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 الفصل الخامس
  لى المعاهداتالتحفظات 

 مقدمة -للف
(، 1993دأأررت اللجنأأة، يف دورهتأأا ادامسأأة واألربعأأني ) -52

إدراج موضأأأأأأأأأأأوع "القأأأأأأأأأأأانون واملمار أأأأأأأأأأأة املتعلقأأأأأأأأأأأان بالتحىلظأأأأأأأأأأأات 
يف برنأأأأأأامج عملهأأأأأأا ودامأأأأأأت، يف دورهتأأأأأأا  (346)املعاحأأأأأأدات" علأأأأأأى

(، بتعيأأأأأني السأأأأأيد  الن بيليأأأأأه مقأأأأأرراً 1994الساد أأأأأة واألربعأأأأأني )
  (347) اااً هل ا املوضوع

ويف أعقأأأأاب نظأأأأر اللجنأأأأة، يف دورهتأأأأا السأأأأابعة واألربعأأأأني  -53
، دأأز (348)(، يف التقريأأر األول املقأأدد مأأن املقأأرر ادأأاه1995)

التوال إليها، وا يف ذلك تغيأ  املقرر اداه اال تنتاجات ال  مت
عنأأأوان املوضأأأوع ليحأأأون "التحىلظأأأات علأأأى املعاحأأأدات"؛ والشأأأحل 
ال    تتخ و نتامج الدرا ة الأ   أيتم االضأفالع هبأا وحأو دليأل 
حتار أأة فيمأأا يتتأأل بالتحىلظأأات؛ واملرونأأة الأأ  ينبغأأي أن يتسأأم هبأأا 

عأأدد  عمأأل اللجنأأة بشأأفن املوضأأوع؛ وتوافأأ  اآلراء يف اللجنأأة بشأأفن
تغيأأأأأأ األ حأأأأأاد ذات التأأأأألة مأأأأأن اتىلاديأأأأأة فيينأأأأأا لقأأأأأانون املعاحأأأأأدات 

، واتىلاديأأأأأأأأأأأة فيينأأأأأأأأأأأا دالفأأأأأأأأأأأة الأأأأأأأأأأأدول يف املعاحأأأأأأأأأأأدات 1969 لعأأأأأأأأأأأاد
، واتىلادية فيينا لقانون املعاحأدات بأني الأدول واملنظمأات 1978 لعاد

  وتشأأأحل (349)1986 الدوليأأأة أو فيمأأأا بأأأني املنظمأأأات الدوليأأأة لعأأأاد
نظأأأأأأأأر اللجنأأأأأأأأة، نتأأأأأأأأامج الدرا أأأأأأأأة األوليأأأأأأأأة حأأأأأأأأ و اال أأأأأأأأتنتاجات، يف 

  9املأأأأأأأأأأأؤر   48/31 طلبتهأأأأأأأأأأأا اجلمعيأأأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأأأة يف دراريهأأأأأأأأأأأا الأأأأأأأأأأأ 
 كأأأأانون األول/  9املأأأأؤر   49/51و 1993األول/ديسأأأأمرب  كأأأأانون
  أما دليل املمار ة فسيتخ  شحل مشروع مبادئ 1994 ديسمرب

توجيهيأأأة متأأأحوبة بتعليقأأأات، و تسأأأاعد حأأأ و املبأأأادئ التوجيهيأأأة 
املنظمأأات الدوليأأة يف املمار أأة و أأرُتف  هبأأا، عنأأد الضأأرورة، الأأدول و 

(، أذنت اللجنة للمقرر 1995أ حاد نوذجية  ويف نىلس الدورة )
، بفن يعد ا تبياناً مىلتاًل عن (350)اداه، وفقاً ملمار تها السابقة

الدول التحىلظات على املعاحدات من أجل الودو  على حتار ات 
  ا تلأأأأأك الأأأأأ  تعمأأأأأل وديعأأأأأة التىلاديأأأأأاتواملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، وال  أأأأأيم

 

__________ 

كأأأأأأأأانون   9املأأأأأأأأؤر   48/31أيأأأأأأأأدت اجلمعيأأأأأأأأة العامأأأأأأأأة، يف درارحأأأأأأأأا  (346)
 ، درار اللجنة 1993يسمرب األول/د

  381، الىلقرة (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1994  ولية (347)

  A/CN.4/470اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقة  ،1995  ولية (348)
  487 الىلقرة(، الثاين)اجلزء  الثاين اجمللد نىلسه، املرجع (349)

  286، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 1993 ولية انظر  (350)

  وأر أأألت (351)متعأأددة األطأأأرا ، وعلأأى مأأأا تواجهأأأه مأأن مشأأأاكل
األمانأأأأة العامأأأأة اال أأأأتبيان إىل اجلهأأأأات املعنيأأأأة  وأ اطأأأأت اجلمعيأأأأة 

 كأأأأأأأأأأانون األول/  11املأأأأأأأأأأؤر   50/45العامأأأأأأأأأة علمأأأأأأأأأأاً، يف درارحأأأأأأأأأأا 
، با أأتنتاجات اللجنأأة ودعأأت اللجنأأة إىل موااأألة 1995 ديسأأمرب

أعماهلأأا  سأأب الأأنهج املبأأني يف تقريرحأأا كمأأا دعأأت الأأدول إىل الأأرد 
  (352)على اال تبيان

 الثامنأأأأأأأة واألربعأأأأأأأني هأأأأأأأايدورتيف  ،علأأأأأأأى اللجنأأأأأأأةرض وعأأأأأأ -54
 املقأأأأأأدد، التقريأأأأأأر الثأأأأأأاين (1997)التا أأأأأعة واألربعأأأأأأني ( و 1996)

 ، وكأأأأأأأان مرفقأأأأأأأاً (353)بشأأأأأأأفن حأأأأأأأ ا املوضأأأأأأأوع ملقأأأأأأأرر ادأأأأأأأاها مأأأأأأأن
 الشأأأأأارعة ظأأأأأات علأأأأأى املعاحأأأأأداتالتحىل بشأأأأأفنمشأأأأأروع دأأأأأرار  بأأأأأه

فيهأأأأأأأأا معاحأأأأأأأأدات  قأأأأأأأأوق ا نسأأأأأأأأان،  ، وأأأأأأأأااألطأأأأأأأأرا املتعأأأأأأأأددة 
النظأأر إىل اجلوانأأب مأأن أجأأل توجيأأه  العامأأةجلمعيأأة علأأى ا للعأأرض

  ويف الأدورة األ أأة (354)القانونية للمسفلة وتوضيح ح و اجلوانب
ا أأأأأأأتنتاجات أوليأأأأأأأة بشأأأأأأأفن اللجنأأأأأأأة  (، اعتمأأأأأأأدت1997منهمأأأأأأأا )

فيهأأأا  التحىلظأأأات علأأأى املعاحأأأدات الشأأأارعة املتعأأأددة األطأأأرا ، وأأأا
 علمأأأاً، اجلمعيأأأة العامأأأة وأ اطأأأت  (355)معاحأأأدات  قأأأوق ا نسأأأان

، 1997ديسأأأأأأمرب /كأأأأأأانون األول  15املأأأأأأؤر   52/156 يف درارحأأأأأأا
وجهتهأأأأأأا إىل مجيأأأأأأع  وبالأأأأأأدعوة الأأأأأأ  للجنأأأأأأةباال أأأأأأتنتاجات األوليأأأأأأة 

متعأأأأأأددة شأأأأأأارعة  املنشأأأأأأفة ووجأأأأأأب معاحأأأأأأدات املعاحأأأأأأداتحي أأأأأأات 
 فيأأأأة، تعليقاهتأأأأا  بتأأأأورة الأأأأ  دأأأأد ترغأأأأب يف أن تقأأأأدد، األطأأأأرا 

بأأأأأ لك، ووجهأأأأأت يف  القيأأأأأاد علأأأأأى اال أأأأأتنتاجات إىل ومال ظاهتأأأأأا
 بشأفنيتسأم بأه ا دالء بآرامهأا  مأا إىلالودت نىلسه نظر احلحومات 
  للجنة اال تنتاجات األولية من أمهية

__________ 

  489 الىلقأأأأرة(، الثأأأأاين)اجلأأأأزء  الثأأأأاين اجمللأأأأد ،1995  وليأأأأة انظأأأأر (351)
إىل الأأأأأدول األعضأأأأأأاء وإىل املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة يف  املوجهأأأأأأانويأأأأأرد اال أأأأأأتبيانان 

 ،Add.1و A/CN.4/477اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األول(، الو يقأأأأة  ،1996  وليأأأأة
  والثالث الثاين املرفقان

منظمأأة دوليأأة  26دولأأة و 33، كانأأت 2009متوا/يوليأأه  31  أأ  (352)
 دد ردت على اال تبيان 

 A/CN.4/477اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقتان  ،1996  ولية (353)
  A/CN.4/478و Add.1و

  238 واحلاشية 136لىلقرة االثاين )اجلزء الثاين(،  اجمللدنىلسه،  املرجع (354)

  157(، الىلقرة لثاينا)اجلزء  الثاين اجمللد ،1997  ولية (355)



 100 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

( إىل دورهتأا 1998رت اللجنة من دورهتأا ادمسأني )ونظ -55
دأأأأأدمها  (357)ومأأأأأ كرة (356)تقريأأأأأراً   أأأأأر 11( يف 2008السأأأأأتني )

مشأأأأاريع مبأأأأادئ توجيهيأأأأة  108واعتمأأأأدت مؤدتأأأأاً  املقأأأأرر ادأأأأاه،
 والتعليقات عليها 

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء

الرابأع عشأر  ُعرض على اللجنة، يف الدورة احلالية، التقرير -56
(، وحأأأأأأو التقريأأأأأأر الأأأأأأ   Add.1-2و A/CN.4/614للمقأأأأأأرر ادأأأأأأاه )

املعقأأأودة  3012إىل  3010نظأأأرت فيأأأه اللجنأأأة يف جلسأأأاهتا مأأأن 
 3020، ويف جلسأأأاهتا مأأأن 2009أيار/مأأأايو  29و 27و 26 يف
 21متوا/يوليأأه ويف  17إىل  14املعقأودة يف الىلأأرتة مأن  3025إىل 
وضأأاً علأأى اللجنأأة أيضأأاً مأأ كرة   وكأأان معر 2009متوا/يوليأأه  22و

مأأأأأن األمانأأأأأة العامأأأأأة بشأأأأأفن مسأأأأأفلة التحىلظأأأأأات علأأأأأى املعاحأأأأأدات 
(، دُأأأأأأأأدربمت بنأأأأأأأأاًء علأأأأأأأأى A/CN.4/616 أأأأأأأأياق  الفأأأأأأأأة الأأأأأأأأدول ) يف

 أيأأأأار/ 29املعقأأأأودة يف  3012وّجهتأأأأه اللجنأأأأة يف جلسأأأأتها  طلأأأأب
 إىل األمانة العامة  2009 مايو
، 2009مايو أيار/ 19املعقودة يف  3007ويف جلستها  -57

نظأأأأأرت اللجنأأأأأة يف مشأأأأأاريع املبأأأأأادئ التوجيهيأأأأأة التاليأأأأأة واعتمأأأأأدهتا 
: (358)وكانت اللجنة دد أ اطت هبا علماً يف دورهتا السأتني مؤدتاً،

)دبأأأأأأأأأأول  2-8-2)القبأأأأأأأأأأول الضأأأأأأأأأأمر للتحىلظأأأأأأأأأأات(، و 2-8-1
)القبأأأأأول التأأأأأريح للأأأأأتحىلظ(،  3-8-2التحىلظأأأأأات با مجأأأأأاع(، و

 5-8-2لتأأأأأأأأأأأريح(، و)الشأأأأأأأأأأأحل الحتأأأأأأأأأأأايب للقبأأأأأأأأأأأول ا 4-8-2و
)عدد اشرتاط تفكيد  6-8-2)إجراءات اوغ القبول التريح(، و

)دبأأأول  7-8-2القبأأأول الأأأ   يأأأتم دبأأأل تفكيأأأد الأأأتحىلظ رمسيأأأاً(، و
 8-8-2ملنظمأأأأأأأأأة دوليأأأأأأأأأة(، و ُمنش ةأالأأأأأأأأأالأأأأأأأأتحىلظ علأأأأأأأأأى الو يقأأأأأأأأأة 

__________ 

(، الو يقأة األول)اجلأزء  الثأاين اجمللأد ،1998  وليةالثالث:  التقرير (356)
A/CN.4/491 وAdd.1-6اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء  ،1999  وليأأةوالتقريأأر الرابأأع:  ؛

والتقريأأأأأأأأر ادأأأأأأأأامس:  ؛A/CN.4/478/Rev.1و A/CN.4/499األول(، الو يقتأأأأأأأأان 
 ؛Add.1-4و A/CN.4/508(، الو يقأأة األول)اجلأأزء  الثأأاين اجمللأأد ،2000  وليأة

(، الو يقأأأأأأأة األول)اجلأأأأأأأزء  الثأأأأأأأاين اجمللأأأأأأأد ،2001  وليأأأأأأأةوالتقريأأأأأأأر السأأأأأأأادس: 
A/CN.4/518 وAdd.1-3اجلأزء  الثاين اجمللد ،2002  وليةوالتقرير السابع:  ؛(

 ،2003  وليأأأأأةوالتقريأأأأأر الثأأأأأامن:  ؛Add.1-3و A/CN.4/526(، الو يقأأأأأة األول
والتقريأأأر التا أأأع:  ؛Add.1و A/CN.4/535(، الو يقأأأة األولجلأأأزء )ا الثأأأاين اجمللأأأد
والتقريأأأأر  ؛A/CN.4/544(، الو يقأأأأة األول)اجلأأأأزء  الثأأأأاين اجمللأأأأد ،2004  وليأأأأة

 A/CN.4/558(، الو يقأأأأأة األول)اجلأأأأأزء  الثأأأأاين اجمللأأأأأد ،2005  وليأأأأأةالعاشأأأأر: 
)اجلأأأأأأزء  الثأأأأأأاين اجمللأأأأأأد ،2006  وليأأأأأأةوالتقريأأأأأأر احلأأأأأأاد  عشأأأأأأر:  ؛Add.1-2و

 اجمللأأأأد ،2007  وليأأأأةوالتقريأأأأر الثأأأأاين عشأأأأر:  ؛A/CN.4/574(، الو يقأأأأة األول
؛ والتقريأأأأأأأأأأر الثالأأأأأأأأأأأث عشأأأأأأأأأأأر: A/CN.4/584(، الو يقأأأأأأأأأأأة األول)اجلأأأأأأأأأأأزء  الثأأأأأأأأأأاين
  ولالطأأالع A/CN.4/600، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء األول(، الو يقأأة 2008  وليأأة

للتقأأأأأأأأارير مأأأأأأأأأن الثالأأأأأأأأث إىل التا أأأأأأأأأع، انظأأأأأأأأأر  مىلّتأأأأأأأأألعلأأأأأأأأى عأأأأأأأأأرض تأأأأأأأأار ي 
  269-257(، الىلقرات الثاين)اجلزء  الثاين اجمللد ،2004  ولية

  A/CN.4/586اجمللد الثاين )اجلزء األول(، الو يقة  ،2007  ولية (357)

  77الثاين(، الىلقرة )اجلزء  الثاين، اجمللد 2008  ولية (358)

 9-8-2املخأأتز بقبأأول الأأتحىلظ علأأى و يقأأة ُمنشأأ ة(، و )اجلهأأاا
)دبأأأأول  10-8-2ة ُمنشأأأأ ة(، و)طرامأأأ  دبأأأأول الأأأأتحىلظ علأأأى و يقأأأأ

)رد  11-8-2يبأدأ نىلاذحأا بعأد(، و التحىلظ على و يقة ُمنشأ ة مل
فعأأل العضأأو يف منظمأأة دوليأأة بشأأفن اىلأأظ علأأى الو يقأأة الأأأُمنش ة(، 

 )الفابع النهامي لقبول التحىلظ(  12-8-2و
، 2009أيار/مأأأأأأأأايو  29املعقأأأأأأأأودة يف  3012ويف جلسأأأأأأأأتها  -58

 3-4-2و 0-4-2املبأأدأين التأأوجيهيني دأأررت اللجنأأة إ الأأة مشأأروعي 
إىل جلنة التياغة  ويف اجللسة ذاهتا، ويف أعقاب تتويت إرشاد   محرراً 

أجرتأأه بنأأاءً علأأى طلأأب املقأأرر ادأأاه، دأأررت اللجنأأة عأأدد تضأأمني دليأأل 
 املمار ة مشروع مبدأ توجيهي بشفن تعليل ا عالنات التىلسأية 

، 2009 زيران/يونيه  5املعقودة يف  3014ويف جلستها  -59
نظأأأأأأرت اللجنأأأأأأأة يف مشأأأأأأاريع املبأأأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأة التاليأأأأأأأة واعتمأأأأأأأدهتا 

 محأأأرراً  3-4-2)شأأأحل ا عالنأأأات التىلسأأأأية(، و 0-4-2 مؤدتأأأاً:
)املوافقأأأة علأأأى ا عأأأالن  1-9-2)إبأأأالغ ا عالنأأأات التىلسأأأأية(، و

 3-9-2)معارضأأأة ا عأأأالن التىلسأأأأ (، و 2-9-2التىلسأأأأ (، و
) رية اوغ املوافقأة  4-9-2 عالن التىلسأ (، و)إعادة تحييف ا

)شأأأأأأأأأحل املوافقأأأأأأأأأة  5-9-2أو املعارضأأأأأأأأأة أو إعأأأأأأأأأادة التحييأأأأأأأأأف(، و
)تعليأأأل املوافقأأأة واملعارضأأأة  6-9-2واملعارضأأأة وإعأأأادة التحييأأأف(، و

)اوغ وإبالغ املوافقأة أو املعارضأة أو  7-9-2وإعادة التحييف(، و
وافقأأأأة أو املعارضأأأأة(، )انعأأأأداد درينأأأأة امل 8-9-2إعأأأأادة التحييأأأأف(، و

)ردود  10-9-2)السأأأأأأحوت إااء إعأأأأأأالن تىلسأأأأأأأ (، و 9-9-2و
)تقيأأأيم جأأأواا  2-3الىلعأأأل علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأأية املشأأأروطة(، و

)ا تتأأأأاه حي أأأأات راأأأأد املعاحأأأأدات يف  1-2-3التحىلظأأأأات(، و
)اديأأأأد ا تتأأأأاه حي أأأأات  2-2-3تقيأأأأيم جأأأأواا التحىلظأأأأات(، و

)تعأأأاون  3-2-3حىلظأأأات(، وراأأأد املعاحأأأدات يف تقيأأأيم جأأأواا الت
 4-2-3الدول واملنظمأات الدوليأة مأع حي أات راأد املعاحأدات(، و

)اهلي أأأأات املختتأأأأة بتقيأأأأيم جأأأأواا التحىلظأأأأات يف  الأأأأة إنشأأأأاء حي أأأأة 
)ا تتاه حي ات تسوية املنااعأات يف  5-2-3لراد املعاحدة(، و

اجللسأأة ذاهتأأا، اعتمأأدت اللجنأأة مؤدتأأاً  تقيأأيم جأأواا التحىلظأأات(  ويف
)"اأأأأأأوغ دبأأأأأأول التحىلظأأأأأأات"( وعنأأأأأأوان  8-2عنأأأأأأوان الىلأأأأأأرع  أيضأأأأأأاً 
 )"اوغ ردود األفعال على ا عالنات التىلسأية"(  9-2 الىلرع
، 2009متوا/يوليأأأأأأه  22، املعقأأأأأأودة يف 3025ويف جلسأأأأأأتها  -60

دأأررت اللجنأأة أن ايأأل إىل جلنأأة التأأياغة مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة 
 3-5-3و 2-5-3و 1-5-3و 5-3و 2-4-3و 3-4-1
 2-5-3بتيغتها املنقحة )با تثناء مشروعي املبدأين التوجيهيني  6-3و
( الأأأأأ  دأأأأأدمها املقأأأأأرر ادأأأأأاه عقأأأأأب النقأأأأأا  الأأأأأ   دار يف 3-5-3و

  ويف اجللسة ذاهتا، أجرت اللجنة تتويتاً إرشادياً (359)عامة للجنة جلسة
 حماً يتعل   2-4-3دررت عقبه عدد تضمني مشروع املبدأ التوجيهي 

 اآلمرة فيما يتتل تواا االعرتاضات على التحىلظات بالقواعد 
__________ 

 أدناو  375إىل  371انظر احلواشي  (359)
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ويف اجللسأأأأة ذاهتأأأأا، نظأأأأرت اللجنأأأأة يف مشأأأأروعي املبأأأأدأين  -61
)عأأأدد  1-3-3)نتأأأامج عأأأدد جأأأواا الأأأتحىلظ( و 3-3التأأأوجيهيني 

جواا التحىلظات واملسؤولية الدولية(، واعتمأدت مشأروعي املبأدأين 
 التوجيهيني ح ين مؤدتاً 

، 3034و 3032و 3031و 3030ويف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات  -62
، اعتمأأأدت 2009 ب/أغسأأفس  6إىل  3املعقأأودة يف الىلأأرتة مأأن 

 اللجنة التعليقات على مشاريع املبادئ التوجيهية امل كورة أعالو 
يف  والتعليقات عليهأامشاريع املبادئ التوجيهية نز رد يو  -63

 أدناو  2-الىلرع جيم

 عرض املقرر اداه لتقريرو الرابع عشر -1
يتضأأمن التقريأأر الرابأأع عشأأر واأأىلاً مقتضأأباً للقبأأول الأأ    -64

 ظيأأت بأأه تقأأارير املقأأرر ادأأاه السأأابقة ضأأمن اللجنأأة وكأأ لك يف 
وأأأأا يف ذلأأأأك ردود فعأأأأل الأأأأدول، والأأأأ  جيأأأأدر  -اللجنأأأأة الساد أأأأة 

أ  حا بعني االعتبار أ ناء القراءة الثانيأة ملشأاريع املبأادئ التوجيهيأة 
تفأأأأأأأورات املسأأأأأأأتجدة يف جمأأأأأأأال كمأأأأأأأا يتضأأأأأأأمن مأأأأأأأوجزاً لأأأأأأأبعض ال  -

ينهأأأأأي كأأأأأ لك البحأأأأأث  التحىلظأأأأأات وا عالنأأأأأات التىلسأأأأأأية  وحأأأأأو
املتعلأأأ  بأأأا جراء ادأأأاه بتأأأوغ ا عالنأأأات التىلسأأأأية  وا أأأتجابة 

دورهتأأأا السأأأتني، دأأأّدد املقأأأرر ادأأأاه  لرغبأأأة أعربأأأت عنهأأأا اللجنأأأة يف
مشروعي مبدأين تأوجيهيني إضأافيني يتضأمنان تواأيات تتعلأ  بشأحل 

 (360)(0-4-2نأأأأأأأأات التىلسأأأأأأأأأية )مشأأأأأأأأروع املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي ا عال
  (361)(محأأرراً  3-4-2ا بأأالغ هبأأا )مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  وبفرامأأ 

وبالرغم من إمحانية اوغ ا عالنات التىلسأية يف كل ودت وبأف  
اورة كانأت، فقأد يحأون مأن متألحة أاأحاهبا، لضأمان التعريأف 

 لك املنفبأأأأأأ  علأأأأأأى هبأأأأأأا، اأأأأأأوغها كتابأأأأأأًة واتبأأأأأأاع إجأأأأأأراء حتا أأأأأأل لأأأأأأ
  ولحأن مل يحأن مع مراعاة ما يقتضأيه ا أتال  احلأالالتحىلظات، 

منا باً على مأا يبأدو تضأمني دليأل املمار أة مشأروع مبأدأ تأوجيهي 
بشفن تعليل ا عالنات التىلسأية، على اعتبار أن حأ و ا عالنأات 

 عادة ما تتضمن يف  د ذاهتا التعليل اداه هبا  
رابأع عشأأر أيضأاً مسأأفلة جأواا ردود الىلعأأل تنأاول التقريأأر ال -65

على التحىلظات، وجأواا ا عالنأات التىلسأأية، وجأواا ردود الىلعأل 
 على ا عالنات التىلسأية 

__________ 

 :0-4-2مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (360)
 التىلسأية لإلعالنات الحتايب الشحل" 
 "جيب أن يتاغ ا عالن التىلسأ  كتابًة، ددر ا محان"  

 :محرراً  3-4-2فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (361)
 التىلسأية با عالنات ا بالغ" 
"جيأأأأب ا بأأأأالغ بأأأأا عالن التىلسأأأأأ ، دأأأأدر ا محأأأأان،  

 5-1-2يف مشأأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأأة  احملأأأددة لإلجأأأراءاتوفقأأأاً 
 ، مع مراعاة ما يقتضيه ا تال  احلال" 7-1-2و 6-1-2و

 ورأ  املقرر اداه أنه ليس من املستتوب احلديث عأن -66
بأأأأأأأأأردود الىلعأأأأأأأأل علأأأأأأأأأى تأأأأأأأأل فيمأأأأأأأأأا يت (362)"التأأأأأأأأحة املوضأأأأأأأأوعية"

التحىلظ جامزاً أد غأ وذلك بغض النظر عما إذا كان  ات،تحىلظال
على أن دبول  4-3جامز  ول لك نز يف مشروع املبدأ التوجيهي 

الأأأأأتحىلظ واالعأأأأأرتاض علأأأأأى الأأأأأتحىلظ ال  ضأأأأأعان أل  شأأأأأرط مأأأأأن 
للىلتأأأو  الأأأ  أاأأأدرهتا    و الفأأأاً (363)شأأأروط "التأأأحة املوضأأأوعية"

، والأأأ  تسأأأو  بأأأني معاجلأأأة 1951حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة يف عأأأاد 
جلأأأأة جأأأأواا التحىلظأأأأات مشأأأأأة إىل معيأأأأار جأأأأواا االعرتاضأأأأات ومعا

، فقأأأأأد ختلأأأأأت (364)التوافأأأأأ  مأأأأأع موضأأأأأوع املعاحأأأأأدة والغأأأأأرض منهأأأأأا
، (365)1966يف مشأأأاريع موادحأأأا املتعلقأأأة بقأأأانون املعاحأأأدات لعأأأاد 

عن فرض شروط جلواا االعرتاضات، وح ا حو احلأل الأ   أ أ ت 
رتاض   وعأدد وجأود شأروط جلأواا االعأ1969به اتىلاديأة فيينأا لعأاد 

يسأأر   أأ  علأأى االعرتاضأأات ذات "األ أأر املتو أأط" )الأأ  هتأأد  
إىل ا تبعاد تفبي  أ حاد املعاحدة الأ  ال يتناوهلأا الأتحىلظ( وعلأى 
االعرتاضات ذات "األ ر فوق األدتى" )الأ  هتأد  إىل أن تحأون 

دون اال أأأأأأتىلادة مأأأأأأن الدولأأأأأأة اأأأأأأا بة الأأأأأأتحىلظ ملزمأأأأأأة باملعاحأأأأأأدة 
مسأأأفلة مأأأا إذا كأأأان ميحأأأن ملثأأأل حأأأ و الأأأتحىلظ(، وذلأأأك وعأأأزل عأأأن 

االعرتاضأات أن اأأدث فعأاًل اآل أأار املرجأأوة منهأا  وباملثأأل، مل يحأأن 
واضأأأأحاً أن دبأأأأول اىلأأأأظ غأأأأأ جأأأأامز حأأأأو نىلسأأأأه دبأأأأول غأأأأأ جأأأأامز 

يرتتب عليه أ  أ ر  ومأن جهأة أ أر ،  أيحون مأن املسأتغرب  وال
و أن يُعترب السحوت ال   يشحل دبوالً ضمنياً لتحىلظ غأ جامز ح

 ذاته غأ جامز 
__________ 

جيأأأأأأأأأأأأدر التأأأأأأأأأأأأ كأ بأأأأأأأأأأأأفن اللجنأأأأأأأأأأأأة ا تىلظأأأأأأأأأأأأت وتأأأأأأأأأأأأفلح "اجلأأأأأأأأأأأأواا"  (362)
(“permissibility” :بالىلرنسأأية( )“validité substantielle”)  لإلشأأارة إىل التأأحة"

 مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا" 19ومقتضأأأأأيات املأأأأأادة املوضأأأأأوعية للتحىلظأأأأأات الأأأأأ  تتىلأأأأأ  
( مأأن التعليأأ  7، الىلقأأرة )179ه (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2006  وليأأة)

مأأن دليأأأل املمار أأة(  ومأأأع ذلأأك فأأأإن متأأفلحي "التأأأحة"  3العأأاد علأأى الىلأأأرع 
(“validity”) ( "و"التأأأأأأأأأحة املوضأأأأأأأأأوعية“substantive validity”)  ا أأأأأأأأأتخدما يف

يزيأة ملشأاريع املبأادئ التوجيهيأأة الأ  عرضأها املقأرر ادأاه يف الأأدورة الرتمجأة ا نحل
مشأأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأأة املتعلقأأأة  -احلاليأأة وأ التهأأأا اللجنأأة إىل جلنأأأة التأأياغة 

تأأأواا ردود الىلعأأأل علأأأى التحىلظأأأات، وجأأأواا ا عالنأأأات التىلسأأأأية، وجأأأواا ردود 
إن متأفلحات كهأ و مأا االأت الىلعل على ا عالنات التىلسأية  وتبعاً لأ لك، فأ

تأأأرد يف مشأأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأأة تلأأأك  ويف حأأأ ا الىلتأأأل، ا أأأُتخدد متأأأفلحا 
"اجلأأأأواا" أو "جأأأأأامز"، إال يف املواضأأأأأع الأأأأأ  وردت فيهأأأأأا إشأأأأأارة اأأأأأرحية إىل نأأأأأز 

 مشاريع املبادئ التوجيهية امل كورة أعالو 
 :4-3فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (363)

 االت القبول واالعرتاضحل املوضوعية التحة" 
ال  ضأأأع دبأأأول الأأأتحىلظ واالعأأأرتاض عليأأأه أل  شأأأرط " 

  التحة املوضوعية"من شروط 
(364) Reservations to the Convention on the Prevention and 

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

1951, p. 15, at, p. 24  
 177، ه A/6309/Rev.1الو يقأأأأة ، اجمللأأأأد الثأأأأاين، 1966 وليأأأة  (365)

 وما يليها 
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وال ُتفأأرَا مسأأفلة جأأواا ا عالنأأات التىلسأأأية إال إذا كأأان  -67
ضأمناً ووجأب املعاحأدة، كمأا  ا عالن التىلسأ  حمظأوراً اأرا ة أو

  فمسفلة اواب (366)5-3أشار إىل ذلك مشروع املبدأ التوجيهي 
أو عدد اواب التىلسأ املقأرتا يف إعأالن تىلسأأ  مأا ال عالدأة هلأا 

ا عأأالن نىلسأأه  ومأأن التأأعب كأأ لك إ أأقاط شأأرط التوافأأ  تأأواا 
مأأأع موضأأأوع املعاحأأأدة والغأأأأرض منهأأأا علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأأأية، 
فا عالن التىلسأ  املخالف ملوضأوع املعاحأدة والغأرض منهأا ميحأن 
أن يُنظر إليه باعتبارو، يف  قيقأة األمأر، اىلظأاً  ويف األ أأ، لأيس 

تقأأأدمي ا عأأأالن التىلسأأأأ ، حنأأأاك مأأأا يسأأأتدعي ذكأأأر  أأأدود امنيأأأة ل
 بالنظر إىل أن اوغ مثل ح ا ا عالن حتحن يف أ  ودت  

أن "اأأأأأحة"  1-5-3ويأأأأأ كر مشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  -68
علأأأأى أنأأأأه إعأأأأالن تىلسأأأأأ ، ولحنأأأأه يشأأأأحل  دُأأأأّددإعأأأأالن انىلأأأأراد  

  ويسأأأأأر  (367)اىلظأأأأأاً، ختضأأأأأع لأأأأأنىلس شأأأأأروط "اأأأأأحة" الأأأأأتحىلظ
املشروطأأأأة، والأأأ  يتناوهلأأأا  نىلسأأأه علأأأى ا عالنأأأات التىلسأيأأأأة األمأأأر

، املقأأأأأرتا بتأأأأأأىلة مؤدتأأأأأأة، (368)2-5-3مشأأأأأروع املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي 
فيما يتعل  باجلواا مع ذلك بفنه ال تحون مثة مسفلأة مفرو أة  علماً 

إذا مل يحن حناك اعرتاض على التىلسأأ املقأرتا أو إذا تبأنّي أن حأ ا 
    ، الأأ3-5-3التىلسأأأ اأأامب  ويأأنز مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي 

كأأان دأأد ادأأرتا بتأأىلة مؤدتأأة حأأو اآل أأر، علأأى أن مشأأاريع املبأأادئ 
التوجيهيأأأة املتعلقأأأة با تتأأأاه تقأأأدير "اأأأحة" التحىلظأأأات تنفبأأأ  
علأأأأأأى ا عالنأأأأأأات التىلسأأأأأأأية املشأأأأأأروطة، مأأأأأأع مراعأأأأأأاة مأأأأأأا يقتضأأأأأأيه 

  (369)ا تال  احلال
__________ 

 :5-3فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (366)
 ةتىلسأيال اتإلعالنلاملوضوعية  التحة" 
"جيأأأأوا لدولأأأأة أو ملنظمأأأأة دوليأأأأة اأأأأوغ إعأأأأالن تىلسأأأأأ   
 مل اظر املعاحدة ا عالن التىلسأ  ارا ة أو ضمناً"  ما

 :1-5-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (367)
علأأأأى ا عالنأأأأات االنىلراديأأأأة  ةبقأأأأاملنفتأأأأحة الشأأأأروط " 

 تشحل اىلظات  ال 
 انىلأأراد  يتأأدر بواأأىله ة أ  إعأأالناأأح"جيأأب تقيأأيم  

ملبأأأأأادئ  حأأأأأاد األ وفقأأأأأاً  اً،اىلظأأأأأولحنأأأأأه يشأأأأأحل  اً،تىلسأأأأأأي اً إعالنأأأأأ
  "15-1-3 ىلإ 1-3من التوجيهية 

 :2-5-3التوجيهي فيما يلي نز مشروع املبدأ  (368)
 طإلعالن التىلسأ  املشرو ل املوضوعيةتحة الشروط " 
 جيأأأب تقيأأأيم اأأأحة ا عأأأالن التىلسأأأأ  املشأأأروط وفقأأأاً " 

  "15-1-3 ىلإ 1-3 منملبادئ التوجيهية أل حاد ا
 :3-5-3فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (369)

 "ا تتاه تقدير احة ا عالنات التىلسأية املشروطة 
 2-2-3و 1-2-3و 2-3املبادئ التوجيهية  سر ت" 
، مأأأأع علأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأية املشأأأأروطة 4-2-3و 3-2-3و

  مراعاة ما يقتضيه ا تال  احلال"

على أن ردود الىلعل  6-3وينز مشروع املبدأ التوجيهي  -69
أية )املوافقأأأة، املعارضأأأة، إعأأأادة التحييأأأف( علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأ

  (370)ختضع أل ٍّ من شروط "التحة املوضوعية" ال
وحيتأأأأو  التقريأأأأر الرابأأأأع عشأأأأر أيضأأأأاً علأأأأى مرفأأأأ  يتضأأأأمن  -70

تقريأأراً، أعأأأدو املقأأأرر ادأأاه اأأأت مسأأأؤوليته ادااأأة، عأأأن اجتمأأأاع 
بأأأأني اللجنأأأأة  2007أيار/مأأأأايو  16و 15عقأأأأد يف جنيأأأأف يأأأأومي 

ي أأأأأات معاحأأأأأدات  قأأأأأوق ا نسأأأأأان التابعأأأأأة لألمأأأأأم وحتثلأأأأأني عأأأأأن ح
 املتحدة وحي ات إدليمية حلقوق ا نسان 

 موجز املنادشة -2
متأأأأأأأأت ا شأأأأأأأأارة إىل أنأأأأأأأأه  املأأأأأأأأا ينتهأأأأأأأأي النظأأأأأأأأر يف   أأأأأأأأار  -71

التحىلظأأأأأأات وا عالنأأأأأأات التىلسأأأأأأأية وردود الىلعأأأأأأل عليهأأأأأأا، ميحأأأأأأن 
 ا تحشأأا  إمحانيأأة تبسأأيط بنيأأة مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة واحلأأد

 من طوهلا لتحون ميسورة اال تعمال بقدر أكرب 
وأعأأرب عأأدة أعضأأاء عأأن تفييأأدحم إدراج مشأأاريع مبأأادئ  -72

توجيهيأأأأأأأة تتعلأأأأأأأ  تأأأأأأأواا ردود الىلعأأأأأأأل علأأأأأأأى التحىلظأأأأأأأات، وجأأأأأأأواا 
ا عالنأأات التىلسأأأية، وجأأواا ردود الىلعأأل عليهأأا  ومثأأة مأأن رأ  أن 

ن أن تحأأأون مشأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأة املتعلقأأأة هبأأ و املواضأأأيع ميحأأ
ذات فامأأأدة، ولأأأو جملأأأرد مال ظأأأة عأأأدد تفبيأأأ  أيأأأة شأأأروط للجأأأواا  
ورأ    أأرون أنأأه روأأا كأأان مأأن غأأأ املستتأأوب ختتأأيز مشأأاريع 
مبأأادئ توجيهيأأة هلأأ و املسأأامل إذا مل تثأأر أيأأة مشأأحلة تتعلأأ  بأأاجلواا 
وعنأأأأأاو الضأأأأأي   ولأأأأأو ظ أن املسأأأأأفلة احلقيقيأأأأأة، مأأأأأن وجهأأأأأة النظأأأأأر 

رفأأأة مأأأا إذا كأأأان فعأأأل مأأأا جأأأامزاً أد غأأأأ جأأأامز العمليأأأة، ال تتعلأأأ  وع
بقدر ما تتعل  وعرفة ما إذا كان ميحن له أن حيدث اآل ار املرجوة  
لأأأأأأأ لك مت التشأأأأأأأحيك يف لأأأأأأأزود إدراج مشأأأأأأأاريع مبأأأأأأأادئ توجيهيأأأأأأأة 

مسأأأأأأأأفلة اجلأأأأأأأأواا  وجأأأأأأأأر  التأأأأأأأأ كأ كأأأأأأأأ لك بأأأأأأأأفن اللجنأأأأأأأأة  تتنأأأأأأأأاول
( )بالىلرنسأأية: ”permissibility“" )اجلأأواا"ا أأتعمال متأأفلح  دأأررت

