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  الفصل الثامن
تالتحفظات على املعاهدا

  مقدمة  -ألف
 ٩ املـؤرخ    ٤٨/٣١أيدت اجلمعية العامة، يف قرارهـا         -٩٢

، قرار جلنة القانون الدويل بـشأن      ١٩٩٣ديسمرب  /كانون األول 
القانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظات علـى      "إدراج موضوع   

  .يف جدول أعماهلا" املعاهدات

عـام  (وقامت اللجنة، يف دورهتا السادسة واألربعـني          -٩٣
، بتعيني الـسيد آالن بيليـه مقـرراً خاصـاً هلـذا             )١٩٩٤
  .)٦٦٩(املوضوع

عـام  (وتلقـت اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعـني          -٩٤
، التقرير األول للمقـرر اخلـاص وناقـشت هـذا           )١٩٩٥
  .)٦٧٠(التقرير

ويف أعقاب تلك املناقـشة، خلـص املقـرر اخلـاص             -٩٥
ملوضوع، وهي  االستنتاجات اليت استخلصها من نظر اللجنة يف ا       
التحفظات على  "تتعلق بعنوان املوضوع، الذي أصبح نصه اآلن        

؛ وبالشكل الذي سوف تتخذه نتائج الدراسة والذي        "املعاهدات
ينبغي أن يكون دليل ممارسة فيما يتصل بالتحفظات؛ وباملرونة         
اليت ينبغي أن يتسم هبا عمل اللجنة بشأن املوضوع؛ وبتوافـق           

وجوب عدم إحداث تغيري يف األحكـام       اآلراء يف اللجنة على     
، واتفاقية فيينا خلالفـة     ١٩٦٩ذات الصلة من اتفاقية فيينا لعام       

اتفاقية فيينـا لعـام     "ب املشار إليها الحقاً    (الدول يف املعاهدات    
وتـشكل هـذه    . )٦٧١(١٩٨٦، واتفاقية فيينا لعـام      ")١٩٧٨

طلبتها االستنتاجات، يف نظر اللجنة، نتائج الدراسة األولية اليت         
 / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٤٨/٣١اجلمعية العامة يف قراريها     

ديـسمرب  / كـانون األول   ٩ املؤرخ   ٤٩/٥١ و ١٩٩٣ديسمرب  
أما دليل املمارسة فسوف يتخذ شكل مشروع مبادئ        . ١٩٩٤

توجيهية مصحوبة بتعليقات من شـأهنا أن تـساعد الـدول           
ه واملنظمات الدولية على صعيد املمارسة، وسوف ترافـق هـذ   

  .املبادئ التوجيهية، عند الضرورة، أحكاٌم منوذجية

__________  
، ٣٧٣ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٤ حولية )٦٦٩(

  .٣٨١ الفقرة
، الوثيقــة )األولاجلــزء (جمللــد الثــاين ، ا١٩٩٥ حوليــة )٦٧٠(

A/CN.4/470.  
  .٤٨٧، الفقرة ٢١٠، ص )الثايناجلزء (اجمللد الثاين املرجع نفسه،  ) ٦٧١(

ويف الدورة السابعة واألربعني أيضاً، أذنت اللجنة، وفقاً          -٩٦
، للمقرر اخلاص بأن يعـد      )٦٧٢(للممارسة اليت اتبعتها يف السابق    

استبياناً مفصالً عن التحفظات على املعاهدات من أجل الوقوف         
ية، وال سيما تلك الـيت      على ممارسات الدول واملنظمات الدول    

تعمل وديعة التفاقيات متعددة األطراف، وعلى ما تواجهه من         
وأرسلت األمانة العامة االسـتبيان إىل اجلهـات        . )٦٧٣(مشاكل
 ٥٠/٤٥وأحاطت اجلمعية العامة علمـاً، يف قرارهـا         . املعنية
، باستنتاجات اللجنة   ١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ١١ املؤرخ

 مواصلة أعماهلا حسب النهج املبني يف       ودعت هذه األخرية إىل   
  .)٦٧٤(تقريرها ودعت أيضاً الدول إىل الرد على االستبيان

عـام   (الثامنة واألربعني  دورهتا يف   ،على اللجنة  وُعرض  -٩٧
 وقد. )٦٧٥( التقرير الثاين للمقرر اخلاص عن املوضوع      ،)١٩٩٦

مشروع قرار للجنة القانون الـدويل       بتقريرهأرفق املقرر اخلاص    
، مبا  األطراف املتعددة    الشارعة  التحفظات على املعاهدات   بشأن

جه إىل اجلمعية   وهو مشروع وُ  فيها معاهدات حقوق اإلنسان،     
 النظر إىل اجلوانـب القانونيـة للمـسألة         توجيهبغرض   العامة

  . )٦٧٦(وتوضيح هذه اجلوانب
عـام  (يف دورهتا التاسعة واألربعني      ، اللجنة اعتمدتو  -٩٨

تاجات األولية بشأن التحفظات على املعاهدات      االستن،  )١٩٩٧
املتعددة األطراف الشارعة، مبـا فيهـا معاهـدات حقـوق           

  .)٦٧٧(اإلنسان
 ٥٢/١٥٦يف قرارهـا     علماً،اجلمعية العامة    وأحاطت  -٩٩

، باالستنتاجات األولية ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول  ١٥املؤرخ  
 املنشأة  داتهيئات املعاه وبالدعوة اليت وجهتها إىل مجيع       للجنة

 واليت قد ترغـب يف  األطرافمتعددة  شارعة  مبوجب معاهدات   
__________  

، ١١٥، ص   )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ١٩٨٣حولية  انظر   )٦٧٢(
  .٢٨٦الفقرة 

، ٢١٠ ص   ،)الثـاين اجلزء  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٥ حوليةانظر   )٦٧٣(
ان املرَسالن إىل الدول األعضاء وإىل املنظمات        ويرد االستبيان  .٤٨٩الفقرة  

 A/CN.4/477، الوثيقة   )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ١٩٩٦ حوليةالدولية يف   
 .، املرفقان الثاين والثالثAdd.1و

، كانت قد ردت على االسـتبيان       ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١حىت   )٦٧٤(
  . منظمة دولية٢٥ دولة و٣٣
 تـان ، الوثيق ) األول اجلـزء (، اجمللـد الثـاين      ١٩٩٦ حولية )٦٧٥(

A/CN.4/477و Add.1و A/CN.4/478.  
، ١٧٦-١٧٥ص  ،  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    املرجع نفسه  )٦٧٦(

  .٢٣٨ واحلاشية ١٣٦الفقرة 
  . أعاله٦انظر احلاشية  )٦٧٧(
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على االستنتاجات   ومالحظاهتاأن تقدم، بصورة خطية، تعليقاهتا      
 إىلإىل القيام بذلك، ووجهت يف الوقت نفسه نظر احلكومات          

 االستنتاجات األولية من أمهية     بشأنما يتسم به اإلدالء بآرائها      
  .الدويلللجنة القانون 

إىل ) ١٩٩٨عـام  (ونظرت اللجنة من دورهتا اخلمسني   -١٠٠
يف مثانيـة تقـارير     ) ٢٠٠٥عـام   (دورهتا السابعة واخلمسني    

 مشروَع  ٧١واعتمدت مؤقتاً    أعّدها املقرر اخلاص،   )٦٧٨(أخرى
  .مبدأ توجيهي والتعليقات عليها

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء
كان معروضاً على اللجنـة اجلـزء       ويف الدورة احلالية،     -١٠١

) Add.1-2 وA/CN.4/558(الثاين من التقرير العاشر للمقرر اخلاص 
بشأن صحة التحفظات ومفهوم موضوع املعاهـدة والغـرض         

ويف هذا الصدد، أعد املقرر اخلاص أيضاً، يف أعقاب         . )٦٧٩(منها
، )٢٠٠٥عام  (املناقشة اليت جرت يف الدورة السابعة واخلمسني        

 ٥-١-٣بشأن مشروع املبدأ التوجيهي     ) A/CN.4/572(مذكرة  
أدرج فيهـا صـيغة     ) تعريف موضوع املعاهدة والغرض منها    (

. )٦٨٠(جديدة ملشروع املبدأ التوجيهي هذا تتضمن نصني بديلني       
) A/CN.4/574(وقدم املقرر اخلاص أيضاً تقريره احلادي عـشر         

وقررت اللجنة النظر فيـه يف دورهتـا التاسـعة واخلمـسني            
  ).٢٠٠٧ عام(

ونظرت اللجنة يف اجلزء الثاين من التقرير العاشر للمقرر          -١٠٢
 ٧ و ٦ و ٥، املعقودة يف    ٢٨٩١ إىل   ٢٨٨٨اخلاص يف جلساهتا    

  .٢٠٠٦يوليه / متوز١١و
 قررت اللجنة أن حتيـل إىل جلنـة         ٢٨٩١ويف اجللسة    -١٠٣

، ١٣-١-٣ إىل   ٥-١-٣الصياغة مشاريع املبادئ التوجيهيـة      
  .١-٣-٣، و٣-٣، و٤-٢-٣ إىل ١-٢-٣، و٢-٣و

__________  
، )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٨ حولية: التقرير الثالث  )٦٧٨(

، اجمللـد   ١٩٩٩ ليـة حو: ؛ والتقرير الرابع  Add.1-6 و A/CN.4/491الوثيقة  
؛ والتقرير A/CN.4/478/Rev.1 وA/CN.4/499 الوثيقتان، )اجلزء األول(الثاين 
 A/CN.4/508، الوثيقة   )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حولية: اخلامس

، )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ٢٠٠١ حولية: ؛ والتقرير السادس Add.1-4و
، اجمللـد   ٢٠٠٢ حولية: تقرير السابع ؛ وال Add.1-3و A/CN.4/518الوثيقة  
: ؛ والتقريـر الثـامن   Add.1-3و A/CN.4/526، الوثيقة   )اجلزء األول (الثاين  
؛ Add.1و A/CN.4/535، الوثيقة   )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٣ حولية

، الوثيقـة   )اجلـزء األول  (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٤ حولية: والتقرير التاسع 
A/CN.4/544   اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٥ حولية: العاشر؛ والتقرير( ،

وميكن االطالع على عرض تارخيي مفصل    . Add.1-2و A/CN.4/558الوثيقة  
، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حوليةللتقارير من الثالث إىل التاسع يف       

  .٢٦٩-٢٥٧ات الفقر، ١٢٣-١٢٢ص 
 ).ألولاجلزء ا(، اجمللد الثاين ٢٠٠٥ حوليةيرد يف  )٦٧٩(

 ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ٢٠٠٦ حوليةترد يف  )٦٨٠(

يونيـه  / حزيـران  ٦ املعقـودة يف     ٢٨٨٣ويف اجللسة    -١٠٤
 ١-٣، نظرت اللجنة يف مشاريع املبـادئ التوجيهيـة          ٢٠٠٦

التحفظات اليت   (١-١-٣، و )التحفظات اليت جتيزها املعاهدات   (
تعريـف التحفظـات     (٢-١-٣، و )حتظرها املعاهدة صراحة  

، ) حتفظات ال حتظرها املعاهدة    جواز إبداء  (٣-١-٣، و )احملددة
، واعتمدهتا بـصفة    )جواز إبداء التحفظات احملددة    (٤-١-٣و

وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت    . مؤقتة وأحالتها إىل جلنة الصياغة    
نطـاق   (٦-١اللجنة بصفة مؤقتة مشروعي املبدأين التوجيهيني      

اإلجراءات يف حالـة     (] مكرراً ٧-١-٢[ ٨-١-٢و) التعاريف
  . بصيغتهما املعدلة) غري الصحيحة بصورة بيِّنةالتحفظات 

وقد سبق أن أُحيلت مشاريع املبادئ التوجيهية هذه إىل          -١٠٥
جلنة الصياغة يف الدورة السابعة واخلمسني للجنة القانون الدويل         

  ).٢٠٠٥عام (
 ١٠ و ٩ املعقـودتني يف     ٢٩١٢ و ٢٩١١ويف اجللستني    -١٠٦
ن الدويل التعليقات   ، اعتمدت جلنة القانو   ٢٠٠٦أغسطس  /آب

  .على مشاريع املبادئ التوجيهية السالفة الذكر
ويرد نص مشاريع املبادئ التوجيهية هذه والتعليقـات         -١٠٧

  . أدناه٢-عليها يف الفرع جيم

  عرض املقرر اخلاص اجلزء الثاين من تقريره العاشر  -١
ذكَّر املقرر اخلاص بأن ضيق الوقت مل ميكن مـن النظـر             -١٠٨

يف أحد أجزاء تقريره العاشر أثناء الدورة السابقة للجنة، بينما          بتعمق  
ونظراً . مل جير النظر بتاتاً يف اجلزء األخري املتعلق بصحة التحفظات         

لالنتقادات اليت أثارها تعريف موضوع املعاهدة والغرض منها أثناء         
النقاش يف الدورة السابعة واخلمسني، صاغ املقرر اخلاص تعريفـاً          

. )٦٨١()A/CN.4/572(ملفهوم موضوع املعاهدة والغرض منها      جديداً  
وفيما يتعلق بالتعريف اجلديد، عرض بديلني ال خيتلفـان اختالفـاً           

وقد حاول املقـرر    . كبرياً يف املعىن العام، ولكنه قال إنه يؤِثر أّوهلما        
اخلاص لدى تقدمي اإلضافة الثانية لتقريره العاشر أن جييب بـصورة           

َمْن ميلك اختصاص تقييم صحة   :  هامني وصعبني  عملية على سؤالني  
  .التحفظات، وما هي نتائج عدم صحة التحفظ

__________  
 :١البديل  )٦٨١(

  تعريف موضوع املعاهدة والغرض منها  ٥-١-٣"  
ألغراض تقييم صحة التحفظات، ُيقـصد مبوضـوع املعاهـدة          "  

والغرض منها القواعد واحلقوق وااللتزامات األساسية اليت ال غـىن عنـها        
 علَّة وجود هذه املعاهدة واليت قد يؤدي        للبنية العامة للمعاهدة واليت تشكل    

  ".تعديلها أو استبعادها إىل اإلخالل على حنو خطري بتوازن املعاهدة
  :٢البديل   
  عدم توافق التحفظ مع موضوع املعاهدة والغرض منها  ٥-١-٣"  
إذا والغرض منها   يكون التحفظ غري متوافق مع موضوع املعاهدة        "  

د أو حقوق أو التزامات أساسية ال غىن عنها         كان خيل إخالالً خطرياً بقواع    
  ".للبنية العامة للمعاهدة، فيجرد هذه املعاهدة من علة وجودها
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، أفاد املقرر   )٦٨٢(٢-٣وفيما خيص مشروع املبدأ التوجيهي       -١٠٩
 من اتفاقييت فيينا لعـامي      ٢٣ و ٢١ و ٢٠اخلاص أنه ينتج عن املواد      

 ومفادها أن كل دولة متعاقدة أو منظمة دوليـة          ١٩٨٦ و ١٩٦٩
ويف . قدة ميكنها تقييم صحة التحفظات اليت ُتبدى على معاهدة        متعا

إىل جمموع أجهزة الدولة، مبـا يف       " الدولة"هذا الصدد، يشري لفظ     
وميكن أن يصدر أيـضاً هـذا       . ذلك احملاكم الوطنية عند االقتضاء    

التقييم عن حماكم الدولة اليت تبدي التحفظ وإن كان املقرر اخلاص           
حدة أعلنت فيها حمكمة وطنية عـدم صـحة       ال يعرف إال حالة وا    

تعديل صيغة   ومراعاةً هلذا االحتمال، ينبغي   . )٦٨٣(حتفظ أبدته الدولة  
 حبذف لفظ   ٢-٣الفقرة الفرعية األوىل من مشروع املبدأ التوجيهي        

املنظمـات  "وبعد عبـارة    " الدول املتعاقدة "بعد عبارة   " األخرى"
نازعات وهليئات رصد تنفيذ    وجيوز أيضاً هليئات تسوية امل    ". املتعاقدة

ولكن جيدر باملالحظة أن    . املعاهدات أن تبت يف صحة التحفظات     
فئة هيئات رصد املعاهدات هي فئة جديدة نسبياً مل تتطور جيداً إال            

  .١٩٦٩بعد اعتماد اتفاقية فيينا لعام 
إن االعتبارات اليت دفعت اللجنة إىل أن تعتمد يف عـام            -١١٠

ولية بشأن التحفظات على املعاهـدات       االستنتاجات األ  ١٩٩٧
املتعددة األطراف الشارعة مبا يف ذلـك معاهـدات حقـوق           

والفقرة الفرعية الثالثة من مشروع     .  مل تزل قائمة   )٦٨٤(اإلنسان
 مـن   ٥ تعكس املمارسة وتتفق مع الفقرة       ٢-٣املبدأ التوجيهي   

  .االستنتاجات األولية
هـذه   )٦٨٥(١-٢-٣ويوضح مشروع املبدأ التوجيهي      -١١١

الفكرة ويبّين يف الوقت ذاته أن هيئـات الرصـد، يف قيامهـا             

__________  
 اختصاص تقييم صحة التحفظات  ٢-٣" )٦٨٢(

دولة أو منظمة دولية  خيتص بالبت يف صحة التحفظات اليت تبديها"  
  :على معاهدة

، حماكمهـا   يها، عند االقتضاء  فمبا  [الدول املتعاقدة األخرى    ) أ"(  
  أو املنظمات املتعاقدة األخرى؛] الداخلية
تكون خمتـصة بتفـسري     قد  هيئات تسوية املنازعات اليت     و) ب"(  

  املعاهدة أو تطبيقها؛
  ."تنشئها املعاهدةتنفيذ املعاهدة اليت قد هيئات رصد و) ج"(  

 كانون ١٧انظر قرار احملكمة العليا االحتادية السويسرية املؤرخ       )٦٨٣(
 F. v. R. and the Council of State of يف قـضية  ١٩٩٢ ديـسمرب /األول

Thurgau Canton, Journal des tribunaux (1995), pp. 523.  
 . أعاله٦انظر احلاشية  )٦٨٤(

 ختصاص هيئات الرصد املنشأة مبوجب املعاهدةا  ١-٢-٣" ) ٦٨٥(

رصد تطبيق املعاهدة، يكـون هلـذه       لعندما تنشئ املعاهدة هيئة     "  
تقيـيم صـحة     هبا، اختـصاص  ملهام املنوطة   عها با اضطالألغراض  اهليئة،  

  .التحفظات اليت تبديها دولة أو منظمة دولية
اهليئـة يف ممارسـتها     هذه  تكون لالستنتاجات اليت ختلص إليها      و"  

املستمدة من أدائها لـدورها     القانونية  وة  قانونية مماثلة للق  قوة  الختصاصها  
  ".الرصدي العام

بدورها، ال تستطيع أن تذهب إىل أبعد مما تأذن بـه واليتـها             
وإذا كانت هلذه اهليئات سلطة إصدار قرارات فيمكنها        . العامة

أن تبت أيضاً يف صحة التحفظات وتكون قراراهتا يف هذا الصدد 
. فال ميكنها إال إبـداء توصـيات      ملزمة للدول األطراف، وإال     

  . من االستنتاجات األولية٨ويتفق هذا أيضاً مع الفقرة 
 فحوى  )٦٨٦(٢-٢-٣ويعكس مشروع املبدأ التوجيهي      -١١٢

 من االستنتاجات األولية يف شكل توصية ويتمشى إىل         ٧الفقرة  
حد كبري مع الروح اإلرشادية لدليل املمارسة، مثله مثل مشروع 

 الذي يذكِّر الدول واملنظمـات      )٦٨٧(٣-٢-٣ي  املبدأ التوجيه 
الدولية بوجوب تطبيق القرارات الصادرة عن هيئـات رصـد          

أو مراعـاة   ) إذا كانت هلا سلطة اختـاذ قـرارات       (املعاهدات  
  .توصياهتا حبسن نية

، الـذي   )٦٨٨(٤-٢-٣ويذكِّر مشروع املبدأ التوجيهي      -١١٣
، ١٩٩٧ة يف عام  من االستنتاجات األولية املعتمد٦يقابل الفقرة 

بأنه عند وجود عدة آليات لتقييم صحة التحفظات فإن هـذه           
  .اآلليات ال يستبعد بعضها بعضاً وإمنا يعزز بعضها بعضاً

ويتناول الفرع األخري من التقرير العاشر نتـائج عـدم           -١١٤
صحة التحفظ، وهي مسألة تشكل إحدى أخطر الثغـرات يف          

للتني سكتتا عـن هـذه       ا ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي    
  .النقطة، سواء عن قصد أم عن غري قصد

ورغم مواقف عدة مـؤلفني ميـزوا بـني الفقـرتني            -١١٥
 من اتفاقييت فيينا من ناحيـة       ١٩من املادة   ) ب(و) أ( الفرعيتني

من املادة نفسها من الناحية األخرى، رأى       ) ج(والفقرة الفرعية   
 مجيعاً وظيفة واحـدة     املقرر اخلاص أن للفقرات الفرعية الثالث     

__________  
ختصاص هيئات الرصـد    األحكام اليت ُتحدد    ا  ٢-٢-٣" )٦٨٦(
 تقييم صحة التحفظاتب

يف املعاهدات أحكاماً لمنظمات الدولية أن تدرج للدول أو ينبغي ل"  
تقيـيم  بهذه اهليئات    طبيعة اختصاص  ُتحّدد   تطبيقها رصدلاملنشئة هليئات   

 وميكـن   .هذا االختصاص حدود  ، وحتدد عند االقتضاء     صحة التحفظات 
  ."قائمة للغايات ذاهتالمعاهدات اللاعتماد بروتوكوالت 

 تعاون الدول واملنظمات الدولية مع هيئات الرصد  ٣-٢-٣" ) ٦٨٧(

جيب على الدول واملنظمات الدولية اليت أبـدت حتفظـات علـى        "  
 تأخـذ يف    رصد تطبيقها أن تتعاون مع هذه اهليئـة وأن        لمعاهدة منشئة هليئة    

 وعندما  .دهتا لصحة التحفظات اليت أب    اعتبارها على وجه تام تقييم هذه اهليئة      
 للتحفظ ملزمـة    املصدرةفإن اجلهة   اختاذ قرارات،   كون للهيئة املعنية سلطة     ت

  ."]هاما دامت هذه اهليئة تتصرف يف حدود اختصاص[بتنفيذ قرار هذه اهليئة 
 املختصة بتقييم صحة التحفظاتاهليئات تعدد   ٤-٢-٣" )٦٨٨(

، فإن اختصاص هـذه      لرصد تطبيقها  عندما تنشئ املعاهدة هيئة   "  
اختصاص الـدول املتعاقـدة     باهليئة ال يستبعد وال ميس بأي طريقة أخرى         

املنظمات الدولية املتعاقدة األخرى بتقييم صحة التحفظات اليت         وأاألخرى  
باختصاص هيئات تـسوية    وال  تبديها دولة أو منظمة دولية على معاهدة،        

  ."تكون خمتصة بتفسري املعاهدة أو تطبيقهاقد املنازعات اليت 
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وهو رأي تؤيده األعمال التحضريية واملمارسـة والـسوابق         (
، واليت أكدهتا   ١٩وهذه الوحدة اليت تتسم هبا املادة       ). القضائية
 من اتفاقييت فيينا، قد عرب عنها مشروع        ٢١املادة    من ١الفقرة  

  .)٦٨٩(٣-٣املبدأ التوجيهي 
عن بعض األسـئلة  وحاول املقرر اخلاص بعد ذلك اإلجابة     -١١٦

فمشروع املبدأ التـوجيهي    . اليت ميكن اإلجابة عنها يف هذه املرحلة      
 يوضح أن إبداء حتفظ غري صحيح يطرح مـشاكل          )٦٩٠(١-٣-٣

. تتعلق بصحة التحفظ وال ينشئ مسؤولية على اجلهة اليت أبدتـه           
فكرة   عن )٦٩١(٢-٣-٣ونتيجة لذلك يعرب مشروع املبدأ التوجيهي       

املنصوص عليها   لذي ال يستويف شروط الصحة    مفادها أن التحفظ ا   
  . من اتفاقييت فيينا هو حتفظ باطل والغ١٩ٍيف املادة 
 عن فكرة   )٦٩٢(٣-٣-٣ويعرب مشروع املبدأ التوجيهي      -١١٧

مفادها أن األطراف املتعاقدة األخرى ال ميكنها رفع البطالن عن          
. ية إذا ما تصرفت بصفة انفراد     ١٩حتفظ ال يستويف معايري املادة      

إذ إن قبول عكس ذلك من شأنه أن حيطم وحدة نظام املعاهدة،         
  .وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن النية

ورأى املقرر اخلاص أن ما ال تستطيع األطراف املتعاقدة          -١١٨
القيام به بصفة انفرادية ميكنها القيام به بصفة مجاعية شريطة أن           

ذلك أنه . دةتفعل ذلك صراحة، ويكون هذا مبثابة تعديل للمعاه
إذا قبلت مجيع األطراف رمسياً حتفظاً غري صحيح بداهـةً فإنـه        
ميكن اعتبار أهنا تعدل املعاهدة باإلمجاع، كما تأذن هلا بـذلك           

وهذه هي الفكرة اليت يعـرب عنـها   .  من اتفاقييت فيينا   ٣٩املادة  
  .)٦٩٣(٤-٣-٣مشروع املبدأ التوجيهي 

__________  
 عدم صحة التحفظاتنتائج   ٣-٣" )٦٨٩(

بدى رغم املنع الـصريح      الذي يُ   التحفظُ  صحيحاً ال يكون حتفظاً  "  
موضـوع  مـع   عن عدم اتفاقه    عن أحكام املعاهدة أو     الناشئ  الضمين   أو

إلقامة متييز بني سـبيب     ودون أن توجد أي حاجة      ،  والغرض منها املعاهدة  
  ." هذينعدم الصحة

 سؤوليةعدم صحة التحفظات وامل  ١-٣-٣" )٦٩٠(

. آثاره يف إطار قانون املعاهـدات  غري صحيح   إبداء حتفظ   ُيحِدث  "  
  ."هتبدأوال تترتب عليه يف حد ذاته مسؤولية الدولة أو املنظمة الدولية اليت 

 بطالن التحفظات غري الصحيحة  ٢-٣-٣" )٦٩١(

التحفظ الذي ال يستويف شروط الصحة املنصوص عليها يف املبدأ          "  
  ."والغياً  باطالًاًحتفظيكون  ١-٣التوجيهي 

 آثار القبول االنفرادي لتحفظ غري صحيح  ٣-٣-٣" )٦٩٢(

 يغـري   لتحفظ ال لإن قبول دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة         "  
  ".بطالنه من
 آثار القبول اجلماعي لتحفظ غري صحيح  ٤-٣-٣" )٦٩٣(

جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً يكـون ممنوعـاً            "  
وجب املعاهدة أو متعارضاً مع موضوعها والغرض منها        صراحة أو ضمناً مب   

إذا مل يعترض عليه أحد من األطراف املتعاقدة األخرى وذلـك بعـد أن              
  .يتشاور معها الوديع صراحة بشأنه

  ملخص املناقشة  -٢
، يف نصه   ٥-١-٣روع املبدأ التوجيهي    فيما يتعلق مبش   -١١٩

تـوازن  "اجلديد الذي اقترحه املقرر اخلاص، لوحظ أن مفهوم         
ال ينطبق بالضرورة على مجيع املعاهدات، وال سـيما         " املعاهدة

فموضوع املعاهدة والغرض   . املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان   
 واحلقوق  منها يكمنان يف الغاية النهائية اليت تقوم عليها القواعد        

وااللتزامات األساسية ولـيس يف هـذه القواعـد واحلقـوق           
  .وااللتزامات نفسها

القواعد واحلقوق "ويذهب رأي آخر إىل أن اإلشارة إىل      -١٢٠
املدرجة يف النص اجلديد هـي طريقـة        " وااللتزامات األساسية 

  .املعاهدة" علة وجود"أفضل لوصف 
املبدأ التـوجيهي   ولوحظ أيضاً أن النص املنقح ملشروع        -١٢١

وأُفيـَد أن   . يأيت مبصطلحات صعبة الفهم والتفسري وذاتية للغاية      
النص األصلي، مقروناً بتعليق، هو طريقة أنسب لتوضيح مفهوم         

اإلخالل على حنـوٍ    "وذكر أيضاً أن عبارة     . املوضوع والغرض 
تقيد، فيما يبدو، تقييداً شديداً نطاق تطبيق مشروع املبدأ " خطري

ولوحظ أن التحفظ، دون أن يقوض بالضرورة       .  هذا التوجيهي
علة وجود املعاهدة، قد يقوض مع ذلك جزءاً أساسـياً منـها            

  .وبالتايل يتعارض مع موضوعها والغرض منها
وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أنه عندما حتظر معاهدة ما           -١٢٢
فال يعين ذلك بالضرورة أن مجيـع أحكـام         أية حتفظات   إبداء  

شكل علة وجودها، وعلى العكس من ذلك عنـدما         املعاهدة ت 
تسمح معاهدة من املعاهدات بإبداء حتفظات حمددة فإن ذلك ال          
يعين بالضرورة أن األحكام احملددة اليت ميكن إبـداء حتفظـات           

وال بد أيضاً من مراعاة السياق      . بشأهنا ليست أحكاماً أساسية   
  .السياسي الذي ُعقدت فيه املعاهدة

، ذُكر أن   ٦-١-٣علق مبشروع املبدأ التوجيهي     وفيما يت  -١٢٣
تعطـي  " حتدد بنيتها األساسـية   "اإلشارة إىل مواد املعاهدة اليت      

االنطباع بأن موضوع املعاهدة والغرض منها يوجدان يف أحكام         
. معينة من املعاهدة، يف حني أن األمر ليس كذلك بالـضرورة          

 ألن االعتبار   وميكن أيضاً حذف اإلشارة إىل املمارسة الالحقة،      
وذُكر أيضاً أنـه    . األساسي هو نية األطراف عند إبرام املعاهدة      

" املمارسة اليت اتبعتها األطراف الحقاً    "ينبغي حذف اإلشارة إىل     
ألسباب تتعلق باالتساق مع القرارات السابقة للجنة ومن أجل         

بيد أن فريقاً آخر رأى أنه ينبغـي        . استقرار العالقات التعاهدية  
ء على اإلشارة إىل املمارسة الالحقة، وأن هذه اإلشـارة          اإلبقا

 من اتفـاقييت فيينـا      ٣١عنصر ال بد منه للتفسري وفقاً للمادة        
  .١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي

_________________________________________  
وأثناء هذا التشاور، يوجه الوديع انتباه الدول واملنظمات الدولية         "  

 االقتضاء، اجلهاز املختص   املوقعة والدول واملنظمات الدولية املتعاقدة، وعند     
  ".يف املنظمة الدولية املعنية إىل طبيعة املشاكل القانونية اليت يثريها التحفظ
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، لوحظ  ٧-١-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       -١٢٤
أنه حىت إذا كانت التحفظات غامضة وعامة فهي ال تتعـارض           

ة والغرض منها بالنظر إىل أهنا قد       بالضرورة مع موضوع املعاهد   
  .ال تؤثر إال على مسائل أقل أمهية

وأعرب عدة أعضاء عـن تأييـدهم ملـشروع املبـدأ        -١٢٥
  .٨-١-٣التوجيهي 

، أُعرب  ٩-١-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       -١٢٦
عن رأي مفاده أنه ميكن إبداء حتفظ على جانب من جوانـب            

ة آمرة دون أن يتنـاقض مـع        حكم من معاهدة يتضمن قاعد    
  . القاعدة اآلمرة نفسها

، لوحظ ١٠-١-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي     -١٢٧
أنه ميكن إبداء حتفظ على حكم يتعلق حبقوق غري قابلة للتقييـد       

دام هذا التحفظ ال يتعارض مع موضوع وغرض املعاهـدة           ما
  .جمملها يف

ريع املبـادئ   وأعرب عدة أعضاء عن تأييـدهم ملـشا        -١٢٨
  .١٣-١-٣ و١٢-١-٣ و١١-١-٣التوجيهية 

وذهب أحد اآلراء إىل وجود فئة أخرى من التحفظات          -١٢٩
تستحق الذكر، وهي التحفظات على األحكام املتعلقة بتطبيـق         

  .املعاهدة من خالل التشريع الوطين
، ُشدد على   ٢-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       -١٣٠

