
 الفصل الرابع
 التحفظات على المعاهدات

 مقدمة -ألف
كانون   ٩املؤرخ  ٤٨/٣١أيدت اجلمعية العامة، يف قرارها  -٣٤

، قـــــرار جلنـــــة القـــــانون الـــــدويل بشـــــأن إدراج ١٩٩٣األول/ديســـــمرب 
موضوع "القانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظات علـى املعاهـدات" 

 يف جدول أعماهلا.
ــــــــــــة، يف  -٣٥ ــــــــــــا السادســــــــــــة واألربعــــــــــــني وقامــــــــــــت اللجن دور

، بتعيــــــني الســــــيد آالن بيليــــــه مقــــــرراً خاصــــــاً ١٩٩٤ عــــــام املعقــــــودة
 .)١١(املوضوع هلذا
ــــا الســــابعة واألربعــــني، املعقـــــودة  -٣٦ وتلقـــــت اللجنــــة يف دور
، التقريـــــــــر األول للمقـــــــــرر اخلـــــــــاص وناقشـــــــــت هـــــــــذا ١٩٩٥ عـــــــــام
 .)١٢(التقرير
اخلــــــــاص ويف أعقــــــــاب تلــــــــك املناقشــــــــة، خلــــــــص املقــــــــرر  -٣٧

االستنتاجات اليت استخلصها من نظر اللجنة يف املوضـوع، وهـي 
تتعلــــق بعنــــوان املوضــــوع، الــــذي أصــــبح نصــــه "التحفظــــات علــــى 
املعاهـــــدات"؛ وبالشـــــكل الـــــذي ســـــوف تتخـــــذه نتـــــائج الدراســـــة، 
والـــذي ينبغـــي أن يكـــون دليـــل ممارســـة فيمـــا يتصـــل بالتحفظـــات؛ 

ــا عمــل اللج نــة بشــأن املوضــوع؛ وباملرونــة الــيت ينبغــي أن يتســم 
ــــة علــــى وجــــوب عــــدم إحــــداث تغيــــري يف  وبتوافــــق اآلراء يف اللجن

، واتفاقية فيينا ١٩٦٩األحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا لعام 
"اتفاقيــة فيينــا ب خلالفــة الــدول يف املعاهــدات (املشــار إليهــا الحقــاً 

ـــا لعـــام ١٩٧٨لعـــام  . وتشـــكل هـــذه )١٣(١٩٨٦")، واتفاقيـــة فيين
ات، يف نظر اللجنة، نتائج الدراسة األولية الـيت طلبتهـا االستنتاج

كــانون األول/ديســمرب   ٩املــؤرخ  ٤٨/٣١اجلمعيــة العامــة يف قراريهــا 
 .١٩٩٤كــــــــــــانون األول/ديســــــــــــمرب   ٩املــــــــــــؤرخ  ٤٩/٥١و ١٩٩٣

دليــل املمارســة فســوف يتخــذ شــكل مشــروع مبــادئ توجيهيــة  أمــا
يهيـــــة مصــــحوبة بتعليقــــات، وســـــوف تســــاعد هـــــذه املبــــادئ التوج

الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى صــعيد املمارســة وســوف ترافقهــا، 
 عند الضرورة، أحكام منوذجية.

ــــا الســــابعة واألربعــــني أيضــــًا، أذنــــت اللجنــــة،  -٣٨ ويف دور
، للمقــرر اخلــاص أن )١٤(وفقــاً للممارســة الــيت اتبعتهــا يف الســابق

يعد استبيانًا مفصًال عـن التحفظـات علـى املعاهـدات مـن أجـل 
الوقـــوف علـــى ممارســـات الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة، وال ســـيما 
تلــــك الــــيت تعمــــل وديعــــة التفاقيــــات متعــــددة األطــــراف، وعلــــى 

__________
لد الثاين (اجلزء ١٩٩٤ حولية انظر)١١(  .٣٨١الفقرة  )،الثاين، ا
لد الثاين (اجلزء ١٩٩٥ حولية)١٢(  .الوثيقة  )،األول، ا
لد الثاين (اجلزء املرجع نفسه، )١٣(  .٤٨٧الفقرة ، )الثاينا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ١٩٨٣حولية انظر )١٤(  .٢٨٦، ا

. وأرســلت األمانــة العامــة االســتبيان )١٥(تواجهــه مــن مشــاكل مــا
ت اجلمعيــــــــة العامــــــــة علمــــــــًا، يف اجلهــــــــات املعنيــــــــة. وأحاطــــــــ إىل

، ١٩٩٥كــــــــانون األول/ديســــــــمرب   ١١املــــــــؤرخ  ٥٠/٤٥ قرارهــــــــا
باســتنتاجات اللجنـــة ودعـــت هـــذه األخـــرية إىل مواصـــلة أعماهلـــا 
ـــنهج املبـــني يف تقريرهـــا ودعـــت أيضـــاً الـــدول إىل الـــرد  حســـب ال

 .)١٦(االستبيان على
ــــــة وُعــــــِرضَ  -٣٩ ــــــى اللجن ــــــايف  ،عل ــــــة واألربعــــــني دور  الثامن

التقريـــــــر الثـــــــاين للمقـــــــرر اخلـــــــاص عـــــــن  ،١٩٩٦املعقـــــــودة عـــــــام 
مشروع قرار للجنة  بتقريرهأرفق املقرر اخلاص  وقد. )١٧(املوضوع

املتعددة  الشارعة القانون الدويل عن التحفظات على املعاهدات
وهو مشروع وجه ، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان، األطراف

ر إىل اجلوانـــب القانونيـــة النظـــ توجيـــهبغـــرض  العامـــةجلمعيـــة إىل ا
 .)١٨(للمسألة وتوضيح هذه اجلوانب

ـــــــــــا التاســـــــــــعة واألربعـــــــــــني ،اللجنـــــــــــة اعتمـــــــــــدتو  -٤٠  يف دور
االســـــتنتاجات األوليـــــة بشـــــأن التحفظـــــات ، ١٩٩٧ عـــــام املعقـــــودة

املعاهـــدات املتعـــددة األطـــراف الشـــارعة، مبـــا فيهـــا معاهـــدات  علـــى
 .)١٩(حقوق اإلنسان

 ٥٢/١٥٦يف قرارهـــا علمــاً،اجلمعيـــة العامـــة  وأحاطــت -٤١
، باالسـتنتاجات األوليـة ١٩٩٧كـانون األول/ديسـمرب   ١٥املـؤرخ 
املنشـأة  هيئـات املعاهـداتوبالدعوة اليت وجهتهـا إىل مجيـع  للجنة

والــيت قــد ترغـــب يف  األطــرافمتعــددة شــارعة مبوجــب معاهــدات 
ــــــــــــا  ــــــــــــاأن تقــــــــــــدم، بصــــــــــــورة خطيــــــــــــة، تعليقا علــــــــــــى  ومالحظا

قيـــام بـــذلك، ووجهــت يف الوقـــت نفســـه نظـــر االســتنتاجات إىل ال
االســتنتاجات  بشــأنمــا يتســم بــه اإلدالء بآرائهــا  إىلاحلكومــات 

 .األولية من أمهية للجنة
ــــــا اخلمســــــني  -٤٢ ونظــــــرت اللجنــــــة، خــــــالل الفــــــرتة مــــــن دور

ــــــــا الثامنــــــــة واخلمســــــــني املعقــــــــودة  ١٩٩٨املعقــــــــودة عــــــــام  إىل دور
__________

لـــد الثـــاين (اجلـــزء ١٩٩٥ حوليـــةانظـــر )١٥( . ٤٨٩الفقـــرة  )،الثـــاين، ا
يـــــــــرد االســـــــــتبيانان املرســـــــــالن إىل الـــــــــدول األعضـــــــــاء واملنظمـــــــــات الدوليـــــــــة يف 

لــــد الثــــاين (اجلــــزء ١٩٩٦ حوليــــة ، و الوثيقــــة  )،األول، ا
املرفقان الثاين والثالث.

منظمــة  ٢٦دولــة و ٣٣، كانــت ٢٠٠٧متوز/يوليــه  ٣١حــىت )١٦(
 ة قد ردت على االستبيان.دولي

ـــــــــان ١٩٩٦حوليـــــــــة )١٧( لـــــــــد الثـــــــــاين (اجلـــــــــزء األول)، الوثيقت ، ا
 .و و 

لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء الثــــــاين)، ا)١٨(  ١٣٦لفقــــــرة املرجــــــع نفســــــه، ا
 .٢٣٨واحلاشية 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ١٩٩٧حولية )١٩(  .١٥٧الفقرة ، ا



التحفظات على المعاهدات 

 أعــــدها املقــــرر اخلــــاص، )٢٠(، يف مثانيــــة تقــــارير أخــــرى٢٠٠٦ عــــام
 مشروَع مبدأ توجيهي والتعليقات عليها. ٧٦واعتمدت مؤقتاً 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
ــــران  -٤٣ ــــدورة احلاليــــة التقري كــــان معروضــــاً علــــى اللجنــــة يف ال

) املقـدمان مــن املقــرر والثـاين عشــر ( )٢١(احلـادي عشــر
عــــــــرتاض وســــــــحبهما وبشــــــــأن اخلــــــــاص بشــــــــأن إبــــــــداء القبــــــــول واال
، علــى التــوايل. وكــان التقريــر اإلجــراءات املتعلقــة بقبــول التحفظــات

ــــا الثامنــــة واخلمســــني،  احلــــادي عشــــر قــــد قــــدم إىل اللجنــــة يف دور
ـــــا التاســـــعة واخلمســـــني نظـــــراً  إال ـــــا قـــــررت أن تنظـــــر فيـــــه يف دور أ

 .)٢٢(الوقت لضيق
ر اخلاص يف ونظرت اللجنة يف التقرير احلادي عشر للمقر  -٤٤

ا   ١١و ١٠و ٩و ٨و ٧املعقــــــودة يف  ٢٩٢٠إىل  ٢٩١٤جلســـــا
؛ ونظـــرت يف تقريـــره الثـــاين عشـــر يف ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ١٦و ١٥و

ا   ١٩و ١٨و ١٧و ١٣املعقـــــــودة يف  ٢٩٤٠إىل  ٢٩٣٦جلســـــــا
 .٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٠و

ا  -٤٥  ٢٩٢٠و ٢٩١٩و ٢٩١٧وقــررت اللجنــة، يف جلســا
، إحالـــــــة مشـــــــاريع ٢٠٠٧ر/مـــــــايو أيا ١٦و ١٥و ١٠املعقـــــــودة يف

-٦-٢إىل  ٧-٦-٢و ٦-٦-٢إىل  ٣-٦-٢املبـــادئ التوجيهيـــة 
إىل جلنــة الصــياغة، وإعــادة النظــر يف  ٩-٧-٢إىل  ١-٧-٢و ١٥

يف ضـــوء مـــا جـــرى مـــن  ٦-١-٢صـــياغة مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي 
 ٢٠املعقــــــــودة يف  ٢٩٤٠نقــــــــاش. وقــــــــررت اللجنــــــــة يف جلســــــــتها 

ـــا ٢٠٠٧متوز/يوليـــه  ـــة املب إىل  ١-٨-٢و ٨-٢دئ التوجيهيـــة إحال
 إىل جلنة الصياغة. ١٢-٨-٢

وأوعـــــز إىل جلنـــــة الصـــــياغة أن تضـــــع يف اعتبارهـــــا تفســـــري  -٤٦
ـــــــــوجيهي  الناشـــــــــئ عـــــــــن تصـــــــــويت  ١٢-٨-٢مشـــــــــروع املبـــــــــدأ الت

__________
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، ١٩٩٨حوليـــة التقريــر الثالـــث: )٢٠( ، ا
لـد الثــاين ١٩٩٩حوليـة ؛ والتقريـر الرابــع: و الوثيقـة  ، ا

؛ والتقريـــــــــــــر و (اجلـــــــــــــزء األول)، الوثيقتـــــــــــــان 
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة ٢٠٠٠حوليــــة اخلــــامس:   ، ا

ــــة ســــادس: ؛ والتقريــــر الو لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، ٢٠٠١حولي ، ا
لـــد ٢٠٠٢حوليـــة ؛ والتقريـــر الســـابع: و  الوثيقـــة ، ا

؛ والتقريـــــر الثـــــامن: و  الثــــاين (اجلـــــزء األول)، الوثيقـــــة
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٣حوليــة  ؛ و ، ا

لــــــــد الثـــــــاين (اجلــــــــزء األول)، الوثيقــــــــة ٢٠٠٤حوليـــــــة والتقريـــــــر التاســــــــع:  ، ا
لـد الثـاين (اجلـزء األول)، ٢٠٠٥حولية ؛ والتقرير العاشر:  ، ا

. ولالطـــالع علـــى عـــرض تـــارخيي مفصـــل و  الوثيقـــة
لـــد الثــاين٢٠٠٤حوليــة للتقــارير مــن الثالـــث إىل التاســع، انظـــر   (اجلـــزء ، ا

 .٢٦٩-٢٥٧الثاين)، الفقرات 
أعاله. ٦انظر احلاشية )٢١(
عقدت اللجنة اجتماعاً مع خرباء األمم املتحـدة وغـريهم مـن )٢٢(

. انظـر ٢٠٠٧أيار/مـايو  ١٦و ١٥اخلرباء يف ميدان حقوق اإلنسان يف يـومي 
 أدناه. ٩-الفصل العاشر، الفرع ألف

مــــن  ٢٠مــــن املــــادة  ٥وعــــن حتليــــل ألحكــــام الفقــــرة  )٢٣(إرشــــادي
القبـــول بوصــفها توجــد دواعــي الفــرتاض  ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام 

 .)٢٤(الضمين دون أن يعترب القبول نفسه يف حكم احلاصل
 ،٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ٤املعقـــودة يف  ٢٩٣٠ويف جلســـتها  -٤٧

(عـدم توافـق  ٥-١-٣نظرت اللجنة يف مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة 
(حتديـــد  ٦-١-٣الــتحفظ مـــع موضـــوع املعاهــدة والغـــرض منهـــا) و

(التحفظــات الغامضــة  ٧-١-٣موضـوع املعاهــدة والغــرض منهــا) و
(التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية)  ٨-١-٣أو العامة) و

 ١٠-١-٣(التحفظــــــــات املخالفــــــــة لقاعــــــــدة آمــــــــرة) و ٩-١-٣و
(التحفظــــات علــــى نصــــوص تتعلــــق حبقــــوق غــــري قابلــــة لالنتقــــاص) 

 ١٢-١-٣) والتحفظات املتعلقة بالقانون الـداخلي( ١١-١-٣و
 ١٣-١-٣) والتحفظات على املعاهدات العامة حلقـوق اإلنسـان(
التحفظــــات علــــى نصــــوص يف املعاهــــدة تتعلــــق بتســــوية املنازعــــات (
ا مؤقرصد تنفيذ املعاهدة أو  تاً.)، واعتمد
ـــــــــــتيها  -٤٨  ٧، املعقـــــــــــــــــــودتني يف ٢٩٥١و ٢٩٥٠ويف جلســــــــ

، اعتمــدت اللجنــة التعليقــات علــى مشــاريع ٢٠٠٧آب/أغســطس 
 املبادئ التوجيهية السالفة الذكر.

ويــــرد نــــص مشــــاريع املبــــادئ التوجيهيــــة هــــذه والتعليقــــات  -٤٩
 أدناه. ٢-عليها يف الفرع جيم

 عرض املقرر اخلاص تقريره احلادي عشر -١
م املقــرر اخلــاص حملــة تارخييــة عــن موضــوع "التحفظــات قــد -٥٠

على املعاهدات"، فأشار إىل النظام املرن الـذي أرسـته اتفاقيتـا فيينـا 
، وإىل مـــا تضــمنه ذلـــك النظــام مـــن أوجـــه ١٩٨٦و ١٩٦٩لعــامي 

عـــــدم يقـــــني، وإىل القـــــرار األساســــــي الـــــذي اختذتـــــه اللجنـــــة بعــــــدم 
بــل أن تعمــل علــى وضــع  التشــكك فيمــا مت إجنــازه يف اتفــاقييت فيينــا

ـــا،  دليـــل للممارســـة يتضـــمن مبـــادئ توجيهيـــة ليســـت، يف حـــد ذا
بإمكـــان الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة أن ولكـــن ذات طـــابع إلزامـــي، 

ا فيما يتعلق بالتحفظات واإلعالنات التفسريية.  تسرتشد 
موعــــــــة األوىل مــــــــن املبــــــــادئ  -٥١ وبــــــــني املقــــــــرر اخلــــــــاص أن ا

-٢إىل  ٣-٦-٢التوجيهيـــة املدرجـــة يف التقريـــر احلـــادي عشـــر (مـــن 
) تتعلق بإمكانية إبداء اعرتاضات على التحفظات. وأشـار إىل ٦-٦

أن هذه جمرد إمكانية، وأن اللجنة مل تعلق هـذه اإلمكانيـة علـى كـون 
اهــدة والغــرض منهــا، وأن مــؤمتر الــتحفظ غــري متوافــق مــع موضــوع املع

األمم املتحدة لقانون املعاهدات قد حذا حذو اللجنة يف هذا الشأن 
علـى الــرغم ممــا أبدتـه بعــض الوفــود مــن شـكوك. وقــال إن هــذا الــنهج 
يتمشــى مــع مــا يتصــف بــه كامــل قــانون املعاهــدات مــن روح توافقيــة، 

__________
ة بكامـل كان املقرر اخلاص قد أبدى أمله يف أن تتخذ اللجنـ)٢٣(

هيئتهــا موقفــاً واضــحاً بشــأن هــذه املســألة املبدئيــة، وقــد أعربــت اللجنــة، عقــب 
لإلبقــاء علــى املبــدأ املطــروح يف مشــروع املبــدأ  تصــويت إرشــادي، عــن تأييــدها

 .١٢-٨-٢التوجيهي 
 مت التوصل إىل هذا التفسري بتوافق اآلراء.)٢٤(



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

اف مـــن حيـــث إنـــه ال جيـــوز لدولـــة مـــا أن تفـــرض مبفردهـــا علـــى أطـــر 
أخــــرى متعاقــــدة تعــــديل معاهــــدة مربمــــة بينهــــا وبــــني تلــــك األطــــراف 
بإبــدائها حتفظــاً. وإن جعــل إمكانيــة إبــداء االعرتاضــات قاصــرة علــى 
التحفظات غـري املتوافقـة مـع موضـوع املعاهـدة والغـرض منهـا هـو أمـر 
مــن شــأنه جعــل آليــة قبــول التحفظــات واالعــرتاض عليهــا املنصــوص 

 بدون أثر. ١٩٦٩تفاقية فيينا لعام من ا ٢٠عليها يف املادة 
غــــري أن إمكانيــــة االعــــرتاض هــــذه ليســــت اعتباطيــــة، بــــل  -٥٢

ختضــع لشــروط شــكلية وإجرائيــة تتناوهلــا مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة 
. أمــــا أســــباب االعرتاضــــات فهــــي قــــد ٧-٦-٢إىل  ٣-٦-٢مــــن 

تـــرتاوح مـــن (افـــرتاض) عـــدم توافـــق الـــتحفظ مـــع موضـــوع املعاهـــدة 
ــــة  والغــــرض منهــــا إىل أســــباب ذات طــــابع سياســــي. ومــــع أن الدول

ليســــت ملزمــــة بالتــــذرع حبجــــة عــــدم التوافــــق مــــع موضــــوع املعاهــــدة 
ــــدعو إىل الدهشــــة أن  والغــــرض منهــــا كســــبب العرتاضــــها، فممــــا ي

ذا السبب بالذات.  الدول قد تذرعت مراراً 
فكـرة أن أي  )٢٥(٣-٦-٢ونقل مشـروع املبـدأ التـوجيهي  -٥٣

 ية تتمتع حبرية إصدار اعرتاضات.دولة أو منظمة دول
مث تطــــرق املقــــرر اخلــــاص إىل عالقــــة االعــــرتاض ببــــدء نفــــاذ  -٥٤

املعاهدة املربمة بني اجلهة املقدمة للتحفظ واجلهة املقدمـة لالعـرتاض، 
وقــال إنــه، علــى الــرغم مــن أن املقــررين اخلاصــني للجنــة قــد اعتــربوا يف 

اذ املعاهـــدة املربمـــة بـــني املاضـــي أن االعـــرتاض يســـتثين تلقائيـــاً بـــدء نفـــ
هـــذين الطـــرفني، فـــإن الســـري َمهفـــري وولـــدك قـــد أيـــد يف وقـــت الحـــق 

والـيت  )٢٦(١٩٥١الفتوى الصادرة عـن حمكمـة العـدل الدوليـة يف عـام 
تعتــرب أن للدولــة املقدمــة لالعــرتاض حريــة اخللــوص إىل مــا ترتئيــه هــي 
مــــن االســـــتنتاجات بشــــأن مـــــا يرتتــــب علـــــى اعرتاضــــها مـــــن آثـــــار يف 

عالقــــات بينهــــا وبــــني الدولــــة املقدمــــة للــــتحفظ. ويف حــــال صــــمت ال
الدولة املقدمة لالعـرتاض، فـإن االفـرتاض الـذي أخـذت بـه اللجنـة يف 

. )٢٧(هو أن املعاهـدة ال تـدخل حيـز النفـاذ بـني الطـرفني ١٩٦٦عام 
هذا االفرتاض، على الرغم مما يتصف به من منطقية، قد سقط أثنـاء 

نون املعاهــدات. وعليــه، فــإن املعاهــدة تعتــرب مــؤمتر األمــم املتحــدة لقــا
ســارية بــني الطــرفني املعنيــني، فيمــا عــدا بنــدها الــذي يتناولــه الــتحفظ. 

مــن اتفاقيــة  ٢٠(ب) مــن املــادة ٤ ويتجلــى هــذا االفــرتاض يف الفقــرة
منهـا. وقـد نظـر املقـرر  ٢١من املـادة  ٣الفقرة  ويف ١٩٦٩فيينا لعام 

الصيغة اليت هي غري منطقية بالقدر اخلاص يف إمكانية "تنقيح" هذه 
ايـة املطـاف عـدم تعـديلها نظـراً  الكايف وغري مرضـية، إال أنـه قـرر يف 

__________
:٣-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٢٥(

نية إصدار اعرتاضاتإمكا ٣-٦-٢"
"للدولــة أو املنظمـــة الدوليـــة أن تبـــدي اعرتاضــاً علــى الــتحفظ 

 ألي سبب من األسباب، وفقاً ألحكام دليل املمارسة هذا".
لـــــد األول، اجللســــة ١٩٦٢حوليــــة )٢٦(  ١٧، الفقرتـــــان ٦٥٤، ا

. وملعرفــة موقــف حمكمــة العــدل الدوليــة، انظــر ٢٠و

. 
لد الثاين١٩٦٦حولية انظر )٢٧( . ٢٠٨-٢٠٢، ص ، ا

ـــا تـــنم عـــن املمارســـة املعاصـــرة. وعليـــه، أدرجـــت هـــذه الصـــيغة يف  أل
 .)٢٨(٤-٦-٢ مشروع املبدأ التوجيهي

حيــــاول  )٢٩(٥-٦-٢وذََكــــر أن مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  -٥٥
 ١-٦-٢تــرك معلقــاً مبشــروع املبــدأ التــوجيهي  اإلجابــة علــى ســؤال

ــــــه إبـــــداء  ـــــاول تعريـــــف االعرتاضـــــات، وهـــــو: مـــــن حيـــــق ل ـــــذي يتن ال
مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا  ٢٠(ب) مـــــــن املـــــــادة ٤اعرتاضـــــــات؟ والفقـــــــرة 

ـــــداء  ١٩٨٦ لعـــــام تقـــــدم إرشـــــاداً يف هـــــذا الشـــــأن، إذ تشـــــري إىل إب
دولـة  اعرتاض من قبل دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقـدة. فأيـة

ـــــاً يف املعاهـــــدة وأبلغـــــت  ـــــة ألن تصـــــبح طرف أو منظمـــــة دوليـــــة مؤهل
بالتحفظــات جيــوز هلــا أيضــاً إبــداء اعرتاضــات ال ترتتــب عليهــا آثــار 

 إال عندما تصبح تلك الدولة أو املنظمة طرفاً يف املعاهدة.
، بــني )٣٠(٦-٦-٢وفيمــا يتعلــق مبشــروع املبــدأ التــوجيهي  -٥٦

ية ممارسات ذات صلة تشكل مشاريع املقرر اخلاص أنه يف غياب أ
ــــــدويل.  املبــــــادئ التوجيهيــــــة إعمــــــاًال للتطــــــوير التــــــدرجيي للقــــــانون ال

ملبدأين ومشروع املبدأ التوجيهي هذا يقابل، يف جمال االعرتاضات، ا
 .٢-٢-١و ٧-١-١التوجيهيني 

 ٧-٦-٢وعرض املقرر اخلاص مشاريع املبـادئ التوجيهيـة مـن  -٥٧
ــــــاول ١٥-٦-٢إىل  ــــــيت تتن إبــــــداء االعرتاضــــــات مــــــن النــــــاحيتني  ال

الشـــــــكلية واإلجرائيـــــــة، فأشـــــــار إىل أنـــــــه، فيمـــــــا يتعلـــــــق بالشـــــــكل، 
مــن اتفـــاقييت فيينـــا علـــى وجـــوب أن  ٢٣مـــن املـــادة  ١الفقـــرة  تــنص

تبـــــــدى االعرتاضـــــــات علـــــــى التحفظـــــــات كتابـــــــًة؛ ومشـــــــروع املبـــــــدأ 
 يتناول هذا االشرتاط. )٣١(٧-٦-٢التوجيهي 

__________
:٤-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٢٨(

إمكانيـــــة االعـــــرتاض علـــــى دخـــــول املعاهـــــدة  ٤-٦-٢"
العالقة مع اجلهة املبدية للتحفظحيز النفاذ يف 

علـــى الـــيت تبـــدى اعرتاضـــاً دوليـــة النظمـــة امللدولـــة أو لميكـــن "
الدولـة أو  النفاذ بينها وبـنيدخول املعاهدة حيز  تعارضأن ما حتفظ 

املتحفظــــة ألي ســـبب مـــن األســــباب وفقـــاً ألحكــــام املنظمـــة الدوليـــة 
 دليل املمارسة هذا".

:٥-٦-٢التوجيهي فيما يلي نص مشروع املبدأ )٢٩(
اجلهة املقدمة لالعرتاض ٥-٦-٢"

 "ميكن أن تبدي اعرتاضاً على حتفظ:
 كل دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة؛ و "(أ)

كــل دولــة أو منظمــة دوليــة حيــق هلــا أن تصــبح طرفــاً  "(ب)
 يف املعاهدة".

:٦-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٣٠(
االعرتاضاتاالشرتاك يف إبداء  ٦-٦-٢"

ــــــؤثر اشــــــرتاك عــــــدة دول أو منظمــــــات دوليــــــة يف إبــــــداء  "ال ي
 اعرتاض على الطابع االنفرادي هلذا االعرتاض".

:٧-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٣١(
الشكل الكتايب ٧-٦-٢"

 "جيب أن يبدى االعرتاض كتابًة".



التحفظات على المعاهدات 

فعنــــدما تنــــوي دولــــة أو منظمــــة دوليــــة وعــــالوة علــــى ذلــــك،  -٥٨
باعرتاضــها احليلولــَة دون دخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ بينهــا وبــني اجلهــة 
املتحفظة، جيب عليها أن تعرب بوضوح عن تلك النيـة، وفقـاً ملـا تـنص 

مـــــــن اتفـــــــاقييت فيينـــــــا. ومـــــــع أن  ٢٠(ب) مـــــــن املـــــــادة ٤عليـــــــه الفقـــــــرة 
اتـــة، فـــإن مشـــروع املبـــدأ املتبعـــة بشـــأن هـــذه املســـألة ليســـت ب املمارســـة

اتفـاقييت  يشابه يف صياغته الـنص املقابـل لــه يف )٣٢(٨-٦-٢التوجيهي 
فيينــا. وينبغــي اإلفصــاح عــن هــذه النيــة علــى آخــر تقــدير عنــدما حيــدث 

القــانوين. لــذلك يرتئــي  االعــرتاض آثــاره الكاملــة وذلــك لــدواعي اليقــني
ايـــة مشـــروع املبـــدأ التـــوج  ٨-٦-٢يهي املقـــرر اخلـــاص أن تضـــاف يف 

"، حيـث ١٣-٦-٢عبارة من قبيل "مبا يتفق ومشروع املبدأ التـوجيهي 
 مهلَة إبداء االعرتاض. ١٣-٦-٢يتناول مشروع املبدأ التوجيهي 

كمــــا بــــني املقــــرر اخلــــاص أن اإلجــــراءات املتعلقــــة بإبــــداء  -٥٩
االعرتاضــات ال ختتلــف عــن تلــك املتعلقــة بإبــداء التحفظــات. ومــن 

استنساخ مجيع مشاريع املبـادئ التوجيهيـة الـيت   مث، كان من املمكن
ـــــداء  ا اللجنـــــة بشـــــأن اإلجـــــراءات املتعلقـــــة بإب كانـــــت قـــــد اعتمـــــد
التحفظـــات، أو االكتفـــاء باإلحالـــــة إليهــــا، وهــــو مـــا مت يف مشــــروع 

 .)٣٣(٩-٦-٢املبدأ التوجيهي 
مســـــألة  )٣٤(١٠-٦-٢ويتنــــاول مشـــــروع املبـــــدأ التـــــوجيهي  -٦٠

تعليــــل االعـــــرتاض، وهــــي مســـــألة ال تتناوهلــــا اتفاقيتـــــا فيينــــا. ومـــــع أن 
إمكانيــة إبــداء اعرتاضــات هــي مســألة تقديريــة، فمــن املفيــد مــع ذلــك 
بيــان أســباب االعــرتاض، ســواء بالنســبة للدولــة املتحفظــة أو بالنســـبة 
لألطــراف الثالثــة الــيت يتعــني عليهــا البــت يف صــحة الــتحفظ، وخباصــة 

ون أساس االعرتاض هو عـدم التوافـق مـع موضـوع املعاهـدة عندما يك
والغــرض منهــا. بــل وتســاءل املقــرر اخلــاص عمــا إذا كــان يتعــني علــى 
 اللجنة تضمني دليل املمارسة توصية مماثلة تتعلق بتعليل التحفظات.

وفيمــــا يتعلــــق مبســــألة تأكيــــد االعرتاضــــات، أشــــار املقــــرر  -٦١
مـــــــــن اتفاقيـــــــــة فيينـــــــــا  ٢٣مـــــــــن املـــــــــادة  ٣اخلـــــــــاص إىل أن الفقـــــــــرة 

تنص على أن االعرتاضات على التحفظات ال حتتـاج  ١٩٨٦ لعام
__________

:٨-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٣٢(
نيــــة االعــــرتاض علــــى دخــــول اإلعــــراب عــــن  ٨-٦-٢"

املعاهدة حيز النفاذ
"يف حــال نيــة الدولــة أو املنظمــة الدوليــة املعرتضــة علــى حتفــظ 
ما معارضَة دخول املعاهـدة حيـز النفـاذ بينهـا وبـني الدولـة أو املنظمـة 
الدولية املتحفظة، جيب عليها أن تعرب بوضوح عن تلك النيـة وقـت 

 إبداء اعرتاضها".
:٩-٦-٢املبدأ التوجيهي  فيما يلي نص مشروع)٣٣(

إجراءات إبداء االعرتاضات ٩-٦-٢"
ـــــــق مشـــــــاريع املبـــــــادئ التوجيهيـــــــة   ٤-١-٢و ٣-١-٢"تنطب

علـــــى االعرتاضـــــات، مـــــع مراعـــــاة  ٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و
 يقتضيه اختالف احلال". ما

:١٠-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٣٤(
التعليل ١٠-٦-٢"

در اإلمكــــــان إىل األســـــــباب "ينبغــــــي أن يشــــــري االعــــــرتاض قــــــ
 الداعية إىل إبدائه".

إىل تأكيــد إذا أبــديت قبــل تأكيــد الــتحفظ. ويتجلــى هــذا املبــدأ يف 
ورأى املقــــرر اخلــــاص أن  .)٣٥(١١-٦-٢مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي 

هــذا املبــدأ ذاتــه ميكــن أيضــاً تطبيقــه يف حــال مــا إذا كانــت دولــة أو 
ليــة قــد أبــدت اعرتاضــاً قبــل أن تصــبح طرفــاً يف معاهــدة، منظمــة دو 

 .)٣٦(١٢-٦-٢وهو ما ينص عليه مشروع املبدأ التوجيهي 
يتعلــــق بــــالفرتة  )٣٧(١٣-٦-٢ومشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  -٦٢

ا إبداء االعرتاض، وهو مستوحى من الفقرة   ٥اليت ينبغي يف غضو
أن املقـرر اخلـاص . بيـد ١٩٨٦من اتفاقية فيينـا لعـام  ٢٠من املادة 

الـــــذي ســــــبق أن  ٦-١-٢قـــــد بـــــني أن مشــــــروع املبـــــدأ التــــــوجيهي 
اعتمــــــد، وعنوانــــــه "إجــــــراءات اإلبــــــالغ بالتحفظــــــات"، يتنــــــاول يف 

منـــــه مســـــألة مهلـــــة إبـــــداء االعـــــرتاض، األمـــــر الـــــذي قـــــد  ٣ الفقـــــرة
التباســـــــــــاً. وعليـــــــــــه، وجتنبـــــــــــاً لالزدواجيـــــــــــة مـــــــــــع مشـــــــــــروع  حيـــــــــــدث
ح إمــــــا إعــــــادة النظــــــر يف ، فهــــــو يقــــــرت ١٣-٦-٢التــــــوجيهي  املبــــــدأ
املســــــألة عنــــــد القــــــراءة الثانيــــــة، أو "تنقــــــيح" مشــــــروع املبــــــدأ  هــــــذه

 اعتباراً من اآلن. ٦-١-٢ التوجيهي
مث أعــاد املقــرر اخلــاص إىل األذهــان مــا كانــت قــد درجــت  -٦٣

ـا مسـبقاً عزمهـا االعـرتاض علـى فئـات معينــة  عليـه الـدول مـن إعال
و أن تلـــك االعرتاضـــات مـــن التحفظـــات حـــىت قبـــل إبـــدائها. ويبـــد

الوقائية تؤدي غرضاً من أهم أغراض االعرتاضات، هو إنذار اجلهة 
املتحفظــــة. وتتجلــــى هــــذه املمارســــة املتبعــــة علــــى نطــــاق واســــع يف 

 .)٣٨(١٤-٦-٢مشروع املبدأ التوجيهي 
__________

:١١-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٣٥(
عـدم لـزوم تأكيـد اعـرتاض أبـدي قبـل تأكيــد  ١١-٦-٢"

التحفظ رمسياً 
حتفــٍظ  "ال ضـرورة لتأكيــد اعـرتاض تبديــه دولـة أو منظمــة دوليـة علــى

 ".١-٢-٢ قبل تأكيد التحفظ نفسه وفقاً ملشروع املبدأ التوجيهي
:١٢-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٣٦(

عــــــد م لــــــزوم تأكيــــــد اعــــــرتاض أبــــــدي قبـــــــل  ١٢-٦-٢"
على االلتزام باملعاهدة اإلعراب عن املوافقة

"ال يلـــزم التأكيـــد الرمســـي العـــرتاض أبـــدي قبـــل اإلعـــراب عـــن 
املوافقــة علــى االلتــزام باملعاهــدة مــن جانــب الدولــة أو املنظمــة الدوليــة 

 أبدته عندما تعرب عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة".اليت 
:١٣-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٣٧(

مهلة إبداء االعرتاض ١٣-٦-٢"
"مـا مل تـنص املعاهـدة علـى حكــم خمـالف، جيـوز لدولـة أو منظمــة 
دوليـــة أن تبـــدي اعرتاضـــاً علـــى حتفـــظ قبـــل انقضـــاء فـــرتة اثـــين عشـــر شـــهراً 

رها بــــالتحفظ، أو حــــىت تــــاريخ إعــــراب تلــــك الدولــــة أو علــــى تــــاريخ إشــــعا
 املنظمة الدولية عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة، أيهما كان الحقاً".

:١٤-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٣٨(
االعرتاضات الوقائية ١٤-٦-٢"

"جيـــوز لدولــــة أو منظمـــة دوليــــة االعــــرتاض علـــى حتفــــظ حمــــدد 
ه يف املســــتقبل، أو علــــى فئــــة معينــــة مــــن هــــذه حمتمــــل أو ميكــــن إبــــداؤ 

ــا مــع اجلهــة  التحفظــات، أو اســتبعاد تطبيــق املعاهــدة كلهــا يف عالقا
تنشــأ  الـيت تبــدي الــتحفظ احملتمــل أو املمكــن إبــداؤه يف املســتقبل. وال

عــــن هــــذا االعــــرتاض الوقــــائي اآلثــــار القانونيــــة لالعــــرتاض إىل أن يــــتم 
 ".إبداء التحفظ واإلشعار به فعالً 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

وعلـــــــى نقـــــــيض االعرتاضـــــــات الوقائيـــــــة، مثـــــــة اعرتاضـــــــات  -٦٤
يه يف اتفاقييت فيينا. متأخرة، تقدم بعد انقضاء األجل املنصوص عل

ولــــيس هلــــذه "االعرتاضـــــات" آثــــار االعرتاضـــــات املبــــداة يف األجـــــل 
ــا ال تلغــي القبــول الضــمين للــتحفظ. بيــد أن املقــرر  احملــدد، كمــا أ
اخلاص يرى أن هذه "االعرتاضات" هي مبثابة إعالنات ختضع، مع 
ر مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، لنظام اإلعالنات التفسريية أكث

مما ختضع لنظام التحفظات، وميكن أن يظل دورها إخطارياً. ونظراً 
ألنــــه توجـــــد أصـــــًال ممارســــة مـــــن هـــــذا القبيــــل، فـــــإن مشـــــروع املبـــــدأ 

 مكرس هلذه "االعرتاضات" املتأخرة. )٣٩(١٥-٦-٢التوجيهي 
 ١-٧-٢وفيمــــا يتعلــــق مبشــــاريع املبــــادئ التوجيهيــــة مــــن  -٦٥
ضـــرورة تضـــمني دليـــل  ، بـــني املقـــرر اخلـــاص أنـــه يـــرى٩-٧-٢ إىل

املمارســـة مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن ســـحب االعرتاضـــات وتعــــديلها، 
على الرغم من انعدام هذه املمارسة تقريباً. كما أنه يرتئي أن تكون 
ـــــة املتعلقـــــة  ـــــادئ التوجيهي ـــــى نســـــق املب ـــــة عل ـــــادئ التوجيهي هـــــذه املب
بســـحب التحفظـــات وتعـــديلها. وعليـــه، يتضـــمن مشـــروعا املبـــدأين 

، علـــــــــى التـــــــــوايل، نـــــــــص )٤١(٢-٧-٢و )٤٠(١-٧-٢التـــــــــوجيهيني 
من اتفاقييت فيينـا.  ٢٣من املادة  ٤والفقرة  ٢٢من املادة  ٢ الفقرة

ـــــة إىل  )٤٢(٣-٧-٢كمـــــا يتضـــــمن مشـــــروع املبـــــدأ التـــــوجيهي  إحال
املبــادئ التوجيهيــة ذات الصــلة فيمــا يتعلــق بالتحفظــات لنقلهــا إىل 

 إبداء سحب االعرتاضات واإلبالغ به.
ذلك، فإن أثر سحب االعرتاض ال ميكن اعتبـاره  ومبقابل -٦٦

مماثًال ألثر سحب التحفظ. وقد يكـون هلـذه املسـألة جوانـب بالغـة 
التعقيد، إال أن من األفضل اعتبار أن سـحب االعـرتاض هـو مبثابـة 
قبــــول للتحفظــــات، وهــــذا هــــو املبــــدأ الــــذي يكرســــه مشــــروع املبــــدأ 

ـــــاريخ )٤٣(٤-٧-٢التـــــوجيهي  نفـــــاذ ســـــحب . أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بت
__________

:١٥-٦-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٣٩(
االعرتاضات املتأخرة ١٥-٦-٢"

"ال حيــدث االعــرتاض علــى حتفــظ أبــدي بعــد انقضــاء األجــل 
مجيــع اآلثــار القانونيــة  ١٣-٦-٢املنصــوص عليــه يف املبــدأ التــوجيهي 

 اليت حيدثها االعرتاض املبدى يف األجل احملدد".
:١-٧-٢التوجيهي فيما يلي نص مشروع املبدأ )٤٠(

سحب االعرتاضات على التحفظات ١-٧-٢"
 "جيوز سحب االعرتاض على الـتحفظ يف أي وقـت، مـا مل تـنص

 املعاهدة على خالف ذلك".
:٢-٧-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٤١(

شكل سحب االعرتاضات على التحفظات ٢-٧-٢"
 "جيب إبداء سحب االعرتاض على التحفظ كتابًة".

:٣-٧-٢يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي فيما )٤٢(
إبداء وإبالغ سحب االعرتاضات على التحفظات ٣-٧-٢"

 ٦-٥-٢و ٥-٥-٢و ٤-٥-٢"تنطبــــق املبــــادئ التوجيهيــــة 
علــى ســحب االعرتاضـــات علــى التحفظــات، مـــع مراعــاة مــا يقتضـــيه 

 اختالف احلال".
:٤-٧-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٤٣(

االعرتاضأثر سحب  ٤-٧-٢"
"تعتــرب كــل دولــة ســحبت اعرتاضــاً أبدتــه يف وقــت ســابق علــى 

ا قبلت ذلك التحفظ".  حتفظ ما أ

 )٤٤(٥-٧-٢االعرتاض، فيتم تناوله يف مشروعي املبدأين التوجيهيني 
(ب) مـــن ٣حيـــث صـــيغ أوهلمـــا علـــى نســـق الفقـــرة  )٤٥(٦-٧-٢و

  .١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٢٢املادة 
كمـــا أشـــار املقـــرر اخلـــاص إىل أنـــه جيـــوز، حـــىت وإن خلـــت  -٦٧

مــا يــنص املمارســة مــن ذلــك، ســحب اعــرتاض مــا جزئيــاً، علــى حنــو 
وفيمــــا يتعلــــق مبشــــروع  .)٤٦(٧-٧-٢عليـــه مشــــروع املبــــدأ التـــوجيهي 

، فهــو مصــاغ علــى نســق مشــروع املبــدأ )٤٧(٨-٧-٢املبــدأ التــوجيهي 
ـــــوجيهي  (أثـــــر الســـــحب اجلزئـــــي للـــــتحفظ). ويتنـــــاول  ١١-٥-٢الت

احلالــــة الــــيت تريــــد فيهــــا دولــــة  )٤٨(٩-٧-٢مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي 
نطاقـه. ومثـة أسـباب توسع منظمة دولية أبدت اعرتاضاً بسيطاً أن  أو

متعلقــة حبســن النيــة، فضــالً عــن عــدم إمكانيــة إدالء الدولــة املتحفظــة 
 برأيها، حتمله على االعتقاد بوجوب منع توسيع نطاق االعرتاض.

 ملخص املناقشة -٢
 ٣-٦-٢فيمــــا يتعلــــق مبشــــروعي املبــــدأين التــــوجيهيني  -٦٨
ظ أنــه ميكــن أن يســتنتج مــن فتــوى حمكمــة العــدل ، لــوح٤-٦-٢و

__________
:٥-٧-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٤٤(

تاريخ نفاذ سحب االعرتاض ٥-٧-٢"
"ما مل تنص املعاهدة علـى حكـم خمـالف أو مـا مل يتفـق علـى إجـراء 

نافــــذاً إال عنــــدما تتســــلم خمــــالف، ال يصــــبح ســــحب اعــــرتاض علــــى حتفــــظ 
 الدولة أو املنظمة الدولية اليت أبدت التحفظ إشعاراً بذلك السحب".

:٦-٧-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٤٥(
احلاالت اليت جيوز فيها للدولة أو املنظمـة الدوليـة  ٦-٧-٢"

املعرتضة أن تنفرد بتحديد تاريخ نفاذ سحب االعرتاض على التحفظ
عــــرتاض علــــى الــــتحفظ نافــــذاً يف التــــاريخ "يصــــبح ســــحب اال

الـذي حيــدده صـاحبه حينمــا يكـون هــذا التـاريخ الحقــاً للتـاريخ الــذي 
 تسلمت فيه الدولة املتحفظة إشعاراً به".

:٧-٧-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٤٦(
السحب اجلزئي لالعرتاض ٧-٧-٢"

علــى "جيــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة أن تســحب جزئيــاً اعرتاضــاً 
حتفظ، ما مل تـنص املعاهـدة علـى خـالف ذلـك. وحيـد السـحب اجلزئـي 
مــــن اآلثــــار القانونيــــة لالعــــرتاض علــــى العالقــــات التعاهديــــة بــــني اجلهــــة 

 املعرتضة واجلهة املتحفظة، أو على املعاهدة برمتها.
لــنفس القواعــد الشــكلية "خيضــع الســحب اجلزئــي لالعــرتاض 

 وفقــاً  الكامــل ويصــبح نافــذاً  واإلجرائيــة الــيت تطبــق يف حالــة الســحب
 ".لنفس الشروط

:٨-٧-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٤٧(
أثر السحب اجلزئي لالعرتاض ٨-٧-٢"

"يعــدل الســحب اجلزئــي لالعــرتاض األثــر القــانوين لالعــرتاض 
 على النحو الوارد يف الصيغة اجلديدة لالعرتاض".

:٩-٧-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٤٨(
حظر توسيع نطاق االعرتاض على حتفظ ٩-٧-٢"

"ال جيــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة أبــدت اعرتاضــاً علــى حتفــظ 
 أن توسع نطاق ذلك االعرتاض الحقاً".



التحفظات على المعاهدات 

أنـــــــه جيـــــــوز التمييـــــــز بـــــــني االعرتاضـــــــات  )٤٩(١٩٥١الدوليـــــــة لعـــــــام 
"الثانوية" (غري املتعلقـة بعـدم التوافـق مـع موضـوع املعاهـدة والغـرض 
منهـــا) واالعرتاضـــات "الرئيســـية" القائمـــة علـــى عـــدم التوافـــق ذلـــك. 
وتكون اآلثار املرتتبة على ذلك خمتلفة، ما يدعو إىل االعتقاد بأنه، 

ال متيـز صـراحة بـني هـذين  ١٩٦٩بالرغم من أن اتفاقيـة فيينـا لعـام 
النــــوعني مــــن االعرتاضــــات، فــــإن نظــــام االعرتاضــــات لــــيس موحــــداً 
بالضرورة. غري أنه ميكن التساؤل هنا عما إذا كانـت القرينـة الـواردة 

مــن اتفاقيــة فيينــا تنطبــق علــى كــل  ٢٠(ب) مــن املــادة ٤يف الفقــرة 
لنظم اعرتاض أم على االعرتاضات "الثانوية" فقط. فهذا التنوع يف ا

قد يعلل أيضاً ما درجت عليـه دول معينـة مـن اعـرتاض علـى حتفـظ 
يــزعم أنــه غــري متوافــق مــع موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا ال حيــول 
ــــة املتحفظــــة والدولــــة  ــــز النفــــاذ بــــني الدول دون دخــــول املعاهــــدة حي

ال تتفــق  ٢٠(ب) مــن املــادة ٤املعرتضــة. وذكـــر كــذلك أن الفقـــرة 
إذا كانـــت تتنـــاول اعرتاضـــات "ثانويـــة".  إال ١٩مـــع أحكـــام املـــادة 

ـــا تنطـــوي علـــى تأكيــــد  وعلـــى اللجنـــة أال تعتمـــد نصوصـــاً يبـــدو أ
 وجود نظام موحد.

كمــــا طــــرح أيضــــاً رأي يقــــول بعــــدم ضــــرورة التمييــــز بــــني  -٦٩
االعرتاضـــــات "الرئيســـــية" و"الثانويــــــة"، حيـــــث إن الـــــتحفظ الــــــذي 

الغيـاً وال ترتتـب  يتوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها يعتـرب ال
 ٤-٦-٢عليــه بالتــايل آثــار قانونيــة. واقــرتح جعــل املبــدأ التــوجيهي 

أكثر دقـة بتضـمينه نصـاً صـرحياً بأنـه، يف حـال عـدم سـحب الدولـة 
املتحفظــــــة حتفظهــــــا وعـــــــدم ســــــحب الدولـــــــة املعرتضــــــة اعرتاضـــــــها، 

 تدخل املعاهدة حيز النفاذ. ال
 االعرتاضـاتو سية" وذكر أن التمييز بني االعرتاضات "الرئي -٧٠

"الثانويـــة" تكـــون لـــه آثـــار علـــى مهلـــة إبـــداء االعـــرتاض. ومـــن هـــذا 
مــــن  ٥عشــــر شــــهراً احملــــددة يف الفقــــرة  اإلثــــيناملنطلــــق، فــــإن مهلــــة 

مـــن اتفاقيـــة فيينــــا ال تســـري علـــى االعرتاضـــات املتعلقــــة  ٢٠ املـــادة
بصــحة التحفظــات (االعرتاضــات الرئيســية)، علمــاً بأنــه، وفقــاً هلــذا 

ـــرأي ـــا ال تســـريان علـــى  ٢١و ٢٠، فـــإن املـــادتني ال مـــن اتفاقيـــة فيين
 .١٩حفظات الوارد ذكرها يف املادة االعرتاضات على الت

تسريان على مجيع  ٢١و ٢٠وحىت وإن اعترب أن املادتني  -٧١
أنــواع االعرتاضــات، فــال ينبغــي التجاهــل املنهجــي للتمييــز بــني فئــيت 

ي إضــايف يبــني أنــه، يف االعرتاضـات. ومــن املفيــد وضــع مبـدأ تــوجيه
حـال عــدم وجــود أيـة إشــارة صــرحية أو ضـمنية، يعتــرب أن االعــرتاض 

 ال يتصل بصحة التحفظ.
وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــالتمييز بـــــني لفظـــــيت "إصـــــدار" و"إبـــــداء"  -٧٢

)، مت [االعرتاضــات] (
"إبـــداء" يف  التســاؤل عمــا إذا مل يكـــن مــن األيســر اســـتخدام لفظــة 

 كامل دليل املمارسة.

__________
)٤٩(

 .٢٧، ص أعاله) ٢٦(انظر احلاشية  

كمــــا أبــــدي رأي مفــــاده أن مثــــة تباينــــاً بــــني عنــــوان املبــــدأ  -٧٣
ومضـــــمونه، نظـــــراً ألنـــــه تـــــرد يف عنوانـــــه كلمـــــة  ٣-٦-٢التـــــوجيهي 

) بينمــــــــــا تــــــــــرد يف نصــــــــــه كلمــــــــــة "تبــــــــــدي" "إصــــــــــدار" (
). كمـــــــا استفســـــــر عمـــــــا إذا مل تكـــــــن مثـــــــة حـــــــدود (

االعرتاضــات، وخباصــة فيمــا يتعلــق باملعاهــدات الــيت  إلمكانيــة إبــداء
جتيـــز صـــراحًة اســـتثناءات معينـــة، وإن كانـــت تســـميها "حتفظـــات"،  
كاتفــاق التجــارة احلــرة ألمريكــا الشــمالية. وأثــريت تســاؤالت أيضــاً 
عمـا إذا كـان االفـرتاض األصـلي، وهـو عـدم بـدء نفـاذ املعاهـدة بــني 

ـــــة املنظمـــــة الدوليـــــة املعرتضـــــة  الدولـــــة أو والدولـــــة أو املنظمـــــة الدولي
ـــــــذي تتضـــــــمنه  املتحفظـــــــة، هـــــــو أفضـــــــل مـــــــن االفـــــــرتاض احلـــــــايل ال

 من االتفاقية.  ٢٠ (ب) من املادة٤ الفقرة
 ٣-٦-٢وفيمـــــا يتعلـــــق مبشـــــروعي املبـــــدأين التـــــوجيهني  -٧٤
) ال تفـي ، لوحظ أيضاً أن لفظة "إمكانية" (٤-٦-٢و

يف الواقع حبق. كما لوحظ أن بالغرض متاماً، حيث إن األمر يتعلق 
عبارة "ألي سبب من األسباب" تسـتلزم أيضـاً نوعـاً مـن التحديـد، 
وذلك باإلشارة على األقـل إىل اتفـاقييت فيينـا أو إىل القواعـد العامـة 
ـــــدويل، حيـــــث إن دليـــــل املمارســـــة ال ينبغـــــي أن يشـــــمل  للقـــــانون ال

 عد اآلمرة.االعرتاضات اليت تتناىف مع مبدأ حسن النية أو مع القوا
كمـــــا أعـــــرب عـــــن رأي مفـــــاده أنـــــه، إذا مـــــا أذن بإبــــــداء  -٧٥

حتفظـات وكـان الــتحفظ املقـدم مــن دولـة أو منظمــة دوليـة واضــحاً، 
ال حيـــق للـــدول األخـــرى أن تعـــرتض علـــى ذلـــك. ومـــن املستصـــوب 
أيضـــاً أن يتضـــمن دليـــل املمارســـة وصـــفاً أكثـــر وضـــوحاً لألشـــكال 

ت أم ضــمنية) الــيت قــد حتــد املمكنـة لقبــول التحفظــات (صــرحية كانـ
من إمكانية إبداء اعرتاضات توخياً لتحقيق قدر أكرب من األمن يف 
العالقات التعاهدية. وعالوة على ذلك، فقد لوحظ أيضاً أن احلـق 
التقـديري يف إبـداء اعـرتاض مـا ال يتوقــف علـى مسـألة معرفـة مــا إذا  

والغـرض  كان حتفظ ما متوافقاً أم غري متوافق مـع موضـوع املعاهـدة
 .٣-٦-٢يف املبدأ التوجيهي  منها. واقرتح إدراج ذلك

، استفسـر ٥-٦-٢وفيما يتعلـق مبشـروع املبـدأ التـوجيهي  -٧٦
عمــا إذا كــان ميكــن التحــدث عــن تقــدمي طــرف حمتمــل "اعرتاضــاً". 
فمـــن األحـــرى التحـــدث عـــن اعـــرتاض شـــرطي. كمـــا ســـئل عمـــا إذا  

ل عـــــدة وبـــــني كـــــان مثـــــة فـــــرق بـــــني اعـــــرتاض تشـــــرتك يف إبدائـــــه دو 
 اعرتاضات متناظرة أو متداخلة، مصاغة بعبارات متماثلة.

وسـئل كـذلك عمـا إذا كـان متتـع الـدول الـيت أعلنـت عـدم  -٧٧
اعتزامهــا االنضــمام إىل املعاهــدة بــاحلق ذاتــه الــذي تتمتــع بــه الــدول 
املتعاقدة يف إبداء اعرتاضات أمراً لـه ما يربره. وارتئي يف هذا الشأن 

ســــة الــــدول واملنظمــــات اإلقليميــــة، ولــــيس فقــــط ممارســــة مراعــــاة ممار 
 األمني العام لألمم املتحدة.

إىل  ٥-٦-٢كما نوه بأن اإلشارة يف املبدأ التوجيهي  -٧٨
الـــدول أو املنظمــــات الدوليـــة الــــيت حيـــق هلــــا أن تصـــبح طرفــــاً يف 
املعاهدة هي أفضل مـن معيـار "النيـة" يف أن تصـبح طرفـاً فيهـا، 

لســـهل البـــت يف النوايـــا، نظـــراً الرتباطهـــا حيـــث إنـــه لـــيس مـــن ا



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

ارتباطـــاً وثيقـــاً بـــاإلجراءات الداخليـــة لـــدى الـــدول أو املنظمـــات 
الدولية. بيد أنه لوحظ أن املشكلة َمَردها الرتمجة اإلنكليزية غري 
املناســبة للــنص األصــلي الفرنســي ملشــروع املبــدأ التــوجيهي. كمــا 

نظمــات الدوليــة الــيت ذكــر أن املمارســة املتبعــة لــدى الــدول أو امل
ا ليست  حيق هلا أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة يف إبداء اعرتاضا

 ممارسة باتة.
كمــــا لــــوحظ أنــــه، عنــــد النظــــر يف اآلثــــار املرتتبــــة علــــى  -٧٩

االعرتاضــات، ينبغـــي تأكيــد أن اعـــرتاض دولــة أو منظمـــة دوليـــة 
نيـة حيق هلا أن تصبح طرفًا يف املعاهـدة ال ترتتـب عليـه آثـار قانو 

ـــــي للدولـــــة أو املنظمـــــة املعنيـــــة  ـــــاراً مـــــن االنضـــــمام الفعل إال اعتب
 املعاهدة. إىل
، أشــــري إىل أنــــه ٦-٦-٢وفيمــــا يتعلــــق باملبــــدأ التــــوجيهي  -٨٠

رمبا ال يكون مفيداً بصيغته احلالية اليت تؤكد على الطابع االنفرادي 
 لالعرتاضات املشرتكة.