“validité substantielle”)  عنأأأأد ا شأأأأارة إىل التحىلظأأأأات الأأأأ  تىلأأأأي
، وأنه جيدر االلتأزاد 1969من اتىلادية فيينا لعاد  19بشروط املادة 

 هب ا االافالا يف مشاريع املبادئ التوجيهية املعروضة للبحث 
الأ    4-3وأيّد بعض األعضاء مشروع املبدأ التأوجيهي  -73

أن ردود الىلعأأأأأل علأأأأأى التحىلظأأأأأات ال ختضأأأأأع لشأأأأأروط يأأأأأنز علأأأأأى 
"التأأأأحة املوضأأأأوعية"  علأأأأى أن حنأأأأاك مأأأأن ال أأأأظ أن حأأأأ ا األمأأأأر 

ينفو  على أ  مسأاس وسأفلة معرفأة مأا إذا كانأت ردود الىلعأل  ال
 ح و كىليلة بإ داث اآل ار املرجوة، وإىل أ   د يحون ذلك 

__________ 

 :6-3فيما يلي نز مشروع املبدأ التوجيهي  (370)
 تحييفالأو إعادة  عارضةاملأو  لموافقةلاملوضوعية  التحة" 
ومعارضأأأة "ال ختضأأأع املوافقأأأة علأأأى ا عأأأالن التىلسأأأأ ،  

يأأف ا عأأالن التىلسأأأ  أل  شأأرط ا عأأالن التىلسأأأ ، وإعأأادة تحي
 شروط التحة املوضوعية" من 
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وبينمأأأا أيّأأأد بعأأأض األعضأأأاء مودأأأف املقأأأرر ادأأأاه الأأأ    -74
ال يحون بتورة تلقامية غأأ جأامز، ؤداو أن دبول اىلظ غأ جامز م

رأ    رون أن دبول اىلظ غأأ جأامز حأو أيضأاً غأأ جأامز  وادأرُتا  
أو يف  4-3كأأأأأ لك أن يُأأأأأ كر يف نأأأأأز مشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 

التعلي  عليه أن دبول اىلظ غأ جامز ال ترتتب عليأه   أار دانونيأة  
حىلظ غأ اجلأامز  أ  وإن  ظأي بقبأول وجر  التفكيد على أن الت

عاد ال يتبح اىلظاً جأامزاً  وفضأاًل عأن ذلأك، لأو ظ أن املمار أة 
الشأأأأامعة نسأأأأبياً، واملتمثلأأأأة يف االعأأأأرتاض علأأأأى جأأأأواا الأأأأتحىلظ بعأأأأد 

مأأن  5 انقضأأاء مهلأأة اال أأر عشأأر شأأهراً املنتأأوه عليهأأا يف الىلقأأرة
ا يبدو إىل أن ، تشأ على م1969من اتىلادية فيينا لعاد  20املادة 

 القبول الضمر ال ينعقد إال بشفن التحىلظات اجلامزة 
ورأ  بعأأض األعضأأاء أن اأأوغ اعأأرتاض علأأى اىلأأظ  أأ   -75

أاأأيل مأأن  قأأوق الدولأأة نأأابع مأأن  أأيادهتا، ولأأيس جمأأرد إمحانيأأة  
وجر  التفكيد أيضاً على أن الدولة هلا احل  يف االعرتاض على أ  

اىلظاً جامزاً أد غأ جامز  وإذا كان اىلظ، بتر  النظر عن كونه 
الأأأأبعض يشأأأأاطر املقأأأأرر ادأأأأاه ا أأأأتنتاجه بأأأأفن االعرتاضأأأأات علأأأأى 
التحىلظأأات ال ختضأأع لشأأروط اجلأأواا، فثمأأة مأأن رأ  أن االعأأرتاض 
اجلزمي على اىلظ جامز دد يثأ يف  د ذاته مشاكل تتعل  باجلواا 

ىلظ إذا مأأا انفأأأو  علأأى عنااأأأر كىليلأأأة بأأفن جتعأأأل اجلمأأع بأأأني الأأأتح
 واالعرتاض غأ جامز 

وحنأأاك مأأن أعأأرب عأأن تفييأأدو ملودأأف املقأأرر ادأأاه ومأأؤداو  -76
ال جتيأأأأز، بتأأأأريح العبأأأأارة،  1969أنأأأأه إذا كانأأأأت اتىلاديأأأأة فيينأأأأا لعأأأأاد 

االعرتاضات ذات "األ أر املتو أط"، فهأي ال اظرحأا أيضأاً  علأى أنأه 
لأأأو ظ أن املثأأأال الأأأ    أأأي  بشأأأفن التحىلظأأأات واالعرتاضأأأات علأأأى 

مثأأأأال حمأأأدد للغايأأأأة   1969اب ادأأأامس مأأأأن اتىلاديأأأة فيينأأأأا لعأأأاد البأأأ
وبا ضأأأأأأأأافة إىل ذلأأأأأأأأك، لأأأأأأأأيس بو أأأأأأأأع املأأأأأأأأرء ا أأأأأأأأتبعاد أن إشأأأأأأأأحالية 
االعرتاضأأأات ذات "األ أأأأر املتو أأأأط" إنأأأأا اأأأود  أأأأول مسأأأأفلة تىلسأأأأأ 

مأأن االتىلاديأأة )"األ حأأاد الأأ  يتناوهلأأا  21مأأن املأأادة  3اأأيغة الىلقأأرة 
يف ا أتنتاج املقأرر ادأاه الأ   التحىلظ"(  وشحك بعض األعضأاء 

مىلأأأأأأادو أن االعرتاضأأأأأأات ذات "األ أأأأأأر املتو أأأأأأط" ال ميحأأأأأأن أن تثأأأأأأأ 
مشأأأاكل تتعلأأأأ  بأأأأاجلواا  ومثأأأة مأأأأن شأأأأحك، بوجأأأه  أأأأاه، فيمأأأأا إذا  
كانأأأت الدولأأأة متلأأأك اأأأوغ اعأأأرتاض يرتتأأأب عليأأأه ا  أأأالل ووضأأأوع 
املعاحأأدة والغأأرض منهأأا  واعتأأرب بعأأض األعضأأاء فضأأالً عأأن ذلأأك أن 

ض حمظأأأأور إن كأأأأان األ أأأأر املرتتأأأأب عليأأأأه حأأأأو جعأأأأل املعاحأأأأدة االعأأأأرتا
تتعارض مأع داعأدة مأن القواعأد اآلمأرة  ومأن مث يستحسأن إمأا إدراج 
شأأأأروط جأأأأواا االعأأأأرتاض ذ  "األ أأأأر املتو أأأأط" )وأأأأا يف ذلأأأأك عأأأأدد 
تعارضه مع القواعد اآلمرة(، وإما النز على عدد إمحانية ترتب ح ا 

إىل أن موافقأة اأا ب الأتحىلظ،  األ أر علأى االعأرتاض  وأشأأ أيضأاً 
الضأأمنية علأأى األدأأل، دأأد تحأأون ضأأرورية  أأ  حُيأأدث االعأأرتاض ذ  
"األ ر املتو ط" اآل ار املرجوة، وأن عدد وجود ح و املوافقة دد حيول 
دون إدامأأأأأة عالدأأأأأات تعاحديأأأأأة بأأأأأني اأأأأأا ب االعأأأأأرتاض واأأأأأا ب 

ت ذاأيضأأاً إااء جأأواا االعرتاضأأات  الأأتحىلظ  ومثأأة مأأن أبأأد  شأأحوكاً 
"األ أأأأر فأأأأوق األدتأأأأى" الأأأأ  هتأأأأد  إىل أن تحأأأأون الدولأأأأة املتحىلظأأأأة 

 دون اال تىلادة من التحىلظ ملزمة باملعاحدة 
وأيّأأد بعأأض األعضأأاء ا أأتنتاج املقأأرر ادأأاه الأأ   مأأؤداو  -77

أنأأأأه با أأأأتثناء احلالأأأأة الأأأأ  يحأأأأون فيهأأأأا ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  حمظأأأأوراً 
أ أأأأأر  جلأأأأأواا ووجأأأأأب املعاحأأأأأدة، لأأأأأيس با محأأأأأان اديأأأأأد معأأأأأايأ 

ا عأأأأالن التىلسأأأأأ   وادأأأأرُتا تضأأأأمني التعليأأأأ  علأأأأى مشأأأأروع املبأأأأدأ 
أمثلأأأأأة ملمو أأأأأأة ملعاحأأأأأدات اظأأأأأأر ضأأأأأمناً اأأأأأأوغ  5-3التأأأأأوجيهي 

إعالنات تىلسأية  وحناك رأ    ر يعترب أن مسأفلة  ظأر معاحأدة 
لإلعالنات التىلسأية تثأأ اأعوبات بسأبب عأدد وجأود أ  حتار أة 

  أيضاً تفييد التمييز بني مسفلة اواب  قيقية يف ح ا اجملال  وجر 
أو عدد اواب التىلسأ ومسفلة جأواا ا عأالن الأ   يتضأمن حأ ا 
التىلسأأ  علأأى أن حنأأاك مأأن أعأأرب عأن الأأرأ  القامأأل بأأفن ا عأأالن 
التىلسأأأ  دأأد يحأأون غأأأ جأأامز إذا كأأان التىلسأأأ املتأأاغ فيأأه خمالىلأأاً 

مأأن  31ملأأادة ملوضأأوع املعاحأأدة والغأأرض منهأأا أو إذا كأأان ينتهأأك ا
  وادرُتا أيضاً إدراج مشروع مبدأ توجيهي 1969اتىلادية فيينا لعاد 

يأأأأ كر أن ا عأأأأالن الأأأأ   يُقأأأأدَّد علأأأأى أنأأأأه إعأأأأالن تىلسأأأأأ  ولحنأأأأه 
يتعأأارض مأأع موضأأوع املعاحأأدة والغأأرض منهأأا، ينبغأأي اعتبأأارو وثابأأة 
اىلأظ  كمأا ادأرُتا اعتبأار ا عأالن التىلسأأ  املخأالف لقاعأدة  مأرة 

 قواعد العامة للقانون الدويل إعالناً غأ جامز من ال
ويشأاطر بعأأض األعضأأاء املقأأرر ادأاه رأيأأه بأأفن ا عأأالن  -78

التىلسأ  املشروط ميحن أن يشحل اىلظاً وحو ب لك  ضع لنىلس 
شأأروط جأأواا التحىلظأأات  ووفقأأاً أل أأد اآلراء، ينبغأأي التعامأأل مأأع 

النظأأأر عأأأن ا عأأأالن التىلسأأأأ  املشأأأروط علأأأى أنأأأه اىلأأأظ، بتأأأر  
مسأأفلة معرفأأة مأأا إذا كأأان التىلسأأأ الأأوارد يف ا عأأالن اأأامباً أو غأأأ 
اامب، على اعتبأار أن اأا ب حأ ا ا عأالن جعأل موافقتأه علأى 
االلتأأزاد باملعاحأأأدة مشأأروطة بتىلسأأأأ معأأأني هلأأ و املعاحأأأدة، مسأأأتبعداً 
ب لك أ  و بف  تىلسأ   ر  من نا ية أ ر ، أُبد  رأ  مىلادو 

دبأأأأول ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  املشأأأأروط مأأأأن دبأأأأل مجيأأأأع  أنأأأأه إذا مأأأأا مت
األطأأرا  املتعادأأدة أو مأأن دبأأل كيأأان خمأأّول تقأأدمي تىلسأأأات ملزمأأأة 
لالتىلادية، فعندمٍ  ينبغي أن يعامأل ا عأالن بواأىله إعالنأاً تىلسأأياً 
ولأأيس اىلظأأاً ألغأأراض اجلأأواا  وأُعأأرب أيضأأاً عأأن الأأرأ  القامأأل بأأفن 

حىلأأأأأأأي لتغفيأأأأأأأة ا عالنأأأأأأأات ي 1-5-3مشأأأأأأأروع املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي 
التىلسأأأية املشأأروطة مأأا دامأأت حأأ و ا عالنأأات تعتأأِدل التحىلظأأات  

أن حنأأأاك مأأأن شأأأحك أيضأأأاً يف حأأأ ا الأأأربط املىلأأأرط بأأأني نظأأأاد  بيأأأد
ا عالنأأأات التىلسأأأأية املشأأأروطة ونظأأأاد التحىلظأأأات  ولأأأو ظ علأأأى 
وجأأأه ادتأأأوه أنأأأه مأأأن املمحأأأن أن تحأأأون حنأأأاك ا تالفأأأات بأأأني 

ز احلأأأأدود الزمنيأأأأة لعمليأأأأة التأأأأوغ، والشأأأأروط النظأأأأامني، فيمأأأأا  أأأأ
 املتعلقة بالشحل، وردود الىلعل الال قة )القبول أو االعرتاض( 

وأعأأأأأأرب بعأأأأأأض األعضأأأأأأاء عأأأأأأن تفييأأأأأأدحم ملشأأأأأأروع املبأأأأأأدأ  -79
ال   نز على أن ردود األفعال علأى ا عالنأات  6-3التوجيهي 
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ملوافقأة التىلسأية ال ختضع لشروط اجلواا  ووفقاً لرأ  خمالف، فإن ا
علأأى إعأأالن تىلسأأأ  أو معارضأأته ميحأأن أن يحونأأا جأأامزين أو غأأأ 

أنه يف  أال  يُ كرجامزين، شفهنما شفن ا عالن نىلسه  وادرُتا أن 
نتت معاحأدة علأى  ظأر اأوغ ا عالنأات التىلسأأية، فأال بأد أن 
يسأأأر  حأأأ ا احلظأأأر أيضأأأاً علأأأى اأأأوغ تىلسأأأأ يقأأأدد كأأأرد فعأأأل علأأأى 

ألمر بقبول التىلسأ املعأر أو وعارضأٍة إعالن تىلسأ ،  واء تعل  ا
 يُقرتا ووجبها تىلسأ   ر 

 لمقرر اداهاملال ظات ادتامية ل -3
أكأأأأأأد املقأأأأأأرر ادأأأأأأاه، يف ردو علأأأأأأى مال ظأأأأأأات بعأأأأأأض  -80

األعضاء خبتوه ندرة املمار ة ال  تأدعم بعأض مشأاريع املبأادئ 
املمار أة التوجيهية، على أن دليأل املمار أة ال يسأتند بالضأرورة إىل 

السأأابقة وإنأأا الغأأرض منأأه أ ا أأاً حأأو توجيأأه املمار أأة يف املسأأتقبل 
فيمأأا  أأز التحىلظأأات  وباملثأأل، فأأإن التعقيأأد الأأ   يحتنأأف حأأ ا 
الأأأأأدليل أ يانأأأأأاً يعأأأأأز  إىل أنأأأأأه  أأأأأعى إىل تسأأأأأوية مشأأأأأاكل معقأأأأأدة 

مأأأأن اتىلاديأأأأة فيينأأأأا  23إىل  19توجأأأأد  لأأأأول هلأأأأا يف املأأأأواد مأأأأن  ال
يتأأأعب أ يانأأاً فهأأأم املمار أأة املتعلقأأأة وحأأأي مشأأاكل  1969 لعأأاد

هبا  ومع ذلك، فإن املقرر اداه ال يعارض اياغة و يقة منىلتلة 
 ت كر املبادئ الرميسية ال  ا تند إليها الدليل 

وفيمأأا يتعلأأ  باالعرتاضأأات ذات "األ أأر املتو أأط"، شأأحك  -81
بعأأأأأض األعضأأأأأاء يف ا أأأأأتنتاج املقأأأأأرر ادأأأأأاه الأأأأأ   مىلأأأأأادو أن حأأأأأ و 

ات ال تثأ أية مشاكل تتعل  باجلواا  ومع ذلك بقأي املقأرر االعرتاض
ادأأأأاه علأأأأى رأيأأأأه بأأأأفن االعأأأأرتاض ذا "األ أأأأر املتو أأأأط" ال ميحأأأأن أن 
يرتتب عنه أ ر يؤد  إىل جعل املعاحدة تتعارض مأع داعأدة  مأرة مأن 
القواعد العامة للقأانون الأدويل، علأى اعتبأار أن أ أر االعأرتاض يقتتأر 

احديأأأة" عأأأن العالدأأأات بأأأني اأأأا ب الأأأتحىلظ علأأأى "نأأأزع التأأأىلة التع
واا ب االعرتاض، وحي العالدات ال   أتححمها عندمأ  القواعأد 
العامة للقانون الدويل، وأا يف ذلأك القواعأد اآلمأرة منهأا  وفضأالً عأن 

تحىلظأة ضأرور  يعتقأد أن دبأول الدولأة امل ذلك، فإن املقرر اداه ال
 ارو "األ ر املتو ط"       حيدث االعرتاض ذو

إال أن املقرر اداه درر، يف ضوء بعض املال ظات ال   -82
أُعأأرب عنهأأا أ نأأاء املنادشأأة، مراجعأأة بعأأض النقأأاط املتعلقأأة وشأأاريع 
املبأأأادئ التوجيهيأأأة الأأأواردة يف تقريأأأرو الرابأأأع عشأأأر  فقأأأرر أن يقّسأأأم 

إىل  حمأأأأأني منىلتأأأأأألني  ويأأأأأأنز  4-3مشأأأأأروع املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي 
علأأأأأى أن القبأأأأأول  (371)1-4-3اجلديأأأأأد مشأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 

التريح لتحىلظ "غأ احيح" حو دبول غأ احيح أيضأاً؛ ولحأن 
__________ 

 :1-4-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (371)
 التحىلظ لقبول املوضوعية التحة" 
القبول التريح لتحىلظ غأ احيح ال يحون احيحاً " 

 حو ذاته" 

املقأأرر ادأأاه  أأأل متشأأححاً يف جأأأدو  التفكيأأد علأأأى عأأدد جأأأواا 
القبول الضمر لتحىلظ غأ جامز، إال أن اللجنة إذا ما دررت ذلك 

مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي   أمأأأأا فإنأأأأه ميحأأأأن أن يقبأأأأل بأأأأ لك القأأأأرار
فيهأأأأأأأد  إىل إ ضأأأأأأأاع االعرتاضأأأأأأأات ذات  (372)2-4-3 اجلديأأأأأأأد

"األ ر املتو ط" لبعض شروط اجلواا   يث ينبغي، أواًل، أن تحون 
ىلظ واأل حأاد ا ضأافية الأ  حناك الة كافية بني احلحم حمأل الأتح

 انياً، ينبغي أال يحون األ ر املرتتب عن و االعرتاض تفبيقها؛  يستثر
يف العالدأأات بأأني مأأن موضأأوعها وغرضأأها االعأأرتاض إفأأراغ املعاحأأدة 

  وتضأأأيف التأأأيغة املعدلأأأة اأأأا ب الأأأتحىلظ واأأأا ب االعأأأرتاض
شأأأرطاً إضأأأافياً جلأأأواا ا عأأأالن  (373)5-3ملشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي 

القواعأأد العامأأة  منافيأأاً لقاعأأدة  مأأرة مأأنالتىلسأأأ ، وحأأو أال يحأأون 
   يقت يقتنع باحلجج ال للقانون الدويل  غأ أن املقرر اداه مل

من اتىلادية  31للتفكيد على أن ا عالن التىلسأ  دد ينتهك املادة 
يىلرغ املعاحدة من موضوعها وغرضها؛ فاألمر،  أو 1969فيينا لعاد 

يف كلتا احلالتني، ال يتعل  تواا ا عالن، بل بعدد اواب التىلسأ 
املقرتا على أدتى تقأدير  ودأرر املقأرر ادأاه أيضأاً ادأرتاا مراجعأة 

لإلشارة ارا ة إىل إعأادة  1-5-3نوان مشروع املبدأ التوجيهي ع
   ويف األ أأأ،(374)تحييأأف ا عأأالن التىلسأأأ  ايأأث يعتأأرب اىلظأأاً 

على عدد جواا املوافقة  6-3تنز التيغة املعدلة للمبدأ التوجيهي 
__________ 

 :2-4-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (372)
 التحىلظ على لالعرتاض املوضوعية التحة" 
علأأأأأى الأأأأأتحىلظ عنأأأأأدما تقتأأأأأد بأأأأأه الدولأأأأأة  االعأأأأأرتاض" 
املنظمة الدولية املعرتضة أن تستثر يف عالداهتا مع اجلهة مقدمة  أو

التحىلظ تفبيَ  أ حاد املعاحدة ال  مل تحن حمل التحىلظ ال يحون 
 يف احلاالت التالية: احيحاً إال

تحأأون لأل حأأاد ا ضأأافية الأأ  ا أأتثنيت أن  ")أ( 
علأأى حأأ ا النحأأو اأألة كافيأأة باأل حأأاد الأأ  اأأي  الأأتحىلظ بشأأفهنا 

 ]حمل التحىلظ[؛
أال يرتتأأأأأأب عأأأأأأن االعأأأأأأرتاض إفأأأأأأراغ املعاحأأأأأأدة  ")ب( 

موضأأأأأأأوعها وغرضأأأأأأأها يف العالدأأأأأأات بأأأأأأأني اأأأأأأأا ب الأأأأأأأتحىلظ  مأأأأأأن
 واا ب االعرتاض" 

 املعدلة: ، بتيغته5-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (373)
 التىلسأية لإلعالنات املوضوعية التحة" 
"جيأأأأأوا لدولأأأأأة أو ملنظمأأأأأة دوليأأأأأة اأأأأأوغ إعأأأأأالن تىلسأأأأأأ   
يحأن  مل اظر املعاحدة ا عالن التىلسأ  ارا ة أو ضمناً ومأا مل ما

  منافياً لقاعدة  مرة من القواعد العامة للقانون الدويل" 
 بتيغته املعدلة:، 1-5-3مشروع املبدأ التوجيهي فيما يلي نز  (374)

التحة املنفبقة على ا عالنات التىلسأأية الأ   شروط" 
 اىلظات تُعتربلأعيد تحييىلها 

"جيأأب تقيأأيم اأأحة أ  إعأأالن انىلأأراد  يتأأدر بواأأىله  
إعالنأأأأأاً تىلسأأأأأأياً، ولحنأأأأأه يشأأأأأحل اىلظأأأأأاً، وفقأأأأأاً أل حأأأأأاد املبأأأأأادئ 

 " 15-1-3إىل  1-3التوجيهية من 
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  (375)علأأأأأأى إعأأأأأأالن تىلسأأأأأأأ  اظأأأأأأرو املعاحأأأأأأدة اأأأأأأرا ة أو ضأأأأأأمناً 
املقأرر ادأاه إىل عأدد تعأديل العحس من ذلك، فقد انتهى  وعلى

املتعلقأأأأأأأأأني  3-5-3و 2-5-3مشأأأأأأأأأروعي املبأأأأأأأأأدأين التأأأأأأأأأوجيهيني 
با عالنات التىلسأية املشروطة، إذ يتواف  نظامها يف نظرو مع نظاد 

 وسفلة اجلواا  يتعل  التحىلظات، وا يف ذلك ما

نــــص مشــــا يع المبــــا ئ التوجي يــــة المتعلقــــة  -جيم
ي ا تمـدت ا بالتحفظات  لى المعاهدات والتـ

 اللجنة بصفة مؤقتة حتى اةن

 نز مشاريع املبادئ التوجيهية -1
الأأأأأأ   (376)يأأأأأرد أدنأأأأأأاو نأأأأأأز مشأأأأأأاريع املبأأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأة -83

 اعتمدهتا اللجنة بتىلة مؤدتة    اآلن 

 التحفظات  لى المعاهدات

 دليل املمار ة
 (377)توضيحية مذكرة

المبا ئ التوجي ية الوا  ة في  ليل المما سـة هـذا  بعضتقترن  
ـــة. وا تمـــا  هـــذه البنـــو   بنـــو ب ـــدا   يكـــون قـــدالنمو جيـــة نمو جي  فـــي مفي

لتحديـــد  التعليقـــات إلـــى الرجـــوع ييـــتخدم ا لمـــم وينبغـــي. معينـــة حـــاالت
 .الحاالت التي يكون مم المناسب في ا استخداع بند نمو جي بعين 

 التعا يف -1
 (378)حفظاتالت تعريف 1-1
تيــميت ،  لو صـيغت   كانـ ليـا   انفرا يـا ، إ النـا   الـتحفظ   يعنـي 

تصـــد ه  ولـــة لو منظمـــة  وليـــة  نـــد توقيـــع معاهـــدة لو التصـــديق  لي ـــا 
إقرا هــــــا  ســــــميا  لو قبول ــــــا لو الموافقــــــة  لي ــــــا لو االنضــــــماع إلي ــــــا  لو

__________ 

 ، بتيغته املعدلة:6-3جيهي مشروع املبدأ التو فيما يلي نز  (375)
 التحييف إعادة وأ أو املعارضةاملوضوعية للموافقة  التحة" 
ال جيوا لدولأة أو منظمأة دوليأة املوافقأة علأى  -1" 

 إعالن تىلسأ  اظرو املعاحدة ارا ة أو ضمناً 
ال ختضأأأأأأأأع معارضأأأأأأأأة ا عأأأأأأأأالن التىلسأأأأأأأأأ ،  -2" 
 املوضوعية" إعادة تحييىله، أل  شرط من شروط التحة  وال

، 2008 ب/أغسفس  5املعقودة يف  2991دررت اللجنة، يف جلستها  (376)
أن ُيحتىلأأأأأى با شأأأأأارة إىل "املبأأأأأادئ التوجيهيأأأأأة" يف نأأأأأز التقريأأأأأر مأأأأأع موااأأأأألة 
ا أأأأتخداد عبأأأأارة "مشأأأأاريع املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة" يف العنأأأأوان  وحأأأأ ا القأأأأرار حأأأأو 

املبأأأادئ التوجيهيأأأة الأأأ  اريأأأر  حمأأأض وال  أأأل بالوضأأأع القأأأانوين ملشأأأاريع  دأأأرار
 اعتمدهتا اللجنة 

، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2003  وليأأةلالطأأالع علأأأى التعليأأأ ، انظأأأر  (377)
  82ه (، الثاين

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (378)
  205-202ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1998  ولية

بالخالفـة فـي معاهـدة، وت ـدف تلـر  إشـعا ا    ند تقديم ا ولة  تصد ه لو
الدولــة لو تلــر المنظمــة مــم  لــر اإل ــالن إلــى اســتبعا  لو تعــديل األثــر 
القانوني ألحكاع معينة مم المعاهدة مم حيث انطباق تلر األحكاع  لى 

 .الدوليةهذه الدولة لو هذه المنظمة 
 (380)التحفظات موضوع (379)[1-1-4] 1-1-1
 ألحكــاع القـانوني األثـر تعــديل لو اسـتبعا  هـو الــتحفظ مـم ال ـدف 

 المحـد ة الجوانـب بـبعض يتعلـق فيمـا ككـل للمعاهـدة لو المعاهـدة مـم معينة
 .التحفظ تصوغ التي الدولية المنظمة لو الدولة  لى  اتطبيق  ند
 (381)التحفظات صوغ في ا يجوز التي الحاالت 1-1-2

الحـــاالت التـــي يجـــوز في ـــا صـــوغ تحفـــظ طبقـــا  للمبـــدل  تشـــمل 
ــــوجي ي  ــــزاع  1-1الت ــــع وســــائل اإل ــــراب  ــــم الموافقــــة  لــــى االلت جمي

ــةمــم  11بمعاهــدة المــذكو ة فــي المــا ة  ــا اتفاقي لقــانون المعاهــدات  فيين
واتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات بـيم الـدوه والمنظمـات الدوليـة لو فيمـا 

 .بيم المنظمات الدولية
 (382)اإلقليمي ات النطاق  التحفظات [1-1-8] 1-1-3

تحفظـا  اإل ــالن االنفـرا ي الـذي تيــت دف منـ  الدولــة  يشـكل 
تطبيق معاهدة لو بعض لحكام ا  لـى إقلـيم كانـ  سـتنطبق  ليـ   استبعا 

  دع وجو  هذا اإل الن. حالةهذه المعاهدة في 
 بـالتطبيق اإلخطا   ند تصاغ التي التحفظات [1-1-3] 1-1-4

 (383)اإلقليمي

تحفظـا  اإل ــالن االنفـرا ي الـذي تيــت دف منـ  الدولــة  يشـكل 
معاهــدة  لــى إقلــيم  مــم معينــة ألحكــاع القــانوني األثــر تعــديل لو اســتبعا 
 معاهدة.لل اإلقليمي بالتطبيق إشعا ا   بشأن  ُتصد 

 التزامـــات مـــم الحـــد إلـــى الراميـــة اإل النـــات [1-1-6] 1-1-5
 (384)لصحاب ا

 ولة لو منظمة  تصوغ الذي  االنفرا يتحفظا  اإل الن  يشكل 
 لــى االلتـــزاع  موافقت ــاالدولــة لو المنظمــة  ـــم  تلـــر وليــة  نــد إ ــراب 

التي تفرضـ ا  االلتزاماتإلى الحد مم  صاحب  دف من  ي والذيبمعاهدة 
  لي ا المعاهدة.

__________ 

 ردأم املبأدأ التأوجيهي يف دو أني معقأوفتني إىل بأني واردالأردم الأ يشأ (379)
بأأأأأدأ ملاألاأأأأألي  الأأأأأردمإىل  ،  سأأأأأب مقتضأأأأأى احلأأأأأال،تقريأأأأأر املقأأأأأرر ادأأأأأاه أو

 النهامي  التوجيهيتوجيهي ورد يف تقرير املقرر اداه وأدمج يف املبدأ 

  وليأأأأةاملبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (380)
  181-176ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1999

  وليأأأأةاملبأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأر  حأأأأ ا علأأأىعلأأأأى التعليأأأأأ   لالطأأأالع (381)
  212-210ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1998

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (382)
  215إىل  213 نىلسه، ه

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (383)
  217 إىل 216 نىلسه، ه

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (384)
  185-181ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1999  ولية
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 (385)معا لة بطرق بالتزاع الوفاء إلى الرامية اإل النات 1-1-6

ـــــة  تصـــــوغ الـــــذي  االنفـــــرا يتحفظـــــا  اإل ـــــالن  يشـــــكل   ول
  لــى موافقت ــا  ــم المنظمــة لو الدولــة تلــر إ ــراب  نــد  وليــة منظمــة لو

 إلــى خاللــ  مــم المنظمــة لو الدولــة تلــر ت ــدف والــذي بمعاهــدة االلتــزاع
 تفرضـــ ا التـــي تلـــر  ـــم تختلـــف بطريقـــة بالمعاهـــدة  مـــال   بـــالتزاع الوفـــاء

 .ل ا معا لة كان  وإن المعاهدة
 (386)مشتركة بصو ة تصاغ التي التحفظات [1-1-1] 1-1-7

تحفــــظ  صــــوغ وليــــة فــــي  منظمــــاتاشــــتراك  ــــدة  وه لو  إن 
 يؤثر  لى الطابع االنفرا ي لذلر التحفظ. ال
 (387)استثناء شرو  بمقتضىتبدى  التي التحفظات 1-1-8

 منظمــةتحفظــا  اإل ــالن االنفــرا ي الــذي تصــد ه  ولــة لو  يشــكل 
 ، ولية  ند إ راب تلر الدولة لو المنظمة  م موافقت ا  لى االلتـزاع بمعاهـدة

تعـديل األثـر  لو لبعض ا اسـتبعا  لو لألطرافوفقا  لشر  صريم يرخص و لر 
 انطباق ا  لى هذه األطراف. حيثالقانوني ألحكاع معينة مم المعاهدة مم 

 (388)التفييرية اإل النات تعريف 1-2

انفرا يـــا ، ليــا  كانـــ  صـــيغت   إ النـــا   اإل ـــالن التفيــيري   يعنــي 
ــة  لو ــة لو منظمــة  ولي ــة  وت ــدفتيــميت ، صــا  ا   ــم  ول ــ  هــذه الدول من
تيــنده  الــذيهــذه المنظمــة إلــى تحديــد لو إيضــاح المعنــى لو النطــاق  لو

 الج ة المصد ة لإل الن إلى المعاهدة لو إلى بعض مم لحكام ا.
 (389)المشروطة التفييرية ناتاإل ال [1-2-4] 1-2-1

ــــذي  يشــــكل  ــــا  تفيــــيريا  مشــــروطا  اإل ــــالن االنفــــرا ي ال إ الن
ـــع معاهـــدة لو التصـــديق  ـــة  نـــد توقي ـــة لو منظمـــة  ولي   لي ـــاتصـــوغ   ول

إقرا ها  سميا  لو قبول ا لو الموافقة  لي ا لو االنضماع إلي ا، لو الذي  لو
 ُتخِضــع نــدما تقــدع إشــعا ا  بالخالفــة فــي معاهــدة، والــذي   ولــةتصــوغ  

بموجبـــ  تلـــر الدولـــة لو المنظمـــة الدوليـــة قبول ـــا بـــأن تلتـــزع بالمعاهــــدة 
 لتفيير محد  للمعاهدة لو ألحكاع معينة من ا.

 (390)مشتركة بصو ة تصاغ التي التفييرية اإل النات [1-2-1] 1-2-2

اإل ــالن  صــوغ وليــة فــي  منظمــاتاشــتراك  ــدة  وه لو  إن 
 .التفييريذا اإل الن ـرا ي ل ـاالنف يؤثر  لى الطابعالتفييري ال 

__________ 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (385)
  186-185ه نىلسه، 

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (386)
  220-217ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1998  ولية

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (387)
  194-186ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2000  ولية

املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  حأأأأأأأأ ا علأأأأأأأأىعلأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ   لالطأأأأأأأأالع (388)
  200-186ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1999  ولية

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (389)
  207-200نىلسه، ه 

املبأأأدأ التأأأوجيهي، انظأأأر املرجأأأع  حأأأ ا علأأأى  أى التعليأأأأعلأأأ لالطأأأالع (390)
  209-207نىلسه، ه 

 (391)التفييرية واإل النات التحفظات بيم التمييز 1-3

كـتحفظ لو كـإ الن تفيـيري،   االنفـرا ي،طابع اإل ـالن  ُيحدف  
 .إحداث اإل الن  هذااألثر القانوني الذي يقصد ب

 (392)التفييرية واإل النات التحفظات بيم التمييز لسلوب 1-3-1

ـــــــد  ـــــــذي  اإل ـــــــالنمـــــــا إ ا كـــــــان  لتحدي  تصـــــــوغ االنفـــــــرا ي ال
ــة لو إ النــا   تحفظــا  منظمــة  وليــة بشــأن إحــدى المعاهــدات يشــكل  لو  ول

اإل ـــالن بحيـــم نيـــة وفقـــا  للمعنـــى المعتـــا   تفيـــيرتفيـــيريا ، مـــم المناســـب 
التـــــــي يتعلـــــــق ب ـــــــا  المعاهـــــــدةالـــــــذي يعطـــــــى لمصـــــــطلحات ، فـــــــي ضـــــــوء 

ــة  الدوليــةالدولــة لو المنظمــة  نيــةويــولى اال تبــا  الواجــب ل اإل ــالن. المعني
 اإل الن. صوغ ند 

 (393)والتيمية الصيغة [1-2-2] 1-3-2

الصــــــيغة لو التيــــــمية التــــــي تعطــــــى لإل ــــــالن االنفــــــرا ي  تــــــوفر 
ـــر  مؤشـــرا   ـــانونيلألث المقصـــو . وهـــذه هـــي الحالـــة بوجـــ  خـــاص  نـــدما  الق
إ النــــات انفرا يــــة فيمــــا يتعلــــق   ــــدة بصــــوغمنظمــــة  وليــــة   ولــــة لو تقــــوع

ــات تحفظــات  اةخــر  والــبعضبمعاهــدة واحــدة وتيــمى بعــض هــذه اإل الن
 إ النات تفييرية.

 إبــداء حظــر حالــة فــي انفــرا ي إ ــالن صــوغ [1-2-3] 1-3-3
 (394)تحفظ

ــــــداء   نــــــدما  ــــــع  تحفظــــــاتتحظــــــر المعاهــــــدة إب ــــــى جمي  ل
لي إ ــــالن انفــــرا ي يُفتــــرض لن لو  لــــى لحكــــاع معينــــة من ــــا،  لحكام ــــا
تحفظا ، إال إ ا كان ي دف  شكلمنظمة  ولية بشأن ا ال ي لو  ولة تصوغ 

ــــى اســــتبعا  لو  ــــانوني ألحكــــاع معينــــة مــــم المعاهــــدة  تعــــديلإل األثــــر الق
  ـــاتطبيق نــد المحــد ة  الجوانــبللمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض  لو

 .اإل الن صاحب لى 

 (395)التفييرية واإل النات التحفظات خالف االنفرا ية اإل النات 1-4

ــة التــي  اإل النــات  بشــأن إحــدى المعاهــدات  تصــاغاالنفرا ي
 ليــل  نطــاقوالتــي ال تكــون تحفظــات لو إ النــات تفيــيرية ال تــدخل فــي 

 المما سة هذا.