هدات ال متلك بصفة آلية اختصاصاً إن مل        أن هيئات رصد املعا   
وأُعرب أيضاً عن رأي مفاده أنه ينبغي   . تنص املعاهدة على ذلك   

" هيئات الرصد اليت قد ُتنشأ يف إطار املعاهـدة        "استخدام عبارة   
لكي يشمل ذلك اهليئـات املنـشأة       " تنشئها املعاهدة "بدالً من   

 واالجتماعيـة   الحقاً، مثل اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية      
وتساءل البعض أيضاً عما إذا كانت هيئات الرصـد         . والثقافية

ذات املهام شبه القضائية ميكن أن تبت يف قانونية التحفظات اليت 
تبديها الدول حىت وإن كانت هذه الصالحية مل ُيـنص عليهـا         

  .صراحة يف املعاهدة
ورأى البعض أن مشروع املبدأ التوجيهي هذا يبتعد عن          -١٣١

انون املعاهدات الوضعي وعن ممارسة الدول مبنحـه هيئـات          ق
وليس تقييمهـا   (الرصد اختصاصاً بالبت يف صحة التحفظات       

  .، يف حني تبىن آخرون الرأي املخالف)فحسب

ورأى بعض األعضاء أنه ينبغـي ملـشروعي املبـدأين           -١٣٢
 أن ينصا على أن هليئات الرصد       ٢-٢-٣ و ١-٢-٣التوجيهيني  

وأُعرب أيضاً عـن    . دود ما تنص عليه املعاهدة    اختصاصاً يف ح  
رأي مفاده أن هيئات الرصد ال تأخذ يف االعتبار املواقف الـيت            
تعتمدها الدول املتعاقدة؛ وهي مسألة تدخل يف صميم مـشكلة       

  .اختصاص هذه اهليئات بتقييم صحة التحفظات

ومن بني هيئات تسوية املنازعات، تـستحق اهليئـات          -١٣٣
رة خاصة ألن قراراهتا حتدث آثاراً خمتلفـة متـام          القضائية إشا 

  .االختالف عن اآلثار اليت حتدثها قرارات اهليئات األخرى
وذهب رأي أخر إىل أن السلطات الوطنيـة خـالف           -١٣٤

احملاكم ميكن أن تسنح هلا الفرصة، يف إطار جمال اختـصاصها،           
  .للنظر يف صحة بعض التحفظات اليت تبديها دول أخرى

وحظ أن اإلشارة إىل الربوتوكوالت تنطـوي علـى         ول -١٣٥
احتمال تشجيع استعماهلا من أجل تقييد أو انتقاد اختـصاص          

  .هيئات الرصد
 ٤-٢-٣ولوحظ أيضاً أن مشروع املبـدأ التـوجيهي          -١٣٦
جييب على أسئلة قد تثور بشأن ما سيحدث يف حال عـدم             ال

  . أو صحتهاتفاق اهليئات املختصة املختلفة على تقييمها للتحفظ
ولوحظ أنه ملا كانت اللجنة قد قررت عدم ذكر املنـع            -١٣٧

الضمين فإنه ينبغي حذف هذا املصطلح من مـشروع املبـدأ           
  .٣-٣التوجيهي 

، أُعرب  ١-٣-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       -١٣٨
عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي أن متتنع عن إبداء موقف بشأن            

سؤولية الدولية لدولة أو منظمة دوليـة       نشوء أو عدم نشوء امل    
وذُكر أن هذا التأكيد قد ال يتمـشى        . أبدت حتفظاً غري صحيح   

فيما يبدو مع قانون مسؤولية الدول بل إنه قد يترتـب عليـه             
تشجيع الدول على إبداء حتفظات غري صحيحة العتقادها أنـه          

  .تترتب عليها مسؤولية بسبب ذلك ال
 ٣-٣-٣ و ٢-٣-٣ املبادئ التوجيهية    وفيما يتعلق مبشاريع   -١٣٩

، ذُكر أهنا تثري أسئلة سيكون من السابق ألوانه البت          ٤-٣-٣و
فيها يف هذه املرحلة، ولذلك ينبغي مواصلة النظر فيهـا قبـل            

  .إحالتها إىل جلنة الصياغة
وأُعرب عن رأي مفاده أن الـتحفظ غـري الـصحيح            -١٤٠
 أن تترتب عليه آثار يف الغياً ألنه ميكنوميكن أن يكون باطالً  ال

  .حاالت معينة
وأبدى عدة أعضاء شكوكهم بشأن مشروعي املبدأين        -١٤١

 مشريين إىل وجود أوجه تناقض      ٤-٣-٣ و ٣-٣-٣التوجيهني  
وغموض، وأبدوا أيضاً عدم موافقتهم على دور احملكم يف مسألة          

  .التحفظات الذي يبدو أن املبادئ التوجيهية متنحه للوديع
اءل البعض عما إذا كان ينبغي للجنة أن تتنـاول    بل تس  -١٤٢

مسألة نتائج عدم صحة التحفظات، وهي مسألة مل جير تناوهلا يف 
فهـذه  . ، رمبا عن حكمة   ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي    

ثغرة رمبا ال ينبغي سدها، ذلك أن النظام الذي يسمح للـدول            
ظـام  بالبت يف صحة التحفظات واستخالص النتائج من ذلك ن        

  .قائم بالفعل وال داعي إىل تغيريه
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 من اتفاقييت فيينا اليت     ٢٠ولوحظ عند اإلشارة إىل املادة       -١٤٣
تتناول قبول التحفظات واالعتراض عليها أنه ال توجد إشارة يف          
اتفاقييت فيينا إىل ما إذا كان ُيقصد هبذه املادة أن تنطبق أيـضاً             

 يف املمارسـة    وتستند الـدول  . على التحفظات غري الصحيحة   
 عند االعتراض على التحفظات اليت تـرى        ٢٠العملية إىل املادة    

أهنا تتعارض مع موضوع املعاهدة والغرض منـها، حمافظـةً يف           
الوقت نفسه على العالقات التعاقدية بينها وبني الدولة املبديـة          

وينبغي لدليل املمارسة أن يراعي هذه املمارسة ويرشد        . للتحفظ
  .  أن املمارسة تتعارض مع نظام فييناالدول إذا ُرئي

  استنتاجات املقرر اخلاص  -٣
ويف هناية املناقشة، الحظ املقرر اخلاص أن ثراء املناقشة          -١٤٤

أتاح لـه التعرف على وجهات نظر خمتلفة بشأن املسائل ذات          
األمهية وأنتج تعليقات مثرية لالهتمام تسهم بـشكل بنـاء يف           

  .أعمال اللجنة
 ٥-١-٣ يتعلق مبشروعي املبـدأين التـوجيهيني        وفيما -١٤٥

، الحظ أن املشاركني يف املناقـشة اعتـربوا أهنمـا           ٦-١-٣و
يشكالن كالً واحداً يعّرف مفهوم موضوع املعاهدة والغـرض         

 ٥-١-٣وميكن للصيغ الثالث ملشروع املبدأ التـوجيهي        . منها
، A/CN.4/572( ٢٠٠٦و )٦٩٤(٢٠٠٥اليت اقُترحت يف عـامي      

أن تشكل أساساً لتعريف حمتمل، على أن يكون ) ٨-٧ الفقرتان
  . مفهوماً، بطبيعة احلال، أن هناك عنصراً ذاتياً مالزماً هلذا املفهوم

وحيث إنه ميكن أن يكون للدول املتعاقدة وجهات نظر          -١٤٦
خمتلفة بشأن ما يشكل اجلزء األساسي يف أي معاهـدة، فهـو            

لتوازن، املبينة يف فكـرة     ينبغي السعي إىل حتديد نقطة ا      أنه يرى
غري أنه الحظ أن    ". توازن املعاهدة "للمعاهدة أو   " البنية العامة "

القواعـد  "مل تلق قبوالً، بصفة عامة، وأن عبـارة          هذه الفكرة 
" األحكام األساسية"قد فُضِّلت عن عبارة " واحلقوق وااللتزامات

  .يف املعاهدة
 من السهل حتديد    وقال إنه واع باحلجة القائلة بأنه ليس       -١٤٧

املعاهدة، ذلك أنه ميكن أن يكون للمعاهدة       " علة وجود "مفهوم  
علل وجود كثرية حسب ما إذا كان هلا هدف واحد أو أهداف            

ويف املقابل،  . كثرية أو حسب توقعات كل طرف من األطراف       
الـواردة يف عبـارة     " على حنو خطري  "فهو ال يرى أن كلمات      

ضرورية، ذلك أن أي حتفـظ،      غري  " اإلخالل على حنو خطري   "
حسب التعريف، يؤثر على متاسك املعاهدة، ومن املنطقي بالتايل        
افتراض أن اإلخالل اخلطري فقط هو الذي من شـأنه تقـويض         

  .موضوع املعاهدة والغرض منها

__________  
، ٢٠٠٥ حوليةالتقرير العاشر عن التحفظات على املعاهدات،        )٦٩٤(

  .Add.1-2 وA/CN.4/558، الوثيقة )اجلزء األول(اجمللد الثاين 

، قال إنه   ٦-١-٣وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي       -١٤٨
تها األطراف الحقاً   يتشكك يف مالءمة إدراج املمارسة اليت اتبع      
وبـالطبع، فـإن    . بالرغم من أن أغلبية األعضاء يؤيدون ذلك      

املعاهدة تتطور عرب الزمن ولكن ينبغي أال يغيب عن األذهان أن           
التحفظ عادة ما جيري إبداؤه يف بداية نفاذ املعاهـدة، عنـدما            

وفضالً عن . تكون هذه املمارسة قد اكتسبت أمهية كبرية بعد ال
ري متأكد من أن موضوع املعاهدة والغرض منـها         ذلك، فهو غ  

  .ميكن أن يتطورا مع مرور الزمن
وانتقل املقرر اخلاص إىل مشاريع املبـادئ التوجيهيـة          -١٤٩
، والحظ أهنا القت قبوالً بـشكل       ١٣-١-٣ إىل   ٧-١-٣ من

ولكنه غري متأكد من    . عام وكذلك النهج العملي الذي تعرب عنه      
اجلديدة من التحفظات، اليت اقترحها     أنه فهم كيف ختتلف الفئة      

أحد األعضاء، أي فئة التحفظات بشأن األحكام املتعلقة بتنفيذ         
املعاهدات من خالل التشريع الوطين، عن الفئـة املدرجـة يف           

؛ ومع ذلك، فهو ال ميانع يف       ١١-١-٣مشروع املبدأ التوجيهي    
أن تنظر جلنة الصياغة يف مالءمة إضافة مشروع مبدأ تـوجيهي           

وقد أقنعته احلجة اليت ساقها أعضاء كثريون ومفادها أن         . بشأهنا
الطابع الغامض والعام لتحفظ ما ميكن أن يكون السبب يف عدم           
صحته، ولكن لدواع غري عدم توافق مثل هذا الـتحفظ مـع            

  .موضوع املعاهدة والغرض منها
، فقد شـاطر    ٩-١-٣أما فيما يتعلق باملبدأ التوجيهي       -١٥٠

املقرر اخلاص الشكوك اليت أعرب عنـها خـالل         عدة أعضاء   
ووافق املقرر اخلاص على أن مـشروع املبـدأ         . الدورة السابقة 

 ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٥٣التوجيهي هذا يستند إىل املادة      
  ).ج(١٩وليس إىل املادة 

ومل يلتفت املقرر اخلاص عن انشغال بعض األعـضاء          -١٥١
األحكام اليت تتناول احلقـوق     الذين يرون أن التحفظات بشأن      

غري القابلة للتقييد ينبغي أن تشكل استثناًء وأن تكون حمـدودة           
للغاية، غري أن هذا االنشغال ميكن معاجلته من خـالل إعـادة            

 وليس من شأنه أن     ١٠-١-٣صياغة مشروع املبدأ التوجيهي     
  .يستدعي النظر يف املبدأ الذي يستند إليه املبدأ التوجيهي

حظ املقرر اخلاص بارتياح عدم اعتـراض أي مـن          وال -١٥٢
األعضاء على مبدأ أن للدول أو املنظمات الدوليـة املتعاقـدة           

كـذلك أثـارت اهتمامـه      . صالحية تقدير صحة التحفظات   
تعليقات كثري من األعضاء بشأن العالقة بني هذا املبدأ واملـادة           

ه النقطة   من اتفاقية فيينا ولكنه يرى أنه من املالئم تناول هذ          ٢٠
  .عندما تتم دراسة آثار قبول التحفظات واالعتراضات عليها

أما بشأن اختصاص هيئات تسوية املنازعات أو هيئات         -١٥٣
تقدير صحة التحفظات، أعـاد املقـرر       برصد تنفيذ املعاهدات    

اخلاص إىل األذهان أنه أحاط علماً فحسب هبذه املمارسة دون          
يئات، اليت، من وجهـة     سلطات هلذه اهل  ) أو رفض منح  " (منح"
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نظره، ال متلك يف هذا الشأن اختصاصاً يفوق مـا هلـا مـن              
  .اختصاص بوجه عام

وذكَّر أيضاً بأن مجيع مشاريع املبادئ التوجيهية هـذه          -١٥٤
متسقة مع االستنتاجات األولية بشأن التحفظات على املعاهدات       
 املتعددة األطراف الشارعة مبا فيها معاهدات حقوق اإلنـسان        

كما ذكَّر برغبته يف حذف     . ١٩٩٧اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام      
الدول "من احمللني اللذين وردت فيهما يف مجلة        " األخرى"كلمة  

الواردة " أو املنظمات املتعاقدة األخرى   [...]  املتعاقدة األخرى 
، وذلك بالنظر إىل أنـه رمبـا   ٢-٣يف مشروع املبدأ التوجيهي   
قدير صحة التحفظات اليت تبـديها      أمكن للمحاكم الداخلية ت   

  .الدولة اليت تتبع هلا
وعالوة على ذلك، يرى املقرر اخلاص أنه ميكن للجنـة        -١٥٥

الصياغة أن تنظر يف إمكانية استكمال مشروع املبدأ التوجيهي         
 مبشروع مبدأ توجيهي آخر ينص على أنه ينبغي هليئات ٤-٢-٣

املتعاقدة فيما يتعلق   الرصد أن تأخذ يف االعتبار تقديرات الدول        
  .بصحة التحفظات

، فهـو   ١-٣-٣أما خبصوص مشروع املبدأ التوجيهي       -١٥٦
مقتنع بأن التحفظ غري الصحيح ال ينتهك املعاهدة اليت جـرى           
إبداؤه بشأهنا وال يرتب أية مسؤولية على اجلهة اليت أبدته، ذلك           

  .أن التحفظ إذا كان غري صحيح، فهو باطل والغ
ام، يرى املقرر اخلاص أنه سيكون من األفضل        ويف اخلت  -١٥٧

 ٢-٣-٣إرجاء النظر يف قرار بشأن مشاريع املبادئ التوجيهية         
 إىل حني قيام اللجنة بـالنظر يف األثـر          ٤-٣-٣ و ٣-٣-٣و

  . املترتب على االعتراض على التحفظات وقبول التحفظات

نص مشاريع املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة         -جيم
عاهدات اليت اعتمـدهتا    بالتحفظات على امل  

  اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن
   نص مشاريع املبادئ التوجيهية-١

يرد أدناه نص مشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعتمـدهتا          -١٥٨
  .)٦٩٥(اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن

__________  
 ،٢-١-١، و ١-١ لالطالع على التعليقات على املبادئ التوجيهية      ) ٦٩٥(
، ]١-١-١ [٧-١-١، و ]٣-١-١ [٤-١-١، و ]٨-١-١ [٣-١-١و

؛ والتعليقات  ٢٢٠-٢٠١ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٨ حوليةانظر  
ـ   ، ]٦-١-١ [٥-١-١، و]٤-١-١ [١-١-١ادئ التوجيهيـة   ـعلى املب

 ،٣-١، و ]١-٢-١ [٢-٢-١، و ]٤-٢-١ [١-٢-١، و ٢-١، و ٦-١-١و
 ١-٤-١، و ٤-١، و ]٣-٢-١[٣-٣-١، و ]٢-٢-١[٢-٣-١، و ١-٣-١و
 ٤-٤-١، و ]٧-١-١ [٣-٤-١، و ]٦-١-١ [٢-٤-١، و ]٥-١-١[
 ٢-٥-١، و ]٩-١-١[١-٥-١، و ٥-١، و ]٦-٢-١[٥-٤-١، و ]٥-٢-١[
، اجمللـد   ١٩٩٩ حولية، انظر   ٦-١، و ]٨-٢-١ [٣-٥-١، و ]٧-٢-١[

 ؛ والتعليقات على املبادئ التوجيهية    ٢٥٧-١٧٥ص  ،  )اجلزء الثاين (الثاين  

   على املعاهداتالتحفظات

  دليل املمارسة
  مذكرة توضيحية

 املمارسة هذا   دليل يف   بعض مشاريع املبادئ التوجيهية الواردة      
يف بعـض   األحكـام   وقد يتسم اعتماد هذه     . منوذجيةمصحوبة بأحكام   

الرجوع إىل التعليقات لتقيـيم     للمستعمل  وينبغي  .  معينة مبزايااألحوال  
  .منوذجي معنيحكم  الستخداماألحوال املناسبة 

  التعاريف  -١

  التحفظات تعريف  ١-١

 أو تـسميته،    صيغته تاً كان  انفرادياً، أي  إعالناً" التحفظ "يعين  
 أو التصديق عليهـا أو      معاهدةتصدره دولة أو منظمة دولية عند توقيع        

تـصدره   إليها أو    االنضمامإقرارها رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو         
 أو  الدولـة  إشعاراً باخلالفة يف معاهدة، وهتدف تلك        دولة عند تقدميها  

تبعاد أو تعـديل األثـر القـانوين    تلك املنظمة من ذلك اإلعالن إىل اس      
 من املعاهدة من حيث انطباق تلك األحكام علـى هـذه            معينةألحكام  

  .الدوليةالدولة أو هذه املنظمة 

_________________________________________  
 ،٧-١، و ]٨-٤-١[٧-٤-١، و ]٧-٤-١،  ٦-٤-١[٦-٤-١، و ٨-١-١
 ،]٥-٧-١[٢-٧-١، و ]٤-٧-١،  ٣-٧-١،  ٢-٧-١،  ١-٧-١[١-٧-١و

؛ والتعليقات  ٢٢١-١٨٥ ص   ،)اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حوليةانظر  
 ،]٤-٢-٢[٣-٢-٢، و ]٣-٢-٢[٢-٢-٢، و ١-٢-٢على املبادئ التوجيهية    

 ٤-٤-٢، و ٣-٤-٢، و ٤-٣-٢، و ٣-٣-٢، و ٢-٣-٢، و ١-٣-٢و
 ٧-٤-٢، و ]٧-٤-٢ [٦-٤-٢، و ]٤-٤-٢ [٥-٤-٢، و ]٥-٤-٢[
ص ،   والتصويب )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية، انظر   ]٨-٤-٢[

، ٢-١-٢، و ١-١-٢؛ والتعليقات على املبـادئ التوجيهيـة        ٢٤٩-٢٣٠
 ٦-١-٢، و ٥-١-٢، و ]٤-١-٢ مكرراً،   ٣-١-٢ [٤-١-٢، و ٣-١-٢و
، ٤-٢، و ] مكرراً ٧-١-٢ [٨-١-٢، و ٧-١-٢، و ]٨-١-٢،  ٦-١-٢[
 ،]٩-٤-٢،  ٢-٤-٢[٧-٤-٢، و ] مكرراً ١-٤-٢[٢-٤-٢، و ١-٤-٢و

؛ والتعليقـات   ٥٣-٢٦ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حوليةانظر  
 ،٢-٥-٢، و ١-٥-٢، و ٥-٢على املذكرة التوضيحية وعلى املبادئ التوجيهيـة        

 ٥-٥-٢،   مكرراً ٥-٥-٢[٥-٥-٢، و ]٥-٥-٢[٤-٥-٢، و ٣-٥-٢و
 ،]٩-٥-٢[٨-٥-٢، و ]٨-٥-٢،  ٧-٥-٢[٧-٥-٢، و ٦-٥-٢، و ]ثالثاً

يم وعلى املبادئ التوجيهية    والتعليقات على األحكام النموذجية ألف وباء وج      
 ،]١٢-٥-٢[١١-٥-٢، و ]١١-٥-٢[١٠-٥-٢، و ]١٠-٥-٢[٩-٥-٢

قات ؛ والتعلي ١٠٧-٨١ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٣ حوليةانظر  
، ١٢-٥-٢، و ١٠-٤-٢، و ٩-٤-٢، و ٥-٣-٢على املبادئ التوجيهيـة     

 ؛١٣٧-١٣٢ص ، )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حولية، انظر   ١٣-٥-٢و
، انظـر   ٢-٦-٢، و ١-٦-٢، و ٦-٢والتعليقات على املبادئ التوجيهيـة      

؛ والتعليقات علـى    ٩٨-٩٠ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٥ حولية
 ،٤-١-٣، و ٣-١-٣، و ٢-١-٣، و ١-١-٣، و ١-٣، و ٣دئ التوجيهيـة    املبا

 ٨-١-٢، و ٦-١وكذلك الصيغة اجلديدة للتعليقني على املبدأين التوجيهيني        
 . أدناه٢، انظر الفرع ] مكررا٧ً-١-٢[



اجلمعية العامة عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسنيتقرير جلنة القانون الدويل إىل    172 

 

  موضوع التحفظات   )٦٩٦(]٤-١-١ [١-١-١

 أو تعديل األثر القانوين ألحكام      استبعاد من التحفظ هو     اهلدف  
 ببعض اجلوانب احملددة    قيتعلمعينة من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما        

  . تصدر التحفظاليت على الدولة أو املنظمة الدولية هاعند تطبيق

  احلاالت اليت جيوز فيها إبداء التحفظات  ٢-١-١

 اليت جيوز فيها إبداء حتفظ طبقاً للمبدأ التوجيهي   احلاالت تشمل  
 املوافقة على االلتزام مبعاهدة املذكورة      عن مجيع وسائل اإلعراب     ١-١
 واتفاقية فيينـا لقـانون      قانون املعاهدات ل فيينا   اتفاقية من   ١١ املادة   يف

  .املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية

  اإلقليمي ذات النطاق التحفظات   ]٨-١-١ [٣-١-١

 حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منه الدولـة         يشكل  
و بعض أحكامها على إقليم كانت ستنطبق عليه         تطبيق معاهدة أ   استبعاد

  . عدم وجود هذا اإلعالنحالةهذه املعاهدة يف 

  التحفظات املبداة عند اإلشعار بالتطبيق اإلقليمي   ]٣-١-١ [٤-١-١

 حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تستهدف منه الدولـة         يشكل  
علـى إقلـيم   من معاهدة  أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة    استبعاد

  .معاهدةلل ُتصدر بشأنه إشعاراً بالتطبيق اإلقليمي

اإلعالنات الرامية إىل احلد مـن التزامـات           ]٦-١-١ [٥-١-١
  اجلهات املصدرة هلا

 الذي تصدره دولة أو منظمة      االنفرادي حتفظاً اإلعالن    يشكل  
 علـى االلتـزام     موافقتها الدولة أو املنظمة عن      تلكدولية عند إعراب    

 اليت  االلتزاماتهتدف منه اجلهة اليت تصدره إىل احلد من         والذي  دة  مبعاه
  .تفرضها عليها املعاهدة

  اإلعالنات الرامية إىل الوفاء بالتزام بطرق معادلة   ٦-١-١

أو منظمـة    دولـة    صدره الذي ت  االنفرادي حتفظاً اإلعالن    يشكل  
لتزام مبعاهـدة  دولية عند إعراب تلك الدولة أو املنظمة عن موافقتها على اال 

والذي هتدف تلك الدولة أو املنظمة من خالله إىل الوفـاء بـالتزام عمـالً               
  .باملعاهدة بطريقة ختتلف عن تلك اليت تفرضها املعاهدة وإن كانت معادلة هلا

  التحفظات املبداة بصورة مشتركة   ]١-١-١ [٧-١-١

 دولية يف إبداء حتفظ ال يؤثر       منظمات اشتراك عدة دول أو      إن  
  .على الطابع االنفرادي لذلك التحفظ

  التحفظات املبداة مبقتضى شروط استثناء   ٨-١-١

 منظمة حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو         يشكل  
موافقتها على االلتـزام     إعراب تلك الدولة أو املنظمة عن         عند ،دولية
  أو لبعـضها اسـتبعادَ     لألطـراف  وفقاً لشرط صريح يرخص      ،مبعاهدة

__________  
 قوسني معقوفتني إىل رقم مـشروع       بني الرقم املوضوع    يشري )٦٩٦(

 الرقم إىل   قتضى احلال، ، حسب م  املبدأ التوجيهي يف تقرير املقرر اخلاص أو      
األصلي ملشروع مبدأ توجيهي ورد يف تقرير املقرر اخلـاص وأدمـج يف             

  . النهائيالتوجيهيمشروع املبدأ 

 انطباقها على حيثتعديل األثر القانوين ألحكام معينة من املعاهدة من  أو
  .هذه األطراف

  تعريف اإلعالنات التفسريية  ٢-١

 انفرادياً، أياً كانت صـيغته أو   إعالناً "اإلعالن التفسريي " يعين 
 منه هذه الدولـة أو      وهتدفتسميته، صادراً عن دولة أو منظمة دولية        

 تسنده اجلهـة    الذييد أو إيضاح املعىن أو النطاق       هذه املنظمة إىل حتد   
  .املصدرة لإلعالن إىل املعاهدة أو إىل بعض من أحكامها

  اإلعالنات التفسريية املشروطة  ] ٤-٢-١ [١-٢-١

يشكل إعالناً تفسريياً مشروطاً اإلعالن االنفرادي الذي تصدره   
 عليهـا أو    دولة أو منظمة دولية عند التوقيع على معاهدة أو التصديق         

إقرارها رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليهـا، أو الـذي              
تصدره دولة عند تقدميها إشعاراً باخلالفة يف معاهدة، وُتخِضع مبوجبـه           
تلك الدولة أو املنظمة الدولية قبوهلا بأن تلتزم باملعاهدة لتفسري حمـدد            

  .للمعاهدة أو ألحكام معينة منها

  إصدار اإلعالنات التفسريية بصورة مشتركة  ] ١-٢-١ [٢-٢-١

 دولية يف إصـدار اإلعـالن       منظمات اشتراك عدة دول أو      إن  
  .التفسريي الطابع االنفرادي هلذا اإلعالن يؤثر علىالتفسريي ال 

  التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية  ٣-١

ريي،  كتحفظ أو كإعالن تفس    االنفرادي، طابع اإلعالن    دحدَُّي  
  .إحداثهاإلعالن هذا األثر القانوين الذي يقصد ب

  أسلوب التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية   ١-٣-١

 االنفرادي الذي تصدره دولـة أو       اإلعالن ما إذا كان     لتحديد 
 أو إعالناً تفسريياً، من حتفظاًمنظمة دولية بشأن إحدى املعاهدات يشكل 

ن نية وفقاً للمعىن املعتـاد الـذي يعطـى           اإلعالن حبس  تفسرياملناسب  
ويـوىل االعتبـار    .  اليت يتعلق هبا اإلعالن    املعاهدةملصطلحاته، يف ضوء    

  . املعنية عند إصدار اإلعالنالدولية الدولة أو املنظمة نيةالواجب ل

  الصيغة والتسمية  ] ٢-٢-١ [٢-٣-١

اً  الصيغة أو التسمية اليت تعطى لإلعالن االنفرادي مؤشر        توفر 
وهذه هي احلالة بوجه خاص عندما تقوم دولة أو .  املقصود القانوينلألثر  

 إعالنات انفرادية فيما يتعلق مبعاهدة واحـدة  عدةمنظمة دولية بإصدار   
  . اآلخر إعالنات تفسرييةوالبعضوتسمى بعض هذه اإلعالنات حتفظات 

  إصدار إعالن انفرادي يف حالة حظر إبداء حتفظ   ]٣-٢-١ [٣-٣-١

 على مجيع أحكامها أو على      حتفظات حتظر املعاهدة إبداء     عندما  
 أو منظمة دولةأي إعالن انفرادي تصدره ُيفترض أن   أحكام معينة منها،    

 تعديل حتفظاً، إال إذا كان يهدف إىل استبعاد أو          شكلدولية بشأهنا ال ي   
األثر القانوين ألحكام معينة من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلـق            

  . على اجلهة املصدرة لإلعالنها احملددة يف تطبيقاجلوانبببعض 
  اإلعالنات االنفرادية خالف التحفظات واإلعالنات التفسريية  ٤-١

 بشأن إحدى املعاهدات والـيت ال       تصدر االنفرادية اليت    اإلعالنات  
  . دليل املمارسة هذانطاقتكون حتفظات أو إعالنات تفسريية ال تدخل يف 
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  اإلعالنات الرامية إىل التعهد بالتزامات انفرادية   ]٥-١-١ [١-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية بـشأن            
إحدى املعاهدات والذي هتدف منه اجلهة الـيت تـصدره إىل التعهـد             
بالتزامات تتجاوز االلتزامات اليت تفرضها عليها املعاهدة يشكل التزاماً         

  .ن نطاق دليل املمارسة هذاانفرادياً ال يدخل ضم

اإلعالنات االنفرادية الرامية إىل إضافة عناصر         ]٦-١-١ [٢-٤-١
  أخرى إىل املعاهدة

اإلعالن االنفرادي الذي هتدف به دولة أو منظمة دوليـة إىل             
إضافة عناصر أخرى إىل املعاهدة يشكل اقتراحاً لتعديل مضمون املعاهدة 

  .سة هذاوال يدخل ضمن نطاق دليل املمار
  إعالنات عدم االعتراف   ]٧-١-١ [٣-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي تشري فيه إحدى الدول إىل أن اشتراكها            
يف املعاهدة ال يعين االعتراف بكيان ما ال تعترف هي به يشكل إعالن عدم           
اعتراف وال يدخل يف نطاق دليل املمارسة هذا حىت ولو كان اهلدف منـه       

عاهدة بني الدولة املصدرة لإلعـالن والكيـان غـري          أن يستبعد تطبيق امل   
  .املعترف به

  إعالنات السياسة العامة   ]٥-٢-١ [٤-٤-١

اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وتعرب           
فيه هذه الدولة أو هذه املنظمة عن آرائها يف املعاهدة أو يف املوضـوع              

 اإلعالن إحداث أثر قانوين     الذي تتناوله املعاهدة، دون أن يكون هدف      
على املعاهدة، يشكل إعالن سياسة عامة ال يـدخل يف نطـاق دليـل              

  .املمارسة هذا

اإلعالنات املتعلقة بطرائق تنفيذ املعاهدة على         ]٦-٢-١ [٥-٤-١
  الصعيد الداخلي

اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وتـبني            
مة الطريقة اليت تعتزم هبا تنفيذ املعاهدة على        فيه هذه الدولة أو هذه املنظ     

الصعيد الداخلي، دون أن يكون هدف اإلعالن، بوصفه هذا، املـساس          
حبقوقها والتزاماهتا جتاه األطراف املتعاقدة األخرى، يشكل إعالناً إعالمياً      

  .ال يدخل يف نطاق دليل املمارسة هذا

 الـصادرة  االنفراديـة    اإلعالنات   ]٧-٤-١،  ٦-٤-١ [٦-٤-١
   اختياريمبقتضى شرط

اإلعـالن  هذا   املمارسة يندرج يف نطاق تطبيق دليل       ال  -١  
االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وفقاً لشرط وارد يف معاهدة            

  . ذلكلوالتفرضه املعاهدة  لألطراف بقبول التزام اليأذن صراحة 
 الناإلع يشكل القيد أو الشرط الوارد يف مثل هذا          ال  -٢  

  .دليل املمارسة هذاباملعىن املقصود يف حتفظاً 

 االنفرادية اليت تنص على االختيار      اإلعالنات   ]٨-٤-١ [٧-٤-١
  بني أحكام معاهدة

 االنفرادي  اإلعالن هذا يدخل يف جمال تطبيق دليل املمارسة        ال  
يقتضي دولة أو منظمة دولية وفقاً لشرط وارد يف معاهدة          الذي تصدره   

  .االختيار بني حكمني أو أكثر من أحكام املعاهدةصراحة ف األطرامن 

  الثنائية االنفرادية فيما يتعلق باملعاهدات اإلعالنات  ٥-١

   املعاهدات الثنائيةعلى" التحفظات"   ]٩-١-١ [١-٥-١

 صيغته أو تسميته، الذي تصدره      كانت االنفرادي، أياً    اإلعالن 
 أو ، معاهدة ثنائيةعلىف األوىل دولة أو منظمة دولية بعد التوقيع باألحر