ـــــدأ كمـــــا متـــــت املوافقـــــة عمومـــــاً علـــــى فحـــــوى مشـــــر  -٨١ وع املب
، إال أنه، وفقاً ألحد اآلراء، لـيس مثـة مـا يـدعو ١٠-٦-٢التوجيهي 

إىل توسيع نطاق هذه التوصـية لتشـمل التحفظـات؛ فـالتحفظ، طاملـا 
كـــان واضـــحاً، ال لـــزوم ألن يكـــون مشـــفوعاً باألســـباب الداعيــــة إىل 

وهــــي غالبــــاً مــــا تكــــون ذات طــــابع داخلــــي، علــــى نقــــيض  -إبدائــــه 
قد يَسهل تعليلهـا حتديـَد مـدى توافـق الـتحفظ مـع  االعرتاضات، اليت

موضـــوع املعاهـــدة والغـــرض منهـــا. وأبـــدي رأي آخـــر، أوســـع انتشـــاراً، 
مفــــاده أن توســــيع نطــــاق التوصــــية علــــى هــــذا النحــــو حبيــــث تشــــمل 

 التحفظات هو أمر مستصَوب طاملا كانت جمرد توصية.
، ســـئل ١٢-٦-٢وفيمــا يتعلـــق مبشـــروع املبــدأ التـــوجيهي  -٨٢
إذا مل يكن من املغاالة إعفاء الدول أو املنظمات الدوليـة الـيت  عما

أبـــدت اعرتاضـــاً قبـــل اإلعـــراب عـــن رضـــاها بـــااللتزام باملعاهـــدة (أو 
ــا  حــىت قبــل توقيعهــا عليهــا) مــن تأكيــد ذلــك االعــرتاض وقــت إعرا
عــن رضــاها بــااللتزام. واقــرتح إعــادة النظــر يف هــذا املبــدأ التــوجيهي، 

الطويلة للغاية أحياناً الفاصلة بـني ذلـك االعـرتاض  مع مراعاة الفرتة
 وإعراب اجلهة املقدمة له عن رضاها بااللتزام باملعاهدة. 

كما أعرب عن رأي مفاده أن العبارة "قبـل اإلعـراب عـن  -٨٣
الرضا بااللتزام باملعاهدة" مبهمة. فإذا أبـدت دولـة مـا اعرتاضـاً قبـل 

قيـــع رهـــن التصـــديق أو القبـــول توقيعهــا علـــى املعاهـــدة وإذا كـــان التو 
املوافقــــة، فيلــــزم تأكيــــد االعــــرتاض عنــــد إيــــداع صــــك التصــــديق  أو
القبــول أو املوافقــة، إذا مل تكــن الدولــة قــد أكدتــه عنــد التوقيــع.  أو

وســئل مــن جهــة أخــرى عمــا إذا كــان ميكــن اعتبــار "االعرتاضــات" 
املقدمــــة قبـــــل اإلعـــــراب عـــــن الرضـــــا بـــــااللتزام اعرتاضـــــات حقيقيـــــة.  

 يسمح إال لألطراف املتعاقدة بتقدمي اعرتاضات. اقرتح أال اكم
، ذكر أن ١٣-٦-٢وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -٨٤

فـــرتة اثـــين عشـــر شـــهراً تســـري منـــذ تـــاريخ إشـــعار الدولـــة أو املنظمـــة 
الدوليــة بــالتحفظ؛ ومــن الضــروري بالتــايل التمييــز بوضــوح بــني هــذا 

بــالتحفظ. وقــد ورد نفــس التمييــز يف التــاريخ وتــاريخ إبــالغ الوديــع 
الــذي ســـبق أن اعتمــد. وأبـــدي  ٦-١-٢مشــروع املبــدأ التـــوجيهي 

رأي آخـر مفـاده أنـه، يف ضـوء مشـروع املبـدأ التـوجيهي هـذا، ميكــن 
. وارتئـي ٦-١-٢حذف الفقرة الثالثة من مشـروع املبـدأ التـوجيهي 

 شرح معىن لفظة "إشعار" مبزيد من الدقة.
، أبــدي ١٤-٦-٢شــروع املبــدأ التــوجيهي وفيمــا يتعلــق مب -٨٥

رأي مفــــاده أن االعرتاضــــات "الوقائيــــة" ال ميكــــن أن ترتتــــب عليهــــا 
آثــــار قانونيــــة. وينبغــــي للــــدول أو املنظمــــات الدوليــــة أن تَــــرد علــــى 
التحفظـات الفعليــة ال االفرتاضـية، ولــديها كـل الوقــت الـالزم لــذلك 

 بعد اإلشعار بالتحفظ.
ـــــــي أ -٨٦ ن هـــــــذه االعرتاضـــــــات هـــــــي ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، رئ

اعرتاضات حقيقية تسفر عن كل ما يرتتب عليها من آثار، لكنها ال 
تصــبح فعليــة إال عنــدما يتــوفر الشــرطان الالزمــان لــذلك، ومهــا إبــداء 
الــــــتحفظ وإبالغــــــه. فمــــــن احلَــــــري التحــــــدث إَذن عــــــن "اعرتاضــــــات 

قد حيدث  ١٤-٦-٢شرطية". كما ذكر أن مشروع املبدأ التوجيهي 
بـــني التصـــرحيات السياســـية والتصـــرحيات الراميـــة إىل إحـــداث  التباســـاً 

آثـــار قانونيـــة. ووفقـــاً ألحـــد اآلراء، فمـــن األصـــح اعتبارهـــا "بالغـــات 
ـــداء الــــتحفظ إذا مــــا أريــــد اعتبارهــــا  وقائيــــة" ينبغــــي تأكيــــدها عنــــد إبـ

 اعرتاضات. كما أشري إىل إمكانية استبعاد جزء ما من معاهدة.

"مجيــع اآلثــار القانونيــة" الــواردة يف كمــا لــوحظ أن العبــارة  -٨٧
ليست واضحة مبا فيه الكفاية؛  ١٥-٦-٢مشروع املبدأ التوجيهي 

فوفقاً هلـذا الـرأي، ال حتـدث االعرتاضـات املتـأخرة أيـة آثـار قانونيـة. 
ـا مبثابـة بيــان  وميكـن بـاألحرى تشـبيهها باإلعالنــات التفسـريية لكو

ـــا الدولـــة املعرتضـــ ة املعاهـــدة. ويف أي حـــال، بالطريقـــة الـــيت تفســـر 
ينبغي البت فيما إذا كان جيوز إبداء اعرتاضات من هذا القبيل ويف 
أنــواع اآلثــار الــيت حتــدثها. لــذلك يقــوم األمــني العــام بــاإلبالغ عنهــا 
حتت تسمية "بالغات". ولعل من املناسب تضمني دليل املمارسة، 

ال أو علـــى غـــرار اإلعالنـــات الـــيت ال تشـــكل حتفظـــات، ردود األفعـــ
"البالغــات املعرتضــة" الــيت ليســت اعرتاضــات، حيــث إن مــن شــأن 

 ذلك أن ينم عن املمارسة املتبعة حالياً.
، ارتئـي تعـديل ١-٧-٢وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -٨٨

 عنوانه ليصبح "وقت سحب االعرتاضات على التحفظات".
وأعــرب أعضــاء عديــدون عــن تأييــدهم ملشــروعي املبــدأين  -٨٩

ـــــوجيهيني  . وســـــئل عمـــــا إذا كـــــان ســـــحب ٣-٧-٢و ٢-٧-٢الت
 وتعديل االعرتاضات يشمل أيضاً االعرتاضات الوقائية واملتأخرة.

، رئــي أن ٤-٧-٢وفيمــا يتعلــق مبشــروع املبــدأ التــوجيهي  -٩٠
عنوانــه أعــم ممــا ينبغــي، حيــث إن ســحب االعــرتاض قــد تكــون لــه 

الـتحفظ بسـحب  آثار عديدة. وارتئي تعديل العنوان ليصبح "قبول
 االعرتاض عليه".

حيـاول معاجلـة املسـألة  ٧-٧-٢ومشروع املبـدأ التـوجيهي  -٩١
البالغة التعقيد املتعلقة بالسحب اجلزئي لالعرتاضات، إال أنه جيـدر 



التحفظات على المعاهدات 

أن يصـــــري أكثـــــر تعمقـــــاً يف ضـــــوء مـــــا ســـــيجري مـــــن دراســـــة آلثـــــار 
التحفظــات واالعرتاضــات. وعــالوة علــى ذلــك، ارتئــي نقــل اجلملــة 

ــــوجيهي الث ــــدأ الت ــــدأ  ٧-٧-٢انيــــة مــــن مشــــروع املب إىل مشــــروع املب
ا تسري أيضاً على عنـوان ٨-٧-٢ التوجيهي . وقيل إن احلجة ذا

. وفيمــــا يتصــــل مبشــــروع املبــــدأ ٨-٧-٢مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي 
التــوجيهي ذاك، ذكــر أن لــيس مثــة تنــاظر تــام بــني الســحب اجلزئــي 

ن الغــرض الرئيســـي لالعــرتاض والســحب اجلزئـــي للــتحفظ، حيـــث إ
 من االعرتاض هو احلفاظ على وحدة املعاهدة.

، تساءل ٩-٧-٢وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -٩٢
أعضاء عديدون عما إذا كان املنع املطلق، حىت يف غضون فـرتة 
االثين عشر شهراً، ميكـن تربيـره بانعـدام املمارسـة. وأشـري إىل أن 

د بـــه فيمـــا يتعلـــق بتوســـيع مبـــدأ حســـن النيـــة، الـــذي مل يستشـــهَ 
. ومبـــا أن اللجنـــة قـــد قبلـــت  جيـــدينطـــاق التحفظـــات، ال  نفعـــًا

بتوسيع نطاق التحفظات رهنًا بشروط معينة، فمن املنطقـي أن 
تقبــل بتوســيع نطــاق االعرتاضــات، علــى األقــل أثنــاء فــرتة االثــين 
عشــر شــهراً، علمــاً بــأن اتفــاقييت فيينــا مل تتطرقــا إىل هــذا األمــر. 

لــيس مثــة مــا يــربر املنــع املطلــق، نظــراً لكونــه باتــاً أكثــر  وقيــل إن
ينبغــي. ومــن املتعــذر، يف رأي أعضــاء آخــرين، إقامــة تنــاظر  ممــا

دقيــــق بــــني توســــيع نطــــاق الــــتحفظ وتوســــيع نطــــاق االعــــرتاض. 
وعالوة على ذلك، فإذا أبدت دولة موقعـة اعرتاضـاً علـى حتفـظ 

يلـــــزم أن يكـــــون مــــا قبـــــل أن تصــــبح رمسيـــــاً طرفـــــاً يف املعاهــــدة، ف
ا إبداء اعرتاض مشدد عندما تصبح طرفاً يف املعاهدة يف  بإمكا

 غضون فرتة اثين عشر شهراً.
وذكــر أعضــاء آخــرون أنــه إذا مــا أبــدي اعــرتاض دون أن  -٩٣

مينع ذلك دخول املعاهدة حيز النفـاذ بـني الدولـة املتحفظـة والدولـة 
الحـــق لـــن املعرتضـــة، فـــإن توســـيع نطـــاق هـــذا االعـــرتاض يف وقـــت 

يكـــون لـــه أثـــر مـــن الناحيـــة العمليـــة. ويف مقابـــل ذلـــك، ففـــي حـــال 
ــــة أو  إبــــداء عــــدة حتفظــــات، لــــيس مثــــة مــــا حيــــول دون تقــــدمي الدول
املنظمــة الدوليــة اعرتاضــات متتاليــة علــى حتفظــات خمتلفــة، علــى أن 
يـــــتم ذلـــــك يف غضـــــون مهلـــــة االثـــــين عشـــــر شـــــهراً. ولـــــيس مثـــــة مـــــا 

يف وقـــت واحـــد. وعلـــى غـــرار يســـتوجب تقـــدمي مجيـــع االعرتاضـــات 
ذلـــك، ففـــي حـــال ســـحب الـــتحفظ، يَبطـــل تلقائيـــاً أثـــر االعـــرتاض 

مقبــول مـــن  ٩-٧-٢عليــه. كمــا رئــي أن مشـــروع املبــدأ التــوجيهي 
حيــــث إنــــه ينبغــــي أال يكــــون لــــدى الــــدول االنطبــــاع جبــــواز توســــيع 
النطاق هذا، ذلك أن من شأنه أن يتيح للجهـة املقدمـة لالعـرتاض 

ــــا التعاهديــــة جتــــاه اجلهــــة  أن تتنصــــل، كليــــاً  أو جزئيــــاً، مــــن التزاما
املتحفظــة. كمــا لــوحظ أنــه، إذا كــان مشــروع املبــدأ التــوجيهي هــذا 
يقتصـر علـى احلـاالت الـيت تقــدم فيهـا الدولـة اعرتاضـاً أوليـاً ال يضــر 
ببدء نفاذ املعاهدة بينها وبني الدولة املتحفظة، مث تعمـد بعـد ذلـك 

برفضها العالقات التعاهديـة، فـإن ذلـك إىل توسيع نطاق اعرتاضها 
 لن يثري أية مشاكل.

وارتأى عدد ال بأس به من األعضاء إضافة مشـروع مبـدأ  -٩٤
تـــوجيهي يوصـــي الـــدول بتعليـــل ســـحبها اعرتاضـــاً مـــا، مـــا سيســـاعد 

هيئات املعاهدات على تفهم أسباب النظر يف التحفظ مـن منظـور 
 التحفظات". خمتلف؛ ومن شأن ذلك أن ييسر "احلوار بشأن

 لمقرر اخلاصلاملالحظات اخلتامية  -٣
أعـرب املقــرر اخلــاص يف ختــام املناقشـة عــن ســروره ملــا بــدأ  -٩٥

يظهر من توافق يف اآلراء على إحالة مشاريع املبادئ التوجيهيـة إىل 
جلنة الصياغة. وقال إنـه قـد أعجبتـه فكـرة التمييـز بـني االعرتاضـات 

الثانويــــــــة، إال أنـــــــه مـــــــا زال متشــــــــككاً يف الرئيســـــــية واالعرتاضـــــــات 
مالءمتهـــــا، نظـــــراً الســـــتنادها إىل ممارســـــة نـــــادرة إىل حـــــد مـــــا وغـــــري 

مـن اتفـاقييت  ٢٠(ب) من املـادة ٤حامسة. وبني أن ليس يف الفقرة 
أو يف األعمــــــال التحضــــــريية أو يف  ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينــــــا لعــــــامي 

املعاهـــــدات املقـــــرتح الســـــوفييت أثنـــــاء مـــــؤمتر األمـــــم املتحـــــدة لقـــــانون 
يتــيح التمييــز علــى هــذا النحــو، وهــو متييــز مت التطــرق إليــه بإجيــاز  مــا

. ١٩٥١يف الفتـــوى الصــــادرة عــــن حمكمــــة العــــدل الدوليــــة يف عــــام 
وبــني أن تيســري إبــداء التحفظــات قــدر اإلمكــان، واحلــد بالتــايل مــن 
آثار االعرتاضات، كـان اهلـاجس الرئيسـي لـدى املـؤمتر. وإن عكـس 

يطــــرح مشــــاكل  ٢٠(ب) مــــن املــــادة ٤منة يف الفقــــرة القرينـــة املتضــــ
يتصل باالتساق. وعلى أقصى تقدير، مل تتطـرق اتفاقيتـا فيينـا  فيما

إىل مسألة التحقق مما إذا كانت القواعد الواردة فيها واجبة التطبيق 
علـــى التحفظـــات كافـــة أم فقـــط علـــى التحفظـــات املســـتوفية معيـــار 

منهــا. وعلــى أي حــال، فــإن التوافــق مــع موضــوع املعاهــدة والغــرض 
ال َوقْـَع لــه إال يف  -مهما كان مثرياً لالهتمام فكريـاً  -هذا التمييز 

 مسألة اآلثار املرتتبة على التحفظات.
وأعرب املقـرر اخلـاص عـن تأييـده ملـا أبـدي مـن مالحظـات  -٩٦

ونصــه.  ٣-٦-٢بشــأن التبــاين بــني عنــوان مشــروع املبــدأ التــوجيهي 
وان مع النص، وينبغـي أن يسـتعاض فيـه عـن كلمـة فينبغي مواءمة العن

). وهــــو ) بكلمــــة "إبــــداء" ("إصــــدار" (
يــــتفهم مقولــــة إن إمكانيــــة إبــــداء اعرتاضــــات مقيــــدة بقواعــــد إجرائيــــة 
وباملعاهــدة نفســها إذا كانــت املعاهــدة جتيــز حتفظــات معينــة. غــري أنــه 

ة األخــــرية يف الــــنص، تســــاءل عمــــا إذا كــــان ينبغــــي ذكــــر هــــذه النقطــــ
حيث إن دليل املمارسة ال يتضمن سوى قواعـد إضـافية يـرتَك للـدول 

ا عن طريق أحكام تعاهدية خمالفة. ا أو أال تأخذ   أن تأخذ 
واملقرر اخلاص يتفهم أيضاً احلجة القائلة إن العبارة "ألي  -٩٧

سبب من األسباب" ينبغي فهمها يف سياق اتفاقييت فيينا والقواعـد 
العامة للقانون الدويل ودليل املمارسة نفسـه. وفيمـا يتعلـق بإمكانيـة 
إبــداء االعرتاضــات، فهــو مقتنــع بــأن هــذه اإلمكانيــة، مهمــا كانــت 
تقديرية، فهي ليست اعتباطية، بل منظمة مبوجب أحكام القانون. 
واســــتدرك قــــائًال إنــــه يصــــعب عليــــه تصــــور اعرتاضــــات تتنــــاىف مـــــع 

ك لـيس بـاألمر املسـتبعد علـى اإلطـالق. القواعد اآلمـرة، مـع أن ذلـ
وقــال إن فكـــرة بيــان أن إمكانيـــة إبــداء اعرتاضـــات هــي إمكانيـــة ال 
عالقـــة لــــها مبـــا إذا كـــان الـــتحفظ صـــحيحاً أو متوافقـــاً مـــع موضـــوع 
املعاهـــدة والغـــرض منهـــا تبــــدو لــــه فكـــرة مقبولــــة. غـــري أنـــه يعــــارض 

، ألن الــــدليل تضـــمني دليـــل املمارســـة أيـــة إشـــارة إىل اتفـــاقييت فيينـــا
 ينبغي أن يكون مستقًال وقائماً بذاته.



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

مناســـبة متامـــاً بالفرنســـية، لكـــن  وقـــال إن لفظـــة  -٩٨
ميكــــــن الســــــعي إىل إجيــــــاد لفظــــــة أنســــــب باإلنكليزيــــــة مــــــن لفظـــــــة 

 املستخدمة يف الرتمجة اإلنكليزية للتقرير. 
ظـــــات عــــرب املقــــرر اخلــــاص عــــن اعتقــــاده بــــأن هــــذه املالحوأ -٩٩

 ،٤-٦-٢مجيعها ميكـن أن تسـري كـذلك علـى مشـروع املبـدأ التـوجيهي 
مبا يف ذلك ما يتعلق منها باستخدام كلمة "إمكانية" يف عنوانه. واقرتح 

 على جلنة الصياغة أن تنظر بعناية يف هذه املسألة.
، فقــال إنــه ٥-٦-٢مث انتقــل إىل مشــروع املبــدأ التــوجيهي  -١٠٠

يــــرى أن العديــــد مــــن االنتقــــادات مردهــــا ســــوء فهــــم لغــــوي. فالعبــــارة 
املسـتخدمة يف الـنص الفرنسـي، وهـي 

، ال تتضمن أية إشارة إىل النية. والنص 
من اتفاقييت فيينا. فإذا امتنعت  ٢٣من املادة  ١قرة ذاته يستند إىل الف

منظمات إقليمية أو دول تنهض مبهام الوديع عـن إبـالغ التحفظـات 
إىل الــــدول الــــيت حيــــق هلــــا أن تصــــبح أطرافــــاً يف املعاهــــدة، فــــإن تلــــك 

 ٢٣من املادة  ١املنظمات اإلقليمية أو الدول ال تتصرف وفقاً للفقرة 
ا يتعلق بالتمييز بني فئيت مقدمي االعرتاضات، من اتفاقييت فيينا. وفيم

اقرتح املقرر اخلـاص شـرحه بقـدر أكـرب مـن التفصـيل يف التعليـق، دون 
 أن يتم بالضرورة تعديل صياغة مشروع املبدأ التوجيهي.

، قـــــال ٦-٦-٢وفيمـــــا يتعلـــــق مبشـــــروع املبـــــدأ التـــــوجيهي  -١٠١
د على إمكانية املقرر اخلاص إنه يؤيد املالحظة اليت اقرتحت التشدي

االشـــرتاك يف إبــــداء االعرتاضـــات أكثــــر مـــن التشــــديد علـــى الطــــابع 
االنفــــرادي لتلــــك االعرتاضــــات، والــــذي ميكــــن االكتفــــاء بــــذكره يف 
ة املبـــداة مـــن عـــدة  التعليـــق. أمـــا فيمـــا يتعلـــق باالعرتاضـــات املتشـــا
دول، فهــــــو ال يــــــرى إمكانيــــــة اعتبارهــــــا اعرتاضــــــات مبــــــداة بصــــــورة 

 اضات متوازية ومنفصلة.مشرتكة، بل اعرت 
 ٧-٦-٢ونـوه املقــرر اخلـاص بــأن مشـاريع املبــادئ التوجيهيــة  -١٠٢

قـــد حظيـــت باملوافقـــة عمومـــاً وال تســـتدعي  ٩-٦-٢و ٨-٦-٢و
 تعليقات معينة.

 ١٠-٦-٢وبــني املقــرر اخلــاص أن مشــروع املبــدأ التـــوجيهي  -١٠٣
، يف قد أثار تعليقات مؤيـدة؛ وقـد أعجبـه االقـرتاح الـذي مفـاده أنـه

حال صمت الدولة املعرتضة، ميكن وضع افرتاض، إما مبا مؤداه أن 
االعــــرتاض يســــتند إىل عــــدم توافــــق الــــتحفظ مــــع موضــــوع املعاهــــدة 
والغــرض منهــا، أو مبــا مــؤداه عكــس ذلــك. بيــد أنــه ال يــرى الفائــدة 
من افـرتاض مـن هـذا القبيـل، حيـث إنـه يشـك فيمـا إذا كانـت آثـار 

 .نوَعي االعرتاضات متغايرة
كمـــا نـــوه املقـــرر اخلـــاص بـــأن اقـــرتاح إدراج مبـــدأ تـــوجيهي  -١٠٤

إضــايف يوصــي الــدول بــإيراد األســباب الداعيــة إىل إبــدائها حتفظــات 
 قد حظي بقدر كبري من التأييد، على الرغم من بعض الرتدد. 

وأبدى املقرر اخلاص موافقته على التعليقات على مشروع  -١٠٥
ــــــوجيهي  ــــــدأ الت ــــــق إال علــــــى ، ومفاد١٢-٦-٢املب ــــــه ال ينطب هــــــا أن

املعاهدات اليت يتعني التصديق عليها أو املوافقة عليها بعد التوقيع، 

ال علــى املعاهــدات الــيت يبــدأ نفاذهــا مبجــرد التوقيــع عليهــا، إال أنــه 
ارتــأى إمكانيــة ذكــر ذلــك يف التعليــق. وهــو يــدرك املخــاطر املرتتبــة 

ء االعــــرتاض علــــى حتديــــد فــــرتة أطــــول ممــــا ينبغــــي تفصــــل بــــني إبــــدا
والوقـت الـذي حيـدث فيـه ذلـك االعـرتاض آثـاراً، وهـي خمـاطر أشــار 

 إليها بعض األعضاء، إال أنه ال يرى كيف ميكن تفاديها.
، بــــني ١٣-٦-٢وفيمـــا يتعلــــق مبشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  -١٠٦

املقرر اخلاص أن معظـم األعضـاء يؤيـدون حـذف الفقـرة الثالثـة مـن 
ـــــوجيهي  ـــــدأ تكـــــرر مـــــا هـــــو  الـــــيت ٦-١-٢املبـــــدأ الت مـــــذكور يف املب

 .١٣-٦-٢التوجيهي 
 ١٥-٦-٢و ١٤-٦-٢وقــد تعــرض املبــدآن التوجيهيــان  -١٠٧

ألكــرب قــدر مــن االنتقــاد. ومهــا يتنــاوالن االعرتاضــات املبــداة خــارج 
الفـــرتة الزمنيـــة احملـــددة لـــذلك. ونظـــراً ملـــا لديـــه هـــو مـــن مفهـــوم مـــرن 

معينـــون إنـــه يصـــعب  للقـــانون، فقـــد َنَســـب إليهـــا آثـــاراً قـــال أعضـــاء
عليهم قبوهلا. فاالعرتاضات الوقائية ال تكون هلا آثار إال عند إبداء 
التحفظ الذي صدرت اعرتاضاً عليه. وقال إن مسألة االعرتاضـات 
الوقائيـــة ذات األثـــر املتوســـط هـــي مســـألة معقـــدة وعويصـــة، إال أنـــه 
 يبدو له أن هذه االعرتاضات قد تكون متوافقة مع أحكام اتفاقييت

فيينا. وهو يعتقد أيضاً بإمكانية مناقشة املصطلحات؛ وقد أعجبته 
، لكنه يتساءل عـن العبارة اإلنكليزية 

 كيفية ترمجتها إىل الفرنسية.
، فهـــو ١٥-٦-٢وفيمـــا يتعلـــق مبشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  -١٠٨

يعتقــــــد أن مســــــألة الصــــــحة ختتلــــــف كليــــــاً عــــــن مســــــألة التعريــــــف. 
فاالعرتاض املتأخر، حىت وإن مل يكن صحيحاً، يظل اعرتاضاً. بيد 
أنـــه، مــــن وجهــــة نظـــر املدرســــة الوضــــعية، مـــن الصــــحيح القــــول إن 
االعــرتاض املتــأخر ال حيــدث آثــاراً قانونيــة، وميكــن تضــمني ذلــك يف 

 صياغة جديدة ملشروع املبدأ التوجيهي. 
بني املقرر  ،١-٧-٢وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -١٠٩

اخلـــــاص أن األعضـــــاء الـــــذين اقرتحـــــوا أن يشـــــار إىل وقـــــت ســـــحب 
االعرتاضــات حمقــون يف ذلــك. ونــوه بــأن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة 

 ٧-٧-٢و ٦-٧-٢و ٥-٧-٢و ٤-٧-٢و ٣-٧-٢و ٢-٧-٢
ـــذين قـــدموا مـــداخالت  ٨-٧-٢و قـــد حظيـــت بتأييـــد األعضـــاء ال

ا، فيما عـدا بعـض املالحظـات املتصـلة بصـيا غتها والـيت ميكـن بشأ
 مناقشتها يف جلنة الصياغة.

ونفى من جهة أخرى أن يكون غري متفهم ملـا أبـدي مـن  -١١٠
. فهـــو ٩-٧-٢بشـــأن صـــياغة مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  انتقـــادات

يعتقد جبواز توسيع نطاق االعرتاض على حتفظ إذا قـدم يف غضـون 
ع هـــو مهلـــة االثـــين عشـــر شـــهراً وشـــريطة أال يكـــون أثـــر هـــذا التوســـي

 تعديل العالقات التعاهدية.
ونوه املقرر اخلاص بأن مشاريع املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة  -١١١

ـــاول االعرتاضـــات الوقائيـــة الـــيت  بســـحب االعرتاضـــات وتعـــديلها تتن
تكـــون اعرتاضـــات حمتملـــة حقيقيـــة، لكنهـــا ال تتنـــاول االعرتاضـــات 

 املتأخرة اليت ليس هلا أثر قانوين.



التحفظات على المعاهدات 

املقـــرر اخلـــاص بيانـــه معربـــاً عـــن أملـــه يف أن حتـــال واختـــتم  -١١٢
مشـــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة مجيعهـــا إىل جلنـــة الصـــياغة الـــيت ميكنهـــا 

 النظر يف إعادة صياغة البعض املعني منها.
 عرض املقرر اخلاص تقريره الثاين عشر -٤

عـــــــــرض املقـــــــــرر اخلـــــــــاص تقريـــــــــره الثـــــــــاين عشـــــــــر املتعلـــــــــق  -١١٣
التحفظــات، فأشــار إىل أنــه يشــكل يف  بــاإلجراءات املتصــلة بقبــول

. ومنطلق هذا التقرير )٥٠(الواقع اجلزء الثاين من تقريره احلادي عشر
يردد مشروع  من اتفاقييت فيينا، واليت ال ٢٠من املادة  ٥هو الفقرة 

ــــا  )٥١(٨-٢املبــــدأ التــــوجيهي  صــــياغتها حرفيــــاً وإمنــــا يتضــــمن فكر
 للتحفظـات. وأوضـح الرئيسية، وذلك بطرحـه مبـدأ القبـول الضـمين

املقرر اخلاص أيضاً الظروف اليت يسجل فيها عـدم وجـود اعـرتاض، 
إمــــا ألن الدولــــة أو املنظمــــة الدوليــــة املتعاقــــدة قــــد أصــــدرت إعالنــــاً 
صـرحياً (قبـول صـريح) يف هــذا الشـأن، أو ألن الدولـة تلـزم الصــمت 
(قبـــول ضــــمين). وال يعتقــــد املقــــرر اخلــــاص أن التمييــــز بــــني القبــــول 

) للتحفظات من جهة (والذي ينتج عن مين (الض
ـــزام الصـــمت مـــن قبـــل الدولـــة الـــيت تصـــادق علـــى املعاهـــدة بعـــد  الت

يكــــــــــــون الــــــــــــتحفظ قــــــــــــد صــــــــــــدر فعــــــــــــًال) والقبــــــــــــول املضــــــــــــَمر  أن
) مـــن جهـــة أخـــرى (وهــــو النـــاجم عـــن التــــزام (

و متييـز ترتتـب الصمت فرتَة اثين عشـر شـهراً بعـد إبـداء الـتحفظ) هـ
عليـــــــه آثـــــــار حمـــــــددة. ففـــــــي احلـــــــالتني، الصـــــــمت يعـــــــادل القبـــــــول، 

يســتدعي هــذا التمييــز تضــمَني دليــل املمارســة مبــدأً توجيهيــاً يف  وال
داعـي العتبـار البنـود التعاهديـة  هذا الشأن. وعالوة علـى ذلـك، ال

الــيت تــأذن صــراحًة بــتحفظ مــا مبثابــة قبــول مســبق للــتحفظ. فهــذه 
 لغي ضرورة القبول حتيد عن القانون العام للتحفظات.البنود اليت ت

ــــوجيهي  -١١٤ ــــدأ الت يتضــــمن  )٥٢(مكــــرراً  ١-٨-٢ومشــــروع املب
ـــــــوجيهي  . ومبـــــــا أن اللجنـــــــة ١٣-٦-٢فحـــــــوى مشـــــــروع املبـــــــدأ الت

هــذا األخــري إىل جلنــة الصــياغة، فقــد أضــحى مشــروع املبــدأ  أحالــت
 مكرراً مشروعاً نافًال. ١-٨-٢التوجيهي 

__________
أعاله. ٦احلاشية انظر )٥٠(
:٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٥١(

إبداء قبول التحفظات ٨-٢"
"ينشأ قبول التحفظ عن غيـاب اعـرتاض دولـة متعاقـدة أو منظمـة 

 دولية متعاقدة على حتفظ أبدته دولة أو منظمة دولية.
ذا املعىن " وجيوز أن ينشأ غياب االعرتاض عن إعالن انفرادي 
الصـريح)] أو عـن سـكوت الدولـة املتعاقـدة أو املنظمـة الدوليــة [(القبـول 

 ١٣-٦-٢املتعاقـــدة طـــوال املـــدة املنصـــوص عليهـــا يف املبـــدأ التـــوجيهي 
 [(القبول الضمين)]".

:مكرراً  ١-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٥٢(
القبول الضمين للتحفظات مكرراً  ١-٨-٢"

[أو يشــرتط القبــول "مـا مل تــنص املعاهــدة علــى حكــم خمــالف 
الصــريح لســبب آخــر]، يعتــرب أن الدولــة أو املنظمــة الدوليــة قــد قبلــت 
الـتحفظ إذا مل تكـن قــد أبـدت اعرتاضــاً عليـه قبـل انقضــاء فـرتة االثــين 
ـا عـن  عشر شهراً على تاريخ إشعارها بـالتحفظ، أو حـىت تـاريخ إعرا

 املوافقة على االلتزام باملعاهدة، أيهما كان الحقاً".

ــــوجيهي أمــــا  -١١٥ ــــدأ الت ــــإن جــــدواه )٥٣(١-٨-٢مشــــروع املب ، ف
تتمثل يف إظهار أن قبول التحفظات واالعرتاض عليها وجهان لعملة 
واحـدة. غــري أن للمـرء أن يتســاءل عـن جــدوى االحتفـاظ بعبــارة "مــا 

مــن  ٥مل تــنص املعاهــدة علــى حكــم خمــالف" رغــم ورودهــا يف الفقــرة 
ا  من اتفاقية فيينا. ذلك أن ميزة ٢٠املادة  ا تتمثل يف أ االحتفاظ 

تضــمن للــدول املتفاوضــة بشــأن املعاهــدة إمكانيــة تغيــري أجــل االثـــين 
 عشر شهراً، وهو يعد جمرد قاعدة عرفية باإلمكان التنصل منها.

حالـــــــــة  )٥٤(٢-٨-٢ويوضـــــــــح مشـــــــــروع املبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  -١١٦
املعاهـــــدات املتعـــــددة األطـــــراف ذات املشـــــاركة احملـــــدودة (املطروحـــــة يف 

مــن اتفــاقييت فيينــا)، حيــث ال حيــق االعــرتاض  ٢٠مــن املــادة  ٢الفقــرة 
على شـرط القبـول باإلمجـاع مـن قبـل دولـة جديـدة متعاقـدة قـد تعـارض 

أال وهو وضـوح  التحفظ. فال ميكن حتقيق اهلدف من القبول الضمين،
العالقــات التعاهديــة واســتقرارها، إذا كــان مــن شــأن أي انضــمام جديــد 

 ادة النظر يف مشاركة اجلهة املتحفظة يف املعاهدة.أن يؤدي إىل إع
علــــى أن  )٥٥(٣-٨-٢ويــــنص مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  -١١٧

القبول الصريح للتحفظات ميكن أن يقع يف أي وقت قبـل انقضـاء 
 أجل االثين عشر شهراً أو حىت بعده.

 )٥٧(٥-٨-٢و )٥٦(٤-٨-٢ويعـــاجل مشـــروعا املبـــدأين التـــوجيهيني  -١١٨
 الصريح. مسأليت شكل وإجراءات إبداء القبولعلى التوايل 

__________
:١-٨-٢ما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي في)٥٣(

القبول الضمين للتحفظات ١-٨-٢"
"[مـا مل تـنص املعاهـدة علـى حكـم خمـالف،] يعتـرب أن الدولـة 
أو املنظمــة الدوليــة قــد قبلــت الــتحفظ إذا مل تكــن قــد أبــدت اعرتاضــاً 

 ".١٤-٦-٢إىل  ١-٦-٢على التحفظ وفقاً للمبادئ التوجيهية 
:٢-٨-٢املبدأ التوجيهي فيما يلي نص مشروع )٥٤(

القبول الضمين لـتحفظ يسـتلزم قبـول الـدول  ٢-٨-٢"
واملنظمات الدولية األخرى له باإلمجاع

ــه باإلمجـــــاع  "يعتـــــرب الـــــتحفظ الـــــذي يســـــتلزم قبـــــول األطـــــراف لــــ
ليحــــدث آثــــاره حتفظــــاً مقبــــوالً مــــن مجيــــع الــــدول أو املنظمــــات الدوليــــة 

أطرافـاً يف املعاهـدة، إذا مل تكـن هـذه املتعاقدة أو اليت حيق هلا أن تصبح 
الدول أو املنظمات الدولية قد أبدت اعرتاضاً على الـتحفظ بنهايـة فـرتة 

 االثين عشر شهراً اليت تعقب تاريخ تسلمها لإلشعار بالتحفظ".
:٣-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٥٥(

القبول الصريح للتحفظ ٣-٨-٢"
الدوليـــة أن تقبـــل صـــراحًة يف أي وقــــت "جيـــوز للدولـــة أو املنظمـــة 

 التحفظ الذي تبديه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى".
:٤-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٥٦(

الشكل الكتايب للقبول الصريح ٤-٨-٢"
 "جيب أن يبدى القبول الصريح كتابًة".

:٥-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٥٧(
القبول الصريح إجراءات إبداء ٥-٨-٢"

ـــــــة   ٤-١-٢و ٣-١-٢"تســـــــري مشـــــــاريع املبـــــــادئ التوجيهي
علـــى القبــــول الصــــريح مــــع مراعــــاة  ٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و
 يقتضيه اختالف احلال". ما



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

، مــع تعــديل )٥٨(٦-٨-٢ويــورد مشــروع املبــدأ التــوجيهي  -١١٩
 من اتفاقييت فيينا. ٢٣من املادة  ٣طفيف، أحكام الفقرة 

 ١١-٨-٢إىل  ٧-٨-٢وتتوخى مشاريع املبادئ التوجيهية  -١٢٠
حــل املشــاكل املتصــلة بصــفة خاصــة مبســألة قبــول التحفظــات علــى 

 صك التأسيسي ملنظمة دولية.ال
الــــــــنص  )٥٩(٧-٨-٢ويـــــــورد مشــــــــروع املبـــــــدأ التــــــــوجيهي  -١٢١

من اتفاقييت فيينا، علمـاً بـأن املقـرر  ٢٠من املادة  ٣الكامل للفقرة 
اخلـــاص يعـــي أن هـــذا املبـــدأ ال حيـــل مجيـــع املشـــاكل املطروحـــة، ويف 
مقــــــدمتها مشــــــكلة تعريــــــف "الصــــــك التأسيســــــي ملنظمــــــة دوليــــــة". 

املقرر اخلاص التمييز بني القواعد املنطبقة على التحفظات يؤيد  وال
علـــى األحكـــام املؤسســـاتية وتلـــك املنطبقـــة علـــى التحفظـــات علـــى 
ا، ألنه ليس من السهل الفصل  األحكام املوضوعية يف املعاهدة ذا
ــا.  بــني هــاتني الفئتــني مــن األحكــام الــيت تتــوارد أحيانــاً يف املــادة ذا

 متييزاً من هذا القبيل. ٢٠ورد املادة وعالوة على ذلك، ال ت
بَيد أن املقرر اخلاص يعتقد أنه ينبغي االنكبـاب علـى مسـألة  -١٢٢

أخــرى مل حتســمها اتفاقيتــا فيينــا، أال وهــي معرفــة مــا إذا كــان ينبغــي أن 
صــــرحياً أم  يكــــون القبــــول الــــذي يشــــرتطه اجلهــــاز املخــــتص يف املنظمــــة

ملخــتص باملنظمـة الــتحفَظ هـو أمــر ضــمنياً. ويـرى أن قبــول اجلهـاز ا رمبـا
غري مَسـلم بـه بـالنظر إىل الطـابع اخلـاص للقـوانني التأسيسـية، وهـذا هـو 

 .)٦٠(٨-٨-٢املبدأ الذي يكرسه مشروع املبدأ التوجيهي 
إىل ســـد ثغـــرة  )٦١(٩-٨-٢ويســـعى مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  -١٢٣

أخـــــرى يف اتفـــــاقييت فيينـــــا، أال وهـــــي تعريـــــف "اجلهـــــاز املخـــــتص" بقبـــــول 
__________

:٦-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٥٨(
عـــدم لـــزوم تأكيـــد القبـــول الـــذي يبـــدى قبـــل  ٦-٨-٢"

تأكيد التحفظ رمسياً 
للــــتحفظ مــــن جانــــب دولــــة أو منظمــــة "إن القبــــول الصــــريح 

ال  ١-٢-٢دوليـة قبــل تأكيـد الــتحفظ وفقـاً ملشــروع املبـدأ التــوجيهي 
 حيتاج هو نفسه إىل تأكيد".

:٧-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٥٩(
قبول حتفظ على الصك التأسيسي ملنظمة دولية ٧-٨-٢"

ومـا مل "حينما تشكل املعاهدة صكاً تأسيسياً ملنظمـة دوليـة، 
تـنص املعاهــدة علـى حكــم خمـالف، فــإن الـتحفظ يســتلزم أن يقبـل بــه 

 اجلهاز املختص يف تلك املنظمة".
:٨-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٦٠(

غياب قرينة قبول حتفظ على صك تأسيسي ٨-٨-٢"
، ال يفـــرتض قبـــول ٧-٨-٢"ألغـــراض تطبيـــق املبـــدأ التـــوجيهي 

 ".١-٨-٢ال يسري املبدأ التوجيهي اجلهاز املختص يف املنظمة. و 
:٩-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٦١(

اجلهاز املختص بقبول حتفظ على صك تأسيسي ٩-٨-٢"
"إن اجلهــــاز املخــــتص بقبــــول حتفــــظ علــــى الصــــك التأسيســــي 
ملنظمــة دوليــة هــو اجلهــاز الــذي يعــود إليــه اختصــاص البــت يف قبــول 

أو، إن مل يوجد، فهـو اجلهـاز الـذي اجلهة املبدية للتحفظ يف املنظمة 
 يعود إليه اختصاص تفسري الصك التأسيسي".

التحفظــات. فهــذا احلكــم، الــذي يــنظم ممارســة نــادرة، ال حيــل مــع ذلــك 
مجيع املشـاكل الـيت قـد تطـرَح يف هـذا الصـدد، وإحـدى أشـدها استعصـاءً 
قضــــية إبــــداء التحفظــــات قبــــل دخــــول الصــــك التأسيســــي حيــــز النفــــاذ، 

، قبــل أن يوجــد جهــاز خمــتص للبــت يف مقبوليــة الــتحفظ. وهــذه وبالتــايل
 )٦٢(١٠-٨-٢هـي اإلشـكالية الـيت يتصـدى هلـا مشـروع املبـدأ التــوجيهي 

الـــذي يـــنص علـــى أن الـــتحفظ، لـــو قـــدم قبـــل دخـــول الصـــك التأسيســـي 
حيــز النفــاذ، يســتلزم أن تقبــل بــه مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة املعنيــة، 

 لية تستحق املراجعة على األرجح.وإن كانت الصيغة احلا
مســألة  )٦٣(١١-٨-٢ويتنــاول مشــروع املبــدأ التــوجيهي  -١٢٤

أخرى مل حتسمها اتفاقيتا فيينا، أال وهي ما إذا كان شرط القبول 
الصــريح للتحفظــات علــى الصــك التأسيســي ملنظمــة دوليــة يلغــي 
إمكانيــــــة أن تعلــــــق الــــــدول فرديــــــاً علــــــى الــــــتحفظ. وميكــــــن طــــــرح 

دي معرفة اعتبارات خم الفة، ولكن املقرر اخلاص يعتقد أنه من ا
مواقف الدول واملنظمات الدولية املتعاقدة، حىت وإن كانت تلـك 
املواقـــــف عدميـــــة اآلثـــــار القانونيـــــة. فمـــــن شـــــأن تلـــــك املواقـــــف أن 
ـال حلـوار  تساعد اجلهاز املختص على اختاذ موقفـه وأن تفسـح ا

 بشأن التحفظات.
 )٦٤(١٢-٨-٢مشروع املبدأ التوجيهي  وختامًا، يقرتح -١٢٥

تكــــريس الطــــابع النهــــائي والبــــات لقبــــول التحفظــــات. ويف ظــــل 
صمت اتفاقييت فيينا، يعتقد املقرر اخلاص أنه سيكون من قبيـل 

منهمـــا  ٢٠مـــن املـــادة  ٥التنـــاقض مـــع غـــرض وموضـــوع الفقـــرة 
اإلقـــرار بأنـــه جيـــوز، بعـــد حصـــول القبـــول، أن ترتاجـــع الدولـــة أو 

الدولية اليت قبلت التحفظ عن قبوهلا، وهو ما من شأنه املنظمة 
أن ينـايف املبـدأ العــام املتمثـل يف حســن النيـة وقــد يطـرح مشــاكل 
خطـــــرية متصـــــلة بـــــاألمن القـــــانوين فيمـــــا يتعلـــــق مبشـــــاركة الدولـــــة 

 املتحفظة يف املعاهدة.
__________

:١٠-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٦٢(
قبــول حتفــظ علــى الصــك التأسيســي ملنظمــة  ١٠-٨-٢"

دولية يف احلالة اليت مل يشكل فيها بعد اجلهاز املختص
وعنــدما  ٧-٨-٢"يف احلالـة املنصــوص عليهــا يف املبـدأ التــوجيهي 

ال يكون الصك التأسيسي نافذاً بعـد، يسـتلزم الـتحفظ قبـوَل مجيـع الـدول 
 سارياً". ١-٨-٢واملنظمات الدولية املعنية. ويظل املبدأ التوجيهي 

:١١-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٦٣(
حـــق أعضـــاء منظمـــة دوليـــة يف قبـــول حتفـــظ  ١١-٨-٢"

على صك تأسيسي
حق الـدول أو املنظمـات  ٧-٨-٢التوجيهي  "ال يستبعد املبدأ

الدولية األعضاء يف منظمة دولية يف اختاذ موقف مـن صـحة أو مالءمـة 
يكــون هلــذا الــرأي يف حــد  حتفــظ علــى الصــك التأسيســي للمنظمــة. وال

 ذاته أي آثار قانونية".
:١٢-٨-٢فيما يلي نص مشروع املبدأ التوجيهي )٦٤(

ل التحفظاتالطابع النهائي والبات لقبو  ١٢-٨-٢"
ـــائي وبـــات.  "إن قبـــول حتفـــظ صـــراحًة أو ضـــمناً هـــو قبـــول 

 جيوز سحبه أو تعديله الحقاً". وال



التحفظات على المعاهدات 

 ملخص املناقشة -٥
، لــــوحظ أن ٨-٢فيمــــا يتعلــــق مبشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  -١٢٦

العبــارتني الــواردتني بــني أقــواس معقوفــة ينبغــي اإلبقــاء عليهمــا توخيــاً 
ملزيــد مــن الوضــوح. كمــا اقــرتح تبســيط صــيغة نصــه. وأثــريت أيضــاً 
مسألة أن الغلبة الواضحة للقبول الضمين تعود إىل املمارسة املعتادة 
وليس إىل قاعدة. وارتأى البعض كذلك وضع مبدأ توجيهي بشـأن 

مـــن اتفـــاقييت  ٢٠مـــن املـــادة  ٥املقصـــود يف الفقـــرة القبـــول املضـــَمر 
فيينــــا، أو علـــــى أيـــــة حـــــال، التمييـــــز بـــــني القبـــــول املضـــــمر والقبـــــول 
الضــــمين. ورأى آخــــرون أن ال داعــــي للتمييــــز بــــني القبــــول املضــــمر 
والقبول الضمين، وإمنا ينبغي اسـتعمال مصـطلح واحـد لإلشـارة إىل 

 عدم االعرتاض الصريح.
ــــبع -١٢٧ ــــاد ال ــــا تلغــــي كمــــا أف ــــدو أ ــــة فيينــــا ال يب ض أن اتفاقي

إمكانيـــة اإلعـــراب عـــن قبـــول حتفـــظ مـــا قبـــل املوافقـــة علـــى االلتـــزام 
باملعاهدة. ويف تلك احلالة، لن تكون لذلك القبول آثـار إال عنـدما 
 تقام عالقات ثنائية بني الدولة صاحبة التحفظ والدولة اليت قبلته. 

 أن الدولة [أو املنظمة كما أثريت مسألة أن عبارة "يعتَرب  -١٢٨
 ٢٠مـــن املـــادة  ٥الدوليـــة] قـــد قبلـــت الـــتحفظ" الـــواردة يف الفقـــرة 

ـــا تفيـــد معـــىن اليقـــني ولـــيس "االفـــرتاض". وذهـــب  مـــن اتفـــاقييت فيين
آخـــــر إىل أنـــــه حســـــب اتفاقيـــــة فيينـــــا، يثـــــري غيـــــاب االعـــــرتاض  رأي

االفرتاض وأنه ينبغي االستعاضة عن عبارة "القبول الضمين"  مفهوم
 ٨-٢العبـــارة "افـــرتاض القبـــول" يف مشـــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة ب
. وأشري أيضاً إىل أن هـذا ٢-٨-٢مكرراً و ١-٨-٢و ١-٨-٢و

االفــرتاض ال ينطبــق إال عنــدما تكــون التحفظــات صــحيحة بــاملعىن 
 من اتفاقية فيينا. ١٩املقصود يف املادة 

وقــــد فضــــل بعــــض األعضــــاء الصــــيغة "املبســــطة" ملشــــروع  -١٢٩
، إذ ال داعــــــي لتكــــــرار مشــــــروع املبـــــــدأ ١-٨-٢دأ التــــــوجيهي املبــــــ

، حيث إنـه قـد أحيـل إىل جلنـة الصـياغة. بَيـد ١٣-٦-٢التوجيهي 
أن عــــدة أعضــــاء آخــــرين حبــــذوا الصــــيغة الــــواردة يف مشــــروع املبــــدأ 

ـا أوضـح وأفضـل مـن  ١-٨-٢التوجيهي  مكرراً حيـث يعتقـدون أ
قــاء علــى العبــارة الــواردة الناحيــة العمليــة. كمــا ارتئــي أنــه ينبغــي اإلب

ا أكثر تطابقاً مع الفقرة  من  ٥بني قوسني معقوفني بالنظر إىل كو
من اتفاقييت فيينا. كما أثريت قضـية الـدول أو املنظمـات  ٢٠املادة 

الدولية اليت تصبح طرفاً يف معاهدة دون إبداء اعـرتاض علـى حتفـظ 
ة، لـــوحظ أن قبـــل انقضـــاء فـــرتة االثـــين عشـــر شـــهراً. ويف تلـــك احلالـــ

الدولـة أو املنظمـة الدوليـة ال تـزال لـديها إمكانيـة إبـداء اعــرتاض إىل 
مـــن  ٥غايـــة انقضـــاء فـــرتة االثـــين عشـــر شـــهراً، طبقـــاً لـــنص الفقـــرة 

 من اتفاقية فيينا. ٢٠ املادة
ـــــوجيهي  -١٣٠ ـــــدأ الت ، أعـــــرب ٢-٨-٢وخبصـــــوص مشـــــروع املب

مـــات بعـــض األعضـــاء عـــن قلقهـــم إزاء إمكانيـــة قبـــول دول أو منظ
دوليــة حتفظــات علــى معاهــدة مل تصــبح طرفــاً فيهــا بعــد. بــل أثــريت 
إمكانيــة تســوية هــذه املســألة بصــياغة مشــروع مبــدأ تــوجيهي إضــايف 
بغرض توضيح هذه النقطة. كما لوحظ أن مشروع املبدأ التوجيهي 

هــذا يبــدو غــَري متوافــق مــع اتفاقيــة فيينــا، إذ حيصــر القبــول الضــمين 
 عشــر شــهراً الــيت تلــي اإلخطــار بــالتحفظ، للــتحفظ يف فــرتة االثــين

ا  دون اعتبار إلمكانية إبداء دولة اعرتاضاً على التحفظ وقت إعرا
عـــن موافقتهـــا علـــى االلتـــزام باملعاهـــدة، حـــىت لـــو حصـــل ذلـــك بعـــد 

 انقضاء فرتة االثين عشر شهراً.
ــــــادئ  -١٣١ وأعــــــرب عــــــدة أعضــــــاء عــــــن تأييــــــدهم ملشــــــاريع املب

، مـع بعـض ٦-٨-٢و ٥-٨-٢و ٤-٨-٢و ٣-٨-٢التوجيهيـة 
التعـــــــــــديالت املتعلقـــــــــــة بالصـــــــــــياغة. وخبصـــــــــــوص مشـــــــــــروع املبـــــــــــدأ 

ــــــــــق ٤-٨-٢ التــــــــــوجيهي ، أثــــــــــريت بعــــــــــض الشــــــــــكوك فيمــــــــــا يتعل
 املطلق. بطابعه
، لوحظ ٧-٨-٢وفيما يتعلق مبشروع املبدأ التوجيهي  -١٣٢

أنــه ميكــن، باالستعاضــة عــن عبــارة "حينمــا" بعبــارة "بقــدر مــا"، 
بـــني األحكـــام املوضـــوعية واألحكـــام ذات حـــل مشـــكل التمييـــز 

 الطابع التأسيسي.
، لــوحظ أن ٨-٨-٢وخبصــوص مشــروع املبــدأ التــوجيهي  -١٣٣

مــن األفضــل أن يوضــح صــراحًة أن القبــول ينبغــي أن يكــون كتابــًة، 
إذا كان ذلك مقصد مشروع املبدأ التوجيهي هذا. وذهب رأي إىل 

هـوم القبـول الضـمين. أن مفهوم االفرتاض ينبغي االستعاضة عنه مبف
أما إذا كان املبدأ التوجيهي يشري إىل قرارات املنظمات الدولية، مثة 
شك يف أن هذا اإلجـراء يطـابق املمارسـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، ال 
يتــــيح املشــــروع إمكانيــــة التحديــــد الواضــــح ألحكــــام مشــــروع املبــــدأ 

 اليت ال تنطبق. ١-٨-٢التوجيهي 
ا إذا كـــــان مشـــــروع املبـــــدأ وتســـــاءل بعـــــض األعضـــــاء عمـــــ -١٣٤

ــــوجيهي  ــــد اجلهــــاز  ٩-٨-٢الت ضــــرورياً حقــــاً، بــــالنظر إىل أن حتدي
املخــتص بقبــول التحفظــات علــى القــانون التأسيســي ملنظمــة دوليــة 
هــو أمــر يعــود للقــوانني الداخليــة للمنظمــة أو ألعضــائها. كمــا رأى 

رار البعض أنه ينبغي التمييز بني األجهزة املتمتعة بصالحية اختاذ الق
بشـأن قبــول عضـوية اجلهــة املتحفظـة يف املنظمــة واألجهـزة املختصــة 

 بتفسري القانون التأسيسي.
، ســـئل ١٠-٨-٢وفيمــا يتعلـــق مبشـــروع املبــدأ التـــوجيهي  -١٣٥

ـــــول التحفظـــــات علـــــى القـــــانون  عمـــــا إذا كـــــان وجـــــود نظـــــامني لقب
التأسيسي ملنظمة دولية، حسب ما إذا كان القبول قـد حصـل قبـل 

القــانون حيــز النفــاذ أم بعــده، ال يشــكل خطــراً علــى دخــول ذلــك 
األمـــن القـــانوين. ولرمبـــا لـــزم أن يـــنص علـــى وجـــوب أن حيظـــى مثـــل 

 ذلك التحفظ بقبول مجيع األطراف املوقعة للمعاهدة.
ـــارة "الـــيت  -١٣٦ كمـــا حبـــذ االستعاضـــة عـــن كلمـــة "املعنيـــة" بعب

ــــــى االلتــــــزام باملعاهــــــدة"، توخيــــــاً للد ــــــة أعربــــــت عــــــن موافقتهــــــا عل ق
ــــدول أبــــدت  ــــو أن كــــل ال والوضــــوح. واستفســــر عمــــا قــــد حيــــدث ل

 حتفظات عند مصادقتها على الصك.
، لــوحظ ١١-٨-٢وفيمـا خيــص مشـروع املبــدأ التـوجيهي  -١٣٧

الـــــواردة  ال تطـــــابق كلمـــــة  أن الكلمـــــة اإلنكليزيـــــة 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

النص الفرنسـي األصـلي وأن عنـوان املبـدأ التـوجيهي ال يعـرب عـن  يف
واه ألن املوقــــف املتخــــذ بشــــأن حتفــــظ مــــا قــــد يكــــون اعرتاضــــاً. حمتــــ

وميكــــن أيضـــــاً إدخـــــال حتســـــينات أخــــرى علـــــى صـــــياغة نـــــص هـــــذا 
املشــروع. كمــا لــوحظ أن عبــارة "وال يكــون هلــذا الــرأي يف حــد ذاتــه 
أي آثـــار قانونيـــة" هـــي إمـــا قطعيـــة أكثـــر مـــن الـــالزم أو نافلـــة. فقـــد 

يف "احلـــــوار بشـــــأن  يكـــــون الـــــرأي مبثابـــــة إعـــــالن تفســـــريي ويســـــاهم
التحفظـــات"، أو قـــد يكـــون مبثابـــة إعـــالن سياســـي. وقبـــول اجلهـــاز 
املخــتص يف املنظمــة للــتحفظ ال مينـــع الــدول مــن إبــداء اعرتاضـــات 

 وينبغي أن تظل مسألة آثارها القانونية مفتوحة للنقاش.
 ، رأى١٢-٨-٢شــــروع املبــــدأ التــــوجيهي وفيمــــا خيــــص م -١٣٨

نبغــــي لـــــه، يف مجيــــع الظــــروف، أن بعــــض األعضــــاء أن القبــــول ال ي
ــائي وال رجعــة فيــه. وجــرت اإلشــارة أيضــاً إىل أن  يكــون ذا طــابع 
ائيـــــاً وال رجعـــــة فيـــــه إال بعـــــد  القبـــــول الصـــــريح ال ينبغـــــي أن يعـــــد 
انقضاء اثين عشر شهراً على تقدمي التحفظ كما هو احلال بالنسـبة 

ســحب  للقبــول الضــمين. وينبغــي أن يكــون بإمكــان الــدول خالهلــا
ـــتحفظ مـــا، وينبغـــي هلـــذا النظـــام أن يكـــون مطابقـــاً للنظـــام  قبوهلـــا ل

 املعتمد فيما يتعلق باالعرتاضات.
ورأى الـــبعض أيضـــاً أنـــه ينبغـــي أن يكـــون بإمكـــان الدولـــة  -١٣٩

اليت قبلت التحفظ إعادة النظر يف موقفها، يف بعض احلـاالت، إذا 
ممــــا كــــان الحظــــت مــــثًال أن الــــتحفظ لـــــه انعكاســــات أكــــرب بكثــــري 

متوقعــاً أو إذا صــدر تفســري قضــائي يعطيــه معــىن خيتلــف كليــاً عمــا  
 كان مفرتضاً عند تقدميه أو إذا حدث تغري أساسي يف الظروف.