__________ 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (391)
  211-210نىلسه، ه 

جيهي، انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأو  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (392)
  215-211نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (393)
  220-216نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (394)
  221-220ه نىلسه، 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (395)
  223-222نىلسه، ه 
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 بالتزامـــــات التع ـــــد إلـــــى الراميـــــة اإل النـــــات [1-1-5] 1-4-1
 (396)انفرا ية

االنفرا ي الذي تصد ه  ولة لو منظمة  وليـة بشـأن  اإل الن 
ـــى  ـــ  صـــاحب  إل  بالتزامـــات التع ـــدإحـــدى المعاهـــدات والـــذي ي ـــدف من

ــ  تفرضــ ا التــي االلتزامــات تتجــاوز  انفرا يــا   التزامــا   يشــكل المعاهــدة  لي
  ليل المما سة هذا. نطاق ضمم يدخل ال

ـــــات [1-1-6] 1-4-2 ـــــة اإل الن ـــــة االنفرا ي  إضـــــافة إلـــــى الرامي
 (397)معاهدة إلى لخرى  ناصر

ــــرا ي اإل ــــالن  ــــة ت ــــدف الــــذي االنف   وليــــة منظمــــة لو  ول
 لتعـــديل اقتراحـــا   يشـــكل معاهـــدة إلـــى لخـــرى  ناصـــر إضـــافة إلـــى بموجبـــ 
 .هذا المما سة  ليل نطاق ضمم يدخل وال المعاهدة مضمون

 (398)اال تراف  دع إ النات [1-1-7] 1-4-3

 لن إلـــى الـــدوه إحـــدى فيـــ  تشـــير الـــذي االنفـــرا ي اإل ـــالن 
 بـــ  هـــي تعتـــرف ال مـــا بكيـــان اال تـــراف يعنـــي ال المعاهـــدة فـــي اشـــتراك ا
 حتـى هذا المما سة  ليل نطاق في يدخل وال ا تراف  دع إ الن يشكل

ــو  المصــد ة الدولــة بــيم المعاهــدة تطبيــق ييــتبعد لن منــ  ال ــدف كــان ل
 .ب  المعترف غير والكيان لإل الن

 (399)العامة اليياسة إ النات [1-2-5] 1-4-4

  وليــــة منظمــــة لو  ولــــة تصــــوغ  الــــذي االنفــــرا ي اإل ــــالن 
 فـي لو المعاهـدة فـي آ ائ ـا  ـم المنظمـة هـذه لو الدولـة هـذه في  وتعرب

 إحـداث اإل ـالن هـدف يكـون لن  ون المعاهـدة، تتناول  الذي الموضوع
 نطـاق فـي يـدخل ال  امـا   سياسة إ الن يشكل المعاهدة،  لى قانوني لثر

 .هذا المما سة  ليل
 معاهــــدة تنفيــــذ بطرائــــق المتعلقــــة اإل النــــات [1-2-6] 1-4-5

 (400)الداخلي الصعيد  لى

 وتبـيم  ولية منظمة لو  ولة تصوغ  الذي االنفرا ي اإل الن 
  لى معاهدة تنفيذ ب ا تعتزع التي الطريقة المنظمة هذه لو الدولة هذه في 

 الميـاس هـذا، بوصـف  اإل ـالن، هـدف يكـون لن  ون الـداخلي، الصعيد
يشــــكل إ النــــا   ،األطــــراف المتعاقــــدة األخــــرى  ــــا والتزامات ــــا إزاءبحقوق

 .هذا المما سة  ليل نطاق في يدخل الإ الميا  

__________ 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (396)
  226-224نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (397)
  227-226ه نىلسه، 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (398)
  232-228نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (399)
  236-232نىلسه، ه 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى  لالطأأأأالع (400)
  240-236نىلسه، ه 

 الصــــــا  ةاالنفرا يــــــة  اإل النــــــات [1-4-7، 1-4-6] 1-4-6
 (401)بمقتضى شر  اختيا ي

 هــــذا المما ســــةينــــد ج فــــي نطــــاق تطبيــــق  ليــــل  ال -1 
وا   فـي لبنـد اإل الن االنفرا ي الذي تصد ه  ولة لو منظمة  ولية وفقـا  

لحكـاع لخـرى فــي صـراحة لألطــراف بقبـوه التـزاع ال تفرضــ   يـأ نمعاهـدة 
 المعاهدة.

يشــــكل القيــــد لو الشــــر  الــــوا   فــــي مثــــل هــــذا  ال -2 
 المقصو  في  ليل المما سة هذا. بالمعنىتحفظا   اإل الن

االنفرا يــة التــي تــنص  لــى االختيــا   اإل النــات [1-4-8] 1-4-7
 (402)بيم لحكاع معاهدة

 اإل ــــالن هـــذاتطبيـــق  ليـــل المما ســـة نطـــاق يـــدخل فـــي  ال 
وا   فـي معاهـدة لبنـد تصد ه  ولة لو منظمـة  وليـة وفقـا   الذياالنفرا ي 

االختيــا  بــيم حكمــيم لو لكثــر مــم لحكــاع  صــراحةمــم األطــراف  يقتضــي
 المعاهدة.

 (403)الثنائيةاالنفرا ية فيما يتعلق بالمعاهدات  اإل النات 1-5

 (404)المعاهدات الثنائية  لى  التحفظات  [1-1-9] 1-5-1

ـــــ االنفـــــرا ي، ليـــــا    اإل ـــــالن  ـــــذي  كان صـــــيغت  لو تيـــــميت ، ال
  لـــــى ولـــــة لو منظمـــــة  وليـــــة بعـــــد التوقيـــــع بـــــاألحرف األولـــــى  تصـــــوغ 
 بعد التوقيع  لي ا ولكم قبل بدء نفا ها، والـذي ت ـدف ثنائية لو معاهدة

ــــة تلــــر بــــ  ــــى لو المنظمــــة  الدول الحصــــوه مــــم الطــــرف اةخــــر  لــــى إل
 الن ائيــــة موافقت ــــا  ــــم اإل ــــراب لـــــ  ُتخضــــع المعاهــــدة ألحكــــاع تعــــديل
ــزاع  لــى   ليــل فــي المقصــو  بــالمعنى تحفظــا   يشــكل ال ،بالمعاهــدة االلت

 .هذا المما سة
فيما يتعلق بالمعاهـدات  التفييرية اإل النات [1-2-7] 1-5-2

 (405)الثنائية

 لــــــــــى  1-2-1و 2-1المبــــــــــدآن التوجي يــــــــــان  ينطبــــــــــق 
التفيـــــيرية فيمـــــا يتعلــــــق بالمعاهـــــدات المتعـــــد ة األطــــــراف  اإل النـــــات

 اليواء.  لىوالمعاهدات الثنائية 

__________ 

 وليأأأأة املبأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأر  حأأأأ ا علأأأىى التعليأأأأ  أعلأأأ العألالطأأأ (401)
  199-195ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2000

املرجأأأأع انظأأأأر بأأأأدأ التأأأأوجيهي، امل لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (402)
  204-200، ه نىلسه
، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 1999 وليأأة ى التعليأأ ، انظأأر أعلأأ العألالطأأ (403)

  240ه (، الثاين
املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ اعلأأأأى  التعليأأأأ علأأأأى  لالطأأأأالع (404)

  250-241 نىلسه، ه
املبأأأدأ التأأأوجيهي، انظأأأر املرجأأأع  حأأأ ا علأأأى  أأأأأعلأأأى التعلي لالطأأأالع (405)

  254-251نىلسه، ه 



 108 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

القـــــانوني لقبـــــوه الطـــــرف اةخـــــر فـــــي  األثـــــر [1-2-8] 1-5-3
 (406)شأن اإل الن تفييري صا   ب ثنائيةمعاهدة 

 مــــم ــــم إ ــــالن تفيـــيري لمعاهــــدة ثنائيــــة  الناشــــض التفيـــير 
المعاهـدة يصـبم، بعـد قبـوه  هـذهجانب  ولـة لو منظمـة  وليـة طـرف فـي 

 الطرف اةخر ل ، التفيير الرسمي ل ذه المعاهدة.
 (407)التعا يف نطاق 1-6

الفصل  هذاتخل تعا يف اإل النات االنفرا ية الوا  ة في  ال 
هذه اإل النـات وآثا هـا بموجـب القوا ـد التـي  بصحةمم  ليل المما سة 

  لي ا. تنطبق

 (408)التحفظات واإل النات التفييرية بدائل 1-7

 بـــــــــــــدائل [1-7-4، 1-7-3، 1-7-2، 1-7-1] 1-7-1
 (409)التحفظات

مماثلـة لنتـائ  التحفظـات، يجـوز ليضـا  للـدوه  نتـائ  لتحقيق 
 ما يلي: مثلبديلة  لساليبالمنظمات الدولية لن تلجأ إلى  لو
د مم شروطا  تقييدية ترمي إلى الح المعاهدة تضميم )ل( 

 نطاق المعاهدة لو انطباق ا؛

ــــراع )ب(  بموجــــب حكــــم محــــد  مــــم لحكــــاع  اتفــــاق، إب
ــر لو منظمتــان  ــان لو لكث ــانمعاهــدة، ت ــدف منــ   ولت ــر إلــى   وليت لو لكث

مـم حيــث  المعاهـدةاسـتبعا  لو تعـديل اةثـا  القانونيــة ألحكـاع معينـة مــم 
 انطباق ا  لى العالقات فيما بين ا. 

 (410)التفييرية اإل النات بدائل [1-7-5] 1-7-2

 معينــة لحكــاع لو معاهــدة نطــاق لو معنــى توضــيم لو لتحديــد 
 غيـر لسـاليب إلـى ليضـا   تلجأ لن الدولية المنظمات لو للدوه يجوز من ا،

 :يلي ما مثل التفييرية، اإل النات لسلوب

 تفييرها؛ إلى ترمي لحكاما   المعاهدة تضميم )ل( 

 .الغاية لنفس تحقيقا   تكميلي اتفاق إبراع )ب( 

__________ 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (406)
  255-254ه نىلسه، 

ومت تعديلأأأه يف الأأأدورة الثامنأأأة  املبأأأدأ التأأأوجيهي أعيأأأد النظأأأر يف حأأأ ا (407)
  وليأأأأة(  ولالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  اجلديأأأأد، انظأأأأر 2006وادمسأأأأني للجنأأأأة )

  196-195ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006
، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2000 وليأأة ، انظأأأر التعليأأأ  علأأأى لالطأأالع (408)

  205-204ه (، الثاين
املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  حأأأأ ا علأأأأىعلأأأأى التعليأأأأ   لالطأأأأالع (409)

  219-206نىلسه، ه 
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (410)

  221-219، ه هنىلس

 اإلجراءات -2

 ب ا واإلخطا  التحفظات شكل 2-1
 (411)الكتابي الشكل 2-1-1

 .كتابة   التحفظ يصاغ لن يجب 

 (412)الرسمي التأكيد شكل 2-1-2

 .كتابة   للتحفظ الرسمي التأكيد يكون لن يجب 

 (413)الدولي الصعيد  لى تحفظ صوغ 2-1-3

ــــا   -1   المنظمــــات فــــي  ــــا ة المتبعــــة بالمما ســــات  هن
  ولية لمنظمة لو لدولة ممثال   الشخص يعتبر للمعاهدات، الو يعة الدولية
 :تحفظ صوغ لغرض

 مطلـــــــق تفــــــويض وثيقــــــة الشــــــخص هــــــذا قــــــدع إ ا )ل( 
 بشـــــأن ا يصــــاغ التــــي المعاهــــدة نـــــص توثيــــق لو ا تمــــا  لغــــرض مناســــبة
 االلتـــزاع  لــى المنظمــة لو الدولـــة موافقــة  ــم التعبيـــر لغــرض لو الــتحفظ

 لو بالمعاهدة؛
 لن لخــــرى ظــــروف مــــم لو المما ســــة مــــم تبــــيم إ ا )ب( 

 الشــــخص هـــذا ا تبـــا  كـــان المعنيـــة الدوليـــة والمنظمـــات الـــدوه قصـــد
 .مطلق تفويض وثيقة تقديم إلى حاجة  ون الغرض ل ذا مختصا  

 و ونمــا وظــائف م بحكــم التــاليم، لألشــخاص تكــون -2 
 صوغ لغرض الدولة تمثيل صالحية مطلق، تفويض وثيقة تقديم إلى حاجة
 :الدولي الميتوى  لى تحفظ

 الخا جية؛ ووز اء الحكومات و ؤساء الدوه  ؤساء )ل( 

 ، ولـي مـؤتمر لـدى الـدوه مم المعتمدون الممثلون )ب( 
 المؤتمر؛  لر في ا ُتمـدت معاهدة  لى تحفظ صوغ لغرض

  وليـة منظمـة لـدى الـدوه مـم المعتمـدون الممثلون )ج( 
 معاهـــدة  لـــى تحفـــظ صـــوغ لغـــرض ل ـــا، التابعـــة األج ـــزة لحـــد لـــدى لو

 الج از؛  لر لو المنظمة تلر ا تمدت ا
  وليــــــة، منظمــــــة لــــــدى الدائمــــــة البعثــــــات  ؤســــــاء ) ( 

 للبعثــات المرســلة الــدوه بــيم ُ قــدت معاهــدة  لــى تحفــظ صــوغ لغــرض
 .المنظمة وتلر

__________ 

انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (411)
  28-26ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2002  ولية

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (412)
  29-28، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (413)

  32-29، ه نىلسه
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  لــى لثــر لي ترتــب  ــدع [4-1-2مكر ا ،  2-1-3] 2-1-4
 (414)التحفظات بصوغ متعلقة  اخلية قوا د انت اك  لى الدولي الصعيد

القانون الـداخلي لكـل  ولـة لو القوا ـد  ات  يحد  -1 
ــــة الج ــــة التــــي ل ــــا اختصــــاص صــــوغ تحفــــظ  الصــــلة لكــــل منظمــــة  ولي

 .الداخلي الصعيد  لىفي  لر  اتبا  االواجب  اإلجراءاتو 
 تحـــــت ، لن الدوليـــــة للمنظمـــــة لو للدولـــــة يجـــــوز ال -2 

 لحكــم انت اكــا   يشــكل الــتحفظ هــذا صــوغ بــأن الــتحفظ، إلبطــاه كيــبب
 تلـــر قوا ـــد مـــم لقا ـــدة لو الدولـــة لتلـــر الـــداخلي القـــانون لحكـــاع مـــم

 .التحفظات صوغ وإجراءات باختصاص يتعلق فيما المنظمة

 (415)بالتحفظات اإلبالغ 2-1-5

المتعاقـــدة كتابـــة  إلـــى الـــدوه   إبـــالغ الـــتحفظ يجـــب -1 
 يحق التي األخرى الدولية والمنظمات الدوه وإلى المتعاقدة والمنظمات

 .المعاهدة في لطرافا   تصبم لن ل ا

 الصـــــــر تشـــــــكل نافـــــــذة معاهـــــــدة  لـــــــى الـــــــتحفظ -2 
 قبـــوه لهليــة لــــ  ج ــازا   تنشــض معاهـــدة  لــى لو  وليـــة لمنظمــة التأسييــي

 .الج از  لر لو المنظمة تلر ليضا   ب  تبلفغ لن يجب اتالتحفظ

 (416)بالتحفظات اإلبالغ إجراءات [2-1-8، 2-1-6] 2-1-6
ـــنص المعاهـــدة لو تتفـــق الـــدوه المتعاقـــدة  -1  مـــا لـــم ت

اإلبـالغ بـالتحفظ  يـتم، حكم مخـالفوالمنظمات الدولية المتعاقدة  لى 
  لى المعاهدة كما يلي:

 صـــاحبقـــوع ي، ةو يعـــ ج ـــةفـــي حالـــة  ـــدع وجـــو   )ل( 
المنظمـات الدوليـة و اإلبالغ مباشرة إلى الدوه المتعاقـدة  بتوجي  التحفظ

وإلـــى الـــدوه والمنظمـــات الدوليـــة األخـــرى التـــي يحـــق ل ـــا لن المتعاقـــدة 
 المعاهدة؛ لو في  تصبم لطرافا  

ـــالغ يوجـــ  و يعـــة، ج ـــة وجـــو  حالـــة فـــي )ب(   إلـــى اإلب
 الـدوه بإخطـا  ممكـم، وقـ  لقـرب فـي بـدو ها تقـوع التـي الو يعـة الج ة

 .اإلبالغ ب ذا المقصو ة الدولية والمنظمات

يعتبــر اإلبــالغ المتعلــق بــالتحفظ قــد تــم بالنيــبة  ال -2 
 .المنظمة لو الدولة هذه تتيلم   ندما إال  ولية منظمةلو  لدولة

ــــم إ ا -3  ــــالغ ت ــــالتحفظ اإلب ــــد المعاهــــدة  لــــى ب  بالبري
 مــم بإشـعا  لو  بلوماسـية بمـذكرة تأكيــده يجـب بالفـاكس، لو اإللكترونـي

 البريـــد إ ســـاه بتـــا يخ تـــم قـــد اإلبـــالغ يعتبـــر الحالـــة، هـــذه وفـــي. الو يـــع
 .الفاكس لو اإللكتروني

__________ 

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (414)
  34-32، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (415)

  40-34، ه نىلسه
لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  (416)

  2-الىلرع جيم الىلتل السادس،(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية

 (417)الو يعة الج ة وظائف 2-1-7

 الــذي الــتحفظ كــان إ ا ممــا الو يعــة الج ــة تتحقــق -1 
 اليــليمة األصــوه ييــتوفي المعاهــدة  لــى  وليــة منظمــة لو  ولــة صــاغت 
 الميـألة هـذه إلـى المعنيـة الدوليـة المنظمة لو الدولة نظر وتوج  الواجبة،

 .االقتضاء  ند
  ولية منظمة لو  ولة بيم خالف لي نشوء حالة في -2 

 الو يعـــة الج ـــة تعـــرض الج ـــة، هـــذه م ـــاع ل اء بشـــأن الو يعـــة والج ـــة
 : لى الميألة

ـــــدوه )ل(  المتعاقـــــدة والمنظمـــــات الموقعـــــة والـــــدوه  ال
 لو المتعاقدة؛ والمنظمات

  نـد المعنيـة، الدوليـة المنظمة في المختص الج از )ب( 
 .االقتضاء

ــر التحفظــات حالــة فــي اإلجــراءات مكر ا [ 2-1-7] 2-1-8  غي
 (418)بيِّنة بصو ة الجائزة

 غيــر التحفظــات لحــد لن الو يعــة الج ــة ا تــأت إ ا -1 
 فــي يشــكل مــا إلـى الــتحفظ صــاحب انتبــاه توّجـ  فإن ــا بّينــة، بصــو ة جـائز
 .التحفظ جواز  دع سبب نظرها

 الج ـة تُبلـغ تحفظ ،  لى التحفظ صاحب لصر إ ا -2 
 الـدوه وإلـى الموقعـة الدولية والمنظمات الدوه إلى التحفظ نص الو يعة

 الج از إلى مناسبا ، يكون حيبما وكذلر، المتعاقدة الدولية والمنظمات
ــة، الدوليــة المنظمــة فــي المخــتص ــة المشــاكل طبيعــة مبينــة المعني  القانوني

 .التحفظ يثيرها التي

 (419)التعليل 2-1-9

ينبغي لن يشير التحفظ قد  اإلمكان إلى األسباب الدا ية إلى  
 إبدائ .

 التحفظات تأكيد 2-2
 التوقيــــع  نــــد تصــــاغ التــــي للتحفظــــات الرســــمي التأكيــــد 2-2-1

 (420)المعاهدة  لى

 بالتصـــديق  هنـــا   معاهـــدة  لـــى التوقيـــع  نـــد الـــتحفظ صــيغ إ ا 
 الدولـة  لى وجب  لي ا، بالموافقة لو بقبول ا لو  سميا   بإقرا ها لو  لي ا

__________ 

انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (417)
  49-46ه  (،الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2002  ولية

أعيأأأد النظأأأر يف حأأأ ا املبأأأدأ التأأأوجيهي ومت تعديلأأأه يف الأأأدورة الثامنأأأة  (418)
(  ولالطأأأأأأأأأالع علأأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأأ  اجلديأأأأأأأأأد، انظأأأأأأأأأر 2006وادمسأأأأأأأأأني للجنأأأأأأأأأة )

  197-196ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006  ولية
لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي، انظأأأأأأأأر  (419)

  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية
انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (420)

  234-230ه ، تتويبوال (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية
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 إ راب ــا  نــد  سـميا   الــتحفظ هــذا تؤكـد لن المتحفظــة الدوليــة المنظمـة لو
 الــتحفظ يُعتبــر الحالــة، هــذه وفــي. بالمعاهــدة االلتــزاع  لــى موافقت ــا  ــم

 .تأكيده تا يخ في مقدما  

 تأكيــــــــد في ـــــــا يُشـــــــتر  ال التـــــــي الحـــــــاالت [2-2-3] 2-2-2
 (421)المعاهدة  لى التوقيع  ند تصاغ التي التحفظات

 المعاهـدة  لـى التوقيـع  نـد يصـاغ الـذي الـتحفظ ييتوجب ال 
  ــــم بتوقيع ــــا الدوليــــة المنظمــــة لو الدولــــة تعــــرب  نــــدما الحقــــا   تأكيــــدا  
 .بالمعاهدة االلتزاع  لى موافقت ا

 كان  إ ا التوقيع  ند تصاغ التي التحفظات [2-2-4] 2-2-3
 (422)صراحة  لر  لى تنص المعاهدة

يتطلــب الــتحفظ الـــذي يصــاغ  نــد التوقيـــع  لــى المعاهـــدة  ال 
تأكيدا   سميا  مم جانب الدولة لو المنظمة الدولية المتحفظة  ند إ راب ا 
 م موافقت ا  لى االلتزاع بالمعاهدة، و لـر إ ا نصـ  المعاهـدة صـراحة 

 التوقيع.  ندلتحفظ الدولة لو المنظمة الدولية  جواز إبداء لى 
 المتأخرة التحفظات 2-3

 (423)متأخرة تحفظات صوغ 2-3-1

 لو للدولـة يجـوز ال مخـالف، حكـم  لـى المعاهـدة تـنص لم ما 
  ــــم تعــــرب لن بعــــد معاهــــدة  لــــى تحفظــــا   تصــــوغ لن الدوليــــة للمنظمــــة
 ال متـأخر تحفـظ صـوغ كان إ ا إال المعاهدة، ب ذه االلتزاع  لى موافقت ا

 .األخرى المتعاقدة األطراف مم طرف لي ا تراض يثير
 (424)متأخر تحفظ صوغ قبوه 2-3-2

لم تنص المعاهدة  لى حكم مخالف لو ما لم تكم المما سة  ما 
المعتا ة التي تتبع ا الج ة الو يعة مختلفـة، يعتبـر الطـرف المتعاقـد قـد قبـل 

ــأخر إ ا لــم يعتــرض هــذا الطــرف  لــى صــوغ الــتحفظ   قبــلصــوغ تحفــظ مت
 .بالتحفظ اإلشعا  تلّقي ش را  التي تلي   شر االثني م لةانقضاء 

 (425)متأخر تحفظ صوغ  لى اال تراض 2-3-3

ـــرض إ ا  ـــى المعاهـــدة فـــي متعاقـــد طـــرف ا ت  تحفـــظ صـــوغ  ل
 المنظمة لو الدولة إلى بالنيبة  اسريان ييتمر لوالمعاهدة  يريت متأخر،
 .اال تبا  في تحفظ ا يؤخذ وال المتحفظة الدولية

__________ 

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (421)
  234، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (422)

  236-235، ه نىلسه
انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (423)

  241-236نىلسه، ه 
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  علأأأأى حأأأأ الالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ   (424)

  243-242، ه نىلسه
انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (425)

  244-243نىلسه، ه 

  لـى المترتـب القـانوني لألثر الالحق التعديل لو االستبعا  2-3-4
 (426)التحفظات غير بوسائل معاهدة

 يعــده لو ييــتبعد لن المعاهــدة فــي المتعاقــد للطــرف يجــوز ال 
 :التالييم باألسلوبيم المعاهدة ألحكاع القانوني األثر

 لو سابقا ؛ لبدي تحفظ تفيير )ل( 
 .اختيا ي شر  بمقتضى الحقا   انفرا ي إ الن إصدا  )ب( 

 (427)التحفظ نطاق توسيع 2-3-5

 لــــنفس نطاقــــ  توســــيع لجــــل مــــم قــــائم تحفــــظ تعــــديل يخضــــع 
 اال تـراض حالـة في لن  بيد. متأخر تحفظ صوغ  لى تنطبق التي القوا د

 .قائما   األصلي التحفظ يظل التعديل، هذا  لى

  (428)التفييرية باإل النات الخاصة اإلجراءات 2-4
  (429)التفييرية اإل النات شكل 2-4-0

 .كتابة التفييري اإل الن يصاغ لن ليفضف  

 (430)التفييرية اإل النات صوغ 2-4-1

 تمثيـل صـالحية مخوفه شخص التفييري اإل الن يصوغ لن يجب 
 لغـــرض لو معاهـــدة نـــص توثيـــق لو ا تمـــا  لغـــرض الدوليـــة المنظمـــة لو الدولـــة
 .بمعاهدة االلتزاع  لى الدولية المنظمة لو الدولة موافقة  م التعبير

  لـــــــى التفيـــــــيري اإل ـــــــالن صـــــــوغ مكر ا [ 2-4-1] 2-4-2]
 (431)الداخلي الصعيد

القانون الـداخلي لكـل  ولـة لو القوا ـد  ات  يحد  -1 
الصلة لكل منظمة  ولية الج ة التي ل ا اختصاص صـوغ إ ـالن تفيـيري 

 . لى الصعيد الداخلي  لر في اتبا  االواجب  اإلجراءاتو 

 كيـبب تحـت ، لن  وليـة لمنظمة لو لدولة يجوز ال -2 
 لحكـم انت اكـا  يشـكل  اإل الن هذاصوغ  بأن التفييري، اإل الن إلبطاه

 تلـــر قوا ـــد مـــم لقا ـــدة لو الدولـــة لتلـــر الـــداخلي القـــانون لحكـــاع مـــم
 .[التفييرية اإل النات صوغ وإجراءات باختصاص يتعلق فيما المنظمة

__________ 

انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (426)
  246-244نىلسه، ه 

 ،2004  وليأةلالطالع على التعلي  على حأ ا املبأدأ التأوجيهي، انظأر  (427)
  134-132ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2002  وليأأةلالطأأالع علأأأى التعليأأأ ، انظأأأر  (428)
  51ه (، الثاين

لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر الىلأأأأرع  (429)
 أدناو  2-جيم

 ،2002  وليأةانظأر املبأدأ التأوجيهي،  لالطالع على التعلي  على حأ ا (430)
  51ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

انظأأأأر املرجأأأأع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (431)
   52-51نىلسه، ه 
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 (432)تفييري إ الن صوغ في  يجوز الذي الوق  2-4-3

ــــة المبــــا ئ بأحكــــاع اإلخــــاله  ــــدع مــــع   1-2-1 التوجي ي
 إ ــــالن صـــوغ يجـــوز[، 8-4-2] 7-4-2و[ 7-4-2] 6-4-2و

 .وق  لي في تفييري

  (433)التفييرية اإل النات إبالغ مكر ا   2-4-3
وفقــــا   الكتــــابي التفيــــيري بــــاإل الن اإلبــــالغ يــــتم لن ينبغــــي 

 6-1-2و 5-1-2لإلجــــراءات المحــــد ة فــــي المبــــا ئ التوجي يــــة 
 يقتضي  اختالف الحاه. مرا اة مامع  ،7-1-2و
ــــد اشــــترا   ــــدع [2-4-5] 2-4-4  التفيــــيرية اإل النــــات تأكي

 (434)معاهدة  لى التوقيع  ند الصا  ة

 يتطلـب ال معاهـدة  لـى التوقيـع  نـد الصـا   التفيـيري اإل الن 
ــدما الحقــا   تأكيــدا   ــة تعــرب  ن   لــى موافقت ــا  ــم الدوليــة المنظمــة لو الدول
 .بالمعاهدة االلتزاع

ـــــــــات الرســـــــــمي التأكيـــــــــد [2-4-4] 2-4-5  التفيـــــــــيرية لإل الن
 (435)معاهدة  لى التوقيع  ند تصاغ التي المشروطة

 هنـا   صد  إ الن تفييري مشرو   ند التوقيع  لـى معاهـدة إ ا 
وجـــب  بإقرا هـــا  ســـميا  لو بقبول ـــا لو بالموافقـــة  لي ـــا،بالتصـــديق  لي ـــا لو 

تؤكـــد هـــذا  لن  لـــى الدولـــة لو المنظمـــة الدوليـــة التـــي صـــد   ن ـــا اإل ـــالن
 هـــذه وفـــي. بالمعاهـــدة االلتـــزاع  لـــى موافقت ـــا  ـــم تعـــرب  نـــدمااإل ـــالن 
 .تأكيده تا يخ في صا  ا   التفييري اإل الن يعتبر الحالة،

 (436)متأخر تفييري إ الن صوغ [2-4-7] 2-4-6

فـي  نص  معاهدة  لى  دع جواز إصدا  إ الن تفييري إال إ ا 
ــــا   لوقــــات محــــد ة، ال يجــــوز للدولــــة لو المنظمــــة الدوليــــة لن تصــــوغ إ الن
  ــالناإلتفيــيريا  بشــأن هــذه المعاهــدة فــي وقــ  الحــق إال إ ا كــان صــوغ 

 .األخرى المتعاقدة األطراف مم لي ا تراض يثير ال متأخرال تفييريال

 اإل النــــــــــات وإبــــــــــالغ صــــــــــوغ [2-4-9، 2-4-2] 2-4-7]
 (437)المشروطة التفييرية

 .كتابة   المشرو  التفييري اإل الن يصاغ لن يجب -1 
__________ 

انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (432)
  247-246والتتويب، ه ( الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر الىلأأأأرع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا  (433)
 أدناو  2-جيم

انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا (434)
  247والتتويب، ه ( الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (435)
  248-247، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر أ التأأأأوجيهي، املبأأأأد لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (436)

  249-248، ه نىلسه
 ،2002  وليأةانظأر املبأدأ التأوجيهي،  لالطالع على التعلي  على حأ ا (437)

  53-52ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

 التفيــيري لإل ــالن الرســمي التأكيــد يــتم لن يجــب -2 
 .ليضا   كتابة   المشرو 

اإل الن التفييري المشرو  كتابـة  إلـى  إبالغ يجب -3 
 الدوليـة والمنظمـات الـدوه وإلـى المتعاقـدة والمنظمـاتالمتعاقدة الدوه 
 .المعاهدة في لطرافا   تصبم لن ل ا يحق التي األخرى

 نافــذة معاهــدة بشــأن المشــرو  التفيــيري اإل ــالن -4 
 لــ  ج ـازا   تنشـض معاهـدة بشأن لو  ولية لمنظمة التأسييي الصر تشكل
ــة ــى ليضــا   يبلفــغ لن يجــب التحفظــات قبــوه لهلي  إلــى لو المنظمــة تلــر إل
 .[الج از  لر

 (438)متأخر مشرو  تفييري إ الن صوغ 2-4-8]

يجوز لدولة لو منظمـة  وليـة صـوغ إ ـالن تفيـيري مشـرو   ال 
بشـأن معاهـدة بعــد إ راب ـا  ــم موافقت ـا  لـى االلتــزاع ب ـذه المعاهــدة إال 

 لي ا تـراض يثيـر ال متـأخرال مشـرو ال تفيـيريال  ـالناإلإ ا كـان صـوغ 
 .[األخرى المتعاقدة األطراف مم
 (439)التفييري اإل الن تعديل 2-4-9

ـــنص لـــم مـــا وقـــ  لي فـــي التفيـــيري اإل ـــالن تعـــديل يجـــوز   ت
ـــ   لـــى المعاهـــدة  فـــي إال تعديلـــ  لو تفيـــيري إ ـــالن إصـــدا  يجـــوز ال لن

 .محد ة لوقات

 (440)المشرو  التفييري اإل الن نطاق وتوسيع تضييق 2-4-10

وتوســـيع اإل ـــالن التفيـــيري المشـــرو   نطـــاقتضـــييق  يخضـــع 
 توســيع و لـىالمنطبقـة  لـى اليـحب الجزئـي للتحفظـات  للقوا ـدنطاقـ  
 .التوالي  لى نطاق ا،

 وتعديل ا التفييرية واإل النات التحفظات سحب 2-5
 (441)التحفظات سحب 2-5-1

 ســــحب يجــــوز مخــــالف، حكــــم  لـــى المعاهــــدة تــــنص لــــم مـــا 
 المنظمــة لو الدولــة موافقــة ســحب  ييــتلزع لن  ون وقــ  لي فــي الــتحفظ
 .التحفظ قبل  التي الدولية

__________ 

 ،2001 وليأة انظأر املبأدأ التأوجيهي،  لالطالع على التعلي  على حأ ا (438)
املبأأدأ  أعيأأد تأأرديم حأأ ا  ودأأد 249والتتأأويب، ه ( الثأأايناجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 

( إ أأأر اعتمأأأاد مبأأأادئ توجيهيأأأة [8-4-2] 7-4-2)كأأأان  أأأابقاً  التأأأوجيهي
 جديدة  الل الدورة الرابعة وادمسني للجنة 

، 2004  وليأةلالطالع على التعلي  على حأ ا املبأدأ التأوجيهي، انظأر  (439)
  135ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا  (440)
  136نىلسه، ه 

 ،2003  وليأةانظأر املبأدأ التأوجيهي،  لالطالع على التعلي  على حأ ا (441)
  86-82ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 
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 (442)اليحب شكل 2-5-2

 .كتابة التحفظ سحب صوغ يجب 
 (443)التحفظات لجدوى الدو ي االستعراض 2-5-3

 لصــد تالتــي  الدوليــةللــدوه لو المنظمــات  ينبغــي -1 
لو  ـــدة تحفظـــات  لـــى معاهـــدة لن تقـــوع باســـتعراض  و ي ل ـــا  تحفظـــا  

ــالغرض الــذي  ولن ــدي تتــوخى ســحب التحفظــات التــي لــم تعــد تفــي ب  لُب
 لجل . مم

ــــــدوه  فــــــي -2  ــــــولي ال ــــــي لن ت هــــــذا االســــــتعراض، ينبغ
ــــى ســــالمة المعاهــــدات  ــــة خاصــــة للحفــــاظ  ل ــــة  ناي والمنظمــــات الدولي

ء، مــم جـدوى اإلبقـاء  لــى المتعـد ة األطـراف ولن تتحقــق،  نـد االقتضـا
التحفظـات، وال ســيما فـي ضــوء قانون ـا الــداخلي والتطـو ات التــي طــرلت 

 هذه التحفظات. صوغ لي  منذ 

 (444)الدولي الصعيد  لى تحفظ سحب صوغ [2-5-5] 2-5-4

ــــا   -1   المنظمــــات فــــي  ــــا ة المتبعــــة بالمما ســــات  هن
 تحفــظ ســحب اختصــاص للشــخص يكــون للمعاهــدات، الو يعــة الدوليــة
 : ولية منظمة لو  ولة باسم لُبدي

 مناســبة مطلــق تفــويض وثيقــة الشــخص هــذا قــدع إ ا )ل( 
 لو اليحب؛ هذا لغرض

 لن لخــــرى ظــــروف مــــم لو المما ســــة مــــم تبــــيم إ ا )ب( 
 الشــــخص هـــذا ا تبـــا  كـــان المعنيـــة الدوليـــة والمنظمـــات الـــدوه قصـــد

 .مطلق تفويض وثيقة تقديم إلى حاجة  ونما الغرض ل ذا مختصا  

 و ونمــا وظــائف م بحكــم التــاليم، لألشــخاص يكــون -2 
  لــى تحفــظ ســحب اختصــاص مطلــق، تفــويض وثيقــة تقــديم إلــى حاجــة
 : ولة باسم الدولي الصعيد

 الخا جية؛ ووز اء الحكومات و ؤساء الدوه  ؤساء )ل( 

  وليـة منظمـة لـدى الـدوه مـم المعتمـدون الممثلون )ب( 
 ا تمـدت ا معاهـدة  لـى تحفظ سحب لغرض ل ا، التابعة األج زة لحد لو

 الج از؛  لر لو المنظمة هذه

 لغــــرض  وليــــة، منظمــــة لــــدى الدائمــــة البعثــــات  ؤســــاء )ج( 
 .المنظمة وتلر للبعثات المرسلة الدوه بيم لبرم  معاهدة  لى تحفظ سحب

__________ 

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (442)
  88-86، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (443)

  89-88، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (444)

  92-89، ه نىلسه

  لـى لثر لي ترتب  دع [ثالثا   5-5-2، مكر ا   2-5-5] 2-5-5
 (445)التحفظات بيحب متعلقة  اخلية قوا د انت اك  لى الدولي الصعيد

القانون الـداخلي لكـل  ولـة لو القوا ـد  ات  يحد  -1 
الصـــلة لكـــل منظمـــة  وليـــة الج ـــة التـــي ل ـــا اختصـــاص ســـحب الـــتحفظ 

 . لى الصعيد الداخلي  لر في الواجب اتبا  ا اإلجراءاتو 
ـــــة لو المنظمـــــة الدوليـــــة،   يجـــــوز ال -2  لن تحـــــت  الدول

كيـــبب إلبطـــاه ســـحب الـــتحفظ، بـــأن ســـحب الـــتحفظ قـــد تـــم انت اكـــا  
قا ــدة مــم قوا ــد للحكــم مــم لحكــاع القــانون الــداخلي لتلــر الدولــة لو 

 .التحفظات سحب وإجراءات باختصاص يتعلق فيماتلر المنظمة 

 (446)تحفظ بيحب اإلبالغ 2-5-6

فــي إجــراءات اإلبــالغ بيــحب الــتحفظ القوا ــد اليــا ية  تتبــع 
فـي مجــاه اإلبـالغ بالتحفظــات المنصـوص  لي ــا فـي المبــا ئ التوجي يــة 

  .7-1-2و] 8-1-2 ،6-1-2[ 6 -1-2و 2-1-5

ـــــر [2-5-8، 2-5-7] 2-5-7 ـــــب األث  ســـــحب  لـــــى المترت
 (447)التحفظ

 التــي األحكــاع تطبيــق الــتحفظ ســحب  لــى يترتــب -1 
ـــدي ـــتحفظ لُب ـــيم العالقـــات فـــي بأكمل ـــا بشـــأن ا ال ـــة ب  المنظمـــة لو الدول
 هـذه قبلـ  سواء األخرى، األطراف وجميع التحفظ سحب  التي الدولية

 . لي  ا ترض  لو التحفظ األطراف

 حيــز المعاهــدة  خــوه الــتحفظ ســحب  لــى يترتــب -2 
 الـتحفظ سـحب  التـي الدولية المنظمة لو الدولة بيم العالقات في النفا 

 الــــتحفظ  لـــى ا ترضـــ  قـــد كانـــ  التـــي الدوليـــة المنظمـــة لو والدولـــة
 الدوليـة المنظمـة لو الدولـة وبـيم بين ـا النفـا  حيـز المعاهـدة  خوه و لى

 .التحفظ هذا بيبب المتحفظة

 (448)التحفظ سحب نفا  تا يخ [2-5-9] 2-5-8

  لـى يُتفـق لـم مـا لو مخـالف، حكم  لى المعاهدة تنص لم ما 
  ولـة إلـى بالنيـبة المفعـوه نافـذ مـا تحفظ سحب يصبم ال مخالف، لمر

 المنظمـة تلر لو الدولة تلر تتيلم  ندما إال متعاقدة منظمة لو متعاقدة
 .اليحب بذلر إشعا ا  

__________ 

املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (445)
  93-92، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (446)

  95-93، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (447)

  97-95، ه نىلسه
املرجأأأأع انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا (448)

  100-97، ه نىلسه
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 بنو  نمو جية

 (449)سحب التحفظ نفا تا يخ  تأجيل -للف
 هــــذه  لــــى تحفظــــا   لبــــدى قــــد يكــــون متعاقــــد لطــــرف يجــــوز 

ــــى إشــــعا  بتوجيــــ  ييــــحب  لن المعاهــــدة  ويصــــبم[. الو يعــــة]الج ــــة  إل
 تــا يخ  قــب( ]شــ را [ ]يومــا [ ســيم) لجــل انقضــاء  نــد نافــذا   اليــحب

 .لإلشعا [ الو يعة]الج ة  تيلم

 (450)التحفظ سحب نفا  تا يخ تقديم -باء

 هــــذه  لــــى تحفظــــا   لبــــدى قــــد يكــــون متعاقــــد لطــــرف يجــــوز 
ــــى إشــــعا  بتوجيــــ  ييــــحب  لن المعاهــــدة  ويصــــبم[. الو يعــــة]الج ــــة  إل
 .لإلشعا [ الو يعة]الج ة  تيلم تا يخ في نافذا   اليحب

 (451)تحديد تا يخ نفا  سحب التحفظ حرية -جيم

 هــــذه  لــــى تحفظــــا   لبــــدى قــــد يكــــون متعاقــــد لطــــرف يجــــوز 
ــــى إشــــعا  بتوجيــــ  ييــــحب  لن المعاهــــدة  ويصــــبم[. الو يعــــة]الج ــــة  إل
 الموجـ  اإلشـعا  فـي الدولـة هـذه تحـد ه الـذي التا يخ في نافذا   اليحب

 [.الو يعة]الج ة  إلى

 الدولــة تنفــر  لن في ــا يجــوز التــي الحـاالت [2-5-10] 2-5-9
 (452)التحفظ سحب نفا  تا يخ بتحديد المتحفظة الدولية المنظمة لو

 الدولــة تحـد ه الـذي التــا يخ فـي نافـذا   الــتحفظ سـحب ُيصـبم 
 :للتحفظ الياحبةالدولية  المنظمة لو

ــــا يخ هــــذا يكــــون  نــــدما )ل(  ــــا يخ الحقــــا   الت ــــذي للت  ال
 لو ب ؛ إشعا ا   األخرى المتعاقدة الدولية المنظمات لو الدوه في  تيّلم 

 المنظمة لو للدولة حقوقا   اليحب يضيف ال  ندما )ب( 
ــــــــدوه تجــــــــاه للــــــــتحفظ اليــــــــاحبة الدوليــــــــة ــــــــة المنظمــــــــات لو ال  الدولي
 .األخرى المتعاقدة

 (453)للتحفظ الجزئي اليحب [2-5-11] 2-5-10

 القــانوني األثــر مــم للــتحفظ الجزئــي اليــحب يحــدّ  -1 
 لوفـى تطبيقا   ،ككل المعاهدة لو المعاهدة، لحكاع تطبيق ويكفل للتحفظ

 .للتحفظ الياحبة الدولية المنظمة لو الدولة  لى

__________ 

املرجأأأع لالطأأأالع علأأأى التعليأأأ  علأأأى حأأأ ا البنأأأد النمأأأوذجي، انظأأأر  (449)
  100، ه نىلسه
املرجأأأع مأأأوذجي، انظأأأر لالطأأأالع علأأأى التعليأأأ  علأأأى حأأأ ا البنأأأد الن (450)

  نىلسه
املرجأأأع لالطأأأالع علأأأى التعليأأأ  علأأأى حأأأ ا البنأأأد النمأأأوذجي، انظأأأر  (451)

  نىلسه
املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (452)

  101، ه نىلسه
املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (453)

  106-101، ه نىلسه

 القوا ـــد لـــنفس للـــتحفظ الجزئـــي اليـــحب يخضـــع -2 
 نافــذا   ويصــبم الكامــل اليــحب حالــة فــي ُتطبــق التــي واإلجرائيــة الشــكلية

 .الشرو  لنفس وفقا  

 (454)للتحفظ الجزئي اليحب لثر [2-5-12] 2-5-11

ــــّده -1  ــــانوني  يُع ــــر الق ــــتحفظ األث ــــي لل اليــــحب الجزئ
للــتحفظ بالقــد  الــذي تيــمم بــ  الصــيغة الجديــدة للــتحفظ. وتظــل آثــا  

 ،لُبدي  لى  لر التحفظ ميتمرة ما لم يقم صـاحب  بيـحب  ا تراض لي
مــا  اع اال تــراض ال ينطبــق حصــرا   لــى  لــر الجــزء مــم الــتحفظ الــذي 

 سحب . تم

  ــــــم النــــــات  الــــــتحفظ  ـــــــلى اال تــــــراض يجــــــوز ال -2 
 .تمييزي لثر الجـزئي اليحـب ل ـذا كان إ ا إال للتحفظ الجزئي اليحب

 (455)التفييري اإل الن سحب 2-5-12

سحب اإل الن التفييري فـي لي وقـ  مـم جانـب اليـلطات  يجوز 
 الغرض، و لر باتباع نفس اإلجراء المطبق في إصدا ه. ل ذاالمختصة 

 (456)اإل الن التفييري المشرو  سحب 2-5-13

المنطبقـة  القوا داإل الن التفييري المشرو  تحكم   سحب 
  لى سحب التحفظات.