 أو  الدولـة تلك  منه  بعد التوقيع عليها ولكن قبل بدء نفاذها، وهتدف         
ألحكـام املعاهـدة     احلصول من الطرف اآلخر على تعديل        إىلاملنظمة  

ُتخضع لـه اإلعراب عن موافقتها النهائية على االلتـزام باملعاهـدة،           
  .املمارسة هذايشكل حتفظاً باملعىن املقصود يف دليل  ال
   فيما يتعلق باملعاهدات الثنائيةالتفسريية اإلعالنات   ]٧-٢-١ [٢-٥-١

 اإلعالنـات  على   ١-٢-١ و ٢-١ املبدآن التوجيهيان    ينطبق  
التفسريية فيما يتعلق باملعاهدات املتعددة األطراف واملعاهدات الثنائيـة         

  . السواءعلى
اآلخر يف معاهدة    القانوين لقبول الطرف     األثر   ]٨-٢-١ [٣-٥-١

  شأهنا إلعالن تفسريي صادر بثنائية

من جانـب    عن إعالن تفسريي ملعاهدة ثنائية       الناشئ التفسري  
 املعاهدة يصبح، بعد قبول الطـرف       هذهدولة أو منظمة دولية طرف يف       

  .اآلخر له، التفسري الرمسي هلذه املعاهدة
  )٦٩٧( التعاريفنطاق  ٦-١

 الفصل من   هذارادية الواردة يف     ختل تعاريف اإلعالنات االنف    ال  
 هذه اإلعالنات وآثارها مبوجب القواعـد الـيت         صحةدليل املمارسة ب  

  . عليهاتنطبق
   التحفظات واإلعالنات التفسرييةبدائل  ٧-١

  التحفظات بدائل   ]٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[١-٧-١

 مماثلة لنتائج التحفظات، جيوز أيضاً للـدول أو         نتائج لتحقيق  
  :ما يليمثل  بديلة أساليبظمات الدولية أن تلجأ إىل املن

 شروطاً تقييدية ترمي إىل احلـد مـن         املعاهدة تضمني  )أ(  
  نطاق املعاهدة أو انطباقها؛

 مبوجب حكم حمدد من أحكام معاهـدة،        اتفاق، إبرام  )ب(  
 أو أكثر إىل اسـتبعاد أو       دوليتانهتدف منه دولتان أو أكثر أو منظمتان        

انطباقها على    من حيث  املعاهدةر القانونية ألحكام معينة من      تعديل اآلثا 
  . العالقات فيما بينها

  بدائل اإلعالنات التفسريية   ]٥-٧-١ [٢-٧-١

لتحديد أو توضيح معىن أو نطاق معاهدة أو أحكام معينة منها،             
جيوز للدول أو املنظمات الدولية أن تلجأ أيضاً إىل أساليب غري أسلوب            

  :لتفسريية، مثل ما يلياإلعالنات ا
  تضمني املعاهدة أحكاماً ترمي إىل تفسريها؛  )أ(  
  .إبرام اتفاق تكميلي حتقيقاً لنفس الغاية  )ب(  

__________  
أعيد النظر يف مشروع املبدأ التوجيهي هذا وجـرى تعديلـه            )٦٩٧(

ولالطـالع علـى    ). ٢٠٠٦عام  (خالل الدورة الثامنة واخلمسني للجنة      
  . أدناه٢-التعليق اجلديد، انظر الفرع جيم
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  اإلجراءات  -٢
  شكل التحفظات واإلشعار هبا  ١-٢

  الشكل الكتايب   ١-١-٢

  .جيب أن ُيبدى التحفظ كتابةً  
  شكل التأكيد الرمسي   ٢-١-٢

  .لرمسي للتحفظ كتابةًجيب أن يكون التأكيد ا  

  إبداء التحفظات على الصعيد الدويل   ٣-١-٢

رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظمات الدولية الوديعة          -١  
  :للمعاهدات، يعترب الشخص ممثالً لدولة أو ملنظمة دولية لغرض إبداء حتفظ

إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلـق مناسـبة            )أ(  
وثيق نص املعاهدة اليت ُيبدى بشأهنا التحفظ أو لغرض  لغرض اعتماد أو ت   

  التعبري عن موافقة الدولة أو املنظمة على االلتزام باملعاهدة؛ أو
إذا تبني من املمارسة أو من ظروف أخرى قصد الدول       )ب(  

أن تعترب أن لذلك الشخص صـالحية هلـذه          واملنظمات الدولية املعنية  
  .ثيقة تفويض مطلقاألغراض دومنا حاجة إىل تقدمي و

تكون لألشخاص التالني، حبكم وظائفهم ودومنا حاجة         -٢  
إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق، صالحية متثيل الدولة لغرض إبداء حتفظ           

  :على املستوى الدويل

  رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛  )أ(  
املمثلون املعتمدون من الدول لدى مؤمتر دويل لغرض          )ب(  

  بداء حتفظ على معاهدة اعُتمدت يف ذلك املؤمتر؛إ
املمثلون املعتمدون من الدول لدى منظمة دوليـة أو           )ج(  

لدى أحد األجهزة التابعة هلا، لغرض إبداء حتفظ على معاهدة اعتمدهتا           
  تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز؛

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض إبداء          )د(  
  .هدة أُبرمت بني الدول املعتمدين من ِقبلها وتلك املنظمةحتفظ على معا

عدم ترتب أية آثار علـى         ]٤-١-٢ مكرراً،   ٣-١-٢ [٤-١-٢
  الصعيد الدويل على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بإبداء التحفظات

يعود للقانون الداخلي لكل دولـة أو للقواعـد ذات            -١  
ليت هلا صالحية إبداء التحفظات    الصلة لكل منظمة دولية أمر حتديد اجلهة ا       

  .وحتديد اإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك على الصعيد الداخلي
ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن حتتج، كـسبب        -٢  

إلبطال التحفظ، بأن إبداء هذا التحفظ يشكل انتهاكاً حلكم من أحكام           
املنظمة فيمـا   القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك          

  .يتعلق بصالحية وإجراءات إبداء التحفظات

  اإلبالغ بالتحفظات  ٥-١-٢

جيب إبالغ الـتحفظ كتابـةً إىل الـدول املتعاقـدة             -١  
واملنظمات املتعاقدة وإىل الدول واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلا          

  .أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة

لصك التأسيـسي   التحفظ على معاهدة نافذة تشكل ا       -٢  
ملنظمة دولية أو على معاهدة تنشئ جهازاً له أهلية قبول التحفظ جيـب             

  .أن تبلَّغ به أيضاً تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز
  إجراءات اإلبالغ بالتحفظات   ]٨-١-٢، ٦-١-٢ [٦-١-٢

ما مل تنص املعاهدة أو تتفق الدول املتعاقـدة واملنظمـات         -١  
  :ث اإلبالغ بالتحفظ على املعاهدة كما يلياملتعاقدة على خالف ذلك، حيد

يف حالة عدم وجود وديع، تقـوم اجلهـة املتحفظـة             )أ(  
بإرسال البالغ مباشرة إىل الدول املتعاقدة واملنظمـات املتعاقـدة وإىل           
الدول واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلا أن تـصبح أطرافـاً يف             

  املعاهدة؛ أو
رَسل البالغ إىل الوديع، ويقـوم      يف حالة وجود وديع، يُ      )ب(  

  .الوديع، يف أقرب وقت ممكن، بإعالم الدول واملنظمات املوجه إليها البالغ
ال ُيعترب أن اجلهة املتحفظة قد أصدرت البالغ املتعلق           -٢  

بالتحفظ إال عندما تتسلمه الدولة أو املنظمة اليت ُوجه إليها، أو عنـدما        
  .يتسلمه الوديع، حسب احلال

بدأ سريان مهلة االعتراض على التحفظ اعتباراً مـن         ي  -٣  
  .التحفظ تاريخ تسلم الدولة أو املنظمة الدولية إشعاراً هبذا

حيثما يكون اإلبالغ بالتحفظ على املعاهدة بالربيـد          -٤  
اإللكتروين أو بالفاكس، جيب تأكيده مبذكرة دبلوماسية أو بإشعار مـن           

إلبالغ قد حدث بتاريخ إرسال الربيد     ا ويف هذه احلالة، ُيعترب أن    . الوديع
  .الفاكس اإللكتروين أو

  وظائف الوديع  ٧-١-٢
يتحقق الوديع مما إذا كان التحفظ الذي أبدته الدولة أو            -١  

املنظمة الدولية على املعاهدة يستويف األصول السليمة الواجبة، ويوجه نظر   
  .االقتضاءالدولة أو املنظمة الدولية املعنية إىل هذه املسألة عند 

يف حالة نشوء أي خالف بني دولة أو منظمة دوليـة             -٢  
  :والوديع بشأن أداء مهام هذا األخري، يعرض الوديع املسألة على

الدول واملنظمات املوقعة والدول املتعاقدة واملنظمات        )أ(  
  املتعاقدة؛ أو

  .اجلهاز املختص يف املنظمة الدولية املعنية، عند االقتضاء  )ب(  
اإلجراءات يف حالة التحفظات غـري         ] مكرراً ٧-١-٢[ ٨-١-٢

  )٦٩٨(الصحيحة بصورة بيِّنة

إذا ارتأى الوديع أن أحد التحفظات غـري صـحيح            -١  
بصورة بّينة، فإنه يوّجه انتباه اجلهة اليت أبدت التحفظ إىل ما يشكل يف             

  .نظره سبب عدم صحة التحفظ
ها، ُيبلغ إذا أصرت اجلهة اليت أبدت التحفظ على حتفظ  -٢  

الوديع نص التحفظ إىل الدول واملنظمات الدولية املوقعـة وكـذا إىل            
وكذلك، حسبما يكون مناسـباً، إىل    الدول واملنظمات الدولية املتعاقدة   

اجلهاز املختص يف املنظمة الدولية املعنية، مبيناً طبيعة املشاكل القانونيـة          
  .التحفظ اليت يثريها

__________  
  .املرجع نفسه )٦٩٨(
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  حفظات اليت تبدى لدى التوقيع على املعاهدةالتأكيد الرمسي للت   ١-٢-٢

إذا أُبدي التحفظ عند التوقيع على معاهدة ختضع للتـصديق أو             
اإلقرار الرمسي أو القبول أو املوافقة، وجب على الدولة أو املنظمة الدولية            
املتحفظة أن تؤكد ذلك التحفظ رمسياً حني تعرب عن موافقتها على االلتزام            

  .ه احلالة، ُيعترب التحفظ مقدماً يف تاريخ تأكيدهويف هذ. باملعاهدة

احلاالت اليت ال ُيشترط فيها تأكيد التحفظات          ]٣-٢-٢ [٢-٢-٢
  اليت تبدى لدى التوقيع على املعاهدة

ال يستوجب التحفظ الذي يبدى عند التوقيع على املعاهـدة            
عـن  تأكيداً الحقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمة الدوليـة بتوقيعهـا            

  .موافقتها على االلتزام باملعاهدة
التحفظات اليت تبدى عند التوقيع إذا كانـت      ]٤-٢-٢ [٣-٢-٢

  املعاهدة تنص على ذلك صراحة

ال يتطلب التحفظ الذي يبدى عند التوقيع على املعاهدة تأكيداً           
رمسياً من جانب الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة عندما تعرب عـن            

االلتزام باملعاهدة، وذلك إذا نصت املعاهدة صراحة على        موافقتها على   
  .حق الدولة أو املنظمة الدولية يف إبداء حتفظ يف حينه

  ... )٦٩٩(  

  إبداء حتفظات متأخرة  ١-٣-٢

ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي حتفظاً على معاهدة             
إذا كان إبداء   بعد أن تعرب عن موافقتها على االلتزام هبذه املعاهدة، إال           

التحفظ املتأخر ال يثري اعتراض أي طرف مـن األطـراف املتعاقـدة             
  .األخرى، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك

  قبول إبداء حتفظات متأخرة  ٢-٣-٢

يعترب أن الطرف املتعاقد قد قبل إبداء حتفظ متأخر إذا مل يعترض         
عشر شهراً اليت   هذا الطرف على إبداء التحفظ قبل انقضاء مهلة االثين          

تلي تلقّيه اإلشعار بالتحفظ، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك أو ما             
  .مل تكن املمارسة املعتادة اليت تتبعها اجلهة الوديعة خمتلفة

  االعتراض على إبداء حتفظات متأخرة  ٣-٣-٢

إذا اعترض طرف متعاقد يف املعاهدة على إبداء حتفظ متـأخر،             
مر سرياهنا، بالنسبة إىل الدولة أو املنظمة الدولية        تسري املعاهدة، أو يست   

  .املتحفظة دون أن يؤخذ حتفظها يف االعتبار
االستبعاد أو التعديل الالحق لألثر القانوين املترتـب          ٤-٣-٢

  على معاهدة بوسائل غري التحفظات

ال جيوز للطرف املتعاقد يف املعاهدة أن يستبعد أو يعدل األثـر              
  :ملعاهدة باألسلوبني التالينيالقانوين ألحكام ا

  تفسري حتفظ أبدي سابقاً؛ أو  )أ(  

  .إصدار إعالن انفرادي الحقاً مبقتضى حكم اختياري  )ب(  
__________  

 الذي اقترحـه املقـرر اخلـاص إبـداء          ٣-٢يتناول الفرع    )٦٩٩(
  .التحفظات املتأخرة

  توسيع نطاق التحفظات  ٥-٣-٢
خيضع تعديل حتفظ قائم من أجل توسيع نطاقه لنفس القواعـد             

ذا بيد أنه يف حالة االعتراض على ه      . اليت تنطبق على إبداء حتفظ متأخر     
  .التعديل يظل التحفظ األصلي قائماً

  إجراءات إصدار اإلعالنات التفسريية  ٤-٢

  إصدار اإلعالنات التفسريية   ١-٤-٢

جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي عن شخص خموَّل صـالحية            
متثيل الدولة أو املنظمة الدولية لغرض اعتماد أو توثيق نص معاهـدة أو        

  .أو املنظمة الدولية على االلتزام مبعاهدةلغرض التعبري عن موافقة الدولة 

إصدار اإلعالنات التفـسريية علـى         ] مكرراً ١-٤-٢ [٢-٤-٢[
  الصعيد الداخلي

يعود للقانون الداخلي لكل دولـة أو للقواعـد ذات      -١  
الصلة لكل منظمة دولية أمر حتديد اجلهة اليت هلـا صـالحية إصـدار              

الواجب اتباعها يف ذلك علـى    اإلعالنات التفسريية وحتديد اإلجراءات     
  .الصعيد الداخلي

ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن حتتج، كـسبب        -٢  
إلبطال اإلعالن التفسريي، بأن هذا اإلعالن قد صدر انتهاكاً حلكم من           
أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة           

  .]ر اإلعالنات التفسرييةفيما يتعلق بصالحية وإجراءات إصدا

  الوقت الذي جيوز فيه إصدار اإلعالنات التفسريية   ٣-٤-٢

 ٦-٤-٢ و ١-٢-١مع عدم اإلخالل بأحكام املبادئ التوجيهية         
، جيوز إصدار إعالن تفسريي يف      ]٨-٤-٢ [٧-٤-٢و] ٧-٤-٢[

  .أي وقت

عدم اشتراط تأكيد اإلعالنـات التفـسريية          ]٥-٤-٢ [٤-٤-٢
  التوقيع على املعاهدةالصادرة عند 

اإلعالن التفسريي الصادر عند التوقيع على املعاهدة ال يتطلب           
تأكيداً الحقاً عندما تعرب الدولة أو املنظمة الدولية عن موافقتها علـى         

  .االلتزام باملعاهدة

التأكيد الرمسي لإلعالنات التفسريية املشروطة        ]٤-٤-٢ [٥-٤-٢
  اهدةالصادرة عند التوقيع على املع

إذا صدر إعالن تفسريي مشروط عند التوقيع على معاهـدة            
ختضع للتصديق أو اإلقرار الرمسي أو القبول أو املوافقة، وجـب علـى     
الدولة أو املنظمة الدولية اليت صدر عنها اإلعالن أن تؤكد هذا اإلعالن            

ويف هذه احلالة، يعترب    . عندما تعرب عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة      
  .إلعالن التفسريي صادراً يف تاريخ تأكيدها

  إصدار إعالنات تفسريية متأخرة   ]٧-٤-٢ [٦-٤-٢

إذا نصت املعاهدة على عدم جواز إصدار إعالنات تفسريية إال            
يف أوقات حمددة ال جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تـصدر إعالنـاً              

ن إصدار اإلعـالن  تفسريياً بشأن هذه املعاهدة يف وقت الحق إال إذا كا 
  .التفسريي املتأخر ال يثري اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى
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إصــدار وإبــالغ اإلعالنــات    ]٩-٤-٢، ٢-٤-٢ [٧-٤-٢[
  التفسريية املشروطة

  .جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي املشروط كتابةً  -١  

جيب أن يكون التأكيد الرمسي لإلعـالن التفـسريي           -٢  
  . أيضاًاملشروط كتابةً

جيب إبالغ اإلعالن التفسريي املـشروط كتابـةً إىل           -٣  
الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة وإىل الدول واملنظمـات الدوليـة          

  .األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة

اإلعالن التفسريي املشروط بشأن معاهدة نافذة تشكل         -٤  
شأن معاهدة تنشئ جهازاً له أهلية قبول     الصك التأسيسي ملنظمة دولية أو ب     

  .]التحفظات جيب أن يبلَّغ أيضاً إىل تلك املنظمة أو إىل ذلك اجلهاز

  )٧٠٠(إصدار إعالنات تفسريية مشروطة متأخرة   ٨-٤-٢

ال جيوز لدولة أو منظمة دولية إصدار إعالن تفسريي مشروط            
ه املعاهدة إال إذا    بشأن معاهدة بعد إعراهبا عن موافقتها على االلتزام هبذ        

كان إصدار اإلعالن التفسريي املشروط املتأخر ال يثري اعتراض أي من           
  .األطراف املتعاقدة األخرى

  تعديل اإلعالنات التفسريية  ٩-٤-٢

جيوز تعديل اإلعالنات التفسريية يف أي وقـت مـا مل تـنص               
ال يف تعديلـها إ  املعاهدة على أنه ال جيوز إصدار اإلعالنات التفسريية أو   

  .أوقات حمددة

  نطاق اإلعالنات التفسريية املشروطة وتوسيع نطاقهااحلد من   ١٠-٤-٢

 نطاق اإلعالنات التفسريية املشروطة وتوسيع نطاقهـا     احلد من   
حتكمهما، على التوايل، القواعد املنطبقة على السحب اجلزئي للتحفظات 

  .وتوسيع نطاق التحفظات

  تفسريية وتعديلهاسحب التحفظات واإلعالنات ال  ٥-٢
  سحب التحفظات  ١-٥-٢

ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك، جيوز سحب التحفظ يف             
أي وقت دون أن يستلزم سحبه موافقة الدول أو املنظمات الدولية اليت            

  .قبلت التحفظ

  شكل السحب  ٢-٥-٢

  .جيب أن يتم سحب التحفظ كتابة  
  االستعراض الدوري جلدوى التحفظات  ٣-٥-٢

بغي للدول أو املنظمات الدولية اليت أبدت حتفظاً أو         ين  -١  
عدة حتفظات على معاهدة أن تقوم باستعراض دوري هلا وأن تتـوخى            

  .سحب التحفظات اليت مل تعد تفي بالغرض الذي أُبديت من أجله
__________  

] ٨-٤-٢ [٧-٤-٢(أعيد ترقيم مشروع املبدأ التوجيهي هذا        ) ٧٠٠(
إثر اعتماد مشاريع مبادئ توجيهية جديدة خالل الـدورة الرابعـة           ) سابقاً

  .٢٠٠٢واخلمسني للجنة عام 

يف هذا االستعراض، ينبغي أن تويل الدول واملنظمات          -٢  
 املعاهـدات املتعـددة     الدولية عناية خاصة هلدف احلفاظ على وحـدة       

األطراف، وأن تتحقق، عند االقتضاء، مـن جـدوى اإلبقـاء علـى             
التحفظات، ال سيما يف ضوء التطورات اليت طرأت على قانوهنا الداخلي      

  .منذ إبداء هذه التحفظات

  إبداء سحب التحفظ على الصعيد الدويل   ]٥-٥-٢ [٤-٥-٢

ـ        -١   ات الدوليـة   رهناً باملمارسات املتبعة عادة يف املنظم
الوديعة للمعاهدات، تكون للشخص صالحية سحب حتفظ أُبدي باسم         

  :دولة أو منظمة دولية

إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلـق مناسـبة            )أ(  
  لغرض هذا السحب؛ أو

إذا تبني من املمارسة أو من ظروف أخرى قصد الدول       )ب(  
صـالحية هلـذا    واملنظمات الدولية املعنية أن تعترب أن لذلك الشخص         

  .الغرض دومنا حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق

تكون لألشخاص التالني، حبكم وظائفهم ودومنا حاجة         -٢  
إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق، صالحية سحب حتفظ علـى الـصعيد            

  :الدويل باسم دولة

  رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛  )أ(  

ن الدول لدى منظمة دوليـة أو       املمثلون املعتمدون م    )ب(  
أحد األجهزة التابعة هلا، لغرض سحب حتفظ على معاهدة اعتمدهتا تلك           

  املنظمة أو ذلك اجلهاز؛

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض سحب          )ج(  
  .حتفظ على معاهدة أُبرمت بني الدول املعتمدين من ِقبلها وتلك املنظمة

عدم ترتب أي أثر علـى         ] ثالثاً ٥-٥-٢ مكرراً،   ٥-٥-٢ [٥-٥-٢
  الصعيد الدويل على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات

يعود للقانون الداخلي لكل دولـة أو للقواعـد ذات            -١  
الصلة لكل منظمة دولية أمر حتديد اجلهة اليت هلا صالحية سحب التحفظ            

  . الداخليوحتديد اإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك على الصعيد
ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن حتتج، كـسبب        -٢  

إلبطال سحب التحفظ، بأن سحب التحفظ قد مت انتهاكاً حلكـم مـن            
أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة           

  .فيما يتعلق بإجراءات سحب التحفظات

  اإلبالغ بسحب التحفظ   ٦-٥-٢

جراءات اإلبالغ بسحب التحفظ القواعد السارية يف       يتبع يف إ    
 ٥-١-٢جمال اإلبالغ بالتحفظات املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية 

  .٧-١-٢و ] ٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦ -١-٢و

  أثر سحب التحفظ   ]٨-٥-٢، ٧-٥-٢ [٧-٥-٢

يترتب على سحب التحفظ تطبيق األحكام اليت أُبدي          -١  
لعالقات بني الدولة أو املنظمة الدولية الـيت        التحفظ بشأهنا بأكملها يف ا    

سحبت التحفظ ومجيع األطراف األخرى، سواء كانت هذه األطـراف          
  .قد قبلت التحفظ أو اعترضت عليه
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يترتب على سحب التحفظ دخول املعاهدة حيز النفاذ          -٢  
يف العالقات بني الدولة أو املنظمة الدولية اليت سحبت التحفظ والدولة           

ة الدولية اليت كانت قد اعترضت على التحفظ وعلى دخـول          أو املنظم 
املعاهدة حيز النفاذ بينها وبني الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة بسبب           

  .هذا التحفظ

  تاريخ نفاذ سحب التحفظ   ]٩-٥-٢ [٨-٥-٢

ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك، أو ما مل ُيتفق على خالف               
افذ املفعول بالنسبة إىل دولة متعاقدة أو ذلك، ال يصبح سحب حتفظ ما ن

منظمة متعاقدة إال عندما تتسلم تلك الدولة أو تلك املنظمـة إشـعاراً             
  .بذلك السحب

  أحكام منوذجية

  تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ  -ألف

جيوز للطرف املتعاقد الذي أبدى حتفظاً على هذه املعاهـدة أن             
صبح السحب نافذاً عند انقضاء     وي]. الوديع[يسحبه بتوجيه إشعار إىل     

  .لإلشعار] الوديع[عقب تاريخ تسلم ] يوماً] [شهراً) [سني(أجل 

  تقدمي تاريخ نفاذ سحب التحفظ  -باء

جيوز للطرف املتعاقد الذي أبدي حتفظاً على هذه املعاهـدة أن             
ويصبح السحب نافذاً يف تـاريخ      ]. الوديع[يسحبه بتوجيه إشعار إىل     

  .شعارلإل] الوديع[تسلم 

  حرية حتديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ  -جيم

جيوز للطرف املتعاقد الذي أبدى حتفظاً على هذه املعاهـدة أن             
ويصبح السحب نافذاً يف التـاريخ      ]. الوديع[يسحبه بتوجيه إشعار إىل     

  ].الوديع[الذي حتدده تلك الدولة يف اإلشعار املوجه إىل 

ها أن تنفرد الدولـة أو     احلاالت اليت جيوز في      ]١٠-٥-٢ [٩-٥-٢
  املنظمة الدولية املتحفظة بتحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ

يصبح سحب التحفظ نافذاً يف التاريخ الذي حتدده الدولـة أو            
  :املنظمة الساحبة له

عندما يكون هذا التاريخ الحقاً للتاريخ الذي تسلّمت          )أ(  
  عاراً به؛ أوفيه الدول أو املنظمات الدولية املتعاقدة األخرى إش

عندما ال يضيف السحب حقوقاً للدولة أو املنظمـة           )ب(  
الدولية الساحبة للتحفظ جتاه الدول أو املنظمات الدوليـة املتعاقـدة           

  .األخرى

  السحب اجلزئي للتحفظ   ]١١-٥-٢ [١٠-٥-٢

حيّد السحب اجلزئي للتحفظ من األثر القانوين للتحفظ   -١  
و تطبيق املعاهدة ككل، تطبيقاً أوىف على    ويكفل تطبيق أحكام املعاهدة، أ    

  .الدولة أو املنظمة الدولية الساحبة للتحفظ

خيضع السحب اجلزئي للـتحفظ لـنفس القواعـد           -٢  
الشكلية واإلجرائية اليت ُتطبق يف حالة السحب الكامل، ويصبح نافـذاً      

  .وفقاً لنفس الشروط

  أثر السحب اجلزئي للتحفظ   ]١٢-٥-٢ [١١-٥-٢

ّدل السحب اجلزئي للتحفظ األثر القانوين للتحفظ       ُيع  -١  
وتظل اآلثار النامجة عن    . بالقدر الذي تسمح به الصيغة اجلديدة للتحفظ      

أي اعتراض أُبدي على ذلك التحفظ مستمرة ما مل تقم اجلهة اليت أبدته             
بسحبه، ما دام االعتراض ال ينطبق حصراً على ذلك اجلزء من التحفظ            

  .الذي مت سحبه

ال جيوز االعتراض على التحفظ الناتج عن الـسحب           -٢  
  .متييزي اجلزئي للتحفظ إال إذا كان هلذا السحب اجلزئي أثر

  سحب اإلعالنات التفسريية  ١٢-٥-٢

 سحب اإلعالنات التفسريية يف أي وقـت مـن جانـب          جيوز  
 ات الغرض، وذلك باتباع نفس اإلجراء     هلذا املخولة صالحية السلطات  

 .رها يف إصداةاملطبق

   اإلعالنات التفسريية املشروطةسحب  ١٣-٥-٢
 املنطبقة  القواعد اإلعالنات التفسريية املشروطة حتكمه      سحب  

  .على سحب التحفظات

   االعتراضات على التحفظاتتعريف  ١-٦-٢
 أو  صـيغته  ت انفرادي، أياً كان   إعالن" االعتراض" بتعبري   يقصد  

 معاهدة أبدته   علىى حتفظ   تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً عل       
 إىلدولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وهتدف به تلك الدولة أو املنظمة             

استبعاد أو تعديل اآلثار القانونية املتوخاة من التحفظ أو إىل استبعاد تطبيق            
  . بأكملها يف عالقاهتا مع الدولة أو املنظمة اليت أبدت التحفظاملعاهدة

لتحفظـات أو   املتـأخر ل  بداء  اإل  على االعتراضتعريف    ٢-٦-٢
   التوسيع املتأخر لنطاقها

أيضاً إعالن انفرادي تصدره دولة أو      " االعتراض"يقصد بتعبري     
التوسيع املتأخر لنطاق  منظمة دولية لتعارض به اإلبداء املتأخر لتحفظ أو    

  .حتفظ

  صحة التحفظات واإلعالنات التفسريية  -٣

  ةالتحفظات اليت جتيزها املعاهد  ١-٣
للدولة أو للمنظمة الدولية، لدى توقيع معاهدة أو التـصديق            

عليها أو إقرارها رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، أن             
  :ُتبدي حتفظاً، ما مل

  حتظر املعاهدة هذا التحفظ؛ أو  )أ(  

تنص املعاهدة على أنه ال جيوز أن ُتبدى سوى حتفظات            )ب(  
   التحفظ املعين؛ أوحمدَّدة ال تشمل

يكن التحفظ، يف غري احلاالت اليت تشملها الفقرتـان           )ج(  
  .، منافياً ملوضوع املعاهدة والغرض منها)ب(و) أ(الفرعيتان 

  التحفظات اليت حتظرها املعاهدة صراحةً   ١-١-٣
يكون التحفظ حمظوراً صراحةً مبوجب املعاهـدة إذا كانـت            

  :املعاهدة تتضمن حكماً خاصاً
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  حيظر مجيع التحفظات؛ أو  )أ(  
حيظر إبداء حتفظات على أحكـام حمـددة، وأُبـدي            )ب(  

  التحفظ املعين على حكم من هذه األحكام؛ أو

حيظر فئات معينة من التحفظات، وكان التحفظ املعين          )ج(  
  .يندرج ضمن فئة من هذه الفئات

  تعريف التحفظات احملدَّدة  ٢-١-٣

" التحفظات احملدَّدة "يعين تعبري   ،  ١-٣ألغراض املبدأ التوجيهي      
التحفظات اليت تتوخاها املعاهدة صراحةً بشأن أحكام معينة من املعاهدة          

  .أو بشأن املعاهدة ككل فيما يتعلق جبوانب حمددة بعينها

  جواز إبداء حتفظات ال حتظرها املعاهدة  ٣-١-٣
ة جيوز لدول إذا كانت املعاهدة حتظر إبداء حتفظات معينة، فإنه ال  

أو منظمة دولية أن ُتبدي حتفظاً ال حتظره املعاهـدة إال إذا كـان هـذا     
 .التحفظ ال يتعارض مع موضوع املعاهدة والغرض منها

  جواز إبداء التحفظات احملددة  ٤-١-٣

املعاهدة إبـداء حتفظـات حمـددة دون أن تعـّين           توّخت  إذا    
ظاً إال إذا كان مضموهنا، فإنه ال جيوز لدولة أو منظمة دولية أن ُتبدي حتف     

  .ال يتعارض مع موضوع املعاهدة والغرض منها

نص مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقـات        -٢
عليها اليت اعتمدهتا اللجنة بـصفة مؤقتـة يف         

  دورهتا الثامنة واخلمسني
يرد فيما يلي نص مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات         -١٥٩

  .ا الثامنة واخلمسنيعليها اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهت

  صحة التحفظات واإلعالنات التفسريية  -٣

  التعليق العام
يتمثل الغرض من اجلزء الثالث من دليل املمارسـة يف             )١(

حتديد شروط صحة التحفظات على املعاهدات، بعد أن تناول         
اجلزء األول التعاريف واجلزء الثاين اإلجراءات الواجب اتباعها        

  .ر اإلعالنات التفسرييةإلبداء التحفظات وإصدا
وعلى إثر مناقشات معمقة، قررت اللجنة رغم تـردد           )٢(

" صحة التحفظـات  "البعض من أعضائها اإلبقاء على مصطلح       
لإلشارة إىل العملية الذهنية املتمثلة يف حتديد ما إذا كان إعالن           

دولة أو منظمة دوليـة ويهـدف إىل         )٧٠١(انفرادي ما تصدره  
__________  

فظ ال يسوغ إحداث اآلثار اليت يتوخاهـا        نظراً ألن جمرد إبداء حت     ) ٧٠١(
انظر أدناه التعليق على    (رمبا كانت أنسب    " ُتبديه"صاحب التحفظ، فإن كلمة     