وحسب رأي آخر، ينبغي يف تلك احلـاالت أن يتخـذ رد فعـل  -١٤٠
 الدولة اليت قبلت التحفظ شكَل إعالن يوضح ويفسر شروط قبوهلا.

 اخلتامية للمقرر اخلاصاملالحظات  -٦
الحـــظ املقـــرر اخلـــاص أن مجيـــع املتحـــدثني، ورغـــم الطـــابع  -١٤١

التقــين واجلــاف للموضــوع، أيــدوا إحالــة مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة 
ـــــــد مـــــــن  ١٢-٨-٢إىل  ٨-٢ ـــــــة الصـــــــياغة. ومبـــــــا أن العدي إىل جلن

اقرتاحات أعضاء اللجنـة ذات طـابع لــه صـلة بالصـياغة أو الرتمجـة، 
 الصياغة تتمتع بصالحية الفصل فيها.فإن جلنة 

ومــن جهــة أخــرى، بــدا لــه أن الصــيغة البديلــة املقرتحــة يف  -١٤٢
مكــرراً حتظــى بالتفضــيل؛ وميكــن  ١-٨-٢مشــروع املبــدأ التــوجيهي 

مواصـــلة االنكبــــاب يف جلنـــة الصــــياغة علــــى دراســـة املســــألة الــــيت مل 
العبـارة  تطرح أي إشكال يتعلق باملبدأ. وهو متفق مـع مـن قـالوا إن

مـــــن  ٢٠مـــــن املـــــادة  ٥"أيهمـــــا يقـــــع الحقـــــاً" (الـــــواردة يف الفقـــــرة 
اتفاقييت فيينا) تعين بالضـرورة أن تسـتفيد الـدول واملنظمـات الدوليـة 
املتعاقدة من مـدة أدناهـا سـنة للبـت يف حتفـظ مـا. ولكنـه يشـك يف 

اغة مشـــــروع املبـــــدأ أن هـــــذه الفرضـــــية ســـــيكون هلـــــا أثـــــر علـــــى صـــــي
 .١-٨-٢التوجيهي 

وخيتلف األمر فيما يتعلق باملالحظات املسجلة خبصوص  -١٤٣
الــيت أفضــت بــه إىل اخللــوص إىل  ٢-٨-٢مشــروع املبــدأ التــوجيهي 

وجــــــوب التمييـــــــز بـــــــني أربـــــــع فرضـــــــيات: (أ) إذا جعلـــــــت معاهـــــــدة 
دخوهلـــا حيـــز النفـــاذ مرهونـــاً مبصـــادقة املـــَوقعني عليهـــا باإلمجـــاع،  مـــا

مـن اتفاقيـة  ٢٠مـن املـادة  ٥ة انطبق املبدأ املنصوص عليـه يف الفقـر 
فيينا بدون أدىن شك، ما دام أن املعاهدة ال ميكن أن تـدخل حيـز 
النفـــاذ قبـــل أن يصـــادق عليهـــا مجيـــع املـــوقعني دون االعـــرتاض علـــى 
الـــــــــتحفظ. أمـــــــــا الفرضـــــــــيات األخـــــــــرى فهـــــــــي أكثـــــــــر حساســـــــــية: 

إحداها تتعلق مبسألة معرفة ما إذا كـان ينبغـي، لسـبب آخـر،  (ب)
لــــتحفظ بقبــــول مجيــــع األطــــراف؛ (ج) وأخــــرى تتصــــل أن حيظــــى ا

ـــــــة الراغبـــــــة يف  ـــــــدول أو املنظمـــــــات الدولي ـــــــاً يف أن بال تصـــــــبح أطراف
املعاهــدة، حيــث يعتقــد املقــرر اخلــاص أنــه إذا مــا أريــَد احلفــاظ علــى 

، ينبغي اإلقرار بأن أمامها اثـين عشـر شـهراً اعتبـاراً ٢٠جوهر املادة 
ــا حينئــذ أو يف  مــن تــاريخ اإلخطــار لتقــوم بالتصــديق، وبأنــه بإمكا

وقــت الحـــق يف غضـــون مـــا تبقـــى مــن أجـــل االثـــين عشـــر شـــهراً أن 
تــــرفض قبــــول الــــتحفظ؛ (د) يف حــــال عــــدم دخــــول املعاهــــدة حيــــز 
النفـــاذ، ميكـــن لألطـــراف أن يتخـــذوا مـــوقفهم إزاء الـــتحفظ خــــالل  
كامـــل الفـــرتة املمتـــدة مـــن تـــاريخ اإلخطـــار إىل غايـــة انقضـــاء أجـــل 

شــهراً بعــد اإلخطــار، أو إىل حــني دخــول املعاهــدة  مدتــه اثنــا عشــر
حيــز النفــاذ إذا حـــل موعــده بعدئــذ. إال أن املقـــرر اخلــاص يـــرى أن 

أو مشـــــروع املبـــــدأ  ١-٨-٢يكـــــون إمـــــا مشـــــروع املبـــــدأ التـــــوجيهي 
هــو الســاري يف مجيــع احلــاالت. وميكــن للجنــة  ٢-٨-٢التــوجيهي 

ية الـيت ينبغـي الصياغة أن تواصل دراسـة هـذه املسـائل وحتـدد الفرضـ
ــا كــل مشــروع مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة هــذه، مــع  أن يقــرن 

 احلرص على ضرورة احلفاظ على العالقات التعاهدية.

بيـد أن املقــرر اخلـاص يــرى أن مسـألة مــا إذا كـان ينبغــي  -١٤٤
 ١-٨-٢و ٨-٢احلديث، فيما خيص مشاريع املبادئ التوجيهية 

بــــاألحرى عــــن "افـــــرتاض ، عــــن "القبــــول الضــــمين" أو ٢-٨-٢و
القبــــول الضــــمين"، ليســــت جمــــرد مســــألة صــــياغة. فهــــو يف الواقــــع 
مقتنع بأن التزام الصـمت خـالل اثـين عشـر شـهراً أو إىل أن حيـني 
موعــد التصــديق خيلــق افرتاضــاً بســيطاً بــالقبول اســتناداً إىل حقيقــة 
أنــه قــد يتضــح أن الــتحفظ غــري جــائز ألســباب شــىت، منهــا علــى 

دم توافقه مع موضوع املعاهدة والغـرض منهـا. كمـا سبيل املثال ع
مـن  ٥أن هذا املوقف املبـدئي هـو وحـده الـذي يتوافـق مـع الفقـرة 

من اتفاقية فيينا اليت تنص على أنه "يعتَرب أن الدولة قد  ٢٠املادة 
 قبلت التحفظ".

، أعـرب املقـرر ٣-٨-٢وخبصوص مشروع املبدأ التوجيهي  -١٤٥
ضــافة كلمــة "املتعاقــدة" بعــد عبــارة "للدولــة اخلــاص عــن اعتقــاده بــأن إ

 أو املنظمة الدولية" أمر ستأخذه جلنة الصياغة بعني االعتبار.

وبـدت لـــه الشــكوك املثــارة بشــأن مشــروع املبــدأ التــوجيهي  -١٤٦
غري مربرة؛ وهي باإلضافة إىل ذلك جعلت حمـَط تسـاؤل  ٤-٨-٢

أي التقيـــد إحـــدى املســـلمات األساســـية الـــيت قـــام عليهـــا املشـــروع، 
ـا  ١بـنص اتفاقيـة فيينـا، والـيت تقتضــي الفقـرة  صــراحًة  ٢٣مـن ماد

 إبداء القبول كتابًة.



التحفظات على المعاهدات 

وكـــذلك مل يؤيـــد اقرتاحـــاً يتعلـــق مبشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  -١٤٧
يــــدعو إىل التمييــــز بــــني األحكــــام املؤسســــاتية واألحكــــام  ٦-٨-٢

مـــة ال املوضـــوعية للصـــك التأسيســـي ملنظمـــة دوليـــة. فاملمارســـة القائ
تعكــس مثــل هــذا التمييــز، فضــًال عــن املشــاكل الــيت قــد يثريهــا هــذا 

 التمييز من الناحيتني النظرية والعملية.
وال يرتئي املقرر اخلاص اختاذ قواعد املنظمة الدولية مرجعاً  -١٤٨

ــــة  ٨-٨-٢يف إطــــار مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  ألن شــــفافية العملي
 ا األمران املهمان هنا.واليقني الذي ينبغي أن يتولد عنها مه

، أعـــرب ٩-٨-٢وفيمـــا يتعلـــق مبشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  -١٤٩
املقرر اخلاص عن اعتقاده بأنـه مـن املناسـب إرسـاء املبـدأ القائـل إن 
اجلهــاز املخــتص جيــري حتديــده بنــاًء علــى قواعــد املنظمــة، حــىت وإن  
كـــان ذلـــك ال يكفـــي؛ وحتـــتفظ الصـــياغة احلاليـــة بأمهيتهـــا يف حـــال 

 ت الصك التأسيسي عن هذه املسألة.سكو 
ــــدأ التــــوجيهي  -١٥٠ ، فهــــو ١٠-٨-٢وخبصــــوص مشــــروع املب

ـــــارة "الـــــدول واملنظمـــــات الدوليـــــة  يعتقـــــد أن االستعاضـــــة عـــــن عب
بعبـــارة "الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة املتعاقـــدة" قـــد حتـــدث  املعنيـــة"

صعوبات؛ ولرمبا يكون من األفضل اإلشارة إىل الدول واملنظمات 
 "املوقعة". الدولية
ـــــــوجيهي  -١٥١ ـــــــدأ الت ، ١١-٨-٢وفيمـــــــا خيـــــــص مشـــــــروع املب
ـــوخي صــــيغة  أقــــر ــــه ينبغــــي تَـ ــــأن عنوانــــه ال يوافــــق مضــــمونه وبأن ب

لم بوجــوب إعــادة النظــر فمــا قيــل بشــأن اآلثــار  جديــدة. كمــا َســ
القانونية بغية تفادي إعطاء االنطباع بأن أعضـاء املنظمـة الدوليـة 

اجلهـــاز املخـــتص، وهـــو املوقـــف ميكـــنهم أن يعرتضـــوا علـــى موقـــف 
الذي يلزم اجلميع، وكذلك لالستعاضـة عـن الصـيغة احلاليـة بـنهج 
أقل سـلبية، مـن قبيـل عبـارة "دون املسـاس باآلثـار الـيت قـد ترتتـب 

 على تلك املمارسة".
-٨-٢وختامــــًا، وخبصــــوص مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  -١٥٢
نوين للقبول ، ال يرى املقرر اخلاص أي داٍع جلعل النظام القا١٢

الصريح متوافقاً مع نظام القبول الضمين. فالدولة اليت تبادر إىل 
إصــدار إعـــالن رمســـي بقبــول حتفـــظ ال ميكنهـــا الرتاجــع عـــن هـــذا 
األمر حىت لو مت قبل انقضاء فرتة االثين عشر شهراً، فمثل ذلك 
ً وفقـاً لـنص اتفاقيـة فيينـا وال متوافقـاً مـع  الرتاجع لـن يكـون مـربرا

ن النيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، قـد َخيلـف القبـول آثـاراً مبدأ حسـ
ـــة صـــاحبة الـــتحفظ إزاء املعاهـــدة، وقـــد  جوهريـــة يف وضـــع الدول
تشـــكل إمكانيـــة الرتاجـــع عـــن هـــذا القبـــول عامـــل عـــدم اســـتقرار 
قوي من منظور أمن العالقات القانونية. كما إنه ال يوافق على 

ريح يف حـــال مت االقــرتاح القائـــل بإمكانيــة الرتاجـــع عــن قبـــول صــ
علــــى أســــاس تفســــري معــــني للمعاهــــدة مث صــــدر تفســــري قضــــائي 
خيالفــــه فيمــــا بعــــد. فلــــيس هلــــذا التفســــري األخــــري ســــوى احلجيــــة 
النسبية املتعلقة مبسألة فصل فيها قضائيًا، وميكن يف هذه احلالة 
للدولة اليت قبلت التحفظ أن تلجأ إىل إصدار إعالن تفسريي، 

ـــــك يف ـــــا أن تفعـــــل ذل ـــــدأ وبإمكا  أي وقـــــت طبقـــــاً ملشـــــروع املب
 .٣-٤-٢التوجيهي 

نص مشاريع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتحفظـات  –جيم
مؤقتـة  التـي اعتمـدتها اللجنـة بصـفةو على المعاهـدات 

 حتى اآلن
 نص مشاريع املبادئ التوجيهية -١

ا  -١٥٣ يــرد أدنــاه نــص مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة الــيت اعتمــد
 .)٦٥(مؤقتة حىت اآلناللجنة بصفة 

__________
، ١-١لالطـــــالع علـــــى التعليقـــــات علـــــى املبـــــادئ التوجيهيـــــة )٦٥(

 ٧-١-١]، و٣-١-١[ ٤-١-١]، و٨-١-١[ ٣-١-١، و٢-١-١و
لـــد الثــــاين (اجلـــزء الثــــاين)، ١٩٩٨ حوليــــة]، انظـــر ١-١-١[ -٢٠١ص ، ا

 ٥-١-١]، و٤-١-١[ ١-١-١والتعليقات على املبـادئ التوجيهيـة  ؛٢٢٠
 ٢-٢-١]، و٤-٢-١[ ١-٢-١، و٢-١، و٦-١-١]، و٦-١-١[
 ٣-٣-١]، و٢-٢-١[ ٢-٣-١، و١-٣-١، و٣-١]، و١-٢-١[
]، ٦-١-١[ ٢-٤-١]، و٥-١-١[ ١-٤-١، و٤-١]، و٣-٢-١[
]، ٦-٢-١[ ٥-٤-١]، و٥-٢-١[ ٤-٤-١]، و٧-١-١[ ٣-٤-١و
  ٣-٥-١]، و٧-٢-١[ ٢-٥-١]، و٩-١-١[ ١-٥-١، و٥-١و
لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين)، ١٩٩٩ حوليـــة، انظـــر ٦-١]، و٨-٢-١[ ص ، ا

 ٦-٤-١، و٨-١-١؛ والتعليقــــــــات علــــــــى املبــــــــادئ التوجيهيــــــــة ٢٥٧-١٧٥
   ١-٧-١، و٧-١]، و٨-٤-١[ ٧-٤-١]، و٧-٤-١، ٦-٤-١[
]، ٥-٧-١[ ٢-٧-١]، و٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[

لـــــــــد الثـــــــــاين (اجلـــــــــزء الثـــــــــاين)،٢٠٠٠ حوليـــــــــةانظـــــــــر  ؛ ٢٢١-١٨٥ص  ، ا
ـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة  ـــــــــى املب   ]، ٣-٢-٢[ ٢-٢-٢، و١-٢-٢والتعليقـــــــــات عل

، ٤-٣-٢، و٣-٣-٢، و٢-٣-٢، و١-٣-٢]، و٤-٢-٢[ ٣-٢-٢و
 ٦-٤-٢]، و٤-٤-٢[ ٥-٤-٢]، و٥-٤-٢[ ٤-٤-٢، و٣-٤-٢و
لــــــــد الثــــــــاين٢٠٠١ حوليــــــــة]، انظــــــــر ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢]، و٧-٤-٢[  ، ا

؛ والتعليقــــــــات علـــــــى املبــــــــادئ ٢٤٩-٢٣٠ص ، والتصـــــــويب (اجلـــــــزء الثــــــــاين)
مكـــرراً،  ٣-١-٢[ ٤-١-٢، و٣-١-٢، و٢-١-٢، و١-١-٢التوجيهيـــة 

، ٧-١-٢]، و٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢، و٥-١-٢]، و٤-١-٢
 ١-٤-٢[ ٢-٤-٢، و١-٤-٢، و٤-٢مكـــــــــرراً]، و ٧-١-٢[ ٨-١-٢و

ـــــــة]، انظـــــــر ٩-٤-٢، ٢-٤-٢[ ٧-٤-٢مكـــــــرراً]، و لـــــــد ٢٠٠٢ حولي ، ا
؛ والتعليقات على املذكرة التوضيحية وعلـى ٥٣-٢٦ص الثاين (اجلزء الثاين)، 
ــــــــة   ٤-٥-٢، و٣-٥-٢، و٢-٥-٢، و١-٥-٢، و٥-٢املبــــــــادئ التوجيهي

، ٦-٥-٢ثالثــــــــــاً]، و ٥-٥-٢مكــــــــــرراً،  ٥-٥-٢[ ٥-٥-٢]، و٥-٥-٢[
]، والتعليقــــــــــــــــــــــــات ٩-٥-٢[ ٨-٥-٢]، و٨-٥-٢، ٧-٥-٢[ ٧-٥-٢و

 ٩-٥-٢موذجيــة ألــف وبــاء وجــيم وعلــى املبــادئ التوجيهيــة علــى األحكــام الن
 ]، انظـــــــر١٢-٥-٢[ ١١-٥-٢]، و١١-٥-٢[ ١٠-٥-٢]، و١٠-٥-٢[

لـد الثـاين (اجلـزء الثـاين)، ٢٠٠٣ حولية ؛ والتعليقـات علـى ١٠٧-٨١ص ، ا
-٢، و١٢-٥-٢، و١٠-٤-٢، و٩-٤-٢، و٥-٣-٢املبـــادئ التوجيهيــــة 

لـد الثــا٢٠٠٤ حوليــة، انظـر ١٣-٥ ؛ ١٣٧-١٣٢ص ين (اجلـزء الثــاين)، ، ا
، انظــــــر ٢-٦-٢، و١-٦-٢، و٦-٢والتعليقــــــات علــــــى املبــــــادئ التوجيهيــــــة 

لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين)، ٢٠٠٥ حوليـــة ؛ والتعليقـــات علـــى ٩٨-٩٠ص ، ا
-٣، و٣-١-٣، و٢-١-٣، و١-١-٣، و١-٣، و٣املبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة 

، ٦-١ن التــــوجيهيني ، وكـــذلك الصــــيغة اجلديـــدة للتعليقــــني علـــى املبــــدأي٤-١
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ٢٠٠٦ حوليــــــةمكــــــرراً]، انظــــــر  ٧-١-٢[ ٨-١-٢و ، ا
 ٥-١-٣. وتــرد التعليقــات علــى املبــادئ التوجيهيــة ١٩٧-١٧٨ص )، ثــاينال
 ١١-١-٣و ١٠-١-٣و ٩-١-٣و ٨-١-٣و ٧-١-٣و ٦-١-٣و
أدناه. ٢-يف الفرع جيم ١٣-١-٣و ١٢-١-٣و



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

 على المعاهدات التحفظات
 املمارسة دليل
 توضيحية مذكرة

 دليـــلبعـــض مشـــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة الـــواردة يف تقـــرتن  
البنـود قــد يكــون مفيــداً  عتمــاد هــذهوامنوذجيـة. ببنــود املمارسـة هــذا 

لتحديـد احلـاالت معينـة. وينبغـي الرجـوع إىل التعليقـات يف حاالت 
 .بند منوذجي معني استخدام فيها املناسباليت يكون من 

 التعاريف -١
 التحفظات تعريف ١-١

أو  صــيغته تانفراديــًا، أيــاً كانــ إعالنــاً " الــتحفظ" يعنــي 
أو  معاهــدةتســميته، تصــدره دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد توقيــع 

التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســمياً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 
ـــــة إليهـــــا أو  االنضـــــمامأو  ـــــد تقـــــديمتصـــــدره دول إشـــــعاراً  هاعن

أو تلــك المنظمــة  الدولــةبالخالفــة فــي معاهــدة، وتهــدف تلــك 
من ذلك اإلعالن إلى استبعاد أو تعديل األثر القانوني ألحكام 

من المعاهدة من حيـث انطبـاق تلـك األحكـام علـى هـذه  معينة
 .الدوليةالدولة أو هذه المنظمة 

 التحفظات موضوع )٦٦(]٤-١-١[ ١-١-١
أو تعــــديل األثــــر  اســــتبعادمــــن الــــتحفظ هــــو  الهــــدف 

القــانوني ألحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا 
علــى الدولــة أو  هــابــبعض الجوانــب المحــددة عنــد تطبيق يتعلــق

 تصدر التحفظ. التيالمنظمة الدولية 
 الحاالت التي يجوز فيها إبداء التحفظات ٢-١-١

التــي يجــوز فيهــا إبــداء تحفــظ طبقــاً  الحــاالت تشــمل 
الموافقــة  عــنجميــع وســائل اإلعــراب  ١-١للمبــدأ التــوجيهي 

ــزام بمعاهــدة، المــذكورة فــي المــادة  ــة مــن  ١١علــى االلت اتفاقي
واتفاقيـة فيينـا لقــانون المعاهـدات بــين  قـانون المعاهــداتل فيينـا

 .الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية
 اإلقليميذات النطاق  التحفظات]٨-١-١[ ٣-١-١

تحفظاً اإلعـالن االنفـرادي الـذي تسـتهدف منـه  يشكل 
تطبيق معاهدة أو بعض أحكامها على إقليم كانت  استبعادالدولة 

 عدم وجود هذا اإلعالن. حالةستنطبق عليه هذه المعاهدة في 

__________
قوسـني معقـوفتني إىل رقـم مشـروع املبـدأ  بـني واردالرقم ال يشري)٦٦(

األصـلي  الرقمإىل  ، حسب مقتضى احلال،التوجيهي يف تقرير املقرر اخلاص أو
ملشــــروع مبــــدأ تــــوجيهي ورد يف تقريــــر املقــــرر اخلــــاص وأدمــــج يف مشــــروع املبــــدأ 

 النهائي. التوجيهي

التحفظــات التــي تبــدى عنــد اإلشـــعار  ]٣-١-١[ ٤-١-١
 اإلقليميبالتطبيق 

تحفظاً اإلعـالن االنفـرادي الـذي تسـتهدف منـه  يشكل 
من معاهدة  أو تعديل األثر القانوني ألحكام معينة استبعادالدولة 

 معاهدة.لل تصدر بشأنه إشعاراً بالتطبيق اإلقليميعلى إقليم 
ـــــى الحـــــد مـــــن  ]٦-١-١[ ٥-١-١ ـــــة إل ـــــات الرامي اإلعالن

 التزامات الجهات المصدرة لها
الـذي تصـدره دولـة  االنفـراديتحفظًا اإلعـالن  يشكل 

الدولــــة أو المنظمــــة عــــن  تلــــكأو منظمــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب 
تهـدف منـه الجهـة التـي والـذي على االلتـزام بمعاهـدة  موافقتها

 التي تفرضها عليها المعاهدة. االلتزاماتتصدره إلى الحد من 
 معادلةاإلعالنات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق  ٦-١-١

دولـة  صـدرهالـذي ت االنفـراديتحفظًا اإلعـالن  يشكل 
أو منظمــــة دوليــــة عنــــد إعــــراب تلــــك الدولــــة أو المنظمــــة عــــن 
ـــة  موافقتهـــا علـــى االلتـــزام بمعاهـــدة والـــذي تهـــدف تلـــك الدول

المنظمة من خالله إلى الوفاء بالتزام عمًال بالمعاهدة بطريقة  أو
 .كانت معادلة لهاتختلف عن تلك التي تفرضها المعاهدة وإن  

 التحفظات التي تبدى بصورة مشتركة ]١-١-١[ ٧-١-١
ـــداء  منظمـــاتاشـــتراك عـــدة دول أو  إن  ـــة فـــي إب دولي

 تحفظ ال يؤثر على الطابع االنفرادي لذلك التحفظ.
 التحفظات التي تبدى بمقتضى شروط استثناء ٨-١-١

تحفظًا اإلعـالن االنفـرادي الـذي تصـدره دولـة  يشكل 
إعـــراب تلـــك الدولـــة أو المنظمـــة عـــن  عنـــد ،دوليـــة منظمـــةأو 

وفقـــاً لشـــرط صـــريح يـــرخص  ،موافقتهـــا علـــى االلتـــزام بمعاهـــدة
أو لبعضـها اسـتبعاد أو تعـديل األثـر القـانوني ألحكـام  لألطراف

 انطباقها على هذه األطراف. حيثمعينة من المعاهدة من 
 تعريف اإلعالنات التفسيرية ٢-١

انفراديــًا، أيــاً كانــت  إعالنــاً  "اإلعــالن التفســيري" يعنــي
 وتهــدفصــيغته أو تســميته، صــادراً عــن دولــة أو منظمــة دوليــة 

منه هذه الدولة أو هذه المنظمة إلى تحديـد أو إيضـاح المعنـى 
تسنده الجهة المصدرة لإلعالن إلى المعاهدة  الذيأو النطاق 

 .أو إلى بعض من أحكامها
 شروطةاإلعالنات التفسيرية الم ]٤-٢-١[ ١-٢-١

يشـــكل إعالنـــاً تفســـيرياً مشـــروطاً اإلعـــالن االنفـــرادي  
ـــع معاهـــدة أو  ـــد توقي ـــة عن ـــة أو منظمـــة دولي ـــذي تصـــدره دول ال
التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســمياً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 
أو االنضــمام إليهــا، أو الــذي تصــدره دولــة عنــدما تقــدم إشــعاراً 



التحفظات على المعاهدات 

وجبــه تلــك الدولــة أو بالخالفــة فــي معاهــدة، والــذي تخضــع بم
المنظمـــة الدوليـــة قبولهـــا بـــأن تلتـــزم بالمعاهـــدة لتفســـير محـــدد 

 للمعاهدة أو ألحكام معينة منها.
إصـــدار اإلعالنـــات التفســـيرية بصـــورة  ]١-٢-١[ ٢-٢-١

 مشتركة
دوليـة فـي إصـدار  منظمـاتاشتراك عـدة دول أو  إن 

ــــى الطــــابع اإلعــــالن التفســــيري ال  ــــرادي لهــــذا يــــؤثر عل االنف
 .التفسيرياإلعالن 

 التمييز بين التحفظات واإلعالنات التفسيرية ٣-١
كــتحفظ أو كــإعالن   االنفــرادي،طــابع اإلعــالن  يحــدد 
 .إحداثهاإلعالن هذا األثر القانوني الذي يقصد بتفسيري، 

 أسلوب التمييز بين التحفظات واإلعالنات التفسيرية ١-٣-١
االنفـرادي الــذي تصــدره  اإلعــالنمــا إذا كـان  لتحديـد

 تحفظـاً دولة أو منظمة دوليـة بشـأن إحـدى المعاهـدات يشـكل 
ــاً تفســيريًا، مــن المناســب  ــة  تفســيرأو إعالن اإلعــالن بحســن ني

وفقــــاً للمعنــــى المعتــــاد الــــذي يعطــــى لمصــــطلحاته، فــــي ضــــوء 
 نيـةالتي يتعلق بها اإلعالن. ويولى االعتبار الواجـب ل المعاهدة

 المعنية عند إصدار اإلعالن. الدوليةلمنظمة الدولة أو ا
 الصيغة والتسمية ]٢-٢-١[ ٢-٣-١

الصــــــيغة أو التســــــمية التــــــي تعطــــــى لإلعــــــالن  تــــــوفر
المقصــود. وهــذه هــي الحالــة  القــانونياالنفــرادي مؤشــراً لألثــر 

ــة بإصــدار  ــة أو منظمــة دولي ــدما تقــوم دول  عــدةبوجــه خــاص عن
ــة فيمــا يتعلــق بمعاهــدة واحــدة وتســمى بعــض  إعالنــات انفرادي

 اآلخر إعالنات تفسيرية. والبعضهذه اإلعالنات تحفظات 
إصدار إعالن انفرادي في حالة حظـر  ]٣-٢-١[ ٣-٣-١

 إبداء تحفظ
علـــى جميـــع  تحفظـــاتتحظـــر المعاهـــدة إبـــداء  عنـــدما 

أي إعــــالن  يفتــــرض أنأحكامهــــا أو علــــى أحكــــام معينــــة منهــــا، 
تحفظـاً،  شـكلأو منظمـة دوليـة بشـأنها ال ي دولةانفرادي تصدره 

األثـر القـانوني ألحكـام  تعـديلإال إذا كان يهدف إلى استبعاد أو 
معينـــــة مـــــن المعاهـــــدة أو للمعاهـــــدة ككـــــل فيمـــــا يتعلـــــق بـــــبعض 

 على الجهة المصدرة لإلعالن. هاالمحددة في تطبيق الجوانب
خــالف التحفظــات واإلعالنــات اإلعالنــات االنفراديــة  ٤-١

 التفسيرية
ـــــات  ـــــي  اإلعالن ـــــة الت بشـــــأن إحـــــدى  تصـــــدراالنفرادي

المعاهــدات والتــي ال تكــون تحفظــات أو إعالنــات تفســيرية ال 
 دليل الممارسة هذا. نطاقتدخل في 

اإلعالنات الرامية إلـى التعهـد بالتزامـات  ]٥-١-١[ ١-٤-١
 انفرادية

دولة أو منظمة دولية اإلعالن االنفرادي الذي تصدره  
بشأن إحدى المعاهدات والذي تهدف منه الجهة التي تصدره 
إلــى التعهــد بالتزامــات تتجــاوز االلتزامــات التــي تفرضــها عليهــا 
ــاً ال يــدخل ضــمن نطــاق دليــل  المعاهــدة يشــكل التزامــاً انفرادي

 الممارسة هذا.
ــــــى  ]٦-١-١[ ٢-٤-١ اإلعالنــــــات االنفراديــــــة الراميــــــة إل

 أخرى إلى المعاهدة إضافة عناصر
اإلعالن االنفرادي الذي تهدف دولة أو منظمة دولية  

بموجبه إلى إضافة عناصر أخرى إلى المعاهـدة يشـكل اقتراحـاً 
ـــــدخل ضـــــمن نطـــــاق دليـــــل  لتعـــــديل مضـــــمون المعاهـــــدة وال ي

 الممارسة هذا.
 إعالنات عدم االعتراف ]٧-١-١[ ٣-٤-١

الدول إلـى أن اإلعالن االنفرادي الذي تشير فيه إحدى  
اشتراكها في المعاهـدة ال يعنـي االعتـراف بكيـان مـا ال تعتـرف هـي 
به يشكل إعالن عدم اعتراف وال يدخل في نطاق دليل الممارسة 
هــذا حتــى لــو كـــان الهــدف منــه أن يســـتبعد تطبيــق المعاهــدة بـــين 

 الدولة المصدرة لإلعالن والكيان غير المعترف به.
 السياسة العامةإعالنات  ]٥-٢-١[ ٤-٤-١

ـــة أو منظمـــة   ـــذي تصـــدره دول اإلعـــالن االنفـــرادي ال
ــة أو هــذه المنظمــة عــن آرائهــا  ــة وتعــرب فيــه هــذه الدول دولي

المعاهــــدة أو فـــــي الموضــــوع الـــــذي تتناولــــه المعاهـــــدة،  فــــي
أن يكــــون هـــــدف اإلعـــــالن إحـــــداث أثـــــر قـــــانوني علـــــى  دون

ال يـــدخل فـــي نطـــاق  المعاهـــدة، يشـــكل إعـــالن سياســـة عامـــاً 
 يل الممارسة هذا.دل
ـــــذ  ]٦-٢-١[ ٥-٤-١ ـــــق تنفي اإلعالنـــــات المتعلقـــــة بطرائ

 المعاهدة على الصعيد الداخلي
اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية  

وتبين فيه هذه الدولـة أو هـذه المنظمـة الطريقـة التـي تعتـزم بهـا 
تنفيــذ المعاهــدة علــى الصــعيد الــداخلي، دون أن يكــون هــدف 

ن، بوصـــــفه هـــــذا، المســـــاس بحقوقهـــــا والتزاماتهـــــا إزاء اإلعـــــال
األطــراف المتعاقــدة األخــرى، يشــكل إعالنــاً إعالميــاً ال يــدخل 

 في نطاق دليل الممارسة هذا.
االنفراديـــــــــــة  اإلعالنـــــــــــات ]٧-٤-١، ٦-٤-١[ ٦-٤-١

 اختياري بمقتضى شرط الصادرة
 الممارســـةينـــدرج فـــي نطـــاق تطبيـــق دليـــل  ال -١ 

اإلعـــالن االنفـــرادي الـــذي تصــدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة هــذا 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

لألطـــراف بقبـــول يـــأذن صـــراحًة وفقـــاً لشـــرط وارد فـــي معاهـــدة 
 المعاهدة. أحكام أخرى فيالتزام ال تفرضه 

يشــــــكل القيــــــد أو الشــــــرط الــــــوارد فــــــي  ال -٢ 
دليـــــل بـــــالمعنى المقصـــــود فـــــي تحفظـــــًا  اإلعـــــالنهـــــذا  مثـــــل

 الممارسة هذا.
االنفراديـة التـي تـنص علـى  اإلعالنـات ]٨-٤-١[ ٧-٤-١

 االختيار بين أحكام معاهدة
 هـــــذايــــدخل فــــي مجـــــال تطبيــــق دليـــــل الممارســــة  ال 
ــة وفقــاً الــذي تصــدره االنفــرادي  اإلعــالن ــة أو منظمــة دولي دول

االختيـار صـراحة األطـراف يقتضـي مـن لشرط وارد في معاهـدة 
 بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة.

 الثنائيةاالنفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات  اإلعالنات ٥-١
 المعاهدات الثنائية على" التحفظات" ]٩-١-١[ ١-٥-١

صــــيغته أو تســــميته،  كانــــتاالنفــــرادي، أيــــاً   اإلعــــالن 
الـــذي تصـــدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة بعـــد التوقيـــع بـــاألحرف 

معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكن قبل بـدء  علىاألولى 
الحصول  إلىأو المنظمة  الدولةتلك به نفاذها، والذي تهدف 

ـــه مــن الطــرف اآلخــر علــى تعــديل  ألحكــام المعاهــدة تخضــع ل
ـــــزام بالمعاهـــــدة،  اإلعـــــراب عـــــن موافقتهـــــا النهائيـــــة علـــــى االلت

 ذا.يشكل تحفظاً بالمعنى المقصود في دليل الممارسة ه ال
ــــــات ]٧-٢-١[ ٢-٥-١ ــــــق  التفســــــيرية اإلعالن فيمــــــا يتعل

 بالمعاهدات الثنائية
ـــان  ينطبـــق  علـــى  ١-٢-١و ٢-١المبـــدآن التوجيهي

التفســــــيرية فيمــــــا يتعلــــــق بالمعاهــــــدات المتعــــــددة  اإلعالنــــــات
 السواء. علىاألطراف والمعاهدات الثنائية 

القـــانوني لقبـــول الطـــرف اآلخـــر  األثـــر ]٨-٢-١[ ٣-٥-١
 شأنهاإلعالن تفسيري صادر ب ثنائيةفي معاهدة 

مـن عن إعالن تفسـيري لمعاهـدة ثنائيـة  الناشئ التفسير 
المعاهــدة يصــبح،  هــذهدولــة أو منظمــة دوليــة طــرف فــي جانــب 

 بعد قبول الطرف اآلخر له، التفسير الرسمي لهذه المعاهدة.
 )٦٧(التعاريف نطاق ٦-١

 هـذاتخل تعاريف اإلعالنات االنفرادية الواردة فـي  ال 
هـــذه اإلعالنـــات وآثارهـــا  صـــحةالفصـــل مـــن دليـــل الممارســـة ب

 عليها. تنطبقبموجب القواعد التي 
__________

أعيــد النظــر يف مشــروع املبــدأ التــوجيهي هــذا ومت تعديلــه يف الــدورة )٦٧(
ـــــة واخلمســـــني للجنـــــة عـــــام الثا ـــــد، انظـــــر ٢٠٠٦من . لالطـــــالع علـــــى التعليـــــق اجلدي

لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٦ حولية  .٢-الفصل الثامن، الفرع جيم)، ثاين، ا

 التحفظات واإلعالنات التفسيرية بدائل ٧-١
٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[ ١-٧-١[ 

 التحفظات بدائل
مماثلــة لنتــائج التحفظــات، يجــوز أيضــاً  نتــائج لتحقيــق 

مثــل بديلـة  أســاليبللـدول أو المنظمــات الدوليـة أن تلجــأ إلـى 
 ما يلي:

شــروطاً تقييديــة ترمــي إلــى  المعاهــدة تضــمين (أ) 
 الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛

بموجب حكم محدد من أحكـام  اتفاق، إبرام (ب) 
أو أكثر  دوليتانمعاهدة، تهدف منه دولتان أو أكثر أو منظمتان 

 المعاهدةإلى استبعاد أو تعديل اآلثار القانونية ألحكام معينة من 
 . انطباقها على العالقات فيما بينها من حيث

 بدائل اإلعالنات التفسيرية ]٥-٧-١[ ٢-٧-١
اق معاهـدة أو أحكـام لتحديد أو توضـيح معنـى أو نطـ 

معينة منهـا، يجـوز للـدول أو المنظمـات الدوليـة أن تلجـأ أيضـاً 
 إلى أساليب غير أسلوب اإلعالنات التفسيرية، مثل ما يلي:

 تضمين المعاهدة أحكاماً ترمي إلى تفسيرها؛ (أ) 
 إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية. (ب) 

 اإلجراءات -٢
 واإلشعار بهاشكل التحفظات  ١-٢
 الشكل الكتابي ١-١-٢

 يجب أن يبدى التحفظ كتابًة. 
 شكل التأكيد الرسمي ٢-١-٢

 يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحفظ كتابًة. 
 إبداء التحفظات على الصعيد الدولي ٣-١-٢

ــــــــي  -١  ــــــــة عــــــــادة ف ــــــــاً بالممارســــــــات المتبع رهن
ًال المنظمات الدولية الوديعـة للمعاهـدات، يعتبـر الشـخص ممـث

 لدولة أو لمنظمة دولية لغرض إبداء تحفظ:
إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويض مطلــق  (أ) 

مناســــبة لغــــرض اعتمــــاد أو توثيــــق نــــص المعاهــــدة التــــي يبــــدى 
بشأنها التحفظ أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة أو المنظمة 

 على االلتزام بالمعاهدة؛ أو
خـرى أن إذا تبين من الممارسة أو من ظـروف أ (ب) 

قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية كان اعتبـار هـذا الشـخص 
 مختصاً لهذا الغرض دون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.



التحفظات على المعاهدات 

تكــون لألشــخاص التـــالين، بحكــم وظـــائفهم  -٢ 
ودونما حاجة إلى تقـديم وثيقـة تفـويض مطلـق، صـالحية تمثيـل 

 الدولة لغرض إبداء تحفظ على المستوى الدولي:
 رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛ (أ) 
ـــــدول لـــــدى  (ب)  ـــــن ال ـــــون المعتمـــــدون م الممثل

مــؤتمر دولــي لغــرض إبــداء تحفــظ علــى معاهــدة اعتمــدت فــي 
 ذلك المؤتمر؛

الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة  (ج) 
دوليــة أو لــدى أحــد األجهــزة التابعــة لهــا، لغــرض إبــداء تحفــظ 

 عتمدتها تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛على معاهدة ا
رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دوليــة،  (د) 

لغــرض إبــداء تحفــظ علــى معاهــدة عقــدت بــين الــدول المرســلة 
 للبعثات وتلك المنظمة.

عــدم ترتــب أي أثــر ] ٤-١-٢مكــررًا،  ٣-١-٢[ ٤-١-٢
علــى الصــعيد الــدولي علــى انتهــاك قواعــد داخليــة متعلقــة 

 التحفظاتبإبداء 
ــــــانون الــــــداخلي لكــــــل دولــــــة أو  -١  يحــــــدد الق

القواعــــد ذات الصـــــلة لكــــل منظمـــــة دوليـــــة الجهــــة التـــــي لهـــــا 
اختصاص إبداء تحفظ كما يحـدد اإلجـراءات الواجـب اتباعهـا 

 في ذلك على الصعيد الداخلي.
ال يجــــــوز للدولــــــة أو للمنظمــــــة الدوليــــــة أن  -٢ 

لتحفظ يشكل تحتج، كسبب إلبطال التحفظ، بأن إبداء هذا ا
انتهاكـــاً لحكـــم مـــن أحكـــام القـــانون الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو 
لقاعــــدة مــــن قواعــــد تلـــــك المنظمــــة فيمــــا يتعلــــق باختصـــــاص 

 وإجراءات إبداء التحفظات.
 اإلبالغ بالتحفظات ٥-١-٢

يجـــــب إبـــــالغ الـــــتحفظ كتابـــــًة إلـــــى الـــــدول  -١ 
ــــدول والمنظمــــات  ــــى ال ــــدة وإل ــــدة والمنظمــــات المتعاق المتعاق

 ة األخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.الدولي
التحفظ علـى معاهـدة نافـذة تشـكل الصـك  -٢ 

التأسيســـي لمنظمـــة دوليـــة أو علـــى معاهـــدة تنشـــئ جهـــازًا لــــه 
ــتحفظ يجــب أن  ــه أيضــًا تلــك المنظمــة تبلــغ أهليــة قبــول ال ب

 ذلك الجهاز. أو
 إجراءات اإلبالغ بالتحفظات] ٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢

مــا لـــم تـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف  -١ 
أمر  ما لـم تتفق الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على أو

 مخالف، يحدث اإلبالغ بالتحفظ على المعاهدة كما يلي:

فـــي حالـــة عـــدم وجـــود وديـــع، تقـــوم الجهـــة  (أ) 
ـــــدول المتعاقـــــدة  ـــــى ال ـــــالغ مباشـــــرة إل المتحفظـــــة بتوجيـــــه اإلب

إلى الدول والمنظمات الدولية األخرى والمنظمات المتعاقدة و 
 التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛ أو

فـــي حالـــة وجـــود وديـــع، يوجـــه اإلبـــالغ إلـــى  (ب) 
الوديع، ويقـوم الوديـع، فـي أقـرب وقـت ممكـن، بـإعالم الـدول 

 والمنظمات الموجه إليها اإلبالغ.
ال تعتبــــر الجهــــة المتحفظــــة قــــد أصــــدرت  -٢ 
ـــــــبالغ  ـــــــة ال ـــــــدما تتســـــــلمه الدول ـــــــالتحفظ إال عن المتعلـــــــق ب

المنظمــــة التــــي وجــــه إليهــــا، أو عنــــدما يتســــلمه الوديــــع،  أو
 حسب الحال.

يبدأ سـريان مهلـة االعتـراض علـى الـتحفظ  -٣ 
اعتبــارًا مــن تــاريخ تســلم الدولــة أو المنظمــة الدوليــة إشــعارًا 

 بهذا التحفظ.
إذا تـــم اإلبـــالغ بـــالتحفظ علـــى المعاهـــدة  -٤ 

ريــــد اإللكترونـــــي أو بالفــــاكس، يجـــــب تأكيــــده بمـــــذكرة بالب
دبلوماســية أو بإشــعار مــن الوديــع. وفــي هــذه الحالــة، يعتبــر 
ــــــي  اإلبــــــالغ قــــــد حــــــدث بتــــــاريخ إرســــــال البريــــــد اإللكترون

 الفاكس. أو
  وظائف الوديع ٧-١-٢

يتحقــق الوديــع ممـــا إذا كــان الــتحفظ الـــذي  -١ 
اهـــــدة يســـــتوفي أبدتــــه الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليـــــة علـــــى المع

األصــــول الســــليمة الواجبــــة، ويوجــــه نظــــر الدولــــة أو المنظمــــة 
 الدولية المعنية إلى هذه المسألة عند االقتضاء.

ــــة أو  -٢  ــــين دول ــــة نشــــوء أي خــــالف ب فــــي حال
منظمـــة دوليـــة والوديـــع بشـــأن أداء مهـــام هـــذا األخيـــر، يعـــرض 

 الوديع المسألة على:
لمتعاقـدة الدول والمنظمات الموقعة والدول ا (أ) 

 والمنظمات المتعاقدة؛ أو
الجهاز المختص في المنظمـة الدوليـة المعنيـة،  (ب) 

 عند االقتضاء.
اإلجراءات في حالة التحفظات مكررًا]  ٧-١-٢[ ٨-١-٢

 )٦٨(غير الصحيحة بصورة بينة
ـــر  -١  إذا ارتـــأى الوديـــع أن أحـــد التحفظـــات غي

أبدت التحفظ صحيح بصورة بينة، فإنه يوجه انتباه الجهة التي 
 إلى ما يشكل في نظره سبب عدم صحة التحفظ.

__________
 مثله.)٦٨(



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

إذا أصرت الجهـة التـي أبـدت الـتحفظ علـى  -٢ 
تحفظهـــا، يبلـــغ الوديـــع نـــص الـــتحفظ إلـــى الـــدول والمنظمـــات 
الدولية الموقعة وكذا إلى الدول والمنظمات الدوليـة المتعاقـدة 
وكـــذلك، حســـبما يكــــون مناســـبًا، إلـــى الجهــــاز المخـــتص فــــي 

الدوليــة المعنيــة، مبينــاً طبيعــة المشــاكل القانونيــة التــي  المنظمــة
 يثيرها التحفظ.

التأكيد الرسمي للتحفظات التي تبدى عند التوقيع  ١-٢-٢
 على المعاهدة

إذا أبـــدي الـــتحفظ عنـــد التوقيـــع علـــى معاهـــدة رهنـــًا  
بالتصـــديق عليهـــا أو بإقرارهـــا رســـميًا أو بقبولهـــا أو بالموافقـــة 

ولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة أن عليهــا، وجــب علــى الد
تؤكــــد هــــذا الــــتحفظ رســــميًا حــــين تعبــــر عــــن موافقتهــــا علــــى 
االلتــزام بالمعاهــدة. وفــي هــذه الحالــة، يعتبــر الــتحفظ مقــدمًا 

 في تاريخ تأكيده.
الحــاالت التــي ال يشــترط فيهــا تأكيــد  ]٣-٢-٢[ ٢-٢-٢

 التحفظات التي تبدى عند التوقيع على المعاهدة
يســتوجب الــتحفظ الــذي يبــدى عنــد التوقيــع علــى ال  

المعاهدة تأكيدًا الحقًا عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية 
 بتوقيعها عن موافقتها على االلتزام بالمعاهدة.

التحفظـــات التـــي تبـــدى عنـــد التوقيـــع  ]٤-٢-٢[ ٣-٢-٢
 إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحة

ـــ  ـــذي يبـــدى عن ـــتحفظ ال ـــع علـــى ال يتطلـــب ال د التوقي
المعاهـدة تأكيــداً رســمياً مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 
المتحفظــة عنــد إعرابهــا عــن موافقتهــا علــى االلتــزام بالمعاهــدة، 
وذلك إذا نصت المعاهدة صراحًة على حق الدولة أو المنظمة 

 الدولية في إبداء تحفظ عند التوقيع.
 ...)٦٩( 

 إبداء تحفظات متأخرة ١-٣-٢
لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، ال يجــوز مــا  

للدولة أو للمنظمـة الدوليـة أن تبـدي تحفظـاً علـى معاهـدة بعـد 
أن تعــرب عـــن موافقتهــا علـــى االلتــزام بهـــذه المعاهـــدة، إال إذا  
كـــان إبـــداء الـــتحفظ المتـــأخر ال يثيـــر اعتـــراض أي طـــرف مـــن 

 األطراف المتعاقدة األخرى.
 متأخرةقبول إبداء تحفظات  ٢-٣-٢

مــا لــم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف أو مــا لــم  
ــادة التــي تتبعهــا الجهــة الوديعــة مختلفــة،  تكــن الممارســة المعت

__________
ـــــــداء  ٣-٢يتنـــــــاول الفـــــــرع )٦٩( ـــــــذي اقرتحـــــــه املقـــــــرر اخلـــــــاص إب ال

 التحفظات املتأخرة.

يعتبـــر الطـــرف المتعاقـــد قـــد قبـــل إبـــداء تحفـــظ متـــأخر إذا لـــم 
يعتـــرض هـــذا الطـــرف علـــى إبـــداء الـــتحفظ قبـــل انقضـــاء مهلـــة 

 االثني عشر شهراً التي تلي تلقيه اإلشعار بالتحفظ.
 االعتراض على إبداء تحفظات متأخرة ٣-٣-٢

إذا اعتـــرض طـــرف متعاقـــد فـــي المعاهـــدة علـــى إبـــداء  
تحفــــــــظ متــــــــأخر، تســــــــري المعاهــــــــدة، أو يســــــــتمر ســــــــريانها، 

إلـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة وال يؤخـــذ  بالنســـبة
 تحفظها في االعتبار.

االســــــتبعاد أو التعـــــــديل الالحــــــق لألثـــــــر القـــــــانوني  ٤-٣-٢
 المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات

ال يجوز للطرف المتعاقد في المعاهدة أن يستبعد أو  
 يعدل األثر القانوني ألحكام المعاهدة باألسلوبين التاليين:

 تفسير تحفظ أبدي سابقًا؛ أو (أ) 
ـــــرادي الحقـــــاً بمقتضـــــى  (ب)  إصـــــدار إعـــــالن انف

 اختياري. شرط
 توسيع نطاق التحفظات ٥-٣-٢

يخضع تعديل تحفظ قائم مـن أجـل توسـيع نطاقـه لـنفس  
القواعــد التــي تنطبــق علــى إبــداء تحفــظ متــأخر. بيــد أنــه فــي حالــة 

 االعتراض على هذا التعديل، يظل التحفظ األصلي قائماً.
 إجراءات إصدار اإلعالنات التفسيرية ٤-٢
 إصدار اإلعالنات التفسيرية ١-٤-٢

شـــــخص  يجـــــب أن يصـــــدر اإلعـــــالن التفســـــيري عـــــن 
مخول صالحية تمثيل الدولة أو المنظمة الدولية لغرض اعتماد 
ـــة  ـــر عـــن موافقـــة الدول أو توثيـــق نـــص معاهـــدة أو لغـــرض التعبي

 المنظمة الدولية على االلتزام بمعاهدة. أو
إصـــدار اإلعالنـــات التفســـيرية مكـــررًا]  ١-٤-٢[ ٢-٤-٢[

 على الصعيد الداخلي
ــــــانون الــــــداخلي لكــــــل دولــــــة أ -١  و يحــــــدد الق

القواعــــد ذات الصـــــلة لكــــل منظمـــــة دوليـــــة الجهــــة التـــــي لهـــــا 
كمــــا يحــــدد اإلجــــراءات اختصــــاص إصــــدار إعــــالن تفســــيري  

 الواجب اتباعها في ذلك على الصعيد الداخلي.
ال يجــــــوز للدولــــــة أو للمنظمــــــة الدوليــــــة أن  -٢ 

تحــتج، كســبب إلبطــال اإلعــالن التفســيري، بــأن هــذا اإلعــالن 
م القـانون الـداخلي لتلـك الدولـة صدر انتهاكًا لحكم مـن أحكـا

أو لقاعـــدة مـــن قواعـــد تلـــك المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق باختصـــاص 
 وإجراءات إصدار اإلعالنات التفسيرية.]



التحفظات على المعاهدات 

 الوقت الذي يجوز فيه إصدار اإلعالنات التفسيرية ٣-٤-٢
-٢-١مع عدم اإلخالل بأحكام المبادئ التوجيهيـة  

]، يجــــــوز ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢] و٧-٤-٢[ ٦-٤-٢و ١
 ر إعالن تفسيري في أي وقت.إصدا
عــــــــدم اشــــــــتراط تأكيــــــــد اإلعالنــــــــات  ]٥-٤-٢[ ٤-٤-٢

 التفسيرية الصادرة عند التوقيع على المعاهدة
اإلعالن التفسيري الصادر عند التوقيع على المعاهدة  

ــــاً عنــــدما تعــــرب الدولــــة أو المنظمــــة  ــــب تأكيــــداً الحق ال يتطل
 الدولية عن موافقتها على االلتزام بالمعاهدة.

التأكيد الرسمي لإلعالنـات التفسـيرية  ]٤-٤-٢[ ٥-٤-٢
 المشروطة الصادرة عند التوقيع على المعاهدة

إذا صــدر إعــالن تفســيري مشــروط عنــد التوقيــع علــى  
معاهــدة رهنــاً بالتصــديق عليهــا أو بإقرارهــا رســمياً أو بقبولهــا أو 
بالموافقــة عليهــا، وجــب علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي 

عنهــا اإلعــالن أن تؤكــد هــذا اإلعــالن عنــدما تعــرب عــن  صــدر
ـــة، يعتبـــر  ـــزام بالمعاهـــدة. وفـــي هـــذه الحال موافقتهـــا علـــى االلت

 اإلعالن التفسيري صادراً في تاريخ تأكيده.
 إصدار إعالنات تفسيرية متأخرة ]٧-٤-٢[ ٦-٤-٢

إذا نصــــــت المعاهــــــدة علــــــى عــــــدم جــــــواز إصــــــدار  
محددة، ال يجوز للدولة أو إعالنات تفسيرية إال في أوقات 

المنظمــــة الدوليـــــة أن تصـــــدر إعالنـــــًا تفســـــيريًا بشـــــأن هـــــذه 
ــــي وقــــت الحــــق إال إذا كــــان إصــــدار اإلعــــالن  المعاهــــدة ف
التفســــــيري المتــــــأخر ال يثيــــــر اعتــــــراض أي مــــــن األطــــــراف 

 المتعاقدة األخرى.
إصدار وإبالغ اإلعالنـات  ]٩-٤-٢، ٢-٤-٢[ ٧-٤-٢

 التفسيرية المشروطة
أن يصــــــــــدر اإلعـــــــــالن التفســــــــــيري  يجـــــــــب -١ 

 المشروط كتابًة.
يجـــب أن يكـــون التأكيـــد الرســـمي لإلعـــالن  -٢ 

 التفسيري المشروط كتابًة أيضًا.
يجــب إبــالغ اإلعــالن التفســيري المشــروط   -٣ 

كتابًة إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول 
طرافـًا والمنظمات الدوليـة األخـرى التـي يحـق لهـا أن تصـبح أ

 في المعاهدة.
اإلعــالن التفســيري المشــروط بشــأن معاهــدة  -٤ 

نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دولية أو بشأن معاهـدة 
تنشئ جهازاً لـه أهلية قبول التحفظات يجب أن يبلغ أيضاً إلى 

 تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز.]

 )٧٠(إصدار إعالنات تفسيرية مشروطة متأخرة ٨-٤-٢
ـــــة أو منظمـــــة دوليـــــة إصـــــدار إعـــــالن ال   يجـــــوز لدول

تفســـيري مشـــروط بشـــأن معاهـــدة بعـــد إعرابهـــا عـــن موافقتهـــا 
علـــى االلتـــزام بهــــذه المعاهـــدة إال إذا كــــان إصـــدار اإلعــــالن 
ــــــن  ــــــراض أي م ــــــر اعت ــــــأخر ال يثي التفســــــيري المشــــــروط المت

 األطراف المتعاقدة األخرى.
 تعديل اإلعالنات التفسيرية ٩-٤-٢

اإلعالنات التفسيرية في أي وقت مـا لـم يجوز تعديل  
تنص المعاهدة علـى أنـه ال يجـوز إصـدار اإلعالنـات التفسـيرية 

 أو تعديلها إال في أوقات محددة.
الحــد مــن نطــاق اإلعالنــات التفســيرية المشــروطة  ١٠-٤-٢

 وتوسيع نطاقها
يخضــــــع الحــــــد مـــــــن نطــــــاق اإلعالنــــــات التفســـــــيرية  

المنطبقـــة علـــى الســـحب المشـــروطة وتوســـيع نطاقهـــا للقواعـــد 
 الجزئي للتحفظات وتوسيع نطاق التحفظات، على التوالي.