 اال تراضات صوغ 2-6

  (457)اال تراضات  لى التحفظات تعريف 2-6-1

ــــر   يقصــــد  ــــراضبتعبي ــــا    إ ــــالن  اال ت ــــ  صــــيغت  انفــــرا ي، لي كان
 صـاغت معاهـدة   لـىتيميت ، تصد ه  ولة لو منظمة  ولية   ا   لى تحفـظ  لو

اسـتبعا   إلـىالمنظمـة   ولة لو منظمة  ولية لخرى، وت ـدف بـ  تلـر الدولـة لو
 المعاهـدةإلى استبعا  تطبيـق  مم التحفظ لوتعديل اةثا  القانونية المتوخاة  لو

 .المتحفظةالمنظمة  بأكمل ا في  القات ا مع الدولة لو
المتــــــأخر لـــــــتحفظ  الصـــــــوغ لــــــى  اال تراضـــــــات تعريــــــف 2-6-2
  (458)تحفظ لنطاق المتأخر التوسيع لو

انفــــرا ي  إ ــــالنلن يقصــــد بتعبيــــر  اال تــــراض  ليضــــا   يمكــــم 
 .الصوغ المتأخر لتحفظ لو توسيع نطاق  ولة لو منظمة  ولية  تعا ض ب 

__________ 

 ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ (454)
  107-106نىلسه، ه 

  وليأأأأةلالطأأأالع علأأأى التعليأأأأ  علأأأى حأأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأر  (455)
  137-136ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2004

لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  (456)
  137نىلسه، ه 

  وليأأأأة، انظأأأأر علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى التعليأأأأ  لالطأأأأالع (457)
  97-91ه  (،الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2005

املرجأأأأع  ، انظأأأأرعلأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى التعليأأأأ  لالطأأأأالع (458)
  98-97، ه نىلسه
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 (459)4-6-2و 2-6-3
 (460)اال تراض صاحب 2-6-5
 :بلقِ  مم التحفظ  لى اال تراض صوغ يجوز 
  متعاقدة؛  ولية منظمة ولي متعاقدة  ولة لي )ل( 
 فـي طرفـا   تصـبم لن ل ـا يحـق  وليـة منظمـة ولي  ولـة لي )ب( 

 حــيم إلــى قــانوني لثــر لي اإل ــالن هــذا  ــم ينــت  ال الحالــة هــذه وفــي ،المعاهــدة
 .بالمعاهدة االلتزاع  لى موافقت ا  م الدولية المنظمة لو الدولة إ راب

 (461)مشتركة بصو ة اال تراضات صوغ 2-6-6
 ا تـراض صوغ في  ولية منظمات لو  وه  دة اشتراك يؤثر ال 

 .اال تراض لذلر االنفرا ي الطابع  لى
(462)الكتابي الشكل 2-6-7

 

 .كتابة اال تراض صوغ يجب 
 (463)النفا  م نية منع  خوه المعاهدة حيز  اإل راب 2-6-8
 تحفـظ  لى المعترضة الدولية المنظمة لو الدولة لدى كان  إ ا 
 الدوليـة المنظمة لو الدولة وبيم بين ا النفا  حيز المعاهدة  خوه منع نية ما

ــة تلــر  ــم بوضــوح تعــرب لن  لي ــا المتحفظــة، ــل الني  المعاهــدة  خــوه قب
 .المتحفظة المنظمة لو الدولة تلر وبيم بين ا النفا  حيز
(464)اال تراضات صوغ إجراءات 2-6-9

 

ـــق   5-1-2و 4-1-2و 3-1-2 التوجي يـــة المبـــا ئ تنطب
 لــــــى اال تراضــــــات، مــــــع مرا ــــــاة مــــــا يقتضــــــي   7-1-2و 6-1-2و

 اختالف الحاه.
(465)التعليل 2-6-10

 

 الدا يـة األسـباب إلـى اإلمكـان قـد  اال تـراض يشـير لن ينبغي 
 .إبدائ  إلى
قبـــل تأكيــد الـــتحفظ  الصــا  لــزوع تأكيـــد اال تــراض   ــدع 2-6-11

 (466) سميا  
اال تـــــراض الـــــذي تصـــــد ه  ولـــــة لو منظمـــــة  وليـــــة  لـــــى تحفـــــظ  

ال يتطلـــب هـــو  1-2-2تأكيـــد  لـــر الـــتحفظ وفقـــا  للمبـــدل التـــوجي ي  قبـــل
 .نفي  تأكيدا  

__________ 

 دررت جلنة التياغة إرجاء النظر يف ح ين املبدأين التوجيهيني  (459)
  وليأأأأة ، انظأأأأرعلأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى التعليأأأأ  لالطأأأأالع (460)

  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008
 مثله  (461)
 مثله  (462)
 مثله  (463)
 مثله  (464)
 مثله  (465)
 مثله  (466)

  ــــم اإل ــــراب قبــــل يصــــاغ الــــذي اال تــــراض تأكيــــد لــــزوع 2-6-12
 (467)بالمعاهدة االلتزاع  لى الموافقة

  لـى الموافقـة  ـم اإل ـراب قبـل يصـاغ الذي اال تراض يتطلب ال 
  نـد المعترضـة الدوليـة المنظمـة لو الدولـة مـم  سميا   تأكيدا   بالمعاهدة االلتزاع
 مـــم المنظمـــة لو الدولـــة هـــذه كانـــ  إ ا االلتـــزاع  لـــى الموافقـــة  ـــم إ راب ـــا
 ويجــب اال تــراض؛ صــوغ  نــد المعاهــدة  لــى الموقعــة المنظمــات لو الــدوه
 . لي ا الموقعة المنظمات لو الدوه مم تكم لم إ ا تأكيده

 (468)اال تراض صوغ م لة 2-6-13
منظمـة  لم تنص المعاهدة  لى حكم مخالف، يجوز لدولة لو ما 

 ولية لن تصوغ ا تراضا   لى تحفظ إمـا قبـل انقضـاء فتـرة اثنـي  شـر شـ را  
 المنظمة لو الدولة تلر إ راب تا يخ حتى لى تا يخ إشعا ها بالتحفظ، لو 

 .الحقا   كان لي ما بالمعاهدة، االلتزاع  لى موافقت ا  م الدولية
(469)المشروطة اال تراضات 2-6-14

 

 تــراض  لــى تحفــظ محــد  محتمــل لو مقبــل االتنــت   ــم  ال
 اةثا  القانونية لال تراض. 

(470)المتأخرة اال تراضات 2-6-15
 

تنــت   ــم اال تــراض الــذي يصــاغ  لــى تحفــظ بعــد انقضــاء  ال
ــا  القانونيــة التــي  13-6-2الم لــة المحــد ة فــي المبــدل التــوجي ي  اةث

 حدو  هذه الم لة.  في يصد يحدث ا ا تراض 
 (471)وتعديل ا التحفظات  لى  تراضاتاال سحب 2-7
(472)التحفظات  لى اال تراضات سحب 2-7-1

 

 ســحب اال تـراض  لــى الـتحفظ فــي لي وقـ ، مــا لـم تــنص يجـوز 
 المعاهدة  لى خالف  لر.

(473)التحفظات  لى اال تراضات سحب شكل 2-7-2
 

 .كتابة التحفظ  لى اال تراض سحب يصاغ لن يجب 

(474)التحفظات  لى اال تراضات سحب وإبالغ صوغ 2-7-3
 

ـــق   6-5-2و 5-5-2و 4-5-2 التوجي يـــة المبـــا ئ تنطب
 لــــى ســــحب اال تراضــــات  لــــى التحفظــــات، مــــع مرا ــــاة مــــا يقتضــــي  

 الحاه. اختالف

__________ 

 مثله  (467)
 مثله  (468)
 مثله  (469)
 مثله  (470)
 مثله  (471)
 مثله  (472)
 مثله  (473)
 مثله  (474)



 التحفظات  لى المعاهدات 115

 

(475)التحفظ  لى اال تراض سحب لثر 2-7-4
 

 ا تــراض بيــحب تقــوع التــي الدوليــة المنظمــة لو الدولــة تعتبــر 
 .التحفظ  لر قبل  قد تحفظ  لى صاغت  لن سبق
(476)اال تراض سحب نفا  تا يخ 2-7-5

 

 لـــى  تفـــقلو مـــا لـــم يُ  حكـــم مخـــالفمـــا لـــم تـــنص المعاهـــدة  لـــى  
إال  نـدما تتيـلم  ا  نافـذ تحفـظ  لـى ا تـراضال يصبم سحب  ،إجراء مخالف

 الدولة لو المنظمة الدولية التي صاغ  التحفظ إشعا ا  بذلر اليحب.
 المعترضـة الدوليـة المنظمة لو للدولة في ا يجوز التي الحاالت 2-7-6
(477)التحفظ  لى اال تراض سحب نفا  تا يخ بتحديد تنفر  لن

 

 الـذي التـا يخ في نافذا   التحفظ  لى اال تراض سحب يصبم
 فيــ  تيــّلم  الــذي للتــا يخ الحقــا   التــا يخ هــذا كــان إ ا صــاحب  يحــد ه
 .ب  إشعا ا   المتحفِّظة الدولية المنظمة لو الدولة

(478)لال تراض الجزئي اليحب 2-7-7
 

  لــى ا تراضـا   جزئيــا   تيـحب لن  وليــة منظمـة لو لدولــة يجـوز
 الجزئي اليحب ويخضع.  لر خالف  لى المعاهدة تنص لم ما تحفظ

 اليـحب  لـى تنطبـق التـي واإلجرائيـة الشـكلية القوا ـد لـنفس لال تراض
 .الشرو  بنفس نافذا   ويكون لال تراض الكامل

(479)لال تراض الجزئي اليحب لثر 2-7-8
 

اليـحب الجزئـي إلــى تعـديل اةثـا  القانونيـة لال تــراض  يـؤ ي
  لـى الـتحفظ وصـاحب اال تـراض صـاحب بـيم التعاهديـة عالقات لى ال

 نحو الوا   في الصيغة الجديدة لال تراض.ال
 (480)تحفظال  لى اال تراض نطاق توسيع 2-7-9

لدولــة لو منظمــة  وليــة لبــدت ا تراضــا   لــى تحفــظ لن  يجــوز
توســع نطــاق  لــر اال تــراض خــاله الفتــرة الزمنيــة المنصــوص  لي ــا فــي 

 لـــى لال يـــؤ ي هـــذا التوســـيع إلـــى تعـــديل  13-6-2المبـــدل التـــوجي ي 
 العالقات التعاهدية بيم صاحب التحفظ وصاحب اال تراض. 

 التحفظات قبوه صوغ 2-8

 (481)التحفظات قبوه هلشكا [2-8] 2-8-0
ــــوه ينشــــأ قــــد  ــــتحفظ قب  ب ــــذا انفــــرا ي إ ــــالن خــــاله مــــم ال

 متعاقــدة  وليـة منظمــة لو متعاقـدة  ولــة سـكوت خــاله مـم لو الخصـوص
  .13-6-2 التوجي ي المبدل في المحد ة المدة خاله

__________ 

 مثله  (475)
 مثله  (476)
 مثله  (477)
 مثله  (478)
 مثله  (479)
 مثله  (480)
 مثله  (481)

  (482)للتحفظات الضمني القبوه 2-8-1

 الدولـــة لن يُعتبـــر مخـــالف، حكـــم  لـــى المعاهـــدة تـــنص لـــم مــا 
ــة المنظمــة لو ــتحفظ قبلــ  قــد الدولي  ا تراضــا   لبــدت قــد تكــم لــم إ ا ال

ـــتحفظ هـــذا  لـــى ـــرة خـــاله ال ـــة الفت  المبـــدل فـــي  لي ـــا المنصـــوص الزمني
 .13-6-2 التوجي ي

  (483)باإلجماع التحفظات قبوه 2-8-2

مم بعـض لو كـل  حالة التحفظ الذي يتطلب قبوال  إجما يا   في 
الدوه لو المنظمات الدولية األطراف فـي المعاهـدة لو التـي يحـق ل ـا لن 

 .تحقق متى ن ائيا   القبوههذا تصبم لطرافا  في ا، يكون 

  (484)للتحفظ الصريم القبوه 2-8-3

ـــة يجـــوز  ـــة للمنظمـــة لو للدول فـــي لي  ،صـــراحة تقبـــل لن الدولي
 .لخرى  ولية منظمة لوالتحفظ الذي تصوغ   ولة  ،وق 

  (485)الصريم للقبوه الكتابي الشكل 2-8-4

 .كتابة   للتحفظ الصريم القبوه صوغ يجب 
  (486)الصريم القبوه صوغ إجراءات 2-8-5

ـــا ئ تيـــري  ـــة المب  5-1-2و 4-1-2و 3-1-2 التوجي ي
مــــع مرا ــــاة مــــا يقتضــــي   ،الصــــريم القبــــوه  لــــى 7-1-2و 6-1-2و

 اختالف الحاه.

 الــتحفظ تأكيــد قبـل يــتم الــذي القبـوه تأكيــد اشــترا   ـدع 2-8-6
  (487) سميا  

 تأكيـد قبل لتحفظ صريحا   قبوال    ولية منظمة لو  ولة قبوه إن 
 حـــــد فـــــي ييـــــتلزع ال 1-2-2 التـــــوجي ي للمبـــــدل وفقـــــا   الـــــتحفظ هـــــذا
 .تأكيدا    ات 
  (488) ولية لمنظمة المُنشئة الوثيقة  لى التحفظ قبوه 2-8-7

كانـ  المعاهـدة وثيقــة ُمنشـئة لمنظمـة  وليــة، ومـا لـم تــنص   إ ا 
 في المختص الج از قبوه التحفظ ييتلزع ،حكم مخالفالمعاهدة  لى 

 .المنظمة تلر

__________ 

الىلأأأأرع  ، انظأأأأرعلأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى التعليأأأأ  لالطأأأأالع (482)
 أدناو  2-جيم

 مثله  (483)

 مثله  (484)

 مثله  (485)

 مثله  (486)

 مثله  (487)

 مثله  (488)
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  (489)مُنشئة وثيقة  لى التحفظ بقبوه المختص الج از 2-8-8
  لــى الــتحفظ قبــوهببقوا ــد المنظمــة، يعــو  االختصــاص   هنــا   

  :إلى  ولية لمنظمة ُمنشئة وثيقة
   لو ؛بالبّ  في قبوه  ضو في المنظمة المختص الج از )ل( 
  لو ؛بتعديل الوثيقة الُمنشئة المختص الج از )ب( 
 .الوثيقة هذه بتفيير المختص الج از )ج( 
  (490)مُنشئة وثيقة  لى التحفظ قبوه طرائق 2-8-9
القبـــــوه  يكـــــونبقوا ـــــد المنظمـــــة، يجـــــب لال   هنــــا   -1 

المنظمة المخـتص قبـوال  ضـمنيا . غيـر لن قبـوه  ضـوية  ج از الصا    م
 الدولة لو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبوال  لذلر التحفظ.

 لمنظمــة ُمنشـئة وثيقـة  لـى الـتحفظ قبـوه وألغـراض -2 
 المنظمـات لو الدوه جانب مم للتحفظ الفر ي القبوه ُيشتر  ال  ولية،
 .المنظمة في األ ضاء الدولية

  (491)بعد نفا ها يبدل لم مُنشئة وثيقة  لى التحفظ قبوه 2-8-10
 ندما و  7-8-2 التوجي ي المبدل في إلي ا المشا  الحالة في 
الُمنشئة نافذة المفعوه بعد، يعتبر الـتحفظ مقبـوال  مـا لـم  الوثيقةتكون  ال

ــة موقعــة  لــى  لــر الــتحفظ  تعتــرض لي  ولــة موقعــة لو لي منظمــة  ولي
شـ را  بعـد تلقي ـا إشـعا ا  بـذلر الـتحفظ. ويكـون  12خاله فترة لقصـاها 

 هذا القبوه اإلجما ي ن ائيا  متى تحقق. 
  لـــى تحفـــظ نبشـــأ  وليـــة منظمـــة فـــي العضـــو فعـــل    2-8-11

  (492)المُنشئة الوثيقة
ـــــدوه لو المنظمـــــات  7-8-2يمنـــــع المبـــــدل التـــــوجي ي  ال  ال

الدولية األ ضاء في منظمة  ولية مم اتخا  موقف بشأن جواز لو مالءمة 
تحفظ  لى وثيقة ُمنشئة للمنظمة. ويكون هذا الـرلي فـي حـد  اتـ   ـديم 

 .قانونيةالاألثر مم الناحية 
  (493)التحفظ لقبوه الن ائي الطابع 2-8-12
 .التحفظ قبوه تعديل لو سحب يجوز ال 
 التفييرية اإل النات  لى األفعاه   و  صوغ 2-9
  (494)التفييري اإل الن لى  الموافقة 2-9-1
بيانـا  انفرا يــا  تصــد ه  تفيــيريال  ــالناإل الموافقــة   لـى  تعنـي 

 ولـــة لو منظمـــة  وليـــة كـــر  فعـــل  لـــى إ ـــالن تفيـــيري متعلـــق بمعاهـــدة 
لو المنظمـة  الدولةفي  صاغت   ولة لخرى لو منظمة  ولية لخرى، وتعرب 

 .اإل الن  لر في المقترحالتفيير  اتفاق ا مع  ممصد ة البيان 
__________ 

 مثله  (489)

 مثله  (490)

 مثله  (491)

 مثله  (492)

 مثله  (493)

 مثله  (494)

  (495)التفييري اإل الن معا ضة 2-9-2

بيانــا  انفرا يــا  تصــد ه  ولــة  التفيــيري اإل ــالن  معا ضــة  تعنــي 
منظمــة  وليــة كــر  فعــل  لــى إ ــالن تفيــيري متعلــق بمعاهــدة صــاغت   لو

لو المنظمــــة  الدولــــةفيـــ   ولـــة لخــــرى لو منظمـــة  وليــــة لخـــرى، وتــــرفض 
  ـم  لـر فـي بمـا التفيـيري، اإل الن في المصاغ التفييرمصد ة البيان 

 .بديل تفيير صوغ طريق

  (496)تفييري اإل الن تكييف إ ا ة 2-9-3

بيانـــــا   تفيـــــيريال  ـــــالناإل  تكييـــــف إ ـــــا ة  تعنـــــي -1 
انفرا يا  تصد ه  ولة لو منظمة  ولية كر  فعل  لى إ الن تفييري متعلق 

 الدولــةفيــ  بمعاهــدة صــاغت   ولــة لخــرى لو منظمــة  وليــة لخــرى، وتعامــل 
 .تحفظا   بوصف  اإل النالمنظمة مصد ة البيان  لو
ـــة ترا ـــي لن ينبغـــي -2  ـــة المنظمـــة لو الدول  التـــي الدولي

 3-1التوجي يـة مـم  المبـا ئَ  تحفظـا   بوصف  تفييري إ الن معاملة تعتزع
 .3-3-1إلى 
   (497)التكييفإ ا ة  لو المعا ضةصوغ الموافقة لو  حرية 2-9-4

ألي  ولـــــــة متعاقـــــــدة لو لي منظمـــــــة  وليـــــــة متعاقـــــــدة  يجـــــــوز 
يحــــق ل ــــا لن تصــــبم طرفــــا  فــــي المعاهــــدة  ولــــة لو منظمــــة  وليــــة  وألي
لو معا ضـــــت  إ ــــالن تفيــــيري   لــــى الموافقــــةتصــــوغ فــــي لي وقــــ   لن
 .إ ا ة تكييف  لو

  (498)التكييف وإ ا ة والمعا ضةالموافقة  شكل 2-9-5
ـــــليُ   معا ضـــــت  إ ـــــالن تفيـــــيري لو   لـــــىصـــــوغ الموافقـــــة  فضف
 .كتابة تكييف  إ ا ة لو
  (499)التكييف وإ ا ة والمعا ضةالموافقة  تعليل 2-9-6
لو  معا ضــت لن تبــيم الموافقــة  لــى إ ــالن تفيــيري لو  ينبغــي 

 .صوغ ا إلى الدا ية األسباب اإلمكان، قد  ،تكييف إ ا ة 
  (500)التكييفإ ا ة  لو المعا ضةوإبالغ الموافقة لو  صوغ 2-9-7
 معا ضـت صوغ وإبالغ الموافقـة  لـى إ ـالن تفيـيري لو  ينبغي 

 4-1-2و 3-1-2 التوجي يــــة للمبــــا ئ وفقـــا   تكييفــــ إ ـــا ة  لو
 .الحاه اختالف يقتضي مرا اة ما ، مع 7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و
  (501)المعا ضةقرينة الموافقة لو  انعداع 2-9-8
 .معا ضت تُفترض الموافقة  لى إ الن تفييري لو  ال -1 

__________ 

 مثله  (495)

 مثله  (496)

 مثله  (497)

 مثله  (498)

 مثله  (499)

 مثله  (500)

 مثله  (501)



 التحفظات  لى المعاهدات 117

 

ـــــرغم -2  ـــــدليم التـــــوجي ييم  ب  1-9-2لحكـــــاع المب
 ،معا ضت ، يجوز لن ُتيتنت  الموافقة  لى إ الن تفييري لو 2-9-2و
 مع ،المعنية الدولية المنظمات لو الدوه سلوك مم استثنائية، حاالت في

 .الصلة  ات الظروف كل مرا اة
  (502)تفييري إ الن إزاء اليكوت 2-9-9
  وليـة منظمـة لو  ولـة سـكوت مجـر  مم ُييتنت  ال -1 

 . لي  موافقت ا تفييري إ الن إزاء
ــــة  فــــي -2  ــــد يكــــون ليــــكوت الدول حــــاالت اســــتثنائية، ق
فيمــــا إ ا كانـــ ، مـــم خــــاله  البـــ المنظمـــة الدوليـــة لهميـــة بالنيــــبة إلـــى  لو

 .التفييري اإل الن وافق   لىفي اال تبا ، قد  ظروفالتصرف ا ومع لخذ 
  (503)المشروطة التفييرية اإل النات  لى الفعل   و  2-9-10]
 مـع، 12-8-2 إلـى 1-6-2 مـم التوجي يـة المبا ئ تنطبق 

 والمنظمــات الــدوه فعــل   و   لــى الحــاه، اخــتالف يقتضــي  مــا مرا ــاة
 .[المشروطة التفييرية اإل النات  لى الدولية

 التفييرية واإل النات التحفظات صحة -3
  (504)الجائزة التحفظات 3-1
ــة  ــة، للمنظمــة لو للدول ــع  نــد الدولي  التصــديق لو معاهــدة توقي

 إلي ــا، االنضــماع لو  لي ــا الموافقــة لو قبول ــا لو  ســميا   إقرا هــا لو  لي ــا
 :لم ما تحفظا ، تصوغ لن
 لو التحفظ؛ هذا المعاهدة تحظر )ل( 
 ســـوى تُبـــدى لن يجـــوز ال لنـــ   لـــى المعاهـــدة تـــنص )ب( 

 لو المعني؛ التحفظ بين ا مم ليس محدف ة تحفظات
ـــــــتحفظ، يكـــــــم )ج(  ـــــــي الحـــــــاالت فـــــــي ال ـــــــنص ال الت  ت

 المعاهـــــــدة لموضـــــــوع مخالفـــــــا  )ب(، و)ل(  الفر يتـــــــان الفقرتـــــــان  لي ـــــــا
 .من ا والغرض

  (505)صراحة   المعاهدة تحظرها التي التحفظات 3-1-1
 كانــ  إ ا المعاهــدة بموجــب صــراحة   محظــو ا   الــتحفظ يكــون 

 :خاصا   حكما   تتضمم المعاهدة
 لو التحفظات؛ جميع يحظر )ل( 
 وصـيغ محـد ة، لحكـاع  لـى تحفظـات إبـداء يحظر )ب( 

 لو األحكاع؛ هذه مم حكم  لىالمعني  التحفظ
 الــتحفظ وكــان التحفظــات، مــم معينــة فئــات يحظــر )ج( 

 .الفئات هذه مم فئة ضمم يند جالمعني 
__________ 

 مثله  (502)

 مثله  (503)

انظأأأأأأأأر لالطأأأأأأأأالع علأأأأأأأأى التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ ا املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي،  (504)
  182-180ه  (،الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006  ولية

علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر املرجأأأأع  لالطأأأأالع (505)
  187-183نىلسه، ه 

 (506)المحدف ة التحفظات تعريف 3-1-2

ــــوجي ي  ألغــــراض  ، يعنــــي تعبيــــر  التحفظــــات 1-3المبــــدل الت
 لــى إمكانيــة إبــدائ ا صــراحة   المعاهـدةالتــي تــنص  التحفظــاتالمحـدف ة  

 يتعلــق فيمــا ككــل المعاهــدة بشــأن لو المعاهــدة مــم معينــة لحكــاع بشــأن
 .المحد ة الجوانب ببعض

  (507)المعاهدة تحظرها ال التي التحفظات جواز 3-1-3

 يجــوز فــال معينــة، تحفظــات صــوغ تحظــر المعاهــدة كانــ  إ ا 
 كـان إ ا إال المعاهـدة تحظـره ال تحفظـا   تصـوغ لن  وليـة منظمـة لو لدولة
 .من ا والغرض المعاهدة موضوع مع يتعا ض ال التحفظ هذا

  (508)محد ةال تحفظاتال جواز 3-1-4

صوغ تحفظـات محـد ة  إمكانية  لى تنص المعاهدةكان    إ ا 
ـــــــة لو منظمـــــــة  وليـــــــة لن   ون لن تحـــــــد  مضـــــــمون ا، فـــــــال يجـــــــوز لدول

الـتحفظ ال يتعـا ض مـع موضـوع المعاهـدة تحفظـا  إال إ ا كـان هـذا  تصوغ
 والغرض من ا.

   (509)من ا والغرض المعاهدة موضوع مع التحفظ توافق  دع 3-1-5

 من ـا والغـرض المعاهـدة موضوع مع متوافق غير التحفظ يكون 
 بحيث العاع، لتوج  ا ضرو يا   يكون المعاهدة مم لساسيا    نصرا   مس إ ا

 .المعاهدة وجو  بعلة يخل

  (510)من ا والغرضالمعاهدة  موضوعتحديد  3-1-6

من ـا بحيـم نيـة مـع مرا ـاة  والغـرضالمعاهـدة  موضوع يحد  
 ليضــــا ، االســــتعانةجــــوز يمصـــطلحات ا فــــي اليــــياق الــــذي و  ت فيــــ . و 

ـــوان ،بصـــفة خاصـــة التحضـــيرية والظـــروف التـــي   ـــال مالو  المعاهـــدة بعن
 تتفـق التـي الالحقـة ة، بالمما سـمناسـبا   كـان حيثمـا وكذلر، ا قدت في 

 .األطراف  لي ا

 (511)العامة لو الغامضة التحفظات 3-1-7

 مـدى تقيـيم بغيـة نطاقـ ، تحديـد يتيم نحو  لى التحفظ يصاغ 
 .من ا والغرض المعاهـدة موضوع مع خاصة بصفة توافق 

__________ 

املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (506)
  192-187، ه نىلسه
املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (507)

  194-192، ه نىلسه
املرجأأأأع لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر  (508)

  195-194، ه نىلسه
  وليأأأأةانظأأأأر لالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (509)

  44-39ه (،الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2007
املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (510)

  47-44نىلسه، ه 
املرجأأأأع  انظأأأأرى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، لالطأأأأالع علأأأأ (511)

  50-47نىلسه، ه 
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 (512) رفية قا دة يعكس نص  لى التحفظات 3-1-8
ــر إن -1  ــة قا ــدة  ــم المعاهــدة فــي نــص تعبي  هــو  رفي

 يشــكل ال كــان وإن الــتحفظ صــحة  لــى الحكــم فــي الصــلة وثيــق  نصــر
 .النص  لر  لى التحفظ غو ص لماع  ائقا    ات  حد في
 قا ــدة  ــم يعبــر المعاهــدة فــي نــص  لــى والــتحفظ -2 

 كقا ـدة انطباق ـا ييتمر التي القا دة لتلر الملزع الطابع يمسّ  ال  رفية
 الـدوه مـم وغيرهـا المتحفِّظـة الدوليـة المنظمـة لو الدولة بيم ملزمة  رفية

 .القا دة بتلر الُملَزمـة الدولية المنظمات لو
 (513)آمرة لقا دة المخالفة التحفظات 3-1-9
يمكــم لن ييـــتبعد الــتحفظ األثـــر القــانوني للمعاهـــدة لو لن  ال 

ل   لى نحو يخالف قا دة   .الدولي لقانونالعامة ل قوا دال مم قطعيةيعدِّ
 (514)لالنتقاص قابلة غير بحقوق تتعلق نصوص  لى التحفظات 3-1-10
 فـي نـص  لـى تحفظا   تصوغ لن  ولية منظمة لو لدولة يجوز ال 

 الــتحفظ  لــر كــان إ ا إال لالنتقــاص، قابلــة غيــر بحقــوق يتعلــق معاهــدة
. المعاهــدة تلــر  ــم الناجمــة األساســية وااللتزامــات الحقــوق مــع يتوافــق
 لتلـــر األطـــراف لولت ـــا التـــي األهميـــة ترا ـــى التوافـــق،  لـــر تقيـــيم وفـــي

 .لالنتقاص قابلة غير بجعل ا الحقوق
 (515)الداخلي بالقانون المتعلقة التحفظات 3-1-11
يجوز إبداء تحفظ ترمي ب   ولة لو منظمـة  وليـة إلـى اسـتبعا   ال 

لو تعديل األثر القانوني لنصوص معينة في معاهدة لو للمعاهـدة ككـل صـونا  
لقوا ـــد تلـــر  ليـــالمة معـــايير محـــد ة للقـــانون الـــداخلي لتلـــر الدولـــة لو

 من ا. والغرضالمنظمة إال إ ا كان يتوافق مع موضوع المعاهدة 
 (516)اإلنيان لحقوق العامة المعاهدات  لى فظاتالتح 3-1-12
  امــة معاهــدة وغــرض موضــوع مــع الــتحفظ توافــق مــدى لتقيــيم 

 الحقوق قابلية  دع الحيبان في يؤخذ لن ينبغي اإلنيان، حقوق لحماية
 وتشــابك ا الحقــوق هــذه وتــراب  للتجزئــة المعاهــدة فــي  لي ــا المنصــوص

 العــاع التوجــ  ســياق فــي الــتحفظ موضــوع الــنص لو الحــق لهميــة وكــذلر
 . لي  التحفظ  لر تأثير خطو ة ومدى للمعاهدة،

 بتيـــوية تتعلـــق المعاهـــدة فـــي نصـــوص  لـــى التحفظـــات 3-1-13
 (517)المعاهدة تنفيذ  صد لو المناز ات

__________ 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (512)
  55-50نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (513)
  58-55نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (514)
  60-58نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (515)
  63-60نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (516)
  64-63نىلسه، ه 

املرجأأأأع  انظأأأأرلالطأأأأالع علأأأأى التعليأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي،  (517)
  66-64نىلسه، ه 

يكـــون الـــتحفظ  لـــى نـــص وا   فـــي معاهـــدة يتعلـــق بتيـــوية  ال 
ـــ ، مـــع  ـــر متوافـــق، فـــي حـــد  ات المناز ـــات لو  صـــد تنفيـــذ المعاهـــدة غي

 والغرض من ا، ما لم يكم هذا التحفظ: المعاهدةموضوع 
لو تعديل األثر القـانوني لـنص فـي  استبعا إلى  يرمي )ل( 

 المعاهدة ال بد من  لعّلة وجو ها؛ لو
 ليــ  لثــر مــؤ اه اســتبعا  الدولــة لو المنظمــة  يترتــب )ب(

تنفيــذ المعاهــدة  لرصــدالدوليــة المتحفظــة مــم آليــة لتيــوية المناز ــات لو 
فيما يتعلق بنص في المعاهدة سبق ل ا قبول ، إ ا كـان إ مـاه هـذه اةليـة 

 يشكل  ات الغرض المتوخى مم المعاهدة.
  (518)التحفظات جواز تقييم 3-2
ـــة، للج ـــات   جـــواز تقـــّيم لن اختصاصـــ ،نطـــاق  فـــي كـــل التالي

 :معاهدة  لى  ولية منظمة لو  ولة تصوغ ا التي التحفظات
 المتعاقدة؛المتعاقدة لو المنظمات  الدوه )ل( 
 المناز ات؛ تيوية وهيئات )ب( 
 .المعاهدات  صد وهيئات )ج( 
 جــــواز تقيــــيم فــــي المعاهـــدات  صــــد هيئــــات اختصـــاص 3-2-1

  (519)التحفظات
 بالوظــائف الوفــاء لغــرض معاهــدة،  صــد ل يئــة يجــوز -1 

 . ولية منظمة لو  ولة تصوغ ا التي التحفظات جواز تقييم إلي ا، الموكلة
 ال يئـة هـذه إلي ـا تخلـص التـي لالستنتاجات ويكون -2 

ــاجم  ــم ل ائ ــا  هــذا الختصاصــ ا مما ســت ا فــي ــر القــانوني الن نفــس األث
 لدو ها في الرصد.