، غري أن اتفـاقييت فيينـا       ))٧(و) ٦(، الفقرتني   ١-٣مشروع املبدأ التوجيهي    
  .واللجنة متتنع مبدئياً عن إعادة النظر يف نص فيينا" ُتصدره"تستخدمان كلمة 

، يف  )٧٠٢(ر القانوين لبعض أحكام املعاهدة    استبعاد أو تعديل األث   
تطبيقها على هذه الدولة أو هذه املنظمة، ميكن أن ُيحِدث اآلثار         

  .اليت تترتب مبدئياً على إبداء حتفظ ما

وقد أقرت اللجنة، تقيداً منها بالتعريف الوارد يف الفقرة   )٣(
، ١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعـامي       ٢من املادة   ) د(١

 من دليل املمارسة،    ١- ١س يف مشروع املبدأ التوجيهي      واملقتب
بأن مجيع اإلعالنات االنفرادية اليت تستويف هذا التعريف تشكل 

لكن، وكما أوضحت اللجنة مبا ال يدع جماالً للبس         . حتفظات
التعريف "، فإن   ٦- ١يف تعليقها على مشروع املبدأ التوجيهي       

جـائزاً أو غـري   فقد يكون التحفظ [...] خيتلف عن التنظيم    
. )٧٠٣("جائز، ويظل حتفظاً مىت كان مطابقاً للتعريف املتفق عليه

بل واألكثر من ذلك "وواصلت اللجنة تعليقها هبذا الشأن قائلة 
هو أن التحديد الدقيق لطبيعة اإلعالنات يعد شرطاً أوليـاً ال           

 معـني، ناهيـك عـن تقـدير         غىن عنه لتطبيق نظام قانوين    
احلكم على جواز صك معني أو عـدم        ميكن    وال]. جوازها[

جوازه وتقدير نطاقه القانوين وحتديد آثاره إال بعد تعريفه بأنه          
  .)٧٠٤([...]"حتفظ 

ففي بـادئ   . وتنطوي هذه املصطلحات على مشاكل      )٤(
" عدم اجلـواز  "و" اجلواز"األمر استخدمت اللجنة فعالً كلميت      

" نالـبطال "أو  " عدم الـصحة  " و "الصحة"مفضلة إيامها على    
مراعاة املشاغل اليت أعرب عنها بعض أعضائها وأعربت         بقصد

يـثري  " الـصحة "عنها بعض الدول، إذ ُرئـي أن مـصطلح          
خبصوص طبيعة اإلعالنات اليت تتفـق مـع تعريـف           شكوكاً

 من اتفاقييت فيينا،    ٢من املادة   ) د(١التحفظات الوارد يف الفقرة     
ويف . )٧٠٥(١٩ ولكن ال تفي بالشروط املنصوص عليها يف املادة       

تبدو ألغلبية أعضاء اللجنة حمايـدةً      " الصحة"الواقع فإن كلمة    
  متاماً هبذا اخلصوص، وفيها ميزة أهنا ال تنطوي على احنياز مسبق           

  
__________  

انظر مـشروع   (اهدة برمتها فيما يتعلق جبوانب معينة       أو للمع  )٧٠٢(
  ).١-١-١املبدأ التوجيهي 

، ٢٥٦، ص   )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين،    ١٩٩٩حولية  انظر   )٧٠٣(
من التعليق؛ وانظر أيضاً أدناه التعليق علـى مـشروع املبـدأ            ) ٢(الفقرة  

  .التوجيهي هذا بصيغته املعدلة يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة
انظر أيضاً التعليق على    . من التعليق ) ٣(ملرجع نفسه، الفقرة    ا )٧٠٤(

، اجمللـد   ١٩٩٨ حوليةيف  ] ٤-١-١ [١-١-١مشروع املبدأ التوجيهي    
من التعليق،  ) ٣(، وباألخص الفقرة    ٢٠٩-٢٠٥، ص   )اجلزء الثاين (الثاين  

والتقرير الثالث للمقرر اخلاص عن التحفظات على املعاهـدات، املرجـع           
، Add.1-6 و A/CN.4/491، الوثيقـة    )اجلـزء األول  ( الثـاين    نفسه، اجمللد 

  .١٧٥، الفقرة ٣٠٩، وص ١٥٤، الفقرة ٣٠٥ ص
 تـشرين   ٢انظر بيان اململكة املتحدة يف اللجنة السادسة بتاريخ          ) ٧٠٥(

الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة          ،  ١٩٩٣نوفمرب  /الثاين
، )A/C.6/48/SR.24 (٢٤ز للجلسة   واألربعون، اللجنة السادسة، احملضر املوج    

  .٤٢الفقرة 
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جدل حمـوري يف جمـال       ، وهو )٧٠٦(فيما يتعلق باجلدل الفقهي   
مـسألة  "التحفظات، بني املدافعني عن اجلواز والذين يرون أن         

ويتعني حلها باإلحالة إىل املعاهدة     . ألة األولية  هي املس  ‘اجلواز‘
وهي يف جوهرها مسألة تفسري للمعاهدات، فال عالقة هلا مبسألة          
ما إذا كانت األطراف تعترب التحفظات مقبولة أم ال، باعتبارها          

" احلجية"، واملدافعني عن    )٧٠٧("مسألة من مسائل السياسة العامة    
 إال على قبول دولـة      ال تتوقف "الذين يرون أن صحة التحفظ      

 مـن   ١٩من املـادة    ) ج(وأن الفقرة   " متعاقدة أخرى للتحفظ  
جمرد توكيد فقهي ميكن أن " تبدو بالتايل ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

ُيستخدم كأساس لتوجيه الدول فيما يتصل بقبول التحفظات،        
  .)٧٠٨("وليس أكثر من ذلك

 مل يكن علـى   " غري جائز "وقد اتضح خاصة أن مصطلح        )٥(
أية حال مالئماً لوصف التحفظات اليت ال تفي بشروط الـشكل           

وحسب أغلبية أعضاء اللجنة    . واملضمون اليت تفرضها اتفاقيتا فيينا    
الفعل غري املشروع دولياً، يف القـانون الـدويل، يـستتبع           "فإن  

مسؤولية صاحبه، ومن اجللي أن هذا ال ينطبق على إبداء حتفظات          
 اليت تتناوهلا أو ال تتفق مـع موضـوع          تتناىف مع أحكام املعاهدة   

وبالتايل فإن اللجنة اليت كانت قد قررت       . )٧٠٩("املعاهدة أو هدفها  
 االحتفاظ مبوقفها من هذه النقطة يف انتظار حبث         ٢٠٠٢يف عام   

قد رأت أن من األفضل      )٧١٠(آثار التحفظات اليت من هذا القبيل     
  .حل مسألة املصطلحات هذه دومنا مزيد من اإلرجاء

__________  
 ,J. K. Koh: خبصوص هذا اجلدل الفقهي انظر بوجـه خـاص   ) ٧٠٦(

“Reservations to multilateral treaties: how international legal doctrine 

reflects world vision”, Harvard International Law Journal, vol. 23 

(1982–1983), pp. 71–116٧٧-٧٥ مواضع متفرقة، وبـاألخص ص  ، يف .
 C. Redgwell, “Universality or integrity? Some reflections on: انظر أيضاً

reservations to general multilateral treaties”, BYBIL, vol. 64 (1993), pp. 

245–282, at pp. 263–269; and I. Sinclair, The Vienna Convention on the 

Law of Treaties, 2nd ed., Manchester University Press, 1984, p. 81, 

footnote 78.  
)٧٠٧( D. W. Bowett, “Reservations to non-restricted multilateral 

treaties”, BYBIL, vol. 48 (1976–1977), p. 88.  
)٧٠٨( J. M. Ruda, “Reservations to treaties”, Recueil des cours: 

Collected courses of the Hague Academy of International Law, 1975–

III, vol. 146 (1977), p. 190.  
 ٧-١-٢ [٨-١-٢التعليق على مشروع املبـدأ التـوجيهي         )٧٠٩(

 حولية،  )بصورة بّينة ] غري اجلائزة [اإلجراءات يف حالة التحفظات     ] (مكرراً
.  التعليق من) ٧(، الفقرة   ٥١-٥٠ ص،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢

وحسب وجهة نظر أقلية من األعضاء فإن إبداء التحفظ غري اجلائز يستتبع            
وسُتعَرض املسألة مبزيد من التفصيل يف التعليـق علـى          . مسؤولية صاحبه 

  .١-٣-٣مشروع املبدأ التوجيهي 
 ٧-١-٢ [٨-١-٢انظر التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي        )٧١٠(

وانظـر  . ٥١-٤٩ ص ،)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حولية،  ]مكرراً
والتعليق عليـه،   ) وظائف الوديع  (٧-١-٢أيضاً مشروع املبدأ التوجيهي   

  .٤٩-٤٦املرجع نفسه، ص 

  :وقد بدا للجنة ما يلي  )٦(
يعين ) permissible” (“licite”)“" (جائز"أوالً، أنَّ مصطلح   •

ضمنياً أن إبداء التحفظات دون مراعاة ألحكام املـادة         
 من اتفاقييت فيينا يستتبع مسؤولية الدولة أو املنظمة         ١٩

الدولية صاحبة هذا التحفظ، وهو ما ال ينطبق بالتأكيد         
  ؛)٧١١(على احلالة هنا

املستخدم يف  ) ”permissible“" (جائز"ثانياً، أنَّ مصطلح      •
النص اإلنكليزي ملشاريع املبادئ التوجيهية املعتمدة حىت       
اآلن والتعليقات عليها يعين ضمنياً أن املسألة تتعلق فقط         
باجلواز وليس باحلجية، وهو أمر يعيبه أنه ينطوي علـى      

ل الفقهي املشار   احنياز مسبق ال لزوم له فيما يتعلق باجلد       
  .)٧١٢(إليه أعاله

قـد مت   ) ”permissibility“" (اجلـواز "غري أن مصطلح      )٧(
اإلبقاء عليه لإلشارة إىل الصحة املوضوعية للتحفظات اليت تتفق         

 من اتفاقييت فيينا، ذلك أنه حسب الناطقني ١٩ومقتضيات املادة 
موقـف  باللغة اإلنكليزية فإن هذا املصطلح ال يعين ضمنياً اختاذ          

وقد ُتـرجم هـذا     . من حيث آثار عدم االلتزام هبذه الشروط      
  .”validité matérielle“املصطلح إىل اللغة الفرنسية بعبارة 

وينظر اجلزء الثالث من دليل املمارسة، على التوايل، يف           )٨(
  :املسائل ذات الصلة مبا يلي

  جواز التحفظات؛  •  
  االختصاص بتقدير صحة التحفظات؛  •  
  . عدم صحة حتفظ ماآثار  •  

وسُيخصَّص فرع بأكمله لنفس املسائل فيما يتعلق باإلعالنـات    
  .التفسريية

  التحفظات اليت جتيزها املعاهدة  ١-٣
للدولة أو للمنظمة الدولية، لدى توقيع معاهـدة أو           

التصديق عليها أو إقرارها رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو           
  :فظاً، ما ملاالنضمام إليها، أن تبدي حت

  حتظر املعاهدة هذا التحفظ؛ أو  )أ(  
تنص املعاهدة على أنه ال جيوز أن ُتبدى سوى           )ب(  

  حتفظات حمدَّدة ال تشمل التحفظ املعين؛ أو
يكن التحفظ، يف غري احلاالت اليت تـشملها          )ج(  

، منافيـاً ملوضـوع املعاهـدة       )ب(و) أ(الفقرتان الفرعيتان   
  .والغرض منها

__________  
من التعليـق علـى مـشروع املبـدأ      ) ٥(انظر أعاله الفقرة     )٧١١(

  .التوجيهي هذا
من التعليـق علـى مـشروع املبـدأ      ) ٤(انظر أعاله الفقرة     )٧١٢(

  .التوجيهي هذا
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  التعليق
 ما جاء يف نـص      ١-٣يكرر مشروع املبدأ التوجيهي       )١(

، واليت جاءت صـياغتها     ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ١٩املادة  
 ١٩٦٩متفقة مع نص احلكم املقابل من اتفاقيـة فيينـا لعـام             

باستثناء إدخال بعض اإلضافات اليت أصبحت ضرورية نتيجـة         
  .إدراج املعاهدات اليت تربمها املنظمات الدولية

للدولـة  "ملا نص مشروع املبدأ التوجيهي هذا على أنـه            )٢(
، ولو كان ذلك بشروط     "أن ُتبدي حتفظاً  [...] للمنظمة الدولية    أو

معينة، عند توقيع معاهدة أو التصديق عليهـا أو إقرارهـا رمسيـاً             
املبدأ العـام   "قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، فإنه يقر           أو

ويتعلق األمر هنـا    . )٧١٣(" التحفظات مسموح به   القائل بأن إبداء  
الناشئ عن الفتوى الصادرة عـن      " النظام املرن "بعنصر أساسي من    

التحفظات على اتفاقية منع     بشأن   ١٩٥١حمكمة العدل الدولية عام     
، وليس مـن املبالغـة يف   )٧١٤(جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  

 النقطة، االفتراض املـسبق     شيء القول إنه ينقض، فيما يتعلق هبذه      
، وذلك هبدف معلَن هـو      )٧١٥(التقليدي الناشئ عن نظام اإلمجاع    

  .تيسري أكرب مشاركة ممكنة يف املعاهدات وبالتايل حتقيق عامليتها
 املعتمد بـصورة    ١٩ويف هذا الصدد، ينحو نص املادة         )٣(

 واملنبثق مباشرة عن مقترحـات والـدوك      ١٩٦٩هنائية يف عام    
__________  

 من مـشاريع املـواد املتعلقـة بقـانون     ١٨املادة التعليق على    ) ٧١٣(
، ١٩٦٢ حولية،  ١٩٦٢املعاهدات اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل عاَم         

؛ وانظر أيضاً التعليق علـى مـشروع        )١٥(، الفقرة   ١٨٠اجمللد الثاين، ص    
، ٢٠٧ص  ، اجمللد الثـاين،     ١٩٦٦ حولية املعتمد يف القراءة الثانية،      ١٦ املادة
، انظر التعليق على مشروع     ١٩٨٦وبالنسبة التفاقية فيينا لعام     ). ١٧(رة  الفق

إبداء التحفظات يف حالة املعاهدات املربمة بني عـدة منظمـات            (١٩املادة  
اجلزء (، اجمللد الثاين    ١٩٧٧حولية  ،  ١٩٧٧الذي اعتمدته اللجنة عاَم     ) دولية
 مكـرراً   ١٩دة  ، والتعليق على مشروع املـا     )١(، الفقرة   ١٠٦، ص   )الثاين

إبداء التحفظات من ِقبل الدول واملنظمات الدولية يف حالة املعاهدات املربمة           (
بني دول ومنظمة دولية واحدة أو أكثر أو بني منظمات دولية ودولة واحدة             

  ).٣(، الفقرة ١٠٨، املرجع نفسه، ص )أو أكثر
)٧١٤( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1951, p. 15.  
كان هذا املفهوم، الذي أصبح دون شك القاعدة العرفية يف فترة            ) ٧١٥(

انظر الرأي املخالف املـشترك للقـضاة غرييـرو         (ما بني احلربني العامليتني     
)Guerrero (  وماكنري)McNair (  وريد)Read (   وهسو مو)Hsu Mo(  واملذيِّلة ،

التحفظات على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة     به الفتوى الصادرة بشأن     
، يقيِّد إىل حـد كـبري       )٣٥-٣٤ ، ص ) أعاله ٧١٤احلاشية   (واملعاقبة عليها 

مل يكن ذلك ممكناً إال إذا قبلـت الـتحفظ مجيـع            : إمكانية إبداء حتفظات  
حب التحفظ يظل خارج نطـاق  األطراف األخرى يف املعاهدة، وإال فإن صا      

 من مشاريع املواد    ١٨وقد اقترحت اليابان، يف تعليقاهتا على املادة        . االتفاقية
 ١٩٦٢املتعلقة بقانون املعاهدات اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل عـاَم            

انظـر التقريـر    (، العودةَ إىل االفتراض املعاكس      ) أعاله ٧١٣انظر احلاشية   (
حوليـة   اخلاص السري مهفري والدوك عن قانون املعاهـدات،          الرابع للمقرر 

  ).٤٩، ص Add.1-2 وA/CN.4/177، اجمللد الثاين، الوثيقة ١٩٦٥

اً للمشاريع اليت أعدها املقررون اخلاصـون بـشأن         منحى خمالف 
قانون املعاهدات الذين سبقوه، فجميعهم انطلقوا من االفتراض        
املعاكس معربين بصيغة سلبية أو تقييدية عن املبدأ القائل بأنـه           

 حتفظ إال إذا استوفيت شروط      )٧١٦(")إصدار"أو  (جيوز إبداء    ال
 املبدأ علـى أنـه      )٧١٨(أما والدوك فيقدم من ناحيته    . )٧١٧(معينة

، وهي إمكانية متلكهـا     " حتفظ طرحإمكانية إبداء حتفظ، أي     "
  .)٧١٩("مبقتضى سيادهتا"الدولة 

  :لكن هذه اإلمكانية ليست مطلقة  )٤(
أوالً، هي حمدودة يف الزمن ألن إبداء التحفظات ال ميكن   •

عند توقيع معاهدة أو التصديق عليهـا أو        "أن يكون إال    
 قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنـضمام        إقراراها رمسياً أو  

  ؛)٧٢٠("إليها
ثانياً، ميكن إلبداء التحفظات أال يكون متفقاً مع موضوع           •

بعض املعاهدات، إما ألن هذه املعاهدات تقتـصر علـى         
 وهذه فرضـية تأخـذها يف       -جمموعة صغرية من الدول     

 من اتفاقية فيينـا لعـام       ٢٠ من املادة    ٢االعتبار الفقرة   
، راجعة يف ذلك إىل نظام اإلمجاع فيما يتعلق         )٧٢١(١٩٦٩

 أو ألن األطراف، يف إطار املعاهـدات        - هبذه الصكوك 
ذات الصبغة العاملية، تتفق على ترجيح وحدة املعاهـدة         
على حساب مشوليتها العاملية، أو على أية حال، تتفق على          
تقييد إمكانية الدول يف إبداء حتفظات؛ وخبصوص هـذه         

__________  
مـن  ) ٧(و) ٦(فيما يتعلق هبذه النقطة، انظر أدناه الفقـرتني     )٧١٦(

  .التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا
من مـشروع   ) ١(١٠انظر، على سبيل املثال، مشروع املادة        )٧١٧(
حوليـة  (برايـريل   . ل. التفاقية املتعلقة بقانون املعاهدات الذي أعده ج      ا

؛ وخمتلف مـشاريع    )٢٣٨، ص   A/CN.4/23، اجمللد الثاين، الوثيقة     ١٩٥٠
حوليـة  (لوترباخت يف تقريره األويل     . ه اليت أعدها املقرر اخلاص      ٩املادة  
ثـاين  وتقريره ال ) ٩٢-٩١، ص   A/CN.4/63، اجمللد الثاين، الوثيقة     ١٩٥٣

؛ ومـشروع   )١٣١، ص   A/CN.4/87، اجمللد الثاين، الوثيقة     ١٩٥٤ حولية(
حولية (فيتسموريس . ج. ، الذي أعده املقرر اخلاص ج١، الفقرة ٣٩املادة 
وانظـر أيـضاً    ). ١١٥، ص   A/CN.4/101، اجمللد الثاين، الوثيقة     ١٩٥٦

 ,P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux: تعليقات أمبري يف

Paris, Pedone, 1978, pp. 88–89.  
جيوز للدولة، عند توقيع معاهـدة أو التـصديق عليهـا أو            " )٧١٨(

التقرير األويل عن [...]" (ما مل [...] االنضمام إليها أو قبوهلا، إبداء حتفظ    
 A/CN.4/144 اجمللـد الثـاين، الوثيقـة        ،١٩٦٢حولية  قانون املعاهدات،   

  ).٦٠، ص )أ(١ة ، الفقر١٧، املادة Add.1و
  . ٦٥، ص ١٧من التعليق على املادة ) ٩(املرجع نفسه، الفقرة  )٧١٩(
مـن التعليـق علـى      ) ٩(انظر هبذا اخلصوص، أدناه، الفقرة       )٧٢٠(

  .مشروع املبدأ التوجيهي هذا
حينما يتبني من العدد احملدود للدول املتفاوضة ومن موضوع         " )٧٢١(

مجيع األطراف شرط   املعاهدة وغرضها أن تطبيق هذه املعاهدة بكاملها بني         
أساسي لرضا كل طرف باالرتباط باملعاهدة، فإن التحفظ يستلزم أن تقبل           

  ".به مجيع األطراف
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ط األخرى، ليست اتفاقية فيينا إال متممـة        النقطة والنقا 
شيء مينع املتفاوضني من تـضمني       إلرادة األطراف وال  

تقيـد أو تعـدل     " شروطاً تتعلق بالتحفظـات   "املعاهدة  
  .)٧٢٢(١٩اإلمكانية املبدئية الواردة يف املادة 

احلـق يف   "ولذا فمن اإلفراط دون شك احلديث عـن           )٥(
 تنطلق من مبدأ    ١٩٦٩ا لعام   ، ولو أن اتفاقية فيين    )٧٢٣("التحفظ

وقد طعـن   . أنه يوجد افتراض مسبق لصاحل صحة التحفظات      
وهذا، فضالً عـن    . بعض األعضاء يف وجود مثل هذا االفتراض      

 ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي      ١٩ذلك، هو معىن عنوان املادة      
، وهو معىن تؤكده    )٧٢٤()إبداء التحفظات ( يف حد ذاته     ١٩٨٦و

حتفظاً، ] تبدي[أن [...] للدولة : "ة هلذا احلكمالفقرة االستهاللي
، ١٩وبالتأكيد، فإن اجلملة االفتتاحية من املـادة        [...]". ما مل   

تقرر أن للدول حقاً ما، لكن األمر       " للدولة"باستخدامها تعبري   
  .)٧٢٥(التحفظات" إبداء"هنا ال يتعلق إال حبق 

__________  
 ,A. Aust: خبصوص الطابع املتمم لنظام فيينا، انظر بوجه خاص ) ٧٢٢(

Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2000, pp. 

124–126; J. K. Gamble, Jr., “Reservations to multilateral treaties: a 

macroscopic view of State practice”, AJIL, vol. 74 (1980), pp. 383–391 ؛
 ٧١٧احلاشية (، املرجع املذكور … P.-H. Imbert, Les réserves aux traitésو

 ,A. McNair, The Law of Treaties, Oxford؛ و٢٣٠-١٦٢، ص )أعـاله 

Clarendon Press, 1961, pp. 169–173; J. Polakiewicz, Treaty-making in the 

Council of Europe, Strasbourg, Council of Europe, 1999, pp. 85–90 and 

101–104; and R. Riquelme Cortado, Las reservas a los tratados: 

Lagunas, formulación y ambigüedades del Régimen de Viena, 

Universidad de Murcia, 2004, pp. 89–136.  
  .أبدى بعض أعضاء اللجنة مع ذلك تأييدهم لوجود مثل هذا احلق ) ٧٢٣(
خبصوص تعديل هذا العنوان يف إطار دليل املمارسة، انظر أدناه          )٧٢٤(

  .من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا) ١٠(الفقرة 
)٧٢٥ ( P.-H. Imbert, Les réserves aux traités … ملـذكور  ، املرجـع ا
 P. Reuter, Introduction au؛ وانظر أيـضاً  ٨٣ ، ص) أعاله٧١٧احلاشية (

droit des traités, 3rd ed. revised and augmented by Ph. Cahier, Paris, 

Presses universitaires de France, 1995, p. 75 ؛ أوRiquelme Cortado ،
كن أيضاً اإلشارة إىل أن     ومي. ٨٤، ص   ) أعاله ٧٢٢احلاشية  (املرجع املذكور   

الـواردة  " جيوز للدولة "اقتراحاً تقدم به بريغز يرمي إىل االستعاضة عن عبارة          
" الدولة خمولة قانونـاً  "بعبارة  )  أعاله ٧١٨انظر احلاشية   (يف مشروع والدوك    

، ١٩٦٢مـايو   / أيـار  ٢٥،  ٦٥١، اجمللد األول، اجللـسة      ١٩٦٢حولية  (
وكذلك األمر بالنسبة إىل تعديل تقدم بـه        مل ُيعتمد،   ) ٢٢، الفقرة   ١٤٠ ص

احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية بنفس املعىن خـالل مـؤمتر فيينـا            
)A/CONF.39/C.1/L.115, 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 (document A/CONF.39/11/Add.2, United Nations 

publication, Sales No. E.70.V.5), Report of the Committee of the Whole 

on its work at the first session of the Conference, document 

A/CONF.39/14, p. 133, para. 175 .(   وقد اعتمدت جلنة الـصياغة التابعـة
حتفظاً، ما مل   ] تبدي[أن  [...] للدولة  ("للجنة القانون الدويل الصيغة احلالية      

يونيه / حزيران ١٨،  ٦٦٣، اجمللد األول، اجللسة     ١٩٦٢حولية  انظر  [...]") (

نامها أنه  ومع. بعناية" إبداء"و" تبدي"وقد اختريت كلمتا      )٦(
إذا كان للدولة اليت تنوي أن يقترن إعراهبا عن موافقتـها علـى             
االلتزام باملعاهدة بتحفظ أن توضح الكيفية اليت تعتزم هبا تعـديل           

. ، فهذا اإلبداء ليس كافياً يف حد ذاته       )٧٢٦(مشاركتها يف املعاهدة  
. وال ُيحِدث أي أثر مبجرد اإلعـالن عنـه        " يصدر"فالتحفظ ال   
سبب الذي أدى بالتعديل الذي تقدمت بـه الـصني          وهذا هو ال  

تـصدر  "بعبارة  " تبدي حتفظاً "والرامي إىل االستعاضة عن عبارة      
إىل أن ُيستبعد من قبل جلنة الصياغة ملؤمتر فيينا لقانون     )٧٢٧("حتفظاً

[...] القـول   ]ف"[وكما أشار إىل ذلك والدوك       .)٧٢٨(املعاهدات
مر فيه لبس، ألن األمر هنا       حتفظ ما أ   ‘إصدار‘إنه جيوز ألي دولة     

 دولة ما ميكن اعتباره حتفظـاً       أبدتهيتعلق مبعرفة ما إذا كان حتفظ       
. )٧٢٩(" فعلياً ما دامت الدول األخرى املعنية مل تقبلـه         ‘صدر‘قد  

يلزم له ال أن يستويف      )٧٣٠("ُوضع"هذا ولكي ُيعترب أن التحفظ قد       
الشروط  وإن كانت حقاً ليست ب-شروطاً إجرائية معينة فحسب     

 بل أن يراعي أيضاً الشروط املوضـوعية        - )٧٣١(الشديدة التقييد 
_________________________________________  

مث اعتمدهتا جلنة القانون الدويل يف جلسة عامة        ) ٣، الفقرة   ٢٢١، ص   ١٩٦٢
، ١٨، املـادة    ١٧٦-١٧٥املرجع نفسه، اجمللد الثاين، ص       (١٩٦٢عام  يف  

، ماعـدا أن    ١٩٦٦ومل ختضع املادة ألي تعـديالت يف عـام          ). ١الفقرة  
أي "بعبارة  ") Tout État" ("كل دولة "استعيض يف النص الفرنسي عن عبارة       

 ٢٩،  ٨١٣، اجمللد األول، اجللـسة      ١٩٦٥حولية  انظر   (")Un État" ("دولة
النص الذي   (١ من النص الفرنسي، الفقرة      ٢٨٧، ص   ١٩٦٥يونيه  /رانحزي

 ١٦املـادة   (٢٠٢، اجمللد الثاين، ص    ١٩٦٦حولية  ، و )اعتمدته جلنة الصياغة  
  )).اليت اعتمدت يف القراءة الثانية

 D. W. Greig, “Reservations: equity as a balancingانظـر   )٧٢٦(

factor?”, Australian Year Book of International Law, vol. 16 (1995), pp. 