 سحب التحفظات واإلعالنات التفسيرية وتعديلها ٥-٢
 سحب التحفظات ١-٥-٢

ـــم تـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف، يجـــوز   مـــا ل
ســحب الــتحفظ فــي أي وقــت دون أن يســتلزم ســحبه موافقـــة 

 لت التحفظ.الدولة أو المنظمة الدولية التي قب
 شكل السحب ٢-٥-٢

 يجب أن يتم سحب التحفظ كتابة. 
 االستعراض الدوري لجدوى التحفظات ٣-٥-٢

ــــي  -١  ــــة الت ينبغــــي للــــدول أو المنظمــــات الدولي
أبــــــدت تحفظــــــاً أو عــــــدة تحفظــــــات علــــــى معاهــــــدة أن تقــــــوم 
باســتعراض دوري لهــا وأن تتــوخى ســحب التحفظــات التــي لــم 

 من أجله.تعد تفي بالغرض الذي أبديت 
فـي هــذا االسـتعراض، ينبغــي أن تـولي الــدول  -٢ 

والمنظمــــــات الدوليــــــة عنايــــــة خاصــــــة للحفــــــاظ علــــــى ســــــالمة 
المعاهـــدات المتعـــددة األطـــراف وأن تتحقـــق، عنـــد االقتضـــاء، 

قانونهـا  جدوى اإلبقاء على التحفظات، وال سيما في ضوء من
الـــــــــداخلي والتطـــــــــورات التـــــــــي طـــــــــرأت عليـــــــــه منـــــــــذ إبـــــــــداء 

 ات.التحفظ هذه
__________

 ]٨-٤-٢[ ٧-٤-٢أعيــد تــرقيم مشــروع املبــدأ التــوجيهي هــذا ()٧٠(
ســــابقاً) إثــــر اعتمــــاد مشــــاريع مبــــادئ توجيهيــــة جديــــدة خــــالل الــــدورة الرابعــــة 

 .٢٠٠٢واخلمسني للجنة عام 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

إبـــداء ســـحب الـــتحفظ علـــى الصـــعيد  ]٥-٥-٢[ ٤-٥-٢
 الدولي

ــــــــي  -١  ــــــــة عــــــــادة ف ــــــــاً بالممارســــــــات المتبع رهن
المنظمـــــات الدوليـــــة الوديعـــــة للمعاهـــــدات، يكـــــون للشـــــخص 

 اختصاص سحب تحفظ أبدي باسم دولة أو منظمة دولية:
إذا قــدم هــذا الشــخص وثيقــة تفــويض مطلــق  (أ) 

 مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو
إذا تبين من الممارسة أو من ظـروف أخـرى أن  (ب) 

قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية كان اعتبـار هـذا الشـخص 
 مختصاً لهذا الغرض دونما حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.

يكــون لألشــخاص التـــالين، بحكــم وظـــائفهم  -٢ 
ودونمــــا حاجــــة إلــــى تقــــديم وثيقــــة تفــــويض مطلــــق، اختصــــاص 

 عيد الدولي باسم دولة:سحب تحفظ على الص
رؤســــاء الــــدول ورؤســــاء الحكومــــات ووزراء  (أ) 
 الخارجية؛
الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة  (ب) 

دولية أو أحد األجهـزة التابعـة لهـا، لغـرض سـحب تحفـظ علـى 
 معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛

رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دوليــة،  (ج) 
رض سحب تحفظ علـى معاهـدة أبرمـت بـين الـدول المرسـلة لغ

 للبعثات وتلك المنظمة.
عـدم ترتـب أي  ]ثالثاً  ٥-٥-٢، مكرراً  ٥-٥-٢[ ٥-٥-٢

أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة 
 بسحب التحفظات

ــــــانون الــــــداخلي لكــــــل دولــــــة أو  -١  يحــــــدد الق
جهــــة التـــــي لهـــــا القواعــــد ذات الصـــــلة لكــــل منظمـــــة دوليـــــة ال

اختصـــاص ســـحب الـــتحفظ كمــــا يحـــدد اإلجـــراءات الواجــــب 
 اتباعها في ذلك على الصعيد الداخلي.

ال يجــــــوز للدولــــــة أو للمنظمــــــة الدوليــــــة أن  -٢ 
تحــتج، كســبب إلبطــال ســحب الــتحفظ، بــأن ســحب الــتحفظ 
قد تم انتهاكًا لحكم من أحكام القانون الـداخلي لتلـك الدولـة 

ك المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق باختصـــاص أو لقاعـــدة مـــن قواعـــد تلـــ
 وإجراءات سحب التحفظات.

 اإلبالغ بسحب التحفظ ٦-٥-٢
يتبع في إجراءات اإلبالغ بسحب التحفظ القواعد  

ــــالتحفظ المنصــــوص عليهــــا  ــــالغ ب الســــارية فــــي مجــــال اإلب
، ٦-١-٢[ ٦-١-٢و ٥-١-٢المبــادئ التوجيهيــة  يفــ
 .٧-١-٢و] ٨-١-٢

 التحفظآثار سحب  ]٨-٥-٢، ٧-٥-٢[ ٧-٥-٢
ـــــــتحفظ تطبيـــــــق  -١  يترتـــــــب علـــــــى ســـــــحب ال

األحكام التي أبـدي الـتحفظ بشـأنها بأكملهـا فـي العالقـات 
بين الدولة أو المنظمة الدولية التي سحبت التحفظ وجميع 

األخــرى، ســواء قبلــت هــذه األطــراف الــتحفظ أو  األطــراف
 اعترضت عليه.

ـــــــتحفظ دخـــــــول  -٢  ـــــــى ســـــــحب ال ـــــــب عل يترت
ــين الدولــة أو المنظمــة  المعاهــدة حيــز النفــاذ فــي العالقــات ب

الدولية التي سحبت التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي  
كانت قد اعترضت على التحفظ وعلى دخول المعاهدة حيز 
النفاذ بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بسبب 

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

المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، أو مــا لــم مــا لــم تــنص  
يتفـــق علــــى أمــــر مخــــالف، ال يصـــبح ســــحب تحفــــظ مــــا نافــــذ 
المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إال عندما 

 تتسلم تلك الدولة أو تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب.
 بنود نموذجية

 تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ -ألف
الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـاً  يجوز للطرف المتعاقـد 

علــى هــذه المعاهــدة أن يســحبه بتوجيــه إشــعار إلــى [الوديــع]. 
ويصــــبح الســــحب نافــــذاً عنــــد انقضــــاء أجــــل (ســــين) [شــــهرًا] 

 [يومًا] عقب تاريخ تسلم [الوديع] لإلشعار.
 تقديم تاريخ نفاذ سحب التحفظ  -باء

يجوز للطرف المتعاقـد الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـاً  
المعاهــدة أن يســحبه بتوجيــه إشــعار إلــى [الوديــع]. علــى هــذه 

 ويصبح السحب نافذاً في تاريخ تسلم [الوديع] لإلشعار.
 حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ -جيم

يجوز للطرف المتعاقـد الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـاً  
علــى هــذه المعاهــدة أن يســحبه بتوجيــه إشــعار إلــى [الوديــع]. 

لتاريخ الذي تحدده هذه الدولة في ويصبح السحب نافذاً في ا
 اإلشعار الموجه إلى [الوديع].

الحــاالت التــي يجــوز فيهــا أن تنفــرد ] ١٠-٥-٢[ ٩-٥-٢
الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة بتحديــد تــاريخ نفــاذ 

 سحب التحفظ
يصبح سحب التحفظ نافذاً في التاريخ الذي تحـدده  

 الدولة أو المنظمة الساحبة للتحفظ:



التحفظات على المعاهدات 

عنــــدما يكــــون هــــذا التــــاريخ الحقــــاً للتــــاريخ  (أ) 
ـــذي تســـلمت فيـــه الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة  ال

 األخرى إشعاراً به؛ أو
عنــدما ال يضــيف الســحب حقوقــاً للدولــة أو  (ب) 

المنظمــة الدوليــة الســاحبة للــتحفظ تجــاه الــدول أو المنظمــات 
 الدولية المتعاقدة األخرى.

 الجزئي للتحفظالسحب ] ١١-٥-٢[ ١٠-٥-٢
يحــد الســحب الجزئــي للــتحفظ مــن األثــر  -١ 

ـــــق أحكـــــام المعاهـــــدة، أو  ـــــتحفظ ويكفـــــل تطبي القـــــانوني لل
المعاهدة ككل، تطبيقاً أوفى على الدولة أو المنظمة الدولية 

 الساحبة للتحفظ.
ــــنفس  -٢  ــــي للــــتحفظ ل يخضــــع الســــحب الجزئ

ـــة الســـحب  ـــة التـــي تطبـــق فـــي حال القواعـــد الشـــكلية واإلجرائي
 الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط.

 أثر السحب الجزئي للتحفظ] ١٢-٥-٢[ ١١-٥-٢
ــــــر  -١  ــــــي للــــــتحفظ األث يعــــــدل الســــــحب الجزئ

ـــدة  ـــذي تســـمح بـــه الصـــيغة الجدي القـــانوني للـــتحفظ بالقـــدر ال
للــتحفظ. وتظـــل آثـــار أي اعتـــراض أبــدي علـــى ذلـــك الـــتحفظ 

دام االعتـراض  مستمرة ما لم تقم الجهة التي أبدته بسحبه، ما
 ال ينطبق حصراً على ذلك الجزء من التحفظ الذي تم سحبه.

ال يجوز االعتراض على التحفظ الناتج عن  -٢ 
السحب الجزئـي للـتحفظ إال إذا كـان لهـذا السـحب الجزئـي 

 أثر تمييزي.
 سحب اإلعالنات التفسيرية ١٢-٥-٢

ســحب اإلعالنــات التفســيرية فــي أي وقــت مــن  يجــوز 
الغــرض، وذلــك باتبــاع نفــس  لهــذات المختصــة جانــب الســلطا

اإلجراء المطبق في إصدارها.
 اإلعالنات التفسيرية المشروطة سحب ١٣-٥-٢

اإلعالنـــــات التفســـــيرية المشـــــروطة تحكمــــــه  ســـــحب 
 المنطبقة على سحب التحفظات. القواعد

 االعتراضات على التحفظات  تعريف ١-٦-٢
 تانفــرادي، أيــاً كانـــ إعــالن" االعتــراضبتعبيــر " يقصــد 
أو تســــميته، تصــــدره دولــــة أو منظمــــة دوليــــة، رداً علــــى  صــــيغته
معاهــدة أبدتــه دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى،  علــىتحفــظ 

اسـتبعاد أو تعـديل اآلثـار  إلـىوتهدف به تلك الدولة أو المنظمة 
 المعاهــدةالقانونيــة المتوخــاة مــن الــتحفظ أو إلــى اســتبعاد تطبيــق 

 بأكملها في عالقاتها مع الدولة أو المنظمة التي أبدت التحفظ.

لتحفظـات المتـأخر لبداء اإلعلى  االعتراضتعريف  ٢-٦-٢
 على التوسيع المتأخر لنطاقهاأو 

يقصد بتعبير "االعتراض" أيضاً إعالن انفرادي تصدره  
دولــة أو منظمــة دوليــة لتعــارض بــه اإلبــداء المتــأخر لــتحفظ أو 

 المتأخر لنطاق تحفظ.التوسيع 
  التحفظات التي تجيزها المعاهدة ١-٣

للدولـــة أو للمنظمـــة الدوليـــة، عنـــد توقيـــع معاهـــدة أو  
التصــديق عليهــا أو إقرارهــا رســمياً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا 

 أو االنضمام إليها، أن تبدي تحفظًا، ما لم:
 تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛ أو (أ) 
علــى أنــه ال يجــوز أن تبــدى  تــنص المعاهــدة (ب) 

 سوى تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو
يكـــن الـــتحفظ، فـــي الحـــاالت التـــي ال تـــنص  (ج) 

عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة 
 والغرض منها.

  التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحةً  ١-١-٣
بموجـب المعاهـدة إذا  يكون التحفظ محظوراً صراحةً  

 كانت المعاهدة تتضمن حكماً خاصًا:
 يحظر جميع التحفظات؛ أو (أ) 
يحظر إبداء تحفظات علـى أحكـام محـددة،  (ب) 

 وأبدي التحفظ المعني على حكم من هذه األحكام؛ أو
ـــة مـــن التحفظـــات، وكـــان  (ج)  يحظـــر فئـــات معين

 التحفظ المعني يندرج ضمن فئة من هذه الفئات.
 تعريف التحفظات المحددة ٢-١-٣

، يعنــــــــي تعبيــــــــر ١-٣ألغــــــــراض المبــــــــدأ التــــــــوجيهي  
"التحفظــــات المحــــددة" التحفظــــات المتوخــــاة فــــي المعاهــــدة 
صــراحًة بشــأن أحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو بشــأن المعاهــدة  

 ككل فيما يتعلق بجوانب محددة بعينها.
  جواز إبداء تحفظات ال تحظرها المعاهدة ٣-١-٣

لمعاهدة تحظر إبداء تحفظات معينة، فإنـه إذا كانت ا 
ـــة أن تبـــدي تحفظـــاً ال تحظـــره  ـــة أو منظمـــة دولي ال يجـــوز لدول
المعاهـــدة إال إذا كـــان هـــذا الـــتحفظ ال يتعـــارض مـــع موضــــوع 

المعاهدة والغرض منها.
  جواز إبداء تحفظات محددة ٤-١-٣

إذا كانـــت المعاهـــدة تتـــوخى إمكانيـــة إبـــداء تحفظـــات  
دد مضــمونها، فــال يجــوز لدولــة أو منظمــة محــددة دون أن تحــ



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

دولية أن تبدي تحفظًا إال إذا كان هذا التحفظ ال يتعـارض مـع 
 موضوع المعاهدة والغرض منها.

عـــــدم توافـــــق الـــــتحفظ مـــــع موضـــــوع المعاهـــــدة  ٥-١-٣
  والغرض منها

يكـــون الـــتحفظ غيـــر متوافـــق مـــع موضـــوع المعاهـــدة  
المعاهـــدة يكـــون والغـــرض منهـــا إذا مـــس عنصـــراً أساســـياً مـــن 

 ضرورياً لتوجهها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة.
  والغرض منهاالمعاهدة  موضوعتحديد  ٦-١-٣

والغرض منها بحسـن نيـة مـع المعاهدة  موضوع يحدد 
جــــوز يو مراعــــاة مصــــطلحاتها فــــي الســــياق الــــذي وردت فيــــه. 

 هــــاأعمالبعنــــوان المعاهــــدة و  ،بصــــفة خاصــــة االســــتعانة أيضــــًا،
ا وكـــذلك، حيثمــا كـــان التحضــيرية والظـــروف التــي عقـــدت فيهــ

 .ة الالحقة التي تتفق عليها األطرافبالممارس ،مناسباً 
 التحفظات الغامضة أو العامة ٧-١-٣

يصاغ التحفظ على نحو يتـيح تحديـد نطاقـه، بغيـة تقيـيم  
 مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

 نص يعكس قاعدة عرفية التحفظات على ٨-١-٣
إن تعبيــــر نــــص فــــي المعاهــــدة عــــن قاعــــدة  -١ 

عرفية هو عنصر وثيق الصلة في الحكم علـى صـحة الـتحفظ 
يشكل في حد ذاته عائقاً أمام إبداء التحفظ على  وإن كان ال

 ذلك النص.
الــتحفظ علـــى نـــص فــي المعاهـــدة يعبـــر عـــن  -٢ 

التـي يسـتمر  قاعدة عرفية ال يمس الطابع الملزم لتلك القاعدة
انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة ملزمــة بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 
المتحفظـــة وغيرهـــا مـــن الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة الملَزمـــة 

 بتلك القاعدة.
 التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة ٩-١-٣

ال يمكن أن يستبعد التحفظ األثر القـانوني للمعاهـدة  
قطعية من القواعد العامة أو أن يعدله على نحو يخالف قاعدة 

 للقانون الدولي.
التحفظــــات علــــى نصــــوص تتعلــــق بحقــــوق غيــــر  ١٠-١-٣

 قابلة لالنتقاص
ال يجـــوز لدولـــة أو منظمـــة دوليـــة أن تبـــدي تحفظـــًا  

على نص في معاهدة يتعلق بحقوق غير قابلة لالنتقاص، إال 
إذا كــــان ذلــــك الــــتحفظ يتوافــــق مــــع الحقــــوق وااللتزامــــات 

مـــة عـــن تلـــك المعاهـــدة. وفـــي تقيـــيم ذلـــك األساســـية الناج
التوافق، تراعى األهمية التي أولتها األطراف لتلك الحقـوق 

 بجعلها غير قابلة لالنتقاص.

 التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي ١١-١-٣
ال يجــوز إبــداء تحفــظ ترمــي بــه دولــة أو منظمــة دوليــة  

معاهدة  إلى استبعاد أو تعديل األثر القانوني لنصوص معينة في
أو للمعاهـــــدة ككـــــل صـــــوناً لســـــالمة معـــــايير محـــــددة للقـــــانون 
الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو لقواعـــد تلـــك المنظمـــة إال إذا كـــان 

 يتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
التحفظــــــات علــــــى المعاهــــــدات العامــــــة لحقـــــــوق  ١٢-١-٣

 اإلنسان
ــــتحفظ مــــع موضــــوع وغــــرض   ــــيم مــــدى توافــــق ال لتقي

ـــة حقـــوق اإلنســـان، ينبغـــي أن يؤخـــذ فـــي معاهـــدة عامـــة لحما ي
الحسـبان عــدم قابليـة الحقــوق المنصـوص عليهــا فـي المعاهــدة 
للتجزئــة وتــرابط هــذه الحقــوق وتشــابكها وكــذلك أهميــة الحــق 

الــنص موضــوع الــتحفظ فــي ســياق التوجــه العــام للمعاهــدة،  أو
 ومدى خطورة تأثير ذلك التحفظ عليه.

المعاهـــدة تتعلـــق التحفظـــات علـــى نصـــوص فـــي  ١٣-١-٣
 بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة

ال يكــون الــتحفظ علــى نــص وارد فــي معاهــدة يتعلــق  
بتسوية المنازعات أو رصد تنفيـذ المعاهـدة غيـر متوافـق، فـي 
حــد ذاتــه، مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا، مــا لــم يكــن 

 هذا التحفظ:
وني يرمــي إلــى اســتبعاد أو تعــديل األثــر القــان (أ) 

 لنص في المعاهدة ال بد منه لعلة وجودها؛ أو
يترتــب عليــه أثــر مــؤداه اســتبعاد الدولــة أو  (ب) 

المنظمــة الدوليــة المتحفظــة مــن آليــة لتســوية المنازعــات أو 
لرصد تنفيـذ المعاهـدة فيمـا يتعلـق بـنص فـي المعاهـدة سـبق 
لهــا قبولــه، إذا كــان إعمــال هــذه اآلليــة يشــكل ذات الغــرض 

 المعاهدة.المتوخى من 
نص مشاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحفظات  -٢

ا اللجنة  على املعاهدات والتعليقات عليها اليت اعتمد
ا التاسعة واخلمسني  يف مؤقتة بصفة  دور

يرد فيما يلـي نـص مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة والتعليقـات  -١٥٤
ا التاسعة واخل ا اللجنة يف دور  مسني.عليها اليت اعتمد

عـــــدم توافـــــق الـــــتحفظ مـــــع موضـــــوع المعاهـــــدة  ٥-١-٣
 والغرض منها

يكـــون الـــتحفظ غيـــر متوافـــق مـــع موضـــوع المعاهـــدة  
والغـــرض منهـــا إذا مـــس عنصـــراً أساســـياً مـــن المعاهـــدة يكـــون 

 ضرورياً لتوجهها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة. 



التحفظات على المعاهدات 

 التعليق
إن توافـــــــق الـــــــتحفظ مـــــــع موضـــــــوع املعاهـــــــدة  )١( 

(ج) مـن اتفاقيـة ١٩والغرض منها يشكل، وفقـًا ألحكـام املـادة 
فيينـــــا، الــــــيت تكررهـــــا الفقــــــرة الفرعيـــــة (ج) مــــــن مشـــــروع املبــــــدأ 

، املعيــار األساســي جلــواز إبــداء الــتحفظ. وهــو ١-٣التــوجيهي 
 أيضاً أكثر املعايري إثارة للمشاكل.

غري أن مفهوم موضوع املعاهدة والغرض منها  )٢( 
ميــدان التحفظــات. فهــو مســتخدم يف اتفاقيــة فيينــا ال يقتصــر علــى 
 (ج)١٩مهــــا املــــادة  -فقــــط ، حكمــــان منهــــا )٧١(يف مثانيــــة أحكــــام

يتعلقان بالتحفظـات. لكـن أيـاً مـن  - ٢٠من املادة  ٢والفقرة 
هـذه األحكـام ال يعـرف مفهـوم موضـوع املعاهـدة والغـرض منهـا 

وميكـــــــــن أن  .)٧٢(وال يعطـــــــــي "إشـــــــــارات" معينـــــــــة هلـــــــــذه الغايـــــــــة
يستخلص من ذلك على أكثر تقدير أنه ينبغي التزام قدر كبـري 
مــن العموميــة: فلــيس املقصــود هــو "متحــيص" املعاهــدة وفحــص 
أحكامهـــــا الواحـــــد تلـــــو اآلخـــــر، بـــــل املقصـــــود هـــــو اســـــتخالص 

 "جوهرها"، أي "مهمتها" اإلمجالية: 
من اتفاقية  ١٨فهناك إمجاع على أن الفقرة (أ) من املادة  •
املعاهـــــدة، بــــل تلزمهـــــا فقـــــط  بـــــاحرتامنــــا ال تلـــــزم الـــــدول املوقعــــة فيي

ا تعطيـل املعاهـدة خـالل الفـرتة  باالمتناع عن إتيان أعمال مـن شـأ
ا  ؛)٧٣(السابقة لتعبريها عن موافقتها على االلتزام 

بـنفس املعـىن:  ٥٨مـن املـادة  `٢`(ب)١وصيغت الفقـرة  •
اهدة، مبا أن موضوع هذا فاملقصود، افرتاضاً، ليس فرض احرتام املع

__________
، ٢٠مـــن املـــادة  ٢(ج)، والفقـــرة ١٩، واملـــادة ١٨راجـــع املـــادة )٧١(
مــــن  ‘٢‘(ب)١، والفقــــرة ٣٣مــــن املــــادة  ٤، والفقــــرة ٣١مــــن املــــادة  ١والفقــــرة 
. ٦٠(ب) مـــن املـــادة ٣، والفقـــرة ٥٨مـــن املـــادة  ‘٢‘(ب)١، والفقـــرة ٤١ املـــادة

"[الشـــروط   "[األســـس اجلوهريـــة]" أو ب  املتعلقـــة ب وميكـــن ربـــط ذلـــك باألحكـــام
األساسية للرضا] [...] باالرتباط باملعاهدة" (انظر 

؛ ويـرد أيضـاً يف 

.( 
، فــــــــــــــإن و كمــــــــــــــا أشــــــــــــــارت )٧٢(

مل تتطــرق علــى حنــو يــذكر إىل  ١٩٦٦تعليقــات اللجنــة علــى مشــروع املــادة عــام 
املسألة (انظر 

.( 
انظـر علـى سـبيل املثـال )٧٣(

، حيـث يعـرف االلتـزام الناشـئ عـن 
بأنه التزام بسـلوك معـني، أو  ١٨ادة امل

. 

النص هو حتديد الشـروط الـيت جيـوز مبوجبهـا تعليـق تنفيـذ املعاهـدة، 
 بل املقصود هو احلفاظ على ما تعتربه األطراف املتعاقدة جوهرياً؛ 

هـــي  ٤١مـــن املـــادة  `٢`(ب)١وتتـــوخى الفقـــرة الفرعيـــة  •
 )٧٤(*"بكاملهـا[...] املعاهـدة   أيضاً احلفاظ على "التنفيذ الفعال ل

يف حالـــة تعـــديل املعاهـــدة بالنســـبة للعالقـــات بـــني أطـــراف متعاقـــدة 
 معينة فقط؛

"اخلــــــــرق  ٦٠(ب) مــــــــن املــــــــادة ٣كمــــــــا تعــــــــرف الفقــــــــرة  •
اجلوهري" للمعاهدة، مقارنة خبرق آخر، بأنه "انتهاك حكـم [...] 

 *"؛ال غىن عنه
مـــن املـــادة  ٤والفقـــرة  ٣١مـــن املـــادة  ١ومبقتضـــى الفقـــرة  •
يتحــــدد املعــــىن العــــام للمعاهــــدة يف ضــــوء موضــــوع يفــــرتض أن  ٣٣

 .)٧٥(املعاهدة والغرض منها على حنو يسمح بتفسريها
ولـــيس هنـــاك أدىن شـــك يف أن عبـــارة "موضـــوع  )٣( 

املعاهــــدة والغــــرض منهــــا" تفيــــد فعــــًال نفــــس املعــــىن يف مجيــــع هــــذه 
) الـــذي يعـــد األحكــام: ممـــا يـــدل علـــى ذلــك أن وولـــدك (

انون التحفظــات علــى املعاهــدات يف اتفاقيــة دون مبالغــة مؤســس قــ
لتربيـر إدراج هـذا املعيـار يف الفقـرة  )٧٦(فيينا، قد أشـار إليهـا صـراحة

علـــى ســـبيل االســـتدالل مبـــا هـــو أْوَىل:  ١٩الفرعيـــة (ج) مـــن املـــادة 
فبمـا أن "مواضـيع املعاهــدات وأغراضـها [...] معــايري بالغـة األمهيــة 

 أنيف تفسري [...] املعاهدات" ومبا 
اللجنـــة قـــد اقرتحـــت أن الدولـــة الـــيت وقعـــت علـــى معاهـــدة أو صـــدقت عليهـــا أو 
انضـــمت إليهـــا أو قبلتهـــا أو وافقـــت عليهـــا ينبغـــي أن متتنـــع، حـــىت قبـــل بـــدء نفـــاذ 
املعاهــدة، عــن األعمــال الــيت مــن شــأن آثارهــا إبطــال أغــراض املعاهــدة [...] فإنــه 

ري متوافقـــة مـــع موضـــوع ســـيكون مـــن املفارقـــة إقـــرار إمكانيـــة إصـــدار حتفظـــات غـــ
 .)٧٧(املعاهدة والغرض منها

غري أن هذا ال حيل املشكلة، فهو يؤكد أن هناك مفهومـاً  
وحيــــداً ومتعــــدد االســــتخدامات، لكــــن تعريفــــه يظــــل غــــري واضــــح. 

جــاء يف أحــد املؤلفــات "إن موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا  فكمــا

__________
ــــ -إن عبــــارة "موضــــوع وغــــرض" الــــواردة يف ذلــــك الــــنص )٧٤( يت وال

 تزيد املعىن غموضاً بدالً من توضيحه.  -حذفت من االقتباس الوارد أعاله 
انظر )٧٥(

؛ وانظر أيضاً 

؛ أو 

. 
 (احلاليتني). ٣١و ١٨أشار حتديداً إىل املادتني )٧٦(
اخلـــــــــاص الســــــــــري مهفـــــــــري وولــــــــــدك  التقريـــــــــر الرابـــــــــع للمقــــــــــرر)٧٧(

ـــــة) عـــــن قـــــانون املعاهـــــدات، ( لـــــد ١٩٦٥ حولي ، ا
 .٦، الفقرة ٥١، ص و ، الوثيقة الثاين



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

أن احملاولــة . ومــن املؤكــد )٧٨(يشــكالن مفهومــاً غامضــاً إىل حــٍد مــا"
إلدخـــــال عنصـــــر  ١٩املتمثلـــــة يف الفقـــــرة الفرعيـــــة (ج) مـــــن املـــــادة 

موضـــوعي يف نظـــام ذايت إىل حـــٍد بعيـــد، يف ضـــوء الفتـــوى الصـــادرة 
، ليســـــت مقنعـــــة )٧٩(١٩٥١عـــــن حمكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة يف عـــــام 

إن القـــــول بتعـــــارض حتفـــــظ مـــــا مـــــع موضـــــوع املعاهـــــدة : ")٨٠(متامـــــاً 
. وكـان القضـاة الـذين تبنـوا آراء )٨١(والغرض منها أسهل من إثباتـه"

احلــل  ١٩٥١خمالفــة قــد انتقــدوا يف رأيهــم املشــرتك الصــادر يف عــام 
التحفظـات علــى الـذي أقرتـه األغلبيـة يف الفتــوى الصـادرة يف قضـية 

مؤكـدين أن هـذا  اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة
ائية و  ، وكان هـذا )٨٢(متسقة"احلل ال يسمح بالتوصل إىل "نتائج 

ا جلنة القانون الدويل  هو أحد األسباب الرئيسية للمقاومة اليت أبد
 : ١٩٥١للنظام املرن الذي أقرته حمكمة العدل الدولية يف عام 

وحــىت لــو اعتربنــا أنــه ميكــن مــن حيــث املبــدأ التمييــز بــني األحكــام  
مــــا، فــــإن  املتعلقـــة مبوضــــوع االتفاقيــــة والغـــرض منهــــا واألحكــــام األبعـــد صــــلة 
 .)٨٣(اللجنة ال ترى كيف ميكن أن يكون هذا التمييز غري ذايت

__________
أعـاله)،  ٧٢املرجع املذكور (احلاشـية ، )٧٨(

ـذا املعيـار (والـذي ٣٤٢ ص . وهناك إمجاع يف الفقـه بشـأن عـدم اليقـني املـرتبط 
ــر علـى سـبيل املثـال  توجـه إليـه االنتقـادات بـدرجات متفاوتـة مـن احلـدة): انظـ

. انظـر أيضـاً 
علـــى التقريــر األول للمقــرر اخلــاص عــن القــانون واملمارســة املتعلقــني بالتحفظــات 

 .١٠٩أعاله)، الفقرة  ١٢املعاهدات (احلاشية 
انظر )٧٩(

أعـاله): "وعليـه  ٢٦(احلاشـية  
فإن مدى توافـق الـتحفظ مـع موضـوع االتفاقيـة والغـرض منهـا جيـب أن يشـكل 

تقــرن انضــمامها بــتحفظ، وكــذلك الدولــة الــيت ترتئــي  املعيــار لتوجــه الدولــة الــيت
ا جيـب أن تعـرتض علـى هـذا الـتحفظ. فتلـك هـي قاعـدة السـلوك الـيت جيـب  أ
ا كل دولة يف التقييم الـذي يتعـني عليهـا القيـام بـه، مبفردهـا ومـن  أن تسرتشد 

 ). ٢٤وجهة نظرها، ملقبولية التحفظ" (ص 
ــــــــــة "أدخلــــــــــت احمل   وفقــــــــــاً ل)٨٠( كمــــــــــة الدولي

مصطلحات غائية يف جمموعة املفردات املتعلقة بالتحفظـات الـيت كـان يسـودها 
‘" (املوافقــة‘اســتخدام كلمــة 

.( 
)٨١(

. 
)٨٢(

 .٤٤أعاله)، ص  ٢٦(انظر احلاشية  
ا الثالثة، )٨٣( حولية تقرير جلنة القانون الدويل الذي يتناول أعمال دور
لد الثاين، الوثيقة ١٩٥١  . ٢٤، الفقرة ١٢٨، يف ص ١٢٣، ص ، ا

وظـــل الســـري مهفـــري وولـــدك نفســـه يبـــدي تـــردداً  )٤( 
 :)٨٤(١٩٦٢يف تقريره األول اهلام املتعلق بقانون املعاهدات يف عام 

إن املبدأ الذي طبقته احملكمـة هـو مبـدأ ذايت يف جـوهره وال ميكـن اختـاذه معيـاراً 
اً لتحديـــد مـــا إذا كـــان حيـــق أو ال حيـــق لدولـــة متحفظـــة أن تعتـــرب طرفـــاً يف عامـــ

معاهــدة متعــددة األطــراف. وميكــن إقــرار هــذا املعيــار إذا كانــت مســألة "التوافــق 
مــع موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا" ميكــن حســمها دائمــاً حســماً موضــوعياً؛ 

 لكن ذلك ليس هو احلال [...]

وضــوع االتفاقيــة والغــرض منهــا" الــذي غــري أن معيــار "التوافــق مــع م 
طبقته احملكمة استوحي بال جدال من مفهوم مفيد ينبغي أن يدخل يف اعتبـار 
الـــدول الـــيت تبـــدي حتفظـــات والـــدول الـــيت جيـــب أن تقـــرر قبـــول أو عـــدم قبـــول 
حتفظ تبديـه دولـة أخـرى. [...] ولـئن كـان املقـرر اخلـاص يعتـرب أن املبـدأ الـذي 

يــة مؤكــدة كمفهــوم عــام، فإنــه يــرى أنــه سيصــعب اختــاذه طبقتــه احملكمــة لـــه أمه
ملركــز دولــة متحفظــة كطــرف يف معاهــدة، إىل جانــب املعيــار املوضــوعي  معيــاراً 

 .)٨٥(املتمثل يف قبول التحفظ أو رفضه من جانب الدول األخرى
__________

هــذا هــو التقريــر الــذي قــدم "النظــام املــرن" إىل اللجنــة ودافــع عنــه )٨٤(
لد الثاين، الوثيقة ١٩٦٢حولية بقوة (  ).٧٤-٧٢ ، صو ، ا

؛ ويف نفــــــــــس ١٠، الفقــــــــــرة ٦٦-٦٥املرجــــــــــع نفســــــــــه، ص )٨٥(
لــد االجتــاه، انظــر العــرض الشــفوي الــذي قدمــه  ، املرجــع نفســه، ا

؛ ٦-٤، الفقــرات ١٣٩، ص ١٩٦٢أيار/مــايو  ٢٥، ٦٥١األول، اجللســة 
  خلاص مع ذلك يف وصـف مبـدأ التوافـق بويف أثناء املناقشة، مل يرتدد املقرر ا

وتوضح هذه الفقرة أيضـاً  - ٨٥، الفقرة ١٤٥"املعيار" (املرجع نفسه، ص 
رأى منــــذ البدايــــة أن هــــذا املعيــــار حاســــم فيمــــا يتعلــــق بإبــــداء  أن 

التحفظات (خالفاً لالعرتاضات اليت كـان يـرى خبصوصـها أن مبـدأ الرتاضـي 
طبيــــــــق)). وكانــــــــت الصــــــــيغة املســــــــتخدمة يف وحــــــــده هــــــــو املبــــــــدأ القابــــــــل للت

الــيت اقرتحهــا املقــرر اخلــاص تعكــس هــذا  ١٧(أ) مــن مشــروع املــادة ٢ الفقــرة
(أ) ١املوقف غـري احملـدد: "علـى كـل دولـة تبـدي حتفظـاً وفقـاً ألحكـام الفقـرة 

ـذا احلكـم، انظـر الفقـرة ( ) مـن التعليـق علـى ٣من هذه املـادة [فيمـا يتعلـق 
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٦ حوليـــــة، ١-١-٣يهي مشـــــروع املبـــــدأ التـــــوج ، ا

الــتحفظ مــع ] أن تراعــي توافــق هــذا ٢-الفصــل الثــامن، الفــرع جــيم)، ثــاينال
لد الثاين، ص ١٩٦٢حولية موضوع املعاهدة والغرض منها" ( ). وقـد ٦٠، ا

ــا اللجنــة يف عــام   ١٩٦٢القــى هــذا املبــدأ قبــوالً عامــاً يف املناقشــات الــيت أجر
لــد األول، (انظــر بوجــه خــاص مــداخالت كــل مــن  ، املرجــع نفســه، ا

؛ ٥٤، الفقـــــــــرة ١٤٢، ص ؛ و٢٣، الفقـــــــــرة ١٤٠، ص ٦٥١اجللســـــــــة 
مل يرتددوا يف احلديث عن  ، حيث٧٩، الفقرة ١٤٥-١٤٤، ص و

، ١٩٦٢أيار/مـــايو  ٢٩، ٦٥٣، واجللســـة ٨٢"معيـــار" (انظـــر أيضـــاً الفقـــرة 
، ١٩٦٢أيار/مايو  ٢٨، ٦٥٢، اجللسة )؛ و٢٧، الفقرة ١٥٦ص 
، (انظـــــــــــــر  ١٩٦٥)، وكـــــــــــــذلك يف عـــــــــــــام ٢٥، الفقـــــــــــــرة ١٤٨ص 

لـــــــــــد األول، اجللســـــــــــة ١٩٦٥ حوليــــــــــة ، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــه  ٨، ٧٩٧، ا
)؛ وانظر مـع ٢٥، الفقرة ١٥٠، ص ؛ و٢٠، الفقرة ١٥٠-١٤٩ ص

لـــــــد األ١٩٦٢ حوليـــــــة، ذلــــــك اعرتاضـــــــات  ، ٦٥٢اجللســـــــة ، ول، ا
، ؛ و٦٧، الفقـــــــــرة ١٦٠، ص ٦٥٣، واجللســـــــــة ١٨، الفقـــــــــرة ١٤٨ ص

، ٦٥٣، اجللســــــــــــــة ؛ و٥١-٤٧، الفقــــــــــــــرات ١٥٠، ص ٦٥٢اجللســــــــــــــة 
، ١٩٦٥يف أثنـاء مناقشـات عـام  ضات ؛ أو اعرتا٣٤، الفقرة ١٥٧ ص

لـــــــــــد األول، اجللســـــــــــة ١٩٦٥حوليــــــــــة  ، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــه  ٤، ٧٩٦، ا
، ؛ و٦٩، الفقــــــــــرة ١٥٤، ص ٧٩٧، واجللســــــــــة ٥٥، الفقــــــــــرة ١٤٧ ص

ــــــه  ٩، ٧٩٨اجللســــــة  . واعــــــرتض ٧١، الفقــــــرة ١٦١، ص ١٩٦٥حزيران/يوني
حـــىت النهايـــة علـــى الفقـــرة الفرعيــــة (ج)، وهلـــذا الســـبب امتنـــع عــــن  

صــــوتاً  ١٦برمتـــه (والــــذي اعتمــــد بأغلبيــــة  ١٨التصـــويت علــــى مشــــروع املــــادة 
، ١٩٦٥متوز/يوليــه  ٢مقابــل ال شــيء وامتنــاع عضــو واحــد عــن التصــويت يف 

 ).٤٢، الفقرة ٢٨٣، ص ١٩٦٥متوز/يوليه  ٢، ٨١٦املرجع نفسه، اجللسة 



التحفظات على المعاهدات 

وكان املقصود بال شك هو توخي احلذر التكتيكـي ألن تبـين املقـرر 
مع موضوع املعاهدة والغرض منها، ليس اخلاص نفسه ملبدأ التوافق 

فقــط كمعيــار لصــحة التحفظــات بــل أيضــاً كعنصــر أساســي ينبغــي 
 .)٨٧(، كان سريعاً )٨٦(أخذه يف احلسبان يف جمال التفسري

ويتميــز هــذا املعيــار يف الواقــع مبزايــا كبــرية. فعلــى  )٥( 
الــرغم مــن وجــود "هــوامش ذاتيــة" ال مفــر منهــا، وحيــدها مــع ذلــك 

مبدأً  ١٩لنية العام، توفر الفقرة الفرعية (ج) من املادة مبدأ حسن ا
 توجيهياً مفيداً يسمح حبل معظم ما يثور من مشاكل حًال معقوًال.

ـــــنص ال  )٦(  ـــــذا ال واألعمـــــال التحضـــــريية املتعلقـــــة 
، فـإن التعليـق )٨٩(. فكمـا ذكـر)٨٨(تفيد كثرياً يف حتديد معـىن العبـارة

ــــذي اعتم١٦علــــى مشــــروع املــــادة  ــــه يف عــــام ، وال جلنــــة  ١٩٦٦دت
القــانون الــدويل الــيت تكــون عــادة أكثــر إســهاباً، يقتصــر علــى فقــرة 

يتطـــرق حـــىت إىل الصـــعوبات املرتبطـــة بتعريـــف موضـــوع  وحيـــدة وال
ـــد،  املعاهـــدة والغـــرض منهـــا، إال بأســـلوب غـــري مباشـــر إىل حـــد بعي

: "إن مقبوليــــة أو )٩٠(١٧يقتصـــر علـــى اإلحالــــة إىل مشـــروع املـــادة 
ليــة حتفــظ يبــدى يف إطــار الفقــرة (ج) [...] يتوقــف إىل عــدم مقبو 

حـــد كبـــري، يف مجيـــع األحـــوال، علـــى مـــدى اعتبـــار الـــدول املتعاقـــدة 
 .)٩١(األخرى هذا التحفظ حتفظاً مقبوًال"

ومل تــــؤد مناقشــــة الفقــــرة الفرعيــــة (ج) مــــن هــــذا  )٧( 
مث يف مؤمتر األمـم املتحـدة لقـانون  )٩٢(النص يف جلنة القانون الدويل

إىل توضــيح معــىن عبــارة "موضــوع املعاهــدة والغــرض  )٩٣(املعاهــدات
منهــا" ألغــراض هــذا الــنص. وال تســمح األحكــام القضــائية الدوليــة 

__________
 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣١من املادة  ١قرة انظر الف)٨٦(
 ٧٢، املرجـع املـذكور (احلاشـية انظـر )٨٧(

 .٣٢١-٣٢٠ أعاله)، ص
 .٣٢١-٣١٩املرجع نفسه، ص )٨٨(
)٨٩(

. 
. وهــــذه ١٩٦٩مــــن اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام  ٢٠أصــــبحت املــــادة )٩٠(

 قع أي حل للمسألة اليت ظلت معلقة.املادة ال تقدم يف الوا
لـــد الثـــاين، ص ١٩٦٦حوليـــة )٩١( يـــذكر  . وال١٧، الفقـــرة ٢٠٧، ا

 )١٨(د) مــن املــادة ١ (الفقـرة ١٩٦٢التعليـق علـى الـنص املقابــل الـذي اعتمـد يف عــام 
لد الثاين، ص١٩٦٢حولية أي شيء إضايف (انظر   ).١٥، الفقرة ١٨٠ ، ا

 أعاله. ٨٥انظر احلاشية )٩٢(
مـــــن األمـــــور ذات الداللـــــة أن أيـــــاً مـــــن التعـــــديالت الـــــيت اقـــــرتح )٩٣(

مبـا يف ذلـك التعــديالت  -للجنـة القـانون الـدويل  ١٦إدخاهلـا علـى مشـروع املـادة 
ـــــر جذريـــــة  مل يضـــــع هـــــذا املبـــــدأ موضـــــع التســـــاؤل. وكـــــان أقصـــــاها هـــــو  -األكث

ضــــافة التعـــديالت املقدمـــة مـــن إســـبانيا وكولومبيـــا والواليـــات املتحـــدة والداعيـــة إل
) ٦مفهوم "طبيعة" املعاهدة أو االستعاضة به عن مفهـوم املوضـوع (انظـر الفقـرة (

لـد الثـاين ٢٠٠٦ حوليـة، ١-١-٣من التعليق على مشـروع املبـدأ التـوجيهي  ، ا
 ).٧٥٩، احلاشية ٢-الفصل الثامن، الفرع جيم)، ثاين(اجلزء ال

ــــــرغم مــــــن شــــــيوع  ــــــذه العبــــــارة علــــــى ال أيضــــــاً بتحديــــــد املقصــــــود 
، وإن كانــــــــت هــــــــذه األحكــــــــام تتضــــــــمن بعـــــــــض )٩٤(اســــــــتخدامها
فيدة، وخباصة يف فتوى حمكمة العـدل الدوليـة الصـادرة اإلشارات امل

التحفظــات علــى اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة بشــأن  ١٩٥١يف عــام 
 .اجلماعية واملعاقبة عليها

ويبــــدو أن هــــذه العبــــارة قــــد اســــتخدمت للمــــرة  )٨( 
يف فتــوى حمكمــة العــدل الــدويل الدائمــة  )٩٥(األوىل بصــيغتها احلاليــة

"الطوائــــــــف" بشــــــــأن قضــــــــية  ١٩٣٠وليــــــــه متوز/ي ٣١الصــــــــادرة يف 
. غـــري أنـــه توجـــب االنتظـــار حـــىت كـــان فصـــل )٩٦(اليونانيـــة البلغاريـــة

األنشطة العسكرية وشـبه العسـكرية حمكمة العدل الدولية يف قضية 
لكــي تنهــي مــا وصــف بأنــه  ١٩٨٦عــام  )٩٧(يف نيكــاراغوا وضــدها

بـــال  ١٩٦٩، بتـــأثري اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام )٩٨("فوضـــى املصـــطلحات"
ــــذَكر مــــن هــــذه )٩٩(كشــــ ــــه يصــــعب اســــتنتاج أي شــــيء ي . غــــري أن

__________
 ٧٢، املرجـع املـذكور (احلاشـية انظـر )٩٤(

 أدناه. ٩٩، واحلاشية ٣١٩-٣١٢ أعاله)، ص
 ٧٢املرجـع املـذكور (احلاشـية ( أشـار )٩٥(

عبــارة "اهلــدف والنطــاق" () إىل أن ٣١٥ أعــاله)، ص
ا حمكمــة العــدل الــدويل ) قــد اســتخدمت فعــالً يف  الفتــوى الــيت أصــدر

ن قضــــية بشــــأ ١٩٢٦متوز/يوليــــه  ٢٣الدائمــــة يف 

فيمــا يتعلــق بالبــاب الثالــث عشــر مــن  
 معاهـــــدة الســـــالم بـــــني القـــــوى احلليفـــــة والشـــــريكة وأملانيـــــا (معاهـــــدة فرســـــاي)،
 .
ويصف املؤلفان نفسهما، بعد استعراض شـامل لقـرارات احملكمـة ذات الصـلة، 
ائيـــة (وخصوصـــاً باإلنكليزيـــة) مـــن خـــالل  صـــعوبة اخللـــوص إىل مصـــطلحات 

املرجــــع املــــذكور ، الســــوابق القضــــائية للمحكمــــة (
 ).٣١٦-٣١٥ أعاله)، ص ٧٢(احلاشية 
)٩٦(

غـري أن املصـطلحني . 
عكســــا: إذ اســــتندت احملكمــــة إىل "هــــدف وموضــــوع" االتفاقيــــة املعقــــودة بــــني 

 ٢٧يف  اليونــان وبلغاريــا بشــأن النــزوح املتبــادل، واملوقعــة يف 
 ).٢١(املرجع نفسه، ص  ١٩١٩تشرين الثاين/نوفمرب 

)٩٧(

. 
أعـاله)،  ٧٢، املرجع املذكور (احلاشـية )٩٨(

 .٣١٦ ص
منــذ ذاك احلــني بــدت املصــطلحات الــيت اســتخدمتها احملكمــة )٩٩(

راسخة متاماً؛ راجع: 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

السوابق القضائية الـوفرية نسـبياً فيمـا يتعلـق باألسـلوب الـذي ينبغـي 
اتباعــه لتحديــد موضــوع معاهــدة حمــددة والغــرض منهــا، إذ كثــرياً مــا 

وعنـدما تبــدي حرصـاً علــى  ،)١٠٠(تكتفـي احملكمــة بتأكيـدات صــرفة
جاً عم  .)١٠١(لياً تربير موقفها تتبع يف ذلك 

وملعاجلــــــة مســــــاوئ عــــــدم الوضــــــوح هــــــذا، ثـــــــار  )٩( 
التســـــاؤل عمـــــا إذا كـــــان ينبغـــــي حتليـــــل مفهـــــوم "موضـــــوع املعاهـــــدة 
والغرض منها" مبحاولة حتديد موضوع املعاهدة من ناحية، والغرض 
منهــا مــن ناحيــة أخــرى. وهكــذا أشــار رويــرت، عنــد مناقشــة مشــروع 

ملتعاقـــــــدين"، إىل أن املتعلـــــــق بقاعـــــــدة "العقـــــــد شـــــــريعة ا ٥٥املـــــــادة 
__________________________________________

. 
انظــر علــى ســبيل املثــال )١٠٠(

: "من الواضح أن 
] [...] كــــان تــــأمني حريــــة املالحـــــة" ١٨٥٦موضــــوع معاهــــدة بــــاريس [لعـــــام 

)؛ و٦٤ (ص
؛ 

املشـــار إليهـــا يف احلاشـــية الســـابقة:  واألحكـــام يف القضـــايا التاليـــة

. 
) مـــــــــــن التعليـــــــــــق علـــــــــــى مشـــــــــــروع املبـــــــــــدأ ٣انظــــــــــر الفقـــــــــــرة ()١٠١(
 أدناه. ٦-١-٣ التوجيهي

. ويف حني يبدو )١٠٢("موضوع االلتزام والغرض منه شيئان خمتلفان"
، فإنــه )١٠٣(التمييــز شــائعاً يف الفقــه الفرنســي (أو النــاطق بالفرنســية)

 .)١٠٤(يثري شك الكتاب من املدرسة األملانية أو اإلنكليزية
غري أن كاتباً (فرنسياً) أثبـت بأسـلوب مقنـع أن  )١٠( 
. وهــــذا )١٠٥(القضــــائية الدوليــــة ال تســــمح حبســــم املســــألةاألحكــــام 

الـذي يعـرف  -صحيح بوجه خـاص ألن أيـاً مـن موضـوع املعاهـدة 
فضًال عـن الغـرض مـن املعاهـدة (أي  - )١٠٦(بأنه مضمون املعاهدة

ال يبقــى ثابتــاً عــرب الــزمن، وهــو األمــر  )١٠٧(النتيجــة املنشــودة منهــا)
ور الــيت طرحهــا الســري الغــرض املتطــالــذي تشــري إليــه بوضــوح نظريــة 

ـــــيس  ـــــد فيتســـــموريس: "إن مفهـــــوم املوضـــــوع والغـــــرض ذاتـــــه ل جريال
مفهومــاً ثابتــاً وســاكناً، بــل هــو عرضــة للتغــري، أو بــاألحرى التطــور، 

. )١٠٨(مــــــع اكتســــــاب اخلــــــربة يف جمــــــال إنفــــــاذ االتفاقيــــــة وتطبيقهــــــا"
غرابــة بالتــايل يف أن مــآل احملــاوالت الفقهيــة للتوصــل إىل طريقــة  وال

لتحديــــــــد موضــــــــوع املعاهــــــــدة والغــــــــرض منهــــــــا كــــــــان خميبــــــــاً  عامــــــــة
 .)١٠٩(لآلمال

__________
ــــــــة )١٠٢( ــــــــد األول، اجللســــــــة ١٩٦٤حولي ل  أيــــــــار/ ١٩، ٧٢٦، ا
. غـــري أن املؤلـــف نفســـه أبـــدى يف موضـــع ٧٧، الفقـــرة ٢٦، ص ١٩٦٤ مـــايو

، املرجــع املــذكور آخــر شــكه يف فائــدة التمييــز (انظــر 
 ،(يـرد أيضـاً يف  ٦٢٥ أعـاله)، ص ٧١(احلاشـية 

 )).٣٦٣ )، صاملرجع نفسهاملرجع املذكور (
 ٧٢، املرجـع املـذكور (احلاشـية انظـر )١٠٣(
 .٣٢٧-٣٢٥ص أعاله)، 
 .٣٢٨-٣٢٧و ٣٢٥-٣٢٢املرجع نفسه، ص )١٠٤(
 .٦٩٦ص أعاله)،  ٧٨، املرجع املذكور (احلاشية )١٠٥(
انظـر علـى سـبيل املثـال )١٠٦(

إن موضوع أي صـك  :
 وااللتزامات املرتتبة عليه. يكمن يف احلقوق

 املرجع نفسه.)١٠٧(
)١٠٨(

 ،. انظــر أيضــاً 
، أو ٦٩٧أعــــــاله)، ص  ٧٨املــــــذكور (احلاشــــــية  املرجــــــع

. 
تقـــرتح أكثـــر احملـــاوالت اكتمـــاالً، والـــيت يرجـــع الفضـــل فيهـــا إىل )١٠٩(

ــذا األمــر علــى مــرحلتني: ينبغــي يفو   املرحلــة األوىل ، القيــام 
اللجــوء إىل العنــوان، والديباجــة، ومــواد املعاهــدة الــيت توضــح رســالتها العامــة، إن "

وجدت"؛ أمـا يف املرحلـة الثانيـة، فينبغـي اختبـار النتيجـة الـيت أمكـن التوصـل إليهـا 
، املرجـــع املـــذكور (ألول وهلـــة يف ضـــوء نـــص املعاهـــدة 

). لكــن تطبيــق هــذه الطريقــة الــيت تبــدو منطقيــة ٣٣٣ صأعــاله)،  ٧٢(احلاشــية 
مـن اتفاقيـة فيينـا الـيت  ٣١(وإن كانت تقلب ترتيـب األولويـات الناشـئ عـن املـادة 

جتعــل "تعــابري املعاهــدة" نقطـــة االنطــالق ألي تفســري؛ انظـــر أيضــاً فتــوى حمكمـــة 
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضـية 

 (



التحفظات على المعاهدات 

وكمـــــا أشـــــار آغـــــو يف مناقشـــــات جلنـــــة القـــــانون  )١١( 
يف اتفاقيـة  ١٩(الذي أصبح املـادة  ١٧الدويل بشأن مشروع املادة 

 فيينا)، فإنه: 
ال ميكـــــن البـــــت يف مقبوليــــــة التحفظـــــات إال بـــــالرجوع إىل أحكــــــام  

 معظـم األحيـان إقامـة متييـز بـني األحكـام األساسـية املعاهدة برمتهـا. وميكـن يف
من املعاهـدة، وهـي األحكـام الـيت ال جيـوز إبـداء حتفظـات عليهـا بصـورة عامـة، 

ا  .)١١٠(واألحكام األقل أمهية اليت ميكن إبداء حتفظات بشأ
وهـذان مهـا العنصـران األساسـيان: إذ ال ميكـن اسـتخالص املوضــوع 

؛ وهـــــذا املعيـــــار يـــــؤدي )١١١(برمتهـــــاوالغـــــرض إال بدراســـــة املعاهـــــدة 
وحـــدها  )١١٢(اســـتبعاد التحفظـــات علـــى األحكـــام "األساســـية" إىل

 دون سواها.
وبعبــارة أخــرى، فــإن املقصــود هــو احلفــاظ علــى  )١٢( 

ا األساسية" )١١٣("علة وجود" من أجل جتنب  )١١٤(املعاهدة و"نوا
__________________________________________

حـــاالت ملموســـة اتضـــح أنـــه إىل حـــد كبـــري غـــري مقنـــع: فقـــد أقـــر الكاتبـــان  علـــى
أربـٍع مـن أصـل  بعجزمها عن التوصل إىل حتديد موضوعي وبسيط ملوضوع وغرض

مخـــــس معاهـــــدات أو جمموعـــــات معاهـــــدات مت اختيارهـــــا علـــــى ســـــبيل اإليضـــــاح 
(ميثــاق األمــم املتحــدة، واتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية، واتفاقيــة فيينــا لعــام 

، واالتفاقيـــــات العامـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان، واتفاقيـــــة القضـــــاء علـــــى مجيـــــع ١٩٦٩
معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان األخــــرى أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة، باإلضــــافة إىل 

املتعلقــــــــة حبقــــــــوق حمــــــــددة؛ ومل تكــــــــن الطريقــــــــة املقرتحــــــــة حامســــــــة إال يف احلالـــــــــة 
أعـــــــــاله)،  ٧٢، املرجـــــــــع املـــــــــذكور (احلاشـــــــــية ( األخـــــــــرية

)) وخلـــص الكاتبـــان إىل أن هـــذا املفهـــوم ال يـــزال "لغـــزاً" (انظـــر ٣٤٢-٣٣٤ ص
حلايل). أما احملاوالت الفقهية األخرى فهـي ليسـت ) من التعليق ا٣أعاله الفقرة (

ا أكثــر جزمــاً فيمــا يتعلــق بتعريــف موضــوع املعاهــدة  أكثــر إقناعــاً وإن بــدا أصــحا
اخلاضــــعة للدراســــة والغــــرض منهــــا. والواقــــع أن هــــذه املعاهــــدات غالبــــاً مــــا تكــــون 
ا اسـتنتاجات متــأثرة  معاهـدات حلقـوق اإلنســان، والـيت يكثـر أن تســتخلص بشـأ
مبواقـــــف ذات توجهـــــات أيديولوجيـــــة، ويتجلـــــى أحـــــد مظـــــاهر تلـــــك املواقـــــف يف 
التأكيـــد علـــى أن مجيـــع األحكـــام املوضـــوعية هلـــذه املعاهـــدات تعكـــس موضـــوعها 

 -والغرض منها (مما يعـين، بالنتيجـة املنطقيـة النهائيـة، اسـتبعاد صـحة أي حتفـظ) 
ولالطالع على نقـد هلـذا الـرأي املتطـرف، انظـر 
 ١٠٨املرجــع املــذكور (احلاشــية  ،

، أو ٤٧٧-٤٧٦ أعــاله)، ص

. ولالطــالع علــى موقــف اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، انظــر الفقــرة 
 .١٢-١-٣) من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي ٢(

ــــــــة )١١٠( ــــــــد األول، اجللســــــــة ١٩٦٢حولي ل  أيــــــــار/ ٢٥، ٦٥١، ا
 .٣٥، الفقرة ١٤١، ص ١٩٦٢ مايو

إذا كـــان الـــتحفظ متوافقـــاً "مـــع الـــروح املقصـــود هـــو حبـــث مـــا )١١١(
 ).٤٠، الفقرة ١٤٢-١٤١، املرجع نفسه، ص العامة" للمعاهدة (

، ولــيس األحكــام الــيت "ال ختــص ســوى التفاصــيل" ()١١٢(
 ).٩٠، الفقرة ١٤٦املرجع نفسه، ص 

)١١٣(
أعـــاله)،  ٢٦(انظــر احلاشـــية  

: "ال جيوز ألي طرف من األطراف املتعاقـدة إبطـال أو تقـويض [...] ٢١ ص
 الغرض من االتفاقية وعلة وجودها".