 تقيـيم فـي المعاهـدات  صـد هيئات اختصاص تحديد 3-2-2
  (520)التحفظات جواز

لن تحــــد  الــــدوه لو المنظمــــات الدوليــــة،  نــــد تكليــــف  ينبغــــي 
ـــات   باختصـــاص  صـــد تطبيـــق المعاهـــدات، حيثمـــا كـــان  لـــر مالئمـــا ،  هيئ
التحفظـــــات.  وازجـــــوحـــــدو  اختصـــــاص تلـــــر ال يئـــــات فـــــي تقيـــــيم  طـــــابع
ـــا ـــدابير  لم ـــيمكم ا تمـــا  ت ـــات الرصـــد القائمـــة، ف  تحقيقـــا  بالنيـــبة إلـــى هيئ

 .نفي ا للغاية
  صــــــد هيئــــــات مــــــع الدوليــــــة والمنظمــــــات الــــــدوه تعــــــاون 3-2-3

   (521)المعاهدات
  لـــىالـــدوه والمنظمـــات الدوليـــة التـــي صـــاغ  تحفظـــات  تكـــون 

وينبغـي ل ـا لن بالتعاون مع تلر ال يئة  ملزمة   تطبيق ا لرصد هيئة تنشض معاهدة
 .صاغت اتلر ال يئة لجواز التحفظات التي  تقييم كاملة مرا اةترا ي 

__________ 

يأأأأ  علأأأأى حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي، انظأأأأر الىلأأأأرع لالطأأأأالع علأأأأى التعل (518)
 أدناو  2-جيم

 مثله  (519)

 مثله  (520)

 مثله  (521)
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ـــة فـــي التحفظـــات جـــواز بتقيـــيم المختصـــة ال يئـــات 3-2-4  حال
  (522)المعاهدة لرصد هيئة إنشاء

 اختصـاصتنشض المعاهدة هيئة لرصد تطبيق ـا، ال يخـل   ندما 
الـدوه المتعاقـدة لو المنظمـات الدوليـة المتعاقـدة  باختصـاصتلر ال يئة 
 هيئــات باختصــاص وال المعاهــدة، تلــر  لــى التحفظــات جــوازفــي تقيــيم 

 .المعاهدة تطبيق لو تفيير في المختصة المناز ات تيوية

 جـــوازهيئـــات تيـــوية المناز ـــات فـــي تقيـــيم  اختصـــاص 3-2-5
  (523)التحفظات

تكــون هيئــة لتيــوية المناز ــات مختصــة باتخــا  قــرا ات   نــدما 
الزما  لوفاء تلر  ما تحفظ جواز تقييم ويكون ،مناز ةملزمة لألطراف في 

مم  ناصر القرا ،  ا  ال يئة باختصاص ا، يكون  لر التقييم، بوصف   نصر 
 ملزما  قانونا  لألطراف.

  (524)التحفظ دع جواز  نتائ  3-3

مـــم الحظـــر الناشـــض  ـــم  بـــالرغمغ يكـــون الـــتحفظ الـــذي يصـــا  
 غـرضالو  المعاهدةبالرغم مم  دع توافق  مع موضوع  لو المعاهدةلحكاع 

تحفظا  غير جائز،  ونما حاجة إلى التمييز بيم النتـائ  المترتبـة  لـى   امن
 .لسس  دع الجواز هذه

  (525)الدولية والميؤولية التحفظاتجواز   دع 3-3-1

نتائجـــ  بمقتضـــى قـــانون  الجـــائزحـــدث صـــوغ الـــتحفظ غيـــر يُ  
الميــــــؤولية الدوليــــــة للدولــــــة  ،فــــــي حــــــد  اتــــــ  ،المعاهـــــدات وال ينشــــــض

 ية التي صاغت .المنظمة الدول لو

نز مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها  -2
 والستني ال  اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية

مشأأأأأأأىلوعة يأأأأأأأرد أدنأأأأأأأاو نأأأأأأأز مشأأأأأأأاريع املبأأأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأأة  -84
 بالتعليقات عليها، وال  اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والستني 

 التفييرية اإل النات شكل (526)2-4-0
  .يفّضل لن يصاغ اإل الن التفييري كتابة 

 التعلي 
ما من تربير يسوّغ إجبار دولة أو منظمة دولية على اتباع  (1)

التىلسأ ال   تعفيه إجراءات معينة لحي تقدد، وف  شحل حمدد، 
التىلادية حي طر  فيها أو مودعة عليها أو مؤحلة لالنضماد إليهأا  

__________ 

 مثله  (522)

 مثله  (523)

 مثله  (524)

 مثله  (525)

 أأأأيتوجب إعأأأأادة النظأأأأر يف تأأأأرديم املبأأأأدأ التأأأأوجيهي حأأأأ ا يف مر لأأأأة  (526)
 "اقل" املبادئ التوجيهية يف القراءة األوىل، أو عند القراءة الثانية 

ومن مث، فإنه ال الة بتاتاً بني التحة الشحلية لإلعالن التىلسأأ  
  وعليأأأه فإنأأأه ال يتأأأح أن (527)وا أأأرتاد شأأأحل أو إجأأأراءات بعينهأأأا

 ببسأأاطة القواعأأد املتعلقأأة بشأأحل التحىلظأأات وبإبالغهأأا علأأى ُتفبَّأأ 
ا عالنأأات التىلسأأأية البسأأيفة، والأأ  ميحأأن ا عأأراب عنهأأا شأأىلهياً  
وبالتايل فإنه  يحون مأن املىلاردأة املفالبأة بأفن تبلَّأ  هبأا رمسيأاً الأدول 

 أو املنظمات الدولية األ ر  املعنية 
غأأأأأ أنأأأأه يبأأأأدو مأأأأن املنا أأأأب كىلالأأأأة إشأأأأهار ا عالنأأأأات  (2)

غأأأأم غيأأأأاب أ  التىلسأأأأأية علأأأأى نفأأأأاق وا أأأأع كلمأأأأا أمحأأأأن ذلأأأأك ر 
موجأأأأأب دأأأأأانوين يف حأأأأأ ا التأأأأأدد  ويف  أأأأأال عأأأأأدد ديأأأأأاد اأأأأأا ب 

حيقأأ  األ أأر املنشأأود   ا عأالن بأأ لك ا بأأالغ، فإنأأه  أاطر تعلأأه ال
 إذ إن تف أو الىلعلي مرحون إىل  د كبأ بنفاق نشرو 

، يف اآل أأأأار القانونيأأأأة (528)ودون ادأأأأوض، يف حأأأأ و املر لأأأأة (3)
 تىلسأأ املعاحأدة املعنيأة وتفبيقهأا، ال  دد اأد ها حأ و ا عالنأات يف

فإنأأه مأأن البأأديهي أن حأأ و ا عالنأأات االنىلراديأأة كىليلأأة بأأفداء دور مأأا 
علأأأة وجودحأأأا، وهلأأأ و الغايأأأة تعمأأأد  يف غضأأأون عمأأأر املعاحأأأدة؛ فتلأأأك

إليهأأا الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة  ودأأد شأأددت حمحمأأة العأأدل الدوليأأة 
 العملية، داملًة إنه:على أمهية ح و ا عالنات من النا ية 

املعفَأأى للتأأحوك القانونيأة مأأن دِبأأل أطرافهأأا أنىلسأأهم إذا مل يحأن التىلسأأأ  
عنأأدما يتضأأمن إدأأرار  كبأأأة إ باتيأأةيف اديأأد مأأدلوهلا، فإنأأه حيظأأى مأأع ذلأأك بقأأوة  داطعأأاً 

  (529)التحوكأ د األطرا  وا عليه من التزامات ووجب اك من 
بدورو علأى أمهيأة ودور ا عالنأات التىلسأأية  وشدد روااريو  ابيينزا

يف إجيأاد  أل  بنأاءة تساحم مسأامهة " وما تثأو من ردود داماًل إهنا
للمىلسأأر مىليأأدة أكثأأر مأأع ذلأأك [  و أأتحون ا عالنأأات مأأا]ملنااعأأة 

وإنأأأأأأأأأأا وشأأأأأأأأأأحلة تىلسأأأأأأأأأأأ ،  أأأأأأأأأأني ال يتعلأأأأأأأأأأ  األمأأأأأأأأأأر ونااعأأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأأا
حاميأأأأان بشأأأأفن الأأأأ  أجرهتأأأأا مونيحأأأأا  الدرا أأأأةويف   (530)"أكثأأأأر ال

االنىلراديأأأأأأة املتعلقأأأأأأة باملعاحأأأأأأدات املتعأأأأأأددة  التىلسأأأأأأأيةا عالنأأأأأأات 
 األطرا ، شددت، عن   ، على ما يلي:

__________ 

 M. Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen انظر أيضاً  (527)

zu multilateralen Verträgen (“Unilateral Interpretative Declarations to 

Multilateral Treaties”), Berlin, Duncker and Humblot, 2005, p. 117  

 من اجلزء الرابع من دليل املمار ة  2انظر أدناو الىلرع  (528)

(529) International Status of South-West Africa, Advisory Opinion of 

11 July 1950, I.C.J. Reports 1950, p. 128, at pp. 135–136   ،ومأع ذلأك
واضحة يف كوهنا أكثأر تقييأداً ملأا دأد يحأون لإلعالنأات  وجهة نظرلالطالع على 

 Maritime Delimitation in the Black Sea (Romaniaالتىلسأية من تف أ، انظر 

v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 61, at p. 78, para. 42  
(530) R. Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali e trattati 

internazionali, Milan, Giuffrè, 1996, p. 275  
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 البسأأيط التىلسأأأ  ا عأأالن أن إىل ا شأأارة جتأأدر التأأدد، حأأ ا ويف 
اأيط بأه األطرا  املتعاددة األ أر   وب ميحن أن يحتسي أمهية أكرب ألناملحت
  (531)أكرب يف  ال نشوء نزاع إ باتيةوحو بالتايل يتمتع بقوة  علماً،

وفضأأأاًل عأأأن ذلأأأك، تبأأأني املمار أأأة أن الأأأدول واملنظمأأأات  (4)
الدوليأأأة ال تأأأفلو جهأأأداً يف إشأأأهار إعالناهتأأأا التىلسأأأأية علأأأى النحأأأو 
املرجتى  إذ تبّل  الوديع هبا، مث يقود األمني العاد لألمم املتحدة من 

 املعنأأأأأأأأون املنشأأأأأأأأوريأأأأأأأأدرجها يف  ، كمأأأأأأأأا(532)جهتأأأأأأأأه بنشأأأأأأأأر نتأأأأأأأأها
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General 

  (533)(العأأأاد األمأأأني لأأأد  املودعأأأة األطأأأرا  املتعأأأددة املعاحأأأدات)
ا بأأأالغ حأأأ ا، الأأأ   يتأأأيح إشأأأهاراً وا أأأع إجأأأراء ومأأأن البأأأديهي أن 

 النفاق، يتفلب إادار ا عالنات كتابًة 
األمأأأر حنأأأا ال يتعلأأأ   أأأو  وتفلَّأأأب عملأأأي متليأأأه غأأأأ أن  (5)

، (534)اعتبأأأارات الىلعاليأأأة  فمثلمأأأا أشأأأارت إىل ذلأأأك اللجنأأأة أعأأأالو
يوجد أ  موِجب دانوين يف ح ا الشفن  وهل ا السبب، وخبال   ال

املتعلأأأأأأأأأأأأأأأأأ  بالشأأأأأأأأأأأأأأأأأحل الحتأأأأأأأأأأأأأأأأأايب  1-1-2املبأأأأأأأأأأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأأأأأأأأأأوجيهي 
يف شأأأحل جمأأأرد  0-4-2، ُ أأأرر املبأأأدأ التأأأوجيهي (535)للتحىلظأأأات

واية على غرار املبادئ التوجيهيأة الأ  اعُتمأدت مأثاًل فيمأا يتعلأ  ت
  (537)وتعليل االعرتاضات على التحىلظات (536)بتعليل التحىلظات

ويوضح ا تخداد كلمة "يىلضَّل" أّن ا تخداد الشحل الحتايب حمبَّ  
  (538)ولحنه ا تيار 

__________ 

(531) Heymann 118 أعالو(، ه 527، املرجع امل كور )احلاشية  
(532) Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary 

of Multilateral Treaties, United Nations publication (Sales No. 

E/F.94V.15), document ST/LEG/7/Rev.1, para. 218  
مأأأأن اتىلاديأأأأة  319وعلأأأأى  أأأأبيل املثأأأأال ال احلتأأأأر، رغأأأأم أن املأأأأادة  (533)

بأأأأأإبالغ ا عالنأأأأأات تُلأأأأأزد اأأأأأرا ًة وديعهأأأأأا  األمأأأأأم املتحأأأأأدة لقأأأأأانون البحأأأأأار ال
مأأأن االتىلاديأأأة، فأأأإن األمأأأني العأأأاد يتأأأوىل  311التىلسأأأأية التأأأادرة وفقأأأاً للمأأأادة 

 منشأأأأأأأأور مأأأأأأأأن 6-نشأأأأأأأأرحا بشأأأأأأأأحل منهجأأأأأأأأي يف الىلتأأأأأأأأل احلأأأأأأأأاد  والعشأأأأأأأأرين
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General  ميحأأن(

 ( http://treaties.un.orgاالطالع عليه على املودع الشبحي التايل: 
 ( من ح ا التعلي   1الىلقرة ) (534)

 1-، انظأأر الىلأأرع جأأيم1-1-2لالطأأالع علأأى نأأّز املبأأدأ التأأوجيهي  (535)
 أعالو 

)التعليأأأأأل ]تعليأأأأأل التحىلظأأأأأات[(  9-1-2انظأأأأأر املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  (536)
الىلتأأل السأأادس، (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2008  وليأأةوالتعليأأ  عليأأه، 

  2-الىلرع جيم

[( االعرتاضأأأات تعليأأل)التعليأأل ] 10-6-2التأأأوجيهي انظأأر املبأأدأ  (537)
  نىلسه املرجعوالتعلي  عليه، 

 0-4-2حأأأأ ا حأأأأو السأأأأبب الأأأأ   ألجلأأأأه حيمأأأأل املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (538)
ببساطة عنوان "شحل ا عالنأات التىلسأأية" بينمأا حيمأل املبأدأ التأوجيهي 

 املتعل  بشحل التحىلظات عنوان "الشحل الحتايب"  2-1-1

 التفييرية اإل النات إبالغ (539)مكر ا   2-4-3
ــــتم   ــــابي ينبغــــي لن ي ــــاإل الن التفيــــيري الكت ــــالغ ب اإلب

 5-1-2لإلجراءات المحد ة في المبا ئ التوجي يـة  وفقا  
 ، مع مرا اة ما يقتضي  اختالف الحاه.7-1-2و 6-1-2و

 التعلي 
إن االعتبأأأأأأأأأارات الأأأأأأأأأ  جعلأأأأأأأأأت اللجنأأأأأأأأأة تعتمأأأأأأأأأد املبأأأأأأأأأدأ  (1)

الأأأأأأأ   يواأأأأأأأي الأأأأأأأدول واملنظمأأأأأأأات الدوليأأأأأأأة  0-4-2 التأأأأأأأوجيهي
حأي اعتبأأارات تنفبأأ   (540)هتأا التىلسأأأية كتابأأةً بتىلضأيل اأأوغ إعالنا

يتيحه  ب ات القدر فيما يتعل  بنشر تلك ا عالنات، وحو نشر ال
 إال الشحل الحتايب  

ويف حأأ ا الشأأفن أيضأأاً، تبأأنيَّ للجنأأة أنأأه مأأن متأألحة كأأل  (2)
مأأأن اأأأا ب ا عأأأالن التىلسأأأأ  واألطأأأرا  املتعادأأأدة األ أأأر  أن 

ا عأأأأأالن علأأأأى أو أأأأأع نفأأأأاق حتحأأأأأن  وإذا رغأأأأب أاأأأأأحاب  يُنَشأأأأر
ا عالنات التىلسأية يف أن يؤ   مأودىلهم بعأني االعتبأار يف تفبيأ  

فأأال شأك يف أنأه مأأن  - ااأًة يف  أأال وجأود  أال   -املعاحأدة 
مودىلهم إىل الأدول واملنظمأات الدوليأة األ أر   يُأبَألَّ متلحتهم أن 

ًء من ح ا القبيل حو و دو املعنية  وفضاًل عن ذلك، يبدو أن إجرا
الحىليأأل، بفبيعتأأه، بأأفن يتأأيح لألطأأرا  املتعادأأدة األ أأر  الأأرد علأأى 

 ا عالن التىلسأ  
 ودد ُتسأتلهم إجأراءات ا بأالغ حأ و مأن ا جأراءات السأارية (3)

علأأأأى أنأأأأواع ا عالنأأأأات األ أأأأر  املتعلقأأأأة وعاحأأأأدات، كتلأأأأك الأأأأ  
 5-1-2توجيهيأأأة بأأأإبالغ التحىلظأأأات، اداضأأأع للمبأأأادئ ال تتعلأأأ 
، مأأأأأأأأأع العلأأأأأأأأأأم أن األمأأأأأأأأأر ال ميحأأأأأأأأأأن أن يتعلأأأأأأأأأأ  (541)7-1-2إىل 
بتواأأأأأأيات مأأأأأأا داد اأأأأأأوغ ا عالنأأأأأأات التىلسأأأأأأأية كتابأأأأأأًة لأأأأأأيس  إال

 ، خبال  التحىلظات (542)إجبارياً 
ويأأر  بعأأض أعضأأاء اللجنأأة أنأأه ينبغأأي أن ُيسأأمح للجهأأة  (4)

الوديعأأة بالشأأروع يف إجأأراء ا تشأأار  يف احلأأاالت الأأ  يحأأون فيهأأا 
، ويف مثأأأل حأأ و احلالأأأة، إعأأالن تىلسأأأأ  مأأا غأأأأ جأأامز بتأأأورة بينأأة
يف مشأروع  (543)8-1-2تنبغي ا شأارة أيضأاً إىل املبأدأ التأوجيهي 

  ودأأأد ا أأأُتبعد حأأأ ا االدأأأرتاا ألن محأأأرراً  3-4-2املبأأأدأ التأأأوجيهي 
__________ 

نظأأأأر يف تأأأأرديم املبأأأأدأ التأأأأوجيهي حأأأأ ا يف مر لأأأأة  أأأأيتوجب إعأأأأادة ال (539)
 "اقل" املبادئ التوجيهية يف القراءة األوىل، أو عند القراءة الثانية 

( من التعلي  على املبدأ التأوجيهي 5( إىل )1انظر أعالو الىلقرات ) (540)
2-4-0  

، 7-1-2إىل  5-1-2لالطأأالع علأأى نأأز املبأأادئ التوجيهيأأة مأأن  (541)
 أعالو   1-انظر الىلرع جيم

 والتعلي  عليه  0-4-2انظر أعالو املبدأ التوجيهي  (542)

 1-، انظأأر الىلأأرع جأأيم8-1-2لالطأأالع علأأى نأأز املبأأدأ التأأوجيهي  (543)
 أعالو  
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، الأأأ   جأأأاء علأأأى أ   أأأال يف 8-1-2مشأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي 
 ،(544)الأأدويل، دأأد أ أأار انتقأأادات أأياق التفأأوير التأأدرجيي للقأأانون 

من جهأة، وألن ا عأالن التىلسأأ ، مأن جهأة أ أر ، ال ميحأن أن 
 يُعترب غأ جامز إال يف  االت ا تثنامية 

ورغم املودف ال   أعرب عنه بعض أعضاء اللجنة، فإنه  (5)
ال يبأدو أن تعليأل ا عالنأأات التىلسأأية يتماشأى مأأع حتار أة تتبعهأأا 

دولية، كما ال يبدو أنأه يلأب  اجأة يف املفلأ   الدول واملنظمات ال
وعنأأدما تتأأوغ الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة إعالنأأات تىلسأأأية، فإهنأأا 
تريد، عموماً، ا عراب عن مودىلها بشفن املعل ال   جيب إعفاؤو 
أل أأأأأد أ حأأأأأاد املعاحأأأأأدة أو أل أأأأأد املىلأأأأأاحيم املسأأأأأتخدمة يف نأأأأأز 

دىلهأأا حأأ ا  ولأأيس املعاحأأدة، وحأأي، علأأى العمأأود، تشأأرا أ أأباب مو 
ضأأرورياً، وال  أأ  حتحنأأاً، تقأأدمي شأأروا هلأأ و الشأأروا  ورأ  بعأأض 
األعضاء أن مدلول ا عالنات التىلسأية مأدلول غأامض يف أغلأب 
األ يأأان، ولأأ لك فأأإن بيأأان األ أأباب مأأن شأأفنه توضأأيح املأأأدلول  
ومأع ذلأأك، و سأأب الأأرأ  ذ  األغلبيأأة، رمأأي أنأأه ال داعأأي  دراج 

   (545)    لو كانت يف شحل جمرد توايةتواية هب ا املعل
 للتحفظات الضمني القبوه 2-8-1
مــا لــم تــنص المعاهــدة  لــى حكــم مخــالف، يُعتبــر لن  

الدولـة لو المنظمــة الدوليــة قــد قبلـ  الــتحفظ إ ا لــم تكــم قــد 
ـــــة  ـــــتحفظ خـــــاله الفتـــــرة الزمني ـــــدت ا تراضـــــا   لـــــى هـــــذا ال لب

 .13-6-2المنصوص  لي ا في المبدل التوجي ي 
 التعلي 

تحملة للمبدأ التوجيهي  1-8-2ُيشّحل املبدأ التوجيهي  (1)
،  يأأأأث إنأأأأه حيأأأأدد الشأأأأروط الأأأأ  يُعتأأأأرب ووجبهأأأأا دبأأأأواًل (546)2-8

التأأأأأأأوجيهي األ أأأأأأأأ )وحأأأأأأأو  أأأأأأأحوت الدولأأأأأأأة أو املنظمأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة للتحىلظ أ ُد شحَليت دبول التحىلظات املشار إليهما يف ذلك املبدأ 
التأأوجيهي احلأأايل القاعأأدة املنتأأوه عليهأأا  املتعادأأدة(  ويحأأّرر املبأأدأ

وإن   - 1986مأأأن اتىلاديأأأة فيينأأأا لعأأأاد  20مأأأن املأأأادة  5يف الىلقأأأرة 
 كان ذلك مع شيء من التعديل يف التياغة 

والتلة بني جواا التحىلظ وإبداء الدول واملنظمات الدولية  (2)
دبوهلأأأأا الضأأأأمر أو التأأأأريح للأأأأتحىلظ ال تتفلأأأأب توضأأأأيحاً يف الىلأأأأرع 

  بأأأا جراءات مأأأن دليأأأل املمار أأة   فهأأأي ختأأأّز   أأأار الأأأتحىلظ املتعلأأ
 والقبول واالعرتاض ال   تحون موضوع اجلزء الرابع من الدليل 

__________ 

 197-196، ه (الثأاين، اجمللد الثاين )اجلأزء 2006  وليةانظر  (544)
 ( 8-1-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 3( و)2)الىلقرتان )

ا عالنات التىلسأية؛ انظأر املبأدأ  األمر  تلف بالنسبة للردود على (545)
 أدناو  6-9-2التوجيهي 

لالطأأأأالع علأأأأى نأأأأز حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي والتعليأأأأ  عليأأأأه، انظأأأأر  (546)
   2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية

التحىلظأأأات علأأأى يف فتأأأو  حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة بشأأأفن و  (3)
، أكأأدت احملحمأأة ا بأأادة اجلماعيأأة واملعادبأأة عليهأأا جرميأأةاتىلاديأأة منأأع 

يفبأأأأأع  (547)"الضأأأأأمر للتحىلظأأأأأات اال أأأأأتخداد الحبأأأأأأ لإلدأأأأأرار"أن 
املمار أأة الدوليأأة الأأ  أاأأبحت أكثأأر مرونأأة فيمأأا يتعلأأ  بالتحىلظأأات 

املتعددة األطرا   وإذا كانت العادة دد جرت علأى  االتىلادياتعلى 
اعتبأأار القبأأول التأأريح حأأو التعبأأأ الو يأأد عأأن رضأأا الأأدول املتعادأأدة 

متجأاوااً عل بالىل، فإن ح ا احلل، ال   أابح (548)بالتحىلظاأل ر  
نظأأراً ملأأا ال ظتأأه احملحمأأة  فيمأأا يبأأدو، مل يعأأد عمليأأاً 1951يف عأأاد 

 يف بعض ح و االتىلاديات   (549)من مشاركة وا عة للغاية""
اللجنأأأأة اء أا أعضأأأأأرب عنهأأأأأارب اآلراء الأأأأ  أعأأأأأم تضأأأأأورغأأأأ (4)

االتىلاديأأأأأة املتعلقأأأأأة بقأأأأأانون روع أن مشأأأأأأمأأأأأ 10 ادةأاملأأأأأ أةاء منادشأأأأأأأ نأأأأأ
الأأأ    و  ،(550)1950 ادأعأأأ بريأأأريلج  ل  املعاحأأأدات الأأأ   طر أأأه 

إمحانيأأأأأأأة املوافقأأأأأأأة علأأأأأأأى علأأأأأأأى ، (551)در حمأأأأأأأدودأد، بقأأأأأأأأان يؤكأأأأأأأأكأأأأأأأ
  غ  لوتربا أأأأأأت وج   ح، فأأأأأأإن (552)التحىلظأأأأأأات بأأأأأأا درار الضأأأأأأمر

  (553)فيتزمأأوريس أدرجأأا أيضأأاً مبأأدأ القبأأول الضأأمر يف مشأأروعيهما
أنأأأأأأه يف النظأأأأأأاد التقليأأأأأأد   باملىلأأأأأأاجئ  فأأأأأأالوادعحأأأأأأ ا األمأأأأأأر لأأأأأأيس و 

 املعنيأون لإلمجاع، الأ   دافأع عنأه املقأررون ادااأون الثال أة األوامأل
لتىلأأأأأاد  مبأأأأأدأ القبأأأأأول الضأأأأأمر ضأأأأأرورياً  يُأَعأأأأأدقأأأأأانون املعاحأأأأأدات، ب

افأأأأرتاض غيأأأأاب يف مأأأأن الغمأأأأوض القأأأأانوين: مىلرطأأأأة الفأأأأول فأأأأرتات 
__________ 

(547) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  21أعالو(، ه  364)انظر احلاشية  

 ,P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxانظأر  (548)

Paris, Pedone, 1978, p. 104 :ويشأأأأ الحاتأأب إىل املؤلَّأأف التأأايل  D. 

Kappeler, Les réserves dans les traités internationaux, Verlag für Recht 

und Gesellschaft, Berlin, 1958, pp. 40–41  

(549) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  21أعالو(، ه  364)انظر احلاشية  

 ،1950/يونيأأأأأه  زيران 23، 53اجللسأأأأة ، اجمللأأأأأد األول، 1950  وليأأأأة (550)
املخأأأأأالف   وعأأأأأرض السأأأأأيد ادأأأأأور  الأأأأأرأ  84-41، الىلقأأأأأرات 95-92ه 

ضأأمناً، الأأتحىلظ ال ينبغأأي أن يىليأأد دبأأول الدولأأة الأأ   مىلأأادو أن جمأأرد  أأحوت 
حأأ ا غأأأ أن  ؛(67، الىلقأأرة 94 ه)املرجأأع نىلسأأه، ه بأأل ينبغأأي أن يىليأأد رفضأأ

 معزواًل رأياً الرأ   ل 

يتأأأأأو ى يف الوادأأأأأع  بريأأأأأريلالأأأأأ   وضأأأأعه  10مل يحأأأأن مشأأأأأروع املأأأأأادة  (551)
 الأأأة القبأأأول الضأأأمر، أ  احلالأأأة الأأأ  تقبأأأل فيهأأأا الدولأأأة جممأأأوع التحىلظأأأات  إال

ولالطأالع ودأت انضأمامها إىل املعاحأدة   ،املبداة على معاحدة، وال  هلا هبا علم
تقريأأأأأأرو األول عأأأأأأن دأأأأأأانون املعاحأأأأأأدات، انظأأأأأأر  ،10علأأأأأأى نأأأأأأز مشأأأأأأروع املأأأأأأادة 

  242-238، ه A/CN.4/23الو يقة ، اجمللد الثاين، 1950  ولية

( مأأن 6) انظأأر الىلقأأرة ؛ريتعلأأ  بأأالقبول املضأأمَ كأأان الوادأأع أن األمأأر   (552)
، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء 2008  وليأأأأأة، 8-2التعليأأأأأ  علأأأأأى املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 

  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين

 التقريأأأأر انظأأأأر مأأأأوجز مودأأأأف املقأأأأررين ادااأأأأني ومودأأأأف اللجنأأأأة يف (553)
األول عن دانون املعاحدات الأ   أعأدو السأأ مهىلأر  والأدوك، املقأرر ادأاه، 

، 67-66، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقأأأة ، اجمللأأأد الثأأأاين، 1962  وليأأأة
  (14الىلقرة )
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يف معاحأأأدة أن توااأأل لدولأأة طأأر  السأأحوت امل مأأن شأأفن، القبأأول
يعردأأل متأأأ الأأتحىلظ ويضأأع موضأأع الشأأك مركأأز الدولأأة املتحىلظأأة 

، بأل مأن شأفنه أيضأاً أن يعردأل د أول ىلرتة غأ حمأددةلدة حإااء املعا
  املعاحدة  يز النىلاذ ملدة من الزمن

لأأأأيس  رغم أن مبأأأأدأ القبأأأأول الضأأأأمربأأأأ، ويف ضأأأأوء ذلأأأأك (5)
ي أاملأأأرن" الأأأ   اعتمأأأدو فأأأ"لنظأأأاد يف إطأأأار ا ضأأأرورياً بأأأ ات القأأأدر

قأأانون املعاحأأدات، فإنأأه ب املعأأرهنايأأة املفأأا  املقأأرر ادأأاه الرابأأع 
تقريأرو  منأ  ا املبأدأ، أحوالدوك أدر السأ فقد حيتىلظ وزايا وفوامد  

  وفسر ذلأك (554)ي مشاريع املواد ال  ددمها إىل اللجنةأاألول، ف
 ذلك على النحو التايل:

الأ   نقرت أه، يأنعحس  "املأرن"يف إطأار النظأاد  ،]   [ أنه احيح   
نة لتحىلظ أبدته دولة أ ر  علأى العالدأات بأني حأاتني دبول أو رفض دولة معيّ 

 ملحأاً تحىلظ أمأراً الأاديأد وضأع  ال يحونالدولتني بوجه  اه، ومن مث، فروا 
أنأأه ومأأع ذلأأك، يبأأدو  نظأأاد القبأأول با مجأأاع يف عليأأه احلأأال  حأأوعلأأى غأأرار مأأا 

امتناعها عن إبداء  احمإىل  د بعيد، أن يحون لدولة،  ، املستتوبمن غأ
التمأأأأاد  يف مودىلهأأأأا الغأأأأامض إىل أجأأأأل غأأأأأ   ريأأأأةمال ظأأأأات علأأأأى اىلأأأأظ، 

   (555)عالداهتا بالدولة ال  أبدت التحىلظ إااء مسمى تقريباً 

ح باللجنأأة يف هنايأأة املفأأا  احلحأأم الأأ   أاأأ تواعتمأأد (6)
دون أن يثأأأأأأأأ ذلأأأأأأأك  20مأأأأأأأن املأأأأأأأادة  5فيمأأأأأأأا بعأأأأأأأد حأأأأأأأو الىلقأأأأأأأرة 
األمأأأأم املتحأأأأدة لقأأأأانون   وأ نأأأأاء مأأأأؤمتر (556)منادشأأأأات يف اللجنأأأأة

مأأأأأأأأأأن  5، مل تثأأأأأأأأأأر الىلقأأأأأأأأأأرة 1969-1968 لعأأأأأأأأأأامي املعاحأأأأأأأأأأدات
أ  إشأأأأأأأأحال واعتمأأأأأأأأدت بتعأأأأأأأديل وا أأأأأأأأد حأأأأأأأأو إدراج  20 املأأأأأأأادة
    (558)نز خمالف"ما مل تنز املعاحدة على " (557)العبارة

__________ 

يف تقريأأأأأرو األول )املرجأأأأأع  18مشأأأأأروع املأأأأأادة  مأأأأأن 3الىلقأأأأأرة  انظأأأأأر (554)
يف  ا ُتنسأأختودأأد  ((،17( إىل )14)، الىلقأأرات 68-66و 61 هنىلسأأه، 
، اجمللأد الثأاين، 1965  وليأة)يف تقريأرو الرابأع  19مشروع املأادة من  5الىلقرة 
 ( 54، ه Add.1-2و A/CN.4/177الو يقة 

، Add.1و A/CN.4/144الو يقأأأأأأأأة ، اجمللأأأأأأأأد الثأأأأأأأأاين، 1962  وليأأأأأأأأة (555)
  (15، الىلقرة )67 ه

، 1965متوا/يوليأأأه  2، 816اجللسأأأة ، األول، اجمللأأأد 1965  وليأأأة (556)
، …Imbert, Les réserves ؛ وانظأر أيضأاً 53-43، الىلقأرات 284-283ه 

  105ه ، أعالو( 548احلاشية املرجع امل كور )

( 11ة )الىلقأأر أدنأأاو حأأ ا الشأأفر مأأن احلحأأم، انظأأر معأأل خبتأأوه  (557)
 من التعلي  احلايل  

(، A/CONF.39/C.1/L.127التعأأديل الأأ   ددمتأأه الواليأأات املتحأأدة ) (558)
Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, 

first and second sessions, Vienna, 26 March–24 May 1968 and 9 April–22 

May 1969, Documents of the Conference (A/CONF.39/11/Add.2, United 

Nations publication, Sales No. E.70.V.5), p. 136 أمأا التعأديالن اآل أران  
 )أ أأأأأأأأأأأأرتاليا( 4 أأأأأأأأأأأأ   ا شأأأأأأأأأأأأارة إىل الىلقأأأأأأأأأأأأرة اللأأأأأأأأأأأأ ان كأأأأأأأأأأأأان مأأأأأأأأأأأأن شأأأأأأأأأأأأفهنما 

(A/CONF.39/C.1/L.166 ،136 ه، املرجع نىلسه ) 17اال تعاضة عن املادة و 
)ااأأأأاد اجلمهوريأأأأات  أشأأأأهر تعلأأأأه  أأأأتةة نأأأأل القريأَجأأأأاأأأأد مأأأأن بتأأأأيغة جديأأأأدة 

، (133 هاملرجأأأأع نىلسأأأأه،  ،A/CONF.39/C.1/L.115)ة( ياالشأأأأرتاكية السأأأأوفيات
  فإهنما إما مل يُعتمدا أو ُ حبا

قأأانون املعاحأأدات فيمأأا بأعمأأال اللجنأأة املتعلقأأة  تغأأأومل  (7)
إىل بأأني الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة أو فيمأأا بأأني املنظمأأات الدوليأأة 

  غأأأأأ أن اللجنأأأأة  ومل تفعأأأأن فيأأأأهمبأأأأدأ القبأأأأول الضأأأأمر  أأأأد كبأأأأأ 
دأأأررت أن تقأأأيس املنظمأأأات الدوليأأأة علأأأى الأأأدول فيمأأأا كانأأأت دأأأد 

أعقأاب انتقأادات وجهتهأا    ويف(559)يتعل  وسفلة القبول الضأمر
عن ذكأر أ  شأيء  [اجم]"أن ، دررت اللجنة (560)بعض الدول
 عأأأددبشأأأفن املشأأأاكل الأأأ  تنشأأأف عأأأن  20مأأأن املأأأادة  5يف الىلقأأأرة 

وجود أ  اعرتاض لىلرتة طويلة مأن جانأب املنظمأة الدوليأة"، لحأن 
دون أن يعر ذلك رفضأاً للمبأدأ القامأل بإمحانيأة نشأوء التزامأات "

  (561)املنظمأأة نتيجأة لسأألوكها  أ  فيمأأا يتعلأ  باملعاحأأدات"علأى 
الأ   اعتمدتأه  20مأن مشأروع املأادة  5الىلقرة تفابقت وبالتايل، 
مأن اتىلاديأة فيينأا  20مأن املأادة  5لىلقأرة مأع ا رفيأاً تفابقأاً اللجنة 
طُر أأأأت جمأأأأدداً أ نأأأأاء مأأأأؤمتر فيينأأأأا غأأأأأ أنأأأأه يف   (562)1969لعأأأأاد 
ا أأأأأتناداً إىل عأأأأأدة  ،ة علأأأأأى الأأأأأدولديأأأأأاس املنظمأأأأأات الدوليأأأأأ فحأأأأأرة

  (564)وإىل منادشات متعمقة (563)تعديالت هب ا املعل
__________ 

اللأأ ين اعتمأأدا يف القأأراءة  محأأرراً  20و 20انظأأر مشأأروعي املأأادتني  (559)
  113-111ه ، الثاين( ، اجمللد الثاين )اجلزء1977 ولية ، األوىل

الىلرع  املرف  الثاين، ،الثاين( ، اجمللد الثاين )اجلزء1981 ولية انظر  (560)
 12-الىلأأأأأأأرع ألأأأأأأأفو (، يةرو أأأأأأأالبياجلمهوريأأأأأأأة االشأأأأأأأرتاكية السأأأأأأأوفياتية ال) 2-ألأأأأأأأف

)ااأأأأأأأاد  13-الىلأأأأأأأرع ألأأأأأأأفو (، ةوكرانيأأأأأأأاجلمهوريأأأأأأأة االشأأأأأأأرتاكية السأأأأأأأوفياتية األ)
)جملأأأأأأأس التعاضأأأأأأأد  1-الىلأأأأأأأرع جأأأأأأأيمو اجلمهوريأأأأأأأات االشأأأأأأأرتاكية السأأأأأأأوفياتية(، 

اشأر، املأوجز الأ   ددمأه املقأرر ادأاه يف تقريأرو الع انظأر أيضأاً و  ؛االدتتاد (
، Add.1و A/CN.4/341الو يقأأأأة ، األول( ، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء1981 وليأأأأة 
  75، الىلقرة 61ه 
( 6) ةالىلقأأأر  ،51 ه، (اجلأأأزء الثأأاين)، اجمللأأأد الثأأاين 1982 وليأأة  (561)

  20من التعلي  على مشروع املادة 
  50 ه، نىلسه املرجع (562)
 شأهراً  18ل جأ،  يث ادرت أت أA/CONF.129/C.1/L.18التني ) (563)
(، A/CONF.129/C.1/L.33سر  على الدول واملنظمات الدولية(، والنمسا )لي

 Official Records of the، (A/CONF.129/C.1/L.35والأأرأس األ ضأأر )

United Nations Conference on the Law of Treaties between States and 

International Organizations or between International Organizations, 

Vienna, 18 February–21 March 1986, vol. II, Documents of the 

Conference (A/CONF.129/16/Add.1, United Nations publication. Sales 

No. E.94.V.5), p. 70, para. 70 (a), (c) and (d) ًالتعأديل املقأدد    انظأر أيضأا
يف هنايأأأة املفأأأا ،   أأأحبهالأأأ   مت (، و A/CONF.129/C.1/L.32مأأأن أ أأأرتاليا )