21 et seq., at p. 22.  
)٧٢٧( A/CONF.39/C.1/L.161, Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and second sessions… 
  .١٧٧، الفقرة ١٣٤، ص ) أعاله٧٢٥احلاشية (

 Official Records of the United Nations Conference onانظر  ) ٧٢٨(

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 (document A/CONF.39/11, United Nations 

publication, Sales No. E.68.V.7), Committee of the Whole, 23rd meeting, 

11 April 1968, p. 121, para. 2 )24، و)إيضاحات الصنيth meeting, 16 April 

1968, p. 126, para. 13 )مداخلة اخلبري املستشار السري مهفري والدوك.(  
، اجمللـد   ١٩٦٢حوليـة   التقرير األول عن قانون املعاهدات،       )٧٢٩(

من التعليق على   ) ١(، الفقرة   ٦٢، ص   Add.1 و A/CN.4/144الثاين، الوثيقة   
  . ١٩ و١٨ و١٧مشاريع املواد 

 ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعـامي       ٢١ من املادة    ١انظر الفقرة    )٧٣٠(
 ٢٠ و ١٩أي حتفظ يوضع بالنسبة إىل طرف آخر وفقاً للمواد          : "١٩٨٦و
   [...]".٢٣و

 مـن   ١، والفقـرة    ٢٠ من املـادة     ٥ إىل   ٣انظر الفقرات من     ) ٧٣١(
 ١-٢ من اتفاقييت فيينا، ومشاريع املبادئ التوجيهية من         ٢٣ادة  ، وامل ٢١ املادة
 M. Coccia, “Reservations to multilateral ً:وانظـر أيـضا  . ٣-٢-٢إىل 

treaties on human rights”, California Western International Law Journal, 

vol. 15 (1985), at p. 28.  
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 من اتفاقييت فيينا، ١٩الواردة يف الفقرات الفرعية الثالث من املادة       
  . )٧٣٢("ما مل"وهذا ما يتجلى بوضوح من عبارة 

ووفقاً ملا يذهب إليه بعض املـؤلفني، فلرمبـا كانـت             )٧(
ـ       ري متـسقة يف هـذا      املصطلحات املستخدمة يف هذا احلكم غ

املـادة  (حينما تسمح املعاهدة بتحفظات حمددة      "الصدد، ألنه   
فليست مثة حاجة ألن تقبلها الدول      )) ب(، الفقرة الفرعية    ١٩

 منذ اللحظة الـيت     ‘صادرة‘فهي ُتعترب حتفظات    [...]. األخرى  
ومن مث، إذا كان املقصود من      . )٧٣٣("أبدهتا فيها الدولة املتحفظة   

، فإن  "إصدارهاميكن  "أن هذه التحفظات    ) ب(ة  الفقرة الفرعي 
 من اتفاقييت فيينا ستكون مـضللة       ١٩الفقرة االستهاللية للمادة    

فيما تعنيه ضمنياً من أن تلك التحفظات هي أيـضاً حتفظـات            
ولكن هذه حجة   . )٧٣٤(ال أكثر من ِقبل اجلهة املتحفظة     " مبداة"

تحفظات اليت ال تتناول تلك ال) ب(، فالفقرة الفرعية )٧٣٥(جوفاء
مبجرد إبدائها، وإمنا تتناول التحفظات الـيت       ) أو تصدر (تنشأ  

وكما هو األمر يف احلالة الواردة يف الفقرة . تسمح هبا املعاهدة ال
، فمثل هذه التحفظات ال جيوز إبداؤه، فهي يف احلالة )أ(الفرعية 
ثانية ممنوعة منعاً صرحياً، ويف احلالة ال     )) أ(الفقرة الفرعية   (األوىل  

  .ممنوعة منعاً ضمنياً)) ب(الفقرة الفرعية (
وفضالً عن ذلك، فإن مبدأ إمكانية إبداء التحفظات ال           )٨(

وذلك هو السبب الذي    . ميكن فصله عن االستثناءات املتصلة به     
من أجله مل تر اللجنة ضرورة لتكريس مشروع مبدأ تـوجيهي           

عـت،  مستقل ملبدأ افتراض صحة التحفظات، وهي الـيت امتن        
__________  

الذي مفاده أنه ُيسمح بإبداء     تنص هذه املادة على املبدأ العام       " )٧٣٢(
، ٢٠٧، اجمللد الثاين، ص     ١٩٦٦حولية  " (التحفظات، إال يف ثالث حاالت    

يف الـنص   " faire"واستعمال كلمة   )). ١٧(، الفقرة   ١٦التعليق على املادة    
الفرنسي للتعليق قابل للنقد، لكنه يعود على األرجح إىل خطأ يف الترمجـة             

 Imbert, Lesع على رأي خمالف انظـر  وليس إىل اختيار مقصود، ولالطال

réserves aux traités … ٩٠، ص ) أعاله٧١٧احلاشية (، املرجع املذكور .
  .وفوق ذلك، فالنص اإلنكليزي للتعليق صحيح

)٧٣٣( Imbert, Les réserves aux traités … املرجع املذكور ،) احلاشية
  .٨٤-٨٣، ص ) أعاله٧١٧

، ) أعـاله  ٧٠٨حلاشية  ا(، املرجع املذكور    Ruda: انظر أيضاً  )٧٣٤(
، وكذلك االنتقاد األكثر تقيداً إىل حد كبري الذي وجَّهه          ١٨٠-١٧٩ ص

 F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to:  يفهـورن 

Multilateral Treaties, vol. 5, The Hague, T.M.C. Asser Instituut, 

Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, 

(1988), pp. 111–112.  
" ُيصدر"و" ُيبدي"ميكن مع ذلك التساؤل عن استخدام فعلي         )٧٣٥(

 من اتفاقييت فيينا، فليس من املنطقي القـول، يف          ٢٣ من املادة    ٢يف الفقرة   
هناية هذا احلكم، إنه يف حال تأكيد حتفظ، أبدي عند التوقيع على املعاهدة، 

*] أُصدر[ ُيعترب التحفظ قد    "عن املوافقة على االلتزام باملعاهدة      عند التعبري   
ولدى إعداد دليل املمارسة يف جمال التحفظات، سعت        ". منذ تاريخ تأكيده  

واالنتقادات (اللجنة جاهدة إىل اعتماد مصطلحات متساوقة يف هذا الصدد          
 ٧٢٢احلاشـية   ( املرجع املذكور    - Riquelme Cortado اها إليه تاليت وجه 

  ). يبدو أهنا تستند إىل ترمجة خاطئة يف النص اإلسباين- ٨٥، ص )أعاله

كقاعدة عامة، عن تعديل نصوص أحكام اتفاقييت فيينـا الـيت           
  .نقلتها إىل دليل املمارسة

وللسبب ذاته عدلت اللجنة عن أن تستبعد من مشروع           )٩(
أو ( اإلشـارة إىل األوقـات املختلفـة         ١-٣املبدأ التوجيهي   

املختلفة حسب الصياغة املستعملة يف مشروع املبدأ       " احلاالت"
وبالفعل ". اليت جيوز فيها إبداء حتفظٍ    ) ")٧٣٦(٢-١-١التوجيهي  
، )٧٣٧( من اتفاقييت فيينا، كما مت تأكيـده أعـاله         ١٩فإن املادة   

تكرر القيود الزمنية املتضمنة يف تعريف التحفظات الـوارد يف          
، وال شك يف أنه ال      )٧٣٨( من االتفاقيتني  ٢من املادة   ) د(١الفقرة  

 عنـد  )٧٣٩(لـدامنرك داعي هلذا التكرار، كما أشارت إىل ذلك ا  
دراسة مشروع املواد املتعلقة بقانون املعاهدات املعتمد يف عـام          

غري أن اللجنة رأت أنـه ال ضـرورة تـستدعي     . )٧٤٠(١٩٦٢
تصحيح هذا اخللل عند اعتماد املـشروع النـهائي يف عـام            

وليس هذا العيب من اجلسامة حبيث يتطلب إعادة         ،)٧٤١(١٩٦٦
  .يت مسحت باستمرار هذا اخللل ال١٩٦٩كتابة اتفاقية فيينا لعام 

ويف ذلك التكرار أيضاً تذكري حـذر بكـون صـحة             )١٠(
التحفظات ال تتوقف فقط على الشروط املوضـوعية الـوارد          

 من اتفاقييت فيينا ولكنها مـشروطة أيـضاً    ١٩سردها يف املادة    
بيد أن هذه الشروط الشكلية     . باحترام شروط الشكل واآلجال   

ين من دليل املمارسة، حبيـث يركـز        تشكل موضوع اجلزء الثا   
اجلزء الثالث بشكل أخص على الصحة املوضوعية للتحفظات،        

التحفظـات الـيت    "ومن هنا جاء عنوان     . أي جواز التحفظات  
الذي اختارته اللجنة ملشروع املبدأ التـوجيهي       " جتيزها املعاهدة 

 مـن   ١٩ الذي مل يكن ممكناً االحتفاظ فيه بعنوان املادة          ١-٣
الـذي اسـتخدم بالفعـل يف       ) إبداء التحفظات (يت فيينا   اتفاقي

إبداء التحفظات على الصعيد  (٣-١-٢مشروع املبدأ التوجيهي 
، وكان من شأنه أن يركز بشكل غري مالئم علـى        )٧٤٢()الدويل

  .الشروط الشكلية لصحة التحفظات
__________  

، ١٩٩٨حولية  انظر التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا يف          ) ٧٣٦(
  .٢١٢-٢٠٩، ص )اجلزء الثاين(اجمللد الثاين 

من التعليـق علـى مـشروع املبـدأ      ) ٤(انظر أعاله الفقرة     )٧٣٧(
  .التوجيهي احلايل

) تعريف التحفظات  (١-١ التوجيهيني   انظر مشروعي املبدأين   )٧٣٨(
والتعليق عليهمـا يف    ) احلاالت اليت جيوز فيها إبداء التحفظات      (٢-١-١و

، ٢١٢-٢٠٩ و٢٠٥-٢٠١ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين  ١٩٩٨ حولية
  .على التوايل

انظر التقرير الرابع للمقرر اخلاص السري مهفري والدوك عـن           )٧٣٩(
 A/CN.4/177الوثيقـة    ،، اجمللـد الثـاين    ١٩٦٥ حوليةقانون املعاهدات،   

 .٤٦، ص Add.1-2و
  .١٨٦-١٦٥ ص ، اجمللد الثاين،١٩٦٢ حولية )٧٤٠(
 .٢٧٤-١٧٧ ص ، اجمللد الثاين،١٩٦٦ حولية )٧٤١(
ميكن االطالع على نص مشروع املبدأ التوجيهي هذا والتعليق          )٧٤٢(

  .٣٢-٢٩ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠٢ حوليةعليه يف 



 التحفظات على املعاهدات    183

 

  التحفظات اليت حتظرها املعاهدة صراحة  ١-١-٣
وجب املعاهـدة إذا    يكون التحفظ حمظوراً صراحة مب      

  :كانت املعاهدة تتضمن حكماً خاصاً
  حيظر مجيع التحفظات؛ أو  )أ(  
حيظر إبداء حتفظات على أحكام حمددة، وأُبدي    )ب(  

  التحفظ املعين على حكم من هذه األحكام؛ أو
حيظر فئات معينة مـن التحفظـات، وكـان           )ج(  

  .التحفظ املعين يندرج ضمن فئة من هذه الفئات

  التعليق
حسب بول رويتر، تشكل احلالتان املنصوص عليهمـا          )١(

 من اتفـاقييت    ١٩من املادة   ) ب(و) أ(يف الفقرتني الفرعيتني    
ومهـا واردتـان يف مـشروع        (١٩٨٦ و ١٩٦٩  لعامي  فيينا
لكـن  . )٧٤٣(حالتني بسيطتني للغايـة   ) ١- ٣التوجيهي    املبدأ
صحيح أن هذه األحكـام تتـصل       . يبدو أن األمر كذلك     ال

ت اليت تتضمن فيها املعاهدة اليت ترغب دولة أو منظمة          باحلاال
دولية يف إبداء حتفظ بشأهنا بنداً خاصاً حيظر إبداء حتفـظ أو            
يسمح به، لكنه إضافة إىل عدم مشول كل االحتماالت املمكنة          

، ميكن أن تنشأ مشاكل حساسة فيمـا يتعلـق          )٧٤٤(بوضوح
ما ُيبـدى   بالنطاق الدقيق لبند حيظر التحفظات وبآثار حتفظ        

  .على الرغم من هذا احلظر
 إىل توضـيح    ١-١-٣يرمي مشروع املبدأ التـوجيهي        )٢(

 الذي ١-٣من مشروع املبدأ التوجيهي ) أ(نطاق الفقرة الفرعية 
، يف حني أن    "التحفظ الذي حتظره املعاهدة   "ب يوضح املقصود    ال

 يـسعيان إىل    ٤-١-٣ و ٢-١-٣مشروعي املبدأين التوجيهيني    
الوارد يف الفقـرة    " حتفظات حمددة " ونطاق تعبري    توضيح معىن 

  ).ب(الفرعية 

 ١٧من مشروع املادة    ) أ(١لقد مّيز والدوك يف الفقرة        )٣(
 بني ثـالث    ١٩٦٢الذي قدمه إىل جلنة القانون الدويل يف عام         

  :حاالت هي

__________  
)٧٤٣( P. Reuter, “Solidarité et divisibilité des engagements 

conventionnels”, in Y. Dinstein (ed.), International Law at a Time of 

Perplexity – Essays in Honour of Shabtai Rosenne, Dordrecht, Martinus 

Nijhoff, 1989, p. 625؛ ويرد أيضاً يف :P. Reuter, Le développement de 

l’ordre juridique international – Écrits de droit international, Paris, 

Economica, 1995, p. 363.  
من التعليق على مشروع    ) ٩( والفقرة   ٧٤٩انظر أدناه احلاشية     )٧٤٤(

  .٣-١-٣املبدأ التوجيهي 

اليت حتظرها شروط املعاهدة أو اليت تتنـاىف        "التحفظات    •
ملمارسة املتبعـة يف منظمـة      مع طبيعة املعاهدة أو مع ا     

  ؛)٧٤٥("دولية
التحفظات اليت ال تشملها أحكام بند حيد من التحفظات   •

  اليت ميكن إصدارها؛
التحفظات اليت ال تشملها أحكام بند يـسمح بإبـداء            •

  .حتفظات معينة
وكان القاسم املشترك بني هذه احلاالت الثالث هو أنه، خالفاً          

، )٧٤٦(املعاهدة والغرض منها  للتحفظات اليت ال تتفق وموضوع      
يتعني، عندما ُيبدى حتفظ ما غري حمظور يف املعاهدة، أن تعرب           "

الدول األخرى عن قبوهلا أو رفضها هلذا التحفظ، ولكن عندما          
يتعلق األمر بتحفظ حتظره املعاهدة، فإهنا ليست ملزمة بذلك إذ          

  .)٧٤٧("سبق أن أعربت عن موقفها ضده يف املعاهدة نفسها
م أن اللجنة أخذت هبذا التصنيف جمدداً، وإن كـان          ورغ  )٤(

إال أنه كان معقداً بـصورة ال       ،  )٧٤٨(ءبصياغة خمتلفة بعض الشي   
 يف  ١٩٦٩لزوم هلا، وبالنظر إىل رغبة واضعي اتفاقية فيينا لعـام           

إضفاء قدر كبري من العمومية عليها، مل يكن من اجملدي الفـصل            
وقـد  . )٧٤٩(هما املقرر اخلاص  بني احلالتني األوليني اللتني أشار إلي     

 الـذي   ١٨ من مشروع املـادة      ٢اقتصر هذا األخري، يف الفقرة      
، على  )٧٥٠( بناء على مالحظات احلكومات    ١٩٦٥اقترحه يف عام    

__________  
التقرير األول للمقرر اخلاص السري مهفري والدوك عن قانون          )٧٤٥(

، Add.1 و A/CN.4/144الوثيقـة    ،لثاين، اجمللد ا  ١٩٦٢ حوليةاملعاهدات،  
 .٦٠، ص )أ(١، الفقرة ١٧املادة 

 الـوارد يف  ١٧ من مشروع املـادة  ٢حالة متوخاة يف الفقرة    )٧٤٦(
التقرير األول للمقرر اخلاص السري مهفري والدوك عن قانون املعاهـدات           

  .، لكن صياغتها ختتلف عن النص احلايل)املرجع نفسه(
  .١٧من التعليق على املادة ) ٩ (، الفقرة٦٥املرجع نفسه، ص  )٧٤٧(
حوليـة  ،  )د(و) ج(و) ب(١، الفقـرة    ١٨مشروع املـادة     )٧٤٨(

مـن  ) ١٥(؛ وانظر أيضاً الفقـرة      ١٧٦-١٧٥، اجمللد الثاين، ص     ١٩٦٢
  .١٨٠التعليق على هذه املادة، املرجع نفسه، ص 

على النقيض من ذلك، رأى بريغز، أثناء مناقشة املشروع، أن           )٧٤٩(
حيث حتظر  ) أ(لة املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية       االختالف هو بني احلا   "

) ج(و) ب(مجيع التحفظات، واحلالة املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني     
" حيث ال يشار إال إىل حتفظات معينة ُتحظر صراحة أو ُتـستبعد ضـمنياً             

، ١٩٦٢يونيـه   / حزيران ١٨،  ٦٦٣، اجمللد األول، اجللسة     ١٩٦٢حولية  (
؛ وانظر أيضاً الرأي املخالف لوالـدوك، املرجـع         )١٢، الفقرة   ٢٢٢ص  

 من  ١٢وكما يتبني من املثال املتعلق باملادة       . ٣٢، الفقرة   ٢٢٣نفسه، ص   
من التعليق على   ) ٦(انظر أدناه الفقرة     (١٩٥٨اتفاقية اجلرف القاري لعام     

  .فإن هذه املالحظة وجيهة جداً) ٢-١-٣مشروع املبدأ التوجيهي 
لمقرر اخلاص السري مهفري والدوك عن قانون       التقرير الرابع ل   )٧٥٠(

، Add.1-2 و A/CN.4/177الوثيقة   ،، اجمللد الثاين  ١٩٦٥ حوليةاملعاهدات،  
 .٥٠ص 
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القواعـد  "أو (التمييز بني التحفظات اليت حتظرها شروط املعاهدة       
والتحفظات احملظورة ضـمنياً    ) )٧٥١("السارية يف منظمة دولية ما    

وجند هذا التمييـز    . سماح املعاهدة بإبداء حتفظات معينة    نتيجة ل 
 ١٩من املادة   ) ب(و) أ( يف الفقرتني الفرعيتني     )٧٥٢(بصيغة منقحة 

__________  
رغم عدم االعتراض على املبدأ لدى املناقشة اليت        . املرجع نفسه  ) ٧٥١(

كان قد  ) Lachs( فإن الكس    ١٩٦٥دارت يف اجللسات العامة للجنة يف عام        
، اجمللـد األول، اجللـسة      ١٩٦٢حولية  انظر   (١٩٦٢اعترض عليه يف عام     

، وقد أُبقي عليـه يف      )٥٣، الفقرة   ١٤٢، ص   ١٩٦٢مايو  / أيار ٢٥،  ٦٥١
حوليـة  انظـر   (النص املعتمد خالل اجلزء األول من الدورة السابعة عشرة          

، مث اختفت هذه اإلشـارة بـدون        )١٦٢-١٦١، اجمللد الثاين، ص     ١٩٦٥
 يف صيغته النهائية الذي اعتمدته اللجنة       ١٦إيضاح السبب من مشروع املادة      

انظـر  (الذي أجرته جلنة الصياغة " الصقل النهائي " يف أعقاب    ١٩٦٦يف عام   
يوليـه  / متـوز  ١١،  ٨٨٧، اجللسة   )اجلزء الثاين (، اجمللد األول    ١٩٦٦حولية  
ويتعني فهم حذف هذه العبارة يف إطـار        ). ٩١، الفقرة   ٢٩٥، ص   ١٩٦٦

 املتعلق بالصكوك املنشئة ملنظمات دولية وباملعاهدات       الشرط االحترازي العام  
 من االتفاقيـة واملعتمـد يف   ٥املعتمدة داخل منظمة دولية ما الوارد يف املادة       

املرجع نفـسه، ص    (اليوم نفسه بصيغته النهائية من قبل جلنة القانون الدويل          
فظـات  ومن الناحية العملية، من النادر أن ُيسمح بالتح       ). ٧٩، الفقرة   ٢٩٤

 ,M. H. Mendelsonانظـر  (على الصك التأسيـسي ملنظمـة دوليـة مـا     

“Reservations to the constitutions of international organizations”, BYBIL, 

vol. 45 (1971), pp. 137–171 .(   وفيما يتعلق باملعاهدات املربمـة يف إطـار
إلبداء حتفظات هو   ) ضاملفتر(املنظمات الدولية، فأفضل مثال على االستبعاد       

مثال منظمة العمل الدولية، اليت درجت دوماً على عدم قبول إيداع صكوك            
التصديق على االتفاقيات الدولية املتعلقة بالعمل حينما تكون هذه الـصكوك          

انظر املذكرة املقدمة من مدير مكتب العمل الدويل إىل         (مصحوبة بتحفظات   
 Official: ظات على االتفاقيات العامةجملس عصبة األمم بشأن مقبولية التحف

Journal of the League of Nations, July 1927, p. 882 ؛ أو املذكرة املقدمة من
 يف قـضية    ١٩٥١منظمة العمل الدولية إىل حمكمة العدل الدولية يف عـام           

: التحفظات على اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا            
Reservations to the Convention on Genocide, I.C.J. Pleadings, Oral 

Arguments and Documents, pp. 227–228    ،؛ أو بيـان ولفريـد جيـنكس
املستشار القانوين ملكتب العمل الدويل، لدى املرافعات يف القضية نفـسها،           
Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, 

First session…)  أبريـل  / نيـسان ١، اجللسة السابعة، ) أعاله٧٢٨احلاشية
، لهولالطالع على عرض هلذا املوقف ونقد       ). ١١، الفقرة   ٣٧، ص   ١٩٦٨

 ٨-١-١من التعليق على مشروع املبدأ التـوجيهي        ) ٥(-)٣(انظر الفقرات   
دته من دليل املمارسة والذي اعتم    ) التحفظات املبداة مبقتضى شروط استثناء    (

، )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حوليةاللجنة يف دورهتا الثانية واخلمسني،      
  .١٩٠-١٨٧ص 
فيما يتعلق مبا أدخلته اللجنة من تعديالت حتريرية على الصياغة،           ) ٧٥٢(

، اجمللـد األول،    ١٩٦٥حوليـة    (١٨انظر املناقشات املتعلقة مبشروع املادة      
، ص  ١٩٦٥يونيـه   /حزيران ٩ و ٨،  ٧٩٨ و ٧٩٧وعلى األخص اجللستني    

املرجع نفـسه، اجللـسة     (والنص الذي اعتمدته جلنة الصياغة      ) ١٦٣-١٤٧
واملناقشات ) ١، الفقرة   ٢٦٤-٢٦٣، ص   ١٩٦٥يونيه  / حزيران ٢٩،  ٨١٣

) أ(١٦والنص النهائي للمـادة     ). ٢٦٥-٢٦٣املرجع نفسه، ص    (املتعلقة به   
أن تبـدي   [...] للدولة  : "الذي اعتمدته اللجنة يف القراءة الثانية هو      ) ب(و

تنص املعاهدة على أنه    ) ب(حتظر املعاهدة هذا التحفظ؛ أو      ) أ: (حتفظ ما مل  
حولية " (ال جيوز أن ُتبدى سوى حتفظات حمددة ليس من بينها التحفظ املعين           

، دون أي متييز على أسـاس مـا إذا     ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام     
  .)٧٥٣(كانت املعاهدة حتظر التحفظات أو تسمح هبا كلياً أو جزئياً

ظر إىل احلظر الوارد يف الفقرة يرى توموشات أنه يبغي الن  )٥(
بصيغته احلالية على أنه يشمل كالً من حاالت احلظر ) أ(الفرعية 

الصريح للتحفظات وحاالت احلظر الضمين هلـا علـى حـد           
وميكن تربير هذا التفـسري اسـتناداً إىل األعمـال           )٧٥٤(سواء

  :التحضريية بشأن هذا احلكم
ك يف عـام    يف الصياغة األصلية، اليت اقترحهـا والـدو         •

الـيت  "، أُشري إىل أهنا تتعلق بالتحفظـات        )٧٥٥(١٩٦٢
، وهو إيضاح مت التخلي عنه يف       "حتظرها أحكام املعاهدة  

 بدون أن يقدم املقرر اخلاص تفسرياً لذلك        ١٩٦٥عام  
وبدون أن تكون مناقشات اللجنة ذات فائدة كبرية يف         

  ؛)٧٥٦(هذا الصدد
ذي اعتمدتـه    ال ١٦يبدو يف التعليق على مشروع املادة         •

 أهنا تضع بالفعل على ١٩٦٦اللجنة يف القراءة الثانية عام 
التحفظات احملظورة صـراحة أو     "قدم املساواة كالً من     

  .)٧٥٧("ضمنياً مبوجب أحكام املعاهدة
_________________________________________  

انظر أيضاً التعليق على مـشروع املبـدأ        ). ٢٠٢، اجمللد الثاين، ص     ١٩٦٦
  ).٢(لفقرة  أدناه، وباألخص ا٢-١-٣التوجيهي 

املقدمة يف إطار القانون املنشود     " املشاريع البديلة "أشارت كل    )٧٥٣(
، يف التقرير األول املقـدم مـن هـريش لوترباخـت، إىل     ١٩٥٣يف عام  

 حوليـة " ( تقيـدها  والال حتظر إمكانية إبداء التحفظات      "املعاهدات اليت   
  ).١٢٤، ص A/CN.4/63الوثيقة ، اجمللد الثاين، ١٩٥٣

)٧٥٤( 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 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 27 (1967), p. 

463, at p. 469.  
من التعليـق علـى مـشروع املبـدأ      ) ٣(انظر أعاله الفقرة     )٧٥٥(

  .التوجيهي احلايل
انظر مع ذلك مداخلة ياسني خالل مناقشات اللجنة يف دورهتا           )٧٥٦(

:  واالكتفاء ببساطة بـالقول    ‘صراحة‘ميكن حذف عبارة    : "السابعة عشرة 
ذلك أنـه يكفـي أن      . ‘[...] حتظر املعاهدة إصدار التحفظات   ] ما مل [‘
تسكت املعاهدة عن املسألة، وال يهم كـثرياً أن تكـون إشـارهتا إىل               ال

، األول، اجمللد   ١٩٦٥ حولية" (التحفظات بشكل ضمين أو بشكل صريح     
، غري أنـه    )١٩، الفقرة   ١٤٩، ص ١٩٦٥يونيه  / حزيران ٨ ،٧٩٧اجللسة  

  .١٩٦٢كان يشري إىل نص عام 
 أيـضاً   "التحفظات املسموح هبا صراحة أو ضمنياً     "على غرار    ) ٧٥٧(
من التعليـق؛ وانظـر   ) ١٠(، الفقرة ٢٠٥، اجمللد الثاين، ص  ١٩٦٦حولية  (

) أ(١ويف هذا الصدد أيضاً، ساوت الفقـرة        )). ١٧(، الفقرة   ٢٠٧أيضاً ص   
 من مشاريع املواد املتعلقة بقانون املعاهدات املربمة بني الـدول           ١٩من املادة   

 أو أكثر، والـيت اعتمـدهتا       واملنظمات الدولية أو فيما بني منظمتني دوليتني      
، بني احلالة اليت حتظر فيها املعاهدات إبداَء حتفظـات          ١٩٨١اللجنة يف عام    

يثبت فيها أن الدول واملنظمات املتفاوضة قد اتفقت على حظر          "واحلالة اليت   
  ).١٣٧، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٨١حولية " (التحفظ
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وقد استبعدت اللجنة يف    . لكن هذا التفسري قابل للجدل      )٦(
حبكـم  " الفكرة القائلة بأن بعض املعاهدات ميكن        ١٩٦٢عام  
أن ترفض التحفظات، حيث رفضت اللجنة اقتـراح        " بيعتهاط

لذلك، وفيما عدا حالة التحفظـات      . )٧٥٨(والدوك هبذا الشأن  
 واليت سيخـصص هلـا   -على الصكوك املنشئة ملنظمات دولية      

مشروع مبدأ توجيهي واحد أو أكثر، يصعب تصور أية حاالت         
االت عن معاهدة، إال ما تعلق باحل     " ضمنياً"حظر ميكن أن تنشأ     

مـن املـادة     )٧٥٩()ج(و) ب(املشمولة بالفقرتني الفـرعيتني     
ال ُتعىن سـوى    ) أ(، وينبغي اإلقرار بأن الفقرة الفرعية       )٧٦٠(١٩

وعالوة على ذلك فإن . بالتحفظات اليت حتظرها املعاهدة صراحة
هذا التفسري يبدو متفقاً مع املرونة النسبية اليت تكتنـف مجيـع            

  . ١٩٦٩ت يف اتفاقية فيينا لعام األحكام املتعلقة بالتحفظا
 غري مشكلة معرفة ما إذا كان       -وال تكون مثة مشكلة       )٧(

 مىت كان احلظر واضحاً - )٧٦١(اإلعالن املعين يشكل حتفظاً أم ال
__________  

 على مشروع املبدأ التوجيهي     من التعليق ) ٤(انظر أعاله الفقرة     ) ٧٥٨(
استلهم ميثاق  "وقد أشار املقرر اخلاص إىل أنه يف صياغته هلذا الشرط           . احلايل

، ١٩٦٢حوليـة   " (األمم املتحدة الذي ال ميكن التحفظ عليه حبكم طبيعتـه         
). ٦٠، الفقرة   ١٤٣، ص   ١٩٦٢مايو  / أيار ٢٥،  ٦٥١اجمللد األول، اجللسة    

 من اتفاقية فيينـا     ٥الستثناء الوارد يف املادة     وهذا االستثناء مشمول بشرط ا    
" طبيعـة املعاهـدة   "ومل تلق عبارة    ).  أعاله ٧٥١انظر احلاشية    (١٩٦٩ لعام

لكن كاسترين رأى بأن العبارة غـري دقيقـة،         (اهتماماً يذكر خالل املناقشة     
؛ ٢٨، الفقرة   ١٤٨، ص   ١٩٦٢مايو  / أيار ٢٨،  ٦٥٢املرجع نفسه، اجللسة    

، ١٤٩داخلة اليت أدىل هبا فـردروس، املرجـع نفـسه، ص            وانظر أيضاً امل  
 ١٨،  ٦٦٣املرجع نفسه، اجللـسة     (؛ وقد حذفتها جلنة الصياغة      )٣٥ الفقرة
  ). ٣، الفقرة ٢٢١، ص ١٩٦٢ يونيه/حزيران

 ,A/CONF.39/C.1/L.147(ُسحبت تعديـالت اقترحتها إسبانيا  ) ٧٥٩(

Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, 

First and second sessions…)  ٧٧، الفقرة ١٣٤، ص ) أعاله٧٢٥احلاشية (
، املرجع  Add.1 و A/CONF.39/C.1/L.126(وكولومبيا والواليـات املتحـدة    

املعاهـدة يف الفقـرة     " طبيعة"، وكانت ترمي إىل إعادة إدراج مفهوم        )نفسه
انظـر رد فعـل     (فضتها جلنة الـصياغة     ، من ِقبل مقدميها أو ر     )ج(الفرعية  

 Official Records of the United Nations Conference onالواليات املتحدة، 

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 (document A/CONF.39/11/Add.1, United 

Nations publication, Sales No. E.70.V.6), p. 37 .(   وأثنـاء املناقـشات يف
، رأى بعض األعضاء    ١-١-٣اللجنـة بشـأن مشروع املبدأ التوجيهـي      

أن بعض املعاهدات مثل ميثاق األمم املتحدة تستبعد حبكم طبيعتـها كـل             
ذلك رأت اللجنة أن هذه الفكرة تتسق مع املبـدأ          ومع  . حتفظات أياً كانت  

 من اتفـاقييت فيينـا، وأنـه        ١٩من املادة   ) ج(املعروض يف الفقرة الفرعية     
 ٣انظر الفقـرة  (يتعلق بامليثاق فإن شرط القبول من ِقبل اجلهاز املختص          فيما

  .يعطي ضمانات كافية)  من اتفاقييت فيينا٢٠من املادة 
 ائي الذي خلص إليه   ـاج النه كان ذلك هو ذات االستنت     )٧٦٠(

C. Tomuschat ٤٧١، ص) أعاله٧٥٤احلاشية (، املرجع املذكور.  
أسلوب التمييز بـني     (١-٣-١انظر مشروع املبدأ التوجيهي      )٧٦١(

والتعليق عليه الذي اعتمدته اللجنـة يف       ) التحفظات واإلعالنات التفسريية  
ـ (، اجمللد الثاين    ١٩٩٩حولية  دورهتا احلادية واخلمسني،     ، )زء الثـاين  اجل

  .٢١٥-٢١١ ص

وصرحياً، وال سيما مىت كان احلظر عاماً شامالً، علماً مع ذلك           
 كان ، وإن)٧٦٢(بأن حاالت احلظر اليت من هذا القبيل قليلة نسبياً

:  من عهد عصبة األمم١بعضها مشهوراً كاحلظر الوارد يف املادة 
الـذين  [...] األعضاء األصليون لعصبة األمم هم املوقّعـون        "

وعلـى غـرار    . )٧٦٣("ينضمون إىل هذا العهد بدون أي حتفظٍ      
 من نظام روما األساسـي للمحكمـة        ١٢٠ذلك، فإن املادة    

ال جيوز إبداء أية : "يلي تنص على ما ١٩٩٨اجلنائية الدولية لعام 
أيضاً، على شاكلة ذلك . )٧٦٤("حتفظات على هذا النظام األساسي

__________  
 ,P. -H. Imbertانظـر  (وذلك حىت يف جمال حقوق اإلنـسان   ) ٧٦٢(

“Reservations and human rights conventions”, The Human Rights 

Review, vol. VI, No. 1 (1981), pp. 28 et seq., at p. 28, or W. A. 

Schabas, “Reservations to human rights treaties: time for innovation 

and reform”, Canadian Yearbook of International Law 1994, pp. 39 et 

seq., at p. 46 .( انظر مع ذلك، على سبيل املثال، االتفاقية التكميلية إلبطال
 ١٩٥٦الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بـالرق لعـام           

املـادة   (١٩٦٠يز يف جمال التعليم لعام      ، أو اتفاقية مكافحة التمي    )٩املادة  (
 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات       ٦، أو الربوتوكول رقم     )٩

 واملتعلق بإلغـاء عقوبـة      ١٩٥٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤األساسية املؤرخة   
، أو االتفاقية األوروبيـة ملنـع التعـذيب         )٤املادة   (١٩٨٣اإلعدام لعام   

، وكلـها  )٢١املادة  (١٩٨٧ة الالإنسانية أو املهينة لعام   واملعاملة أو العقوب  
وقد حيصل أن حتيل شروط التحفظ الواردة يف        . متنع كل حتفظ على أحكامها    

معاهدات حقوق اإلنسان إىل األحكام املتعلقة بالتحفظات من اتفاقية فيينـا           
ثاق مي: " من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان     ٧٥راجع املادة    (١٩٦٩لعام  

 وهذا ما تقوم به ضـمنياً االتفاقيـات الـيت      -") سان خوسيه، كوستاريكا  
 ٢راجع الفقرة   ( أو تقتبس أحكامها     -تتضمن أية شروط متعلقة بالتحفظ       ال

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة لعـام             ٢٨من املادة   
  ).١٩٨٩ لعام  من اتفاقية حقوق الطفل٥١ من املادة ٢، أو الفقرة ١٩٧٩

ميكن القول إن هذه القاعدة مت التخلي عنها ملا اعترف جملس            )٧٦٣(
، املرجـع   Mendelsonانظر يف هذا الـصدد      (عصبة األمم حبياد سويسرا     

  ).١٤١-١٤٠، ص ) أعاله٧٥١احلاشية (املذكور 
لئن بدا هذا احلظر جلياً إال أنه ال خيلو متامـاً مـن الغمـوض،                ) ٧٦٤(
للدولة، عنـدما   "من النظام األساسي اليت جتيز       ١٢٤يؤسف له أن املادة      فمما

أن تعلن عدم قبوهلا اختصاص احملكمة ملدة سبع سنوات مـن   [...] تصبح طرفاً   
فيما يتعلق جبرائم احلـرب، تـشكل       " النظام األساسي عليها  [...] بدء سريان   

، ألن هذه اإلعالنات تعتـرب مبثابـة        ١٢٠لقاعدة اليت تضعها املادة     من ا استثناًء  
 A. Pellet, “Entry into force and amendment of the Statute” inانظر (فظات حت

A. Cassese, P. Gaeta and J. R. W. D. Jones (eds.), The Rome Statute of the 

International Criminal Court: a Commentary, vol. I, Oxford University 

Press, 2002, pp. 145 et seq., at p. 157 .(  انظر أيضاً االتفاقية األوروبية املتعلقـة
بتبليغ الوثائق املتعلقة باملسائل اإلدارية إىل اخلارج، وهـي حتظـر التحفظـات         

. ، يف حني أن أحكاماً عديدة أخرى جتيز حتفظـات معينـة           ٢١مبوجب مادهتا   
 S. Spiliopoulou Åkermark, “Reservationولالطالع على أمثلة أخرى، انظـر  

clauses in treaties concluded within the Council of Europe”, International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 48 (July 1999), pp. 493–494; P. 