ـــــــز  )١١٥(تقـــــــويض "فعاليـــــــة" املعاهـــــــدة ككـــــــل، و"هـــــــذا يســـــــتلزم متيي
ت اليت تشـكل لـب املعاهـدة وعلـة وجودهـا، مـن بـني مجيـع االلتزاما

.)١١٦(االلتزامات املرتتبة على املعاهدة"
وحــــــىت إذا كانــــــت التوجهــــــات العامــــــة واضــــــحة  )١٣( 

يكفــــي، فلــــيس مــــن الســــهل ترمجتهــــا إىل صــــيغة بســــيطة. ورأى  مبــــا
بعـــــض أعضــــــاء اللجنـــــة أن "العتبــــــة" الـــــيت حيــــــددها مشـــــروع املبــــــدأ 

ـــــوجيهي  ـــــداء  ٥-١-٣الت ـــــال مـــــربر إب ـــــد تيســـــر ب ـــــة وق مرتفعـــــة للغاي
التحفظـــــات. غـــــري أن غالبيـــــة األعضـــــاء رأوا أن أي حتفـــــظ، حبكـــــم 
تعريفه، يهدف إىل "استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة 
من املعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق بـبعض اجلوانـب احملـددة 

وأنـــه ينبغـــي  )١١٧(عنـــد تطبيقهـــا" علـــى الدولـــة الـــيت تصـــدر الـــتحفظ
يتســع تعريــف موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا حبيــث يــؤدي إىل  أال

شل القدرة على إبداء التحفظات. وجبعـل عـدم توافـق الـتحفظ مـع 
موضوع املعاهدة والغرض منها يقتصر علـى احلـاالت الـيت (أ) ميـس 
ـــتحفظ عنصـــراً أساســـياً مـــن املعاهـــدة، (ب) يكـــون ضـــرورياً  فيهـــا ال

(ج) حبيـث خيـل بعلـة وجـود املعاهـدة، حتقـق صـيغة لتوجهها العـام، 
توازنـاً مرضـياً بـني ضـرورة احلفـاظ  ٥-١-٣مشروع املبـدأ التـوجيهي 

على سالمة املعاهدة وبني احلرص على تيسري أوسع مشـاركة ممكنـة 
 يف االتفاقيات املتعددة األطراف.

ولـــئن كـــان وضـــع تعريـــف دقيـــق لكـــل مـــن هـــذه  )١٤( 
ابطة مسألة غري ممكنة بـال جـدال، فقـد يكـون املتطلبات الثالثة املرت 

 من املفيد تقدمي بعض اإليضاحات:
ينبغـــي فهـــم عبـــارة "عنصـــراً أساســـياً" قياســـاً إىل  (أ) 

موضــوع الــتحفظ نفســه كمــا أبــداه الطــرف املــتحفظ وباعتبارهــا ال 
تقتصر بالضرورة علـى نـص معـني. فقـد يتمثـل "العنصـر األساسـي" 

ــــزام ــــذي ورد  يف قاعــــدة أو حــــق أو الت ــــاه يف الســــياق ال يكــــون، مبعن

__________________________________________
بيــان ممثــل فرنســا يف اللجنــة الثالثــة أثنــاء الــدورة احلاديــة عشــرة )١١٤(

للجمعيـة العامـة، 
، ورد يف 

. 
انظــر)١١٥(

: إن قبــول نظــم مســتقلة إلنفــاذ االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق 
[...] يضـــــعف فعاليـــــة االتفاقيـــــة كصـــــك دســـــتوري للنظـــــام اإلنســـــان "ســـــوف 

 األورويب". العام
؛ ٨٣ص أعــــاله)،  ٨١املرجــــع املــــذكور (احلاشــــية  ،)١١٦(

، أو ٥٩انظـر أيضـاً ص 

. 
 .١-١-١انظر مشروع املبدأ التوجيهي )١١٧(



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

ال غــىن عنــه للتوجــه العــام للمعاهــدة ويكــون اســتبعاده أو  ،)١١٨(فيــه
تعديلــه خمــًال بعلــة وجــود املعاهــدة نفســها. ويســري هــذا عمومــاً إذا 
ســـــعت دولـــــة إىل اســـــتبعاد نـــــص يف املعاهـــــدة جيســـــد يف حـــــد ذاتـــــه 

وهكذا، موضوع املعاهدة والغرض منها أو إىل تعديله بشكل كبري. 
ــــل للمــــادة األوىل مــــن  ــــق نــــص مماث فــــإن إبــــداء حتفــــظ يســــتبعد تطبي
معاهــدة الصــداقة والتجــارة واحلقــوق القنصــلية املربمــة بــني الواليــات 

ــــــران اإلســــــالمية واملوقعــــــة يف طهــــــران يف  ــــــة إي  ١٥املتحــــــدة ومجهوري
ســـــيمس بالتأكيـــــد "عنصـــــراً أساســـــياً"  )١١٩(١٩٥٥آب/أغســـــطس 

مبــــا أن هــــذا الــــنص  ٥-١-٣تــــوجيهي بــــاملعىن املقصــــود يف املبــــدأ ال
"يتعـــــني اعتبـــــاره حمـــــدداً هلـــــدف جيـــــب أن تفســـــر وتطبـــــق يف ضـــــوئه 

 ؛)١٢٠(األحكام األخرى للمعاهدة"
وجيــــــب أن يكــــــون هــــــذا "العنصــــــر األساســــــي"  (ب) 

ــــــايل "ضــــــرورياً للتوجــــــه العــــــام للمعاهــــــدة" أي لتــــــوازن احلقــــــوق  بالت
ــــيت وااللتزامــــات الــــيت تشــــكل جــــوهر املعاهــــدة أو للفكــــرة  العامــــة ال

ويف حـني أن اللجنـة مل جتـد أي صـعوبة  )١٢١(تستند إليها املعاهـدة.
" (التوجـه يف اعتماد العبارة الفرنسـية "

ــا توضــح جيــداً أن الطــابع األساســي  العــام للمعاهــدة) الــيت رأت أ
ا الــتحفظ جيـب تقــديره مـن زاويــة املعاهــدة  للنقطـة الــيت يبـدى بشــأ

ـــا كانـــت أكثـــر تـــردداً يف اختيـــار املصـــطلح اإلنكليـــزي. ك كـــل، فإ
 و" فبعـــد ترددهـــا بــــني 

ـــارة و" (التوجـــه  ، رأت أن عب
العـــام) تتميـــز بتشـــديدها علـــى الطـــابع الكلـــي لعمليـــة التقـــدير الـــيت 

ـا وال حتصـ ر التفسـري يف إطـار بـالغ اجلمـود. وهكـذا، ينبغي القيـام 
حــــددت حمكمــــة العــــدل الدوليــــة موضــــوع املعاهــــدة والغــــرض منهــــا 
باالســــتناد لــــيس فقــــط إىل ديباجتهــــا، بــــل أيضــــاً إىل "بنيتهــــا" كمــــا 

 ؛)١٢٢( تعكسها أحكام املعاهدة نفسها يف جمملها
وباملثــــل، فإنـــــه لتجنـــــب "عتبـــــة" بالغـــــة االرتفـــــاع،  (ج) 

ـــر فضـــلت اللجنـــة صـــفة " ضـــروري" علـــى صـــفة "ال غـــىن عنـــه" األكث
تشدداً، واختارت فعل "خيل" (بدالً من "جيرد") يف اإلشارة إىل "علة 
وجود" املعاهدة، يف ظل كونه مفهومـاً أن هـذه العلـة ميكـن أن تكـون 

"علــــة وجــــود" اتفاقيــــة منــــع جرميــــة اإلبــــادة وبســــيطة وأحاديــــة املعــــىن (
__________

 .٦-١-٣انظر مشروع املبدأ التوجيهي )١١٨(
)١١٩(.
، ٨١٤ أعــــــــــاله)، ص ٩٩احلاشــــــــــية انظــــــــــر ( )١٢٠(
 .٢٨الفقرة 

هـــا بالضـــرورة وال بالكامـــل إىل مبـــا أن املعاهـــدات ال تســـتند مجيع)١٢١(
ــة ب   تــــوازن للحقــــوق وااللتزامــــات (انظــــر علــــى وجــــه اخلصــــوص املعاهــــدات املتعلقـــ
"االلتزامات الكلية"، مبـا يف ذلـك معاهـدات حقـوق اإلنسـان) (التقريـر الثـاين عـن 

، ١٩٥٧حولية ج. غ. فيتسموريس، الذي أعده املقرر اخلاص قانون املعاهدات 
لـد الثاين، الوثيقة   ).١٢٨-١٢٥، الفقرات ٥٥-٥٤، ص ا

 ،٨١٤-٨١٣أعــــاله)، ص  ٩٩(احلاشــــية  انظــــر )١٢٢(
و ؛٢٧الفقــرة 

 .٥١، الفقرة ٦٥٢(املرجع نفسه)، ص  

ــا) أو  ١٩٤٨اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا لسـنة  حمـددة بوضـوح يف عنوا
أشــد تعقيــداً إىل حــد بعيــد (ســواء أكــان األمــر متعلقــاً مبعاهــدة عامــة 

أم باتفاقية متعلقة حبماية البيئة أو االسـتثمارات  )١٢٣(حلقوق اإلنسان
تغطــي نطاقــاً عريضــاً مــن املســائل) وأنــه ميكــن التســاؤل حــول مــا إذا  

 .)١٢٤(كانت هذه العلة قابلة للتطور مبرور الزمن
 ٥-١-٣ومع ذلك، فإن مشروع املبدأ التـوجيهي  )١٥( 

يشــري إىل اجتــاه أكثــر مــن كونــه حيــدد معيــاراً واضــحاً ميكــن تطبيقــه 
مباشــرة يف مجيــع احلــاالت. وهلــذا الســبب بــدا مــن املفيــد اســتكماله 
بطــــريقتني: الســــعي، مــــن ناحيــــة، لتوضــــيح طرائــــق حتديــــد موضــــوع 

ه مشـــــــروع املبـــــــدأ وهـــــــو مـــــــا يقـــــــوم بـــــــ -املعاهـــــــدة والغـــــــرض منهـــــــا 
؛ ومـــن ناحيـــة أخــــرى، توضـــيح هـــذه املنهجيــــة ٦-١-٣ التـــوجيهي

توضيحاً أدق مبجموعـة مـن األمثلـة املنتقـاة مـن امليـادين الـيت يتكـرر 
فيهــــا ظهــــور املشــــاكل املتصــــلة جبــــواز إبــــداء التحفظــــات (مشــــاريع 

 ).١٣-١-٣إىل  ٧-١-٣املبادئ التوجيهية من 
 والغرض منهاتحديد موضوع المعاهدة  ٦-١-٣

يحدد موضوع المعاهدة والغرض منها بحسـن نيـة مـع  
مراعــــاة مصــــطلحاتها فــــي الســــياق الــــذي وردت فيــــه. ويجــــوز 
االســــتعانة أيضــــًا، بصــــفة خاصــــة، بعنــــوان المعاهــــدة وأعمالهــــا 
التحضــيرية والظـــروف التــي عقـــدت فيهــا وكـــذلك، حيثمــا كـــان 

 مناسبًا، بالممارسة الالحقة التي تتفق عليها األطراف. 
 التعليق

لــــيس مــــن الســــهل وضــــع صــــيغة واحــــدة جتمــــل  )١( 
جمموعــة العناصــر الــيت ينبغــي أخــذها يف احلســبان لتحديــد موضــوع 
املعاهــدة والغــرض منهــا، يف كــل حالــة حمــددة. فهــذه العمليــة تعتمــد 
بـــــــــال شـــــــــك علـــــــــى "الفطنـــــــــة" أكثـــــــــر ممـــــــــا تعتمـــــــــد علـــــــــى "الدقـــــــــة 

ا شــأن أي تفســري )١٢٥(الرياضــية"  وهــذه العمليــة هــي يقينــاً  -، شــأ
 عملية تفسري.

ونظــــراً للتنــــوع الشــــديد يف احلــــاالت، والحتمــــال  )٢( 
فإنــــه يبــــدو مــــن املســــتحيل وضــــع جمموعــــة  ،)١٢٦(تغريهــــا مبــــرور الــــزمن

__________
 . ١٢-١-٣ انظر مشروع املبدأ التوجيهي)١٢٣(
) مـــــن التعليـــــق علـــــى ٧) أعـــــاله، والفقـــــرة (١٠انظـــــر الفقـــــرة ()١٢٤(

 أدناه. ٦-١-٣مشروع املبدأ التوجيهي 
)١٢٥(

. 
) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع املبــــدأ ١٠انظــــر أعــــاله الفقــــرة ()١٢٦(

. وميكـــن التســـاؤل باإلضـــافة إىل ذلـــك بشـــأن مـــا إذا كـــان ٥-١-٣التـــوجيهي 
تــراكم التحفظــات الــيت ختــص نقاطــاً بعينهــا، والــيت يكــون كــل منهــا علــى حــدة 
اية األمر إىل عدم توافقها مع موضوع املعاهـدة والغـرض  مقبوًال، ال يؤدي يف 

ا (انظـر منهـ

.( 



التحفظات على المعاهدات 

 موحـــدة مـــن طـــرق حتديـــد موضــــوع معاهـــدة والغـــرض منهـــا، وينبغــــي
وهــو أمــر لــيس غريبــاً علــى  -التســليم حبتميــة وجــود قــدر مــن الذاتيــة 

 عامة والقانون الدويل بصورة خاصة.اإلطالق يف القانون بصورة 
ومن هذه الزاويـة، ميكـن اإلشـارة إىل أن حمكمـة  )٣( 

العــدل الدوليــة قــد استخلصــت موضــوع معاهــدة والغــرض منهــا مــن 
 عناصر شديدة التنوع، منفردة أو جمتمعة:

ا •  ؛)١٢٧(من عنوا
 ؛)١٢٨(من ديباجتها •

حمـــــددة  مـــــن مـــــادة واردة يف مســـــتهل املعاهـــــدة "يتعـــــني اعتبارهـــــا •
 ؛)١٢٩(هلدف جيب أن تفسر وتطبق يف ضوئه األحكام األخرى للمعاهدة"

مــــن مــــادة يف املعاهــــدة توضــــح "الشــــاغل الرئيســــي لكــــل  •
 ؛)١٣٠(طرف من األطراف املتعاقدة" عند إبرام املعاهدة

 ؛)١٣١(من األعمال التحضريية للمعاهدة •
__________

انظـر )١٢٧(
؛ ولكن انظر أيضاً 

 
؛ و٢٧٣، الفقـــــرة ١٣٧-١٣٦أعـــــاله)، ص  ٩٧(احلاشـــــية 

 .٢٨، الفقرة ٨١٤أعاله)، ص  ٩٩(احلاشية  
انظــــــر فتــــــوى حمكمــــــة العــــــدل الــــــدويل الدائمــــــة بشــــــأن قضــــــية )١٢٨(

؛ ١٩أعـــــــــاله)، ص  ٩٦(احلاشـــــــــية  
األحكام الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف قضايا  أو

و ؛

، ١٣٨أعـاله)، ص  ٩٧(احلاشـية  
 ؛ و٢٧٥الفقــرة 

و ؛٥٢، الفقرة ٢٦-٢٥أعاله)، ص  ٩٩(احلاشية 
؛ وانظـر ٥١، الفقـرة ٦٥٢(املرجـع نفسـه)، ص  
املذيلـة بـه فتـوى حمكمـة العـدل الـدويل  أيضاً الرأي املخالف للقاضي 

، ١٩١٩تفسـري اتفاقيـة عمـل النسـاء لـيالً لعـام الدائمة بشأن 

. 
، ٨١٤أعــــــــــاله)، ص  ٩٩(انظــــــــــر احلاشــــــــــية  )١٢٩(
 .٢٨الفقرة 

)١٣٠(
 .٤٣، الفقرة ١٠٧٣-١٠٧٢أعاله)، ص  ٩٩(انظر احلاشية  

لتأكيد التفسري املستند إىل النص نفسه يف كثري من األحيان؛ )١٣١(
انظـــر األحكـــام الصـــادرة عـــن حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف قضـــايا 

أعــاله)،  ٩٩(انظــر احلاشــية  
 (املرجـــع نفســـه)، ؛ و٥٦-٥٥، الفقرتـــان ٢٨-٢٧ ص

؛ و٤٦، الفقــــرة ١٠٧٥-١٠٧٤ص 
 

وانظــر أيضــاً الــرأي املخــالف الــذي ؛ ١٠٩، الفقــرة ١٧٩نفســه)، ص  (املرجــع

 .)١٣٢(من توجهها العام •
"طـــرق"   ب ولكـــن يصـــعب اعتبـــار األمـــر متعلقـــاً  )٤( 

مبعناها الدقيق، فهذه العناصر املختلفة تؤخـذ يف احلسـبان بـال متييـز 
بينها، على حدة أو جمتمعة، وتكون احملكمة "انطباعاً عاماً" يكون 

ــــة دور كبــــري حتمــــاً  ــــه مــــا دام األمــــر يتعلــــق )١٣٣(فيــــه للذاتي . غــــري أن
مبشــكلة تفســري يبــدو مــن املنطقــي أن تســتخدم يف حتديــد موضــوع 

والغـــرض منهـــا، مـــع مراعـــاة مـــا يقتضـــيه اخـــتالف احلـــال،  املعاهـــدة
مــــــن  ٣١"القاعـــــدة العامــــــة للتفســــــري" املنصــــــوص عليهــــــا يف املــــــادة 

و"وسائل التفسري التكميلية"  ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي 
، أي املبـــادئ الواجبـــة التطبيـــق )١٣٤(٣٢املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة 

مـن  ٣٢و ٣١ املـادتني على تفسري املعاهدات واملنصوص عليهـا يف
 اتفاقييت فيينا بعد تكييفها.

وتــدرك اللجنــة متامــاً أن هــذا املوقــف يف جانــب  )٥( 
 :٣١من املادة  ١مبا أنه مبوجب الفقرة  )١٣٥(منه حتصيل حاصل

__________________________________________
يف قضـية  أبـداه القاضــي 

 
. ويف الفتـــوى الصـــادرة عـــن حمكمـــة ٣٨٩-٣٨٨أعـــاله)، ص  ١٢٨ (احلاشـــية

بشــــأن  ١٩٥١أيار/مــــايو  ٢٨ العـــدل الدوليــــة يف

 ).٢٣االتفاقية (ص "أصول"   ، أعطت احملكمة أمهية ل
انظر الفتوَيني الصادرتني عن حمكمـة العـدل الـدويل الدائمـة بشـأن )١٣٢(
قضـييت 

أعـاله)، ص  ٩٥(احلاشـية  
؛ ٢٠أعـاله)، ص  ٩٦(احلاشـية  و ؛١٨

(احلاشـية  أو األحكام الصادرة عـن حمكمـة العـدل الدوليـة يف قضـييت 
و ؛٢٧، الفقـرة ٨١٤-٨١٣أعـاله)، ص  ٩٩

 .٥١، الفقرة ٦٥٢(املرجع نفسه)، ص  
احلـــدس وحــــده" "ميكـــن أيضـــاً اعتبــــار احملكمـــة معتمـــدة علــــى )١٣٣(

 ).٣١٩ أعاله)، ص ٧٢، املرجع املذكور (احلاشية (
عــــن  ١٩٨٣أيلول/ســــبتمرب  ٨انظــــر الفتــــوى الصــــادرة يف )١٣٤(

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن قضية 
؛ وانظــــــــــــر أيضـــــــــــــاً ٦٣أعــــــــــــاله)، الفقــــــــــــرة  ١٠٩(احلاشــــــــــــية  

. ٧٦ أعــــــاله)، ص ١١٦، املرجــــــع املــــــذكور (احلاشــــــية 
وعلــى الــرغم مــن إدراك جلنــة القــانون الــدويل لعــدم قابليــة القواعــد املتعلقــة 
بتفسري املعاهدت للتطبيق ببساطة على اإلعالنـات االنفراديـة الـيت تبـديها 
األطـراف بشــأن معاهـدة (التحفظــات واإلعالنــات التفسـريية)، فقــد أقــرت 

ن هــذه القواعـــد تشــكل مبـــادئ توجيهيــة مفيــدة يف هـــذا الصــدد (انظـــر بــأ
(أســــــلوب التمييــــــز بــــــني التحفظــــــات  ١-٣-١مشــــــروع املبــــــدأ التــــــوجيهي 

ــــا  واإلعالنــــات التفســــريية) والتعليــــق عليــــه، وقــــد اعتمدتــــه اللجنــــة يف دور
لـــــــــد الثـــــــــاين (اجلـــــــــزء الثـــــــــاين)، ١٩٩٩حوليـــــــــة احلاديـــــــــة واخلمســـــــــني،  ، ا

صـــحيح بـــاألحرى عنـــدما يتعلـــق األمـــر بتقــــدير  ). وهـــذا٢١٥-٢١١ ص
 .منهانفسها والغرض  املعاهدةمدى توافق حتفظ مع موضوع 

انظـر )١٣٥(

. 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

تفسر املعاهدة حبسن نيـة وفقـاً للمعـىن العـادي الـذي يعطـى لتعـابري  
 *.موضوع املعاهدة وغرضهاويف ضوء املعاهدة يف السياق الذي ترد فيه 

غــري أن حتديــد موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا  )٦( 
هو يف الواقع عملية تفسري تستلزم فهم املعاهدة برمتها، حبسن نية، 
ا يف السـياق الـذي  وبصورة شاملة، وفقاً للمعىن العادي ملصـطلحا
وردت فيـــــه، مبـــــا يف ذلـــــك الديباجـــــة، علـــــى أن تؤخـــــذ يف احلســـــبان 

وحيثما كان مناسباً، األعمـال التحضـريية للمعاهـدة  ،)١٣٦(املمارسة
 .)١٣٧(و"الظروف اليت عقدت فيها"

وهـــذه هـــي الثوابـــت الـــيت يقرهـــا مشـــروع املبـــدأ  )٧( 
الــذي يــردد جزئيــاً التعــابري الــواردة يف املــادتني  ٦-١-٣التــوجيهي 

من اتفاقييت فيينا بالتشديد على ضرورة التحديد حبسن  ٣٢و ٣١
ىل تعـابري املعاهـدة يف السـياق الـذي وردت فيـه. ومبـا نيـة اسـتناداً إ

ــــك يشــــمل، ألغــــراض التفســــري ــــك )١٣٨(أن ذل ــــنص، مبــــا يف ذل ، ال
. )١٣٩(الديباجــة، فقــد بــدا أن مــن غــري املفيــد تكــرار ذلــك صــراحة

غري أن أمهية ذكر األعمال التحضريية والظروف اليت عقدت فيها 
والغرض منها تفوق املعاهدة فيما يتعلق بتحديد موضوع املعاهدة 

بــــال شــــك أمهيــــة ذكرهــــا فيمــــا يتعلــــق بتفســــري حكــــم مــــن أحكــــام 
ا يف ذلــك شــأن عنــوان املعاهــدة، والــذي ال تشــري  املعاهــدة، شــأ

مـــن اتفـــاقييت فيينـــا ولكنـــه يشـــكل عنصـــراً  ٣٢و ٣١إليـــه املادتـــان 
هامــاً يف حتديــد موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا. أمــا فيمــا يتعلــق 

ـا تــردد بعبـارة "املمارسـة  الالحقـة الـيت تتفـق عليهـا األطـراف"، فإ
مـن  ٣والفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) من الفقرة  ٢أحكام الفقرة 

، إذ رأت غالبيـــة أعضـــاء اللجنـــة أن موضـــوع املعاهـــدة ٣١املـــادة 
. وفضًال عن ذلـك، )١٤٠(والغرض منها قابالن للتطور مبرور الزمن

ســة الالحقــة زائــد عــن فعلــى الــرغم مــن اإلشــارة إىل أن ذكــر املمار 
احلاجـة نظــراً ألن أي اعرتاضــات علـى الــتحفظ جيــب أن تقــدم يف 
الســـنة التاليـــة إلبـــداء الـــتحفظ، فقـــد ذكـــر أن تقيـــيم الـــتحفظ مـــن 
جانــب طــرف ثالــث ميكــن أن حيــدث يف أي حلظــة، مبــا يف ذلــك 

 بعد مرور سنوات طويلة على إبدائه.
ويف بعــــــــض احلــــــــاالت، ال يثــــــــري تطبيــــــــق هــــــــذه  )٨( 

وجهــــات املنهجيــــة أي مشــــكلة. فمــــن البــــديهي أن إبــــداء حتفــــظ الت
علـــى اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــا حتــــتفظ 
مبوجبــــه دولــــة مــــن الــــدول حبــــق ارتكــــاب أفعــــال معينــــة حمظــــورة، يف 

__________
 .٣١املادة  من ٣انظر الفقرة )١٣٦(
 .٣٢املادة )١٣٧(
 .٣١من املادة  ٢الفقرة )١٣٨(
بــدت اإلشــارة إىل الــنص كافيــة أيضــاً لغــرض مشــول األحكــام )١٣٩(

احملددة لألهـداف العامـة للمعاهـدة؛ غـري أن هـذه األحكـام قـد تكـون هلـا أمهيـة 
 أعاله). ١٢٩خاصة لتحديد "التوجه العام" للمعاهدة (انظر احلاشية 

علــى مشــروع املبــدأ التــوجيهي  ) مــن التعليــق١٠انظــر الفقــرة ()١٤٠(
 ) من التعليق احلايل.٢أعاله، والفقرة ( ٥-١-٣

إقليمهـــا أو يف أحنـــاء معينـــة منـــه، ســـيكون منافيـــاً ملوضـــوع املعاهـــدة 
 . )١٤١(والغرض منها

أملانيــــــا وعـــــدة بلــــــدان أوروبيـــــة، تعزيــــــزاً  وأوضـــــحت )٩( 
ا علـــى حتفـــظ أبدتـــه فييـــت نـــام علـــى اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة  العرتاضـــا
ملكافحــــــــة االجتــــــــار غــــــــري املشــــــــروع يف املخــــــــدرات واملــــــــؤثرات العقليــــــــة 

 ، ما يلي:١٩٨٨ لعام
يتعـــارض مـــع مبـــدأ "إمـــا  ٦إن الـــتحفظ الـــذي أبـــدي بشـــأن املـــادة  

يقضــي مبحاكمــة مــرتكيب اجلــرائم أو تســليمهم إىل  التســليم أو احملاكمــة" الــذي
 الدول اليت تطلب ذلك.

وتــــرى حكومــــة مجهوريــــة أملانيـــــا االحتاديــــة أن الــــتحفظ املعــــين خيـــــل  
، أال وهــو ٢مــن املـادة  ١مبقصـود االتفاقيــة، كمـا هــو منصـوص عليــه يف الفقـرة 

تعزيز التعاون بـني األطـراف حبيـث يتسـىن هلـا التصـدي مبزيـد مـن الفعاليـة للبعـد 
 الدويل لالجتار غري املشروع باملخدرات.

ضاً شكوكاً بشأن التـزام حكومـة مجهوريـة فييـت وقد يثري التحفظ أي 
 .)١٤٢(نام االشرتاكية باحرتام األحكام األساسية للمعاهدة

__________
ــــــور املســــــألة بشــــــكل خــــــاص فيمــــــا يتعلــــــق بنطــــــاق "البنــــــد )١٤١( تث

االســــتعماري" الــــوارد يف املــــادة الثانيــــة عشــــرة مــــن االتفاقيــــة والــــذي طعنــــت يف 
صحته بلدان الكتلة السوفياتية اليت أبدت حتفظات عليه (انظر 

، إال أن الرتكيـز يف هـذه احلالـة هــو )
 على صحة هذا النص الشبيه ببند التحفظ. 

)؛ ويف نفـس املنحــى، صـل (الف ٤٦٦ااملرجـع نفسـه، ص )١٤٢(
انظـــر اعرتاضـــات إســـبانيا وأيرلنـــدا وإيطاليـــا والربتغـــال وبلجيكـــا والـــدامنرك والســـويد 
واململكــة املتحــدة وهولنــدا واليونــان، وكــذلك اعرتاضــات فرنســا والنمســا الــيت كــان 

. وانظــــر أيضــــاً اعــــرتاض ٤٦٨-٤٦٦ص  ،تعليلهــــا أقــــل وضــــوحاً، املرجــــع نفســــه
أملانيـــا والســـويد األقـــل وضـــوحاً، فيمـــا يتعلـــق بـــإعالن تـــونس  النـــرويج، واعرتاضـــي

 ،، املرجع نفسـه١٩٦١بشأن تطبيق اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لسنة 
). ولالطــالع علــى مثــال هــام آخــر، انظــر إعــالن (الفصــل  ٤٠١-٤٠٠ص 

باكســـــتان املتعلـــــق باالتفاقيـــــة الدوليـــــة لقمـــــع اهلجمـــــات اإلرهابيـــــة بالقنابـــــل لعـــــام 
، وهـو اإلعــالن الــذي يســتبعد مــن تطبيــق االتفاقيــة "أشــكال الكفــاح، مبــا ١٩٩٧

فيهـــا الكفـــاح املســـلح، مـــن أجـــل إعمـــال حـــق تقريـــر املصـــري ضـــد أي احـــتالل أو 
لــــــد الثــــــاين، ص   ١٣٦-١٣٥ســــــيطرة أجنبيــــــة أو خارجيــــــة"، املرجــــــع نفســــــه، ا

ملوضـــوع  ). وقـــد اعتـــرب عـــدد مـــن الـــدول هـــذا "اإلعـــالن" منافيـــاً (الفصـــل 
االتفاقيـــــة والغـــــرض منهـــــا، أال وهـــــو "قمـــــع اهلجمـــــات اإلرهابيـــــة بالقنابـــــل، أينمـــــا 
ارتكبــت وأيــاً كــان مرتكبوهــا"؛ انظــر اعرتاضــات إســبانيا وأســرتاليا وأملانيــا وإيطاليــا 
والــــدامنرك والســـــويد وفرنســــا وفنلنـــــدا وكنــــدا واململكـــــة املتحــــدة والنـــــرويج والنمســـــا 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة واليابــان (وهــي الدولــة الــيت ونيوزيلنــدا واهلنــد وهولنــدا و 
. كــــذلك، بــــررت فنلنــــدا ١٤٣-١٣٧ص  ،قــــدمت تعلــــيالً بينــــاً)، املرجــــع نفســــه

التفاقية الدولية للقضاء على مجيـع امن  ٥اعرتاضها على حتفظ اليمن على املادة 
بـأن "األحكـام الـيت متنـع التمييـز العنصـري  ١٩٦٦لعـام  أشكال التمييـز العنصـري

يف منح حقوق سياسية وحريات مدنية أساسية مثل احلق يف املشـاركة يف الشـؤون 
العامــــة، واحلــــق يف الــــزواج واختيــــار الشــــريك، واحلــــق يف اإلرث، واحلــــق يف حريــــة 
الفكـــــر والوجــــــدان والــــــدين، هـــــي أحكــــــام جوهريــــــة يف اتفاقيـــــة ملناهضــــــة التمييــــــز 

لد األول، ص   ).(الفصل  ١٤٦-١٤٥العنصري"، املرجع نفسه، ا



التحفظات على المعاهدات 

وقــــــــــد يكــــــــــون الــــــــــتحفظ احملظــــــــــور، يف بعــــــــــض  )١٠( 
احلاالت، متعلقاً بأحكام أقـل أمهيـة، ومـع ذلـك يتنـاىف مـع موضـوع 
املعاهــدة والغــرض منهــا وجيعــل تطبيــق املعاهــدة مســتحيًال؛ وهــذا مــا 

حذر اتفاقيـة فيينـا إزاء التحفظـات علـى الصـكوك التأسيسـية  يفسر
ــــــة ــــــة األملانيــــــة )١٤٣(للمنظمــــــات الدولي ــــــت اجلمهوري . وهكــــــذا، أعلن

الدميقراطية، عند تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
ضـــــــروب املعاملـــــــة أو العقوبـــــــة القاســـــــية أو الالإنســـــــانية أو املهينـــــــة 

ــــا لــــن تشــــارك يف ١٩٨٤ لعــــام النفقــــات املتعلقــــة بعمــــل جلنـــــة ، أ
ــا تقـــع  مناهضــة التعــذيب إال فيمـــا يتعلــق باألنشــطة الـــيت أقــرت بأ

، وهــذا "اإلعــالن" (الــذي كــان )١٤٤(ضــمن اختصــاص تلــك اللجنــة
حتفظاً يف الواقع) أثار اعرتاضات لكسمربغ اليت أشارت، حمقة، إىل 
 أنه سيؤدي إىل "إعاقـة أنشـطة اللجنـة علـى حنـو يتنـاىف مـع موضـوع

 .)١٤٥(االتفاقية والغرض منها"
وال ميكـــــــــن بالتأكيـــــــــد وضـــــــــع قائمـــــــــة شـــــــــاملة  )١١( 

باملشاكل اليت قد تنشأ فيما يتعلق مبدى توافق حتفظ مع موضوع 
املعاهدة والغرض منها. غري أن التحفظات على فئـات معينـة مـن 
املعاهـــدات أو مـــن أحكـــام املعاهـــدات أو التحفظـــات الـــيت تتســـم 

، تثــري بــال شــك مشــاكل معينــة متعلقــة بــبعض اخلصــائص احملــددة
جبـواز إبـدائها، وينبغــي تنـاول تلــك املشـاكل بالدراســة تباعـاً ســعياً 
ا أن تســــاعد الـــــدول  إىل اســــتخالص مبــــادئ توجيهيـــــة مــــن شـــــأ

إبــداء هــذا النــوع مــن التحفظــات ويف الــرد عليهــا عــن بصــرية.  يف
، ١٣-١-٣إىل  ٧-١-٣وهذا هو هدف املبادئ التوجيهية من 

ا مــــــــدفوعاً بــــــــالتكرار النســــــــيب  والــــــــيت كانــــــــت اختيــــــــار موضــــــــوعا
املشـــاكل الـــيت جـــرى التطـــرق إليهـــا؛ ومجيعهـــا ذات طـــابع  حلـــدوث

 توضيحي صرف. 
 التحفظات الغامضة أو العامة ٧-١-٣

يصاغ التحفظ على نحو يتيح تحديد نطاقه، بغية تقييم  
 مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

 التعليق
(ج) مـــــــن ١٩مـــــــا دام يتعـــــــني، مبوجـــــــب املـــــــادة  )١( 

، الــــواردة يف مشــــروع املبــــدأ ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفــــاقييت فيينــــا لعــــامي 
، أن يكــون الــتحفظ متوافقــاً مــع موضــوع املعاهــدة ١-٣التــوجيهي 

والغرض منها، وما دامت الدول املتعاقدة األخرى مـدعوة، مبوجـب 
__________

: "حينما تشكل املعاهدة وثيقـة ٢٠من املادة  ٣راجع الفقرة )١٤٣(
منشـئة ملنظمــة دوليــة، ومـا مل تــنص املعاهــدة علــى حكـم خمــالف، فــإن الــتحفظ 

 يستلزم أن يقبل به اجلهاز املختص يف تلك املنظمة".
لد األول (احلاشية انظر )١٤٤(  ١٤١، ا

)؛ وانظر أيضا (الفصل  ٧، احلاشية ٣٠٨أعاله)، ص 

. 
لد األول (انظر )١٤٥(  ١٤١احلاشية ، ا
 وأبدت مخس عشرة دولة أخرى اعرتاضات مماثلة.. ٣٠٩، ص أعاله)

وافق، فإنه جيب متكينها من ، إىل اختاذ موقف من هذا الت٢٠املادة 
القيـــام بـــذلك. ولـــن يكـــون احلـــال كـــذلك إذا صـــيغ الـــتحفظ املعـــين 
بعبـــارات ال تســـمح بتقـــدير نطاقـــه، أي إذا صـــيغ الـــتحفظ بطريقـــة 
غامضة أو عامة كما يشري إىل ذلك عنوان مشروع املبدأ التـوجيهي 

ال . وهذا املشروع ال يتناول إذاً، حبصر املعىن، احلالة اليت ٧-١-٣
يتوافق فيها التحفظ مع موضوع املعاهدة والغرض منها وإمنا يتناول 
باألحرى احلالة االفرتاضية اليت يتعذر فيها تقدير عدم التوافق هذا. 
وبدا هذا القصور خطرياً بدرجـة أن اللجنـة جلـأت إىل هلجـة صـارمة 

أو  ولـيس  بشكل خـاص: 
ـــــيس "ينبغـــــي أن يصـــــاغ" أو "تكـــــون   ("يصـــــاغ" ول

 صــــياغة"). وباإلضــــافة إىل ذلــــك فــــإن اســــتخدام لفظــــة 
يف النسخة الفرنسية) يسمح بتسليط الضوء علـى كـون  (

 األمر يتعلق مبتطلب يتصل باملضمون وليس بالشكل فحسب.
واحلاصــــــــــل أن املطالبـــــــــــة بالدقــــــــــة يف صـــــــــــياغة  )٢( 

عن تعريف هذه التحفظات ذاتـه. ويسـتفاد مـن التحفظات ناجتة 
من اتفاقييت فيينا، اليت صيغ على منواهلا  ٢(د) من املادة ١الفقرة 

مــن دليــل املمارســة، أن التحفظــات ترمــي  ١-١املبــدأ التــوجيهي 
إىل استبعاد أو تعـديل "األثـر القـانوين ألحكـام معينـة يف املعاهـدة 

ــ)١٤٦(لــدى تطبيقهــا" علــى مــن يبــديها ايل ال يعقــل التســليم . وبالت
بأنــه ميكــن أن يكــون هلــا أثــر منــع املعاهــدة بأكملهــا مــن إحــداث 
مفعوهلا. وإذا كانت "التحفظات الواسعة النطاق" ممارسة شائعة، 
ـــا ال تكـــون صـــحيحة، علـــى غـــرار مـــا أوضـــحه مشـــروع املبـــدأ  فإ

، إال إذا كانـت ترمـي )١٤٧(مـن دليـل املمارسـة ١-١-١التوجيهي 
 يتعلقللمعاهدة ككل فيما تعديل األثر القانوين [ إىل "استبعاد أو

 ]".ببعض اجلوانب احملددة

__________
علـى املشـروع املقدمة من حكومـة إسـرائيل الحظات املانظر )١٤٦(

 مواءمــةإىل  أدتالــيت و األول للجنــة القــانون الــدويل بشــأن قــانون املعاهــدات 
كلمــــــة   بتغيـــــريالـــــنص الفرنســـــي مـــــع زي لتعريـــــف التحفظـــــات يـــــالـــــنص اإلنكل

التقريــــر الرابــــع للمقــــرر اخلــــاص ((معينــــة) " " لتصــــبح (بعــــض) ""
 ت) عـــــــن قــــــانون املعاهـــــــداالســــــري مهفـــــــري وولــــــدك (

مــؤمتر األمــم يــان شــيلي أثنــاء اً بانظــر أيضــو ؛ )١٥ص  أعــاله)، ٧٧(احلاشــية 
املتحــدة لقــانون املعاهــدات، 

األثــر القــانوين ألحكــام  تغيــريإىل ‘"إن عبــارة  :
ــــتحفظ د(الفقــــرة الفرعيــــة ( ‘معينــــة مــــن املعاهــــدة )) تعــــين وجــــوب أن يبــــني ال

 تفـــادي التحفظـــات غـــري الدقيقـــة" جيـــباألحكـــام الـــيت يـــرد عليهـــا. و بوضـــوح 
 .)٥، الفقرة ٢١(ص 

لـــد الثـــاين) اجلـــزء الثـــاين، ١٩٩٩حوليـــة )١٤٧(  .١٨١-١٧٦ص ، (ا
ا  يف  انظـــر أيضـــاً املالحظـــات الـــيت أبـــد

. 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

عالوة على ذلـك، يرتتـب علـى الطـابع التـوافقي  )٣( 
ولقــانون التحفظــات  )١٤٨(اجلــوهري لقــانون املعاهــدات بشــكل عــام

أنــه إذا كانــت الــدول حــرة يف أن تبــدي (ال أن  )١٤٩(بشــكل خــاص
تكــون األطـراف األخــرى يف ) حتفظـات، فإنــه يتعـني أن )١٥٠(تصـدر

وضــع يســمح هلــا بــالرد بقبــول الــتحفظ أو رفضــه. وال يكــون األمــر  
 كذلك إذا كان نص التحفظ ال يسمح بتقييم نطاقه.

وذلــك هــو احلــال أحيانــاً عنــدما حييــل حتفــظ مــا  )٤( 
إىل القانون الداخلي للدولة اليت أبدته من دون أي توضيح آخر أو 

ا امل دين أو اجلنائي دون بيان األحكام املعنية. إىل دستورها أو قانو
ويف هــذه احلــاالت فــإن مــا يثــري إشــكاًال لــيس اإلحالــة إىل القــانون 

ـا ، وإمنـا الطـابع الغـامض )١٥١(الداخلي للدولة املتحفظة يف حـد ذا
والعام يف كثري من األحيان للتحفظـات املتعلقـة بالقـانون الـداخلي، 

ول األطـــراف األخـــرى ملوقـــف ممـــا يســـتبعد كـــل إمكانيـــة الختـــاذ الـــد
إزاءهــا. وكانــت تلــك هــي الفكــرة وراء تعــديل قدمتــه بــريو يف مــؤمتر 

__________
، انظــر )١٤٨(
و ؛٢١-٢٠ أعـــــاله)، ص ٧٣املـــــذكور (احلاشـــــية  املرجـــــع

. 
انظر أيضاً، على سـبيل املثـال، احلكـم الصـادر عـن حمكمـة العـدل الـدويل الدائمـة 

يف قضية  ١٩٢٣آب/أغسطس  ١٧يف 
 ١١؛ أو فتوى حمكمة العـدل الدوليـة املؤرخـة 

 بشـأن قضـية ١٩٥٠متوز/يوليـه 
 .١٣٩أعاله)، ص  ١٠٠(احلاشية 
 فتواهــــاأوضــــحت حمكمــــة العــــدل الدوليــــة يف هــــذا الصــــدد يف )١٤٩(

بشـــأن قضـــية  ١٩٥١لعـــام 
 ٢٦(انظـر احلاشـية  

ـــا التعاهديـــة دون أنـــه "مـــن املســـتقر أعـــاله)  أنـــه ال جيـــوز إلـــزام الدولـــة يف عالقا
 ).٢١(ص  ، وأنــه بالتــايل ال حيــتج إزاءهــا بــتحفظ مل تبــد موافقتهــا عليــه"رضــاها

ه الفكـرة بطريقـة الفتـوى هـذه بـ ةوصاغ أصحاب الـرأي املخـالف املشـرتك واملذيلـ
رضـــا األطـــراف يشـــكل أســـاس االلتزامـــات التعاهديـــة. إن : "فقـــالوا أكثـــر صـــرامة

مــن حــاالت انطبــاق وال يشــكل القــانون الــذي يــنظم التحفظــات إال حالــة خاصــة 
موافقـة األطـراف علـى الـتحفظ قبـل اإلعـالن عنـه  ، سـواء أتـتاملبدأ األساسيهذا 
 ).٣٢-٣١ (املرجـــــــــع نفســـــــــه، ص" بــــــــالتزامن مـــــــــع هـــــــــذا اإلعـــــــــالن أو بعـــــــــدهأو 

ـــــــــه  ٣٠قـــــــــرار التحكـــــــــيم املـــــــــؤرخ  أيضـــــــــاً  انظـــــــــر يف قضـــــــــية  ١٩٧٧حزيران/يوني

)، (واملعروفـة أيضـاً باسـم  
و ؛

. 
، ١-٣) من التعليـق علـى مشـروع املبـدأ التـوجيهي ٦انظر الفقرة ()١٥٠(
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٦ حولية  .٢-الفصل الثامن، الفرع جيم)، ثاين، ا

) مــــــن التعليــــــق علــــــى مشــــــروع املبــــــدأ ٤انظــــــر أدنــــــاه الفقــــــرة ()١٥١(
 .١١-١-٣التوجيهي 

األمم املتحدة لقانون املعاهـدات بغـرض إضـافة فقـرة فرعيـة (د) إىل 
 من االتفاقية يكون نصها كالتايل: ١٩ما سيصبح املادة 

[مـــــا لــــــم] يـــــؤد الـــــتحفظ إىل إبطـــــال مفعـــــول املعاهــــــدة  (د) 
 .)١٥٢(قها، بصفة عامة وغري حمددة، للتشريع الوطينبإخضاع تطبي

وكانــــت االعرتاضــــات الفنلنديــــة علــــى حتفظــــات  )٥( 
عــدة دول بشــأن اتفاقيــة حقــوق الطفــل معللــة تعلــيًال أمــنت يف هــذا 

ـــــــــال مـــــــــن جمـــــــــرد اإلحالـــــــــة إىل املـــــــــادة  فيينـــــــــا  مـــــــــن اتفاقيـــــــــة ٢٧ا
 يف معرض الرد علـى حتفـظ ماليزيـا الـيت ،وهكذا ؛)١٥٣(١٩٦٩ لعام

 شـــريطة أن تكـــون" حقـــوق الطفـــلعـــدة أحكـــام مـــن اتفاقيـــة  قبلـــت
والسياســات الوطنيــة للحكومــة  الوطنيــة نيانو مطابقــة للدســتور والقــ

تـرك ارتأت فنلندا أن "الطـابع الواسـع" هلـذا الـتحفظ  ،)١٥٤(املاليزية"
ـــا أن تلتـــزم باالتفاقيـــة وأن تفـــي  حمـــًال للتســـاؤل "مـــدي اعتـــزام ماليزي

. وكـان موضـع اعـرتاض السـويد )١٥٥(املفروضـة مبوجبهـا"بااللتزامات 
ـا "ال تفسـر وال تطبـق  هـذه  أحكـامإعالن تايلند الذي يشري إىل أ

لقضــــاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــــز االتفاقيــــة الدوليــــة لتفاقيــــة [اال
التزامات تتجاوز احلدود اليت يرمسهـا أية  عليها فرضي مباالعنصري] 

__________
)١٥٢(

احلاديـــة والعشـــرين ؛ وانظـــر توضـــيحات ممثـــل بـــريو يف اجللســـة العامـــة 
، ١٩٦٨نيســان/أبريل  ١٠، املعقــودة يف للمــؤمتر

 
رفـــــــــــض التعـــــــــــديل قــــــــــد . و ٢٥، الفقـــــــــــرة ١٠٩، ص أعـــــــــــاله) ١٤٦(احلاشــــــــــية 

عـــــن التصـــــويت  وفـــــداً  ٢٦امتنـــــاع مـــــع  صـــــوتاً  ١٦مقابـــــل  صـــــوتاً  ٤٤ بأغلبيـــــة
، املرجــع نفســـه، ١٩٦٨نيســان/أبريل  ١٦، اخلامســة والعشــرون(اجللســة العامــة 

النزر القليــــــل مـــــــن بـــــــقـــــــراءة املناقشــــــات إال  ال تفيــــــد)؛ و ٢٦، الفقــــــرة ١٣٥ص 
مـــن الوفـــود،  ممـــا ال شـــك فيـــه أن عـــدداً ف بشـــأن رفـــض التعـــديل، لتوضـــيحاتا

عـدم جـدوى الصـياغة الصـرحية للفرضـية، ألن األمـر "إيطاليـا، ارتـأت وفد ومنها 
الثانيـــة (اجللســـة العامــة  "املعاهــدة موضــوعيتعلــق هنــا حبالـــة حتفظــات تتنــاىف مـــع 

)؛ ٧٥، الفقــرة ١٢٠، املرجــع نفســه، ص ١٩٦٨نيســان/أبريل  ١١ ،والعشــرون
يف ذات املنحـى وانظـر 

. 
علــى مشــروع املبــدأ التــوجيهي ) مــن التعليــق ٤(الفقــرة أدنــاه انظــر )١٥٣(

كــة املتحـــدة لـــدعم كمــا أن الســـبب الـــذي احتجــت بـــه هولنـــدا واململ   .١١-١-٣
جرميــــة ا علــــى الــــتحفظ الثــــاين للواليــــات املتحــــدة بشــــأن اتفاقيــــة منــــع ماعرتاضــــا

"غمــــوض فيمــــا يتعلــــق  واملعاقبــــة عليهــــا، أال وهــــو مــــا حيدثــــه مــــناإلبــــادة اجلماعيــــة 
مبـــــدى االلتزامـــــات الـــــيت تكـــــون حكومـــــة الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة مســــــتعدة 

لــد األول (انظــر (لتحملهــا فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة"  ، ا
كثـر إقناعـاً هـو سـبب أ ))،(الفصـل  ١٣٢-١٣٠أعاله)، ص  ١٤١احلاشية 

أدنـاه احلاشـيتني الـداخلي (انظـر ذلـك القـائم علـى اسـتناد الـتحفظ إىل القـانون من 
).١١-١-٣مشروع املبدأ التوجيهي ) من التعليق على ٤األولَيني للفقرة (

لد األول (انظر احلاشية )١٥٤(  ١٤١، ا
 ).الفصل ( ٣٢٦ص أعاله)، 
انظـــــر أيضـــــاً اعرتاضـــــات . ٣٣٢-٣٣١ص املرجـــــع نفســـــه، )١٥٥(

فنلندا وعـدة دول أطـراف أخـرى علـى التحفظـات املماثلـة لعـدة دول أخـرى، 
.٣٣٥-٣٣٠املرجع نفسه، ص 



التحفظات على المعاهدات 

أن حيــــــث أشـــــارت الســــــويد إىل  ،)١٥٦(دســـــتور[ها] وتشريعــ[ــــــها]"
لـــتحفظ عـــام  تايلنـــد مبســـلكها هـــذا جتعـــل تطبيـــق االتفاقيـــة خاضـــعاً 

 .)١٥٧(حييل إىل حدود التشريع الوطين الذي مل حيدد مضمونه
حتـــــتفظ الدولـــــة نفـــــس القـــــول عنـــــدما ويصـــــدق  )٦( 

؛ كمـا  )١٥٨(ترجح دستورها على املعاهـدة لنفسها باحلق العام يف أن
حتفــظ الواليــات املتحــدة علــى اتفاقيــة  يف كــان عليــه احلــال، مــثًال،

 :واملعاقبة عليها اإلبادة اجلماعيةجرمية منع 
األمريكيـة أو الواليات املتحدة على  ما يستوجبليس يف االتفاقية  

مبوجــب  ممــا هــو حمظــورمــن التــدابري  ذلــك غــرياختــاذ أو  جييــز هلــا ســن تشــريعات
 .)١٥٩(املتحدة ما تفسره الوالياتحسبدستور الواليات املتحدة، 

وعلـى نفــس املنـوال كــان أيضـاً االعــرتاض الناشــئ  )٧( 
ـــــى تســـــميته  مت التعـــــارف عـــــن بعـــــض مـــــا  ةاملتعلقـــــ ات"التحفظـــــ  بعل

يف الـــتحفظ الـــذي هلـــا منـــوذجي  مثـــاليتجســـد والـــيت  )١٦٠(بالشـــريعة"
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة قبلت به موريتانيا اتفاقية 

"يف كـــــــل جـــــــزء مـــــــن أجزائهـــــــا غـــــــري املنافيـــــــة للشـــــــريعة  ١٩٧٩لعـــــــام 
__________

.)الفصل ( ١٤٢املرجع نفسه، ص )١٥٦(
. انظـــر اعرتاضـــات النـــرويج ١٤٩-١٤٨ص نفســـه،  املرجـــع)١٥٧(

، علــى ١٩٩٩ كــانون األول/ديســمرب  ١٤و آذار/مــارس ١٥والســويد املؤرخــة 
علــى بــنغالديش الــيت تقــوم علــى الفكــرة نفســها فيمــا يتعلــق بــتحفظ  التــوايل،

، املرجــــع ١٩٥٣آذار/مــــارس  ٣١اتفاقيــــة احلقــــوق السياســــية للمــــرأة املؤرخــــة 
لـــد الثـــاين، صنفســـه،  اعرتاضـــات فنلنـــدا )، أو (الفصـــل  ٨٦-٨٥ ا

واعرتاضــات الســويد ، ١٩٦٩لعــام غواتيمــاال علــى اتفاقيــة فيينــا لعلــى حتفــظ 
نفـــس االتفاقيـــة، املرجـــع إزاء بـــريو أبدتـــه هولنـــدا علـــى حتفـــظ مماثـــل و والنمســـا 
 .)(الفصل  ٣٨٤-٣٨١ نفسه، ص

أشـكال اتفاقية القضاء على مجيع حتفظ باكستان على  انظر)١٥٨(
لـــد األول، (املرجـــع نفســه،  التمييــز ضـــد املــرأة  ،))(الفصـــل  ٢٥٣ص ا

ـــــــدا (املرجـــــــع نفســـــــه،  ـــــــرويج والنمســـــــا وهولن ـــــــدا والن ـــــــا وفنلن واعرتاضـــــــات أملاني
) واعــرتاض الربتغــال (املرجــع نفســه، ٢٧٢-٢٦٧و ٢٦٥-٢٦٠و ٢٥٦ ص

 ).٥٢ ، احلاشية٢٨٦ص 
 .)(الفصل  ١٢٨ املرجع نفسه، ص)١٥٩(
انظـر  على مناقشـة تتنـاول املـدارس الفقهيـة املختلفـة،لالطالع )١٦٠(
 خاصـــة

. وفيمــا يتعلـق حتديــداً 
اتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد بتطبيـــق هـــذه التحفظـــات علـــى 

 ٣٠٢-٢٩٩ أعــــاله)، ص ١٢٦، املرجــــع املــــذكور (احلاشــــية ، انظــــر املــــرأة
؛ و٣١١-٣١٠و

-٨٥ أعـــاله)، ص ٨٩، املرجــع املــذكور (احلاشــية 
؛ ٦٩٢-٦٩٠أعـــــــاله)، ص  ١٢٦املرجـــــــع املـــــــذكور (احلاشـــــــية  ،و ؛١٠٣

و
أعاله)،  ٨٩، املرجع املذكور (احلاشية 

و (يورد العديد من األمثلة املمتـازة)؛ ١٥٦-١٤٩ ص

، ولتنـــاول أكثـــر حتديـــداً، انظـــر 

.