  (()ب70أدق )املرجع نىلسه، الىلقرة  لحنه كان يقرتا  الً 
 Official Records of the United Nations Conference onانظأر  (564)

the Law of Treaties between States and International Organizations or 

between International Organizations, Vienna, 18 February–21 March 

1986, vol. I, Summary records of the plenary meetings and of the 

meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.129/16, United 

Nations publication. Sales No. E.94.V.5), 12th to 14th meetings, 27 and 

28 February 1986, pp. 99–119  
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اللجنأة منأ  اعتمادحأا املبأدأ  اخت تهل   ومتشياً مع املودف ا (8)
 2)د( مأأن املأأادة 1)الأأ   يستنسأأخ أ حأأاد الىلقأأرة  1-1التأأوجيهي 

أن تأدرج  ارتفت اللجنة من الضأرور (، 1986من اتىلادية فيينا لعاد 
مأأن  20مأأن املأأادة  5يعحأأس الىلقأأرة مبأأدأً توجيهيأأاً  دليأأل املمار أأة يف

حأأأأأ ا احلحأأأأأم ال ميحأأأأأن  اأأأأأيغة  غأأأأأأ أن 1986لعأأأأأاد  فيينأأأأأا اتىلاديأأأأأة
ا تنسأأا ها  رفيأأاً ألهنأأا ايأأل إىل فقأأرات أ أأر  مأأن املأأادة ال محأأان 

التحىلظأأات ودبوهلأأا واالعأأرتاض عليهأأا مأأن  بتأأوغهلأأا يف اجلأأزء املتعلأأ  
مأأأأأن  5الأأأأأوارد ذكرمهأأأأأا يف الىلقأأأأأرة  4و 2لىلقرتأأأأأان ؛ فادليأأأأأل املمار أأأأأة

ال تتعلقأان بأإجراء اأوغ التحىلظأات وإنأا بالشأروط الأالاد  20 املادة
أ  الشأأأأروط الأأأأ  حأأأأي الامأأأأة لحأأأأي  -توافرحأأأأا لحأأأأي تأأأأؤيت مىلعوهلأأأأا 

 1"توضأأأع" التحىلظأأأات بأأأاملعل الأأأوارد يف العبأأأارة اال أأأتهاللية للىلقأأأرة 
ا جتأأدر ا شأأارة إليأأه حنأأا حأأو أن مأأن اتىلأأادي  فيينأأا  ومأأ 21مأأن املأأادة 
تتفلأب القبأول با مجأاع بالنسأبة للتحىلظأات  20من املادة  2الىلقرة 

على معاحدات معينة؛ وحي مسفلة جيأر  تناوهلأا، مأن منظأور إجرامأي 
 أدناو  2-8-2ار ، يف املبدأ التوجيهي 

 13-6-2با ضافة إىل ذلك، جيعأل اعتمأاد املبأدأ التأوجيهي  (9)
مأأأأن غأأأأأ الضأأأأرور  أن ُتحأأأأرَّر يف املبأأأأدأ  (565))مهلأأأأة اأأأأوغ االعأأأأرتاض(

الشأأأأأأروط احملأأأأأأددَّة املتعلقأأأأأأة باال تتأأأأأأاه الأأأأأأزمر  1-8-2التأأأأأأوجيهي 
  لأأ ا فقأأد ارتُ أأي أن يُحتىلأأى يف (566)20مأأن املأأادة  5الأأواردة يف الىلقأأرة 

  13-6-2ح ا املبدأ التوجيهي با  الة إىل املبدأ التوجيهي 
جنة أن ح و التأيغة هلأا با ضأافة إىل ذلأك ومن رأ  الل (10)

بشحل واضح التىلاعأل القأامم بأني القبأول )الضأمر(  ُترباميزة أهنا 
  (567)فأأاالعرتاض يسأأتبعد القبأأول والعحأأس اأأحيح -واالعأأرتاض 

، أعأأأأرب حتثأأأأل فرنسأأأأا عأأأأن حأأأأ و 1968وأ نأأأأاء مأأأأؤمتر فيينأأأأا لعأأأأاد 
 الىلحرة بالعبارات التالية:

ني لىلحأأرة وا أأدة  فالدولأأة الأأ  تقبأأل اىلظأأاً يشأأحل القبأأول واالعأأرتاض وجهأأ
 تقأأأأدد اعرتاضأأأأاً االعأأأأرتاض عليأأأأه؛ والدولأأأة الأأأأ   قهأأأا يف تتخلأأأى بأأأأ لك عأأأأن 

  (568)تحىلظالتعرب ب لك عن رفضها دبول 
__________ 

حأأأأ ا املبأأأأدأ التأأأأوجيهي والتعليأأأأ  عليأأأأه، انظأأأأر  لالطأأأأالع علأأأأى نأأأأز (565)
  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية

املعاحدة على نز خمالف،  ، وما مل تنز4و 2ألغراض الىلقرتني " (566)
إذا مل تحأأن دأأد أ أأأارت يعتأأرب أن الدولأأة أو املنظمأأة الدوليأأة دأأد دبلأأت الأأتحىلظ 

انقضأأاء فأأرتة ا أأر عشأأر شأأهراً علأأى إشأأعارحا بأأالتحىلظ، أو اعرتاضأأاً عليأأه دبأأل 
 " *   تاريخ إعراهبا عن الرضا باالرتباط باملعاحدة، أيهما يقع ال قاً 

 :D. Müller, "Convention de Vienne de 1969: Article 20انظأأر  (567)

acceptation des réserves et objections aux réserves", in O. Corten and P. Klein 

(eds.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: commentaire article 

par article, Brussels, Bruylant, 2006, vol. I, , pp. 822–823, para. 49  

 Official Records of the United Nations Conference onانظأر  (568)

the Law of Treaties, first session, Vienna, 26 March–24 May 1968, 

Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 

Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations publication, 

Sales No. E.68.V.7), 22nd meeting, 11 April 1968, p. 116, para. 14  

وتسأأاءلت اللجنأأة مأأع ذلأأك عأأن جأأدو  اال تىلأأاك، يف  (11)
، بعبأأأأأارة "مأأأأأا مل تأأأأأنز املعاحأأأأأدة علأأأأأى 1-8-2املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 
مأن  20من املأادة  5ال  ورد ما ميا لها يف الىلقرة  حم خمالف"، 

اتىلأأادي  فيينأأا  فهأأ ا الشأأرط، الأأ   حأأو بأأديهي ألن مجيأأع القواعأأد 
، (569)املنتوه عليها يف اتىلادي  فيينا هلأا طأابع تحميلأي وطأوعي

يبأأدو فضأأاًل عأأن ذلأأك تحأأراراً لإلشأأارة الأأواردة يف املبأأدأ التأأوجيهي 
 5األعمأأاُل التحضأأأية للىلقأأرة الأأ  يأأربر إدراَجهأأا فيأأه  2-6-13

  ولأ ن ا تلىلأت (570)1969مأن اتىلاديأة فيينأا لعأاد  20مأن املأادة 
مأن املىليأد التأ كأ  أنأهاآلراء يف اللجنة إال أن حأ و األ أأة ارتأفت 

تنفبأ   1-8-2بفن القاعدة املنتوه عليهأا يف املبأدأ التأوجيهي 
 "ما مل تنز املعاحدة على  حم خمالف" 

 باإلجماع التحفظات قبوه 2-8-2
فــي حالـــة الـــتحفظ الـــذي يتطلــب قبـــوال  إجما يـــا  مـــم  

بعـــــض لو كـــــل الـــــدوه لو المنظمـــــات الدوليـــــة األطـــــراف فـــــي 
المعاهـدة لو التـي يحــق ل ـا لن تصــبم لطرافـا  في ــا، يكـون هــذا 

 القبوه ن ائيا  متى تحقق.
 التعلي 

األجأأأل الأأأ   ميحأأأن فيأأأه للأأأدول أو املنظمأأأات الدوليأأأة الأأأ   (1)
حي  هلا أن تتبح أطرافاً يف املعاحأدة أن تقبأل اىلظأاً دبأوالً ضأمنياً حأو 
أجأأل  ضأأع لقيأأد إضأأايف عنأأدما يحأأون القبأأول با مجأأاع ضأأرورياً لحأأي 

  2-8-2يتسل إدرار التحىلظ  وح ا القيد وارد يف املبدأ التوجيهي 
مأأأأأأأن  20مأأأأأأأن املأأأأأأأادة  5يبأأأأأأأدو للوحلأأأأأأأة األوىل أن الىلقأأأأأأأرة  (2)

عأأر أن القاعأأدة العامأأة تنفبأأ  عنأأدما يحأأون ا مجأأاع اتىلأأادي  فيينأأا ت
الأ   20مأن املأادة  2تشأ اأرا ة إىل الىلقأرة  5مفلوباً: إن الىلقرة 

تشأأرتط دبأأول الأأتحىلظ مأأن جانأأب مجيأأع األطأأرا  يف معاحأأدة ذات 
مشاركة حمدودة  لحن تىلسأاً كه ا دد تحون له نتأامج غأأ معقولأة  

املؤحلأأأة ألن تتأأأبح أطرافأأأاً يف فالسأأأماا للأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة 
املعاحأأأأدة، ولحنهأأأأا مل تحأأأأن دأأأأد أبأأأأدت بعأأأأُد موافقتهأأأأا علأأأأى التقيأأأأد 
باملعاحأأأأدة ودأأأأت اأأأأوغ الأأأأتحىلظ، بأأأأفن تبأأأأد  اعرتاضأأأأاً يأأأأود تتأأأأبح 
أطرافأأأاً يف املعاحأأأدة )ولأأأو كأأأان حأأأ ا التأأأاريخ ال قأأأاً لتأأأاريخ ا شأأأعار 

ىلظأأة، بأأاالعرتاض( دأأد تحأأون لأأه   أأار بالغأأة الضأأرر علأأى الدولأأة املتح
وبشأأأأحل أعأأأأم علأأأأى ا أأأأتقرار العالدأأأأات التعاحديأأأأة  ويف مثأأأأل حأأأأ ا 
السأأيناريو، يحأأون مأأن املسأأتحيل افأأرتاض موافقأأة الدولأأة املودعأأة علأأى 

__________ 

ات حتا لأة علأى نىلأس املسأفلة، انظأر، علأى  أبيل لالطالع على تعليقأ (569)
 1-5-2ملبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي ا( مأأأأأأن التعليأأأأأ  علأأأأأأى 16( و)15املثأأأأأال، الىلقأأأأأأرتني )

مأن اتىلاديأة  22مأن املأادة  1ستنسخ أ حاد الىلقأرة ي) حب التحىلظات( ال   
  86ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2003  ولية، 1986فيينا لعاد 

، 13-6-2( مأأأأن التعليأأأأ  علأأأأى املبأأأأدأ التأأأأوجيهي 7انظأأأأر الىلقأأأأرة ) (570)
  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية
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معاحأأأأدة ذات مشأأأأاركة حمأأأأدودة، ولحنهأأأأا ليسأأأأت طرفأأأأاً فيهأأأأا، عنأأأأد 
شأأهراً، األمأأأر الأأ   دأأأد يأأؤد  إىل عردلأأأة القبأأأول  12انقضأأاء أجأأأل 

لدولأة دأد اعرتضأت اعرتاضأاً رمسيأاً علأى با مجاع،  أ  إن مل تحأن ا
مأأأأأأن  5الأأأأأتحىلظ  وعليأأأأأأه فأأأأأأإن تفبيأأأأأأ  االفأأأأأرتاض الأأأأأأوارد يف الىلقأأأأأأرة 

مأأأن شأأأفنه أن حيأأأدث أ أأأراً معاكسأأأاً متامأأأاً لأل أأأر املنشأأأود،  20 املأأأادة
وحأأأأو أن اقيأأأأ  اال أأأأتقرار السأأأأريع يف العالدأأأأات التعاحديأأأأة ويف  أال

 نسبة إىل املعاحدة مركز الدولة أو املنظمة الدولية املتحىلظة بال
 18ودأأأد عأأأاجل والأأأدوك حأأأ ا املشأأأحل يف مشأأأروع املأأأادة  (3)

تقريأأأأرو األول  يأأأأث ميأأأأز بوضأأأأوا بأأأأني القبأأأأول الضأأأأمر  الأأأأوارد يف
املعاحأأدات املتعأأددة األطأأرا  )اداضأأعة   الأأةوالقبأأول املضأأمر يف 

واملعاحأأأأأأدات احملأأأأأأدودة األطأأأأأأأرا   ، مأأأأأأن جهأأأأأأة،املأأأأأأرن"("للنظأأأأأأاد 
  وتأأنز ، مأأن اجلهأأة األ أأر ليأأد  لإلمجأأاع()اداضأأعة للنظأأاد التق

 على ما يلي: ذاك)ج( من مشروع املادة 3الىلقرة 
تأبح طرفأاً يف معاحأدة تتحتسأب احلأ  يف أن  دولأةبتدد  يىلرتض 

 تقبل هب ا التحىلظ: أهنابالىلعل أ د التحىلظات  [(571)]أن اي  بعد

نىلأ ت الىلعأل يف  الة املعاحدة احملأدودة األطأرا ، إذا  ‘1‘ 
 أن تتبح طرفاً يف املعاحدة؛لتمحينها من  الضرورية األفعالأو 

نىلأ ت الىلعأل يف  الة املعاحدة املتعأددة األطأرا ، إذا  ‘2‘ 
شأأأأعر ألن تتأأأأبح طرفأأأأاً يف املعاحأأأأدة دون أن تُ  لتفحيلهأأأأا الضأأأأرورية أو األفعأأأأال

    (572)باعرتاضها على التحىلظ
كأأأأأأأأأأ لك، يف معأأأأأأأأأأرض ا شأأأأأأأأأأارة إىل والأأأأأأأأأأدوك  وال أأأأأأأأأأظ  (4)

 يأأأأث يظأأأأل ا مجأأأأاع حأأأأو ‘ 1‘)ج(3الأأأأوارد يف الىلقأأأأرة السأأأأيناريو 
 أأأر عشأأأر شأأأهراً أجأأأاًل مرنأأأاً بالنسأأأبة ل أجأأأل االعتأأأجَ  أنّ القاعأأأدة، 

غأأأأ حتحأأأن يف  الأأأة " للأأأدول الأأأ  ليسأأأت بعأأأد أطرافأأأاً يف املعاحأأأدة
تأأأف ر يف اختأأأاذ دأأأرار يف تلأأأك الاملعاحأأأدات احملأأأدودة األطأأأرا ، ألن 

بالنسبة لحافأة الأدول  غأ حمسود املتحىلظةمركز الدولة جيعل احلالة 
   (573)"يف املعاحدة املشاركة

ويسأأأأتتبع ذلأأأأك أنأأأأه يف مجيأأأأع احلأأأأاالت الأأأأ  يحأأأأون فيهأأأأا  (5)
ة الأأ  يأألدولأأة أو املنظمأأة الدوللأأيس بإمحأأان اا مجأأاع حأأو القاعأأدة، 

 أأب  علأأى اىلأأظ اعرتاضأأاً اأأحيحاً تنضأأم إىل املعاحأأدة أن تعأأرتض 
، الأأأأدول واملنظمأأأأات الدوليأأأأة األطأأأأرا  يف املعاحأأأأدة مجيأأأأعدبلتأأأأه أن 

وذلأأأك بعأأأأد انقضأأأاء فأأأأرتة اال أأأر عشأأأأر شأأأهراً التاليأأأأة لتأأأاريخ تلقيهأأأأا 
  غأأ أن حأ ا ال يعأر أن حأ و الدولأة أو املنظمأة ا  فار بالتحىلظ

كأل مأا يف األمأر أنأه   :االعأرتاض علأى الأتحىلظ من متاماً  اردالدولية 
__________ 

ميحأن األنسب: إذا كان األجأل الأ    بال شك " حي"ادركلمة  (571)
مينأأع الدولأأأة ينتأأه بعأأد، فلأأأيس مثأأة  أأبب الأأتحىلظ مل اأأأوغ فيأأه االعأأرتاض بعأأد 

 ديدة من أن تعرتض املتعاددة اجل
  61، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقة ، اجمللد الثاين، 1962 ولية  (572)
  التعلي من  (16)الىلقرة ، 67ه املرجع نىلسه،  (573)

احملأأدد، بتأأىلتها دولأأة مؤحلأأة ألن  ذلأأك يف غضأأون األجأألجيأأوا هلأأا 
  لحأأأأن إذا مل تقأأأأم بتلأأأأك ادفأأأأوة مث (574)تتأأأأبح طرفأأأأاً يف املعاحأأأأدة

 تقبل التحىلظ انضمت إىل املعاحدة، فال يسعها إال أن 
ال يىلتأأأأأل يف احلأأأأأاالت الأأأأأ   2-8-2واملبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  (6)

مُتنأأأع فيهأأأا دولأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة مأأأن االعأأأرتاض علأأأى اىلأأأظ ودأأأت 
 معاحدة  ويقتتأر حأ ا املبأدأ التأوجيهي علأى مال ظأة االنضماد إىل

أنه م  اققت الشروط ادااة احملددة يف املعاحدة يرت خ الأتحىلظ 
 املعر وال جيوا وضعه موضع التساؤل عن طري  االعرتاض 

با شأأأأأأأارة إىل "بعأأأأأأأض" الأأأأأأأدول أو املنظمأأأأأأأات  ويُقتأأأأأأأد (7)
علأى أطأرا   ال  يقتتر فيها شرط القبأولالدولية مشول احلاالت 

معّينأأأأة  وميحأأأأن أن يحأأأأون احلأأأأال كأأأأ لك، علأأأأى  أأأأبيل املثأأأأال، إذا 
معاحدة  نشاء منفقة  الية من األ ألحة النوويأة إدأراَر  أ َضعت

التحىلظات لقبول مجيع الأدول احلأامزة أل ألحة نوويأة األطأرا  يف 
املعاحأأدة؛ فاالنضأأماد الال أأ  لقأأوة نوويأأة جديأأدة لأأيس مأأن شأأفنه 

 داً اىلظاً ادر على ذلك النحو أن يفرا للبحث جمد
 للتحفظ الصريم القبوه 2-8-3
يجوز للدولة لو للمنظمة الدولية لن تقبل صراحة، في  

 لي وق ، التحفظ الذي تصوغ   ولة لو منظمة  ولية لخرى.
 التعلي 

دبأأأأأول الأأأأأتحىلظ، "حتأأأأأا ال شأأأأأك يف اأأأأأحته القأأأأأول بأأأأأفن  (1)
 تقريبأأاً علأأى الأأدواد  الأأة املعاحأأدات املتعأأددة األطأأرا ، يحأأون يف

أن يحأأون مأأن غأأأ أن حأأ ا ال مينأأع   (575)ضأأمنياً"أو  مضأأمراً دبأأواًل 
من أنه حيدث أ ياناً أن تعرب الدولأة اأرا ة عأن القبول ارحياً و 
  دبوهلا التحىلظ

__________ 

 فيمأأا يتعلأأ  بأأاأل ر احملأأدود ملثأأل حأأ ا االعأأرتاض، انظأأر الىلقأأرة الىلرعيأأة )أ( (574)
، اجمللأأأأد الثأأأأاين 2008  وليأأأأةوالتعليأأأأ  عليأأأأه،  5-6-2مأأأأن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي 

  2-الىلرع جيم الىلتل السادس،(، الثاين)اجلزء 

(575) D. W. Greig, “Reservations: equity as a balancing factor?”, 

Australian Yearbook of International Law, vol. 16 (1995), p. 120   وانظر
 F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations بنىلس املعل أيضاً 

to Multilateral Treaties, The Hague, T.M.C. Asser Institute, Swedish 

Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5 

(1988), p. 124; L. Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights 

Treaties: Ratify and Ruin?, Dordrecht/Boston/London, Martinus 

Nijhoff, 1994 , p. 46; R. Riquelme Cortado, Las reservas a los 

tratados: Lagunas y ambigüedades del régimen de Viena, Universidad 

de Murcia, 2004, pp. 211 et seq.؛ وMüller 567، املرجع امل كور )احلاشية 
  27، الىلقرة 813-812 أعالو(، ه
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 20 مأأن املأأادة 5الىلقأأرة املىلرتضأأة يف قرينأأة الوال مينأأع وجأأود  (2)
مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة بتاتأأأاً مأأأن أن تعأأأرب 

حمأأاًل    ودأأد يبأأدو األمأأرملأأا اأأي  مأأن اىلظأأاتاأأرا ة عأأن دبوهلأأا 
اجلأأأأواا يسأأأأتويف فيهأأأأا الأأأأتحىلظ شأأأأروط  ال يف احلأأأأاالت الأأأأ  للنظأأأأر

  (576)من اتىلادي  فيينا 19املنتوه عليها يف املادة 
جيأأأوا أن يأأأتم القبأأأول  ،ولالعأأأرتاض و الفأأأاً للأأأتحىلظ نىلسأأأه (3)

التأأأأأريح يف أ  ودأأأأأت  ولأأأأأيس يف ذلأأأأأك أ  عيأأأأأب بالنسأأأأأبة للدولأأأأأة 
 تعأأأأرب عأأأأن دبوهلأأأأاال ألن الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة الأأأأ   ةاملتحىلظأأأأ
عترب يف مجيأأأأأأأع األ أأأأأأأوال يف  حأأأأأأأم الدولأأأأأأأة للأأأأأأأتحىلظ  أأأأأأأتُ  التأأأأأأأريح

 اال أر عشأرأجأل  انقضأاءاملنظمة الدولية ال  دبلت التحىلظ عند  أو
مأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا  20مأأأن املأأأادة  5نتأأأوه عليأأأه يف الىلقأأرة شأأهراً امل

  القانونية النتامج 1-8-2ال  يستخلز منها املبدأ التوجيهي و 
الدولأأأة أو املنظمأأأة الدوليأأأة الأأأ  اعرتضأأأت يف السأأأاب  و أأأ   (4)

علأأأى الأأأتحىلظ تظأأأل  أأأرة يف دبولأأأه فيمأأأا بعأأأد دبأأأوالً اأأأرحياً )أو ضأأأمنياً 
يف الوادأأأأأع  يعأأأأأادلوحأأأأأ ا مأأأأأا   (577)بسأأأأأحب اعرتاضأأأأأها( يف أ  ودأأأأأت

   (578)السحب الحامل لالعرتاض ال   حيدث   اراً حتا لة آل ار القبول
، فأأأأأإن الوا أأأأعة، ورغأأأأم حأأأأ و ا محانيأأأأأات علأأأأى أيأأأأة  أأأأأالو  (5)

  وال نقأأأف إال حتار أأأة الأأأدول يف جمأأأال القبأأأول التأأأريح منعدمأأأة عمليأأأاً 
 ن مشاكل أمثلة معزولة جداً وبعضها ال  لو مع ذلك م ةعلى بضع

دبأأول مجهوريأأة  (579)ومأأن األمثلأأة الأأ  كثأأأاً مأأا  أأادها الىلقأأه (6)
 1979شأأأباط/فرباير  7أملانيأأأا االااديأأأة للأأأتحىلظ الىلرنسأأأي املبلأأأ  يف 

  1931 دأانون مو أد للشأيحات لعأادال  تنز على تىلادية االعلى 
د تف ر أ ا دأة حأة الىلرنسيأغأ أنه تنبغي ا شارة إىل أن اىلظ اجلمهوري

ى االتىلاديأة أن تاريخ انضماد فرنسأا إلأأة مأ ن 40د على أا يزيأمل اوغه
تأأالء أن مجهوريأأة أملانيأأا االااديأأة  (580)املعنيأأة  ويوضأأح بأأالغ أملانيأأا

__________ 

  1-8-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 2الو الىلقرة )انظر أع (576)

) أأأأأأأأحب االعرتاضأأأأأأأأات علأأأأأأأأى  1-7-2انظأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي  (577)
الىلتل (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  وليةالتحىلظات( والتعلي  عليه، 

  2-السادس، الىلرع جيم
)أ أأأأأأر  أأأأأأحب االعأأأأأأرتاض علأأأأأأى  4-7-2انظأأأأأأر املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  (578)

 والتعلي  عليه، املرجع نىلسه التحىلظ( 
(579) Horn, Reservations and Interpretative Declarations… املرجع ،

، املرجأأأأأأع Riquelme Cortado؛ و124 أعأأأأأأالو(، ه 575املأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأية 
  212أعالو(، ه  575امل كور )احلاشية 

، أ  بعأد مأا يزيأد علأى 1980شأباط/فرباير  20دد ح ا البالغ يف دُ  (580)
 ،األمني العاد لألمم املتحدة بالتحىلظ من ِدبل شعارا ا ر عشر شهراً من تاريخ 

"دأأأد اعتأأأرب  ، كأأأان الأأأتحىلظ الىلرنسأأأي )اجلديأأأد(ذلأأأك الودأأأت  ويف وديأأأع االتىلاديأأأة
مأن  20مأن املأادة  5على أ   ال من طر  أملانيا ووجأب مبأدأ الىلقأرة  "مقبوالً 

اتىلأأأأادي  فيينأأأأا  عأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، كأأأأان األمأأأأني العأأأأاد دأأأأد اعتأأأأرب فعأأأأالً الأأأأتحىلظ 
 ، أ  بعد  ال ة أشهر من إيداعه 1979أيار/مايو  11الىلرنسي مقبوالً من  

غأ   (582)واضحاً ويشحل بالتايل دبوالً عليه  (581)اعرتاض لديها" "ال
 حمجهوريأأأأأة أملانيأأأأأا االااديأأأأأة ال يسأأأأأمالتأأأأأادر عأأأأأن بالغ الأأأأأأن نأأأأأز 
 (583)املتأأف ر اأأوغهد مأأا إذا كانأأت تقبأأل إيأأداع الأأتحىلظ رغأأم بتحديأأ

   (584)تقبلهما معاً  ، أونىلسه تقبل مضمون التحىلظ أو
ومنهأأأأا إعالنأأأأات  ،غأأأأأ أن مثأأأأة أمثلأأأأة أ أأأأر  أدأأأأل غموضأأأأاً  (7)

وبالغأأأأأات الواليأأأأأات املتحأأأأأدة األمريحيأأأأأة رداً علأأأأأى التحىلظأأأأأات الأأأأأ  
وااأأأأأأاد اجلمهوريأأأأأأات االشأأأأأأرتاكية السأأأأأأأوفياتية  (585)بلغاريأأأأأأا اأأأأأأاغتها

مأأن اتىلاديأأة التسأأهيالت  21مأأن املأأادة  3و 2ورومانيأأا علأأى الىلقأأرتني 
الواليأات وال  أشارت فيها  ،1954اجلمركية املتعلقة بالسيا ة لعاد 

بوضأأأأأأأأوا إىل أهنأأأأأأأأا ال تعأأأأأأأأرتض علأأأأأأأأى حأأأأأأأأ و التحىلظأأأأأأأأات  املتحأأأأأأأأدة 
ا تنأأأأو  تفبيأأأأ  وأوضأأأحت الواليأأأأات املتحأأأأدة عأأأأالوة علأأأى ذلأأأأك أهنأأأأ

املعاملأأأأأأأة باملثأأأأأأأل جتأأأأأأأاو كأأأأأأأل دولأأأأأأأة مأأأأأأأن الأأأأأأأدول يف إطأأأأأأأار الأأأأأأأتحىلظ 
وقتضأأأأى الىلقأأأأرة  أأأأال  أيأأأأةعلأأأأى حيأأأأ  هلأأأأا  وحأأأأ ا مأأأأا ،(586)املتحىلظأأأأة

 وينحأأو نىلأأس املنحأأى  (587)مأأن اتىلأأادي  فيينأأا 21)ب( مأأن املأأادة 1
 (588)بشفن اىلظ االاأاد السأوفيايت التادر عن يوغو الفياا عالن 

وحأأي  ،مأأن االتىلاديأأة 20مأأن املأأادة  7إىل الىلقأأرة حنأأه يشأأأ اأأرا ة ل
وبنأأأاء عليأأأه،   (589)بأأأالتفبي  املتبأأأادل للتحىلظأأأاتالىلقأأأرة الأأأ  تتعلأأأ  

التأأادرة عأأن الواليأأات املتحأأدة  ا عالنأأاتو أأ  لأأو كأأان الأأدافع إىل 
حأأأو احلأأأره علأأأى تفكيأأأد التفبيأأأ  املتبأأأادل للتحىلظأأأات  اويوغو أأأالفي

مأأأأأأأأن اتىلاديأأأأأأأأة  20املأأأأأأأأادة  مأأأأأأأأن 7حيأأأأأأأأيالن إىل الىلقأأأأأأأأرة أهنمأأأأأأأأا لأأأأأأأأ ا و 
__________ 

(581) Multilateral Treaties…  أعأأأأأأالو(، اأأأأأأت عنأأأأأأوان  533)احلاشأأأأأأية
“League of Nations Treaties” 5 ، احلاشية11، الىلتل  

عتأأأأأرب دأأأأأد دبلأأأأأت فأأأأأإن الدولأأأأأة تُ  مأأأأأا داد مل يُبأأأأأد اعأأأأأرتاضالوادأأأأأع أنأأأأأه  (582)
 فيينا  من اتىلادي  20من املادة  5التحىلظ  انظر الىلقرة 

اوغ اىلظأات ) 1-3-2املبدأ التوجيهي  املسفلة وانظر بشفن ح  (583)
، والتتأويب (الثأاين، اجمللد الثاين )اجلأزء 2001  وليةالتعلي  عليه، ( و متف رة
  241-236ه 
الىلقرة إىل عيب ا تخداد نىلس املتفلحات لتغفية الىلرضيتني يف  أشأَ  (584)
، اجمللد الثأاين )اجلأزء 2005  ولية، 2-6-2املبدأ التوجيهي  ( من التعلي  على2)

، 1-3-2املبأدأ التأأوجيهي ( مأن التعليأأ  علأى 23، ويف الىلقأرة )98-97ه (، الثأاين
  241ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية
 … Multilateral Treaties أحبت بلغاريأا حأ ا الأتحىلظ فيمأأا بعأد  انظأر  (585)
 ( 16)احلاشية  6-ألف-أعالو(، الىلتل احلاد  عشر 533احلاشية )
 ( 20و 19و 16)احلواشي  نىلسه املرجعانظر  (586)
، Müller انظأأأأأر، خبتأأأأأوه مسأأأأأفلة املعاملأأأأأة باملثأأأأأل يف التحىلظأأأأأات (587)

  38-30، الىلقرات 907-901 أعالو(، ه 567املرجع امل كور )احلاشية 
أعأأالو(، الىلتأأل  533احلاشأأية ) … Multilateral Treatiesانظأأر  (588)

  (20)احلاشية  6-ألف-احلاد  عشر
مأأأأأن اتىلاديأأأأأة التسأأأأأهيالت اجلمركيأأأأأة  20مأأأأأن املأأأأأادة  7تأأأأأنز الىلقأأأأأرة  (589)

التأأأادر الأأأدول املتعادأأأدة غأأأأ ملزمأأأة بتخويأأأل الدولأأأة "املتعلقأأأة بالسأأأيا ة علأأأى أن 
 ، حأاد موضأوع ذلأك الأتحىلظ"األاالمتيأااات املنتأوه عليهأا يف  ها التحىلظعن

  "شعر ب لك األمني العادوأن "كل دولة تلجف إىل ا تخداد ح ا احل  تُ 
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 اريح  قيقيتنيدبول   مع ذلك  ال نشحاليا م، فإهن1954 عاد
التأأادرة عأأن علأأى ا عالنأأات  ا  ويتأأدق حأأ ا أيضأأاً مأأجأأدال فيه ال

بشأأأفن اىلظأأأات رومانيأأأا واالاأأأاد السأأأوفيايت علأأأى الواليأأأات املتحأأأدة 
الأأأأ  تفأأأأاب  تقريبأأأأاً و  ،(590)1949اتىلاديأأأأة السأأأأأ علأأأأى الفأأأأرق لعأأأأاد 

نات الواليات املتحدة بشفن اتىلادية التسهيالت اجلمركية املتعلقة إعال
  حمأأأأاً ال تتضأأأأمن  1949 عأأأأاد بالسأأأأيا ة وذلأأأأك رغأأأأم أن اتىلاديأأأأة

  (591)1954 عاد من اتىلادية 20 من املادة 7للىلقرة  حتا الً 
ال بشأأفن القبأأول التأأريح،  ذات داللأأةويف غيأأاب حتار أأة  (8)

إىل أ حأاد اتىلأادي  فيينأا بشأحل  تأر  تقريبأاً الرجأوع  مناه مأن
 بتأوغوأعماهلما التحضأأية ال أتخاله املبأادئ والقواعأد املتعلقأة 

 القبول التريح وا جراءات ال  تفب  عليه 
  الصريم للقبوه الكتابي الشكل 2-8-4
 .كتابة   للتحفظ الصريم القبوه صوغ يجب 

 التعلي 
 مأأأأأأأن اتىلاديأأأأأأأة فيينأأأأأأأا 23مأأأأأأأن املأأأأأأأادة  1وقتضأأأأأأأى الىلقأأأأأأأرة  (1)

 :1986 لعاد
جيب أن يوضع التحىلظ والقبول التريح بالتحىلظ واالعرتاض على  

الأأتحىلظ كتابأأة، وأن يبلأأ  إىل الأأدول املتعادأأدة واملنظمأأات املتعادأأدة وإىل الأأدول 
 األ ر  واملنظمات الدولية األ ر  ال  حي  هلا أن تتبح أطرافاً يف املعاحدة 

يف التعليأأأ  حأأأم للأأأت األعمأأال التحضأأأأية هلأأ ا احلودأأد  ُ  (2)
ل ا و  ؛(592)5-1-2و 1-1-2ني يمشروعي املبدأين التوجيهعلى 

بفن تحرار ذلك العرض العاد، فيما عدا الت كأ ليس من الضرور  
يف  مسفلة شحل دبول التحىلظات وإجراءاته مل يتم تناوهلا إال عرضاً 

  1969أ ناء اياغة اتىلادية فيينا لعاد 

__________ 

أعأأالو(، الىلتأأل  533احلاشأأية ) … Multilateral Treatiesانظأأر  (590)
التأأأادرة عأأأن   أمأأأا ا عالنأأأات (18و 14)احلاشأأأيتان  1-بأأأاء-احلأأأاد  عشأأأر

بشفن التحىلظ الرو أي فهأي دفعأاً أدأل وضأو اً لحوهنأا تحتىلأي  وحولندااليونان 
 اأأأدرباأل حأأأاد الأأأ   نابا شأأأارة إىل أن احلحأأأومتني "ال تعتأأأربان أهنمأأأا ملزمتأأأ

، )املرجأأأأأع نىلسأأأأأهوذلأأأأأك فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  باالاأأأأأاد السأأأأأوفيايت"  ،الأأأأأتحىلظ بشأأأأأفهنا
  العرتاضك لك بادث بالقبول و   غأ أن ح ا األ ر ميحن أن حيَ (18 احلاشية

 1968 السأ علأى الفأرق لعأاد من اتىلادية 54من املادة  1تحتىلي الىلقرة  (591)
تسأوية املنااعأات دون املعنيأة ب 52باملأادة  بالنز على األ ر املتبادل للتحىلظ فيما يتعل 

 التحىلظ تقبل ال   إعالن هب ا املعل من جانب الدول أن تشرتط إادار
 (2)، الىلقأأرات 27-26ه (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2002 وليأأة  (592)
 الىلقأأرات ،37-35 هو  ،1-1-2املبأأدأ التأأوجيهي  التعليأأ  علأأىمأأن  (7)إىل 
، 41 كأ لك هو  ،5-1-2املبأدأ التأوجيهي  التعلي  علىمن  (11) إىل (5)

 أيضأأأاً   انظأأر 6-1-2املبأأدأ التأأأوجيهي  التعليأأ  علأأأىمأأأن  (4)و (3)الىلقرتأأان 
، 2-الىلتأل السأادس، الىلأرع جأيم(، الثأاين، اجمللأد الثأاين )اجلأزء 2008  ولية

  9-6-2التعلي  على املبدأ التوجيهي 

يضأع  ،(593)بالنسأبة لالعأرتاضوعلى غرار مأا عليأه األمأر  (3)
ح ا احلحم القبول التريح على نىلس مسأتو  الأتحىلظ نىلسأه فيمأا 
يتعلأأأ  وسأأأامل الشأأأحل الحتأأأايب وإبأأأالغ الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة 
املعنيأأأأأأأأأأة  ولأأأأأأأأأأنىلس األ أأأأأأأأأأباب الأأأأأأأأأأ  دأأأأأأأأأأدمت يف معأأأأأأأأأأرض تنأأأأأأأأأأاول 
االعرتاضأأات، يحىلأأي بالتأأايل، يف إطأأار "دليأأل املمار أأة"، مال ظأأة 

 ا جأأأأأراءات وا شأأأأارة علأأأأأى  أأأأأبيل التوضأأأأأيح يف حأأأأ ا االتسأأأأأاق يف
إىل الشأأحل الحتأأايب الأأ   يحتسأأيه  مشأأروع مبأأدأ تأأوجيهي مسأأتقل
 القبول التريح  ،(594)بالضرورة، بل واحم التعريف

مبأأأأدأ  4-8-2املبأأأأدأ التأأأأوجيهي ورغأأأأم املظأأأأاحر، ال يعأأأأد  (4)
 فمجأأرد كأأون القبأأول اأأرحياً ال يعأأر ضأأمناً عأأن اللأأزود بتاتأأاً   اامأأداً 

تأأأأأنز عليأأأأأه  بالضأأأأأرورة أنأأأأأه دأأأأأد دأأأأأدد كتابأأأأأة  فالشأأأأأحل الحتأأأأأايب مل
مأأأأن اتىلأأأأادي  فيينأأأأا والأأأأ  يسأأأأأ  23مأأأأن املأأأأادة  1فحسأأأأب الىلقأأأأرة 

علأأأأى حأأأأديها، بأأأأل إنأأأأه يىلأأأأرض  4-8-2مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي 
أيضأأأأأأأاً احأأأأأأأم األمهيأأأأأأأة الأأأأأأأ  يحتسأأأأأأأيها القبأأأأأأأول يف النظأأأأأأأاد  نىلسأأأأأأأه
 توااحأأا مأأا يتعلأأ في ااأأة للتحىلظأأات علأأى املعاحأأدات، و  القأأانوين

املختلىلأأأأأأأأأة للمقأأأأأأأأأررين ادااأأأأأأأأأني  املقرت أأأأأأأأأاتو  ارحأأأأأأأأأا  ورغأأأأأأأأأم أن 
املعاحدات مل يسب  هلا أن اشرتطت ارا ة الشحل الحتايب  لقانون

للقبأأأأأأول التأأأأأأريح، فإنأأأأأأه يسأأأأأأتىلاد مأأأأأأن أعمأأأأأأاهلم أهنأأأأأأم دأبأأأأأأوا علأأأأأأى 
تشأرتط ححأ ا اشرتاط ددر معأني مأن الشأحلية أمأراً مقبأواًل  و  اعتبار

القبأأأأأول التأأأأأريح يف  ردأن يأأأأأدوك الأأأأأو ومشأأأأأاريع  مقرت أأأأأاتخمتلأأأأأف 
أ أأأر  مالممأأأة عنأأأد تتأأأدي  الدولأأأة  رمسيأأأةأو بأأأف  طريقأأأة  التأأأك

املعنيأأأأأأأة أو موافقتهأأأأأأأأا علأأأأأأأأى املعاحأأأأأأأدة، أو يف احلأأأأأأأأاالت األ أأأأأأأأر ، 
وحأأأأ ا مأأأا يتفلأأأب الحتابأأأأة يف مجيأأأع األ أأأأوال  ويف  رمسأأأي؛ بإشأأأعار

وشأأأأأأأأأحل  بأأأأأأأأأإجراءاتأعقأأأأأأأأأاب تبسأأأأأأأأأيط وتعأأأأأأأأأديل املأأأأأأأأأواد املتعلقأأأأأأأأأة 
والقبول التريح واالعرتاض، دررت اللجنة إدراج مسفلة  تحىلظاتال

)الأأأأأأأأ   20مأأأأأأأأن مشأأأأأأأأروع املأأأأأأأأادة  1الشأأأأأأأأحل الحتأأأأأأأأايب يف الىلقأأأأأأأأرة 
(  ومل تثأأأأأأر مواءمأأأأأأة األ حأأأأأأاد 23مأأأأأأن املأأأأأأادة  1الىلقأأأأأأرة  أاأأأأأأبحت

التحىلظأأأات  اأأأوغالسأأأارية علأأأى الشأأأحل الحتأأأايب وعلأأأى إجأأأراءات 
لجنأأأأة الا أأأأل واالعرتاضأأأأات والقبأأأأول التأأأأريح أ  منادشأأأأة  أأأأواء د

   يف مؤمتر فيينا أو
 القبوه الصريم صوغإجراءات  2-8-5
ـــــــة   ـــــــا ئ التوجي ي  4-1-2و 3-1-2تيـــــــري المب
 لى القبـوه الصـريم، مـع  7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و

 مرا اة ما يقتضي  اختالف الحاه.