Daillier and A. Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), 7th 

ed., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002, p. 181 ؛
 ٧١٧احلاشـية  ( املرجـع املـذكور   ،… Imbert, Les réserves aux traitésو

، ص  ) أعاله ٧٣٤احلاشية  (، املرجع املذكور    Horn؛ و ١٦٦-١٦٥ص   ،)أعاله
، ) أعــاله٧٢٢احلاشــية (، املرجــع املــذكور Riquelme Cortado؛ و١١٣
  .٤٦ ، ص) أعاله٧٦٢احلاشية (، املرجع املذكور Schabas؛ و١٠٨-١٠٥ ص
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 من اتفاقية بازل بشأن التحكم يف       ٢٦ من املادة    ١تنص الفقرة   
، ١٩٨٩نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود لعـام    

على هذه االتفاقيـة    ] حتفظات[ال جيوز إبداء أي     :"على ما يلي  
  .)٧٦٥(]"ناءات منهااستث أو[

على أنه قد حيدث أن يكون احلظـر أشـد غموضـاً،              )٨(
 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر جنيـف لعـام         ١٤فبموجب الفقرة   

 الذي اعتمد االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل ١٩٦١
تعلن الوفود اليت شاركت يف املفاوضات املتعلقـة باالتفاقيـة          "

ري الدويل أن بلداهنا ال تنوي إبـداء        األوروبية للتحكيم التجا  
، وفضالً عن أن هذا ال ميثل حظراً        )٧٦٦("حتفظات على االتفاقية  

قطعياً، مل يرد إعالن النية هذا يف املعاهدة نفسها وإمنا جـاء يف             
ويف حالة كهذه، ميكن أن ُيعتقد أن التحفظـات         . صك مغاير 

ت دولـة   ممنوعة باملعىن الصريح للعبارة، ولكن إذا ما أبـد         غري
حتفظاً ما، فسيتعني من باب املنطق السليم أن تعتـرض عليـه            

  .األطراف األخرى

وغالباً ما يكون احلظر جزئياً وال يطال سـوى حتفـٍظ             )٩(
واحد بعينه أو حتفظات بعينها أو فئة واحدة مـن التحفظـات            

وميثل إدراج شروط يف االتفاقية تسرد أحكـام        . فئات منها  أو
  بداء حتفظات بشأهنا احلالة األكثـر بـساطة        االتفاقية املمنوع إ  

  

__________  
 A. Fodella, “The انظـر  ،لالطالع على تعليق مفصل جـداً  )٧٦٥(

declarations of States parties to the Basel Convention”, in P. Ziccardi et 

al. (eds.), Comunicazioni e Studi, vol. 22, Milan, Giuffrè, 2002, pp. 
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إصدار إعالنات أو بيانات، أياً كانت صياغتها أو تسميتها، بغية القيـام،          "

من بني مجلة أمور، بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هـذه االتفاقيـة،     
بشرط أال تستهدف هذه اإلعالنات أو البيانات استبعاد اآلثار القانونيـة           

ن االنطباق على تلك الدولـة، أو تعـديل هـذه           ألحكام هذه االتفاقية م   
، ٢ وإعالنات الفقـرة     ١وقد يصعب التمييز بني حتفظات الفقرة       ". اآلثار

ولكن املشكلة هنا هي مشكلة تعريف وهي ال حتد يف شيء مـن نطـاق               
 ٢فإذا تبني أن اإلعالن الصادر مبوجب الفقرة : ١احلظر املفروض يف الفقرة    
 ٣١٠ و ٣٠٩ويطرح اجلمع بني املـادتني      . ظورينطوي على حتفٍظ، فهو حم    

 نفـس املـشاكل     ١٩٨٢من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعـام         
 A. Pellet, “Les réserves aux: انظر على األخص(ويستدعي نفس األجوبة 

conventions sur le droit de la mer”, in La mer et son droit – Mélanges 

offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Paris, Pedone, 

2003, pp. 501 et seq., at pp. 505–517   ؛ وانظر أيضاً أدناه التعليـق علـى
  ).٧٨٧، احلاشية ٢-١-٣مشروع املبدأ التوجيهي 

)٧٦٦( Final Act of the Special Meeting of Plenipotentiaries for 

the purpose of negotiating and signing a European Convention on 

International Commercial Arbitration, United Nations, Treaty Series, 

vol. 484, p. 349 .مثال أورده أمبري :Imbert, Les réserves aux traités …، 
  .١٦٧-١٦٦، ص ) أعاله٧١٧احلاشية (املرجع املذكور 

 مـن   ٤٢ومن أمثلة ذلك املادة     . )٧٦٧()كانت نادرة حقاً   وإن(
 واملادة الرابعة   )٧٦٨(١٩٥١االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام      

  .١٩٧٢لعام  االتفاقية الدولية بشأن احلاويات املأمونةعشرة من 
ظر املعاهدة إبداء ومثة حالة أكثر تعقيداً وهي عندما ال حت        )١٠(

حتفظات بشأن أحكام بعينها، ولكنها تستبعد بعض فئات مـن          
 ٣ويرد مثال على هذا النوع من الشروط يف الفقرة          . التحفظات
جيـوز  : "١٩٧٧ من االتفاق الدويل للسكر لعام       ٧٨من املادة   

لكل حكومة تستويف الشروط الالزمة لكي تصبح طرفاً يف هذا          
التوقيع أو التصديق أو القبول أو املوافقة       االتفاق أن تبدي، لدى     

أو االنضمام، حتفظات ال متس تطبيـق األحكـام االقتـصادية      
  ".االتفاق هلذا

وقد ورد التمييز بني هذا النوع من شروط التحفظـات            )١١(
والشروط اليت تستثين حتفظات بعينها يف مشروع السري مهفري         

 ١٩٦٩عـامي   أما اتفاقيتا فيينـا ل    . )٧٦٩(١٩٦٢والدوك لعام   
 فهما ال حتددان مثل هذه التمييزات، ولكـن رغـم           ١٩٨٦و

الغموض الذي يكتنف أعماهلما التحضريية، يتعني بالتأكيـد أن         
 تـشمل احلـاالت     ١٩من املادة   ) أ(يفترض أن الفقرة الفرعية     

  : الثالث مجيعها، ويتضح ذلك يف ضوء إجراء حتليل أدق، وهي
  أي حتفظ؛شروط التحفظات اليت متنع إبداء   •
شروط التحفظات اليت متنع إبداء حتفظات على أحكـام      •

  حمددة؛
  معينـة مـن    وأخرياً، شروط التحفظات اليت متنع فئات       •

  .التحفظات
ويبدو هذا التوضيح مفيداً بوجه خاص فيما يتصل بأن           )١٢(

على مـستوى   (احلالة الثالثة من احلاالت املذكورة تثري مشاكل        
__________  

احلالة اليت حتدد فيهـا     تقترب هذه احلالة اقتراباً كبرياً جداً من         )٧٦٧(
من ) ٥(املعاهدة األحكام اليت جيوز إبداء حتفظات عليها؛ انظر أدناه الفقرة           

، وتعليقات بريغز فيما يتـصل      ٢-١-٣التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي      
 من مشاريع املواد املتعلقة بقانون املعاهدات اليت قدمتها جلنـة           ١٧باملادة  

، ١٩٦٢حولية  عة عشرة للجنة القانون الدويل،      الصياغة خالل الدورة الراب   
  .٢٢٢ص  ،١٩٦٢يونيه / حزيران١٨، ٦٦٣اجمللد األول، اجللسة 

الحظ أمبري خبصوص هذا احلكم أن تأثري الفتوى اليت أصدرهتا           )٧٦٨(
التحفظات على اتفاقية منع    حمكمة العدل الدولية قبل ذلك بشهرين بشأن        

واضـح  )  أعاله ٧١٤انظر احلاشية    (جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها    
وضوحاً صرحياً حيث إن هذا الشرط يوفر محاية لألحكام اليت ال جيوز إبداء      

، املرجـع املـذكور   … Imbert, Les réserves aux traités(حتفظات عليها 
؛ وانظر األمثلة األخرى املقدمة يف      )١٦٧، ص   ) أعاله ٧١٧انظر احلاشية   (

من التعليق على مـشروع املبـدأ       ) ٨(-)٥(ت  املرجع نفسه، أو يف الفقرا    
  .  أدناه٢-١-٣التوجيهي 

، اجمللـد   ١٩٦٢حوليـة   ت،  االتقرير األول عن قانون املعاهد     )٧٦٩(
  ).أ(١، الفقرة ١٧، املادة ٦٠، ص Add.1 وA/CN.4/144الثاين، الوثيقة 
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اثل للمشاكل اليت يثريها معيار التوافق  ذات طابع مم)٧٧٠()التفسري
مع موضوع املعاهدة والغرض منها، والذي تورده بعض أحكام         

وإن اللجنة، بإشـارهتا إىل أن هـذه        . )٧٧١(املعاهدات صراحة 
التحفظات املمنوعة بدون إحالة إىل حكم معني من املعاهـدة          

 مـن   ١٩من املادة   ) أ(تدخل مع ذلك يف نطاق الفقرة الفرعية        
اقييت فيينا، تسعى إىل أن تؤكد منذ البداية على وحدة النظام           اتف

القانوين الذي يسري على التحفظات املـذكورة يف الفقـرات          
  .١٩الفرعية الثالث من املادة 

  تعريف التحفظات احملدَّدة  ٢-١-٣
، يعــين تعــبري ١-٣ألغـراض املبــدأ التـوجيهي     

هدة صراحةً  التحفظات اليت تتوخاها املعا   " التحفظات احملددة "
بشأن أحكام معينة من املعاهدة أو بشأن املعاهدة ككل فيمـا           

  . يتعلق جبوانب حمددة بعينها
  التعليق

 مـن   ١٩من املادة   ) ب(إن قراءة سريعة للفقرة الفرعية        )١(
 ميكن أن حتمل على االعتقاد      ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي    

وجهها ) أ(قرة الفرعية   بأهنا متثِّل أحد وجهي العملة اليت تشكل الف       
وكي حيصل هذا التطابق، فقد     . على أن التطابق ليس تاماً    . اآلخر

كان يتعني اإلشارة إىل منع أي حتفظ مغاير للتحفظات املنصوص          
لكن األمر غـري كـذلك، فـالفقرة        . عليها صراحة يف املعاهدة   

. تتضمن عنصرين إضافيني مينعان التبسيط املفـرط      ) ب( الفرعية
 بعض التحفظات ضمنياً، الناجم عن هذا احلكم األشد         إن منع  إذ

  :يبدو يف الظاهر، يفترض استيفاء ثالثة شروط هي تعقيداً مما
أن جييز شرط التحفظ الوارد يف املعاهدة إبـداء           )أ(  
  حتفظات؛
وأن تكون التحفظات اليت ُيـسمح بإبـدائها          )ب(  

  ؛"حمددة"
وأن يــشار حتديــداً إىل كوهنــا التحفظــات   )ج(  

  .)٧٧٢("جيوز إصدارها"اليت " الوحيدة"
 هو توضيح معىن    ٢-١-٣واهلدف من مشروع املبدأ التوجيهي      

اليت مل يرد تعريفها يف اتفاقييت فيينـا        " التحفظات احملددة "عبارة  
__________  

) أ(يتوقف جواز التحفظ من عدمه مبوجـب االسـتثنائيني          " )٧٧٠(
 ٧٢٢احلاشـية   (، املرجع املـذكور     A. Aust" (على تفسري املعاهدة  ) ب(و

  ).١١٠، ص )أعاله
ويتعلق األمر هنا   .  أعاله ٧٦٢انظر األمثلة املقدمة يف احلاشية       )٧٧١(

 بطريقة صحيح أهنا غـري      -" فئات التحفظات احملظورة  "مبثال خاص على    
  .واضحة متاماً

مـن  ) ٧(و) ٦(بالنسبة هلذه الكلمة، انظر أعاله الفقـرتني         )٧٧٢(
  .١-٣وع املبدأ التوجيهي التعليق على مشر

، يف حني أن هذا التعريـف ميكـن أن          ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  
تكون له آثار هامة فيما يتصل بالنظام القانوين املنطبق، ومـن           

جيب أن ختضع الختبار التوافق     " احملددة"نها أن التحفظات غري     بي
  .)٧٧٣(مع موضوع املعاهدة والغرض منها

 مـن   ١٩من املـادة    ) ب(ويرجع أصل الفقرة الفرعية       )٢(
 الذي قدمـه    ٣٧ من مشروع املادة     ٣اتفاقييت فيينا إىل الفقرة     

عنـدما  : "١٩٥٦فيتسموريس إىل جلنة القانون الدويل يف عام        
 املعاهدة نفسها بعض التحفظات احملددة أو فئات معينة من          جتيز

التحفظات، يكون مثة افتراض باستبعاد مجيع التحفظات األخرى 
وهذه هي الفكرة اليت تناوهلا جمـدداً       . )٧٧٤("وبعدم جواز قبوهلا  
 الذي اقترحه يف    ١٧من مشروع املادة    ) أ(١والدوك يف الفقرة    

مـن  ) ج(١ الفقـرة    ، واستخدمته اللجنة يف   )٧٧٥(١٩٦٢عام  
، مث انتقل   )٧٧٦( الذي اعتمدته يف نفس السنة     ١٨مشروع املادة   

مـن  ) ب(بعد إدخال تعديالت طفيفة عليه إىل الفقرة الفرعية         
 ١٩، وبعدها إىل املادة     )٧٧٧(١٩٦٦ من مشروع عام     ١٦املادة  

غري أن ذلك مل يسلم من بعـض        . ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام     
ؤمتر فيينا لقانون املعاهدات قُـدمت      االحتجاجات، ففي أثناء م   

 حبجـة   )٧٧٨(عدة تعديالت كانت الغاية منها حذف هذا احلكم       

__________  
  .٤-١-٣انظر أدناه مشروع املبدأ التوجيهي  )٧٧٣(
؛ ١١٥، ص   A/CN.4/101، اجمللد الثاين، الوثيقة     ١٩٥٦حولية   )٧٧٤(

  .٩٥، الفقرة ١٢٧وانظر أيضاً ص 
، اجمللـد   ١٩٦٢ حوليـة التقرير األول عن قانون املعاهدات،       )٧٧٥(

 .٦٠، ص Add.1 وA/CN.4/144، الوثيقة الثاين

ـ   )٧٧٦( ، A/5209إىل اجلمعيـة العامـة، الوثيقـة        ة  ـتقرير اللجن
من التعليق على مشروع    ) ٤(و) ٣(انظر أعاله الفقرتني    . ١٧٦-١٧٥ ص

  .١-١-٣املبدأ التوجيهي 
  . أعاله٧٥٢انظر احلاشية  )٧٧٧(
التعديالت املقدمـة مـن كولومبيـا والواليـات املتحـدة            )٧٧٨(
)A/CONF.39/C.1/L.126و Add.1 ( ــا االحتاديــة ومــن مجهوريــة أملاني
)A/CONF.39/C.1/L.128(        وهي تعديالت كانت هتدف حتديداً إىل حذف ،

، والتعديالت املقدمة من احتاد اجلمهوريات االشتراكية       )ب(الفقرة الفرعية   
، )A/CONF.39/C.1/L.147(، وإسبانيا )A/CONF.39/C.1/L.115(السوفياتية 

، )A/CONF.39/C.1/L.169(، وفرنـسا    )A/CONF.39/C.1/L.139(وسيالن  
 ١٦أو املـادتني     (١٦ اقترحت إدخال تعديالت مهمة على املـادة         واليت
ولالطـالع  (وكان من شأهنا أن تؤدي أيضاً إىل زوال هذا احلكم           ) ١٧و

 Official Records of the United Nationsعلى نص هذه التعديالت، انظر 

Conference on the Law of Treaties, First and second sessions… 
وخالل ). ١٧٧-١٧٤، الفقرات   ١٣٤-١٣٣ص  ،  ) أعاله ٧٢٥ احلاشية(

مناقشة جلنة القانون الدويل للمشروع، كان بعض األعضاء قد رأوا أيـضاً            
، اجمللـد األول، اجللـسة   ١٩٦٥حولية انظر (أن هذا احلكم غري ضروري    

؛ وتونكني،  ١٨، الفقرة   ١٤٩، ياسني، ص    ١٩٦٥يونيه  / حزيران ٨،  ٧٩٧
؛ ولكن لالطالع على موقف أكثـر       ٢٩الفقرة  ،  ١٥٠املرجع نفسه، ص    

، ١٥٤؛ أو رودا، ص ٣٣، الفقـرة    ١٥١تبايناً، انظر املرجع نفـسه، ص       
  ).٧٠الفقرة 
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 أو نافل على اعتبار أنه يكـرر الفقـرة          )٧٧٩(جداً" صارم"أنه  
؛ غـري أن هـذه      )٧٨١( أو مل تؤكده املمارسـة     )٧٨٠()أ(الفرعية  

  .)٧٨٢(التعديالت املقترحة ُسِحبت أو ُرِفضت كلها

) ب(لذي أُدخل على الفقرة الفرعية      والتغيري الوحيد ا    )٣(
قد مت عن طريق تعديل قدمته بولندا لالستعاضة عـن كلمـة            

، واعتمدته جلنة الصياغة    "سوى[...] ال جيوز   "بعبارة  " جيوز"
حرصاً علـى املزيـد مـن       "يف مؤمتر فيينا لقانون املعاهدات      

على أن هذا الوصف الفاتر ال ينبغي أن حيجب . )٧٨٣("الوضوح
 يف واقع   يقلبعملية الواسعة املدى هلذا التحديد الذي       اآلثار ال 

األمر االفتراض الذي وضعته اللجنة، وهو، متاشياً مع الرغبـة          
امللحة للبلدان الشرقية يف تيسري إبداء التحفظـات إىل احلـد           
  األقصى، يفسح اجملال لذلك حىت عندما يكون املتفاوضون قد         

  
__________  

الواليات املتحدة خالل اجللـستني     وحسب تعبري ممثلي بولندا      )٧٧٩(
أبريل / نيسان ١١ و ١٠(احلادية والعشرين والثانية والعشرين للجنة اجلامعة       

ــوايل١٩٦٨ ــى الت  Official Records of the United Nations، )، عل

Conference on the Law of Treaties, First session… )  ٧٢٨احلاشـية 
؛ وانظر أيضاً بيـان     ٤٢، الفقرة   ١١٨، وص   ٨، الفقرة   ١٠٨، ص   )أعاله

  ).٢٣، الفقرة ١٠٩املرجع نفسه، ص (ممثل مجهورية أملانيا االحتادية 
ـ        )٧٨٠( ، ١١٣ صع نفـسه،    انظر بيان ممثـل كولومبيـا، املرج

  .٦٨ الفقرة
  .٢٩، الفقرة ١١٧انظر بيان ممثل السويد، املرجع نفسه، ص  )٧٨١(
 Official Records of the United Nations Conference onانظر  ) ٧٨٢(

the Law of Treaties, First and second sessions… ) أعـاله ٧٢٥احلاشية ( ،
ملستـشار  وانظر أيضاً تفسريات ا   . ١٨٨-١٨١، الفقرات   ١٣٨-١٣٦ص  

 Official Records of the United Nationsاخلبري السري مهفـري والـدوك،   

Conference on the Law of Treaties, First session… ) أعاله٧٢٨احلاشية ( ،
، ٦، الفقـرة    ١٢٦، ص   ١٩٦٨أبريل  / نيسان ١٦اجللسة الرابعة والعشرون،    

جللـسة اخلامـسة    ، املرجع نفـسه، ا    ونتائج التصويت على هذه التعديالت    
  .٢٥-٢٣، الفقرات ١٣٥، ص ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦والعشرون، 

)٧٨٣( A/CON.39/C.1/L.136, Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and second sessions… 
، الفقـرة   ١٣٧، وص   ١٧٧، الفقـرة    ١٣٤، ص   ) أعاله ٧٢٥احلاشية  (

 Official Records of the United Nations Conferenceضاً ؛ وانظر أي١٨٣

on the Law of Treaties, First session… ) اللجنـة  ) أعاله٧٢٨احلاشية ،
ويف . ١٦، الفقرة   ٤١٥، ص   ١٩٦٨مايو  / أيار ١٤،  ٧٠اجلامعة، اجللسة   

 كان كاسترين قد اقترح فعالً، خالل مناقشة جلنـة القـانون            ١٩٦٥عام  
اليت أعادت جلنة الصياغة  ١٨من مشروع املادة   ) ب(ة الفرعية   الدويل للفقر 

" سـوى [...] ال جيـوز    "بعبارة  " جيوز"النظر فيها، االستعاضة عن كلمة      
، ١٩٦٥يونيـه  / حزيـران ٨، ٧٩٧، اجمللد األول، اجللسة ١٩٦٥حولية  (

، ١٩٦٥يونيـه   / حزيـران  ٢٩،  ٨١٣، واجللـسة    ١٤، الفقرة   ١٤٩ ص
ر أيضاً االقتراح املماثل الذي تقدم به ياسني،        ؛ وانظ ١٣، الفقرة   ٢٦٤ ص

، وهو األمر الذي مل ُيقبل يف هناية املطاف بعـد           )١١املرجع نفسه، الفقرة    
، ٨١٦انظر املرجع نفـسه، اجللـسة       (إحالته من جديد إىل جلنة الصياغة       

  ).٤١، الفقرة ٢٨٣ ص

حكام اليت جيـوز إبـداء      صراحة إىل األ  توّخوا احليطة باإلشارة    
على أن هذا التعديل ال يعفـي أي حتفـظ          . )٧٨٤(حتفظ بشأهنا 

يكون جمازاً صراحة وال ممنوعاً ضمنياً من التقيـد باشـتراط            ال
. )٧٨٥(مراعاة معيار التوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منـها        

وقد خيضع أيضاً مثل هذا التحفظ العتراضات مبنية على أسباب      
لسبب الذي من أجله فـضلت اللجنـة، يف         وهذا هو ا  . أخرى

" تتوخاهـا "، لفظـة    ٢-١-٣صياغة مشروع املبدأ التوجيهي     
لوصف التحفظات املعنيـة، خالفـاً      " جتيزها"عوضاً عن لفظة    

 ١والواردة يف الفقرة " صراحة[...] التحفظ الذي جتيزه "لعبارة 
  . من اتفاقييت فيينا٢٠من املادة 

وط التعاهدية الـيت جتيـز      عملياً، يكون تصنيف الشر     )٤(
التحفظات شبيهاً بتصنيف األحكام اليت حتظرها؛ وتـثري هـذه          
الشروط نفس النوع من املشاكل فيما يتعلق بالقيام، باملقابـل،          

  :)٧٨٦(بتحديد التحفظات اليت ال ميكن إبداؤها
جتيز بعض الشروط إبداء التحفظات على أحكام معينة،          •

لى وجه اإلثبـات أو     يرد ذكرها صراحة وحتديداً إما ع     
  على وجه النفي؛

  جتيز شروط أخرى فئات معينة من التحفظات؛  •
جتيز التحفظـات   ) نادرة(وأخرياً، هناك شروط أخرى       •

  .بوجه عام
 من اتفاقية اجلرف القاري     ١٢ من املادة    ١ويبدو أن الفقرة      )٥(

أو عند التوقيـع    : " تشكل توضيحاً ألوىل هذه الفئات     ١٩٥٨لعام  
أو االنضمام، جيوز لكل دولة أن ُتصدر حتفظـات علـى    التصديق  

__________  
 ٧٣٤احلاشـية   (، املرجع املذكور    Hornانظر يف هذا الصدد      )٧٨٤(

 L. Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights؛ و١١٤ص ، )أعـاله 

Treaties: Ratify and Ruin?, T.M.C. Asser Instituut, Dordrecht, Martinus 

Nijhoff, 1995, p. 39؛ وJ. Ruda أعاله٧٠٨احلاشية (، املرجع املذكور ( ،
 R. Szafarz, “Reservations to multilateral treaties”, Polish؛ و١٨١ص 

Yearbook of International Law, vol. 3 (1970), pp. 299–300 .  علـى أن
 من اتفاقيـة    ١٧انظر مثالً املادة    : مثل هذه الصياغة احلصرية ليست نادرة     

 كل دولة ميكنها عنـد      -١ ("١٩٦١خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام      
 ١٤ أو   ١١ التوقيع أو التصديق أو االنضمام أن ُتصدر حتفظات بشأن املواد         

واألمثلـة  ")  ال ُتقبل أية حتفظات أخرى بشأن هذه االتفاقية        -٢. ١٥أو  
 ٧٢٢احلاشـية   (، املرجع املذكور    Riquelme Cortadoها  تاألخرى اليت قدم  

وفيما يتعلق بأمهية عكس اجتاه االفتراض، انظر       . ١٢٩-١٢٨، ص   )أعاله
مناقشات اللجنة  أيضاً البيان الذي أدىل به باتريك ليبتون روبنسون خالل          

بشأن القانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظات على املعاهدات يف دورهتـا          
، ٢٤٠٢، اجمللـد األول، اجللـسة       ١٩٩٥حوليـة   السابعة واألربعـني،    

  .١٧، الفقرة ٣٢٢ ص
 والتعليق عليـه،    ٣-١-٣انظر أدناه مشروع املبدأ التوجيهي       )٧٨٥(

  ).٣(و) ٢(وال سيما الفقرتان 
  . والتعليق عليه١-١-٣ املبدأ التوجيهي انظر أعاله مشروع )٧٨٦(
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وكما الحظ إيان   . )٧٨٧("٣ إىل   ١مواد االتفاقية، عدا املواد من      
 علـى   ١٩٥٨ من اتفاقيـة عـام       ١٢ال تنص املادة    "سنكلري،  
، رغم أهنا حتدد املواد اليت ميكن إبداء حتفظـات          حمددة حتفظات
حة بـذاهتا   ، ومن مث فإن هذه اإلجازة ليست واض       )٧٨٨("بشأهنا

من حيث نطاقها وال من حيث آثارها، كما يبني ذلك احلكم      ال
اجلرف القاري لبحر   الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف قضية        

، وكذلك باألخص قـرار التحكـيم الـصادر يف        )٧٨٩(الشمال
  .)٧٩٠(القنال اإلنكليزي يف قضية ١٩٧٧ سنة

  :ويف هذه القضية، أبرزت حمكمة التحكيم ما يلي  )٦(
، مبوجـب   ]١٩٥٨من اتفاقية اجلرف القاري لعام       [١٢ن املادة   إ  

شروطها الواضحة، تسمح لكل دولـة متعاقـدة، وخباصـة اجلمهوريـة         
الفرنسية، جبعل موافقتها على االلتزام باالتفاقية خاضعة لتحفظات علـى          

  .)٧٩١(٣ إىل ١املواد األخرى غري املواد من 
  ومع ذلك،

م على أهنا ُتلزِم الدول بـأن تقبـل    ال ميكن أن ُتفه ١٢فإن املادة     
فتفسري  [...]. ٣ و ٢ و ١مسبقاً أي حتفظ وكل حتفظ على مواد غري املواد          

 على هذا النحو يعين تقريباً السماح للدول املتعاقـدة بـصياغة            ١٢املادة  
. معاهداهتا اخلاصة هبا، وهو شيء يتجاوز بوضوح هـدف هـذه املـادة            

 االتفاقية قبلت مسبقاً حتفظاً بعينه إال إذا        ميكن أن ُيعترب أن األطراف يف      وال
ولكن األمر ليس كـذلك     . كانت املادة قد أجازت إصدار حتفظات حمددة      

 ١ اليت جتيز إصدار حتفظات على مواد غري املواد من           ١٢فيما يتعلق باملادة    
  .)٧٩٢( بعبارات عامة جدا٣ًإىل 

__________  
 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار على        ٣٠٩تنص املادة    )٧٨٧(

ال جيوز إيراد حتفظات على هذه االتفاقية أو استثناءات منها ما مل            : "ما يلي 
فيمـا يتعلـق هبـذا      " (تسمح بذلك صراحة مواد أخرى يف هذه االتفاقية       

، املرجع املـذكور  ”…Pellet, “Les réserves aux conventionاحلكم، انظر 
وقد حتدِّد املعاهدة عدداً أقصى     ). ٥١١-٥٠٥، ص   ) أعاله ٧٦٥احلاشية  (

انظر (من التحفظات أو األحكام اليت ميكن أن تكون موضوعاً للتحفظات           
 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتبّني األطفال لعام ٢٥على سبيل املثال املادة 

كن املضاهاة بني هذه األحكام وتلك اليت جتيز لألطراف قبول          ومي). ١٩٦٧
بعض االلتزامات أو االختيار من بني أحكام معاهدة ما، وهـي ليـست             

 ٦-٤-١انظر مشروعي املبدأين التوجيهيني (شروط حتفظات بدقيق العبارة   
والتعليقني عليهما، واللذين   ] ٨-٤-١ [٧-٤-١و] ٧-٤-١،  ٦-٤-١[

، اجمللد الثـاين   ٢٠٠٠ حولية دورهتا الثانية واخلمسني،     اعتمدهتما اللجنة يف  
  ).٢٠٤-١٩٥ص ، )اجلزء الثاين(

)٧٨٨( Sinclair    املرجع املذكور ،)  ٧٣، ص   ) أعـاله  ٧٠٦احلاشية .
وفيما يتعلق بالتمييز بني التحفظات احملددة وغري احملددة، انظر أيضاً أدنـاه            

  .جيهي احلايلمن التعليق على مشروع املبدأ التو) ١٣(-)١١(الفقرات 
)٧٨٩( North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 

1969, p. 3, at pp. 38–41.  
)٧٩٠( Case concerning the delimitation of the continental shelf 

between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

and the French Republic, decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. 

XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), pp. 32–35, paras. 39–44.  
  .٣٩، الفقرة ٣٢املرجع نفسه، ص  )٧٩١(
  .٣٣-٣٢املرجع نفسه، ص  )٧٩٢(

 وخيتلف األمر عندما حيدد شرط التحفظ فئات التحفظات         )٧(
 من القانون العام للتحكيم     ٣٩ويرد مثال لذلك يف املادة      . اجلائزة
  ):تسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية (١٩٢٨لعام 

، )٧٩٣(إضافة إىل اإلمكانية املذكورة يف املادة الـسابقة         -١  
بإمكان الطرف، عند انضمامه إىل هذا القانون العـام، أن جيعـل قبولـه              

وجيـب  . ذكورة على وجه احلصر يف الفقرة التالية      مشروطاً بالتحفظات امل  
  .ذكر هذه التحفظات عند االنضمام

ميكن أن تصاغ هذه التحفظات حبيث تستبعد من نطاق           -٢  
  :اإلجراءات اليت يصفها هذا القانون

املنازعات النامجة عن وقائع سابقة، إما علـى انـضمام            )أ(  
رف آخر قد يكـون     الطرف الذي ُيصدر التحفظ، أو على انضمام أي ط        

  الطرف األول يف منازعة معه؛
املنازعات اليت تتعلق مبسائل تقع مبوجب القانون الدويل          )ب(  

  يف نطاق االختصاص احمللي للدول وحده؛
املنازعات اليت تتعلق بقضايا معينة أو موضوعات حمددة          )ج(  

ة بوضوح، مثل املركز اإلقليمي، أو املنازعات اليت تندرج يف فئات حمـدد           
  .بوضوح

وكما أشارت حمكمة العدل الدولية يف احلكم الذي أصدرته يف          
  :اجلرف القاري لبحر إجيه يف قضية ١٩٧٨سنة 

مسبقاً على عـدم     ومن مث عندما تنص معاهدة متعددة األطراف        
إصدار حتفظات إال تلك اليت تندرج يف فئات حمددة بعينها من التحفظات،            

ي، إن مل يكن افتراضاً حقيقياً، بأن يكون        يتولد، بطبيعة احلال، احتمال قو    
املقصود من التحفظات الصادرة بعبارات مأخوذة من املعاهـدة هـو أن            

  تنطبق على الفئات ذات الصلة يف املعاهدة، 
املنـصوص  " دقيقاً النموذج ] اتباعاً"[حىت عندما ال تتبع الدول      

  .)٧٩٤(عليه يف شرط التحفظ
اش موّسع على حنـو     ويرد مثال آخر، حظي بشهرة ونق       )٨(

وهـو ينـدرج يف     (، للشرط الذي جييز التحفظات      )٧٩٥(خاص
__________  

 على أن بإمكان األطراف أن تنضم إىل بعض         ٣٨تنص املادة    )٧٩٣(
  .أجزاء القانون العام للتحكيم فقط

)٧٩٤( Aegean Sea Continental Shelf, Judgment of 19 December 

1978, I.C.J. Reports 1978, p. 3, at p. 23, para. 55.  
ــر  ) ٧٩٥(  A. Bonifazi, “La disciplina delle riserve allaانظ

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 and 18 December 1973 by the Faculty of 

Law of the University of Bari), Bari, Levante, 1974, pp. 301–319; G. 

Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Paris, 

Economica, 1989, pp. 85–94; 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   
 

 تابع على الصفحة التالية



اجلمعية العامة عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسنيتقرير جلنة القانون الدويل إىل    190 

 

 مـن   ٥٧ يف املادة    )٧٩٦()الثانية من الفئات املذكورة أعاله     الفئة
 قبـل سـريان     ٦٤املـادة   (االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان     

 امللحق باتفاقية محاية حقـوق اإلنـسان        ١١الربوتوكول رقم   
، ١٩٥٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٤ واحلريات األساسية املؤرخة  

  ):والذي يعيد هيكلة آلية املراقبة املنشأة مبوجب االتفاقية

جيوز لكل دولة، عند التوقيع على هذه االتفاقية أو عند            )١(  
إيداع صك مصادقتها، أن ُتصدر حتفظاً بشأن حكم بعينه مـن االتفاقيـة             

. افق مع هذا احلكـم    بقدر ما يكون مثة قانون سار حينها يف إقليمها ال يتو          
  .وال جتوز التحفظات ذات الطابع العام مبوجب هذه املادة

ُيضّمن كل حتفظ ُيبدى مبوجب هذه املادة عرضاً مقتضباً           )٢(  
  .للقانون املعين

ويف هذه احلالة، تصبح إمكانية إبداء التحفظات حمدودة جـراء          
شروط شكلية وشروط جوهرية يف الوقت نفسه؛ وإىل جانـب          

_________________________________________  
 )تابع() ٧٩٥(احلاشية 

Human Rights before the Strasbourg Commission: the Temeltasch case”, 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 33 (1984), pp. 558–

595; Rolf 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 öffentlisches Recht und 

Völkerrecht, vol. 42 (1982), pp. 58–92) ؛ )زيةـة اإلنكليـص باللغـملخ
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, forty-fifth year, No. 1 (1968), pp. 

7–26; M. J. M. Pires, As reservas à Convenção europeia dos direitos do 

homem, Coimbra, Almedina, 1997; 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. 641–654; and W. A. Schabas, “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, pp. 

923–942.  
من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي      ) ٤(انظر أعاله الفقرة     ) ٧٩٦(

احلاشـية  (، املرجع املذكور    Austولالطالع على أمثلة أخرى، انظر      . احلايل
، املرجع املذكور Spiliopoulou Åkermark؛ و١١٠-١٠٩، ص ) أعاله٧٢٢

ــية ( ــاله٧٦٤احلاش  ,.W. W. Bishop, Jr؛ و٤٩٦-٤٩٥، ص ) أع

“Reservations to treaties”, Recueil des cours: Collected courses of the 

Hague Academy of International Law , vol. 103, 1961–II, pp. 323–324 ؛
؛ ١٨١، ص ) أعـاله ٧٦٤احلاشـية  (، املرجع املذكور Daillier and Pelletو

األحكام الـيت   وانظر أيضاً اجلدول الذي يعرض اتفاقيات جملس أوروبا مبيناً          
تندرج يف كل من الفئتني األوليني لشروط التحفظات اجمليزة املذكورتني أعاله         

 Riquelmeمن التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي احلايل، يف ) ٤(يف الفقرة 

Cortado    واألمثلـة   ١٢٥، ص   ) أعـاله  ٧٢٢احلاشـية   (، املرجع املذكور ،
  .١٢٩-١٢٦ هذا املؤلف، ص األخرى على التراخيص اجلزئية اليت يقدمها

، ينبغي للتحفظات علـى     )٧٩٧(االعتيادية من حيث الزمن   القيود  
  :االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

  أن حتيل إىل حكم معني من االتفاقية؛  •
] يف الدولة املتحفظة[وأن تكون مسّوغة حبالة التشريعات   •

 وقت إبداء التحفظ؛

حمررة بعبارات بالغة الغموض أو العموميـة     "وأال تكون     •
 ؛)٧٩٨("بتحديد معناها وجمال تطبيقها بدقةمما ال يسمح 

وأن تكون مصحوبة بعرض مقتضب يـسمح بتقـدير           •
جمال تطبيق حكم االتفاقية الذي تنوي الدولة استبعاد         "

 .)٧٩٩("تطبيقه من خالل حتفظ

وهناك مشاكل تطرأ لدى تقدير مدى الوفاء بكل من هـذه           
ليت أن التحفظات ا  اعتبار  غري أنه جيب على أية حال       . الشروط

" حمددة"جتيزها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان هي حتفظات 
من اتفاقييت فيينا لعـامي     ) ب(١٩باملعىن املشار إليه يف املادة      

، وأن مثل هذه التحفظات هي فقط اليت تعد         ١٩٨٦ و ١٩٦٩
  .صحيحة

 مـن االتفاقيـة     ٥٧وقد لوحظ أن صياغة املـادة         )٩(
عن الصياغة  )٨٠٠( جوهرياًاألوروبية حلقوق اإلنسان ال ختتلف

االتفاقية األوروبية  من ٢٦ من املادة ١الواردة مثالً يف الفقرة 
جيوز لكـل طـرف     " :١٩٥٧لعام   املتعلقة بتسليم اجملرمني  

متعاقد، عند توقيع هذه االتفاقية أو عند إيداع صك التصديق 
أو االنضمام، أن ُيصدر حتفظاً بشأن حكم أو عدة أحكام من 

، وإن كان ميكن هلذه الصياغة األخـرية أن         "اقيةأحكام االتف 
ولكن، يف حني تعترب التحفظات . تفسر باعتبارها إجازة عامة

اليت ميكن إبداؤها إزاء االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان         
حيـدها إال اسـتبعاد       ، فإن اإلجازة هنا ال    "حمددة"حتفظات  

  .)٨٠١("التحفظات الواسعة النطاق"
__________  

 ٧١٥، احلاشـية    ١-٣انظر التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي        ) ٧٩٧(
  .أعاله

)٧٩٨( Belilos v. Switzerland, Judgement of 29 April 1988, 

Application no. 10328/83, European Court of Human Rights, Series A: 

Judgments and Decisions, vol. 132, p. 25, para. 55.  
)٧٩٩( Temeltasch v. Switzerland, Application No. 9116/80, 

Council of Europe, European Commission of Human Rights, Decisions 

and Reports, vol. 31, 1983, p. 150, para. 90.  
)٨٠٠( Imbert, Les réserves aux traités … املرجع املذكور ،) احلاشية

املرجع املذكور ، Riquelme Cortado ؛ وانظر أيضا١٨٦ً، ص ) أعاله٧١٧
  .١٢٢، ص ) أعاله٧٢٢احلاشية (

 ١-١-١فيما يتعلق هبذا املفهوم، انظر مشروع املبدأ التوجيهي          )٨٠١(
الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمـسني والتعليـق          ] ٤-١-١[

  .١٨١-١٧٦، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية عليه، 
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 )٨٠٢(رى يبقى أن اإلجازة العامة للتحفظات    ومن ناحية أخ    )١٠(
فهي تترك دون جواب    . ال حتل هي ذاهتا بالضرورة مجيع املشاكل      

مجيع األسئلة املتعلقة مبعرفة ما إذا كـان بإمكـان األطـراف            
وما إذا كانت هـذه      )٨٠٣(األخرى، مع ذلك، أن تعترض عليها     

 خاضعة الختبار التوافق مـع موضـوع        )٨٠٤(التحفظات اجملازة 
وهذه املسألة هي موضوع املبـدأ      . )٨٠٥(اهدة والغرض منها  املع

 الذي ميّيز هبذا اخلصوص بني التحفظات )٨٠٦(٤-١-٣التوجيهي 
الـيت تتـرك    وتلـك   احملددة اليت حيدد شرط التحفظ مضموهنا       

  .املضمون مفتوحاً نسبياً

فقد أثار علـى اخلـصوص      . وهذا التمييز ليس بديهياً     )١١(
القنال  يف قضية ١٩٧٧يم الصادر عام خالفاً على إثر قرار التحك

 وانقسمت اآلراء حوله داخل اللجنـة، حيـث         )٨٠٧(اإلنكليزي
فبالنسبة للبعض فـإن    . دافع أعضاؤها عن وجهات نظر خمتلفة     

التحفظ يكون حمدداً إذا أشارت املعاهدة بدقة إىل احلدود الـيت           
حتل هذه  ) ولكن يف هذه احلالة فقط    (ميكن إبداؤه فيها؛ وعندئذ     

ويقول . )٨٠٨(عايري حمل معيار موضوع املعاهدة والغرض منها      امل
آخرون إن ذلك ال حيصل إال بشكل استثنائي، بل ورمبا بشكل           

، )٨٠٩(" بشأهنا التحفظات املتفاَوض   "  حصري يف احلالة النادرة ل    
__________  

 ١٨ من املادة    ١مثال أكثر وضوحاً، انظر الفقرة      لالطالع على    )٨٠٢(
: ١٩٨٣من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف لعام          

جيوز لكل دولة، عند التوقيع على هذه االتفاقية أو عند إيـداع صـك              "
تعلن أهنا تستعمل حتفظـا     ، أن   املصادقة أو القبول أو املوافقة أو االنضمام      

  ".كثرواحداً أو أ
انظر على سبيل   (وهو ما ُينص عليه صراحة يف بعض األحيان          )٨٠٣(

 ١٩٥٣املثال املادة السابعة من اتفاقية احلقوق الـسياسية للمـرأة لعـام             
، املرجع املـذكور    Riquelme Cortadoوالتعليقات ذات الصلة اليت أوردهتا      

  ). ١٢١، ص ) أعاله٧٢٢احلاشية (
ميكـن أن تـشمل    ) ب(عية  ليس معقوال أن ُيدعى أن الفقرة الفر       ) ٨٠٤(

، إال باعتبار أن كل التحفظات اليت ليست ممنوعـة          "اجلائزة ضمناً "التحفظات  
  ).ج(هي، استدالالً بالضد، مسموح هبا، بشرط استيفاء أحكام الفقرة الفرعية 

، املرجـع  Spiliopoulou Åkermarkانظر األسئلة اليت طرحها  )٨٠٥(
، Riquelme Cortadoو، ٤٩٧-٤٩٦، ص ) أعـاله ٧٦٤احلاشية (املذكور 

  .١٢٤، ص ) أعاله٧٢٢احلاشية (املرجع املذكور 
  .انظر التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي هذا أدناه )٨٠٦(
 . أعاله٧٩٠انظر احلاشية  )٨٠٧(

، ) أعـاله  ٧٠٧احلاشـية   (، املرجع املـذكور     Bowettانظر   )٨٠٨(
  .٧٢-٧١ ص
من التعليـق علـى     ) ١١(خبصوص هذا املفهوم، انظر الفقرة       )٨٠٩(

التحفظات املبداة مبقتـضى شـروط       (٨-١-١أ التوجيهي   مشروع املبد 
، ٢٠٠٠ حوليةالذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية واخلمسني،        ) استثناء

 W. P. Gormley, “The: وانظر أيضاً. ١٩٢ص ، )اجلزء الثاين(اجمللد الثاين 

modification of multilateral conventions by means of ‘negotiated 

reservations’ and other ‘alternatives’: a comparative study of the ILO 

and Council of Europe–part one”, Fordham Law Review, vol. 39 

(1970–1971), pp. 59 et seq., at pp. 75–76 . وانظر كذلك مرفق االتفاقية

وإنه باإلضافة إىل ذلك مل تأخذ اللجنة باقتراح تقدم به السيد           
الـيت  " حتفظات حمددة "رة  روزين يرمي إىل االستعاضة عن عبا     

حتفظات علـى   "بعبارة  " تقييدية بشكل مفرط  "كان يرى أهنا    
؛ ومن مث يكون من غري الواقعي اشـتراط         )٨١٠("أحكام حمددة 

التحديد الدقيق يف املعاهدة ملضمون التحفظات احملددة، فمـن        
. )٨١١(من مـضموهنا  ) ب(شأن هذا أن يفرغ الفقرة الفرعية       

التوفيق ممكن بني الفرضية الـيت      وحسب وجهة نظر ثالثة فإن      
هي مفرطة بدون شك واليت تـشترط أن حيـدَّد مـضمون            
التحفظات املزمعة بدقة يف شرط التحفظ والفرضية اليت تساوي 

التحفظ الـذي تـأذن بـه املعاهـدة         "بني التحفظ احملدد و   
من املادة  ) ب(، حىت وإن كانت الفقرة الفرعية       )٨١٢("صراحة
 من اتفاقييت فيينـا تـستخدمان       ٢٠ من املادة    ١ والفقرة   ١٩

وبالتايل اقُترح التسليم بأن التحفظات احملددة      . عبارات خمتلفة 
واملبدأ التوجيهي   (١٩من املادة   ) ب(وفقاً ملعىن الفقرة الفرعية     

جيب أن تتعلق من جهـة بأحكـام بعينـها وأن           )) ب(١- ٣
تستجيب من جهة أخرى لشروط معينة حمددة يف املعاهـدة،          

الوصول إىل درجة اشتراط أن يكون مضموهنا حمدداً    لكن دون   
  .)٨١٣(سلفاً

والسوابق القضائية ال تساعد كثرياً يف الفصل بني وجهيت   )١٢(
القنال اإلنكليـزي   وقرار التحكيم يف قضية     . النظر املتعارضتني 

 الذي يتمسك به املدافعون عن كل واحـدة مـن           ١٩٧٧لعام  
  ما ال يشكل حتفظاً حمدداً     هاتني الفرضيتني يفيد أكثر يف تعريف       

  
_________________________________________  

املركبات ذات  األوروبية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن         
احملرك، والذي يفتح أمام بلجيكا ملدة ثالثة أعوام إمكانية إبداء حتفظ حمدد؛            

 من االتفاقية األوروبيـة املتعلقـة بالبـث         ٣٢من املادة   ) ب(١أو الفقرة   
، واليت تتيح للمملكة املتحدة وحدها      ١٩٨٩التلفزيوين العابر للحدود لعام     

، املرجـع  Spiliopoulou Åkermarkا أمثلة ساقه(إمكانية إبداء حتفظ حمدد 
واملثال الرئيسي الذي قدمـه     ). ٤٩٩، ص   ) أعاله ٧٦٤احلاشية  (املذكور  

، Bowett،  "حتفظ متفاَوض بـشأنه     "  بويت إليضاح نظريته يتعلق حتديداً ب     
  .٧١، ص ) أعاله٧٠٧احلاشية (املرجع املذكور 

 يونيه/ حزيران ٢٩،  ٨١٣، اجمللد األول، اجللسة     ١٩٦٥حولية   )٨١٠(
ويشري أمبري مع ذلك إىل أنه بـرغم عـدم          . ٧، الفقرة   ٢٦٤، ص   ١٩٦٥

قبول مقترح السيد روزين فإن السري مهفري والدوك قام هو أيـضاً هبـذه          
 P. -H. Imbert, “La؛ انظر )٢٧، الفقرة ٢٦٥املرجع نفسه، ص (املشاهبة 

question des réserves dans la décision 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”, Annuaire 

français de droit international, vol. 24 (1978), pp. 29–58, at p. 52.  
)٨١١( Imbert, “La question des réserves…"،ملرجـع املـذكور    ا
  .٥٣-٥٠، ص )أعاله ٨١٠احلاشية (

  .٥٣ص ، انظر يف هذا الصدد املرجع نفسه )٨١٢(
 حوليـة انظر التقرير العاشر عن التحفظات على املعاهدات،         )٨١٣(

، Add.1-2 و A/CN.4/558 ، الوثيقـة  )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٥
  .٤٩ الفقرة
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وينتج عـن ذلـك     . )٨١٤(أكثر من تعريفه ملا هو التحفظ احملدد      
بالفعل أن جمرد إجازة شرط ما حتفظاٍت على أحكام بعينها يف           

هذه التحفظات مبعىن الفقرة الفرعية     " حتديد  "  املعاهدة ال يكفي ل   
، لكن احملكمة تـصر     )٨١٥( من اتفاقييت فيينا   ١٩من املادة   ) ب(

، دون اإلشـارة    )٨١٦("معينة" اشتراط أن تكون التحفظات      على
ياسني . وباإلضافة إىل ذلك شّبه ك. إىل ماهية اختبار هذا التعيني   

ت، ارئيس جلنة الصياغة، أثناء مؤمتر فيينـا لقـانون املعاهـد          
 )٨١٧(التحفظات احملددة بالتحفظات اليت جتيزها املعاهدة صراحة      

  .بدون أي توضيح إضايف
 فإن أغلبية أعضاء اللجنة رأوا أن التحفظ جيب أن          وبالتايل  )١٣(

ُيعترب حمدداً إذا أشار شرط التحفظات إىل أحكام املعاهدة الـيت            
 ١-١-١ميكن التحفظ بشأهنا أو، ملراعاة مشروع املبدأ التوجيهي         

، إذا  )٨١٨("التحفظات الواسعة النطـاق     "  فيما يتعلق ب  ] ٤-١-١[
املعاهدة برمتها فيما يتعلق أوضح الشرط أن التحفظات ممكنة على 

غري أنه جيب عـدم املبالغـة يف احلـديث عـن            . جبوانب معينة 
االختالفات بني وجهات النظر هذه؛ فما من شـك أن عبـارة            

، واليت مت تفضيلها على عبارة      "التحفظات اليت تتوخاها املعاهدة   "
، تركِّز على النهج الواسع الذي      "التحفظات اليت جتيزها املعاهدة   "

ارته اللجنة، ولكن، يف نفس السياق، أدخلت اللجنة يف مشروع         اخت
 متييزاً بني التحفظات احملددة اليت يوضَّـح        ٤-١-٣املبدأ التوجيهي   

مضموهنا وتلك اليت ال يوضح مضموهنا، ذلك أن هـذه األخـرية            
  .ختضع الختبار تطابقها مع موضوع املعاهدة والغرض منها

  ها املعاهدةجواز إبداء حتفظات ال حتظر  ٣-١-٣
إذا كانت املعاهدة حتظر إبداء حتفظات معينة، فإنه ال           

جيوز لدولة أو منظمة دولية أن ُتبدي حتفظاً ال حتظره املعاهدة           
إال إذا كان هذا التحفظ ال يتعارض مع موضـوع املعاهـدة            

  .والغرض منها
  التعليق

 ٤-١-٣ و ٣-١-٣حيدِّد مشروعا املبدأين التوجيهيني       )١(
 من اتفـاقييت    ١٩من املادة   ) ب(و) أ(رتني الفرعيتني   نطاق الفق 

__________  
ـ     ) ٦(انظر أعاله الفقرة     )٨١٤( دأ من التعليـق علـى مـشروع املب

  .٧٩٠التوجيهي احلايل واحلاشية 
من التعليق على مشروع املبدأ     ) ٧(و) ٦(انظر أعاله الفقرتني     )٨١٥(

  .التوجيهي احلايل
يف الواقع، اإلجازة هي اليت جيب أن تكون متعلقة بتحفظـات     )٨١٦(

القنـال   ومها كلمتان تعتربمها احملكمة مترادفتني يف قضية         -معينة أو حمددة    
  ).عاله أ٧٩٠احلاشية  (اإلنكليزي

 Official Records of the United Nations Conference onانظر  )٨١٧(

the Law of Treaties, First session… ) اجللـسة  ) أعـاله ٧٢٨احلاشية ،
  .٢٣، الفقرة ٤١٦، ص ١٩٦٨مايو / أيار١٤السبعون، 

  .١٨١-١٧٦ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩ حوليةانظر  ) ٨١٨(

 نصها بـصيغة    ١-٣اليت يكرر مشروع املبدأ التوجيهي      (فيينا  
ويوضح هذان املشروعان ما هو ضمين فقـط يف         ). ١٩٨٦ عام

االتفاقيتني، أال وهو أن أي حتفظ جيب أن يفي بالشرط األساسي 
 أال يكـون    ، أي ١٩من املـادة    ) ج(الوارد يف الفقرة الفرعية     

متوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها، وبشكل خاص         غري
إذا أذنت املعاهدة بإبداء حتفظات حمددة كما يعرِّفها مـشروع          

، ما مل يرد النص على خالف ذلـك         ٢-١-٣املبدأ التوجيهي   
  .املعاهدة يف

 من العناصر األساسية يف النظام ويشكل هذا املبدأ عنصراً  )٢(
 نظام فيينا من حيث أنه خيفف مـن غلـواء           املرن الذي كرسه  

 النامجة عن نظام البلدان األمريكية الذي       )٨١٩("املتشددةالنسبية  "
جيعل من االتفاقيات املتعددة األطراف شبكة مـن العالقـات          

يتفادى يف الوقت ذاته الصرامة النامجة كما أنه مبدأ   ،)٨٢٠(الثنائية
  .عن نظام اإلمجاع

 مقبوالً )٨٢١(اهدة والغرض منهاأصبح مفهوم موضوع املع  )٣(
وكان قد ظهر للمـرة األول فيمـا يتـصل           بصورة متزايدة، 

. )٨٢٢(١٩٥١بالتحفظات يف فتوى حمكمة العدل الدولية لعـام         
نقطة التوازن بني ضرورة احلفاظ على جوهر ميثل اليوم قد صار و

 تيسري انضمام أكرب عدد ممكن من الدول إىل         الرغبة يف املعاهدة و 
غري أنه يوجد فرق كبري بني دور       .  املتعددة األطراف  املعاهدات

 إىل  اسـتناداً الغرض منـها املعاهدة وموضوع معيار التوافق مع    
 ١٩من املادة   ) ج( من جهة والفقرة الفرعية      ١٩٥١فتوى عام   

 ففي الفتوى،   .)٨٢٣( من جهة أخرى   ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    من  
__________  

، املرجـع  P. Reuter, Introduction au droit des traitésنظر ا )٨١٩(
املؤلف ويطبق هذا   . ١٣٠، الفقرة   ٧٣، ص   ) أعاله ٧٢٥احلاشية  (املذكور  
ـ          املصطلح  لعـام  ا على النظام الذي أقرته حمكمة العدل الدوليـة يف فتواه
التحفظات على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة        بشأن   ١٩٥١
أيضاً وبصورة  ق  النعت هذا ينطب  ؛ غري أن    )أعاله ٧١٤انظر احلاشية    (عليها
  .على نظام البلدان األمريكيةأكرب 

 دهر أو الـذي  الثبت املرجعي  يةمريكاألبلدان  الانظر بشأن نظام     ) ٨٢٠(
 ٧١٧ احلاشية( املرجع املذكور ،… Imbert, Les réserves aux traités أمبري يف
 نفـسه    أمبري هباإلضافة إىل الوصف الذي أورد    و. ٤٨٦-٤٨٥ ، ص )أعاله

)Imbert ، ،انظـر أيـضاً  )٣٨-٣٣ صاملرجع نفسه ، :M. M. Whiteman, 

Digest of International Law, vol. 14 (1970), pp. 141–144 أو ،Ruda ،
  .١٣٣-١١٥، ص ) أعاله٧٠٨احلاشية (املرجع املذكور 

  .٥-١-٣هي يسُيعرَّف هذا املفهوم يف مشروع املبدأ التوج )٨٢١(
)٨٢٢( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide ) أعـاله ٧١٤احلاشـية  انظر ( ،
  .٢٦ و٢٤ ص
؛ ٩ ، ص ) أعاله ٧٣١احلاشية  (، املرجع املذكور    Cocciaانظر   )٨٢٣(
-M. Rama؛ و٤٠ ، ص) أعاله٧٨٤احلاشية (، املرجع املذكور Lijnzaadو

Montaldo, “Human rights conventions and reservations to treaties”, in 

Héctor Gros Espiell Amicorum Liber: Human Person and 

International Law, vol. II, Brussels, Bruylant, 1997, pp. 1265–1266 ؛
  .٦١ ، ص) أعاله٧٠٦احلاشية (، املرجع املذكور Sinclairو
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ينطبق على إبـداء    ينطبق هذا املعيار على إبداء التحفظات كما        
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     [موضوع  إن  " :االعتراضات

 حرية إبداء التحفظات    والغرض منها حيدان من   ] واملعاقبة عليها 
 ١٩٦٩اتفاقية فيينـا لعـام     ويف  . )٨٢٤("وحرية االعتراض عليها  

 ال تقيد   ٢٠ فاملادة   ،يقتصر هذا املعيار على التحفظات وحدها     
  . الدول املتعاقدة األخرى لالعتراضاتإمكانية إبداء

اشتراط توافق التحفظ   ليس مثة شك يف أن      ويف حني أنه      )٤(
مع موضوع املعاهدة والغرض منها ميثل اليوم إحـدى قواعـد           

مل يزل  مضمونه  ، فإن )٨٢٥(ال جيادل فيها أحد   القانون العريف اليت    
ـ  ويشوب النتائج املترتبة على تنايف       )٨٢٦(اًغامض تحفظ مـع   ال
وباإلضافة . )٨٢٧( قدر من اللبس   ضوع املعاهدة والغرض منها   مو

 ال تبـّدد  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام  ١٩إىل ذلك فإن املادة   
  .الغموض الذي يكتنف نطاق انطباقها

مـن  ) ج( الفقرة الفرعيـة  إن املبدأ املنصوص عليه يف        )٥(
 موضوع، والذي مبقتضاه ال جيوز إبداء حتفظ يتناىف مع ١٩ املادة

ينطبق إال    يتسم بطابع احتياطي ألنه ال     الغرض منها، ملعاهدة و ا
 مـن   ٢٠ من املادة    ٣ و ٢ن  ا الفقرت يف احلاالت اليت ال تشملها    

  . ال تنظم املعاهدة نفسها مآل التحفظاتحيثما و)٨٢٨(االتفاقية

 مسألة التحفظات، فإنـه يـتعني       ةوإذا نظمت املعاهد    )٦(
ن بأجوبة خمتلفـة علـى    تستدعي اإلتيا  حاالتالتمييز بني عدة    

مسألة ما إذا كانت التحفظات اليت تنظمها ختضع ملعيار التوافق          

__________  
)٨٢٤( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide)  أعـاله ٧١٤احلاشـية  انظر ( ،
  .٢٤ ص
 ها يف هـذا الـصدد     تانظر احلجـج العديـدة الـيت سـاق         )٨٢٥(

Riquelme Cortado  ، ١٤٣-١٣٨ ص ،) أعاله ٧٢٢احلاشية  ( ذكوراملرجع امل. 
أعادت فيهـا   اليت  و،  ١٩٩٧وانظر أيضا االستنتاجات األولية للجنة لعام       

 ١٩٦٩ فيينا لقانون املعاهدات لعام ة من اتفاقي٢٣ إىل ١٩املواد  " أن   يدتأك
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما بـني            و

 حتكم نظام التحفظات على املعاهدات وأن       ١٩٨٦املنظمات الدولية لعام    
تقريـر  لعايري  م امل ه مها، بصفة خاصة، أ    ]الغرض منها  املعاهدة و  موضوع[

 ،١٠٨ ص،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٧حولية  ("  التحفظات مقبولية
  ).االستنتاج األول

 ١٣-١-٣ إىل   ٥-١-٣انظر مشاريع املبادئ التوجيهية مـن        )٨٢٦(
اليت اقترحها املقرر اخلاص يف تقريره العاشر عن التحفظات على املعاهدات، 

  .Add.1-2 وA/CN.4/558، الوثيقة )لاجلزء األو(، اجمللد الثاين ٢٠٠٥ حولية
 الـيت   ٤-٣-٣ إىل   ٣-٣انظر مشاريع املبادئ التوجيهية من       )٨٢٧(

  .اقترحها املقرر اخلاص يف تقريره العاشر، املرجع نفسه
 املعاهدات ذات املشاركة احملدودة     تتمثل احلاالت املشمولة يف    )٨٢٨(
 منع  حاالِتاحلاالُتوال تشكل هذه    .  للمنظمات الدولية  الصكوك املنشئة و

نظـام اإلمجـاع بالنـسبة      ب العمل بل إهنا تعيد     ات،ضمين إلبداء التحفظ  
  .ملعاهدات من أنواع خاصة

، مـن   حـالتني في  ف.  أم ال  الغرض منها  املعاهدة و  موضوعمع  
  :بالنفيالواضح أن اجلواب هو 

فمما ال شك فيه أن التحفظ املمنوع صراحة مبقتـضى            •
 بـدعوى أنـه      صحيحاً املعاهدة ال ميكن اعتباره حتفظاً    

  ؛)٨٢٩(الغرض منها املعاهدة وموضوع مع يتوافق
، وهـي   "احملـددة "ويسري نفس األمر على التحفظات        •

وتكون ذات مضمون   هبا املعاهدة صراحة    حتفظات تسمح   
وال يلـزم   هذه حتفظات صحيحة بصورة تلقائية،      : حمدد

 وال ختضع   )٨٣٠(لصحتها أن تقبلها الدول املتعاقدة األخرى     
   .)٨٣١(والغرض منها املعاهدة موضوعملعيار التوافق مع 

ليس مثة ما يستدعي إيراد هذه البـديهيات يف         ترى اللجنة أنه    و
 دليل املمارسة؛ فهي نتيجة مباشرة وحتميـة        يف مستقلةحكام  أ

يف واليت يتكرر نصها  من اتفاقييت فيينا، ١٩من املادة ) ج(للفقرة 
  .١-٣مشروع املبدأ التوجيهي 

 األخريني النامجتني حبكم    حلالتنياغري أن األمر خيتلف يف        )٧(
  :١٩من املادة ) ب(و) أ(عن أحكام الفقرتني االستدالل بالضد 

 بإبداء التحفظ حبكم كونه ال       اليت يرخص فيها ضمناً    احلالة  •
  ؛))أ(الفقرة الفرعية (ندرج يف إطار التحفظات املمنوعة ي

دون أن  لكـن    اليت يرخص فيها بإبداء الـتحفظ        احلالة  •
كمـا  ) ب( مبعىن الفقـرة     "حمدداً"ك التحفظ   يكون ذل 

  .٢-١-٣يوضحه مشروع املبدأ التوجيهي 
، ال ميكن افتـراض أن التـرخيص        كليهماويف احلالتني     )٨(

 على بيـاض خيـول     يعين توقيعاً  معاهدةبإبداء التحفظ مبقتضى    
للدول أو املنظمات الدولية أن تبدي أي حتفظ حىت ولو كـان            

  .دة من حمتواهاهذا التحفظ يفرغ املعاه

__________  
مشاريع املواد املتعلقة بقانون     بشأن   ااقترحت كندا يف مالحظاهت    ) ٨٢٩(

 توسيع نطـاق    ُينظر يف أن  "وىل  األقراءة  اللجنة يف   ال ا اعتمدهت يت ال املعاهدات
 ليشمل التحفظات الـيت     ‘الغرض منها دة و  املعاه موضوع مع   التوافق‘قاعدة  

 خمتلفة معايري   الستخدام  ألحكام صرحية يف املعاهدة، وذلك جتنباً      بدى تطبيقاً ُت
 مسألة إبداء التحفظات أو ترخص على   عن ملا إذا كانت املعاهدة تسكت       تبعاً

التقرير الرابع للمقـرر اخلـاص عـن قـانون          " (بإبدائها العكس من ذلك  
، Add1-2 و A/CN.4/177، اجمللد الثـاين، الوثيقـة       ١٩٦٥ة  حولياملعاهدات،  