يف حـد التمسـك  وما يثري اإلشكال هنا أيضاً ليس .)١٦١(اإلسالمية"
بــــل كمــــا  ،)١٦٢(ذاتــــه بقــــانون ذي مصــــدر ديــــين تطبقــــه تلــــك الدولــــة

حتيــــل إىل أحكــــام العامــــة الــــيت "إن التحفظــــات  :الحظــــت الــــدامنرك
 حمـــــــدود وطـــــــابع غـــــــري هلـــــــا نطـــــــاق غـــــــري ]...[الشـــــــريعة اإلســـــــالمية 

؛ وعنـــدها فـــإن حتفظـــاً مـــن هـــذا القبيـــل، علـــى حـــد قـــول )١٦٣(حمـــدد"
دون  الــوطينإحالــة عامــة إىل القــانون يف  ممــا يتمثــلاململكــة املتحــدة "

ال يبــــني بوضــــوح للــــدول األخــــرى األطــــراف يف  ،دد مضــــمونهحيــــ أن
االتفاقية مدى قبول الدولة املتحفظـة لاللتزامـات املنصـوص عليهـا يف 

 .)١٦٤(تفاقية"اال
ويف اجلــــوهر، فــــإن اســــتحالة تقيــــيم توافــــق تلــــك  )٨( 

عـدم مـن  التـيقنال  ،هاالغرض مناملعاهدة و موضوع التحفظات مع 
نــدرج يف نطــاق أحكــام الفقــرة (ج) مــن توافقهــا، هــي الــيت جتعلهــا ت

__________
لد األول (انظر احلاشية )١٦١(  ١٤١، ا

اململكــة العربيــة  اتوانظــر أيضــاً حتفظــ ).(الفصــل  ٢٥١أعــاله)، ص 
ص  املرجــــع نفســــه،(ذكر "قواعــــد الشــــريعة اإلســــالمية" تــــ يتالســــعودية الــــ

أو الــتحفظ األويل  ،)٢٥٠ماليزيــا (املرجــع نفســه، ص  ات) وحتفظــ٢٥٣
حكـــــام االتفاقيـــــة، أل ســـــتمتثلمللـــــديف: "إن حكومـــــة مجهوريـــــة ملـــــديف 

تـــراه منهـــا خمالفـــاً ملبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية الـــيت تقـــوم قـــد باســـتثناء مـــا 
)؛ ٤٣، احلاشـية ٢٨٤ملـديف وتقاليـدها" (املرجـع نفسـه، ص  عليها قـوانني

لـديف لتقيـد مـن وقد لقي هذا التحفظ اعرتاضات عديدة، فعدلته حكومـة م
الـتحفظ أيضـاً نطاقه غري أن أملانيا اعرتضت عليه من جديد وانتقـدت فنلنـدا 

اجلديد (املرجع نفسه). كما أبدت عدة دول اعرتاضـات علـى حتفـظ اململكـة 
لقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز الدوليــة لتفاقيــة االالعربيــة الســعودية بشــأن 

أحكــــام هــــذه االتفاقيــــة  وهــــو حتفــــظ خيضــــع تطبيــــق ،١٩٦٦لعــــام العنصــــري 
 ١٤١، ص نفســه" (املرجــع اإلســالمية لشــريعةتعــاليم الشــرط "عــدم خمالفتهــا ل

 .))(الفصل  ١٤٩-١٤٤و
لعــــــام صـــــدق الكرســــــي الرســــــويل علــــــى اتفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل )١٦٢(
مــــع الطبيعــــة اخلاصــــة عمليــــاً يكــــون تطبيــــق االتفاقيــــة متوافقــــاً "أن  شــــريطة ١٩٨٩

ــا املوضــوعي"ملكــان و يلدولــة حاضــرة الفات -٣٢٤ص (املرجــع نفســه،  صــادر قانو
( ذكـر وكمـا). ٣٢٥

-٤٧٨ أعــاله)، ص ١٠٨، املرجــع املــذكور (احلاشــية 
لــتحفظ املتعلــق "افـإن هــذا الــنص يطــرح نفــس املشـاكل الــيت يطرحهــا )، ٤٧٩

 ما يقتضيه اختالف احلال. مع مراعاة، بالشريعة"
لـــد األول (احلاشـــية )١٦٣(  ١٤١، ا

).(الفصل  ٢٥٩-٢٥٨أعاله)، ص 
 وانظــــــر أيضــــــاً اعرتاضــــــات .٢٧٨-٢٧٧ص  ،املرجــــــع نفســــــه)١٦٤(

أملانيــا والربتغــال والســويد وفنلنــدا والنــرويج والنمســا وهولنــدا (املرجــع نفســه، ص 
). ومـــــــــــــــــــــــن املؤكـــــــــــــــــــــــد أن ٢٧٨-٢٧٤و ٢٧٢-٢٦٧و ٢٦٥-٢٦٠و ٢٥٦

 اســــتناداً إىلحتفظــــات عــــدة دول إســــالمية علــــى أحكــــام معينــــة مــــن االتفاقيــــة، 
، علـى هـذا األسـاستنافيها مع أحكام الشريعة، هي حتفظات أقل عرضة للنقـد 

األطـــراف الـــدول بعـــض  مـــن جانـــبأثـــار اعرتاضـــات قـــد عـــدد منهـــا كـــان ن  وإ
 ١٢٦جــــع املــــذكور (احلاشــــية املر ( يف حــــني الحــــظ ال، ـل املثـــــ(علـــى سبيــــ

مــن اتفاقيــة القضــاء علــى  ١٦أن حتفــظ العــراق علــى املــادة  )٣٠٠ص أعــاله)، 
هـــــو حتفـــــظ حمـــــدد  ،واملســـــتند إىل الشـــــريعة ،مجيـــــع أشـــــكال التمييـــــز ضـــــد املـــــرأة

هـــــذا الـــــتحفظ أثـــــار  فـــــإنمـــــن نظـــــام االتفاقيـــــة،  مؤاتـــــاةنظامـــــاً أكثـــــر  ويســـــتتبع
لـد األول السويد واملكسيك وهولنـدا،  اعرتاضات ، ا
 .))(الفصل  ٢٧٧-٢٧٤و ٢٦٩-٢٦٧أعاله)، ص  ١٤١(احلاشية 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

. وكمــا أشــارت إىل ذلــك ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ١٩املــادة 
 هاإلنسان، فإناللجنة املعنية حبقوق 

جيـــب أن تكــــون التحفظــــات حمــــددة وشـــفافة حبيــــث تكــــون اللجنــــة  
وكذلك اخلاضعون لوالية الدولة املتحفظة والـدول األطـراف األخـرى علـى علـم 

ذلك ال بــفيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان. و عقــدها بااللتزامــات الــيت مت أو مل يــتم 
عني من أحكام جيوز أن تكون التحفظات عامة بل جيب أن تشري إىل حكم م

حمــددة  اتوأن تبــني بعبــار  الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية] العهــد[
 .)١٦٥(]ا[انطباقهنطاق 

مـــن اتفاقيـــة محايـــة حقـــوق  ٥٧ومبوجـــب املـــادة  )٩( 
اإلنســان واحلريــات األساســية (االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان) 

كمة األوروبية وأعلنت احمل"ال جتاز التحفظات ذات الطابع العام". 
، عـــدم صـــحة إعـــالن سويســـرا بليلـــوسحلقـــوق اإلنســـان، يف قضـــية 

 االتفاقية األوروبيةمن  ٦من املادة  ١لتحفظ) على الفقرة  املعادل(
للغايــــة أو فضفاضــــة ألنــــه "صــــيغ بعبــــارة غامضــــة حلقــــوق اإلنســــان 

لكـن  .)١٦٦(بدقة" هاونطاق تطبيق معناهاتقييم  ذر معهايتعبدرجة 
اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان هي الـيت صـاغت دون شـك املبـدأ 
ــــــال بأوضــــــح صــــــورة حينمــــــا ارتــــــأت أن  الــــــذي يســــــري يف هــــــذا ا

عنــدما يصــاغ بطريقــة يتعــذر  ]...["الــتحفظ يكــون لــه طــابع عــام 
 .)١٦٧("نطاقهحتديد  هامع

يسـتلهم هـذه  ٧-١-٣ومشروع املبدأ التوجيهي  )١٠( 
وانــه يعطــي داللــة علــى الصــفات (التبادليــة) الــيت الفكــرة اجلوهريــة. فعن

ـــــا الـــــتحفظ لكـــــي يقـــــع حتـــــت طائلـــــة هـــــذا املبـــــدأ  جيـــــب أن يتميـــــز 
__________

، تقرير اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان، ٢٤رقم العام  التعليق)١٦٥(
 ٤٠الوثـــــــائق الرمسيــــــــة للجمعيـــــــة العامــــــــة، الــــــــدورة اخلمســـــــون، امللحــــــــق رقــــــــم 

لـــــــــد األول، املرفـــــــــق اخلـــــــــامس، ( انظـــــــــر أيضـــــــــاً ؛ و ١٩الفقـــــــــرة )، ا
بالقـانون الـداخلي مبسـألة "التحفظـات التمسـك الـيت تـربط مسـألة  ١٢ الفقرة
".الصيغة املعممة
)١٦٦(

) ٨(انظـر الفقـرة  .
، ٢٠٠٦ حوليـــة، ٢-١-٣مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي مـــن التعليـــق علـــى 

لـد الثــاين (اجلـزء ال طــالع الول. ٢-الفصـل الثــامن، الفـرع جــيم)، ثــاينا
مـــــــن  ٥٧علـــــــى حتليـــــــل متعمـــــــق لشـــــــرط العموميـــــــة املطـــــــروح يف املـــــــادة 

خصوصـاً  انظـراالتفاقيـة، 

.
)١٦٧(

. انظـر 

.

هـــذا إمـــا التحفظـــات  مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهيالتـــوجيهي: يســـتهدف 
"الغامضة" أو التحفظـات "العامـة". يف احلالـة األوىل ميكـن أن يتعلـق 

 )١٦٨(ليت قد ينطبق فيهااألمر بتحفظ يرتك جماالً للشك يف الظروف ا
ا علــــــى عاتقهــــــا فعــــــالً اجلهــــــة  أو يف نطــــــاق االلتزامــــــات الــــــيت أخــــــذ

 .)١٦٩(املتحفظة. والفرضية الثانية تتفق مع األمثلة اليت طرحت أعاله
ـــــق املكـــــان املناســـــب  )١١(  ــــــم يكـــــن هـــــذا التعلي وإن ل

للتساؤل عن آثار التحفظات الغامضـة أو العامـة إال أنـه ال بـد مـن 
ــــد أن  هــــذه التحفظــــات تطــــرح مشــــاكل خاصــــة. ويبــــدو مــــن تأكي

ـــــــا غـــــــري صـــــــحيحة "حبكـــــــم القـــــــانون"  ـــــــة تأكيـــــــد أ الصـــــــعب بداي
ـــا ( ): النقـــد الرئيســـي الـــذي ميكـــن أن يوجـــه إليهـــا هـــو أ
. هلـذا )١٧٠(تسمح بتقدير مدى تـوافر شـروط صـحتها املوضـوعية ال

السبب، من املفرتض أن تسـتدعي هـذه التحفظـات بشـكل خـاص 
 "حوار بشأن التحفظات". إجراء
 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية ٨-١-٣

إن تعبيــــر نــــص فــــي المعاهــــدة عــــن قاعــــدة  -١ 
عرفية هو عنصر وثيق الصلة في الحكم علـى صـحة الـتحفظ 
وإن كان ال يشكل في حد ذاته عائقاً أمام إبداء التحفظ على 

 ذلك النص.
الــتحفظ علـــى نـــص فــي المعاهـــدة يعبـــر عـــن  -٢ 

قاعدة عرفية ال يمس الطابع الملزم لتلك القاعدة التـي يسـتمر 
انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة ملزمــة بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 
المتحفظـــة وغيرهـــا مـــن الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة الملَزمـــة 

 بتلك القاعدة.
 التعليق

مشكلة  ٨-١-٣ مشروع املبدأ التوجيهييعاجل  )١( 
يف املمارسة العملية، أال وهي مشـكلة صـحة  غالباً ما تطرح نفسها

وقد  -التحفظ على حكم ما يقتصر على التعبري عن قاعدة عرفية 
اســتخدمت عبــارة "التعبــري عــن" مفضــلة علــى عبــارة "الــنص علــى" 
ليكون واضحاً متاماً أن إضـفاء الصـبغة الرمسيـة علـى القاعـدة املعنيـة 

كقاعــدة عرفيــة. ومبــدأ يف معاهــدة مــا ال أثــر لـــه علــى دوام القاعــدة  
دوام القاعــدة العرفيــة هــذا (وااللتزامــات النامجــة عنــه بالنســبة للــدول 

ـــا) يـــنعكس أيضـــاً يف الفقـــرة  مـــن  ٢أو املنظمـــات الدوليـــة امللَزمـــة 
، الــيت تــذكر بــأن املــتحفظ علــى حكــم مــن مشــروع املبــدأ التــوجيهي

إبــداء هــذا النــوع ال ميكــن أن يتنصــل مــن التزاماتــه يف هــذا اإلطــار ب
فتضـــع املبـــدأ الـــذي مـــؤداه أن الـــتحفظ علـــى  ١حتفـــظ. أمـــا الفقـــرة 

__________
انظر حتفظ مالطة على العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة )١٦٨(

: "إن حكومة مالطـة تؤيـد املبـادئ املنصـوص عليهـا يف ١٩٦٦سياسية لعام وال
ـــــة أن متتثـــــل امتثـــــاالً كـــــامالً ١٣املـــــادة  ـــــا ال ميكنهـــــا يف الظـــــروف احلالي ، إال أ

لـد األول (انظـر احلاشـية ألحكـام هـذه املـادة" ( ، ا
 ).)(الفصل  ١٨٣-١٨٢أعاله)، ص  ١٤١

 ) من التعليق احلايل.٩(-)٥ات (انظر الفقر )١٦٩(
 ) أعاله.٤) و(١انظر الفقرتني ()١٧٠(



التحفظات على المعاهدات 

قاعدة يف معاهدة تعرب عن قاعـدة عرفيـة ال يكـون "حبكـم القـانون" 
غـــري متوافـــق مـــع موضـــوع املعاهـــدة والغـــرض منهـــا، حـــىت وإن كـــان 

 يتعني أخذ هذا العنصر بعني االعتبار لدى تقدير هذا التوافق.
دوالً أطرافــــــــــاً يف أن مــــــــــع ذلــــــــــك قـــــــــد حــــــــــدث ل )٢( 
أبـــدت اعرتاضـــها علـــى حتفظـــات ونازعـــت يف توافقهـــا مـــع  اتمعاهـــد

هــا بــدعوى أن تلــك التحفظــات منافيــة الغــرض منو موضــوع املعاهــدة 
اة. وهكذا أعلنت النمسا راسخللقواعد العرفية ال  بعبارات حذرة، أ

] ١٩٦٩لعــام  قــانون املعاهــداتلفيينــا  اتفاقيــةتــرى أن حتفظــات غواتيمــاال [علــى 
تكاد تتعلق حصراً بقواعد عامـة [يف تلـك االتفاقيـة] للكثـري منهـا أسـاس متـني يف 
ا أن تضــع موضــع التســاؤل قواعــد  القــانون الــدويل العــريف. فالتحفظــات مــن شــأ

حتــــوم حــــول توافــــق هــــذه اً . وتــــرى النمســــا أن مثــــة شــــكوكومقبولــــة عامليــــاً  راســــخة
 .)١٧١(الغرض منها ...و ة] [املذكور االتفاقية  موضوعالتحفظات مع 

عـــدة  علـــىكمـــا أبـــدت هولنـــدا اعرتاضـــات علـــى حتفظـــات عـــدة دول 
وأعلنــت  ١٩٦١لعــام للعالقــات الدبلوماســية أحكــام مــن اتفاقيــة فيينــا 

ـــا "تـــرى أن األحكـــام املقصـــودة تظـــل قيـــد النفـــاذ يف العالقـــات بينهـــا  أ
 .)١٧٢(وبني تلك الدول مبقتضى القانون الدويل العريف"

مـا سـاد االعتقـاد بـأن باإلمكـان اخللـوص  وكثرياً  )٣( 
تـدون القواعـد  معاهـداتإىل استحالة إبداء حتفظـات علـى أحكـام 

العــدل الدوليــة يف قضــييت حكــم حمكمــة إىل  وذلــك اســتناداً  ،العرفيــة
 :)١٧٣(اجلرف القاري لبحر الشمال

الصــرف قبــول إمكانيــة إيــراد  إن مــن اخلصــائص العامــة للقاعــدة أو االلتــزام التعاهــدي
قواعـد الحتفظات انفرادية عليه يف حدود معينة؛ غري أن األمـر لـيس كـذلك يف حالـة 

اليت تسـري بطبعهـا بشـروط متسـاوية إزاء مجيـع  ةأو العرفي العامة يةلتزامات القانوناالو 

__________
لد الثاين (انظر احلاشية )١٧١(  ١٤١، ا

ا وانظــر أيضــاً االعرتاضــات الــيت  ؛)(الفصــل  ٣٨٠أعــاله)، ص  أبــد
ة أملانيــا وبلجيكــا والــدامنرك والســويد  فنلنــدا واململكــة املتحــدة و بعبــارات مشــا

 . ويف قضــية)٣٨٥-٣٨٣و ٣٨١ص املرجــع نفســه، (

(احلاشـية  
ن الـتحفظ الفرنسـي علـى بـأ القـول ، ذهبت اململكة املتحدة إىلأعاله) ١٤٩
"قواعــد القــانون الــدويل العــريف" بـــ تعلــق يمــن اتفاقيــة اجلــرف القــاري  ٦املــادة 

).٥٠، الفقرة ٣٨(ص  غري مقبول" ٦وأن "ذلك التحفظ على املادة 
لــد األول (انظـــر احلاشـــية )١٧٢(  ١٤١، ا

لــــــيس األحكــــــام  ســــــارياً مــــــا يظــــــل  والواقــــــع أن؛ )(الفصــــــل  ٩٦أعــــــاله)، ص 
) ١٦(-)١٣ات (املقصــودة بــل القواعــد العرفيــة الـــيت تعــرب عنهــا (انظــر أدنــاه الفقـــر 

). انظـــــر أيضـــــاً اعرتاضـــــات بولنـــــدا علـــــى حتفظـــــات البحـــــرين مـــــن التعليـــــق احلـــــايل
لـد األول (احلاشـية ( اجلماهرييـة العربيـة الليبيـةو   ١٤١، ا

و ،)٩٦ ص، أعــاله)
. 

)١٧٣(
(ص  بــه احلكــماملــذيل  لقاضــي املخــالف لرأي الــانظــر . 

 الـواردة يفوالتعليقـات العديـدة  )،١٩٩-١٩٨
؛ 

 .٦٨٥أعاله)، ص  ٧٨، املرجع املذكور (احلاشية  أيضاً  وانظر

تمــــع الــــدويل وال جيــــوز بالتــــايل إخضــــاعها حلــــق اســــتبعاد ميارســــه انفراديــــاً   أعضــــاء ا
تمع الدويل لفائدته  .)١٧٤(وحسب املراد أي عضو من أعضاء ا

ـا احملكمـة هـي بالتأكيـد  )٤(  ومع أن الصيغة الـيت أقر
اخللـوص إليـه رمبـا أمكـن فـإن االسـتنتاج الـذي ليست أحسن الصيغ، 

والواقــــع أن  يف ســــياقه.ا االقتبــــاس وضــــعنا هـــذمــــا لـــيس صــــحيحاً إذا 
تاجات الــــيت يســــتدعيها االســــتنحبــــذر خبصــــوص احملكمــــة اســــتطردت 

استبعاد بعض التحفظات. ففي معرض مالحظتها أن إمكانية إبـداء 
ــــة  ٦حتفظــــات علــــى املــــادة   ١٩٥٨لعــــام  اجلــــرف القــــاريمــــن اتفاقي

املتعلقـــــــة  ١٢د) ال تســـــــتبعدها املـــــــادة و احلـــــــدتعيـــــــني يتعلـــــــق ب (فيمـــــــا
 ٣إىل  ١ للمـواد خالفاً ملا هو عليه احلـال بالنسـبة ،)١٧٥(بالتحفظات

ا تلـــــــك اإلمكانيـــــــة،  أن مـــــــن  احملكمـــــــة ارتـــــــأتالـــــــيت تســـــــتبعد بشـــــــأ
ليها قيمـة إ سندتأ أنه ذلك لطبيعي" و"املشروع أن يستخلص منا"

ـا، خالفـاً  املـواد، ال جتسـد القـانون العــريف  لتلـكخمتلفـة وأقـل أمهيـة وأ
 .)١٧٦("تكوينالسابق الوجود أو الذي هو يف طور ال

اً أن احملكمــــة وبنــــاء عليــــه، فإنــــه لــــيس صــــحيح )٥( 
أكـــــدت عـــــدم مقبوليـــــة التحفظـــــات املبـــــداة علـــــى قواعـــــد القــــــانون 

ـا، يف تلـك احلالـة، الحظـت أن  ؛)١٧٧(العريف بل كل ما يف األمر أ
مــن  ٣إىل  ١املعاجلــة املختلفــة الــيت أفردهــا واضــعو االتفاقيــة للمــواد 

م مل  ٦جهــــة، واملــــادة  ــــأ ــــدفع إىل االعتقــــاد ب مــــن جهــــة أخــــرى، ت
يكونــوا يعتــربون هــذه املــادة األخــرية تــدويناً لقاعــدة عرفيــة، وهــذا مــا 

 إليها احملكمة.أكدته النتيجة اليت خلصت 

__________
أعاله)،  ١٧٣(انظر احلاشية  )١٧٤(

 .٦٣، الفقرة ٣٩-٣٨ص 
) مــن التعليــق علــى مشــروع املبــدأ التــوجيهي ٥(انظــر الفقــرة )١٧٥(

لد الثـاين (اجلـزء الثـاين)، الفصـل الثـامن، الفـرع ٢٠٠٦حولية ، ٢-١-٣ ، ا
 .٢-جيم

ص أعـاله)،  ١٧٣(انظـر احلاشـية  )١٧٦(
ويف نفــس املنحــى، انظــر  .٦٣الفقــرة ، ٣٩-٣٨ص وانظــر أيضــاً  ؛٦٦، الفقــرة ٤٠

وانظــر يف خــالف  ؛٨٩ ص، املرجــع نفســه، للقاضــي  فــرديالــرأي ال
.١٦٣ص املرجع نفسه، ، احملكمة  لنائب رئيسذلك الرأي املخالف 

، املرجـع )١٧٧(
 انظـــر نفــس املنحـــى، ويف ؛٢٤٤أعـــاله)، ص  ١٧٣املــذكور (انظـــر احلاشــية 

اختـذ القاضـي و . 
تطبيــــق احلكــــم "  بفيمــــا يتعلــــق معاكســــاً يف رأيــــه املخــــالف، موقفــــاً  ،

القواعـــد عـــن طريـــق االتفـــاق، ألن هـــذا االلتـــزام ينشـــأ عـــن القاضـــي بالتســـوية 
مــن  ١٢ويظــل يفــرض نفســه حــىت ولــو كانــت املــادة  العامــة للقــانون الــدويل،

د األحكـام دامـن عـ ٦مـن املـادة  ٢و ١فقـرتني االتفاقيـة ال تسـتبعد صـراحة ال
(انظــر  (الــيت جيــوز إبــداء حتفظــات عليهــا" 

مســـألة إمكانيـــة إبـــداء بـــني هـــذا خلـــط و )؛ ١٨٢ص  أعـــاله)، ١٧٣احلاشـــية 
مســـألة آثـــاره عنـــدما يكـــون للحكـــم الـــذي يتعلـــق بـــه الـــتحفظ طـــابع و حتفـــظ 

 البعـديـرى أن مبـدأ تسـاوي  قاضـي (والغريـب أن ال قطعيعريف، بل و 
 ).املرجع نفسه)( "جيب أن يعرتف به كقاعدة آمرة"



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

ىل ذلـــك فـــإن احلكـــم نفســـه يشـــري، إوباإلضـــافة  )٦( 
بـــدي ي الــذي الطــرف"أن  ، إىلأمهلــت عمومـــاً  مالحظــة عارضــةيف 

ى مــن االلتزامــات الــيت يفرضــها القــانون البحــري العــام عَفــيحتفظـاً ال 
 .)١٧٨(عنهــا" مســتقلة فةوبصــ ]اتفاقيــة اجلــرف القــاري[خــارج إطــار 

ما  ينشيئاً مغايراً حي كان لـه رأي خمالف الذ موريلومل يقل القاضي 
ن إمكانيـــــة إبـــــداء الـــــتحفظ ال تتعلـــــق بطبيعـــــة احلـــــال إال إكتـــــب: "

. وغين عـن البيـان أن ]...[بااللتزام التعاقدي الناجم عن االتفاقية 
ــا. وإذا وجــدت  ه بالقاعــدة العرفيــةـالــتحفظ ال عالقــة لــ يف حــد ذا

ـا توجـد بالنسـبة للدو  لـة الـيت أبـدت الـتحفظ كمـا هذه القاعدة، فإ
ومـــن  .)١٧٩("بالنســـبة للـــدول الـــيت مل تصـــدق علـــى االتفاقيـــةتوجـــد 

أن الطابع العريف للقاعـدة الـيت أدرجـت  الواضح أن هذا يعين ضمناً 
 يف حكــم تعاهــدي أبــدي عليــه حتفــظ ال يشــكل يف حــد ذاتــه ســبباً 

فإمكانية إبداء حتفظات على حكم تعاهدي " لعدم صحة التحفظ
عـــن  تعبـــرياً  يَعـــدمـــا إذا كـــان ذلـــك احلكـــم  علـــى مســـألة توقـــفتال 

ا عموماً   .)١٨٠("ال أم قاعدة من قواعد القانون املعرتف 
 ،)١٨١(ورغــــم أن هــــذا املبــــدأ حمــــل جــــدل أحيانــــاً  )٧( 

 :صحيحٌ و  .)١٨٢(الفقه السائدفإنه مبدأ يقره 
ا عن أن  • القواعد العرفية تلزم الدول بصرف النظر عن إعرا

ملــــا حيـــدث يف حالــــة  لكـــن، خالفـــاً  )١٨٣(رضـــاها بالقاعـــدة التعاهديــــة
لـيس القواعد اآلمرة، جيـوز للـدول أن حتيـد عنهـا باتفـاق فيمـا بينهـا؛ و 

__________
 .٦٥، الفقرة ٤٠املرجع نفسه، ص )١٧٨(
.١٩٨املرجع نفسه، ص )١٧٩(
، املرجــــــــع  املخصــــــــصلقاضــــــــي املخــــــــالف لرأي الــــــــ)١٨٠(

.٢٤٨نفسه، ص 
 ٣٠قــرار التحكــيم املــؤرخ ب البيــان املرفــقيف  انظــر موقــف )١٨١(

 يف قضــية ١٩٧٧حزيران/يونيــه 

.١٢٣أعاله)، ص  ١٤٩(احلاشية  
انظر )١٨٢(

، املرجـع املـذكور و ؛
، املرجـــع و ؛١٧١-١٥٩أعـــاله)، ص  ١٤٧(احلاشـــية 

.٧٧-٧٦أعاله)، ص  ١١٦املذكور (احلاشية 
مــــن  ٥اعــــرتاض فنلنــــدا علــــى حتفظــــات الــــيمن بشــــأن املــــادة  انظــــر)١٨٣(

لـــيس ":  ١٩٦٥لعـــام  الدوليـــة للقضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــريالتفاقيـــة ا
أن تعفــــي نفســــها مــــن قواعــــد ملزمــــة عامليــــاً يف جمــــال  بإبــــداء حتفظــــات ميكــــن للدولــــة

 ،( حقـوق اإلنسـان [وإن كـان هـذا يصـح كقاعـدة عامـة]"
لد األول (انظر احلاشية  .))(الفصل  ١٤٥أعاله)، ص  ١٤١ا

إذا   - )١٨٤(أن تفعـــل ذلـــك بـــتحفظ مـــا الـــذي مينـــع مـــن مـــن الواضـــح
الســـــؤال حتديـــــداً ، غـــــري أن هـــــذا هـــــو كـــــان هـــــذا الـــــتحفظ صـــــحيحاً 

 املطروح؛
ـــــــــدةتعاهديـــــــــــــة"   بأن الـــــــــــــتحفظ ال يتعلـــــــــــــق إال  • ، " القاعــــ
بوجودهـــا كقاعـــدة عرفيـــة، حـــىت وإن ألقـــى، يف حـــاالت معينـــة،  ال

 ؛)١٨٥("باعتبارهـــــا قانونـــــاً عمومـــــاً "ظـــــالًال مـــــن الشـــــك علـــــى قبوهلـــــا 
ــــااململكــــة املتحــــدة يف  أشــــارت إليــــهغــــرار مــــا  وعلــــى علــــى  تعليقا
هنــاك "، فــإن للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان ٢٤العــام رقــم  التعليــق

التزامــــات معاهـــــدة  االنضــــمام إىلبــــني اختيـــــار عــــدم  واضــــحاً  فرقــــاً 
 .)١٨٦("القانون الدويل العريفاخلروج على وحماولة 

أنــــــه إذا تأكــــــد هــــــذا الطــــــابع، فــــــإن الــــــدول تظــــــل ملزمــــــة  •
 ؛)١٨٧(بالقاعدة العرفية بصرف النظر عن املعاهدة

علـى  -يف ذلـك تكون هلـا مصـلحة  قدأنه رغم املظاهر،  •
آليــــات  ســــبيل املثــــال، حتاشــــي أن تطبــــق بشــــأن االلتزامــــات املعنيــــة

، أو احلــــد مــــن الــــيت تتوخاهــــا املعاهــــدةاملراقبــــة أو تســــوية املنازعــــات 
قد تكون هلم اختصاصات خمتلفة إزاء  نالذي احمللينيتدخل القضاة 

 ؛)١٨٨(والقواعد العرفية من جهة أخرى القواعد التعاهدية من جهة
عالوة على ذلك، وكمـا الحظـت فرنسـا يف تعليقهـا علـى  •

ينبغــي "للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، فإنــه  ٢٤العــام رقــم  التعليــق
مببـدأ عـريف عـام وموافقتهـا يف التقيـد عدم اخللـط بـني واجـب الدولـة 

__________
 املخصـــصيف هــذا الصــدد، الـــرأي املخــالف للقاضــي  ،انظــر)١٨٤(

أعـاله)،  ١٧٣(احلاشية  يف قضييت  
أعــــاله)،  ١٨٢، املرجــــع املــــذكور (احلاشــــية  وانظــــر أيضــــاً  ؛٢٤٨ص 
مــــــن التعليــــــق علــــــى مشــــــروع املبــــــدأ  )٣(. وانظــــــر مــــــع ذلــــــك الفقــــــرة ٣٢ص 

أدناه. ٩-١-٣التوجيهي 
(ب)، مـــن النظـــام األساســـي حملكمـــة ١، الفقـــرة ٣٨املـــادة  انظـــر)١٨٥(

العدل الدولية. وانظر يف هذا الصدد: 

 أعـاله)، ص ١٨٢، املرجـع املـذكور (احلاشـية و ؛
، املرجــــع و ؛٤٥١ )، صاملرجــــع نفســــه، املرجــــع املــــذكور (و ؛٣١

وقد ينسحب نفس القـول، يف  .٧١٤-٧١١أعاله)، ص ٧٨املذكور (احلاشية 
انظـــر علـــى وجـــود بنـــد حتفـــظ ( ،)بعـــض الظـــروف (ولـــيس دائمـــاً 

أعـاله)،  ١٧٣، املرجع املـذكور (احلاشـية 
أعـاله)،  ٧١، املرجـع املـذكور (احلاشـية و ؛٢٤٦ ص
، املرجع (يرد أيضاً يف  ١٦، احلاشية ٦٣١ ص

 .))٣٧١-٣٧٠ )، صاملرجع نفسهاملذكور (
العامـــــة، الــــدورة اخلمســــون، امللحـــــق  الوثــــائق الرمسيــــة للجمعيــــة)١٨٦(

 .٧الفقرة  ،١٤٤ص املرفق السادس، ، أعاله) ١٦٥(انظر احلاشية  ٤٠ رقم
 ) من التعليق احلايل.١٦(-)١٣انظر أدناه الفقرات ()١٨٧(
املعاهـــــدات  حهـــــذا مـــــا هـــــو عليـــــه األمـــــر يف فرنســـــا حيـــــث تـــــرج)١٨٨(

انظــر قــرار  ؛مــن الدســتور)، ال القواعــد العرفيــة، علــى القــوانني ٥٥(مبقتضــى املــادة 
يف قضـــية  ١٩٨٩تشــرين األول/أكتـــوبر  ٢٠مجعيــة جملـــس الدولــة الفرنســـي املـــؤرخ 

، اسـتنتاجات 
يف قضـــــية ١٩٩٧حزيران/يونيـــــه  ٦، والقـــــرار الصـــــادر يف 

.، استنتاجات 



التحفظات على المعاهدات 

ي عليـه إضـفاء سيما مع ما ينطـو  على االلتزام بتعبريه االتفاقي، وال
 .)١٨٩("من تطويرات وإيضاحات هذه الصبغة الرمسية

 املصر" لـ "املعرتضأخرياً، ميكن أن يكون التحفظ وسيلة  •
بواسطة اعرتاضه: فبإمكانه قطعاً أن يرفض أن يطبق،  دوامإلظهار 

ــــا عليــــه مبقتضــــى  القواعــــد معاهــــدة، قاعــــدة ال ميكــــن االحتجــــاج 
 .)١٩٠(لقانون الدويلالعامة ل

يطــرح الســؤال عمــا إذا كــان  غــري أنــه هنــا أيضــاً  )٨( 
قـد نازعـت ف .)١٩١(للنقـل إىل جمـال حقـوق اإلنسـان هذا احلل قابالً 

ــــة حبقــــوق اإلنســــان يف ذلــــك مســــتندة إىل  اخلصــــائص اللجنــــة املعني
 حقوق اإلنسان:ملعاهدات  املميزة

علــى الــرغم مــن أن املعاهــدات الــيت تشــكل جمــرد تبــادل لاللتزامــات  
العامـــة قواعـــد [البـــني الـــدول تســـمح هلـــا بـــأن تـــتحفظ فيمـــا بينهـــا علـــى تطبيـــق 

، فــإن األمــر خيتلــف عــن ذلــك يف معاهــدات حقــوق اإلنســان ]لقــانون الــدويلل
 .)١٩٢(الذين يدخلون يف نطاق اليتها اليت ترمي إىل محاية األشخاص

أن اللجنـــــــة  إىل در اإلشـــــــارة يف املقـــــــام األولجتـــــــ )٩( 
تؤكد أن التحفظات على قواعـد عرفيـة ليسـت املعنية حبقوق اإلنسان 

لــة اخلاصـــة مبعاهـــدات ا. ولكــي تؤكـــد العكـــس يف احلبداهـــةً مســتبعدة 
هـــذه الصـــكوك ترمـــي إىل أن حقــوق اإلنســـان، اكتفـــت باإلشـــارة إىل 

تلـــك النتـــائج  ةســـلمامل همحايـــة حقـــوق األشـــخاص. لكـــن ليســـت هلـــذ
 ،وذلـك - )١٩٣(إياهـا االيت تود اللجنة املعنية حبقـوق اإلنسـان حتميلهـ

يعكـــس قاعـــدة عرفيـــة يف  ألن الـــتحفظ علـــى حكـــم نظـــراً  ،مـــن جهـــة
مـن التزامهـا  معاهدة حلقوق اإلنسان ال يعفي الدولة املتحفظة مطلقـاً 

__________
الوثــــائق الرمسيـــــة للجمعيـــــة  ،انـة حبقــــوق اإلنســـــة املعنيـــــتقريــــر اللجنــــ)١٨٩(

لــــــد )، ( ٤٠العامــــــة، الــــــدورة احلاديــــــة واخلمســــــون، امللحــــــق رقــــــم   األول،ا
، انظــر تعليــق الواليــات الســياقويف نفــس ؛ ٥الفقــرة ، ١٢٤املرفــق الســادس، ص 

، أعــاله) ١٦٥(احلاشــية الــدورة اخلمســون  األمريكيــة، املرجــع نفســه، املتحــدة
 . انظـر أيضـاً ١٣٨ص املرفق السادس، 

. 
مـــن الســـيدة  ٢٠٠٤انظـــر ورقـــة العمــــل النهائيـــة املقدمــــة عـــام )١٩٠(

فرانســــــواز هامبســــــون بشــــــأن التحفظــــــات علــــــى معاهــــــدات حقــــــوق اإلنســــــان 
 .٤٥حلاشية )، ا(

التقريـر الثــاين عـن التحفظــات علـى املعاهــدات الـذي أعــده انظـر )١٩١(
.١٤٧-١٤٣، الفقرات أعاله) ١٧(احلاشية  آالن بيليهاملقرر اخلاص السيد 

الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة ، ٢٤رقـــم  التعليـــق العـــام)١٩٢(
.٨لفقرة أعاله)، ا ١٦٥(انظر احلاشية  ٤٠اخلمسون، امللحق رقم 

 انظــــرلالطــــالع علــــى وجهــــة نظــــر خمالفــــة، )١٩٣(

. 

ومــن جهــة أخــرى ألن مثــة  ،)١٩٤(بصــفتها هــذه تلــك القاعــدة بــاحرتام
يكــون الــتحفظ علــى تلــك  كبــرياً، مــن الناحيــة العمليــة، ألن احتمــاالً 

 مــع موضــوع غــري متوافـق) قطعيــةســيما إذا كانــت قاعـدة  القاعـدة (ال
. )١٩٥(العامـة الواجبـة التطبيـق ئمبقتضـى املبـاد الغـرض منهـااملعاهدة و 

هــذه االعتبــارات هـــي الــيت جعلـــت جلنــة القــانون الـــدويل توضــح منـــذ 
 نـص يف املعاهـدة عـن قاعـدة عرفيـة هـو عنصـر وثيـق البداية أن "تعبري

 الصلة يف احلكم على صحة التحفظ".
أمـــا فيمـــا يتعلـــق باتفاقيـــات التـــدوين بصـــفة أعـــم،  )١٠( 

ميكـــن التســــاؤل عمــــا إذا كــــان جمــــرد إبـــداء حتفظــــات عليهــــا يتنــــاىف مــــع 
. فـــال شـــك أن الرغبـــة يف التـــدوين تقـــرتن موضـــوع االتفاقيـــات وغرضـــها

إذا فـ ،)١٩٦(على احلفاظ علـى القاعـدة الـيت يـتم تكريسـها باحلرصعادة 
__________

. تــــرى اللجنــــة ) مــــن التعليــــق احلــــايل٧(الفقــــرة أعــــاله انظــــر )١٩٤(
ممارســة الـــرق يف ال جيــوز لدولــة أن حتـــتفظ حبــق "املعنيــة حبقــوق اإلنســان أنـــه: 

إنسـانية أو  التعذيب أو إخضاع األشـخاص ملعاملـة أو عقوبـة قاسـية أو ال أو
م مـن احليـاة تعسـفاً  أو اعتقـاهلم واحتجـازهم بشـكل تعسـفي  مهينة أو حرمـا

م مــن احلــق يف حريـــة الفكــر أو الوجــدان أو الــدين، أو افـــرتاض أن  أو حرمــا
ثبــت براءتــه، أو إعــدام النســاء احلوامــل أو األطفــال، يالشــخص مــذنب مــا مل 

الكراهيــة العتبــارات قوميــة أو عنصــرية أو دينيــة،  بــالتحريض علــىأو الســماح 
أو إنكــار حــق األشــخاص الــذين بلغــوا ســن الــزواج يف أن يتزوجــوا، أو إنكــار 
ــــا أو ممارســــة شــــعائر دينهــــا أو  حــــق األقليــــات يف التمتــــع بثقافتهــــا اخلاصــــة 

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، ، ٢٤رقــم  (التعليــق العــام ".لغتهــا اســتخدام
 .)٨لفقـرة أعـاله)، ا ١٦٥(انظـر احلاشـية  ٤٠الدورة اخلمسـون، امللحـق رقـم 

أن التحفظـات علـى  وهذا صـحيح قطعـاً، غـري أنـه ال يـنجم عـن ذلـك تلقائيـاً 
ســية تكــون الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياعنيــة مــن العهــد املحكــام األ

طابعهــا العــريف، فمــرد ذلــك إىل تعــني احــرتام هــذه احلقــوق، يممنوعــة: إذا كــان 
 يعـــــــزى ذلـــــــك إىل مســـــــألة ، والالقطعـــــــيطابعهـــــــا إىل ويف بعـــــــض احلـــــــاالت، 

 ١٨٢، املرجـع املـذكور (احلاشـية إدراجها يف العهد. وانظر بـنفس املعـىن 
حبقــــــوق  املعنيــــــة. عــــــالوة علــــــى ذلــــــك، عمــــــدت اللجنــــــة ٤٥٢أعــــــاله)، ص 

إىل تأكيدات بسيطة، ومل تربر نعـت القواعـد العرفيـة الـذي نعتـت بـه اإلنسان 
اخــتلط مــا ينبغــي يف ســياق آخــر: " ذا الصــددــ؛ وكمــا لــوحظ األحكــامهــذه 

" القــــانون املنشــــود بالقــــانون املوجــــوداخــــتلط أن يكــــون مــــع مــــا هــــو كــــائن، و 
)

بأدلــة وافيـــة الـــذي أورده  املـــدعومالنقـــد  وانظـــر أيضــاً  ؛)
 ،(مـن العهـد  ٧و ٦بشـأن املـادتني  

 .)٣١٠-٢٩٦أعاله)، ص  ١٠٩املرجع املذكور (احلاشية 
ورقــــــة العمــــــل املقدمــــــة مــــــن الســــــيدة يف هــــــذا الصــــــدد،  ،انظـــــر)١٩٥(

ــالتحفظبشــــــأن فرنســــــواز هامبســــــون  ــمعاه علــــــىات ـــــــ دات حقــــــوق اإلنســـــــان ــــــ
النهائيـــــة املقدمـــــة منهـــــا  العمـــــل ورقـــــةو  ،١٧، الفقـــــرة )(

ــذا املوضــوع (احلاشــية  ، جيــوز ألي نظريــاً : "٥١أعــاله)، الفقــرة  ١٩٠واملتعلقــة 
علـــى حكـــم مـــن أحكـــام معاهـــدة مـــا دون إثـــارة الشـــك  حتفظـــاً  تضـــعدولـــة أن 

 باملعيـــــارأو حـــــول رغبتهـــــا يف االلتـــــزام  للمعيـــــاربالضـــــرورة حـــــول الوضـــــع العـــــريف 
، أن ينَظــر إىل التحفظــات الــيت تبــدى علــى العــريف. بيــد أنــه مــن املــرجح، عمليــاً 

."القانون الدويل العريف نظرة شك إىل حد بعيد معايريأحكام تعرب عن 
املرجـع  ،)١٩٦(

املرجــع املــذكور  ، انظــر أيضــاً . ٢٤٦أعــاله)، ص  ١٧٣املــذكور (احلاشــية 
مـا  ،٦٨٠أعاله)، ص  ٧٨(احلاشية  ، ين كليهمـامفيـدحيث لـوحظ أنـه مـع كو

ـــــتحفظ واتفاقيـــــة التـــــدوين ال يتواءمـــــان كثـــــرياً؛ و  يمفهـــــومإن فـــــ تقـــــدم هـــــذه ال
مــــل  ـــــناً  مســــألة التحفظــــات علــــى اتفاقيــــات التــــدوين الدراســــة استعراضــــاً بيـ

 ، يف مواضع خمتلفة).٧١٧-٦٧٩ ص(



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

عــريف يف معاهــدة تــدوين، ذي أصــل جــاز إبــداء حتفظــات علــى حكــم 
، )١٩٧(فـــإن معاهـــدة التـــدوين ســـتكون قـــد أخفقـــت يف حتقيـــق غرضــــها

 التحفظــات، أو علــى األقــل تراكمهــا، نفيــاً أن مثــة مــن اعتــرب درجــة  إىل
 .)١٩٨(لعمل التدوين

ـــــك  )١١(  ـــــى ال يســـــتتبع ذل أن يكـــــون كـــــل حتفـــــظ عل
املعاهــــــدة  ملوضــــــوع ، يف جــــــوهره،منافيــــــاً  معاهــــــدة للتــــــدوين حتفظــــــاً 

 : الغرض منهاو 
للهـــدف  موافقـــةفمـــن املؤكـــد أن التحفظـــات قلمـــا تكـــون  •

من خـالل  ولكن ،املبتغى املتمثل يف توحيد وتوضيح القانون العريف
الــتحفظ ميثـل إمعـان التفكـري يف األمــر يتبـني أن التــوازن العـام الــذي 

ـــا، املعاهـــدةوغـــرض  موضـــوعال يشـــكل  ديـــداً لـــه بـــل يشـــكل  ذا
 ؛)١٩٩(عنه املعاهدة تتمخضالتفاوض الذي  موضوع وغرض

ــــة التــــدوين"مث إن مفهــــوم  • مفهــــوم غــــامض. وكمــــا  "اتفاقي
أكدت جلنة القانون الدويل مراراً، فإنه يسـتحيل التمييـز بـني تـدوين 

ــــدرجيي ــــارة وبــــني تطــــويره الت ــــدقيق العب ــــدويل ب فمــــا  ،)٢٠٠(القــــانون ال
حــىت مــا الــذي يتعــني أن يتــوفر يف معاهــدة العرفيــة األصــل القواعــد 

ا   ؛)٢٠١(؟"معاهدة تدوين"توصف بأ
 عـــرباملدرجـــة يف معاهـــدة لـــيس جامـــداً  كمـــا أن مركـــز القواعـــد •

 يتغـــري وضـــعهاالـــزمن: فالقاعـــدة املندرجـــة يف التطـــوير التـــدرجيي ميكـــن أن 
يف صـــورة قواعـــد  "اتفاقيـــة تـــدوين"صـــرفاً، وكثـــرياً مـــا تبلـــور  وتصـــبح تـــدويناً 

 .)٢٠٢(اهذا الطابع وقت اعتماده امل يكن هل عامة للقانون الدويل معايريَ 
__________

 ٧١، املرجـع املـذكور (احلاشـية نظر ا)١٩٧(
، (يــرد أيضــاً يف  ٦٣١-٦٣٠أعــاله)، ص 

الكاتـــــب أن املعاهـــــدة  ويضـــــيف. )٣٧٠، ص املرجـــــع املـــــذكور (املرجـــــع نفســـــه)
 غـرضموضـوعها والأبعـد عـن  قد أنشأت وضـعاً ذلك  عالوة علىبالتايل تكون 

، إذ يـــتقلص نطـــاق تطبيـــق القاعـــدة العامـــة ا لـــو مل تكـــن قائمـــة أصـــالً ممـــ هـــامن
إذ يفـــرتض فيمـــا  ،للجـــدل قابليـــةالتأكيـــد الثـــاين أكثـــر هـــذا (املرجـــع نفســـه)؛ و 

، بفعـل الـتحفظ، معفـاة مـن تطبيـق القاعـدة؛ تصـبحيبدو أن الدولة املتحفظة 
 ).٢٠٦غري أن األمر ليس كذلك (انظر أدناه احلاشية 

ــــــــــــــــــة )،ر. آغــــــــــــــــــو ()١٩٨( لــــــــــــــــــد األول، ١٩٦٥ حولي ، ا
 .٥٨، الفقرة ١٥٣ص  ،١٩٦٥حزيران/يونيه  ٨، ٧٩٧ اجللسة
 .٧٠٠أعاله)، ص  ٧٨املرجع املذكور (احلاشية  ،)١٩٩(
جلنــة القــانون الــدويل عــن دورتيهــا  تقريــريانظــر علــى ســبيل املثــال )٢٠٠(
لـــد ١٩٥٦حوليـــة ، )١٩٩٦عـــام ة واألربعـــني (الثامنـــ) و ١٩٥٦عـــام الثامنـــة ( ، ا

لــــــد الثــــــاين١٩٩٦حوليــــــة و ،٢٦، الفقــــــرة ٢٥٦-٢٥٥ الثــــــاين، ص (اجلــــــزء  ، ا
 .١٥٧-١٥٦، الفقرتان ١٨٣ ، صالثاين)

 أعـــاله)، ٧١املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية  ،)٢٠١(
، املرجـــــــــع املـــــــــذكور (يـــــــــرد أيضـــــــــاً يف  ٦٣٢ص 

.)٣٧١ )، صاملرجع نفسه(
وبشـــــأن مســـــألة  مـــــن التعليـــــق احلــــايل؛ )١٧( ةالفقــــر أدنـــــاه انظــــر )٢٠٢(

املدنيـة اخلـاص بـاحلقوق الـدويل عهـد المـن  ٧و ٦ويـة املـادتني اعقوبة اإلعدام من ز 
 بالســلب) انظــر اخللــوص إىل جــواب مــع( ١٩٦٦لعــام  والسياســية

أعــــــــــــــاله)،  ١٠٩، املرجــــــــــــــع املــــــــــــــذكور (احلاشــــــــــــــية 
.٣١٠-٣٠٨ ص

طبيعــــــــة اتفاقيــــــــات التــــــــدوين ال ومــــــــن مث، فــــــــإن  )١٢( 
ا، عائقاً  حيول دون إبداء التحفظات على بعض  تشكل، يف حد ذا

أحكامهــا علــى غــرار أي معاهــدة أخــرى (وبــنفس احلــدود الــيت تبــدى 
كمــا ميكــن أن تنســحب   ،)أي معاهــدة أخــرى فيهــا التحفظــات علــى

احلجــج الــيت تســاق، بصــفة عامــة، لتأييــد إمكانيــة إبــداء  عليهــا متامــاً 
 عـــالوة .)٢٠٣(قاعـــدة عرفيــةيعـــرب عــن فظــات علــى حكـــم تعاهــدي حت

معاهدات  فإىل جانباملمارسة يف هذا االجتاه:  استقرتذلك، على 
)، تعـد اتفاقيـات حقوق اإلنسان (اليت تدون يف معظمها قانوناً قائمـاً 

ـــــني املعاهـــــدات كلهـــــا، موضـــــوعاً  ـــرب عـــــدد مـــــن  التـــــدوين، مـــــن ب ألكــ
بعـــض االعرتاضـــات إىل اســـتندت وإذا حـــدث أن  .)٢٠٤(التحفظـــات

ستظهر بالطابع أن ا يسبق مل هفإن ،)٢٠٥( الطابع العريف للقواعد املعنية
عـــدم توافـــق تلـــك اخلـــاص هلـــذه االتفاقيـــات فيمـــا يبـــدو لتأييـــد إعـــالن 

 .والغرض منها االتفاقياتتلك  موضوعمع  التحفظات
يكــــون  ومــــع ذلــــك فــــإن للطــــابع العــــريف حلكــــمٍ  )١٣( 

ا يتعلـــــق باآلثـــــار الـــــيت حيـــــدثها مـــــمهمـــــة في موضـــــوع حتفـــــظ نتـــــائج
تطبيـــــق القاعـــــدة التعاهديـــــة شـــــل الـــــتحفظ: فـــــإذا أقـــــر الـــــتحفظ، 

ـــــدول  ـــــة املتحفظـــــة وال موضـــــوع الـــــتحفظ يف العالقـــــات بـــــني الدول
 عاتقهااألطراف يف املعاهدة، غري أنه ال ينفي االلتزام الواقع على 

 يكـــون يفـــرتض أنوالـــذي يلزمهـــا بـــاحرتام القاعـــدة العرفيـــة (الـــيت 
 .)٢٠٦(الــــــتحفظ) ا أبــــــدي بشــــــأيتللقاعــــــدة الــــــ مطابقــــــاً حمتواهــــــا 

__________
.من التعليق احلايل )٢(الفقرة أعاله انظر )٢٠٣(
،  ٢٠٠٣كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   ٣١علـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال، يف )٢٠٤(
 ٥٠( أو إعالنـــاً  حتفظـــاً  ٥٧اتفاقيـــة فيينـــا للعالقـــات الدبلوماســـية موضـــوع كانـــت 

ال تـزال (يف الوقت الـراهن،  دولة طرفاً  ٣٤منها ال تزال سارية املفعول) من جانب 
لــد (دولــة حتفظــات ســارية املفعــول)  ٣١ لــدى ، ا

لعـــام  فيينـــااتفاقيـــة كانـــت و ، )أعـــاله)، الفصـــل  ١٤١األول (انظـــر احلاشـــية 
 ٣٥سـارية املفعـول) مـن جانـب  ٦٠(منهـا  أو إعالنـاً  حتفظاً  ٧٠موضوع  ١٩٦٩
لــــد الثــــاين،  )يف الوقــــت الــــراهن ٣٢دولــــة ( ). الفصــــل (املرجــــع نفســــه، ا

الــذي يبــدو و ، ١٩٦٦لعــام  اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســيةالــدويل عهــد ال أمــا
لقـانون الــدويل القواعـد العامـة لدون يف معظمـه يــ صـكاً  )(يف يومنـا هـذا علـى األقـل

ال تـــــزال ســـــارية  ١٩٦(منهـــــا  أو إعالنـــــاً  حتفظـــــاً  ٢١٨، فاســـــتدعى النافـــــذة حاليـــــاً 
لد األول، الفصل دولة (املرجع نفسه،  ٥٨املفعول) من جانب  ).ا

.من التعليق احلايل )٢ة (الفقر  أعاله انظر)٢٠٥(
املنحـى انظر يف هذا )٢٠٦(

 ٧٨، املرجـع املـذكور (احلاشـية و ؛
و ؛٧١١ أعـاله)، ص

، أعــاله ١٨٥احلاشــية يف الكتــاب املــذكورين  وانظــر أيضــاً  .
، املرجــع املــذكور  أو

املوقــف املخــالف دافعـــاً  يتبـــىن . و ٥٦ أعــاله)، ص ١٣٥(احلاشــية 
العرفيـــة تتوقـــف عـــن الســـريان، فيمـــا بـــني الدولـــة الـــيت أبـــدت الـــتحفظ  القاعـــدةبـــأن 

، ألن تطبيقهــــا قـــد علـــق بآليــــة عليـــه واألطـــراف الـــيت امتنعـــت عــــن تقـــدمي اعـــرتاض
 ، املرجـع املـذكورإلقـرار القاعـدة العرفيـة ( ةتعاهديـة الحقـ

، (يـرد أيضـاً يف  ٦٣١أعـاله)، ص  ٧١احلاشـية (
 انظـر لالطالع علـى رأي مشـابه،و  ؛))٣٧٠ )، صاملرجع نفسهاملرجع املذكور (

صـــطدم ت؛ و ٧٠٨و ٦٩٠ أعـــاله)، ص ٧٨، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية 
مـــن التعليـــق علـــى  )٢(الفقـــرة أدنـــاه باعرتاضـــات جديـــة: انظـــر  وجهـــة النظـــر هـــذه

 .٩-١-٣مشروع املبدأ التوجيهي 



التحفظات على المعاهدات 

 املالحظــــــةيف  تــــــاموالســــــبب يف ذلــــــك بســــــيط ويتجلــــــى بوضــــــوح 
األنشــــــطة الشــــــهرية حملكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة يف قضــــــية العارضــــــة 

 :وضدها نيكاراغواالعسكرية وشبه العسكرية يف 
العامـــــة مبـــــادئ القواعـــــد [املشـــــار إليهـــــا أعـــــاله بـــــادئ املإن كـــــون  

ــذه الصــفة قــد دونــت القــانون الــدويل لقــانون الــدويل و ل العــريف] املعــرتف هلــا 
ــا مل يعــد هلــا وجــود و  ــا وأدرجــت يف اتفاقيــات متعــددة األطــراف ال يعــين أ أ

حــــىت جتــــاه البلــــدان األطــــراف يف  تطبـــق بصــــفتها مبــــادئ للقــــانون العــــريف، ال
 .)٢٠٧(االتفاقيات تلك

كانـت األمريكيـة  ومـن مث فـإن الواليـات املتحـدة  )١٤( 
على اتفاقية  ةسورياجلمهورية العربية الحمقة يف اعرتاضها على حتفظ 

 قانون املعاهدات، حينما ارتأت:فيينا ل
ن غياب عالقات تعاهدية بني الواليات املتحدة األمريكيـة واجلمهوريـة العربيـة أ

علــى واجــب  امس ال يــؤثر بتاتــاً الســورية فيمــا يتعلــق بــبعض أحكــام البــاب اخلــ
وفاء هذا البلد األخري بكل التزام تنص عليه تلك األحكام اليت يفرضها عليهـا 

 .)٢٠٨(النظر عن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات فالقانون الدويل بصر 
سورنســـــن يف رأيـــــه  املخصـــــصوخلـــــص القاضـــــي  )١٥( 

يف  ١٩٦٩لعـام حمكمـة العـدل الدوليـة  حكـم ذيل بهاملخالف الذي 
الـــــيت تســـــري علـــــى  القواعـــــدَ  اجلـــــرف القـــــاري لبحـــــر الشـــــمالقضـــــييت 

 على النحو التايل: ، وذلكالتحفظ على حكم معلن للقانون العريف
تعاهدي ال تتوقف على مسـألة معرفـة  حكمحتفظات على  إصدارإن إمكانية 

ـ يـةقانونقاعـدة عـن  تعبـرياً  يَعدما إذا كان احلكم  قـد ال. و  أم عمومـاً  امعـرتف 
أن حتفظــات قــد أبــديت علــى بعــض أحكــام  بيــان، يكفــي، تعزيــزاً هلــذا املنظــور

إىل ديباجتهـــا  اتفاقيـــة أعـــايل البحـــار، رغـــم أن أحكـــام هـــذه االتفاقيـــة، اســـتناداً 
. وقــد اعرتضــت بعــض "معلنــة يف جوهرهــا، ملبــادئ مســتقرة يف القــانون الــدويل"

 تْ قبلَـحتفظـات أخـرى قـد التحفظـات، لكـن تلـك الدول املتعاقـدة علـى بعـض 
. وال يرتتب على القبول الضمين أو الصريح لتحفظ يبديه طرف متعاقـد ضمناً 

رتتـب ت. وال أو املـادة املعنيـة مـن طـابع معلـن التفاقيـة برمتهـاا مـا تكتسـيهانتفـاء 
اإلطــار العــام  ضــمنعليـه إال إقامــة عالقــة تعاقديـة خاصــة بــني األطــراف املعنيـة 

القاعــــدة العرفيــــة ال  مــــا دامــــتصــــوص عليــــه يف االتفاقيــــة. و للقــــانون العــــريف املن
فـإن إقامـة عالقـة تعاقديـة خاصـة مـن هـذا القبيـل  تندرج يف فئة القواعد اآلمرة،

حتفظـات  إصـداربـني إمكانيـة  لـيس مثـة تنـافٍ عليه، ليس باطالً يف حد ذاته. و 
ذه االتفاقيـة أو مبـ  معينـةواد على بعض مواد اتفاقية اجلرف القاري واالعرتاف 

 .)٢٠٩(يف القانون الدويلمقبولة عموماً عن قواعد  تعبرياً  بصفتهامنها 

__________
)٢٠٧(

 ؛ وانظــر أيضــاً الــرأي املخــالف الــذي أبــداه
 ١٧٣(احلاشــية  يف قضــييت  القاضــي 

 .١٩٨، ص أعاله)
لد الثاين (احلاشـية انظر )٢٠٨(  ١٤١، ا

االعرتاضــــــات اهلولنديــــــة ؛ وانظــــــر أيضــــــاً )(الفصــــــل  ٣٨٥أعــــــاله)، ص 
أعاله.املذكورة  ةوالبولندي
، أعـــاله) ١٧٣(احلاشـــية  )٢٠٩(

.٢٤٨ ص

) العـــــــريف(ويســـــــتفاد مـــــــن كـــــــل هـــــــذا أن الطـــــــابع  )١٦( 
 شــكل يف حــد ذاتــه عائقــاً يحكــم تعاهــدي ال  الــيت يعكســهاللقاعــدة 

حيــول دون إبــداء حتفــظ، غــري أن ذلــك الــتحفظ ال جيــوز، بــأي حــال 
مــن األحــوال، أن يضــع موضــع التســاؤل الطــابع امللــزم للقاعــدة املعنيــة 

للــتحفظ والــدول  املبديــةة يــأو املنظمــة الدول ةيف العالقــات بــني الدولــ
 يف املعاهدة أم ال. املنظمات الدولية األخرى، سواء كانت أطرافاً  أو

جيــب تقــدير الطــابع العــريف للقاعــدة الــيت "يعــرب  )١٧( 
عنها" احلكم التعاهدي الذي يبدى التحفظ بشأنه عند إبداء هـذا 

ميكن استبعاد أن يكون اعتماد املعاهدة قد ساهم يف  التحفظ. وال
بلــورة هــذا الطــابع، وال ســيما إذا أبــدي الــتحفظ بعــد إبــرام املعاهــدة 

  .)٢١٠(بوقت طويل
مــا صــياغة اجلــزء  التعقيــد الــذي يطبــع نوعــاً ويفســر  )١٨( 

ــــوجيهي  ٢األخــــري مــــن الفقــــرة  ــــدأ الت ــــوع  ٨-١-٣مــــن مشــــروع املب بتن
نطـاق تطبيـق لبعضـها قـد يكـون فاالختصاص املكاين للقواعـد العرفيـة: 

 ،)٢١١(عــاملي، بينمــا ال يكــون لبعضــها اآلخــر إال نطــاق تطبيــق إقليمــي
 .)٢١٢(صرف ال يطبق إال على صعيد ثنائي بل إن منها ما

 قاعدة آمرةالمخالفة لالتحفظات  ٩-١-٣
ال يمكن أن يستبعد التحفظ األثر القـانوني للمعاهـدة  

العامة قواعد أو أن يعدله على نحو يخالف قاعدة قطعية من ال
 .لقانون الدوليل

 التعليق
حـــــًال  ٩-١-٣يعــــد مشـــــروع املبـــــدأ التـــــوجيهي  )١( 

وســطاً بــني منطقــني كانــا موضــع مواجهــة يف اللجنــة أثنــاء مناقشــته. 
ا التحفظ  فقد رأى البعض أن الطابع القطعي للقاعدة اليت يتعلق 
جيعل التحفظ املعـين غـري صـحيح؛ أمـا الـبعض اآلخـر فقـد رأى أنـه 

ـــال مـــن تطبيـــق التعليـــل الـــذي  أهلـــم مشـــروع املبـــدأ ال بــد يف هـــذا ا
املتعلق بالتحفظات على حكـم يعكـس قاعـدة  ٨-١-٣التوجيهي 

عرفيــة، والتســليم بــأن مثــل هــذا الــتحفظ لــيس بــاطًال يف حــد ذاتــه 
__________

 ٢٠أقــــــرت حمكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة، يف حكمهــــــا الصــــــادر يف )٢١٠(
 ١٧٣(احلاشـية  يف قضـييت  ١٩٦٩شـباط/فرباير 

، بأن "احلكـم الشـارع [ميكـن أن يشـكل] أساسـاً لقاعـدة أو [يسـتحدث] أعاله)
ـــا ال تعـــدو أن تكـــون تعاهديـــة أو تعاقديـــة يف أصـــلها، انـــدجمت  قاعـــدًة، ومـــع كو

تلـــك القاعـــدة منـــذ ذلـــك احلـــني يف املـــنت العـــام للقـــانون الـــدويل، وأصـــبحت اآلن 
ــذه الصــفة ضــمن  )]، حبيــث ‘ [(مــا يعتقــد بإلزاميتــه قانونــاً ‘مقبولــة 

أصــبحت ملزمــة حـــىت للبلــدان الــيت ليســـت طرفــاً يف االتفاقيــة ومل تكـــن أبــداً طرفـــاً 
ــا جتــري بالفعــل مــن فيهــا. وال شــ ك يف أن هــذه العمليــة ممكنــة احلــدوث متامــاً وأ

ا اليت ميكن أن تتشـكل مـن خالهلـا  ا من بني الطرق املعرتف  حني آلخر، بل إ
 ).٧١، الفقرة ٤١قواعد جديدة للقانون الدويل العريف" (ص 

يف قضـــايا  حمكمـــة العـــدل الدوليـــةأحكـــام  ،بصـــفة خاصـــة ،انظـــر)٢١١(

و ؛

و ؛
 .٢٠٠أعاله)، ص  ١٢٨(احلاشية  

انظـر )٢١٢(
.