__________ 

 املرجع نىلسه  (593)
( 2والتعليأأ  عليأأه، وخبااأأة الىلقرتأأان ) 8-2انظأأر املبأأدأ التأأوجيهي  (594)
  نىلسه املرجع (،3و)
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 التعلي 
إىل  أأأأأأد مأأأأأأا نظأأأأأأأ املبأأأأأأدأ  5-8-2يعأأأأأأد املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  

بأأأأا جراءات السأأأأارية علأأأأى االعرتاضأأأأات املتعلأأأأ   9-6-2التأأأأوجيهي 
لجنأة الويسأتىلاد بوضأوا مأن أعمأال   (595)ويستند إىل نىلأس األ أباب

من اتىلاديأة فيينأا أن الأتحىلظ والقبأول  23ال  أفضت إىل اياغة املادة 
  (596)ختضع لنىلس دواعد ا شعار وا بالغأمور التريح واالعرتاض 

تأكيــد القبــوه الــذي يــتم قبــل تأكيــد  اشــترا دع  ــ 2-8-6
  سميا   التحفظ

إن قبــوه  ولــة لو منظمــة  وليــة قبــوال  صــريحا  لــتحفظ  
 1-2-2قبــــل تأكيــــد هــــذا الــــتحفظ وفقــــا  للمبــــدل التــــوجي ي 

 ييتلزع في حد  ات  تأكيدا . ال
 التعلي 

رغأأأم مأأأا يبأأأدو مأأأن عأأأدد وجأأأود أل  حتار أأأة للأأأدول فيمأأأا  (1)
التأأريح الأأ   يأأتم دبأأل تفكيأأد الأأتحىلظ فأأإن يتعلأأ  بتفكيأأد القبأأول 

تأنز بتأريح العبأارة  (597)من اتىلادي  فيينا 23من املادة  3الىلقرة 
 على ما يلي:

القبأول التأأريح للأأتحىلظ أو االعأأرتاض عليأأه ال حيتأأاج حأأو نىلسأأه إن  
 إىل تفكيد إذا أبد  دبل تفكيد ح ا التحىلظ 

يف معأرض  ويتعل  األمر حنا، كما  بقت أن أشارت اللجنأة (2)
، بقاعأأأأدة ميليهأأأأا املنفأأأأ  السأأأأليم يستنسأأأأخها (598)تفكيأأأأد االعرتاضأأأأات

 ويعّدهلا وفقاً ملنف  دليل املمار ة: 6-8-2املبدأ التوجيهي 
 ؛(599)تقتتر القاعدة على تفكيد القبول، وال تشأ إىل االعرتاضات -

__________ 

  نىلسه املرجع، 9-6-2انظر التعلي  على املبدأ التوجيهي  (595)
، اجمللأأد 1965 وليأة ، Rosenneرتاا السأيد انظأر بتأىلة  ااأة ادأ (596)

 16، 803اجمللأأأأأأأأأأأأأد األول، اجللسأأأأأأأأأأأأأة ، واملرجأأأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأأأه، 73ه الثأأأأأأأأأأأأأاين، 
   انظأأأأأأأر أيضأأأأأأأاً 56-30، الىلقأأأأأأأرات 199-197ه ، 1965 زيران/يونيأأأأأأأه 

مشأروع  التعليأ  علأىمأن ( 1الىلقأرة ) ،270ه ، اجمللد الثأاين، 1966 ولية 
 .Aانظأأأر  ،  ولالطأأأالع علأأأى مأأأوجز ألعمأأأال جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل73املأأأادة 

Pellet and W. Schabas, "Convention de Vienne de 1969: Article 23: 

procédure relative aux réserves", Commentary to article 23 (1969), in 

Corten and Klein (eds.), Les Conventions de Vienne... املرجأع املأ كور ،
  5، الىلقرة 974 أعالو(، ه 567)احلاشية 

بشأأأأأأأفن حأأأأأأأ ا الأأأأأأأنز، انظأأأأأأأر  التحضأأأأأأأأية باألعمأأأأأأأالفيمأأأأأأأا يتعلأأأأأأأ   (597)
، 2-الىلتأل السأادس، الىلأرع جأيم(، الثأاين، اجمللأد الثأاين )اجلأزء 2008  ولية

  11-6-2التعلي  على املبدأ التوجيهي 
 ( 3، الىلقرة )نىلسه املرجع (598)
)عأأأأأأأأدد( تفكيأأأأأأأأد االعرتاضأأأأأأأأات، انظأأأأأأأأر املبأأأأأأأأدأ خبتأأأأأأأأوه مسأأأأأأأأفلة  (599)

)عدد لزود تفكيد االعرتاض التادر دبل تفكيد التحىلظ  11-6-2 التوجيهي
  نىلسه املرجعرمسياً( والتعلي  عليه، 

أبأأأأأأأأأد  دبأأأأأأأأأل تفكيأأأأأأأأأد وعوضأأأأأأأأأاً عأأأأأأأأأن إدراج اأأأأأأأأأيغة "إذا  -
 1-2-2إىل املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي "، ايأأأأأأأل القاعأأأأأأأدة الأأأأأأأتحىلظ حأأأأأأأ ا

)التفكيأأأأأأأأأأأد الرمسأأأأأأأأأأأي للتحىلظأأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأأ  تتأأأأأأأأأأأاغ عنأأأأأأأأأأأد التوديأأأأأأأأأأأع 
  (600)املعاحدة( على
مأأأأأأأأن املالمأأأأأأأأم أن يأأأأأأأأدرج يف دليأأأأأأأأل ال يبأأأأأأأأدو وباملقابأأأأأأأأل،  (3)

 يحأأون القبأأول التأأريح للتحىلظأأات بشأأفناملمار أأة مبأأدأ تأأوجيهي 
الأأ   عأأرتاض االتفكيأأد )لأأزود  12-6-2التأأوجيهي للمبأأدأ  نظأأأاً 

  (601)(باملعاحأأأدة االلتأأأزاددبأأأل ا عأأأراب عأأأن املوافقأأأة علأأأى يتأأأاغ 
القبأأأأأول السأأأأأاب  لإلعأأأأأراب عأأأأأن الرضأأأأأا باالرتبأأأأأاط  اأأأأأوغفىلرضأأأأأية 
نىلسأأأأأها  5فحسأأأأأب بتأأأأأيغة الىلقأأأأأرة  ةمسأأأأأتبعد تليسأأأأأباملعاحأأأأأدة 

القبأأأول  اأأأوغتتتأأأور ال الأأأ  و ، مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا 20املأأأادة  مأأأن
بأأأأأأأأأل  ،(602)مأأأأأأأأن جانأأأأأأأأأب دولأأأأأأأأة أو منظمأأأأأأأأأة دوليأأأأأأأأة متعادأأأأأأأأأدة إال
 يف الوادأأأعيتأأأعب عمليأأأاً تتأأأور دولأأأة أو منظمأأأة دوليأأأة تبأأأد   هإنأأأ

دبأأأأأواًل مأأأأأن حأأأأأ ا القبيأأأأأل  وأيأأأأأاً كأأأأأان األمأأأأأر، فأأأأأإن حأأأأأ و املمار أأأأأة 
( يتعأأأأأني ٍس للتحىلظأأأأأاتالتمأأأأأاتحأأأأأون وثابأأأأأة مأأأأأن شأأأأأفهنا أن  )الأأأأأ 
وحأأأأأأي ال تىلأأأأأأي بأأأأأأالغرض الأأأأأأ   ختدمأأأأأأه  ،عأأأأأأدد تشأأأأأأجيعها  تمأأأأأأاً 

وجأأأأأه مسأأأأأبقاً إىل الأأأأأدول امل "التنبيأأأأأه"أ   "،االعرتاضأأأأأات الوداميأأأأأة"
اىلظأأأات غأأأأ مقبولأأأة لأأأد   اأأأوغواملنظمأأأات الدوليأأأة الأأأ  تنأأأو  

 الدولة املعرتضة 
 لمنظمة  ولية المُنشئةالتحفظ  لى الوثيقة  قبوه 2-8-7
إ ا كانــــ  المعاهـــــدة وثيقـــــة ُمنشـــــئة لمنظمـــــة  وليـــــة،  

لــم تــنص المعاهــدة  لــى حكــم مخــالف، ييــتلزع الــتحفظ  ومــا
 المختص في تلر المنظمة.قبوه الج از 

 التعلي 
، ودأأأد فيينأأأا  مأأأن اتىلأأأادي 20مأأأن املأأأادة  3لىلقأأأرة تأأأنز ا (1)

 :وردت ب ات التياغة يف كال االتىلاديتني، على ما يلي
 ينمأأا تشأأأحل املعاحأأأدة و يقأأأة منشأأأ ة ملنظمأأأة دوليأأأة، ومأأأا مل تأأأنز  

املخأتز املعاحدة على  حم خمالف، فإن الأتحىلظ يسأتلزد أن يقبأل بأه اجلهأاا 
 يف تلك املنظمة 

__________ 

"إذا اي  التحىلظ عند التوديع على معاحدة رحنأاً بالتتأدي  عليهأا  (600)
لدولأأة أو املنظمأأة أو بإدرارحأأا رمسيأأاً أو بقبوهلأأا أو باملوافقأأة عليهأأا، وجأأب علأأى ا

الدوليأأة املتحىلظأأة أن تؤكأأد حأأ ا الأأتحىلظ رمسيأأاً عنأأد إعراهبأأا عأأن موافقتهأأا علأأى 
االلتأأزاد باملعاحأأدة  ويف حأأ و احلالأأة، يُعتأأرب الأأتحىلظ مقأأدماً يف تأأاريخ تفكيأأدو"؛ 

، اجمللأد 2001  وليأةولالطالع على التعلي  على ح ا املبدأ التأوجيهي، انظأر 
  234-230ه ، التتويبو  (الثاينالثاين )اجلزء 

، 2008  وليأأأةوالتعليأأأ  عليأأأه،  12-6-2انظأأأر املبأأأدأ التأأأوجيهي  (601)
  2-الىلتل السادس، الىلرع جيم(، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

    نىلسه املرجع، 8-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 10انظر الىلقرة ) (602)
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للمقأأأأأرر ادأأأأأاه ويعأأأأود منشأأأأأف حأأأأأ ا احلحأأأأم إىل التقريأأأأأر األول  (2)
 ونتها كاآليت:  ،18)ج( من مشروع املادة 4 والدوك ال   ادرتا الىلقرة

يف  الأأأأأأأأأأة معاحأأأأأأأأأأدة حمأأأأأأأأأأدودة األطأأأأأأأأأأرا  أو متعأأأأأأأأأأددة األطأأأأأأأأأأرا   
عنأأأه و يقأأأة منشأأ ة ملنظمأأأة دوليأأأة، يحأأون دبأأأول حأأأ و املنظمأأة، املعأأأرب  تشأأحل

بقأأأأأأأرار مأأأأأأأن جهااحأأأأأأأا املخأأأأأأأتز، ضأأأأأأأرورياً  دأأأأأأأرار مقبوليأأأأأأأة اىلأأأأأأأظ ال جتيأأأأأأأأزو 
علأأأأأأأأى  تلأأأأأأأأك الو يقأأأأأأأأةتلأأأأأأأأك الو يقأأأأأأأأة و ضأأأأأأأأىلاء اأأأأأأأأىلة الفأأأأأأأأر  يف  اأأأأأأأأرا ة
    (603)املتحىلظة الدولة

لحن اأيغة  ،وأدرجت نىلس الىلحرة يف التقرير الرابع للمقرر اداه
 أبسط وأوجز:كانت  19من مشروع املادة  3الىلقرة 

[، احلاليأأأأة 5املأأأأادة  أاأأأأل ( ]وحأأأأي)محأأأأرراً  3بف حأأأأاد املأأأأادة رحنأأأأاً 
للجهأاا املخأتز دولية، يعأود  عندما تحون املعاحدة حي الو يقة املنش ة ملنظمة

   (604)دبول التحىلظات نظمةتلك امليف 

مبدأ اللجوء إىل اجلهاا املختز يف املنظمة الدوليأة  و   (3)
 حأو نىلسأأه شأ ة تعأرضللبأت يف دبأول اىلأظ أبأد  علأأى و يقتهأا املن
 أأيما علأأى  ، وال1969النتقأأادات شأأديدة أ نأأاء مأأؤمتر فيينأأا لعأأاد 

 3ينبغي     الىلقرة " ااد السوفيايت ال   كان ير  أنهلسان اال
 اأوغألنه ال جيوا إ ضأاع  أ  الأدول السأياد  يف  17من املادة 

   (605)"التحىلظات لقرار املنظمات الدولية
أبأأأأأأدت معارضأأأأأأة أدأأأأأأل ملبأأأأأأدأ أمأأأأأأا الوفأأأأأأود األ أأأأأأر ، وإن  (4)

اجلهأأأأأأأأأاا املخأأأأأأأأأتز يف املنظمأأأأأأأأأة لقبأأأأأأأأأول الأأأأأأأأأتحىلظ علأأأأأأأأأى  تأأأأأأأأأد ل
املنشأأأأأأأأ ة، فإهنأأأأأأأأا ارتأأأأأأأأفت أن حأأأأأأأأ ا النظأأأأأأأأاد احملأأأأأأأأدد كأأأأأأأأان  و يقتهأأأأأأأأا
مأأن اتىلاديأأة فيينأأا  5فعأأاًل بف حأأاد مأأا أاأأبح يعأأر  باملأأادة  مشأأموالً 
 1969  فهأ ا احلحأم األ أأ جيعأل اتىلاديأة فيينأا لعأاد 1969لعأاد 

م  املنشأأأأ ة للمنظمأأأأات الدوليأأأأة "دون ا  أأأأالل تسأأأأر  علأأأأى الو أأأأا
وحأ ا مأا يشأمل  ،دة من دواعد املنظمأة متتألة باملوضأوع"أأداع بف 

مأأأأا دأأأأد يُبأأأأد  تقيأأأأيم باأل حأأأأاد املتعلقأأأأة بقبأأأأول أعضأأأأاء جأأأأدد أو 

__________ 

، Add.1و A/CN.4/144الو يقأأأأأأأأأأأة ، اجمللأأأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأأاين، 1962  وليأأأأأأأأأأة (603)
بالتأأأأأأأأأأيغة الأأأأأأأأأأ   20مأأأأأأأأأأن مشأأأأأأأأأأروع املأأأأأأأأأأادة  4الىلقأأأأأأأأأأرة  انظأأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأأاً   61 ه

مبأأأأأأدأ تأأأأأأد ل نتأأأأأأت جمأأأأأأدداً علأأأأأأى  والأأأأأأ  ،وىلاألقأأأأأأراءة الاللجنأأأأأأة يف  ااعتمأأأأأأدهت
فيهأا  يُبأد الأ   للحأاالتفيمأا يبأدو  أ ضأعته ااملختز يف املنظمأة لحنهأ اجلهاا
  176ه ، A/5209املرجأع نىلسأه، الو يقأة  ،التحىلظ املعأر ضداعرتاض بالىلعل 

، املرجأأأأع نىلسأأأأه، 20مشأأأأروع املأأأأادة مأأأأن التعليأأأأ  علأأأى  (25)الىلقأأأأرة انظأأأر أيضأأأأاً 
  181 ه
، Add.1-2و A/CN.4/177، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين، الو يقأأأأأة 1965 وليأأأأأة  (604)
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 1986لعأأأأاد  ومأأأأع ذلأأأأك اعتمأأأأد مأأأأؤمتر فيينأأأأا  (606)اىلظأأأأات مأأأأن
  (607)احلحم ح ا
علقأة بقأانون املعاحأدات والتعليقات على مشاريع املواد املت (5)

بأأأأأني الأأأأأدول واملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة أو فيمأأأأأا بأأأأأني املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة 
مأأن  3مأأن االتىلاديأة والىلقأأرة  5تحشأف بحأأل وضأوا عأأن أن املأادة 

ال تسأأتبعد إ أأأدامها األ أأر  وال تتسأأأمان بأأالتحرار  بأأأل  20املأأادة 
مأأن  5إنأأه  أأني أعيأأد، بعأأد تأأردد كبأأأ، إدراج  حأأم منأأا ر للمأأادة 

بعأأأأد أن ُ أأأأ   يف بدايأأأأة األمأأأأر، رأت  1969ة فيينأأأأا لعأأأأاد اتىلاديأأأأ
مأأأأأأأن  3اللجنأأأأأأأة أن مأأأأأأأن الضأأأأأأأرور  أن تعيأأأأأأأد أيضأأأأأأأاً إدراج الىلقأأأأأأأرة 

   (608)1986يف املشروع ال   أفضى إىل اتىلادية عاد  20 املادة
ومبأأأأأدأ اللجأأأأأوء إىل اجلهأأأأأاا املخأأأأأتز يف املنظمأأأأأة لقبأأأأأول  (6)

املنظمأأة منفقأأي علأأى الو يقأأة املنشأأ ة لتلأأك  تتأأاغالتحىلظأأات الأأ  
غأأأأأ دابلأأأأة الوادأأأأع أن الو أأأأام  املنشأأأأ ة للمنظمأأأأات الدوليأأأأة و متامأأأأاً  

فغرضأأأأها الرميسأأأأي حأأأأو بالتحديأأأأد   (609)"املأأأأرن"للنظأأأأاد  للخضأأأأوع
يعقل إمجااًل أن تتنأوع يف إطأارو  جديد ال اعتبار إ داث شخز 

العالدأأات الثناميأأة بأأني الأأدول أو املنظمأأات األعضأأاء  فأأال جيأأوا أن 
 نأبأأأاأل ر  "، كمأأأا ال جيأأأوا العضأأأوية" أنأأأواعحأأأون مثأأأة تعأأأدد يف ي

__________ 

 Official(، A/CONF.39/C.1/L.97) التعأأأأديل السويسأأأأر  انظأأأر (606)

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

and second sessions…  والتعأأأأديل  ؛135أعأأأأالو(، ه  558)احلاشأأأأية
 وانظأأر، املرجأأع نىلسأأه  (A/CONF.39/C.1/L.113ا وتأأونس )املشأأرتك بأأني فرنسأأ

 Official Records of the United Nations) فرنسأأأا مأأأدا الت أيضأأأاً 

Conference on the Law of Treaties, first session…  568)احلاشأأية 
 (؛16، الىلقأأأأأأرة 116 ه، 1968نيسأأأأأأان/أبريل  11، 22، اجللسأأأأأأة أعأأأأأأالو(

، 111 ه، 1968نيسأأان/أبريل  10، 21لسأأة املرجأأع نىلسأأه، اجل)و ويسأأرا 
املرجأأأأع نىلسأأأأه، )وإيفاليأأأا  (؛45املرجأأأع نىلسأأأأه، الىلقأأأأرة )وتأأأأونس  (؛40الىلقأأأرة 

  وانظأأأأأأأأر (77، الىلقأأأأأأأأرة 120 ه، 1968نيسأأأأأأأأان/أبريل  11، 22اجللسأأأأأأأأة 
أعأالو(،  548، املرجع امل كور )احلاشية …Imbert, Les réserves بنىلس املعل

 M. H. Mendelson, “Reservations to the constitutions ofو؛ 122ه

international organizations”, BYBIL 1971, pp. 137 et seq., at p. 151  
(607) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties between States and International Organizations or 

between International Organizations…  أعأأأالو( 564)انظأأأر احلاشأأأية ،
  14، الىلقرة 187، ه 1986 ذار/مارس  12، 27اجمللد األول، اجللسة 

 (3)، الىلقأأأرة 50 ه، (اجلأأأزء الثأأاين)، اجمللأأأد الثأأاين 1982 وليأأة  (608)
الأأأأأ  جأأأأأرت   وانظأأأأأر أيضأأأأأاً املنادشأأأأأات 20مشأأأأأروع املأأأأأادة التعليأأأأأ  علأأأأأى مأأأأأن 
  زيأأأأران/ 15، 1727، اجمللأأأد األول، اجللسأأأة 1982  وليأأأةاللجنأأأة،  دا أأأل
  236-234 ه، 1982يونيه 
ميثأأاق منظمأأة مأأن املنظمأأات  تلأأف عأأن "أن  Mendelson أوضأأح (609)

،  إن جأأأاا التعبأأأأرج إىل الوجأأأود، نأأأه ُ أأأإمأأأن  يأأأث األ أأأر  الأأأنظم التعاحديأأأة 
بتأأأىلة  ، يأأأاً تنشأأأئ مقرراتأأأه ودراراتأأأه وأنظمتأأأه واعتماداتأأأه ومأأأا إىل ذلأأأك كامنأأأاً 

املرجأأأع املأأأ كور ، Mendelson)" لألعضأأأاءجديأأأدة والتزامأأأات اً  قودأأأمسأأأتمرة، 
 ( 148 ه أعالو(، 606 احلاشية)
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ىلامأأأأأدة الحأأأأون مثأأأأأة تعأأأأأدد يف إجأأأأأراءات اختأأأأاذ القأأأأأرارات  وتتجلأأأأأى ي
عتأأرب فيهأأا  ا املبأأدأ بتأأىلة  ااأأة عنأأد تتأأور احلالأأة الأأ  تُ هلأأالعمليأأة 

األ أأر  بعأأض الأأدول  مأأن ِدبأأل" يف املنظمأأة دولأأة متحىلظأأة "عضأأواً 
ت ذاتأأه، طرفأأاً  الثأأاً يف عالدتهأأا باملنظمأأة عتأأرب، يف الودأأاألعضأأاء، وتُ 

دول أ أأأر  أبأأأدت اعرتاضأأأاً مشأأأروطاً مأأأن جانأأأب املنشأأأ ة  و يقتهأأأاو 
نىلأأأأأأأأاذ املعاحأأأأأأأأدة يف عالداهتأأأأأأأأا الثناميأأأأأأأأة مأأأأأأأأع الدولأأأأأأأأة  تعأأأأأأأأارض بأأأأأأأأه

نسأبية مركأز العضأو يف فه ا احلل الأ   يىلضأي إىل   (610)املتحىلظة
مأأن شأأفنه أن املنظمأأة أو إ ضأأاعه للعالدأأات الثناميأأة بأأني األعضأأاء 

ميحأأن دبولأأه  ولقأأد كانأأت  يشأأل أعمأأال املنظمأأة الدوليأأة املعنيأأة وال
اللجنأة حمقأة عنأدما ا أتندت إىل  أد كبأأ إىل حتار أة األمأني العأاد 

مأن مشأروع  4لىلقأرة على ا تعليقهاح ا املوضوع، وارتفت يف  بشفن
  :، أنهاألوىل املعتمد يف القراءة 20املادة 

املنظمأات الدوليأأة، تعأد  أأالمة التأأك  د أأاتأل يف  الأة التأأحوك الأ  تشأأح
الأأأأ ين  ،عأأأأامالً يأأأأرجح علأأأأى االعتبأأأأارات األ أأأأر  ويعأأأأود إىل أعضأأأأاء املنظمأأأأة

يتتأأرفون عأأن طريأأ  اجلهأأاا املخأأتز، أمأأر تقريأأر إىل أ   أأد جيأأوا احليأأد عأأن 
  (611) المة التك

عأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، فأأأأإن مأأأأن عأأأأني املنفأأأأ  أن يعأأأأود إىل  (7)
األعضأأأأاء أمأأأأر اختأأأأاذ دأأأأرار مجأأأأاعي بشأأأأفن دبأأأأول الأأأأدول واملنظمأأأأات 

الأأتحىلظ علأأأى اعتبأأأار أهنأأا تتأأأد ل، عأأأن طريأأ  اجلهأأأاا املخأأأتز يف 
م املنظمة، يف إجراءات دبول أ  عضو جديد ويتعني عليهأا أن تقأيّ 

يف حأأأ و املنا أأأبة شأأأروط ونفأأأاق التأأأزاد الدولأأأة أو املنظمأأأة املرشأأأحة 
 جلهااحأا املخأتزاملنظمة  وحح ا يعود للمنظمة و دحا، و  لعضوية

، أمأأأر تىلسأأأأ و يقتهأأأا املنشأأأ ة والبأأأت يف دبأأأول علأأأى وجأأأه التحديأأأد
 مرشح لالنضماد  ااغهاىلظ 

تؤكأد املمار أة املتبعأة يف حأ ا اجملأال حأ ا عالوة على ذلأك، و  (8)
حتار أأة الودعأأاء غأأأ األمأأني العأأأاد  تالفأأات يف املبأأدأ  ورغأأم بعأأض اال

 وادعأأة بوضأأوا مودىلأأه أ نأأاء فأأإن حأأ ا األ أأأ بأأنّي  ،(612)لألمأأم املتحأأدة
علأأى اتىلاديأأة املنظمأأة اال تشأأارية احلحوميأأة  الأأ   أبدتأأه اهلنأأدالأأتحىلظ 

__________ 

، 854 أعأأأأأأأأأأالو(، ه 567 احلاشأأأأأأأأأأيةاملرجأأأأأأأأأأع املأأأأأأأأأأ كور )، Müllerانظأأأأأأأأأأر  (610)
  151-149 ه أعالو(، 606 احلاشية)املرجع امل كور ، Mendelson؛ و106 الىلقرة
مأن التعليأ   (25)الىلقأرة ، 181، اجمللأد الثأاين، ه 1962 ولية  (611)

  20مشروع املادة على 
 بالنسأبةدأبت الواليات املتحدة علأى تفبيأ  مبأدأ ا مجأاع  ،حح او  (612)
لتحىلظأات املبأأداة علأأى الو أأام  املنشأأ ة للمنظمأات الدوليأأة )انظأأر األمثلأأة الأأ  ل

 149 ، هأعأأأأأأأأالو( 606، املرجأأأأأأأأع املأأأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأأأية Mendelson أأأأأأأأادها 
 548، املرجأأع املأأ كور )احلاشأأية …Imbert, Les réserves؛ و160-158و

، يف  أأأأأني أن اململحأأأأأة املتحأأأأأدة ((186)احلاشأأأأأية  123-122 ه أعأأأأأالو(،
 ت  و حتار ة األمني العأاد املتمثلأة يف إ الأة املسأفلة إىل اجلهأاا املخأتز يف 

 ( 121 هاملنظمة املعنية )املرجع نىلسه، 

فىلأي حأ و املنا أبة، أوضأح األمأني العأاد   (613)الدولية للمال ة البحرية
ضأأأأأرورة إ الأأأأة املسأأأأأفلة إىل اجلهأأأأأاا املؤحأأأأأل لتىلسأأأأأأ  ارتأأأأأف  داممأأأأأاً "أنأأأأه 

املعاحأأأأأدات  ولأل أأأأأف، ال نقأأأأأف يف جمموعأأأأأة  (614)"االتىلاديأأأأأة املعنيأأأأأة
علأأأى دلأأأة دليلأأأة مأأأن  إال املتعأأأددة األطأأأرا  املودعأأأة لأأأد  األمأأأني العأأأاد

أمثلأأأأة القبأأأأول الأأأأ   يعأأأأرب عنأأأأه اجلهأأأأاا املخأأأأتز يف املنظمأأأأة املعنيأأأأة، 
ويعأأأز  ذلأأأك  تواأأأاً إىل كأأأون الوديأأأع ال يبلأأأ  عمومأأأاً عأأأن  أأأاالت 

مجهوريأة ظأات الأ  أبأدهتا القبول  غأ أنه با محان مال ظة أن التحىل
املنشأأئ ملتأأر  التنميأأة تىلأأاق االواململحأأة املتحأأدة علأأى االااديأأة أملانيأأا 
موضأوع دبأول اأريح  تكانأ،  1979يف عاد املعدلة  تهبتيغ، األفريقي

علأأى االتىلأأاق املنشأأئ  اكمأأا أن اىلأأظ فرنسأأ   (615)مأأن جانأأب املتأأر 
دأد دبلأه  1977د ملعهد   يا واحمليط اهلادئ لتفوير البأث ا ذاعأي لعأا

ود أل اأك تتأدي  شأيلي علأى   (616)حمأافظي املعهأدارا ة جملس 
النظاد األ ا ي للمركز الدويل للهند ة الورا ية والتحنولوجيأا البيولوجيأة 

للتحىلظأأأات  املركأأز  يأأز النىلأأأاذ يأأود دبأأأول جملأأس حمأأأافظي 1983 لعأأاد
   (617)ذلك التك بشفن ايغتال  
مأن الضأرور   أنأه رأت اللجنأة  أاً علأى املمار أة املتبعأة،و  (9)

مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا يف مشأأأروع  20 مأأأن املأأأادة 3ا تنسأأأا  الىلقأأأرة إذاً 
 بأراا  تواأية القواعأد الأ  تسأر  علأى  7-8-2املبدأ التوجيهي 

  قبول التحىلظاتب ما يتعل الو ام  املنش ة للمنظمات الدولية في
 نشئةتحفظ  لى وثيقة مُ الج از المختص بقبوه ال 2-8-8
ـــــوه   ـــــو  االختصـــــاص بقب ـــــا  بقوا ـــــد المنظمـــــة، يع  هن

 التحفظ  لى وثيقة ُمنشئة لمنظمة  ولية إلى: 
الج از المختص بالبّ  فـي قبـوه  ضـو فـي  )ل( 

 المنظمة؛ لو 
 الج از المختص بتعديل الوثيقة الُمنشئة؛ لو  )ب( 
 الج از المختص بتفيير هذه الوثيقة. )ج( 

__________ 

أعأأأأأأأأأالو(،  606 احلاشأأأأأأأأأيةاملرجأأأأأأأأأع املأأأأأأأأأ كور )، Mendelsonانظأأأأأأأأأر  (613)
 548 احلاشأية)، املرجأع املأ كور …Imbert, Les réservesو ؛169-162 ه

  125-123 ه أعالو(،
 Official Records of the General Assembly, fourteenthانظأر  (614)

session, Annexes, document A/4235, para. 21 ً1965 وليأأة    وانظأأر أيضأأا، 
 Summary of؛ و22، الىلقأأأأرة 102، ه A/5687الو يقأأأأة اجمللأأأأد الثأأأأاين، 

Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral 

Treaties  198-197أعالو(، الىلقرات  532)احلاشية  
(615) Multilateral Treaties… ( 533احلاشأأأأأأأأأأأأأأأية )الىلتأأأأأأأأأأأأأأأل ، أعأأأأأأأأأأأأأأأالو

 ( 7)احلاشية  باء-2-العاشر
 ( 4)احلاشية  3-والعشرون ادامسالىلتل ملرجع نىلسه، ا (616)
 ( 6)احلاشية  7-عشر الرابعالىلتل املرجع نىلسه،  (617)
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 التعلي 
اجلهاا املختز بالبت يف دبأول الأتحىلظ إّن مسفلة معرفة  (1)

ال يوجأد هلأا أ  جأواب ال يف اتىلأادي  فيينأا ذاهتمأا وال يف األعمأأال 
التحضأية هلما  فمن املىليد بالتايل ا شارة، يف دليل املمار ة، إىل 
 3مأا يُقتأأد "باجلهأأاا املخأأتز" يف املنظمأة ألغأأراض تفبيأأ  الىلقأأرة 

الأأأأأ  أهلمأأأأأت مشأأأأأروع املبأأأأأدأ مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا، و  20مأأأأأن املأأأأأادة 
  7-8-2التوجيهي 

واأمُت اتىلأأادي  فيينأا خبتأأوه حأ و املسأأفلة مأن السأأهل  (2)
ملن املستحيل أن حيأدَّد علأى  أو عأاد وجمأرد أ   جهأاا  إنّهتىلسأو؛ 

مأأن أجهأأزة املنظمأأة الدوليأأة يحأأون خمتتأأاً بالبأأت يف دبأأول الأأتحىلظ  
 5الل" يف املأادة فه و املسفلة تندرج ضمن إطار شرط "عدد ا  أ

مأأن اتىلأأادي  فيينأأا، والأأ   تسأأر  وقتضأأاو أ حأأاد االتىلأأاديتني علأأى 
الو أأام  املنشأأ ة للمنظمأأات الدوليأأة "دون ا  أأالل بفيأأة داعأأدة مأأن 

 دواعد املنظمة متتلة باملوضوع" 
على ح ا النحو، فإن دواعد املنظمأة حأي الأ  اأدد بالتأايل  (3)

املعمأول   لك إجراءات التتويتاجلهاا املختز بقبول التحىلظ، وك
القواعأد عأن األمأر،  هبا واألغلبيات املفلوبة  ويف  ال  حوت تلأك
يتأأأأاغ فيهأأأأأا الأأأأأتحىلظ،  ميحأأأأن، بأأأأأالنظر إىل الظأأأأرو  الأأأأأ  ميحأأأأأن أن

"اجلهأأاا املخأأتز" حأأو اجلهأأاا الأأ   يبأأت يف ب افأأرتاض أن مأأا يُقتأأد 
و يقأأة أو اجلهأأاا املخأأتز بتعأأديل ال ،طلأأب انضأأماد الدولأأة املتحىلظأأة

املمحن للجنأة أن  منأن  املنش ة للمنظمة أو تىلسأحا، دون أن يبدو
 تضع ترتيباً لألفضلية بني تلك األجهزة املختلىلة  

وتنأأأوّع املمار أأأة ال يسأأأاعد كثأأأأاً يف تسأأأوية حأأأ و النقفأأأة   (4)
وححأأأأأ ا، فأأأأأإن "اىلأأأأأظ" اهلنأأأأأد علأأأأأى د أأأأأتور املنظمأأأأأة اال تشأأأأأارية 

ويف أعقأاب التواأل إىل  أل  -البحريأة احلحومية الدولية للمال ة 
دأأد دبلأأه جملأأس  - (618)للخأأال  بشأأفن ا جأأراءات الأأالاد اتباعهأأا

، يف  أأأني أن اىلأأأظ (619)مأأأن االتىلاديأأأة 27املنظمأأأة ووجأأأب املأأأادة 
تركيأأأا علأأأى نىلأأأس االتىلاديأأأة دبلتأأأه اجلمعيأأأة )ضأأأمنياً(  وفيمأأأا يتعلأأأ  

يأة، فقأد بتحىلظ الواليات املتحدة على د تور منظمة التحة العامل
أ ال األمني العاد املسفلة إىل مجعية التحة العاملية ال  حي اجلهاا 

مأأأأن الد أأأأتور، بالبأأأأت يف النزاعأأأأات  75املخأأأأتز، ووجأأأأب املأأأأادة 
املتعلقأأأأة بتىلسأأأأأ حأأأأ ا التأأأأك  ويف النهايأأأأة، دبلأأأأت مجعيأأأأة التأأأأحة 

  (620)العاملية اىلظ الواليات املتحدة با مجاع
__________ 

أعأأأأأأأأأالو(،  606املأأأأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأأأأية  ، املرجأأأأأأأأأعMendelsonانظأأأأأأأأأر  (618)
 548، املرجأع املأ كور )احلاشأية …Imbert, Les réserves؛ و169-162 ه

  125-123أعالو(، ه 
ووجأأأأب حأأأأ ا احلحأأأأم، يتأأأأوىل اجمللأأأأس و أأأأامف املنظمأأأأة إذا مل تحأأأأن  (619)

 اجلمعية منعقدة 
، املرجأأع Mendelsonفيمأأا يتعلأأ  هبأأ و احلالأأة، انظأأر بشأأحل  أأاه  (620)

  ولالطأأأأأالع علأأأأأى أمثلأأأأأة 162-161أعأأأأأالو(، ه  606املأأأأأ كور )احلاشأأأأأية 
  7-8-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 8الىلقرة )أعالو أ ر ، انظر 

 مُنشئة وثيقة  لى التحفظ قبوه طرائق 2-8-9
ـــــا  بقوا ـــــد المنظمـــــة، يجـــــب لال يكـــــون  -1   هن

القبوه الصا    م ج از المنظمة المختص قبوال  ضـمنيا . غيـر 
لن قبــوه  ضــوية الدولــة لو المنظمــة الدوليــة صــاحبة الــتحفظ 

 يشكل قبوال  لذلر التحفظ.
وألغــراض قبــوه الــتحفظ  لــى وثيقــة ُمنشــئة  -2 

ه الفــر ي للــتحفظ مــم جانــب لمنظمــة  وليــة، ال ُيشــتر  القبــو 
 الدوه لو المنظمات الدولية األ ضاء في المنظمة.