؛ والذي مل يكن واضحاً متام الوضوح      ،ومل تقر اللجنة هذا االقتراح    . )٤٦ ص
، ١٩٦٢حوليـة   أوردها بريغز يف انظر بنفس املعىن اقتراحات أكثر وضوحاً  و

  الفقرتان ،٢٢٢ص  ،  ١٩٦٢يونيه  / حزيران ١٨،  ٦٦٣اجمللد األول، اجللسة    
 / حزيـران  ٢٩،  ٨١٣، اجمللـد األول، اجللـسة       ١٩٦٥ حولية و ،١٤-١٣
غو، املرجـع  آ )رأي خمالف يف  (؛ وانظر   ١٠، الفقرة   ٢٦٤ ص،  ١٩٦٥ يونيه

  .١٦نفسه، الفقرة 
  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠ من املادة ١انظر الفقرة  )٨٣٠(
  . والتعليق عليه٢-١-٣انظر أعاله مشروع املبدأ التوجيهي  )٨٣١(
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السري  كان وفيما يتعلق بالتحفظات املسموح هبا ضمناً  )٩(
مهفري والدوك قد أقر، يف تقريـره الرابـع عـن قـانون             

 مبـدأ صـحة     من[ميكن أن ُتعترب استثناًء     "املعاهدات، أنه   
 الـيت  احلالةُ] تلقائياًالتحفظات املسموح هبا مبوجب املعاهدة     

 التحفظات احملددة، وجتيـز     متنع فيها املعاهدة صراحة بعض    
توافق الإنه ميكن القول إن     إذ   حتفظات أخرى،    بالتايل ضمناً 

  ضـمنياً  قيداً يظل عندها    والغرض منها  املعاهدة   موضوعمع  
غري أنـه اسـتبعد هـذا       ".  التحفظات األخرى  على إصدار 

رمبا يعـين   " غري صحيح بل ألنه      االحتمال ال لكونه احتماالً   
يف حني أن  ،واعد املتعلقة بنوايا األطرافاإلفراط يف تدقيق الق

 ١٨ فائدة يف أن تظل القواعد املنصوص عليها يف املـادة            مثة
قواعد بسيطة قـدر    ]  من االتفاقية  ١٩ املادة   بحتاليت أص [

 فيما يتعلـق  غري ذات صلة وهذه االعتبارات  .)٨٣٢("اإلمكان
 يف تزويـد الـدول      اهلدف منه بدليل املمارسة الذي يتحدد     

 يف  ُتطـرح األسـئلة الـيت قـد       حمكمة على مجيع     بأجوبة
  .التحفظات  جمال

هذه هي األسباب اليت من أجلها ينص مشروع املبـدأ          و  )١٠(
اجملازة ضـمناً لكـون     التحفظات   على أن    ٣-١-٣التوجيهي  

املعاهدة ال تستبعدها رمسياً جيب أن تكون متوافقة مع موضوع          
ل يف هذا الصدد هو فأقل ما ميكن أن يقا   . املعاهدة والغرض منها  

أنه سيكون من قبيل املفارقة أن ُيـسمح بالتحفظـات علـى            
املعاهدات املتضمنة أحكاَم حتفظ بقدر أكرب من املرونة منـه يف           

ولذا ينطبق  . )٨٣٣(حالة املعاهدات اليت ال تتضمن هذه األحكام      
  .معيار التوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها

  ددةاحملالتحفظات جواز إبداء   ٤-١-٣
املعاهدة إبداء حتفظـات حمـددة دون أن تعـّين          توّخت  إذا  

مضموهنا، فإنه ال جيوز لدولة أو منظمة دولية أن ُتبدي حتفظاً           
  .إال إذا كان ال يتعارض مع موضوع املعاهدة والغرض منها

  التعليق
 أن التحفظات   ٣-١-٣يوضح مشروع املبدأ التوجيهي       )١(

ع ذلك ملعيار التوافق مع موضوع اليت ال حتظرها املعاهدة ختضع م
 ٤-١-٣املعاهدة والغرض منها، ويسري مشروع املبدأ التوجيهي        

على نفس املنوال فيما يتعلق بالتحفظات احملددة مبعىن مـشروع          
 عندما ال توضح املعاهدة مضمون تلك       ١-١-٣املبدأ التوجيهي   

فاملشكلة تطرح نفسها بذات الطريقة، وتنطبق نفس  . التحفظات
__________  

، Add.1-2 و A/CN.4/177لد الثاين، الوثيقة    ، اجمل ١٩٦٥حولية   )٨٣٢(
  .٤، الفقرة ٥٠ ص
البيان الذي أدىل به روزين أثناء مناقشات       انظر يف هذا الصدد      )٨٣٣(

، اجمللد األول، اجللـسة     ١٩٦٥حولية  ،  اللجنة خالل دورهتا السابعة عشرة    
  .١٠الفقرة ، ١٤٩ص ، ١٩٦٥يونيه / حزيران٨، ٧٩٧

، مع  ٣-١-٣عتبارات املقدمة تأييداً ملشروع املبدأ التوجيهي       اال
  .تغيري ما يلزم تغيريه

من ) ب(لتعديل املقدم من بولندا بشأن الفقرة الفرعية        وا  )٢(
يف عـام  لقانون املعاهدات والذي اعتمده مؤمتر فيينا     ،  ١٩املادة  
ر علـى   صتتق قد جعل فرضية املنع الضمين للتحفظات        ،١٩٦٨

 حتفظات  سوى"جيوز أن ُتبدى     اليت تنص على أنه ال       املعاهدات
يترتب علـى   لكن ال   . )٨٣٤("املعين التحفظ   ليس من بينها  حمددة  

هبذا الشكل ميكـن إبـداؤها      ذلك أن التحفظات املسموح هبا      
حسب املشيئة، فـاملنطق الـساري علـى التحفظـات غـري         

 يسري هنا أيضاً، ومىت مت األخذ بالتعريف الواسع        )٨٣٥(احملظورة
 )٨٣٦(للتحفظات احملددة الذي حيظى بتأييد أغلبية أعضاء اللجنة         

فال بد من التمييز بني التحفظات اليت توضح املعاهدة نفـسها           
مضموهنا والتحفظات اليت ُيسمح هبا من حيث املبـدأ ولكـن           

يوجد داع الفتراض أهنا ميكن أن ُتفرغ املعاهدة من موضوعها  ال
خرية جيب أن ختضع لنفس     وهذه التحفظات األ  . والغرض منها 

الشروط العامة اليت ختضع هلا التحفظات على املعاهدات غـري          
  .املتضمنة ألحكام حمددة

 التعديل الـذي     يف هذا االجتاه   وعالوة على ذلك، يسري     )٣(
 من اتفاقية فيينـا     ١٩من املادة   ) ج(دخل على الفقرة الفرعية     أُ

ويف نص جلنـة    . املقدم من بولندا  التعديل   على إثر    ١٩٦٩لعام  
 :على النحو التـايل   الفرعية  الفقرة  هذه  القانون الدويل، صيغت    

أال يكون التحفظ، يف حالة عدم وجود أحكـام بـشأن           )ج"(
الغـرض   املعاهدة و  موضوع مع   التحفظات يف املعاهدة، متنافياً   

اليت متنع  ) ب(وهذا ما يساير منطق الفقرة الفرعية       . )٨٣٧("منها
ومادامـت  . ليت جييزها بند التحفظات   إبداء حتفظات غري تلك ا    

  على أهنا تـستبعد تلقائيـاً      باالستدالل بالضد فسر  اإلجازة ال تُ  
التحفظات األخرى، فإنه مل يكن باإلمكان اإلبقاء على تلـك          

الصيغة احلاليـة جلنـة الـصياغة يف        إىل   وعدلتها   ،)٨٣٨(الصيغة
__________  

ـ  ) ٣(انظر أعاله الفقرة     )٨٣٤( ق علـى مـشروع املبـدأ    من التعلي
  .٧٨٣ واحلاشية ٢-١-٣التوجيهي 

من التعليـق علـى مـشروع املبـدأ      ) ٩(انظر أعاله الفقرة     )٨٣٥(
  .٣-١-٣التوجيهي 

من التعليق علـى مـشروع املبـدأ        ) ١٣(انظر أعاله الفقرة     )٨٣٦(
  .٢-١-٣التوجيهي 

  ).١٦املادة  (٢٠٢ ص، اجمللد الثاين، ١٩٦٦حولية  )٨٣٧(
 ،)ج(يل على الفقرة الفرعية     ومل تقدم بولندا مع ذلك أي تعد       )٨٣٨(

 )ب(الفرعيـة    الفقرة   قدمته بشأن  النتائج من التعديل الذي      واستخلصت
يف حالة " قدمته فييت نام وتوخت به حذف عبارة   غري أن تعديالً  . وأُخذ به 

ــدة     ــات يف املعاه ــشأن التحفظ ــام ب ــود أحك ــدم وج " ع
)A/CONF.39/C.1/L.125, Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First and second sessions… 
اجلامعـة  رفضته اللجنة   ) ١٧٧، الفقرة   ١٣٤، ص   ) أعاله ٧٢٥احلاشية  (
  ).١٨٢ الفقرة ،١٣٦ صاملرجع نفسه، (
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  أن التحفظ  استدالالً بالضد  ويترتب على ذلك     .)٨٣٩(فيينا مؤمتر
بـسبب  ) (ب(الذي ال يدخل يف نطاق تطبيق الفقرة الفرعية          

 موضـوع خيضع ملعيار التوافق مـع      )  غري حمدد  كون مضمونه 
  .الغرض منهااملعاهدة و

وعالوة على ذلك فإن ذلك هو املنطق الذي اسـتندت            )٤(
 القنال اإلنكليزي بشأن  إليه حمكمة التحكيم اليت بتت يف الرتاع        

 من اتفاقية اجلرف القاري     ١٢ملادة  حيث قررت أن جمرد كون ا     
 ال يـسمح    )٨٤٠( مضموهنا تسمح بتحفظات معينة دون أن حتدد     
  .)٨٤١(باستنتاج صحة تلك التحفظات تلقائياً

ال جيوز افتراض صحة التحفظ " ففي حالة من هذا القبيل  )٥(
ح سَم على مادة يُ   اً، حتفظ توخيه أن يكون   أو   اً، حتفظ كونهجملرد  

 ويتعني تقييم صحته علـى ضـوء        .)٨٤٢("بإبداء حتفظات عليها  
  .)٨٤٣(الغرض منها املعاهدة وموضوعتوافقه مع 

__________  
والغريب أن السبب الذي قدمه رئيس جلنة الصياغة ال يـربط            )٨٣٩(

 ،)ب(لفقرة الفرعية   ادخل على   بالتعديل الذي أُ  ) ج(تعديل الفقرة الفرعية    
بعض أعضاء جلنة الصياغة ارتأوا أنه مـن        " اسني باإلشارة إىل أن   يواكتفى  

 مـن   أيندرج يف   ي بشأن التحفظات ال     حكماًعاهدة  املاملعقول أن تتضمن    
 Official Records of the (")ب(و) أ(الفئات املتوخاة يف الفقرتني الفرعيتني 

United Nations Conference on the Law of Treaties, First session… 
مـايو  / أيار ١٤،  السبعون، اجللسة   ، اللجنة اجلامعة  ) أعاله ٧٢٨احلاشية  (

انظر كذلك مالحظة لربيغـز تـسري يف      ). ١٧ الفقرة   ،٤١٥ص  ،  ١٩٦٨
خالل أثناء مناقشات جلنة القانون الدويل       ١٩٦٥أدىل هبا عام    نفس االجتاه   

 ٤،  ٧٩٦، اجمللـد األول، اجللـسة       ١٩٦٥لية  حو دورهتا السابعة عشرة،  
  .٣٧ ة الفقر،١٤٦ص ، ١٩٦٥يونيه /حزيران

من التعليـق علـى مـشروع املبـدأ      ) ٥(انظر أعاله الفقرة     )٨٤٠(
  .٧٩٠ واحلاشية ٢-١-٣التوجيهي 

 Case concerning the delimitation of the continental shelfانظر  ) ٨٤١(

between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and 

the French Republic)  انظـر  .٣٩الفقرة ، ٣٢، ص ) أعاله٧٩٠احلاشية 
  .٢-١-٣من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي ) ٦(أيضاً أعاله الفقرة 

)٨٤٢( Bowett املرجع املذكور ،) ٧٢ ، ص) أعـاله ٧٠٧احلاشية .
؛ ١٨٢، ص   ) أعـاله  ٧٠٨احلاشية  ( املرجع املذكور    ،Rudaوباملثل، انظر   

 G. Teboul, “Remarques sur les réserves aux conventions deو

codification”, Revue générale de droit international public, vol. 86 

(1982), pp. 691–692 ؛ وباملقابل، انظرImbert, “La question des réserves 

dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 …” احلاشية (، املرجع املذكور
وهذا الرأي املستند إىل حجج وفرية ال يراعي  ؛٥٣-٥٠، ص) أعاله٨١٠

مـن  ) ج(مبا فيه الكفاية نتائج التعديل الذي أدخل على الفقرة الفرعيـة            
لقـانون املعاهـدات    يف مؤمتر فيينا     ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ١٩ املادة

  ).التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي احلايلمن ) ٣( انظر أعاله الفقرة (
إذا كانت اتفاقية حلماية حقوق     ":  وجيهاً يورد توموشات مثاالً   ) ٨٤٣(

 مـن   التابعةاستثناء األقاليم   ‘  متعلق باملستعمرات  بند‘، متنع يف    اإلنسان، مثالً 
تطبيق املعاهدة، فإنه من العبـث أن يفتـرض بالتـايل أن            اإلقليمي ل نطاق  ال

 كان نوعها، مبا فيها التحفظات املتعلقة بأبـسط ضـمانات           التحفظات أيا 
 املعاهدة ستفرغ مـن  تاحلريات الفردية، هي حتفظات جائزة، حىت وإن كان      

 ٧٥٤احلاشية  (ذكور  املرجع امل ،  C. Tomuschat" ( بفعل هذه القيود   مضموهنا
  .)٤٧٤ ص ،)أعاله

من البديهي، استدالالً بالضد، أنه إذا كان مـضمون         و  )٦(
التحفظ احملدد موضحاً بصورة صرحية يف شرط التحفظات نفسه      
فإن التحفظ املتسق مع هذا الشرط ال خيضع ملعيار التوافق مـع            

   . منهاموضوع املعاهدة والغرض

  نطاق التعاريف  ٦-١
ال ختل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الواردة يف هـذا           

الفصل من دليل املمارسة بصحة هذه اإلعالنـات وآثارهـا          
  .مبوجب القواعد اليت تنطبق عليها

  التعليق
اعتمدت اللجنة مشروع املبدأ التوجيهي املذكور أعاله         )١(

اخلمسني يف صـياغة     خالل دورهتا    ١٩٩٨بصفة مؤقتة يف عام     
ووردت اإلشارة يف مشروع التعليـق      . تتعلق إال بالتحفظات   ال

املرفق به إىل أن عنوانه وموقعه يف دليل املمارسة سـيحددان يف            
وقت الحق، وأن اللجنة ستنظر يف إمكانية أن تضم يف إطـار            
نفس التنبيه التحفظات واإلعالنات التفسريية، وهي إعالنـات        

ويف الدورة  . )٨٤٤(إىل أهنا تثري مشاكل مماثلة    أشار بعض األعضاء    
 اللجنة خالل جلساهتا العامة وجهـة       تبّنتاحلادية واخلمسني،   

النظر هذه ورأت أن من الضروري استجالء وحتديـد نطـاق           
جمموع مشاريع املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بتعريـف مجيـع       
اإلعالنات االنفرادية املتوخاة، وذلك من أجل توضيح اهلـدف         

  .)٨٤٥(اص منهااخل

 يف صيغته األصلية    ٦-١ونص مشروع املبدأ التوجيهي       )٢(
ال ختل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الـواردة يف        : "على ما يلي  

هذه اإلعالنات وبآثارها   ] جبواز[هذا الفصل من دليل املمارسة      
غري أن بعض األعضاء قـد      ". مبوجب القواعد اليت تنطبق عليها    

ليس " اجلواز"بعة واخلمسني، أن مصطلح     رأوا، يف الدورة السا   
مصطلحاً مناسباً، ففي القانون الدويل يستتبع الفعل غري املشروع   

، ومن الواضح أن األمـر خيتلـف        )٨٤٦(دولياً مسؤولية مرتكبه  
يتعلق بإبداء حتفظات ال تستويف شروط الشكل أو اجلوهر          فيما

اللجنة، وقد قررت   . اليت تفرضها اتفاقيتا فيينا بشأن التحفظات     
خالل دورهتا الثامنة واخلمسني، االستعاضـة عـن مـصطلح          

  الذي بدا ألغلبية أعضاء اللجنة أكثر      " الصحة"مبصطلح  " اجلواز"
  

__________  
  .٢٢١-٢٢٠ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٨ حولية )٨٤٤(
 ٢٥٦-٢٥٥ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٩ حوليةظر  ان )٨٤٥(
 .)٦-١من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي ) ١(الفقرة (

 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عـن         ١انظر املادة    )٨٤٦(
 )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حوليةاألفعال غري املشروعة دولياً،     

 كـانون   ١٢ املؤرخ   ٥٦/٨٣رار اجلمعية العامة    ، وق ٣٩ ص،  والتصويب
  .، املرفق٢٠٠١ديسمرب /األول
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املبـدأ   مـشروع ومت وفقاً لذلك تعديل التعليق علـى        . حياداً
  .)٨٤٧(٦-١ التوجيهي

ن التعريف يتمثل   إوحيث  . والتعريف خيتلف عن التنظيم     )٣(
 فإن مهمته   )٨٤٨("لسمات األساسية لشيء ما   حمكم ل عرض  "يف  

لكن .  إعالن بعينهالوحيدة هي حتديد الفئة العامة اليت ينتمي إليها
هذا التصنيف ال ينطوي مطلقاً على إصدار حكم مسبق بـشأن   

 أو غري   جائزاً فقد يكون التحفظ     ، اإلعالنات قيد البحث   صحة
.  عليـه  ، ويظل حتفظاً مىت كان مطابقاً للتعريف املتفـق        جائز

، ال يكون التحفظ حتفظاً إذا كـان ال يلـيب املعـايري       وباملقابل
املذكورة يف مشاريع املبادئ التوجيهية هذه، لكن هذا ال يعـين           

) صحيحأو غري    (صحيحاً  مثل هذا اإلعالن   كونيبالضرورة أن   
وينطبق هـذا   . القانون الدويل أخرى من قواعد    بالنسبة لقواعد   

سريية اليت ميكن تصور أن تكون غـري        أيضا على اإلعالنات التف   
 إما ألهنا تغري من طبيعة املعاهدة أو ألهنا مل تقـدَّم يف             صحيحة

  .)٨٥٠(خلإ ،)٨٤٩(الوقت املطلوب
بل واألكثر من ذلك هو أن التحديد الـدقيق لطبيعـة             )٤(

 اإلعالنات يعد شرطاً أولياً ال غىن عنه لتطبيق نظام قانوين معني          
 صك معني أو صحةكن احلكم على وال مي . صحتها تقدير   ألجل
 وحتديد آثاره إال بعد تعريفه ، وتقدير نطاقه القانوينصحته،عدم 

لكن هـذه   ). أو إعالن تفسريي بسيط أو مشروط     (بأنه حتفظ   
 هبذا التعريف الـذي     خبالف ذلك  وتلك اآلثار ال تتأثر      الصحة

  . إال تنفيذ القواعد الواجبة التطبيقيقتضي ال
 ٢-١-١، يف مشروع املبدأ التـوجيهي       فالتصريح، مثالً   )٥(

يف مجيع احلاالت املعنية يف مشروع      " إبداء حتفظ [...] جيوز  "بأنه  
 ي من اتفاقييت فيينـا لعـام      ١١ ويف املادة    ١-١املبدأ التوجيهي   

 بالضرورة؛ إذ   صحيح، ال يعين أن هذا التحفظ       ١٩٨٦ و ١٩٦٩
يفرضـها  ال ميكنه أن يكون كذلك إال إذا استوىف الشروط اليت           

قانون التحفظات على املعاهدات، وال سيما الشروط املفروضـة         
كما أن اللجنة، إذ كرست يف      .  من هاتني االتفاقيتني   ١٩يف املادة   

ـ   املمارسـة  ] ٤-١-١ [١-١-١ التـوجيهي    ـدأمشروع املب
، ال تقصد البتـة     "الواسعة النطاق "املستقرة املتمثلة يف التحفظات     

إذ سيتوقف ذلـك     ، حالة بعينها   حتفظ كهذا يف   صحةالفصل يف   
على مضمون التحفظ وعلى السياق الذي ُيبدى فيه؛ والغـرض          
الوحيد من هذا املشروع هو إظهار أن اإلعالن االنفرادي املتسم          

__________  
.  والتعليق عليه  ٨-١-٢وكذلك نص مشروع املبدأ التوجيهي       )٨٤٧(

، اجمللد الثـاين    ١٩٩٩ حوليةولالطالع على الصيغة األصلية للتعليق، انظر       
  .٢٥٧-٢٥٥ ص ،)اجلزء الثاين(

)٨٤٨( The Oxford English Dictionary, 2nd ed., Oxford, Clarendon 

Press, 1989.  
خيص اإلعالنـات   من احملتمل جداً أن تثور هذه املشكلة فيما          )٨٤٩(

  ).]٤-٢-١ [١-٢-١انظر مشروع املبدأ التوجيهي (التفسريية املشروطة 
تنطبق املالحظة نفسها، بطبيعة احلال، على اإلعالنات االنفرادية         ) ٨٥٠(

  .٤-١ الفرع املذكورة يفو ،خالف التحفظات واإلعالنات التفسريية

هبذا الطابع ميثل، بال ريب، حتفظاً وأنه بصفته هذه خاضع للنظام           
  .القانوين للتحفظات

ليها مـشروع املبـدأ     اليت يشري إ  " القواعد اليت تنطبق  "و  )٦(
 هي، قبل كل شيء، القواعد ذات الصلة الواردة         ٦-١التوجيهي  

، وبصفة أعم   ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩يف اتفاقيات فيينا لألعوام     
القواعد العرفية املنطبقة على التحفظات وعلى اإلعالنات التفسريية 
اليت يهدف دليل املمارسة هذا إىل تدوينها وتطويرها تدرجيياً وفقاً          

، والقواعد املتصلة باإلعالنات االنفرادية     جلنة القانون الدويل  الية  لو
تصدرها الدول واملنظمات الدوليـة فيمـا     ميكن أن   األخرى اليت   

  .يتصل باملعاهدات ولكن ال تدخل يف نطاق دليل املمارسة
 مشاريع املبادئ التوجيهية املعتمدة مجيعوبوجه أعم، فإن   )٧(

  . قراءهتا وفهمها بصورة منفصلةحىت اآلن مترابطة وال ميكن
ــررا٧ً-١-٢ [٨-١-٢ ــة    ] مك ــراءات يف حال اإلج

  التحفظات غري الصحيحة بصورة بيِّنة
إذا ارتأى الوديع أن أحد التحفظـات غـري           -١  

صحيح بصورة بّينة، فإنه يوّجه انتباه اجلهة اليت أبدت التحفظ 
  .إىل ما يشكل يف نظره سبب عدم صحة التحفظ

ت اجلهة اليت أبدت الـتحفظ علـى        إذا أصر   -٢  
حتفظها، ُيبلغ الوديع نص التحفظ إىل الـدول واملنظمـات          
الدولية املوقعة وكذا إىل الدول واملنظمات الدولية املتعاقـدة         
وكذلك، حسبما يكون مناسباً، إىل اجلهاز املختص يف املنظمة         

  .الدولية املعنية، مبيناً طبيعة املشاكل اليت يثريها التحفظ
  عليقالت

رأى بعض أعضاء اللجنة، عند مناقشة مشروع املبـدأ           )١(
، أن تطبيق القواعد اليت َينص عليها بـشأن         ٧-١-٢التوجيهي  

بصورة بيِّنة تطبيقاً حرفيـاً يـثري       " غري الصحيحة "التحفظات  
وأكدوا بوجه خاص على أنه ال يوجد ما يدعو         . صعوبات معينة 

ظ الشكلية فحصاً   إىل النص على أن يفحص الوديع صحة التحف       
 وهذا ما تدعو إليه الفقرة األوىل من مشروع املبـدأ           -مفصالً  

 وأن ُيمنع يف اآلن ذاته من اختاذ موقـف          - ٧-١-٢التوجيهي  
إذا وجد أن التحفظ غري جائز بصورة بيِّنة من الناحية املوضوعية       

وبوجه خاص، حينما ال تتحقق الشروط املنصوص عليهـا يف          (
  ).قييت فيينا من اتفا١٩املادة 

غري أن السماح له بالتدخل يف مثل هذه احلالة يـشكِّل             )٢(
تطويراً تدرجيياً للقانون الدويل ال بد من االعتراف بأنه يبتعـد           

الروح اليت ُحرِّرت هبا أحكـام اتفـاقييت فيينـا املتعلقـة             عن
 دورهتـا   وهلذا السبب، رأت اللجنة، إّبان    . )٨٥١(الوديع بوظائف
 ، أن من املفيد استـشارة الـدول األعـضاء         واخلمسنيالثالثة  

__________  
من التعليق على مـشروع املبـدأ       ) ١٠(و) ٩(انظر الفقرتني    )٨٥١(

  .٧-١-٢التوجيهي 
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يف اللجنة السادسة للجمعية العامة بشأن مسألة ما إذا كان ميكن   
رفض إبالغ الدول واملنظمات الدولية بتحفظ      "أو ينبغي للوديع    

غري مقبول إطالقاً، وخاصة عندما يكون إبداء هـذا الـتحفظ           
  .)٨٥٢("ممنوعاً مبوجب حكم من أحكام املعاهدة

 ،٨-١-٢ اسُترِشد، يف صياغة مشروع املبدأ التوجيهي        وقد  )٣(
باإلجابات املتباينة اليت قدمتها على هذا السؤال وفود الدول يف          

فلقد أبدت الدول، بوجه عام، تفـضيلها أن        . اللجنة السادسة 
يتقيد دليل املمارسة تقيداً صارماً بأحكام اتفاقية فيينـا لعـام           

وشّدد .  منها ٧٧يما املادة    املتعلقة بدور الوديع، وال س     ١٩٦٩
 بعض الوفود على ضرورة أن يتحلى الوديع بالتجرد واحلياد يف         

ممارسة وظائفه وأن يكتفي، بالتايل، بإحالة التحفظات املبداة إىل         
على أن بعض املمثلني يف اللجنة السادسة رأوا أنـه          . األطراف

 جيب على الوديع، عندما يكون التحفظ غري صحيح بصورة بيِّنة،
أن يرفض إحالته أو، على األقل، أن يبيِّن أوالً موقفـه للجهـة         
املتحفِّظة وإذا أصّرت هذه اجلهة على حتفظها حييله إىل األطراف          

  .األخرى ويلفت انتباهها إىل املشكلة
فقد بدا  . وقد أيد معظم أعضاء اللجنة هذا احلل الوسط         )٤(

 أية رقابة، إال    هلم يف الواقع أنه ال ميكن السماح للوديع مبمارسة        
أنه من غري املناسب إجباره على إبالغ الدول واملنظمات الدولية          
املتعاقدة أو املوقِّعة بنص حتفُّظ غري صحيح بصورة بيِّنة دون أن           
يلفت قبل ذلك انتباه الدولة أو املنظمة الدوليـة املتحفِّظـة إىل            

 غري أنه جيب أن يكون من. العيوب اليت يرى أهنا تشوب التحفظ
املفهوم أنه إذا أصرت اجلهة اليت أبدت التحفظ على حتفظهـا،           
فإن اإلجراءات العادية جيب أن ُتستأنف وأن حيال التحفظ، مـع           

ويعين ذلـك أن تتماشـى      . ذكر طبيعة املشاكل القانونية املعنية    
اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة مل يكن الـتحفظ صـحيحاً           

ية مع اإلجراءات اليت تتَّبع يف حالة       بصورة بيِّنة من الناحية املوضوع    
التحفظات اليت تثري مشاكل من حيث الشكل، فطبقاً ملـشروع          

، يف حالة نشوء خالف متعلق مبثل هذه        ٧-١-٢املبدأ التوجيهي   
الدول واملنظمات املوقِّعة   ) أ: (يعرض الوديع املسألة على   "املشاكل  

هاز املختص يف   اجل) ب(والدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة؛ أو      
  ".املنظمة الدولية املعنية، عند االقتضاء

ويرى بعض أعضاء اللجنة أنه ال ينبغي اتِّباع مثل هـذا             )٥(
  الذي حيتج به الوديع يستند إىل " عدم الصحة"اإلجراء إال إذا كان 

__________  
، ٢٣ص  ،   والتصويب )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ة  حولي ) ٨٥٢(

  .٢٥الفقرة 

 ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي      ١٩من املادة   ) ب(و) أ(الفقرتني  
هدة حتظر التحفظ أو أهنا ال جتيز سوى        أي إما أن املعا    (١٩٨٦و

ويرى أعضاء آخرون،   ). حتفظات حمددة ال تشمل التحفظ املعين     
على العكس، أن املشكلة احلقيقية هي مشكلة توافق التحفظ مع          

). ١٩مـن املـادة     ) ج(الفقرة  (موضوع املعاهدة والغرض منها     
ات ورأت أغلبية األعضاء أن هذا اإلجراء ينطبق على مجيع الفقر         

الفرعية ولذلك فإن اللجنة ال ترى أن من املسوَّغ إجراء متييز بني            
  .١٩خمتلف أسس عدم الصحة اليت وردت يف املادة 

كذلك مل تر اللجنة من املفيد، خالفاً لـرأي بعـض             )٦(
أعضائها، حتديد مهل زمنية دقيقة إلجراء ما يقتضيه مشروع         

بني اجلهـة    من تبادل وجهات النظر      ٧- ١- ٢املبدأ التوجيهي   
ومشروع املبدأ التوجيهي هذا ال     . اليت أبدت التحفظ والوديع   

 ٦-١-٢من مشروع املبدأ التوجيهي ) ب(١ينتقص من الفقرة 
يف أقرب وقت "اليت تنص على وجوب أن يبِلغ الوديع التحفظ   

وعلى أي حال، فإنه جيب على الدولـة أو املنظمـة           ". ممكن
ذا كانت ترغب يف إجـراء      الدولية املتحفِّظة أن تفصح عّما إ     

فإذا كانت ال ترغب يف ذلك، فيجب       . حوار مع الوديع أم ال    
أن يأخذ اإلجراء جمراه وأن ُتبلَغ اجلهات املتعاقدة أو املوقِّعـة           

  .األخرى بالتحفظ
وعلى الرغم من أن اللجنة استخدمت يف البداية عبـارة         )٧(
 من  ١٩لوصف التحفظات املشمولة بأحكام املادة      " غري جائزة "

، فقد أشار بعض األعضاء إىل أن هذا التعـبري          )٨٥٣(اتفاقييت فيينا 
غري مناسب يف هذه احلالة، فالفعل غري املـشروع دوليـاً، يف            

، ومن اجللـي أن     )٨٥٤(القانون الدويل، يستتبع مسؤولية صاحبه    
هذا ال ينطبق على إبداء حتفظات تتناىف مع أحكام املعاهدة اليت           

ق مع موضوع املعاهدة والغرض منها، أو       ُتبدى بشأهنا أو ال تتف    
. ال حتترم شروط الشكل أو اآلجال اليت تفرضها اتفاقيتا فيينـا          

وبالتايل، قررت اللجنة، خالل دورهتـا الثامنـة واخلمـسني،          
عدم "و" اجلواز"و" غري جائز "و" جائز"االستعاضة عن كلمات    

عدم "و" الصحة"و" غري صحيح "و" صحيح"بالكلمات  " اجلواز
  .)٨٥٥(، وتعديل التعليق احلايل وفقاً لذلك"ةالصح

__________  
 ٨-١-٢لالطالع على النص األصلي ملشروع املبدأ التوجيهي         )٨٥٣(
اجلزء (الثاين  ، اجمللد   ٢٠٠٢ حوليةوالتعليق عليه، انظر    ]  مكرراً ٧-١-٢[

  .٥١-٤٩ص ، )الثاين
 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عـن         ١راجع املادة    )٨٥٤(

  ). أعاله٨٤٦احلاشية (األفعال غري املشروعة دولياً 
  . والتعليق عليه٦-١ُعدِّل باملثل نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٨٥٥(