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

"الطــــــابع التعاهــــــدي" للقاعــــــدة املعنيــــــة   دام يتعلــــــق فحســــــب ب مــــــا
ــــا. واجلميــــع يتفــــق علــــى اعتبــــار أن  وال ميــــس القاعــــدة يف حــــد ذا

يكـــون لــــه أي أثـــر علـــى مضـــمون االلتزامـــات الـــتحفظ ال ميكـــن أن 
الواجبـــة النامجـــة عـــن القاعـــدة اآلمـــرة الـــيت يعـــرب عنهـــا احلكـــم الـــذي 
يشـــري إليهـــا. وهـــذا التوافـــق يف اآلراء هـــو مـــا يعكســـه مشـــروع املبـــدأ 

، فهــــذا املبــــدأ التــــوجيهي ال يتخــــذ موقفــــاً مــــن ٩-١-٣التــــوجيهي 
يـاً وحيـدد صحة أو عدم صـحة هـذه احلجـج الـيت هـي متعارضـة جزئ

أن الــتحفظ ال جيــوز أن يســمح بانتهــاك قاعــدة قطعيــة مــن القواعــد 
 العامة للقانون الدويل.

مــن  ،رت أنــه ملــا كــان الــتحفظ يقــيميــيــرى بــول رو  )٢( 
بـني األطـراف،  "عالقـة تعاقديـة" خالل قبول األطراف األخرى به،

فإنــه ال يعقــل إبــداء حتفــظ علــى حكــم تعاهــدي يــنص علــى قاعــدة 
لقـــانون الـــدويل: فاالتفـــاق النـــاتج عـــن العامـــة لقواعـــد ال مـــن قطعيـــة

بــاطًال حكمــاً بنــاء علــى املبــدأ املنصــوص عليــه  ذلــك ســيكون اتفاقــاً 
 .)٢١٣(من اتفاقية فيينا ٥٣يف املادة 
: فهـــــو يســـــتند إىل لـــــيس بـــــديهياً وهـــــذا التعليـــــل  )٣( 
الــــيت مبقتضــــاها تــــرتك مســــألة  "احلجيــــة"مدرســــة  مســــلماتإحــــدى 

للتقــدير الــذايت لألطــراف املتعاقــدة وجتــد  صــحة التحفظــات حصــراً 
ــا يف أحكــام املــادة  فيينــا  دون غريهــا مــن أحكــام اتفــاقييت ٢٠جوا

ـــــــاألمر  ؛)٢١٤(١٩٨٦و ١٩٦٩ لعـــــــامي ـــــــيس ب يف حـــــــني أن هـــــــذا ل
جيعــل مــن آليــة التحفظــات  فضــًال عــن أنــه فــوق ذلــك ؛)٢١٥(اجللــي

، يــرتبط انفـرادي، يف حــني أن الـتحفظ عمـل ةحمضـعمليـة تعاهديـة 
ــــهمبعاهـــدة بكـــل تأكيـــد، لكـــن  آثـــار خارجيـــة: فـــالتحفظ  ليســـت ل

ألحكـــام  األثـــر القـــانوين تغيـــرياســـتبعاد أو "حبكـــم تعريفـــه يرمـــي إىل 
وإذا  ،)٢١٦(علــى الدولـة املتحفظــة لــدى تطبيقهـا" املعاهـدة يفمعينـة 
يف حـني أنـه سـواء قبـل ؛ )٢١٧(فقد قبلت، فعلياً، نتائجـه أيضـاً قبل، 

دون تغيــــري؛  "احملــــيط"أو مل يقبــــل، يظــــل القــــانون الــــدويل الــــتحفظ 
ـــــايتـــــأثر بـــــذلك الوضـــــع القـــــانوين للـــــدول املعنيـــــة إال يف  وال  عالقا

__________
 ٧١، املرجـع املـذكور (احلاشـية انظـر )٢١٣(

، املرجــع (يــرد أيضــاً يف  ٦٢٥ أعــاله)، ص
املرجـــــع املـــــذكور  ،). انظـــــر أيضـــــاً ٣٦٣ )، صاملرجـــــع نفســـــهاملـــــذكور (
 .٦٩٢-٦٩١أعاله)، ص  ٧٨(احلاشية 
مـــدى تحفظ، مبوجـــب نظـــام االتفاقيـــة، علـــى الـــتتوقـــف صـــحة ")٢١٤(

إىل  باالســـتناده ـه، ال علـــى اســـتيفاء شـــرط قبولــــقبـــول أو عـــدم قبـــول دولـــة أخـــرى لـــ
والغـرض منهـا" (املعاهـدة  موضـوعتوافقـه مـع 

(. 
انظــــــــــر التقريــــــــــر األول عــــــــــن القــــــــــانون واملمارســــــــــة املتعلقــــــــــني )٢١٥(

آالن بيليــــه اخلــــاص الســــيد  بالتحفظــــات علــــى املعاهــــدات الــــذي أعــــده املقــــرر
 .١٠٥-١٠٠أعاله)، الفقرات  ١٢(احلاشية 
، والـــــــيت فيينـــــــا يتمـــــــن اتفـــــــاقي ٢املـــــــادة مـــــــن (د) ١الفقـــــــرة انظـــــــر )٢١٦(
نصــــه منهــــا؛ وانظــــر أيضــــاً مشــــروع املبــــدأ  ١-١مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  يســــتمد

.١-١-١التوجيهي 
 .يت فيينامن اتفاقي ٢١انظر املادة )٢١٧(

كل   عدم مقبولية، آخرون، أكثر عدداً  وأكد كتاب. )٢١٨(التعاهدية
لقـانون العامـة لقواعـد المـن  قطعيةحتفظ على حكم يعكس قاعدة 

أن ذلـــــك بالتســـــليم بــــأو  ،)٢١٩(إمــــا دون تقـــــدمي أي شــــرح ،الــــدويل
 .)٢٢٠(والغرض منهااملعاهدة  موضوع، بطبيعة احلالالتحفظ ينايف، 

موقـــــف اللجنـــــة املعنيـــــة حبقـــــوق  وكـــــان هـــــذا أيضـــــاً  )٤( 
أمـــــا حيـــــث ورد فيـــــه مـــــا يلـــــي: " ٢٤العـــــام رقـــــم التعليـــــق اإلنســـــان يف 

العهـــد موضـــوع فـــال تتفـــق مـــع  القطعيـــةقواعـــد الالتحفظـــات الـــيت ختـــل ب
وهي يف كـل األحـوال  ،)٢٢٢(وهذه الصياغة قابلة للنقاش .)٢٢١(هدفه"و 

إىل ، هامشـــياً، تســـتندباإلمكـــان تصـــور معاهـــدة فغـــري قابلـــة للتعمـــيم: 
أو  موضـوعهاقواعد اآلمرة دون أن تندرج هذه القاعـدة يف القاعدة من 
 .الغرض منها
 حتظـــــر أن القاعـــــدة الـــــيت أكـــــد الـــــبعض غـــــري أن )٥( 
قاعــدة آمــرة ال تســتهدف العالقــات التعاهديــة فحســب،  ناحليــد عــ

ـــــل  األفعـــــالالقانونيـــــة، مبـــــا فيهـــــا  األفعـــــالكـــــل   تســـــتهدف أيضـــــاً  ب
وهـــذا صـــحيح قطعـــاً ويشـــكل، يف حقيقـــة األمـــر،  .)٢٢٣(االنفراديـــة

 ني ملــــــــــاذا ال يطبــــــــــق علــــــــــىالســــــــــبب الوحيــــــــــد املقنــــــــــع الــــــــــذي يبــــــــــ
إىل عــــدم  يديــــؤ علــــى األحكــــام اآلمــــرة املنطــــق الــــذي  التحفظــــات

__________
مــــــن التعليــــــق علــــــى مشــــــروع املبــــــدأ ) ١٣(الفقــــــرة  أعــــــاله انظــــــر)٢١٨(

.٨-١-٣التوجيهي 
، املرجـــع املـــذكور  انظــر علـــى ســبيل املثـــال)٢١٩(

التقرير الثاين عـن التحفظـات علـى  . انظر أيضاً ١٤٧ أعاله)، ص ١٤٧(احلاشية 
، أعــــاله) ١٧(احلاشــــية  الن بيليــــهاملعاهـــدات الــــذي أعــــده املقــــرر اخلـــاص الســــيد آ

.١٤٢-١٤١الفقرتان 
 يتيف قضـي لقاضـي املخـالف لرأي الـ انظـر أيضـاً )٢٢٠(

.١٨٢، ص أعاله) ١٧٣(احلاشية  
الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة اخلمســـون، امللحـــق )٢٢١(
وأشـــــــــارت فرنســـــــــا يف . ٨الفقــــــــرة أعـــــــــاله)،  ١٦٥(انظـــــــــر احلاشــــــــية  ٤٠رقــــــــم 

ـــــا ) [صــــــيغت] ٥٢( ٢٤مـــــن التعليــــــق العـــــام [رقــــــم]  ٨الفقــــــرة " أن إىل مالحظا
القواعـــد ‘مفهـــوم بطريقـــة تـــربط إىل حـــد اخللـــط بـــني مفهـــومني قـــانونيني متميـــزين: 

الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، (‘" قواعـد القـانون الـدويل العـريف‘ومفهوم  ‘القطعية
لــد أعــاله)، ا ١٨٩(انظــر احلاشــية  ٤٠الــدورة احلاديــة واخلمســون، امللحــق رقــم 

).٣، الفقرة ١٢٤األول، املرفق السادس، ص 
ـذا الصـدد،  هانظر ما أعربت عن)٢٢٢( الواليـات املتحـدة مـن شـكوك 

ــايف  علــى األحكــام رأت أن تطبــق ، حيــث ٢٤العــام رقــم  التعليــقعلــى  مالحظا
يف حالـة األحكـام الـيت تـنص  الذي رئي ضـرورياً احلل  قطعيةاليت تنص على قواعد 
وواضـــح أن أي دولـــة ال تســـتطيع أن تعفـــي نفســـها مـــن أي "علـــى قواعـــد عرفيـــة: 

من قواعد القانون الدويل من خالل إبـداء حتفـظ علـى العهـد. ولكـن  قطعيةقاعدة 
علــــى اإلطــــالق أنــــه ال جيــــوز ألي دولــــة أن تســــتبعد وســــيلة واحــــدة  لــــيس واضــــحاً 

ـــ معينــة] [قواعــدإلنفــاذ   امــن خــالل الــتحفظ علــى إدراج تلــك القواعــد يف التزاما
، امللحـــــق الوثـــــائق الرمسيـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة اخلمســـــون( "مبوجـــــب العهـــــد

لد األول، ص أعاله) ١٦٥(انظر احلاشية  ٤٠ رقم  ).١٣٩، ا
، ٧٠٧ أعـــــــاله)، ص ٧٨، املرجــــــع املـــــــذكور (احلاشــــــية )٢٢٣(
 حيث ترد اإلشارة إىل، ٥٢احلاشية 

وإىل  ،
ا يف هذا املرجع.  املؤلفات القانونية املستشهد 



التحفظات على المعاهدات 

بــدئي إلمكانيــة إبــداء حتفظــات علــى أحكــام تعاهديــة املســتبعاد اال
 .)٢٢٤(تنص على قواعد عرفية

ه مـن الـوارد جـداً أنـوباملقابل، جتدر اإلشارة إىل  )٦( 
تـــود بـــذلك أن تعفـــي نفســـها مـــن قـــد  الدولـــة الـــيت تبـــدي حتفظـــاً  أن

ا الـــتحفظ نفســـه، وعنـــدما يتعلـــق األمـــر القاعـــدة الـــيت ينصـــب عليهـــ
ال جيــــوز  هبقاعــــدة آمــــرة مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون الــــدويل، فإنــــ

سـيما وأنـه ال جيـوز أن يسـمح ملعـرتض  ال - )٢٢٥(يسمح بـذلك أن
بأن يبطل تلك القاعدة. غـري أن األهـداف الـيت تتوخاهـا الدولـة ملح 

لكنهــــا مضــــمون القاعــــدة،  قــــد تقبــــلاملتحفظــــة قــــد تكــــون خمتلفــــة: ف
 سـيما فيمـا يتعلـق أن تتفادى النتائج الـيت ترتتـب عليهـا، الترغب يف 

وخبصــــوص هـــذه النقطـــة، لـــيس هنــــاك  ،)٢٢٦(ة إنفـــاذ القاعـــدةمبراقبـــ
املطبــــــق املنطـــــق  القطعيـــــةالقواعـــــد  بشـــــأن يطبـــــقمينـــــع مـــــن أن  مـــــا
 .ملزمة بكل بساطة اليت هيالقواعد العرفية ب يتعلق فيما

التحفظـــات ال تعلــــل ه ملـــن املؤســـف أن أنـــغـــري  )٧( 
 فإنــه يف غيــاب أي مث ، وقلمــا تكــون كــذلك يف الواقــع، ومــنوجوبــاً 

تعليـــل واضــــح، يتعــــذر علــــى الــــدول األطــــراف املتعاقــــدة أو هيئــــات 
األفضـــل القـــول مـــن ولعـــل  ،أن تتأكـــد مـــن صـــحة الـــتحفظ الرصـــد
بأن كل حتفظ على حكم ينص على قاعدة آمـرة هـو حتفـظ  مبدئياً 
 .حبكم القانونباطل 

هــــــــذا ينبغــــــــي أن يقــــــــرن  وحــــــــىت يف رأي املؤيــــــــدين )٨( 
ن هـــذا املنـــع لـــيس نتيجـــة للفقـــرة أ، بتحـــذيرين مهمـــني: أوالً االســـتنتاج 

نتيجـة مرتتبـة علـى  ومن اتفاقية فيينا، بـل هـ ١٩الفرعية (ج) من املادة 
مـــع مراعـــاة مـــا يقتضـــيه اخـــتالف ، ٥٣ليـــه يف املـــادة املبـــدأ املنصـــوص ع

، لــدى الــدول طــرق أخــرى لتفــادي نتــائج إضــفاء الطــابع احلــال. وثانيــاً 
ــــدويل:  قطعيــــةالتعاهــــدي علــــى قاعــــدة  مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون ال

املعــين، بــل علــى  املوضــوعيال علــى احلكــم  فيجـوز هلــا أن تبــدي حتفظــاً 
، تســــــوية الرصــــــدلعالقــــــات التعاهديــــــة (الــــــيت حتكــــــم ا "الثانويــــــة"املــــــواد 

__________
بــــول التحفظ/الق "ثنــــائي" ويصــــدق هــــذا بــــاألحرى إذا اعتــــرب)٢٢٤(

ـــــة اتفـــــاق انظـــــر يعـــــدل املعاهـــــدة يف العالقـــــات بـــــني الـــــدولتني املعنيتـــــني ( مبثاب
؛ وانظـر أيضـاً ٣١-٣٠ أعـاله)، ص ١٨٢، املرجع املـذكور (احلاشـية 

) من التعليـق احلـايل)؛ غـري أن هـذا ٢موقف رويرت املشار إليه أعاله يف الفقرة (
 حلايل).) من التعليق ا٣التحليل فيه نظر (انظر الفقرة (

ومثــــة بطبيعــــة احلــــال أمثلــــة قليلــــة علــــى حتفظــــات منافيــــة بوضــــوح )٢٢٥(
لقاعـــدة مــــن القواعـــد اآلمــــرة. انظـــر مــــع ذلـــك الــــتحفظ الـــذي أبدتــــه ميامنـــار عنــــد 

، والـــــذي ١٩٨٩، إىل اتفاقيـــــة حقـــــوق الطفـــــل لعـــــام ١٩٩٣انضـــــمامها، يف عـــــام 
 تفاقيـةاال ذههـمـن  ٣٧ضاه حيتفظ هذا البلد لنفسه بإمكانية عدم تطبيق املادة تمبق

 واالســـــتجواب اإلقصـــــاءو واالحتجـــــاز واحلـــــبس ســـــلطات إلقـــــاء القـــــبض "وممارســــة 
 "علــــى املصــــلحة الوطنيــــة العليـــــا حفاظـــــاً "يف حــــق األطفــــال  "والتحقيــــق والتحــــري

ـــــــــد األول( ل أعـــــــــاله)،  ١٤١احلاشـــــــــية انظـــــــــر ( ، ا
؛ وقـــد ســـحب هـــذا الـــتحفظ الـــذي ))(الفصـــل  ٢٩، احلاشـــية ٣٣٩ ص

اعرتاضات من جانب أربع دول (ارتكزت على اإلحالـة إىل التشـريع  أبديت بشأنه
 (املرجع نفسه). ١٩٩٣يف عام  )قطعيةتنايف التحفظ مع قاعدة  علىالوطين ال 

ـــــــدأ  )٧(الفقـــــــرة أعـــــــاله انظـــــــر )٢٢٦( مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى مشـــــــروع املب
 .٨-١-٣ التوجيهي

املنازعــات، التفســري) حــىت ولــو اقتضــى األمــر قصــر نطاقــه علــى حكــم 
 .)٢٢٧(بعينه موضوعي
هـــذا التفريـــق يوضـــحه االســـتدالل الـــذي توختـــه  )٩( 

األنشطة املسلحة يف إقلـيم الكونغـو حمكمة العدل الدولية يف قضية 
 :رواندا)ضد (مجهورية الكونغو الدميقراطية 

أمــــا فيمــــا يتعلــــق حبجــــة مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة القائلــــة بــــأن  
مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال  ٢٢الـــتحفظ [علـــى املـــادة 

التمييــز العنصــري] لــيس لــه أثــر قــانوين ألن حظــر التمييــز العنصــري ميثــل قاعــدة 
ــــتح فظ قطعيــــة مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون الــــدويل، مــــن جهــــة، وألن هــــذا ال

 يتعارض مع قاعدة قطعية، من جهة، أخرى،

 أحالت احملكمة إىل 
ـــا حجـــة مماثلـــة قـــدمتها مجهوريـــة الكونغـــو   املـــربرات الـــيت دحضـــت 

الدميقراطيــة خبصــوص حتفــظ روانــدا علــى املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منــع جرميــة 
 ]): إن)٢٢٨(أعـاله [ ٦٩-٦٤اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا (انظـر الفقـرات 

تعلــق منازعــة بعــدم االمتثــال لقاعــدة قطعيــة مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدويل 
يكفي سنداً للقول باختصاص احملكمة بالنظر فيها، وليس هناك أي قاعدة  ال

قطعيـة تفــرض علــى الــدول املوافقــة علـى االختصــاص املــذكور لتســوية منازعــات 
 .)٢٢٩(تمييز العنصريتتعلق باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ال

ومن الواضح، يف هـذه القضـية أن احملكمـة ارتـأت أن الطـابع القطعـي 
حلظـــر التمييـــز العنصــــري ال ينـــتقص مـــن صــــحة التحفظـــات املتعلقــــة 

ا وإمنا بالنظام القانوين الذي يكتنفها. ال  بالقاعدة اليت حتظره ذا
وملا تعذر البت بني هذين املنطقني املتعارضـني،  )١٠( 

قــررت اللجنــة أن تتنــاول هــذه املشــكلة مــن زاويــة خمتلفــة وأن تنظــر 
إليها من منظور ما ميكن (أو ال ميكن) أن حيدثه التحفظ من آثـار 

ـــــدأ التـــــوجيهي  ، الـــــذي يســـــتند إىل ٩-١-٣قانونيـــــة. ومشـــــروع املب
بـــــأي حـــــال مـــــن تعريـــــف التحفظـــــات ذاتـــــه، يوضـــــح أنـــــه ال ميكـــــن 

األحوال أن تكون نتيجة التحفظ اسـتبعاد أو تعـديل األثـر القـانوين 
ألي معاهــدة بطريقــة خمالفــة للقواعــد اآلمــرة. وحرصــاً علــى اإلجيــاز، 

 ١-١مل يـَْبد من الضروري إيراد نصي مشروعي املبدأين التوجيهيني 
__________

ذا املنحـى، حتفظـات مـالوي واملكسـيك علـى هلـ كأمثلـة ،انظر)٢٢٧(
الـــــيت ختضـــــع تطبيـــــق و  ،١٩٧٩ناهضـــــة أخـــــذ الرهـــــائن لعـــــام الدوليـــــة ملتفاقيـــــة اال

(تســــــــوية املنازعــــــــات واختصــــــــاص احملكمــــــــة) لشــــــــروط إعالنيهمــــــــا  ١٦ املــــــــادة
النظــام األساســـي حملكمـــة  مـــن، ٣٦املــادة ) مـــن ٢(االختيــاريني مبقتضـــى الفقــرة 

لــد الثــاين (انظــر احلاشــية ، العــدل الدوليــة  ١٤١، ا
ولـيس مثـة شـك يف أن تلـك التحفظـات  ).(الفصـل  ١١٢أعاله)، ص 

 .والتعليق عليه ١٣-١-٣مشروع املبدأ التوجيهي ؛ انظر غري مستبعدة مبدئياً 
خبصـــــــوص هـــــــذا اجلانـــــــب مـــــــن حكـــــــم احملكمـــــــة، انظـــــــر أدنـــــــاه )٢٢٨(
.١٣-١-٣على مشروع املبدأ التوجيهي ) من التعليق ٣) و(٢( الفقرتني
)٢٢٩(

(انظـر  
 .٧٨، الفقرة ٣٥أعاله)، ص  ٩٩احلاشية 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

ـــــــــــارة: "يســـــــــــتبعد  ١-١-١و برمتهمـــــــــــا لكـــــــــــن جيـــــــــــب قـــــــــــراءة العب
ــــا تعــــىن األثــــر القــــ الــــتحفظ انوين للمعاهــــدة أو أن يعدلــــه" علــــى أ

اســـتبعاد أو تعــــديل "األثــــر القــــانوين ألحكـــام معينــــة مــــن املعاهــــدة" 
وأيضـــاً "األثـــر القـــانوين [...] للمعاهـــدة ككـــل فيمـــا يتعلـــق بـــبعض 
اجلوانب احملددة" من حيث انطباقها على الدولة أو املنظمة الدولية 

 اليت تصدر التحفظ.
املبــــدأ التــــوجيهي احلالــــة الــــيت ال  يغطــــي مشــــروع )١١( 

تعكــس فيهــا املعاهــدة أي قاعــدة مــن القواعــد اآلمــرة ولكــن يكــون 
فيها التحفظ متطلباً تطبيق املعاهدة على حنو خمالف لقاعدة آمـرة. 
فعلى سبيل املثال، قد يقصد بـالتحفظ حرمـان فئـة مـن األشـخاص 

مــن  مـن التمتــع حبقــوق معينــة تكفلهــا املعاهـدة، علــى أســاس شــكل
 أشكال التمييز خمالف لقاعدة آمرة.

ورأى بعـــض أعضـــاء اللجنـــة أن مشـــروع املبـــدأ  )١٢( 
ليست لـه صلة مباشرة باملسـائل قيـد البحـث  ٩-١-٣التوجيهي 

يف هـــذا اجلـــزء مـــن دليـــل املمارســـة، وأنـــه يتعلـــق بآثـــار التحفظـــات 
أكثر من تعلقه بصحتها. ويرى هـؤالء األعضـاء فضـًال عـن ذلـك 

ملبدأ هذا ال يقدم إجابـة بشـأن املسـألة اهلامـة املتمثلـة أن مشروع ا
يف الصــحة املوضــوعية للتحفظــات علــى أحكــام تعاهديــة تعكــس 

 قواعد آمرة.
نصــــوص تتعلــــق بحقــــوق غيــــر التحفظــــات علــــى  ١٠-١-٣

 قابلة لالنتقاص
 ال يجـــوز لدولـــة أو منظمـــة دوليـــة أن تبـــدي تحفظـــاً  

لالنتقـاص، إال نص في معاهدة يتعلق بحقوق غيـر قابلـة على 
إذا كــــان ذلـــــك الـــــتحفظ يتوافـــــق مـــــع الحقـــــوق وااللتزامـــــات 
األساســــية الناجمــــة عــــن تلــــك المعاهــــدة. وفــــي تقيــــيم ذلــــك 
التوافـق، تراعـى األهميــة التـي أولتهـا األطــراف لتلـك الحقــوق 

 بجعلها غير قابلة لالنتقاص.
 التعليق

ظاهرياً فإن مسألة التحفظات على األحكام  )١( 
بااللتزامــات غــري قابلــة لالنتقــاص الــواردة يف معاهــدات املتعلقــة 

حقــوق اإلنســان، وكــذلك يف بعــض االتفاقيــات املتعلقــة بقــانون 
أو بالعالقــــــات  )٢٣١(أو حبمايــــــة البيئــــــة )٢٣٠(النزاعــــــات املســــــلحة

__________
املشـــرتكة  ٣مـــن املـــادة  ١املبـــادئ املنصـــوص عليهـــا يف الفقـــرة إن )٢٣٠(

غــــري قابلــــة  ١٩٤٩بــــني اتفاقيــــات جنيــــف املتعلقــــة حبمايــــة ضــــحايا احلــــرب لعــــام 
لالنتقاص وال بد من احرتامها "يف كل زمان ومكان".

لـــئن كانـــت معظـــم االتفاقيـــات املتعلقـــة حبمايـــة البيئـــة تنطـــوي )٢٣١(
اتفاقيـة بـازل بشـأن مـن  ١١ص (انظـر املـادة على قواعد تعترب غري قابلة لالنتقا

ـا غالبـاً مـا التحكم يف نقـل النفايـات اخلطـرة والـتخلص منهـا عـرب احلـدود )، فإ
مـن اتفاقيـة األمـم  ٣١١مـن املـادة  ٣متنع التحفظات كافة. وانظر أيضاً الفقرة 

 املتحدة لقانون البحار.

، تطــــرح نفســــها بصــــورة شــــبيهة جــــداً مبســــألة )٢٣٢(الدبلوماســــية
ـــــــة  ـــــــى أحكـــــــام تعاهديـــــــة تعكـــــــس قواعـــــــد قطعي التحفظـــــــات عل

ـــــدويل، غـــــري أنـــــه ميكـــــن حلهـــــا  مـــــن القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون ال
. وكثــــرياً مــــا تعلــــل الــــدول اعرتاضــــها علــــى )٢٣٣(مســــتقل بشــــكل

التحفظات على هذه األحكام باملنع التعاهدي لتعليق تطبيقهـا 
 .)٢٣٤(أياً كانت الظروف

األحكام الـيت  بقدر ما تعلقتومن الواضح أنه  )٢( 
إن املنطـــق الـــذي يســـري علـــى ال جيـــوز احليـــد عنهـــا بقواعـــد آمـــرة، فـــ

بيد أنه ليس هناك بالضـرورة تطـابق  .)٢٣٥(ينسحب على تلك ههذ
 وترى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه .)٢٣٦(بني هذه وتلك تام

تـرابط تلقـائي بـني التحفظـات علـى أحكـام يف حني أنه ليس هناك  
 ه، فإنـوهدفـهالعهـد  موضـوعوالتحفظـات الـيت تتنـاىف مـع  ]احليد عنهـا[ال جيوز 

 .)٢٣٧(تربير مثل هذا التحفظليقع على عاتق الدولة عبء ثقيل 

__________
ـــــا للعالقـــــات الدبلوماســـــ ٤٥انظـــــر املـــــادة )٢٣٢( ية مـــــن اتفاقيـــــة فيين

. انظر أيضاً ١٩٦١ لعام
. 

ــذه املســألة، انظــر )٢٣٣( ، املرجــع فيمـا يتعلــق 
 .١٥٩-١٤٧ أعاله)، ص ١٤٧املذكور (احلاشية 

من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق  ٤من املادة  ٢انظر الفقرة )٢٣٤(
) مـن االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق ٢(١٥، واملـادة ١٩٦٦املدنية والسياسية لعـام 

) مـــــن ٣(٤، واملـــــادة ٦مـــــن الربوتوكـــــول رقـــــم  ٣اإلنســـــان (انظـــــر أيضـــــاً املـــــادة 
مــــــن  ٢٧)، واملــــــادة ١٣مــــــن الربوتوكــــــول رقــــــم  ٢، واملــــــادة ٧الربوتوكــــــول رقــــــم 

ــــة األمريكيــــة حل قــــوق اإلنســــان: "ميثــــاق ســــان خوســــيه، كوســــتاريكا". االتفاقي
يتضــــــمن حكمــــــاً مــــــن هــــــذا القبيــــــل ال العهــــــد الــــــدويل اخلــــــاص بـــــــاحلقوق  وال

االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة وال امليثـــــــاق األفريقـــــــي حلقـــــــوق اإلنســـــــان 
والشـعوب (انظـر 

.( 
للجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنســــان:  ٢٤العـــام رقــــم  التعليـــقانظـــر )٢٣٥(
غــري القابلــة [لالنتقــاص] [...] ال ميكــن بــأي حــال مــن  بعــض احلقــوق"[...] 

ــا مــن القواعــد القطعيــة   ومــن األمثلــة علــى ذلــك -األحــوال الــتحفظ عليهــا أل
الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، تعســفياً" (التعــذيب واحلرمــان مــن احليــاة  حظــر

 .)١٠الفقرة أعاله)،  ١٦٥(انظر احلاشية  ٤٠الدورة اخلمسون، امللحق رقم 
تقريــــر اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق  ،٢٩العــــام رقــــم  التعليــــقانظــــر )٢٣٦(

الوثـــــائق الرمسيـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة السادســـــة واخلمســـــون، اإلنســـــان، 
لـــــد األول، املرفـــــق الســـــادس( ٤٠امللحـــــق رقـــــم  . ١١، الفقـــــرة )، ا

أعـــاله)،  ١٤٧املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية  ، انظـــر أيضـــاً 
؛ أو ١٥٥-١٥٣ ص

. 
امـــــة، الوثـــــائق الرمسيـــــة للجمعيـــــة الع، ٢٤رقـــــم  التعليــــق العـــــام)٢٣٧(

 .١٠، الفقرة أعاله) ١٦٥(انظر احلاشية  ٤٠الدورة اخلمسون، امللحق رقم 



التحفظات على المعاهدات 

هــــي مصــــادرة علــــى املطلــــوب مدفوعــــة دون  ةوهــــذه النقطــــة األخــــري 
مـــن قـــوم علـــى أســـاس مبـــدأ تال  الكنهـــشـــك بـــدوافع االستنســـاب 

مبادئ القانون الوضعي، وال ميكن إال أن تندرج يف صلب التطـوير 
وباإلضافة إىل  .يس تدوينه بدقيق العبارةالتدرجيي للقانون الدويل ول

يف رأي اللجنــة  ،أنــهاســتدالًال بالضــد مــا ســبق، يرتتــب علــى ذلــك 
ــــة املعنيــــة حبقــــوق اإلنســــان، إذا كــــان حــــق مــــن احلقــــوق  غــــري القابل

أن  يف فئـــة القواعـــد اآلمـــرة، فإنـــه جيـــوز مبـــدئياً  لالنتقـــاص ال ينـــدرج
 يكون موضوع حتفظ.

دان األمريكيـــة حلقـــوق البلـــ حمكمـــةوقـــد أعلنـــت  )٣( 
 ١٩٨٣أيلول/ســبتمرب  ٨اإلنســان، مــن جهتهــا، يف فتواهــا املؤرخــة 

 أن عقوبة اإلعدام املفروضة على قيودالبشأن 
يف حالــة احلــرب أو ، مــن االتفاقيــة تســمح للــدول األطــراف ٢٧املــادة  

ـدد اسـتقالهل الطوارئاخلطر العام أو أي حالة أخرى من حاالت   ،وأمنهـا االـيت 
االتفاقيــــة، شــــريطة  تصــــديقها علــــى بــــأن تعلــــق االلتزامــــات الــــيت تعقــــدها مبقتضــــى

إىل  وأاجلوهريـــــة  وأيـــــؤدي هـــــذا القـــــرار إىل تعليـــــق بعـــــض احلقـــــوق األساســـــية  أال
. ٤، ومــن هــذه احلقــوق احلــق يف احليــاة املضــمون مبقتضــى املــادة االنتقــاص منهــا

بتعليق أي حـق مـن  ويرتتب على ذلك أن كل حتفظ يبدى بغرض السماح لدولة
ملوضــوع  منافيــاً  ال بــد وأن يعتــرب حتفظــاً  غــري القابلــة لالنتقــاص احلقــوق األساســية

. غــــري جــــائز مبقتضــــى االتفاقيــــة، ويعتــــرب بالتــــايل حتفظــــاً الغــــرض منهــــااالتفاقيــــة و 
حــق غـــري جوانــب بعــض  تقييــدإىل بالســعي الــتحفظ  اكتفــىوخيتلــف الوضــع لــو 

األساســـــي. وملــــا كـــــان يف كليتــــه مـــــن غرضــــه  دون جتريــــد احلـــــق، لالنتقـــــاصقابــــل 
ال يتــوخى فيمــا يبــدو إنكــار احلــق يف  هــاالــتحفظ الــذي تشــري إليــه اللجنــة يف طلب

فــــإن احملكمــــة تســــتنتج أن الــــتحفظ وبقــــدر كونــــه كــــذلك، احليــــاة يف حــــد ذاتــــه، 
 .)٢٣٨(الغرض منهااالتفاقية و  ملوضوعميكن اعتباره مبدئياً حتفظاً منافياً  ال

بـداء حتفظـات علـى إلاحتمـال  أيويف مواجهـة  )٤( 
تعليـــق  ه ملـــا كـــان أيبأنـــالـــبعض  حـــاجحكـــم ال جيـــوز احليـــد عنـــه، 
فثمـــة ســـبب راجـــح "مبقتضـــى املعاهـــدة  اً لاللتزامـــات املعنيـــة مســـتبعد

 هاإىل أن تســـــحب مؤبــــدة يــــدفع املــــرء إىل عـــــدم قبــــول أي حتفظـــــات
كــان،   قيــدي تتنــاىف، دون أ ]...[الدولــة املعنيــة؛ فهــذه التحفظــات 

غري وهذه احلجة . )٢٣٩(والغرض منها"تلك املعاهدات  موضوعمع 
، وحتديـــد مـــا إذا  ملتـــَزم بـــه حكـــمعـــن : فعـــدم إمكانيـــة احليـــد مقنعـــة

__________
 ١٠٩(انظـر احلاشـية  )٢٣٨(

.٦١أعاله)، الفقرة 
للقاضــــي  املســــتقلالــــرأي )٢٣٩(

  ٢٢البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان املــؤرخ  حمكمــةقــرار ه املــذيل بــ 
يف قضـية  ١٩٩٩كـانون الثاين/ينـاير 

عنـه  تالذي أعرب املؤيد؛ وانظر التعليق 
. ويف نفــــــــس ١٥٥أعــــــــاله)، ص  ١٤٧(احلاشــــــــية  املــــــــذكور، املرجــــــــع 

الــذي أوضــحت فيــه أن حتفــظ الواليــات املتحــدة االجتــاه، انظــر اعــرتاض هولنــدا 
مـــــن العهـــــد الـــــدويل اخلـــــاص بـــــاحلقوق املدنيـــــة والسياســـــية لعـــــام  ٧علـــــى املـــــادة 

مبقتضــى "لــه ذات أثــر احليــد عــن هــذه املــادة حيــداً عامــاً، يف حــني أنــه  ١٩٦٦
من العهد ال يسـمح بـأي حيـد حـىت يف أثنـاء حـاالت الطـوارئ العامـة"  ٤املادة 

لـــــد األول (انظـــــر احلاشـــــية ( أعـــــاله)،  ١٤١، ا
 .))(الفصل ١٩٣ ص

غـري أن  .)٢٤٠(أمـران خمتلفـان مهـاالدولة ملزمة بـذلك احلكـم  تكان
 ما ينبغي حله هو هذا املشكل الثاين.

تعــــــني بالتــــــايل اإلقــــــرار بأنــــــه إذا كانــــــت بعــــــض يو  )٥( 
 -قطعـاً التحفظات على األحكام اليت ال جيوز احليد عنهـا مسـتبعدة 

ا أن تكــبح تطبيــق قاعــدة قطعيــة، بــافرتاض أن مثــل إمــا  ألن مــن شــأ
ـــا )٢٤١(هــذه التحفظـــات غـــري جـــائزة  ملوضـــوعمنافيـــة ســـتكون ، أو أل

كـــــــذلك  رورةبالضـــــــ لـــــــيسفـــــــإن األمـــــــر  -والغـــــــرض منهـــــــا املعاهـــــــدة 
فالطـــــابع غـــــري القابـــــل لالنتقـــــاص حلـــــق حممـــــي مبوجـــــب  .)٢٤٢(دائمـــــاً 

األمهيـــة الـــيت أســـبغت  يؤكـــدحقـــوق اإلنســـان مـــن معاهـــدات معاهـــدة 
على هذا احلق يف نظر األطراف املتعاقدة، ويرتتب على ذلك أن أي 
حتفــظ يرمــي بكــل بســاطة إىل منـــع تطبيقــه إمنــا هــو خمــالف بالتأكيـــد 

غــري أنــه ال ينــتج عــن ذلــك أن  )٢٤٣(والغــرض منهــاملوضــوع املعاهــدة 
هذا الطابع غـري القابـل لالنتقـاص يَعـد يف حـد ذاتـه عائقـاً أمـام إبـداء 
حتفظ علـى احلكـم الـذي يـنص علـى احلـق املعـين، مـا دام الـتحفظ ال 

 .يتعلق إال جبوانب معينة حمدودة تتصل بإنفاذ ذلك احلق
صـــيل مبـــا فيـــه مـــن تفاهـــذا احلـــل  َعـــرب عـــنوقـــد  )٦( 

اعــــرتاض الــــدامنرك علــــى حتفظــــات الواليــــات املتحــــدة بشــــأن  دقيقــــة
 اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية الدويل عهدالمن  ٧و ٦املادتني 

 :١٩٦٦لعام 
مــــن العهــــد، والــــيت  ٤مــــن املــــادة  ٢إىل الفقــــرة  النظــــرتوجــــه الــــدامنرك  
، مـن ٧و ٦ن اومنهـا املادتـ ،عدد من املواد األساسـيةجيوز احليد عن مبقتضاها ال 

 األمة. الت الطوارئ العامة اليت تتهدد حياةولو يف حا جانب الدول األطراف

 بشـــأنالواليــات املتحـــدة ) مـــن قبـــل ٢(تحفظ الــوتــرى الـــدامنرك أن  
قــل أعمــارهم عــن تأشــخاص  الــيت يرتكبهــاعقوبــة اإلعــدام علــى اجلــرائم توقيــع 

حيـداً ذا طـابع يشـكالن  ٧املتعلـق باملـادة  )٣(وكـذا الـتحفظ  مثانية عشر عامـاً 
__________

 ٢٤العــــام رقــــم  التعليــــقانظــــر تعليــــق اململكــــة املتحــــدة علــــى )٢٤٠(
ـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان:  تـــــزام متعاقـــــد عليـــــه رمسيـــــاً ال "[احليـــــد عـــــن]للجنـــــة املعني

 "واملمانعــــــة يف االضــــــطالع بــــــذلك االلتـــــــزام يف املقــــــام األول أمــــــران خمتلفـــــــان
(انظـــر  ٤٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيـــة العامــة، الــدورة اخلمســـون، امللحــق رقــم (

 )٦، الفقرة ١٤٤أعاله)، ص  ١٦٥احلاشية 
 ٩-١-٣خبصوص عدم اليقني هـذا، انظـر مشـروع املبـدأ التـوجيهي )٢٤١(

 عليق عليه أعاله.والت
مـــن الســـيدة  ٢٠٠٤ورقـــة العمــــل النهائيـــة املقدمــــة عـــام انظـــر )٢٤٢(

فرانســــــواز هامبســــــون بشــــــأن التحفظــــــات علــــــى معاهــــــدات حقــــــوق اإلنســــــان 
؛ وانظــر أيضــاً ٥٢أعــاله)، الفقــرة  ١٩٠(احلاشــية 

أعـاله)،  ١٦٠، املرجـع املـذكور (احلاشـية و ؛
و ؛١٦٤-١٦٣ ص

و ؛

، املرجـع املـذكور (احلاشـية ؛ وباملقابـل، انظـر 
 .٩١ أعاله)، ص ٨١

: "يكــــــون ٥-١-٣انظــــــر أعــــــاله مشــــــروع املبــــــدأ التــــــوجيهي )٢٤٣(
إذا مس عنصراً أساسياً التحفظ غري متوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها 

 من املعاهدة [...]".



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

مـن العهـد  ٤من املـادة  ٢، يف حني أنه مبقتضى الفقرة ٧و ٦ عام عن املادتني
ذ  .ا احليدال يسمح 

أهـــم حتميـــان حقـــني مـــن  ٧و ٦ن ااملادتـــملـــا كانـــت هلـــذا الســـبب، و  
 التحفظنيالدامنرك تعترب  حكومةاحلقوق األساسية اليت نص عليها العهد، فإن 

؛ وبالتـــايل تبـــدي اعرتاضـــها علـــى الغـــرض منـــهالعهـــد و  ملوضـــوع املعنيـــني منـــافيني
 .)٢٤٤(نيالتحفظ هذين

مـالم تعرتض الـدامنرك علـى ف  حتفظـي الواليـات املتحـدة بسـبب كو
ــا اعرتضـــت لالنتقـــاص فحســبحبقــوق غـــري قابلــة  يتعلقــان ، بـــل إ

 يفأساســــية  اً أحكامــــ أفرغــــت الــــيت املصــــيغته نظــــراً  عليهمــــا أيضــــاً 
ا كليــاً مــن  املعاهــدة األطــراف،  أن . كمــا ينبغــي اإلشــارة إىلمضــمو

اعرتاضاً على حتفظات تتعلق بأحكام ال  تبديف بعض احلاالت، مل 
 .)٢٤٥(حيد عنهاجيوز أي 
أن كـــون مـــن جهـــة أخـــرى،  ،وغـــين عـــن البيـــان )٧( 

يعين أن كل حتفظ متعلق به  حكم ما قابالً مبدئياً ألن حياد عنه ال
أيضــاً معيــار التوافــق  علــى مثــل هــذا الــتحفظيســري و  .)٢٤٦(صـحيح

 .والغرض منهااملعاهدة  موضوعمع 
 ومثة عدة مالحظات تفرض نفسها: )٨( 

أوًال، تسري مبادئ خمتلفـة علـى تقيـيم صـحة التحفظـات  •
ص على قواعد آمرة أو علـى نتتعلق بأحكام ت حبسب ما إذا كانت

 ؛احليد عنهاقواعد ال جيوز 
تظل الشكوك قائمة خبصوص إمكانية يف احلالة األوىل،  •

إبداء حتفظ على حكم تعاهدي يـنص علـى قاعـدة قطعيـة، ذلـك 
شـــــأنه أن يهـــــدد وحـــــدة القاعـــــدة الـــــيت ينبغـــــي أن يكـــــون أن مـــــن 

ملــا عليـــه أمــر القواعــد العرفيــة الــيت تقبـــل  (خالفــاً  تطبيقهــا موحــداً 
 )؛احليد عنها

بالتأكيــد  ات ممكنــةعلــى العكــس مــن ذلــك، تظــل التحفظــ •
يف احلالة الثانية، ما دامت ال تضع موضع التساؤل املبدأ الذي تنص 

__________
لـد األول (انظـر احلاشـية )٢٤٤(  ١٤١، ا

؛ وانظـــــر أيضـــــاً اعرتاضـــــات أملانيـــــا وإيطاليـــــا )(الفصـــــل  ١٨٩أعـــــاله)، ص 
وبلجيكــا وفنلنــدا وهولنــدا، وهــي مــذكورة أعــاله، واعرتاضــات الربتغــال والســويد 

)، وإن كانـت هـذه االعرتاضـات أقـل ١٩٦-١٩٤والنرويج (املرجـع نفسـه، ص 
 .  ٧و ٦وضوحاً من حيث استنادها إىل الطابع غري القابل لالنتقاص للمادتني 

فيمـــــا يتعلـــــق  ســـــاقها العديـــــدة الـــــيت انظـــــر األمثلـــــة )٢٤٥(
واالتفاقيـــــة  ١٩٦٦ بالعهـــــد الـــــدويل اخلـــــاص بـــــاحلقوق املدنيـــــة والسياســـــية لعـــــام

االتفاقيـــة األمريكيـــة حلقـــوق اإلنســـان: "ميثـــاق ســـان األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان و
 ،، خوسـيه، كوسـتاريكا"

 .٥١، احلاشية ٥٢-٥١ أعاله)، ص ١٣٥املذكور (احلاشية املرجع 
أعـــــــاله)،  ٢٤٢، املرجـــــــع املـــــــذكور (احلاشـــــــية انظـــــــر )٢٤٦(

 .٤٠٢ ص

لفرضــية تنطبـق متامــاً التوضــيحات ا هعليـه القاعــدة التعاهديـة، ويف هــذ
 ؛)٢٤٧(٦-١-٣املنهجية الواردة يف مشروع املبدأ التوجيهي 

جيب مع ذلك التصرف بأكرب قـدر مـن احلـذر؛ وذلـك هـو  •
ن أجلـــه صـــاغت اللجنـــة اجلملـــة األوىل مـــن مشـــروع الســـبب الـــذي مـــ
للدولـــــة أو  ال جيــــوزيف صــــيغة النفــــي (" ١٠-١-٣املبــــدأ التــــوجيهي 

[...]")، كمــا فعلــت  إال إذااملنظمــة الدوليــة أن تبــدي حتفظــاً [...] 
عدة مرات من قبل عندما أرادت توجيه النظر إىل الطـابع االسـتثنائي 

 ؛)٢٤٨(الذي جيب أن يكتسيه سلوك حمدد يف جمال التحفظات
عالوة على ذلك وضعت اللجنة مشروع املبـدأ هـذا وهـي  •

ا تدخل معياراً إضافياً لتقييم  حريصة على عدم إعطاء االنطباع بأ
، فتقدير مدى التوافق املشار إليه يف اجلملة الثانية جواز التحفظات

يتعلق بعالقة التحفظ بـ "احلقوق وااللتزامات األساسية النامجة عـن 
[...] املعاهدة"، وجتدر اإلشارة إىل أن "[املساس بعنصر أساسي] 
مــن املعاهــدة" يشــكل واحــداً مــن معــايري عــدم التوافــق مــع املوضــوع 

 .)٢٤٩(والغرض
 ات المتعلقة بالقانون الداخليالتحفظ ١١-١-٣

ال يجــوز إبــداء تحفــظ ترمــي بــه دولــة أو منظمــة دوليــة  
إلى استبعاد أو تعديل األثر القانوني لنصوص معينة في معاهدة 
أو للمعاهـــــدة ككـــــل صـــــوناً لســـــالمة معـــــايير محـــــددة للقـــــانون 
الـــداخلي لتلـــك الدولـــة أو لقواعـــد تلـــك المنظمـــة إال إذا كـــان 

 المعاهدة والغرض منها.يتوافق مع موضوع 
 التعليق

ـــا الـــدول  )١(  مـــن األســـباب الـــيت كثـــرياً مـــا تتـــذرع 
دعمـاً إلبــداء التحفظـات حرصــها علـى صــيانة سـالمة قواعــد معينــة 

ا الداخلي.  من قواعد قانو
ولــئن كانــت املشــاكل الــيت يطرحهــا هــذا النــوع  )٢( 

 من التحفظات تقرتب من تلك الناشئة عن التحفظات الغامضـة
ــــــــوعني مــــــــن  ــــــــني هــــــــذين الن ــــــــز ب ــــــــه جيــــــــب التميي أو العامــــــــة إال أن
التحفظـــــات. فالتحفظـــــات الغامضـــــة أو العامـــــة كثـــــرياً مـــــا تبـــــدى 
باإلشـــــارة إىل القـــــانون الـــــداخلي بشـــــكل عـــــام أو إىل أجـــــزاء منـــــه 
بأكملهـــا (مـــن قبيـــل الدســـتور والقـــانون اجلنـــائي وقـــانون األســـرة) 

تقــــدير مــــدى  دون مزيــــد مــــن التوضــــيح، األمــــر الــــذي حيــــول دون
__________

 .الغرض منها"املعاهدة و  موضوعحتديد ")٢٤٧(
("إبــداء حتفظــات  ١-٣-٢انظــر مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة )٢٤٨(

 ٨-٤-٢("إصــــــدار إعالنــــــات تفســــــريية متــــــأخرة")، و ٦-٤-٢متــــــأخرة")، و
("أثــر الســحب  ١١-٥-٢("إصــدار إعالنــات تفســريية مشــروطة متــأخرة")، و

("جــواز إبــداء حتفظــات ال حتظرهــا  ٣-١-٣)، و٢اجلزئــي للــتحفظ") (الفقــرة 
 ("جواز إبداء حتفظات حمددة"). ٤-١-٣املعاهدة")، و

، وبــــاألخص ٥-١-٣انظــــر أعــــاله مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي )٢٤٩(
 )(ب) من التعليق عليه.١٤الفقرة (



التحفظات على المعاهدات 

توافــــــق الــــــتحفظ املعــــــين مــــــع موضــــــوع املعاهــــــدة والغــــــرض منهــــــا. 
الــرد  ١١-١-٣الســؤال الــذي يزمــع مشــروع املبــدأ التــوجيهي  أمــا

عليــه فهــو خمتلــف، ذلــك أن األمــر يتعلــق بالتســاؤل عمــا إذا كــان 
ــــــره  إبــــــداء حتفــــــظ (واضــــــح ودقيــــــق مبــــــا فيــــــه الكفايــــــة) ميكــــــن تربي

 .)٢٥٠(اخليباعتبارات مستمدة من القانون الد
 أيضـــــاً وتـــــرى اللجنـــــة أن األمـــــر يتطلـــــب هنـــــا  )٣( 
ولــيس مــن املمكــن  يراعــي االختالفــات الدقيقــة،جبــواب  اإلتيــان
تـذهب إليـه فيمـا يبـدو اإلجابة بالنفي القاطع حسبما  بالتأكيد

فعلــى ســبيل بعــض االعرتاضــات علــى حتفظــات مــن هــذا النــوع. 
اعرتضت عدة دول على التحفظ الذي أبدته كندا علـى املثال، 

 ٢٥اتفاقيـــة تقيـــيم األثـــر البيئـــي يف إطـــار عـــرب حـــدودي املؤرخـــة 
االمتثـــــــال جيعـــــــل "، ألن هـــــــذا االعـــــــرتاض ١٩٩١شـــــــباط/فرباير 

بأحكـــام معينـــة مـــن القـــانون الـــداخلي  االتفاقيـــة رهينـــاً  ألحكـــام
ا عـــ  .)٢٥١("لكنــدا دة كمــا اعرتضــت فنلنــدا علــى حتفظــات أبــد

املبدأ بـ "مستظهرة  ١٩٨٩دول على اتفاقية حقوق الطفل لعام 
املعاهـــدات الـــذي مبقتضـــاه ال جيـــوز لطـــرف يف ب التقيـــدالعـــام يف 

 ختلفـه عـن أداءبأحكام قانونه الـداخلي لتربيـر  حيتجمعاهدة أن 
 .)٢٥٢(التعاهدية" التزاماته

. يف شـــــيء قنـــــعلالعـــــرتاض ال يوهــــذا األســـــاس  )٤( 
ـــا ٢٧أنـــه، وفقـــاً للمـــادة فممـــا ال شـــك فيـــه   ،)٢٥٣(مـــن اتفاقيـــة فيين

ـــــداخلي لتربيـــــر عـــــدم تنفيـــــذ  ال جيـــــوز للطـــــرف أن حيـــــتج بقانونـــــه ال
أي أن  ،لكن هذا يفرتض أن املشكل قـد لقـي حـالً  .)٢٥٤(املعاهدة

بيد أن هـذا هـو عـني  ،األحكام املعنية تسري على الدولة املتحفظة
__________

) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع ٦(-)٤ظــــر أعــــاله الفقــــرات (ان)٢٥٠(
 .٧-١-٣املبدأ التوجيهي 

يرلنـــدا والســـويد أ ، وكـــذلك اعرتاضـــاتانظــر اعـــرتاض إســـبانيا)٢٥١(
لـد الثـاين (انظـر  ،وفرنسـا ولكسـمربغ والنـرويج ، ا

 ).(الفصل  ٤٩٨-٤٩٥أعاله)، ص  ١٤١احلاشية 
علـــــــى حتفظــــــات إندونيســــــيا وســـــــنغافورة فنلنــــــدا اعرتاضــــــات )٢٥٢(
لــــــــد األول، ص نفســــــــه، وقطــــــــر وماليزيــــــــا، املرجــــــــع  وعمـــــــان  ٣٣٢-٣٣١ا

يرلنــــــدا أ ، علــــــى ســــــبيل املثــــــال، اعرتاضــــــاتوانظــــــر أيضــــــاً ). (الفصــــــل 
والــدامنرك والســويد وفنلنــدا واملكســيك والنــرويج واليونــان علــى الــتحفظ الثــاين 

واملعاقبـــــــة اإلبـــــــادة اجلماعيـــــــة رميـــــــة جللواليـــــــات املتحـــــــدة علـــــــى اتفاقيـــــــة منـــــــع 
طــــالع علــــى الل)؛ و (الفصــــل  ١٣١-١٣٠نفســــه، ص املرجــــع  عليهــــا،

مــن التعليــق علــى مشــروع املبــدأ  )٦( الفقــرة أعــاله نــص هــذا الــتحفظ، انظــر 
 .  ) من نفس التعليق٤(وانظر أيضاً الفقرة ؛ ٧-١-٣التوجيهي 

ا وهولنــــدا مــــثالً اســــتناداً صــــرحياً إســــتوني إليهــــا وقــــد اســــتندت)٢٥٣(
 ،لتعزيــز اعرتاضــهما علــى هــذا الــتحفظ نفســه الــذي أبدتــه الواليــات املتحـــدة

.١٣١-١٣٠املرجع نفسه، ص 
تج بأحكــــــام حيــــــطــــــرف أن لال جيــــــوز ": ٢٧مبقتضــــــى املــــــادة )٢٥٤(

ـــــــر عـــــــدم تنفيـــــــذه ملعاهـــــــدة. و  ـــــــداخلي لتربي هـــــــذه القاعـــــــدة ال ختـــــــل قانونـــــــه ال
). وتتعلـــــق القاعـــــدة "املعيبـــــةالتصـــــديقات "  بتتعلـــــق  ٤٦املـــــادة ( "٤٦ باملـــــادة

ن الــــتحفظ حبكــــم لكــــباملعاهــــدات الســــارية،  ٢٦املنصــــوص عليهــــا يف املــــادة 
تعريفـــه يرمـــي إىل اســـتبعاد أو تعـــديل األثـــر القـــانوين للحكـــم الـــذي يتعلـــق بـــه 

 التحفظ يف تطبيقه على اجلهة اليت تبديه.

ــ مــا  اً ة كثــري اإلشــكال. وكمــا ســبقت مالحظتــه عــن حــق، فــإن الدول
ـا  ألنتبدي حتفظاً  املعاهدة تفـرض عليهـا التزامـات تتنـاىف مـع قانو

يف مرحلــة أوىل علــى  ،)٢٥٥(تعدلـــهالــداخلي الــذي لــيس بوســعها أن 
االتفاقية األوروبية  من ٥٧املادة  عالوة على ذلك فإن .)٢٥٦(األقل

للدولة الطرف أن تبدي حتفظاً يف وحسب  جتيزحلقوق اإلنسان ال 
ـــة ت ـــداخلي مـــع حكـــم مـــن أحكـــام االتفاقيـــة، حال ـــا ال عـــارض قانو
حالــة واحــدة هــي احلالــة الــيت  علــىتقصــر هــذه الصــالحية  ولكنهــا

ال يتوافـــــق مـــــع هـــــذا يف إقليمهـــــا ســـــاٍر  [...]قـــــانون "يكـــــون فيهـــــا 
ــــة حلقــــوق اإلنســــان،  .)٢٥٧("حلكــــما وإىل جانــــب االتفاقيــــة األوروبي

ـــداخلي  ال تســـتدعي أي توجـــد حتفظـــات تتعلـــق بتطبيـــق القـــانون ال
ومن جهة أخرى، فإن . )٢٥٨(اعرتاض ومل تلق يف الواقع أي اعرتاض

 ."التحفظات ذات الطابع العام"هذا احلكم ذاته يستبعد صراحة 

__________
انظـر )٢٥٥(

 ،٤٨٠-٤٧٩ أعـاله)، ص ١٠٨، املرجع املذكور (احلاشية 
، املرجــع املـــذكور وكــذلك 
 .٥٩ أعاله)، ص ١٣٥(احلاشية 
لزمهـــا ملواءمـــة قـــد حيـــدث أن حتـــدد الدولـــة املتحفظـــة أجـــالً يَ )٢٥٦(

ــا الــداخلي مــع املعاهـــدة (  ٦ا علــى تطبيــق املـــادة حتفــظ إســـتوني كمــا يفقانو
ــــــــق الفقــــــــرة  أو ــــــــا علــــــــى تطبي ــــــــة مــــــــن  ٥مــــــــن املــــــــادة  ٣حتفــــــــظ ليتواني االتفاقي

ســــــــنة واحــــــــدة ب حلقــــــــوق اإلنســــــــان، ومهــــــــا حتفظـــــــان حــــــــددا زمنيــــــــاً  األوروبيـــــــة
كمـــا تعلـــن عـــن نيتهـــا القيـــام بـــذلك (أن أو  )،)(
لقضــاء علــى مجيــع ا حتفظــات قــربص ومــالوي عنــد انضــمامهما إىل اتفاقيــة يف

ــــذا ، و ١٩٧٩لعــــام  أشـــكال التمييــــز ضـــد املــــرأة قـــد أوفتــــا فعـــالً بالتزاميهمــــا 
لـــد األول (احلاشــــية انظـــر  - الشـــأن  ١٤١، ا

 ))؛(الفصل  ٤٠، احلاشية ٢٨٣ص و  ،٢٥، احلاشية ٢٨١أعاله)، ص 
اتفاقيـة بـازل بشـأن الـتحكم إعالن إندونيسـيا عنـد انضـمامها إىل  انظر أيضاً و 

آذار/مــارس  ٢٢ املؤرخــة يف نقــل النفايــات اخلطــرة والــتخلص منهــا عــرب احلــدود
لــــد الثــــاين، ص ، املرجـــع نفســــه، ١٩٨٩ . كمــــا )(الفصــــل  ٤٨٧ا

ة إىل فــرتة أن ترتاجــع دولــة عــن حتفــظ أبدتــه دون اإلشــار  أيضــاً حيصــل أحيانــاً 
ـــا الـــوطين الـــيت أدت إىل إبـــداء  زمنيــة بعـــد أن تكـــون قـــد عـــدلت أحكـــام قانو

ـــــة ،الـــــتحفظ ـــــداأســـــحب  كمـــــا يف حال فرنســـــا واململكـــــة املتحـــــدة لعـــــدة و  يرلن
حتفظــــــات علــــــى اتفاقيــــــة القضــــــاء علــــــى مجيــــــع أشــــــكال التمييــــــز ضــــــد املــــــرأة 

لـــــــــد األول، ص نفســـــــــه املرجـــــــــع( ، ٣٢و ٢٨، احلاشـــــــــيتان ٢٨٢-٢٨١، ا
إجـــــراءات  انظـــــر أيضـــــاً ))؛ و (الفصـــــل  ٥٨، احلاشـــــية ٢٨٧-٢٨٦ وص

) ٢٠٠١و ١٩٩٩و ١٩٩٨و ١٩٩٦يف أعـــوام الســحب اجلزئــي املتالحقــة (
ا فنلندا  مـن االتفاقيـة  ٦املـادة مـن  ١حتفظهـا علـى الفقـرة بشـأن اليت قامت 

فهـــذه املمارســـات  .)األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان (
مــن  ٣-٥-٢املبــدأ التــوجيهي مشــروع  انظــرمــودة وجيــب تشــجيعها قطعــاً (حم

لـــد الثـــاين (اجلـــزء ال٢٠٠٣حوليـــة  ،التعليـــق عليـــهدليـــل املمارســـة و  )، ثـــاين، ا
ال ميكـن أن يسـتنتج مـن ذلـك عـدم الصـحة املبـدئي غـري أنـه  )،٨٩-٨٨ ص

 .للتحفظات املستندة إىل القانون الداخلي
يــــــــــق علــــــــــى مشــــــــــروع املبــــــــــدأ ) مــــــــــن التعل٨(انظــــــــــر الفقــــــــــرة )٢٥٧(

لــــد الثــــاين (اجلــــزء ال٢٠٠٦ حوليــــة، ٢-١-٣ التــــوجيهي الفصــــل  )،ثــــاين، ا
 .٢-الثامن، الفرع جيم

انظــــر، علـــــى ســـــبيل املثـــــال، حتفـــــظ موزامبيـــــق علـــــى االتفاقيـــــة )٢٥٨(
، ١٩٧٩كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٧الدوليــــة ملناهضـــــة أخـــــذ الرهـــــائن املؤرخـــــة 

لــد   ١١٢ أعــاله)، ص ١٤١(احلاشــية  الثــاين، ا



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

واملهـــــم يف املســـــألة هـــــو أن الدولـــــة الـــــيت تبـــــدي  )٥( 
ـا الــداخليينبغــي أالـتحفظ  لكــي ال تقبــل، يف  )٢٥٩(ال تتــذرع بقانو

ـــــد  علـــــى الـــــرغم مـــــن أن )٢٦٠(حقيقـــــة األمـــــر، أي التـــــزام دويل جدي
. وإذا كان ال ة الدول األطراف فيهااملعاهدة ترمي إىل تعديل ممارس

مـــن اتفـــاقييت فيينـــا ميكـــن تطبيقهـــا يف  ٢٧يصـــح القـــول بـــأن املـــادة 
ينبغـي مــع ذلـك أال يغــرب عـن الــذهن  هفإنــ ،)٢٦١(حمــل النظـراحلالـة 

يف نظـــــر القـــــانون  "جمـــــرد وقـــــائع"الوطنيـــــة مـــــا هـــــي إال  نيالقـــــوانأن 

__________________________________________
). ومثة حتفظ آخر يتعلق بتسليم املواطنني املـوزامبيقيني أبـدي (الفصل 

فيما يتصل مبعاهـدات أخـرى، ومنهـا علـى سـبيل املثـال االتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
)، وحتفظـــــات (الفصـــــل  ١٦٧متويـــــل اإلرهـــــاب، املرجـــــع نفســـــه، ص 

ـــــالزواج واحلـــــد األدىن لســـــن الـــــزواج غواتيمـــــاال والفلبـــــني  ـــــة الرضـــــا ب علـــــى اتفاقي
)، (الفصل  ٩٣، املرجع نفسه، ص ١٩٦٢وتسجيل عقود الزواج لعام 

وحتفظــات كولومبيــا (الــيت أبــديت عنــد التوقيــع) وحتفظــات إيــران وهولنــدا (وإن  
كانت غامضة إىل حد بعيد) على اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري 

ــــــــد األول، املشــــــــ ل ــــــــة، املرجــــــــع نفســــــــه، ا روع يف املخــــــــدرات واملــــــــؤثرات العقلي
مـن  ١). وكان التحفظ الفرنسي على الفقرة (الفصل  ٤٦٤-٤٦٢ ص

مــــن االتفاقيــــة األوروبيــــة حلقــــوق اإلنســــان موضــــوَع قــــدر أكــــرب مــــن  ١٥املــــادة 
النقـاش: انظـر 

. 
أال تتـــــــذرع بــــــــ "قواعـــــــد  -يف حالـــــــة املنظمـــــــة الدوليـــــــة  -أو )٢٥٩(

ـــــة فيينـــــا  ٤٦و ٢٧املنظمـــــة": هـــــذا التعبـــــري مســـــتخدم يف املـــــادتني  مـــــن اتفاقي
مــن  ٤مــن املــادة  ٤. كمــا يــرد هــذا التعبــري (ويعــرف) يف الفقــرة ١٩٨٦ لعــام

مشــاريع مــواد جلنــة القــانون الــدويل املتعلقــة مبســؤولية املنظمــات الدوليــة (انظــر 
لـــد الثـــاين (اجلـــزء ال٢٠٠٤حوليـــة  ). غـــري أن اإلشـــارة إىل ٥٨، ص )ثـــاين، ا

قتصــر يف انطباقــه قواعــد املنظمــة قــد ال تثــري مشــكلة مماثلــة إذا كــان الــتحفظ ي
 على العالقات بني املنظمة وأعضائها.

ـا اخلتاميــة )٢٦٠( وأعربـت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان، يف مالحظا
بشــأن التقريــر األويل للواليــات املتحــدة األمريكيــة ١٩٩٥نيســان/أبريل  ٦املؤرخــة 

، عـن ١٩٦٦عن تطبيقها للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية لعـام 
ـا املتعلقـة بالعهـد. وهـي "أس ا وتفامها فها ملدى حتفظات الدولة الطرف وإعالنا

ـــا، يف جمملهـــا، هـــو كفالـــة أن تقبـــل الواليـــات املتحـــدة مـــا هـــو  تـــرى أن املقصـــود 
بالفعـــــــل قـــــــانون الواليـــــــات املتحـــــــدة. وتشـــــــعر اللجنـــــــة أيضـــــــاً بقلـــــــق خـــــــاص إزاء 

مـن العهـد وتـرى  ٧املـادة وبشـأن  ٦من املادة  ٥التحفظات املقدمة بشأن الفقرة 
ـــا ال تتفـــق مـــع [موضـــوع] العهــــد و[الغـــرض منـــه]"  الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيــــة (أ

أعــــــاله)،  ١٦٥(انظــــــر احلاشــــــية  ٤٠العامــــــة، الــــــدورة اخلمســــــون، امللحــــــق رقــــــم 
). انظــــر التحلــــيالت الــــيت قــــدمها كــــل مــــن٢٧٩ الفقــــرة

 ؛٣٢٥-٢٧٧ أعـــاله)، ص ١٠٩، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية 
 .١٧٢ أعاله)، ص ١٦٠، املرجع املذكور (احلاشية و

 .من التعليق احلايل )٤(الفقرة أعاله انظر )٢٦١(

املعاهدة ذاته قد يكون هو دفع الـدول من غرض الوأن  )٢٦٢(الدويل
 .القواننيإىل تعديل تلك 

فضــــلت اللجنـــــة عبـــــارة "معـــــايري حمـــــددة للقـــــانون  )٦( 
الـــــداخلي" علـــــى "أحكـــــام القـــــانون الـــــداخلي" الـــــيت رمبـــــا دعـــــت إىل 

ـــــأن األمـــــر ال ـــــة ذات الطـــــابع  االعتقـــــاد ب ـــــق إال بالقواعـــــد املكتوب يتعل
ـــــدأ  الدســـــتوري أو التشـــــريعي أو التنظيمـــــي، يف حـــــني أن مشـــــروع املب

يســـتهدف أيضـــاً القواعـــد العرفيـــة أو الفقهيـــة.   ١١-١-٣التـــوجيهي 
كمـــا أن عبـــارة "قواعـــد املنظمـــة" تشـــمل علـــى حـــد ســـواء "املمارســـة 

ت والقــرارات وغــري ة و"املقــرراياملتبعــة يف املنظمــة" والصــكوك التأسيســ
 .)٢٦٣(ذلك من اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة وفقاً لتلك الصكوك"

 ١١-١-٣واللجنة تدرك أن مشروع املبدأ التـوجيهي  )٧( 
ــــه يف  ــــدأ املنصــــوص علي ــــة، جمــــرد تكــــرار للمب قــــد يبــــدو، ألول وهل

(ج) مـــن اتفـــاقييت فيينـــا والـــوارد أيضـــاً يف مشـــروع املبـــدأ ١٩ املـــادة
غري أن وظيفته ال ختلو من األمهية: فهي تتمثل . ١-٣التوجيهي 

ـــــة ولكـــــن شـــــائعة،  ـــــتحفظ، خالفـــــاً لفكـــــرة خاطئ ـــــات أن ال يف إثب
ــرد كونــه يرمــي إىل حفــظ ســالمة قواعــد  ال يكــون غــري صــحيح 

علــــى أن يكــــون مفهومــــاً  -حمـــددة مــــن قواعــــد القــــانون الـــداخلي 
ــــل هــــذا اهلــــدف جيــــب أن تكــــون،  أن ــــيت تنشــــد مث التحفظــــات ال

ا شأن أي حتفظ، متوافقـة مـع موضـوع وغـرض املعاهـدة الـيت  شأ
ا.  تبدى بشأ

لقد اقرتح باإلضـافة إىل ذلـك ختصـيص مشـروع  )٨( 
مبــدأ تــوجيهي يتنــاول التحفظــات علــى األحكــام التعاهديــة املتعلقــة 

. ودون االنتقــــاص مــــن )٢٦٤(بتطبيــــق املعاهــــدة يف القــــانون الــــداخلي
جنــــة أنــــه مــــن الســــابق ألوانــــه األمهيــــة احملتملــــة للمســــألة، ارتــــأت الل

ختصـيص مشـروع مبـدأ تـوجيهي مسـتقل هلـا يف حـني أنـه، يف الواقــع 
العملي، يبدو أن املشكل مل يطرح نفسه، ويف حني أن مربر وجـود 

ـــــــة مـــــــن  ـــــــادئ التوجيهي هـــــــو  ١٣-١-٣إىل  ٧-١-٣مشـــــــاريع املب
 ٥-١-٣توضيح التوجيه العام الـذي يعطيـه مشـروع املبـدأ التـوجيهي 

__________
انظر )٢٦٢(

 ؛
 وانظـر أيضـاً 

يـرد يف ، 
مشـاريع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية مـن  ٤املبـدأ يف املـادة ويرد تأكيد هلذا . 

ا  ليـاً الدول عن األفعال غـري املشـروعة دو  يف جلنـة القـانون الـدويل الـيت اعتمـد
ـــا الثالثـــة واخلمســـني عـــاَم  لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠١ حوليـــة، ٢٠٠١دور ، ا

 .٥٣-٤٩ص ، والتصويب )ثاينال
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٤ حولية)٢٦٣( (مشاريع  ٥٨ص )، ثاين، ا

 ).٤، الفقرة ٤املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات الدولية، املادة 
االتفاقيــة املتعلقـــة انظــر، علــى ســـبيل املثــال، املــادة األوىل مـــن )٢٦٤(

متوز/يوليـــه  ١(الهـــاي،  بالقـــانون املوحـــد إلنشـــاء عقـــود البيـــع الـــدويل للبضـــائع
مـــن االتفاقيـــة األوروبيـــة املتضـــمنة قانونـــاً موحـــداً للتحكـــيم  ١)؛ واملـــادة ١٩٦٤

مـــن االتفاقيـــة  ٢و ١)، واملــادتني ١٩٦٦كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٠(سرتاســبورغ، 
 ).١٩٧٩كانون األول/ديسمرب   ١٧الدولية ملناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 



التحفظات على المعاهدات 

ـــ . هـــذا، )٢٦٥(ارة حبســـب أمهيتهـــا العمليـــة بالنســـبة للـــدولبأمثلـــة خمت
وترى اللجنة أن التحفظـات علـى أحكـام مـن هـذا النـوع لـن تكـون 

 صحيحة إذا متثل أثرها يف منع تطبيق املعاهدة تطبيقاً فعلياً.
التحفظــــــات علــــــى المعاهــــــدات العامــــــة لحقـــــــوق  ١٢-١-٣

 اإلنسان
ــــتحفظ مــــع موضــــوع وغــــرض   ــــيم مــــدى توافــــق ال لتقي

ـــة حقـــوق اإلنســـان، ينبغـــي أن يؤخـــذ فـــي  معاهـــدة عامـــة لحماي
الحسـبان عــدم قابليـة الحقــوق المنصـوص عليهــا فـي المعاهــدة 
للتجزئــة وتــرابط هــذه الحقــوق وتشــابكها وكــذلك أهميــة الحــق 

الــنص موضــوع الــتحفظ فــي ســياق التوجــه العــام للمعاهــدة،  أو
 ومدى خطورة تأثير ذلك التحفظ عليه.

 التعليق
ر التحفظات أكثر ما تكثر يف جمال حقوق تكث )١( 

اإلنســان وحيتــد النقــاش أكثــر مــا حيتــد حــول صــحتها. وقــد أشــارت 
اللجنة إىل املشاكل احملددة الـيت ميكـن أن تظهـر كلمـا بـدا هلـا ذلـك 

. غــــري أنــــه بــــدا هلــــا مــــن املفيــــد تكــــريس مشــــروع مبــــدأ )٢٦٦(ضــــرورياً 
يــــل تــــوجيهي خــــاص بالتحفظــــات علــــى املعاهــــدات العامــــة مــــن قب

االتفاقيـــة األوروبيـــة واتفاقيـــة البلـــدان األمريكيـــة واالتفاقيـــة األفريقيـــة 
والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة 

 .)٢٦٧(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ذا العهـد األخـري، أعلنـت اللجنـة  )٢(  وفيما يتعلق 

 أنه: ٢٤تعليقها العام رقم املعنية حبقوق اإلنسان يف 
يف صـــك حيـــدد فيـــه عـــدد كبـــري جـــداً مـــن احلقـــوق املدنيـــة والسياســـية،  

يكون يف كـل مـادة مـن املـواد العديـدة، بـل ويف التفاعـل بـني هـذه املـواد، مـا يـؤمن 
[حتقيــق] أهــداف العهــد. إذ إن موضــوع العهــد وهدفــه يتمــثالن يف إرســاء معــايري 

نيـــة وسياســـية تتعلــق حبقـــوق اإلنســـان ملزمـــة قانونـــاً مـــن خـــالل تعريـــف حقـــوق مد

__________
) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع املبــــدأ ١٥انظــــر أعــــاله الفقــــرة ()٢٦٥(

 .٥-١-٣التوجيهي 
فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية ذات الصلة جبـواز التحفظـات، )٢٦٦(

املبـــــدأ  ) مـــــن التعليـــــق علـــــى مشـــــروع٩) و(٨انظـــــر بشـــــكل خـــــاص الفقـــــرتني (
) ٩) و(٨(التحفظـــات الغامضـــة أو العامـــة)، والفقــــرتني ( ٧-١-٣التـــوجيهي 

(التحفظـــات علـــى نـــص  ٨-١-٣مـــن التعليـــق علـــى مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي 
) مــن التعليــق علــى مشــروع املبــدأ التــوجيهي ٤يعكــس قاعــدة عرفيــة)، والفقــرة (

ع املبـــدأ (التحفظـــات املخالفـــة لقاعـــدة آمـــرة)، والتعليـــق علـــى مشـــرو  ٩-١-٣
(التحفظــــات علــــى نصــــوص تتعلــــق حبقــــوق غــــري قابلــــة  ١٠-١-٣التــــوجيهي 

 لالنتقاص) يف مواضع متفرقة.
هــذه املعاهــدات ليســت هــي الوحيــدة الــيت يســتهدفها مشــروع )٢٦٧(

ترمــي  ١٩٨٩املبــدأ التــوجيهي هــذا: فاتفاقيــة مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 
انظــر أيضــاً اتفاقيــة القضــاء  أيضــاً إىل محايــة جمموعــة متنوعــة جــداً مــن احلقــوق.

أو االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة  ١٩٧٩علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة لعـام 
 .١٩٩٠حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

معينة وإدراجها يف إطـار مـن االلتزامـات امللزمـة قانونـاً بالنسـبة للـدول الـيت تصـدق 
ا  .)٢٦٨(عليها، وتوفري آلية فعالة لإلشراف على االمتثال لاللتزامات املتعهد 

وإذا أخذ هذا املوقف حرفياً، فـإن مـن شـأنه أن يـؤدي إىل اعتبـار  
الــيت حيميهــا العهــد كــل حتفــظ عــام يتعلــق بــأي حــق مــن احلقــوق 

. غــري أن هـــذا املوقــف لـــيس هــو موقـــف )٢٦٩(حتفظــاً غــري صـــحيح
الدول األطراف اليت مل تبد بانتظام اعرتاضات على حتفظات مـن 

كمـــا ال تـــذهب اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنســـان  ،)٢٧٠(هــذا النـــوع
نفســها إىل ذلـــك احلـــد يف موقفهـــا، إذ عرضـــت بتفصـــيل أكـــرب يف 

ا الفقرات اليت تلت بيان م تدي  وقفها املبدئي هذا املعايَري اليت 
: )٢٧١(لضــمان توافــق التحفظــات مــع موضــوع العهــد والغــرض منــه

ال يرتتـــب علــــى موقفهـــا ذلــــك أن الــــتحفظ العـــام املتعلــــق حبقــــوق 
 حممية يكون بطبيعته غري صحيح بصفته تلك.

__________
الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة اخلمســـون، امللحـــق )٢٦٨(

ة العمـــل النهائيــة . وانظــر ورقــ٧أعــاله)، الفقــرة  ١٦٥(انظــر احلاشــية  ٤٠رقــم 
مــن الســيدة فرانســواز هامبســون بشــأن التحفظــات علــى  ٢٠٠٤املقدمـــة عــام 

 .٥٠أعاله)، الفقرة  ١٩٠معاهدات حقوق اإلنسان (احلاشية 
ذهـــب بعـــض الكتـــاب إىل القـــول بانعـــدام التوافـــق متامـــاً بـــني نظـــام )٢٦٩(

الــــــذي ال يؤيـــــــد هــــــذه الرؤيـــــــة  التحفظــــــات وحقــــــوق اإلنســـــــان. انظــــــر رأي 
ملتشـددة، ا

(انظـر أيضـاً باإلنكليزيـة  

، املرجــع املــذكور )، أو 
، املرجــــع املــــذكور . وانظــــر أيضــــاً ٢٤٩أعــــاله)، ص  ١٧٣(انظــــر احلاشــــية 

؛ و١٦ أعـاله)، ص ١٨٢(احلاشـية 

للجنـة  ٢٤علـى التعليـق العـام رقـم  ؛ وانظـر كـذلك مالحظـات 
أعــاله)،  ١٦٥املعنيــة حبقــوق اإلنســان (انظــر احلاشــية 

 ٢٤٢، املرجــع املــذكور (احلاشــية ؛ و
، ؛ و٤١٢-٣٩٠ أعــاله)، ص

؛ و- أعـــاله)، ص ٨٩املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية 

. 
(املتعلقــة  ١٣انظــر، علــى ســبيل املثــال، حتفــظ مالطــة علــى املــادة )٢٧٠(

األجانــــب) وهــــو حتفــــظ مل يلــــق أي اعــــرتاض (انظــــر بشــــروط طــــرد 
لـــــــد األول (احلاشـــــــية  (الفصـــــــل  ١٨٣-١٨٢أعـــــــاله)، ص  ١٤١، ا

، أو حتفـــــظ ١٤مـــــن املـــــادة  ٣). وانظــــر أيضـــــاً حتفـــــظ بربـــــادوس علــــى الفقـــــرة )
)؛ أو حتفــــظ موريشــــيوس علــــى ١٧٩علــــى نفــــس احلكــــم (املرجــــع نفســــه، ص  بليــــز
 )).(الفصل  ٣٢٦ من اتفاقية حقوق الطفل (املرجع نفسه، ص ٢٢ املادة

 ١٦٥(انظـر احلاشـية  ٢٤مـن التعليـق العـام رقـم  ١٠-٨الفقرات )٢٧١(
أعــاله)؛ وتتعلــق هــذه املعــايري، إضــافة إىل معيــار توافــق الــتحفظ مــع موضــوع العهــد 

يــد عنهــا؛ والغـرض منــه، بالطـابع العــريف أو القطعــي للقواعـد املعنيــة أو بعــدم جـواز احل
 .١٠-١-٣إىل  ٨-١-٣انظر أعاله مشاريع املبادئ التوجيهية من 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

كمــــا أنــــه فيمــــا يتعلــــق باتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل  )٣( 
ـــــدة علـــــى األحكـــــام املتعلقـــــة أبـــــديت حتفظـــــات  ١٩٨٩ لعـــــام عدي
. وكما الحظ أحد الكتاب: "إنه من الصعب اخللـوص )٢٧٢(بالتبين

إىل أن هــــــذه املســــــألة أساســــــية يف االتفاقيــــــة بدرجــــــة جتعــــــل تلـــــــك 
 .)٢٧٣(التحفظات منافية ملوضوع االتفاقية والغرض منها"

وخالفــــاً للمعاهــــدات الــــيت تتعلــــق حبــــق معــــني مــــن  )٤( 
ة مناهضــة التعــذيب واتفاقيــة القضــاء علــى حقــوق اإلنســان، مثــل اتفاقيــ

ــــز العنصــــري، فــــإن موضــــوع معاهــــدات حقــــوق اإلنســــان العامــــة  التميي
وغرضها معقدان، فهذه املعاهدات تتعلق مبجموعة واسـعة مـن احلقـوق 
املختلفـــة وتتميـــز بالطـــابع الشـــمويل للحقـــوق الـــيت تعتـــزم محايتهـــا. ومـــع 

ية أكثـــــر مـــــن ذلـــــك، ميكـــــن أن تكـــــون بعـــــض احلقـــــوق احملميـــــة أساســـــ
؛ وباإلضافة إىل ذلك، وحىت فيما يتعلق باحلقوق األساسية، )٢٧٤(غريها

ال ميكــن اســتبعاد صــحة حتفــظ يتعلــق جبوانــب معينــة حمــدودة هلــا صــلة 
ــذا اخلصــوص فــإن التحفظــات علــى معاهــدات  بإنفــاذ احلــق املعــين. و
حقوق اإلنسان العامة تطرح مشاكل شـبيهة مبشـاكل التحفظـات علـى 

 .)٢٧٥(املتعلقة باحلقوق غري القابلة لالنتقاصاألحكام 
ـــــــوجيهي  )٥(   ١٢-١-٣حيـــــــاول مشـــــــروع املبـــــــدأ الت

إقامة توازن دقيق بشكل خاص بني هذه االعتبـارات املختلفـة، مـن 
 خالل اجلمع بني ثالثة عناصر:

"عدم قابلية احلقوق املنصوص عليها يف املعاهـدة للتجزئـة  •
 وترابط هذه احلقوق وتشابكها"؛

أمهية احلق أو النص موضوع الـتحفظ يف سـياق التوجـه و" •
 العام للمعاهدة"؛

 ".ى خطورة تأثري [...] التحفظ عليهو"مد •
من  ٥صياغة العنصر األول مستعارة من الفقرة  )٦( 

إعــــالن وبرنــــامج عمــــل فيينــــا الــــذي اعتمــــده املــــؤمتر العــــاملي حلقــــوق 
الـيت توفرهـا . وهي تشدد على مشولية احلمايـة ١٩٩٣اإلنسان لعام 

 .)٢٧٦(معاهدات حقوق اإلنسان العامة وترمي إىل تفادي تفككها
العنصر الثاين جيعل العنصر األول أقل صرامة من  )٧( 

بــأن بعــض احلقــوق الــيت  -طبقــاً للممارســة املتبعــة  -خــالل التســليم 
__________

لــد ؛ انظـر ٢١و ٢٠املادتـان )٢٧٢( ، ا
 .)(الفصل  ٣٣٥-٣٢١أعاله)، ص  ١٤١األول (احلاشية 

انظـر )٢٧٣(
 .٤٨٠ أعاله)، ص ١٠٨، املرجع املذكور (احلاشية 

 ) من التعليق احلايل.٣انظر أعاله الفقرة ()٢٧٤(
، وبشــــكل ١٠-١-٣انظــــر أعــــاله مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي )٢٧٥(

 ) من التعليق عليه.٨(-)٤أخص الفقرات (
، إعـــالن وبرنـــامج عمـــل فيينـــا ()٢٧٦(

الفصــل الثالــث). وقــد اســتخدمت هــذه الصــياغة باســتمرار منــذ ذلــك احلــني؛ 
انظـــر بشـــكل خـــاص قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة املتعلقـــة حبقـــوق اإلنســـان، والـــيت 

 تستخدم بصورة منهجية هذا التعبري. 

حتميها هذه الصكوك تكتسي مع ذلك طابعاً أقل أساسية من غريها 
ية مـــــــــن احلقــــــــــوق غـــــــــري القابلــــــــــة وبصـــــــــفة خاصـــــــــة أقــــــــــل أساســـــــــ -

. والصــياغة املســتخدمة تشــدد علــى أن التقــدير جيــب )٢٧٧(لالنتقــاص
أن يراعــي كــالً مــن احلــق املعــين (الــنهج املوضــوعي) واحلكــم املعــين يف 
املعاهدة (الـنهج الشـكلي)، حيـث أشـَري إىل أن نفـس احلـق ميكـن أن 

لعـــام يكـــون موضـــوع عـــدة أحكـــام. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعبـــارة "التوجـــه ا
 .)٢٧٨(٥-١-٣للمعاهدة" فهي مستمدة من مشروع املبدأ التوجيهي 

وأخــــرياً فــــإن اإلشــــارة إىل "مــــدى خطــــورة تــــأثري  )٨( 
[...] التحفظ" على احلـق أو احلكـم الـذي يبـَدى بشـأنه تشـري إىل 
أنه حـىت خبصـوص احلقـوق األساسـية يبقـى إبـداء التحفظـات ممكنـاً 

عنيـــة ومـــا مل يكـــن غرضــــها مـــا دامـــت ال تســـتبعد محايـــة احلقـــوق امل
 تعديل النظام القانوين لتلك احلقوق تعديًال مفرطاً.

التحفظـــات علـــى نصـــوص فـــي المعاهـــدة تتعلـــق  ١٣-١-٣
 بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة

ال يكون التحفظ على نص وارد في معاهدة يتعلق بتسـوية  
ذاتـه، مـع المنازعات أو رصـد تنفيـذ المعاهـدة غيـر متوافـق، فـي حـد 
 موضوع المعاهدة والغرض منها، ما لم يكن هذا التحفظ:

يرمــي إلــى اســتبعاد أو تعــديل األثــر القــانوني  (أ) 
 لنص في المعاهدة ال بد منه لعلة وجودها؛ أو

ـــــة  (ب)  ـــــؤداه اســـــتبعاد الدول ـــــر م ـــــه أث ـــــب علي يترت
المنظمــــة الدوليــــة المتحفظــــة مــــن آليــــة لتســــوية المنازعــــات  أو
لمعاهـدة فيمـا يتعلـق بـنص فـي المعاهـدة ســبق لرصـد تنفيـذ ا أو

ـــة يشـــكل ذات الغـــرض  ـــه، إذا كـــان إعمـــال هـــذه اآللي لهـــا قبول
 المتوخى من المعاهدة.

 التعليق
تأكيـــداً قاطعـــاً يف تقريـــره األول  أكـــد فيتســـموريس )١( 

عن قانون املعاهدات أنه: "من غري املقبـول أن تكـون أطـراف معينـة يف 
معاهدة غري متقيدة بالتزام يتعلـق بتسـوية املنازعـات الـيت تنشـأ عـن هـذه 

. وهــذا )٢٧٩(املعاهــدة يف حــني أن هــذا احلكــم ملــزم لألطــراف األخــرى"
م أثنـــاء احلـــرب البـــاردة بشـــأن املوقـــف املســـتلهم طبعـــاً مـــن اجلـــدل القـــائ

التحفظـــات علـــى اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــا 
موقف مفرط يف تشدده، وقد نقضـته حمكمـة العـدل الدوليـة الـيت أقـرت 

ـــــه  ٢بوضـــــوح، يف أمريهـــــا املـــــؤرخني  بشـــــأن طلـــــيب  ١٩٩٩حزيران/يوني
ضـــــد إســـــبانيا اإلشـــــارة بتـــــدابري حتفظيـــــة اللـــــذين قـــــدمتهما يوغوســـــالفيا 

__________
 .١٠-١-٣انظر أعاله مشروع املبدأ التوجيهي )٢٧٧(
)(ب) مـــــن التعليـــــق علـــــى ١٤انظـــــر بشـــــكل خـــــاص الفقـــــرة ()٢٧٨(
 أعاله. ٥-١-٣املبدأ التوجيهي مشروع 
ــــــــــــة )٢٧٩( ــــــــــــاين، الوثيقــــــــــــة ١٩٥٦حولي ــــــــــــد الث ل ، ، ا

 ٣٧مـن مشـروع املـادة  ٤؛ وكان ذلك هو غـرض الفقـرة ٩٦، الفقرة ١٢٧ ص
 ).١١٥اليت اقرتح املقرر اخلاص اعتمادها (املرجع نفسه، ص 



التحفظات على المعاهدات 

ــ  ــ  ،شـــرعية اســـتعمال القـــوةوالواليـــات املتحـــدة يف القضـــيتني املتعلقتـــني ب
ا الــدولتان علــى املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة  صــحَة التحفظــات الــيت أبــد

الـــيت ختـــول  ١٩٤٨منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــا لعـــام 
ــــــــ ذه احملكمــــــــة االختصــــــــاص بــــــــالنظر يف مجيــــــــع املنازعــــــــات املتعلقــــــــة 

، يف حـــــــني أن بعـــــــض األطـــــــراف كانـــــــت قـــــــد اعتـــــــربت )٢٨٠(االتفاقيـــــــة
 .)٢٨١(حتفظات من هذا القبيل منافية ملوضوع االتفاقية والغرض منها

ويف أمرهــــــا الصــــــادر بشــــــأن اإلشــــــارة بتــــــدابري  )٢( 
األنشـــطة املســـلحة يف إقلـــيم الكونغـــو (طلـــب  حتفظيـــة يف قضـــية

ق ، أقـــــــرت احملكمـــــــة نفــــــس احلـــــــل فيمـــــــا يتعلـــــــ)٢٠٠٢ جديــــــد:
بــــالتحفظ الروانــــدي علــــى نفــــس احلكــــم، حيــــث أوضــــحت أن 

يتعلـق جبــوهر القـانون، بـل يتعلـق باختصــاص  "ذلـك الـتحفظ ال
احملكمة فقط" و"بالتايل ال يبدو أنه يتناىف مع موضوع االتفاقية 

. وقـــــد أكـــــدت احملكمـــــة هـــــذا املوقـــــف يف )٢٨٢(والغـــــرض منهـــــا"
 ٣حكمهــــــــــا بشـــــــــــأن األســــــــــس املوضـــــــــــوعية للــــــــــدعوى املـــــــــــؤرخ 

ــــة ٢٠٠٦شــــباط/فرباير  : رداً علــــى مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطي
اليت زعمت أن حتفظ رواندا على املادة التاسعة من اتفاقية منـع 
جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــا حتفـــظ "غـــري صـــحيح"، 

تأكيـــد موقفهـــا الـــذي كانـــت قـــد اختذتـــه يف فتواهـــا  وبعـــد إعـــادة
التحفظـــات علــى اتفاقيـــة بشــأن  ١٩٥١أيار/مـــايو  ٢٨املؤرخــة 

، والـذي مفـاده )٢٨٣(منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا
أن الـــتحفظ علـــى تلـــك االتفاقيـــة جـــائز مـــا مل يكـــن متنافيـــاً مـــع 

 أن:موضوع االتفاقية والغرض منها، خلصت احملكمة إىل 
حتفـــظ روانـــدا علـــى املـــادة التاســـعة مـــن [اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة  

اجلماعية واملعاقبـة عليهـا] يتصـل باختصـاص احملكمـة وال يـؤثر علـى االلتزامـات 
ا.  املوضوعية املنبثقة عن هذه االتفاقية فيما يتعلق بأعمال اإلبادة اجلماعية ذا

تستنتج أنه ينبغي النظـر إىل ويف سياق ظروف القضية، ال ميكن للمحكمة أن 
الـــتحفظ الــــذي أبدتــــه روانـــدا، اهلــــادف إىل اســــتثناء وســـيلة معينــــة مــــن وســــائل 
تســوية منازعــة متعلقــة بتفســري االتفاقيــة أو تطبيقهــا أو تنفيــذها، علــى أنــه غــري 

 .)٢٨٤(متوافق مع موضوع االتفاقية والغرض منها
__________

انظـر )٢٨٠(

. 
لد األول (احلاشـية انظر )٢٨١(  ١٤١، ا

) (انظـــــــر بـــــــاألخص االعرتاضـــــــات الفصـــــــل ( ١٣٢-١٢٩أعـــــــاله)، ص 
ذا املعىن عن الربازيل والصني واملكسيك وهولندا).  الواضحة جداً الصادرة 

)٢٨٢(

. 
)٢٨٣(

 .١٥، ص أعاله) ٢٦(انظر احلاشية  
)٢٨٤(

(انظـر  
 .٦٧أعاله)، الفقرة  ٩٩احلاشية 

مـن اتفاقيـة  لذلك أنفذت احملكمة حتفظ روانـدا علـى املـادة التاسـعة
منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، مؤكدة موقفهـا السـابق. 
وهذا االستنتاج يعززه الطابع االعتيادي جـداً ملثـل هـذه التحفظـات 

 .)٢٨٥(وكون االعرتاض عليها ممارسة غري مألوفة
غـــــري أن عــــــدة قضــــــاة اعتــــــربوا يف رأيهــــــم املســــــتقل  )٣( 

احملكمـــة يف قرارهـــا ال ميكـــن أن يكـــون املشـــرتك أن املبـــدأ الـــذي طبقتـــه 
نطاقـــه مطلقـــاً. وأكـــدوا أنـــه قـــد تكـــون هنـــاك حـــاالت ميكـــن أن يتضـــح 
فيها أن التحفظات على بنود تسوية املنازعات منافيـة ملوضـوع املعاهـدة 

 .)٢٨٦(والغرض منها، واألمر كله يتوقف على القضية املطروحة
ورأت اللجنـــــــة املعنيـــــــة حبقـــــــوق اإلنســـــــان، مـــــــن  )٤( 

اخلاص باحلقوق  الدويل يتها، أن التحفظات على أحكام العهدناح
املتعلقــة بضــمانات تطبيقــه والــواردة  ١٩٦٦املدنيــة والسياســية لعــام 

يف كل من العهد نفسه ويف الربوتوكـول االختيـاري امللحـق بـه ميكـن 
 أن تكون منافية ملوضوع هذين الصكني والغرض منهما:

توفر هذه الضمانات اإلطار الالزم لتأمني احلقوق املنصوص عليهـا  
ــا تتســم بأمهيــة أساســية بالنســبة ملوضــوع العهــد وهدفــه.  يف العهــد وبالتــايل فإ
[...] كمــا أن العهــد يتــوخى، مــن أجــل تعزيــز بلــوغ أهدافــه احملــددة، أن يســند 

ذا العنصـــر إىل اللجنــة دور الرصــد. والتحفظـــات الــيت ترمـــي إىل التنصــل مـــن هــ
األساســـي يف [تصـــميم] العهــــد، وهـــو عنصـــر يســــتهدف [...] تـــأمني التمتــــع 
بـــاحلقوق، إمنـــا تتنــــاىف [...] مـــع موضــــوع العهـــد وهدفـــه. فــــال جيـــوز لدولــــة أن 
حتـــتفظ حبـــق عـــدم تقـــدمي تقـــارير وعـــدم حبـــث اللجنـــة هلـــذه التقـــارير. إذ إن دور 

 ضـــــى الربوتوكـــــولني أو مبقت ٤٠اللجنـــــة مبقتضـــــى العهـــــد، ســـــواء مبقتضـــــى املـــــادة 
__________

، املرجــــــع املـــــــذكور انظــــــر يف هــــــذا الصـــــــدد )٢٨٥(
علـــــــــى  . والواقــــــــع أن االعرتاضـــــــــات٢٠٢-١٩٢ أعـــــــــاله)، ص ١٤٧(احلاشــــــــية 

حتفظـــــــات متعلقـــــــة ببنـــــــود تســـــــوية املنازعـــــــات نـــــــادرة. ومـــــــع ذلـــــــك، إىل جانـــــــب 
االعرتاضـات علـى حتفظــات متعلقـة باملـادة التاســعة مـن اتفاقيـة منــع جرميـة اإلبــادة 
ا عـــــــدة دول علـــــــى  اجلماعيــــــة واملعاقبـــــــة عليهـــــــا، انظــــــر االعرتاضـــــــات الـــــــيت أبــــــد

، وبصـــفة خاصـــة ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٦٦التحفظـــات املتعلقـــة باملـــادة 
اعرتاضــــات أملانيــــا وكنــــدا ومصــــر والواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة (حيــــث جــــاء يف 
اعرتاض الواليات املتحدة أن حتفظ اجلمهورية العربية السورية "يتنـاىف مـع موضـوع 
االتفاقيـة والغـرض منهـا ويقــوض مبـدأ التسـوية النزيهــة للمنازعـات املتعلقـة بــبطالن 

تعليق تطبيقها، والذي كان موضـوع مفاوضـات مطولـة يف املعاهدات وانقضائها و 
لـــد الثـــاين (انظـــر احلاشـــية مـــؤمتر فيينـــا"،   ١٤١، ا
، واعرتاضـــات نيوزيلنـــدا وهولنـــدا واليابـــان ))(الفصـــل  ٣٨٥أعـــاله)، ص 

ا (حيــث رأت هولنــدا أن "األحكــام املتعلقــة بتســوية املنازعــات، واملنصــوص عليهــ
مــن االتفاقيــة، تشــكل عنصــراً مهمــاً يف االتفاقيــة وال ميكــن فصـــلها  ٦٦يف املــادة 

ــــا" ( ))، واعــــرتاض ٣٨٢املرجــــع نفســــه، ص عــــن القواعــــد اجلوهريــــة الــــيت تــــرتبط 
اململكة املتحدة ("ترتبط هذه األحكام ارتباطاً ال ينفصم بأحكام الباب اخلـامس 

ـــا. وقـــد شـــكل إدرا جهـــا األســـاس الـــذي اســـتند إليـــه الـــيت تتعلـــق هـــذه األحكـــام 
مؤمتر فيينا يف قبولــه لتلـك األجـزاء مـن البـاب اخلـامس الـيت تشـكل تطـويراً تـدرجيياً 

))، واعـــرتاض الســـويد (وهـــو يتبـــىن يف ٣٨٤للقـــانون الـــدويل" (املرجـــع نفســـه، ص 
 )).٣٨٣جوهره نفس املوقف الذي اختذته اململكة املتحدة (املرجع نفسه، ص 

ـــــــــرأي املســـــــــتقل ا)٢٨٦(  و ملشـــــــــرتك للقضـــــــــاة ال
 ٢٠٠٦شـــــباط/فرباير  ٣بشـــــأن احلكـــــم املـــــؤرخ  و و و

 .٢١أعاله، الفقرة  ٢٨٤املشار إليه يف احلاشية 



مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أع 

االختيـــاريني، يســـتتبع بالضـــرورة تفســـري نصـــوص العهـــد وإرســـاء أحكـــام يســـتند 
إليهــا. وبالتــايل فــإن أي حتفــظ يــرفض اختصــاص اللجنــة يف تفســري مقتضــيات 

 .)٢٨٧(أي أحكام يف العهد يكون أيضاً منافياً ملوضوع هذا الصك وهدفه

 اللجنة ما يلي:أما فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري، فتضيف  
ال ميكن إبداء حتفظ على العهد مـن خـالل الربوتوكـول االختيـاري،  

فمثل هذا التحفظ [سيكون من أثره] ضـمان عـدم قيـام اللجنـة بفحـص مـدى 
امتثـال الدولـة [لاللتـزام] يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري األول. وبــالنظر إىل أن 

ن يف إتاحـــة قيـــام اللجنـــة موضـــوع وهـــدف الربوتوكـــول االختيـــاري األول يتمـــثال
بفحـص احلقــوق امللزمــة بالنســبة للدولــة مبقتضـى العهــد، فــإن أي حتفــظ يــراد بــه 
ـــــاً ملوضـــــوع وهـــــدف  ـــــة يف هـــــذا الشـــــأن يكـــــون منافي اســـــتبعاد اختصـــــاص اللجن
الربوتوكــول االختيــاري األول حــىت إذا مل يكــن منافيــاً للعهــد ذاتــه. إذ يبــدو أن 

إطـــار الربوتوكـــول االختيـــاري األول، علـــى الـــتحفظ الـــذي يـــدرج ألول مـــرة، يف 
التزام أساسي يدل على أن ما تقصده الدولة املعنية بذلك هو منع اللجنـة مـن 

 . )٢٨٨(إبداء آرائها فيما يتعلق مبادة معينة من مواد العهد يف حالة فردية معينة

واستناداً إىل هـذا التعليـل ارتـأت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان، يف 
عــــدم صــــحة حتفــــظ ترينيــــداد وتوبــــاغو الــــذي  كنــــدي،  راولقضــــية 

يســـتبعد اختصاصـــها بـــالنظر يف البالغـــات املتعلقـــة بســـجني حمكـــوم 
 .)٢٨٩(عليه باإلعدام

__________
الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة اخلمســـون، امللحـــق )٢٨٧(

؛ انظـر أيضـاً ورقـة العمــل النهائيـة ١١، الفقـرة أعاله) ١٦٥(احلاشية  ٤٠رقم 
مــن الســيدة فرانســواز هامبســون بشــأن التحفظــات علــى  ٢٠٠٤املقدمـــة عــام 

 .٥٥أعاله)، الفقرة  ١٩٠معاهدات حقوق اإلنسان (احلاشية 
الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة اخلمســـون، امللحـــق )٢٨٨(

يف الفقــرة التاليــة رأت اللجنــة . و ١٣، الفقــرة أعــاله) ١٦٥(احلاشــية  ٤٠رقــم 
املعنيــة حبقــوق اإلنســان أن "التحفظــات املتعلقــة بــاإلجراءات املطلوبــة يف إطــار 

 الربوتوكول االختياري األول [لن تكون متفقة] مع موضوعه وهدفه".
ــــــــدي راول  ، ٨٤٥/١٩٩٩الــــــــبالغ رقــــــــم )٢٨٩( ــــــــداد  ضــــــــدكن تريني
ق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الوثائ، تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،وتوباغو

لــد الثــاين، املرفــق  ٤٠الــدورة اخلامســة واخلمســون، امللحــق رقــم  ، ا
. وكانت ترينيداد وتوباغو قد بررت حتفظهـا ٧-٦ألف، الفقرة  -احلادي عشر

ــــه ال جيــــوز للــــدول أن تســــتخدم الربوتوكــــول  ــــدأ الــــذي مبوجب ــــا تقبــــل بـــــ "املب بأ
ر حتفظات علـى العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة االختياري كوسيلة لتمري

ا] تؤكد على أن حتفظها على الربوتوكـول االختيـاري  والسياسية نفسه، [غري أ
ا والتعهدات اليت أبرمتهـا  ال خيل بأي حال من األحوال بااللتزامات اليت عقد

لــد األول (انظــر احلاشــية مبقتضــى ذلــك العهــد" ( ، ا
. وقـــد أثـــار هـــذا الـــتحفظ اعرتاضـــات ))(الفصـــل  ٢٣٤أعـــاله)، ص  ١٤١

من قبل سبع دول قبل أن تعمـد ترينيـداد وتوبـاغو إىل االنسـحاب مـن الربوتوكـول  
اية األمر (املرجع نفسه،  ).٣، احلاشية ٢٣٨-٢٣٦ص  كلية يف 

وخلصـــــت احملكمـــــة األوروبيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان، يف قضــــــية  )٥(
ـــــدو، بعـــــد حتليـــــل ملوضـــــوع االتفاقيـــــة األوروبيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان  لويزي

وغرضها إىل أن "الدول ال جيوز هلا أن حتـد مـن قبوهلـا للبنـود االختياريـة 
ـا وممارسـتها اخلاضـعة  ‘ لواليتهـا‘مبا خيـرج يف واقـع األمـر أجـزاًء مـن قانو

وأن كـــل تقييـــد الختصاصـــها  )٢٩٠(مـــن نطـــاق مراقبـــة أجهـــزة االتفاقيـــة"
 .)٢٩١(أو املوضوعي يتناىف مع طبيعة االتفاقيةاملكاين 

ــــة القــــانون  )٦( ومجيــــع هــــذه الســــوابق القضــــائية أفضــــت بلجن
 الدويل إىل:
التــــذكري بــــأن إبــــداء التحفظــــات علــــى نصــــوص  (أ) 

تعاهديــــة تتعلــــق بتســــوية املنازعــــات أو رصــــد تنفيــــذ املعاهــــدة لــــيس 
ة" مســـتبعداً يف حـــد ذاتـــه؛ وذلـــك هـــو موضـــوع "العبـــارة االســـتهاللي

 ؛١٣-١-٣ملشروع املبدأ التوجيهي 
وذلك ما مل تكن القواعد املعنية أو الرصد املعـين  (ب) 

 هو ذات موضوع الصك التعاهدي الذي يبدى بشأنه التحفظ؛
واإلشـــارة مـــع ذلـــك إىل أنـــه ال جيـــوز للدولـــة أو  (ج) 

ـــا التعاهديـــة اجلوهريـــة الســـابقة  املنظمـــة الدوليـــة أن حتـــد مـــن التزاما
فظ على حكم تعاهدي يتعلق بتسوية املنازعـات أو رصـد بإبداء حت

 تنفيذ املعاهدة عند قبوهلا هلذا احلكم.

ومع أن بعض أعضاء اللجنة كان هلم رأي خمالف إال أن  )٧(
ـــــوعني مـــــن  ـــــني هـــــذين الن ـــــه ال مـــــدعاة للفصـــــل ب ـــــأت أن اللجنـــــة ارت

، فــــإن )٢٩٢(األحكـــام: لــــئن كــــان هلمــــا أغــــراض متباينــــة إىل حــــد مــــا
ما تثـــــري نفـــــس النـــــوع مـــــن التحفظـــــات  الـــــيت ميكـــــن إبـــــداؤها بشـــــأ

املشاكل، وتقسـيم مشـروع املبـدأ التـوجيهي إىل مشـروعني منفصـلني  
 كان من شأنه أن يفضي إىل إيراد نفس القواعد مرتني.

__________
، ٢٨أعـاله)، ص  ١١٥(انظر احلاشية  )٢٩٠(
 .٧٧الفقرة 

؛ وانظــــــر بصــــــفة خاصــــــة ٨٩-٧٠املرجــــــع نفســــــه، الفقــــــرات )٢٩١(
. انظـــــر أيضـــــاً قـــــرار الـــــدائرة الكـــــربى للمحكمـــــة األوروبيـــــة حلقـــــوق ٧٩ الفقـــــرة

يف  بشـأن مقبوليـة الطلـب رقـم  ٢٠٠١متوز/يوليـه  ٤اإلنسان املـؤرخ 
؛ ٢٠، ص قضية 

، يف قضـية ٢٠٠٤نيسـان/أبريل  ٨أو حكم الدائرة الكربى املؤرخ 
 .١٤٠)، الفقرة (الطلب رقم  

جزئيــاً فقــط، ألن تســـوية املنازعــات (غـــري اإللزاميــة) ميكـــن أن )٢٩٢(
تكــون إحــدى وظــائف هيئــة رصــد املعاهــدة وتشــكل جــزءاً مــن مهمتهــا العامــة 
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