 التعلي 
، يف  حأأأم و يأأأد، 9-8-2يسأأأتخلز املبأأأدأ التأأأوجيهي  (1)

مأن اتىلأادي   20مأن املأادة  3نتامج املبدأ املنتوه عليه يف الىلقرة 
 ، أال وحي:7-8-2فيينا واملحرر يف املبدأ التوجيهي 

مأأع فأأرق دديأأ  يف  الأأة وا أأدة، علأأى املبأدأ الأأ   يأأنز،  -
وجوب أن يحون دبول التحىلظ التادر عن اجلهاا املخأتز التأابع 

 للمنظمة دبواًل ارحياً؛
كأأأأون حأأأأ ا القبأأأأول ضأأأأرورياً ولحأأأأن كافيأأأأاً، وبالتأأأأايل فأأأأإن  -

 القبول الىلرد  للتحىلظ من جانب الدول األعضاء ليس مفلوباً 
من اتىلادي  فيينأا  20من املادة  3وال يعدو  حم الىلقرة  (2)

يستبعد من جمال تفبي  النظاد املرن،  (621)أن يحون "شرطاً ودامياً"
،  الأَة الو أام  املنشأ ة للمنظمأات (622)وا فيه مبدأ القبول الضأمر

الدولية، مبيناً يف الودت ذاته أن دبول اجلهاا املختز حو ما يلزد لأ 
ادي  فيينأا  اتىلأ مأن 21من املأادة  1"وضع" التحىلظ وىلهود الىلقرة 

، فأأأأإن 8-8-2و 7-8-2وكمأأأأا يبأأأأني ذلأأأأك املبأأأأد ن التوجيهيأأأأان 
أبعد ما تحون عن  ل مجيأع املشأاكل الأ   20من املادة  3الىلقرة 

ميحن أن تنشف فيما يتعل  بالنظاد القانوين السار  على التحىلظات 
تعأأّر  مىلهأأود الو يقأأة املنشأأ ة  علأأى الو أأام  املنشأأ ة، فهأأ و الىلقأأرة ال

اا املختز بالبت، كما أهنا ال تعفأي فضأاًل عأن ذلأك أيأة وال اجله
 داللة على طرام  دبول التحىلظات من جانب ذلك اجلهاا 

القبأأأول الأأأ   يعأأأرب غأأأأ أن حنأأأاك شأأأي اً مؤكأأأداً وحأأأو أن  (3)
تحىلظ علأأأأأأى الأأأأأأعنأأأأأأه اجلهأأأأأأاا املخأأأأأأتز يف منظمأأأأأأة دوليأأأأأأة بشأأأأأأفن 

 5رة أنأأه وقتضأأى الىلقأأ ذلأأكال يىلأأرتض  حأأو دبأأول املنشأأ ة  و يقتهأأا
 انقضاءمن اتىلادي  فيينا، ال تسر  درينة القبول عند  20 املادة من

 4و 2الىلقأرتني  إال على احلأاالت املأ كورة يف شهراً  ا ر عشرأجل 
__________ 

، 858 ه، أعأأالو( 567 احلاشأأية) املرجأأع املأأ كور ،Müllerانظأأر  (621)
  114الىلقرة 

تفبيقهأا  من اتىلادي  فيينا من جمال 20من املادة  5تستبعد الىلقرة  (622)
إذ تأأنز علأأى أهنأأا  ،لأأى الو أأام  املنشأأ ة للمنظمأأات الدوليأأةع الأأة التحىلظأأات 

  20 ملادةمن ا 4و 2الىلقرتان على احلاالت ال  تتناوهلا  تسر   تراً 
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ومأأأأأؤد  ذلأأأأأك حأأأأأو ا أأأأأتبعاد احلالأأأأأة املأأأأأ كورة مأأأأأن نىلأأأأأس املأأأأأادة   
فنه ما مل تنز املعاحدة القول بحتا يعر  ،20من املادة  3الىلقرة  يف

)ويف حأأأأأأأ و احلالأأأأأأأة، مأأأأأأأا مل تأأأأأأأنز الو يقأأأأأأأة  خمأأأأأأأالف حأأأأأأأم علأأأأأأأى 
فأإن القبأول ال بأد أن يحأون  (، حأم خمأالفللمنظمة علأى  املنش ة
 بالضرورة  ارحياً 

 شأأأأأهراً  اال أأأأر عشأأأأأرمشأأأأأحل أجأأأأأل عمليأأأأاً، وفضأأأأأاًل عأأأأن  (4)
مأأأأن اتىلأأأأادي  فيينأأأأا،  20مأأأأن املأأأأادة  5املنتأأأأوه عليأأأأه يف الىلقأأأأرة 

بعأأأأأأأض مأأأأأأأن جانأأأأأأأب ا رتامأأأأأأأه  ،يسأأأأأأأتحلمل الأأأأأأأ   يتأأأأأأأعب، إن و 
املنظمات ال  ال جتتمع أجهزهتا املختتة بالبت يف دبأول األعضأاء 

مودف فإن عدد اختاذ  ،(623)شهراً  12اجلدد إال على فرتات تىلوق 
، ال ميحن تتورو حو أمراجلهاا املختز يف املنظمة املعنية من ِدبل 

ويف مجيأأأأع  الو أأأأام  املنشأأأأ ة  مييّأأأأزنظأأأأراً للفأأأأابع ادأأأأاه جأأأأداً الأأأأ   
يف  االت، ال بأأأأد أن يتخأأأأ  اجلهأأأأاا املخأأأأتز يف املنظمأأأأة مودىلأأأأاً احلأأأأ

يرغأأأأأب يف ربأأأأأط ودأأأأأت مأأأأأن األودأأأأأات بشأأأأأفن دبأأأأأول عضأأأأأو جديأأأأأد 
وبأأأأأدون حأأأأأ ا القأأأأأرار  انضأأأأأمامه إىل الو يقأأأأأة املنشأأأأأ ة بإبأأأأأداء اىلأأأأأظ؛

الدولة كان دبول يف املنظمة  و   لو   ميحن اعتبار الدولة عضواً  ال
لحأأأأن ، مأأأأن جانأأأأب املنظمأأأأة ال يأأأأتم وقتضأأأأى إجأأأأراء رمسأأأأياملعنيأأأأة 

مأأأأأن  3، فأأأأأإن الىلقأأأأرة ةاملنشأأأأ  الو يقأأأأةاالنضأأأأأماد إىل يعحسأأأأه جمأأأأرد 
مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا تشأأأأأرتط أن يبأأأأأت اجلهأأأأأاا املخأأأأأتز  20 املأأأأأادة
 املسفلة   يف
غأأأ أنأأأه ميحأأن تتأأأور  أأاالت يقبأأأل فيهأأا ضأأأمنياً اجلهأأأاا  (5)

املخأأأتز بالبأأأت يف دبأأأول دولأأأة مأأأا الأأأتحىلَظ بالسأأأماا بأأأفن تشأأأارك 
دولأأة املرشأأحة للقبأأول يف أعمأأال املنظمأأة دون البأأت رمسيأأاً يف أمأأر ال

الأأ  تسأأتهل الىلقأأرة   وعبأأارة "رحنأأاً بقواعأأد املنظمأأة"، (624)الأأتحىلظ
األوىل من املبدأ التوجيهي، ترمي إىل إضىلاء ددر إضأايف مأن املرونأة 

 على املبدأ ال   ينز عليه املبدأ التوجيهي 
لقاعأأأأأدة القبأأأأأول الضأأأأأمر بيأأأأأد أن حنأأأأأاك ا أأأأأتثناء وا أأأأأداً  (6)

مأأأأن اتىلأأأأادي  فيينأأأأا  20مأأأأن املأأأأادة  5املنتأأأأوه عليهأأأأا يف الىلقأأأأرة 
__________ 

اجلمعيأأة العامأأة للمنظمأأة العامليأأة للسأأيا ة الأأ   ةثأأال،  الأأ أأبيل امللأأى ع (623)
 من أنظمة ح و املنظمة  10إال مرة كل  نتني، وذلك ووجب املادة  جتتمعال 

بشأأفن اتىلاديأأة تركيأأا  اأأاغتهانظأأر علأأى  أأبيل املثأأال الأأتحىلظ الأأ    (624)
اال تشارية احلحومية الدولية للمال ة البحريأة  فهأ ا الأتحىلظ مل تقبلأه  املنظمة

اهلأأأأأا    غأأأأأأ أن اجلمعيأأأأأة دبلأأأأأت مشأأأأأاركة الوفأأأأأد الرتكأأأأأي يف أعماجلمعيأأأأأة رمسيأأأأأاً 
 ,W. W. Bishopدبأأأأول اأأأأك التتأأأأدي  والأأأأتحىلظ ) يعأأأأر ضأأأأمناً  مأأأأا وحأأأأ ا

“Reservations to treaties”, Recueil des cours de l’Académie de droit 

international de La Haye, vol. 103 (1961-II), pp. 297–298 ؛
(  ومأأأأأأن 163ه  أعأأأأأأالو(، 606 احلاشأأأأأأيةاملرجأأأأأأع املأأأأأأ كور )، Mendelsonو
ملأأأأا يعتقأأأأدو فيمأأأأا يبأأأأدو   الفأأأأاً  "ضأأأأمنياً "  يأأأأة التقنيأأأأة، ال يعأأأأد حأأأأ ا دبأأأأوالالنا

Mendelson امأأ)انظأأر بشأأفن الىلأأرق بينه "مضأأمر" )املرجأأع نىلسأأه( لحنأأه دبأأول 
، 2-الىلتأل السأادس، الىلأرع جأيم(، الثأاين، اجمللأد الثأاين )اجلأزء 2008  ولية
 ( 8-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 6الىلقرة )

  وبالتأأايل يبأدو أن مأن املىليأأد 1-8-2واملحأررة يف املبأدأ التأوجيهي 
ا شأأارة يف مبأأدأ تأأوجيهي مسأأتقل إىل أن افأأرتاض القبأأول ال يسأأر  
فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بالو أأأأأام  املنشأأأأأ ة للمنظمأأأأأات الدوليأأأأأة، علأأأأأى األدأأأأأل 

 يتعل  بالقبول ال   يعرب عنه اجلهاا املختز يف املنظمة  مافي
 3والنتيجة املنفقيأة احلتميأة للمبأدأ املنتأوه عليأه يف الىلقأرة  (7)

مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا واال أأأأأتثناء الأأأأأ   تأأأأأنز عليأأأأأه  20مأأأأن املأأأأأادة 
خبتأأأأأأوه املبأأأأأأدأ العأأأأأأاد للقبأأأأأأول الضأأأأأأمر، حأأأأأأي أن دبأأأأأأول الأأأأأأدول 

للأأأأأأأأأأتحىلظ ال يشأأأأأأأأأأحل شأأأأأأأأأأرطاً املنظمأأأأأأأأأأات الدوليأأأأأأأأأأة املتعادأأأأأأأأأأدة  أو
 دأأرار الأأتحىلظ  وحأأ ا مأأا تعأأرب عنأأه الىلقأأرة الثانيأأة مأأن املبأأدأ  ضأأرورياً 

  غأأأأأ أن ذلأأأأك ال مينأأأأع الأأأأدول أو املنظمأأأأات 9-8-2التأأأأوجيهي 
الدوليأأة املتعادأأدة مأأن دبأأول الأأتحىلظ املعأأر رمسيأأاً إن حأأي رغبأأت يف 

، 11-8-2ذلأأأأأك  لحأأأأأن، وكمأأأأأا يوضأأأأأح ذلأأأأأك املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 
 هل ا القبول اآل ار ال  تراف  عادة مثل ح ا ا عالن تحون  لن
 نفا هـا يبـدل لـم مُنشـئة وثيقـة  لـى التحفظ قبوه 2-8-10

 بعد
 7-8-2في الحالة المشا  إلي ا في المبدل التوجي ي  

و نــدما ال تكــون الوثيقــة الُمنشــئة نافــذة المفعــوه بعــد، يعتبـــر 
لي منظمـــة  الــتحفظ مقبـــوال  مـــا لـــم تعتــرض لي  ولـــة موقعـــة لو

شـ را   12 ولية موقعة  لى  لر التحفظ خـاله فتـرة لقصـاها 
ـــــوه  ـــــتحفظ. ويكـــــون هـــــذا القب ـــــذلر ال بعـــــد تلقي ـــــا إشـــــعا ا  ب

 اإلجما ي ن ائيا  متى تحقق. 
 التعلي 

حنأأاك مشأأحل  أأاه يفأأرا نىلسأأه خبتأأوه التحىلظأأات  (1)
بشأأأأأفن الو يقأأأأأة املنشأأأأأ ة ملنظمأأأأأة مأأأأأا يف  الأأأأأة كأأأأأون اجلهأأأأأاا  املبأأأأأداة

املخأأتز مل ينشأأف بعأأد وذلأأك، فرضأأاً، ألن املعاحأأدة مل تأأد ل بعأأد 
 يأأز النىلأأاذ أو ألن املنظمأأة مل تنشأأف بعأأد  ويف حأأ ا التأأدد، يقأأدد 

مأأن  20مأأن املأأادة  3توضأأيحاً للىلقأأرة  10-8-2املبأأدأ التأأوجيهي 
 انوية ولحنها أ ارت العديد من  اتىلادي  فيينا بشفن مسفلة دد تبدو

 التعوبات يف بعض احلاالت فيما مضى 
ودد  هرت  الة كهأ و فيمأا يتتأل باتىلاديأة املنظمأة البحريأة  (2)

الأأأأ  كانأأأأت  نأأأأ اك تعأأأأر  باملنظمأأأأة اال تشأأأأارية احلحوميأأأأة  - الدوليأأأأة
الأ  اأاغت بعأض الأدول اىلظأات عليهأا  -الدولية للمال أة البحريأة 

، (625)ات بشأأأأأأفهنا يف اأأأأأأحوك تتأأأأأأديقها عليهأأأأأأاأو أاأأأأأأدرت إعالنأأأأأأ
يتتأأل بد أأتور املنظمأأة الدوليأأة لالج أأني الأأ   كانأأت غواتيمأأاال  وفيمأأا

وفرنسأأأأأأأأأا والواليأأأأأأأأأات املتحأأأأأأأأأدة تنأأأأأأأأأو  املتأأأأأأأأأاددة عليأأأأأأأأأه مأأأأأأأأأع بعأأأأأأأأأض 

__________ 

  ويسأأأأأرا واملحسأأأأأيكإكأأأأأوادور و إعالنأأأأأات  ،بتأأأأأىلة  ااأأأأأة ،انظأأأأأر (625)
 533)احلاشأأأية  ... Multilateral Treaties)األمريحيأأأة والواليأأأات املتحأأأدة 

 ( 1-أعالو(، الىلتل الثاين عشر
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، وذلك دبل أن تد ل الو ام  املنش ة هلاتني املنظمتني (626)التحىلظات
م املتحأأأدة، يف إطأأأأار النىلأأأأاذ  وملأأأا تعأأأأّ ر علأأأى األمأأأأني العأأأاد لألمأأأأ  يأأأز

حتار ته لو امف الوديأع هلأاتني االتىلأاديتني، أن حييأل مسأفلة ا عالنأات 
و/أو التحىلظأأأات إىل املنظمأأأأة الدوليأأأة لالج أأأأني )ألهنأأأا مل تحأأأأن داممأأأأة 
بعأأد(، دأأرر أن يستشأأأ الأأدول الأأ  حأأي معنيأأة مباشأأرة بأأاألمر أكثأأر مأأن 

يأأة، وإن مل يحأأن غأحأأا، أ  الأأدول الأأ  حأأي بالىلعأأل أطأأرا  يف االتىلاد
  (627)حناك اعرتاض، أن يعترب الدول املتحىلظة أعضاء باملنظمة

مأأأأن  3عأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، تتعأأأأني ا شأأأأارة إىل أن الىلقأأأأرة  (3)
 "املأرن"من اتىلادي  فيينأا وإن كانأت تسأتبعد تفبيأ  النظأاد  20 املادة

الو يقأة املنشأ ة ملنظمأة دوليأة، فإهنأا  علأى علأى التحىلظأات الأ  تبأد 
يف دامرة النظأاد التقليأد  لإلمجأاع  غأأ أن حتار أة األمأني تدرجها  ال

 الأأدول الأأ  حأأي فعأأالً  مجيأأعستشأأأ يالعأأاد متيأأل إىل حأأ ا االجتأأاو ألنأأه 
الأأ   ددمتأأه النمسأأا مأأد التعأأديل أطأأرا  يف التأأك املنشأأئ  ولأأو اعتُ 

 ح ا احلحم، أ ناء مؤمتر فيينا، ألفضى إىل  ل   ر: بشفن 
دث املعاحأأدة مل تأأد ل بعأأد  يأأز النىلأأاذ، ال حُيأأالأأتحىلظ و  اأأي إذا  

 ذلأأكل أ أأرو إال عنأأدما يشأأحَّ  الأأتحىلظ اأأاغت الأأ ا عأأراب عأأن رضأأا الدولأأة 
  (628)اجلهاا املختز  سب األاول ويقبل التحىلظ

 ،(629)تبعأأه جلنأأة التأأياغة أ نأأاء املأأؤمترمل تالأأ    ،وأيأأد حأأ ا الأأنهج
كأون التأك "أن  ، فضأاًل عأن ذلأك، ارتأف     مندلسن الحد  

فيمأأا يتعلأأ   االعتأأداد بأأهينبغأأي ]   [ ال الأأ   يتضأأمن اىلظأأات 
__________ 

املرجأأأع املأأأ كور ، …Imbert, Les réservesأورد حأأأ و ا عالنأأأات  (626)
 ( 6)احلاشية  40 ه، (أعالو 548 احلاشية)

 ه أعأأأأأالو(، 606احلاشأأأأأية املرجأأأأأع املأأأأأ كور )، Mendelson انظأأأأأر (627)
، األمريحيأأأأأة   ومأأأأأن نىلأأأأأس املنظأأأأأور، ادرت أأأأأت الواليأأأأأات املتحأأأأأدة162-163

بأأأالنز التأأأايل:  20مأأأن املأأأادة  3 أأأالل مأأأؤمتر فيينأأأا، اال تعاضأأأة عأأأن الىلقأأأرة 
عنأأأدما تحأأأون املعاحأأأدة و يقأأأة منشأأأ ة ملنظمأأأة دوليأأأة، فإنأأأه يىلأأأرتض فيهأأأا أهنأأأا "

اىلأأأأظ إذا  بأأأأإدراروديأأأأاد املنظمأأأأة بفنشأأأأفتها،  حأأأأااذنىلبأأأأدء تسأأأأمح، يف انتظأأأأار 
عأأأأرتض علأأأأى ذلأأأأك أ  دولأأأأة مودعأأأأة، مأأأأا مل تأأأأنز املعاحأأأأدة علأأأأى  أأأأال  ت مل

 Official Records of the United Nations Conference on the Law) "ذلأك

of Treaties, first session…  131-130 ، هأعالو( 568)انظر احلاشية ،
شأأفن حأأ ا التعأأديل الأأ   مل يعتمأأد أن يو أأع إىل  أأد   (  وكأأان مأأن54الىلقأأرة 

 أن تبت يف األمر حي  هلا كبأ دامرة الدول ال  

(628) A/CONF.39/C.1/L.3، Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, first and second sessions…  احلاشأية(
يف نىلأأأس إىل  أأأد كبأأأأ  ادرت تأأأه التأأنيو أأأار تعأأأديل   135أعأأالو(، ه  558

يف  فن الدولأأة املتحىلظأأة تتأأبح مأأع ذلأأك طرفأأاً روأأا كأأان ليىليأأد بأأاالجتأأاو، غأأأ أنأأه 
التحىلظ دبأل د أول املعاحأدة  يأز النىلأاذ،  يتدرعندما " هالتك  ونز على أن

إنشأأأاء ذلأأأك اجلهأأأاا املخأأأتز بعأأأد أن يُقبأأأل الأأأتحىلظ ال قأأأاً مأأأن جانأأأب تعأأأني ي
 ، املرجع نىلسه( A/CONF.39/C.1/L.162) األاول"اجلهاا املختز  سب 

(629) Mendelson ،( 606احلاشأأية املرجأأع املأأ كور ،)153-152 ه أعأأالو  
 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofوانظر 

Treaties, first and second sessions…  138-137أعأأالو(، ه  558)احلاشأية 
  240و

مثأأأأن ضأأأأ يل يتعأأأأني دفعأأأأه  حأأأأو ل املعاحأأأأدة  يأأأأز النىلأأأأاذ، إنأأأأاو  بأأأأد
   (630)"التحىلظات على املنظمة  يفرةلضمان 

 ومأأن املؤكأأد أن  أأيفرة املنظمأأة علأأى مسأأفلة التحىلظأأات (4)
قأأأدد مأأأأن الأأأ   دعأأأأا إليأأأه التعأأأأديل املاحلأأأأل  مأأأأن ميأأأزات ميأأأزة حأأأي

النمسأأأا وأيأأأدو أيضأأأاً الأأأبعض مأأأن أعضأأأاء اللجنأأأة الأأأ ين يأأأرون أن 
دبأأول الأأتحىلظ ميحأأن أن يؤجَّأأل  أأ  إنشأأاء املنظمأأة الىلعلأأي  غأأأ 

يشأوبه عيأب ال  أبيل إىل أن ح ا احلل ال   ا أتبعدو مأؤمتر فيينأا 
إنحأارو وحأأو تأرك الدولأأة املتحىلظأأة يف مركأز غأأأ حمأدد جتأأاو املنظمأأة 

، إىل أن تأأد ل املعاحأدة  يأز النىلأاذ  وميحأأن اً دأد يفأول أمأدو كثأأ 
املمار أة الأ  اتبعهأا األمأني العأاد مل تحن بالتايل التساؤل عما إذا 

بقأأأأأأدر أكأأأأأأرب  والوادأأأأأأع أن إ ضأأأأأأاع تقيأأأأأأيم  معقأأأأأأوالً  تشأأأأأأحل  أأأأأأالً 
بغأرض  ةاملنشأ  الو يقأةيف الأ  حأي بالىلعأل أطأرا  التحىلظ للدول 

اج أو اعأأأرتاض( جأأأبا مجأأأاع )غيأأأاب ا تا حلتأأأول علأأأى موافقتهأأأا
مركزحأأا إااء التأأك ف  أكثأأر املتحىلظأأة يف مركأأز مأأريح ةيضأأع الدولأأ

  بسأأرعة أكأأربيتحأأدد  املنشأأئ للمنظمأأة وإااء املنظمأأة يف  أأد ذاهتأأا
عأأأأالوة علأأأأى ذلأأأأك، ال ينبغأأأأي أن يغأأأأرب عأأأأن الأأأأ حن   (631)كثأأأأأاً 
دبأأأول الأأأدول األعضأأأاء يف   تأأأيلةدبأأأول املنظمأأأة لأأأيس  أأأو   أن

أن الدولة املتحىلظة ميحأن أن تحأون يف وضأع  ومن املؤكداملنظمة  
بسأأأأبب ا مجأأأأاع املشأأأأرتط يف الىلأأأأرتة السأأأأابقة  نشأأأأاء  مأأأأؤاتغأأأأأ 

يف هنايأأأأأأة يف املسأأأأأفلة اجلهأأأأأاا املخأأأأأتز ألن حأأأأأأ ا األ أأأأأأ  أأأأأأيبت 
علأأى  -وذلأأك يف أغلأأب احلأأاالت املفأأا  بالتتأأويت باألغلبيأأة، 

  غأأأ أنأأه ةيأأالعامل الواليأأةاألدأأل فيمأأا يتعلأأ  باملنظمأأات الدوليأأة ذات 
شأيء  إمجاع الدول أو املنظمأات الدوليأة املتعادأدة، العدد   الة يف

مينأأأأأأع مبأأأأأأد  الأأأأأأتحىلظ مأأأأأأن أن حييأأأأأأل مأأأأأأن جديأأأأأأد و يقأأأأأأة تتأأأأأأديقه 
 ىل اجلهاا املختز يف املنظمة، بعد إنشامه إ املرف  هباوالتحىلظ 

ويبأأأأأدو احلأأأأأالن متفأأأأأابقني مأأأأأن  يأأأأأث النتيجأأأأأة  غأأأأأأ أن  (5)
يف جتنيب الدولة املتحىلظة أن يحمن  -وحو ليس بض يل  - الىلرق

إىل أن تنشأأف املنظمأأة وينظأأر تحأأون يف مركأأز و أأيط وغأأامض يأأدود 
 اجلهاا املختز يف اىلظها  وحأ ا مأا يشأحل ميأزة حامأة مأن  يأث

 الو وق القانوين 
وتسأأأاءلت اللجنأأأة عأأأن مسأأأفلة تعيأأأني الأأأدول واملنظمأأأأات  (6)

حأأ و احلالأأأة   للبأأت يف متأأأ الأأأتحىلظ يف مثأأل تُأأأدعىالدوليأأة الأأ  
ودأأأأد بأأأأدا ألغلبيأأأأة األعضأأأأاء أن  تأأأأر حأأأأ و ا محانيأأأأة يف الأأأأدول 

املنظمات الدولية املتعاددة دون غأحا ميحن، يف  االت معينة،  أو
أن يسأهل بأال مسأأوغ إدأرار الأأتحىلظ، وأا أنأه يتأأبح بأ لك بإمحأأان 

__________ 

(630) Mendelson ،( 606احلاشية املرجع امل كور ،)153 ه أعالو  

يتبني فعالً من مثال اىلظ األرجنتني علأى النظأاد األ ا أي للوكالأة  (631)
الدوليأأة للفادأأة ال ريأأة أن مركأأز الدولأأة املتحىلظأأة ميحأأن أن يتحأأدد بسأأرعة كبأأأة 
ويتودف ذلك أ ا اً على الوديع )الواليات املتحدة يف ح و احلالة(  ودأد دُبأل 

، املرجأع املأ كور Mendelsonاألرجنتني بعد فرتة  ال ة أشهر فقط  انظأر اىلظ 
  160أعالو(، ه  606)احلاشية 
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الدولأأة املتعادأأدة الوا أأدة أن تقأأرر وىلردحأأا متأأأ الأأتحىلظ  لأأ لك، 
يف هنايأأة األمأر ا شأارة إىل الأأدول واملنظمأات الدوليأأة  دأررت اللجنأة

املودعأأة علأأى الو يقأأة املنشأأ ة  ويىلهأأم مأأن كلمأأة "املودربعأأة" أهنأأا تعأأر 
 اجلهات ال  تحون مودعًة  ني يتاغ التحىلظ 

والتوضيح ال   تقدمه اجلملة األ أة من املبدأ التوجيهي،  (7)
اعي هناميأاً مأ  اقأ "، وال  تنز على أن "يحون حأ ا القبأول ا مجأ

إنا يرمي إىل ضمان ا تقرار الوضع القانوين النأاتج عأن حأ ا القبأول  
وحو يستند إىل نىلس األ اس املنفقي ال   داد عليه املبدأ التوجيهي 

  وبشأأحل عأأاد فأأإن القواعأأأد األ أأر  ذات التأألة بأأأالقبول 2-8-2
بأأأأوالً تبقأأأأى  أأأأارية يف حأأأأ ا السأأأأياق، وال بأأأأد مأأأأن اعتبأأأأار الأأأأتحىلظ مق

تعرتض عليه أ  دولة مودعة أو منظمة دولية مودعأة يف غضأون  مل ما
  13-6-2أجل اال ر عشر شهراً ال    ددو املبدأ التوجيهي 

 توضَّأحوبا ضافة إىل ذلك، وإن بدا من غأ الضأرور  أن  (8)
التىلااأأأأيل يف املبأأأأدأ التأأأأوجيهي نىلسأأأأه، تأأأأر  اللجنأأأأة أنأأأأه إذا د لأأأأت 

لنىلأأأاذ  أأأالل فأأأرتة اال أأأر عشأأأر شأأأهراً املأأأ كورة الو يقأأأة املنشأأأ ة  يأأأز ا
وأابحت القاعدة املنفبقة  10-8-2 ريان املبدأ التوجيهي  تودَّف

  7-8-2حي القاعدة العامة املنتوه عليها يف املبدأ التوجيهي 
وعلأأأى أ   أأأال، يبأأأدو مأأأن املستتأأأوب مأأأع ذلأأأك أن تتىلأأأ   (9)

إجياد ترتيب مؤدت  الدول أو املنظمات الدولية، أ ناء املىلاوضات، على
بالنسبة لىلرتة الغموض الىلاالة بني توديأع الو يقأة املنشأ ة وبأدء نىلاذحأا، 
وذلأك، مأثالً، بتخويأل اال تتأأاه الأالاد لقبأول أو رفأض التحىلظأأات 

  (632)اجلديدةإىل اللجنة املؤدتة املعنية بإنشاء املنظمة الدولية 
 تحفــظ بشــأن  وليــة منظمــة فــي العضــو فعــل    2-8-11

 المُنشئة الوثيقة  لى
 الــدوه لو المنظمــات 7-8-2ال يمنــع المبــدل التــوجي ي  

الدولية األ ضاء في منظمة  ولية مم اتخا  موقف بشأن جواز 
لو مالءمـــة تحفـــظ  لـــى وثيقـــة ُمنشـــئة للمنظمـــة. ويكـــون هـــذا 

 الرلي في حد  ات   ديم األثر مم الناحية القانونية.

__________ 

حأ ا احلأل يف و يقأة أعأدحا ملأؤمتر لألمأم املتحأدة تو ى األمني العاد  (632)
، ارتأأأف  األمأأأني العأأأاد أنأأأه والثالأأأث لقأأأانون البحأأأار  فىلأأأي تقريأأأر األمأأأم املتحأأأدة 

تىلاديأة دأانون البحأار، التشأاور مأع ايان مىلعأول " يحون حتحناً بالفبع، دبأل  أر 
، A/CONF.62/L.13) "األمأأأم املتحأأأدةحي أأأة مأأأا مأأأن حي أأأات جلنأأأة اضأأأأية أو 

Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of 

the Sea, vol. VI (United Nations publication, Sales No. E.77.V.2), 

p. 128, footnote 26) الأ  جتابأه، يف لتعوبة ل  ولالطالع على منادشة موجزة
، انظأأر "األجهأأزة الأأ  هلأأا اأأال ية دبأأول التحىلظأأات"اديأأد بعأأض الظأأرو ، 

)ا بأأأالغ بالتحىلظأأأات( والتعليأأأ   5-1-2الىلقأأأرة الثانيأأأة مأأأن املبأأأدأ التأأأوجيهي 
، الىلقرتأأأأان 40-39ه (، الثأأأأاين، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2002  وليأأأأة)عليأأأأه 

 ( تعلي من ال (29( و)28)

 التعلي 
علأأأأأأأأى أنأأأأأأأأه  9-8-2يهي تأأأأأأأأنز أ حأأأأأأأأاد املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوج (1)
ال ُيشرتط  دولية، ملنظمة ُمنش ة و يقة على التحىلظ دبول ألغراض"

القبأأأول الىلأأأرد  للأأأتحىلظ مأأأن جانأأأب الأأأدول أو املنظمأأأات الدوليأأأة 
األعضأأأاء يف املنظمأأأة"  لحأأأن حأأأ ا املبأأأدأ ال يسأأأتتبع، كمأأأا جأأأاء يف 

، أن ذلك "مينع الأدول أو املنظمأات (633)التعلي  على ذلك احلحم
املتعادأأدة مأأن دبأأول الأأتحىلظ املعأأر رمسيأأاً إن حأأي رغبأأت يف  الدوليأأة

  11-8-2ذلك"  وح ا ما يؤكدو املبدأ التوجيهي 
واجلأأأأأأأواب علأأأأأأأى السأأأأأأأؤال املتعلأأأأأأأ  وعرفأأأأأأأة مأأأأأأأا إذا كأأأأأأأان  (2)

ا تتاه جهاا املنظمة بالبت يف دبول اىلأظ علأى و يقأة منشأ ة 
م يسأأتبعد إمحانيأأة أن يبأأأد  أعضأأاء املنظمأأأة اآل أأرون ردود فعلهأأأ

فرديأأاً دأأد يبأأدو جوابأأاً بأأديهياً  فلمأأاذا يأأا تأأر  يُأأرتك اجملأأال مىلتو أأاً 
يف  تبأأت مجاعيأأاً  عليهأأا أن إذا كأأانعأأن  رامهأأا  للأدول للتعبأأأ فرديأأاً 

يحأون دبأول  أالدبول التحىلظ دا ل اجلهأاا املخأتز يف املنظمأة  
حأأ و ا محانيأأة وثابأأأة إعفأأاء إشأأارة الضأأأوء األ ضأأر  عأأادة فأأأتح 

تمحن تأأ أأيما بالنسأأبة للأأدول الأأ  مل  فن الأأتحىلظ، الاملنادشأأة بشأأ
  لأأ  مثوجهأأة نظرحأأا دا أأل اجلهأأاا املخأأتز، ومأأن  "فأأرض"مأأن 
أو مأأأواا لقبأأأول حأأأ و التحىلظأأأات حتأأأا دأأأد يىلضأأأي إىل   نأأأامينظأأأاد 

 متضاربة  نتامججراءان إىل ا مفاق إذا أد  
علأأى  أ نأأاء مأأؤمتر فيينأأا، دأأدمت الواليأأات املتحأأدة تعأأديالً و  (3)

( 20مأأأن املأأأادة  3)الأأأ  أاأأأبحت الىلقأأأرة  17مأأأن املأأأادة  3رة الىلقأأأ
 االعأرتاضح ا القبأول ال مينأع أ  دولأة متعادأدة مأن "ينز على أن 
وبعأأأد أن اعتمأأأد حأأأ ا املقفأأأع بفغلبيأأأة ضأأأ يلة   (634)"علأأأى الأأأتحىلظ
وأدرجتأأأأه جلنأأأأة التأأأأياغة يف  (635)للجنأأأأة اجلامعأأأأة 25أ نأأأأاء اجللسأأأأة 

،   فتأأه اللجنأأة اجلامعأأة يف هنايأأة املفأأا  17 الأأنز املؤدأأت للمأأادة
لحأأون مسأأفلة االعرتاضأأات علأأى  نظأأراً "مأأن الأأنز النهأأامي لالتىلاديأأة 

التحىلظأأات املبأأداة علأأى الو أأام  املنشأأ ة للمنظمأأات الدوليأأة تشأأحل 
علأأى جلنأأة القأأانون الأأدويل ]مسأأفلة  ض فعأأالً و عأأر ممأأن موضأأوع  جأأزءاً 

يثمأأا يأأتم البأأت فيهأأا، العالدأأات بأأني املنظمأأات الدوليأأة والأأدول[، ور 
  (636)"للقأأأانون الأأأدويلللقواعأأأد العامأأأة  أأأتظل حأأأ و املسأأأفلة ختضأأأع 

__________ 

 ( 7الىلقرة ) (633)

(634) A/CONF.39/C.1/L.127 ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, first and second sessions… 
  د(‘()4)‘179الىلقرة  ،135ه ، أعالو( 558 احلاشية)
  عأأن التتأأويت ناعأأاً امت 29و اأأوتاً  22مقابأأل  اأأوتاً  33بفغلبيأأة  (635)

Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, first session…  16، 25اجللسأأأأأة أعأأأأأالو(،  568)احلاشأأأأأية 
  32 ، الىلقرة135 ه، 1968بريل أنيسان/

(636) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, first and second sessions… ( 558احلاشأية ،)أعأأالو 
  186 ، الىلقرة138-137 ه



 134 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

الأأأأ   أ نأأأأاء أعمأأأأال جلنأأأأة التأأأأياغة أن اأأأأيغة التعأأأأديل  وتبأأأأني فعأأأأالً 
تأرتك بأال  سأم مسأفلة تىلتقأر إىل الوضأوا و  ددمته الواليات املتحأدة

    (637)اآل ار القانونية ل لك االعرتاض
أو املنظمأات ملأاذا ال يتيسأر للأدول أنأه يعسأر فهأم والوادع  (4)

املنظمأأة إطأأار الأأتحىلظ  أأارج بشأأفن فرديأأة أن تتخأأ  موادأأف الدوليأأة 
رأيهأأا إىل األطأأرا  املعنيأأة، وأأا فيهأأا املنظمأأة  ومأأن  أن تبلأأ الدوليأأة و 
ملمأأأوس،  حأأأ و املوادأأأف املتخأأأ ة أ  أ أأأر دأأأانوين ال ُاأأأدثأ املأأأرجح

، وعنأأأاو القأأأانوينوغيأأأاب األ أأأر لحنهأأأا  أأأب  وأن اختأأأ ت غأأأأ مأأأرة، 
فهأأي تتأأأيح  - (638)النأأات ال جيردحأأأا مأأن األمهيأأأةعهلأأأ و ا الضأأي ، 

، تاليأأأاً ، وللأأأدول املعنيأأأة األ أأأر ، يف املقأأأاد األول ،للدولأأأة املتحىلظأأأة
، للقبأول أو االعأرتاض انىلراديأاً بديأة أن تعر  وتقيم مودف الدولأة امل

بتأأورة جمديأأة يف املنادشأأات  ،يف هنايأأة املفأأا  ،يسأأهمميحأأن أن حتأأا 
يشحل أيضأاً أ ا أاً ملباشأرة دا ل اجلهاا املختز يف املنظمة، ودد 

ميحأن كأ لك أن و   بأني الىلأاعلني املعنيأني " وار بشأفن التحىلظأات"
مأأأن ِدبأأأل  ،عنأأأد االدتضأأأاء ،بعأأأني االعتبأأأاريؤ أأأ  مثأأأل حأأأ ا املودأأأف 

  نفادهاىلظ أو  جوااطر   الث يفلب منه البت يف 
، الأأأ   ال 11-8-2اللجنأأأة أن املبأأأدأ التأأأوجيهي  وتأأأر  (5)

يشأأأأأحك يف ضأأأأأرورة وكىلايأأأأأة دبأأأأأول الأأأأأتحىلظ مأأأأأن جانأأأأأب اجلهأأأأأاا 
، ال يتنأأأأاع علأأأأى ا طأأأأالق مأأأأع (639)املخأأأأتز يف املنظمأأأأة الدوليأأأأة

  اتىلادي  فيينا اللتني ال تتخ ان مودىلاً من ح و النقفة
 التحفظ لقبوه الن ائي الطابع 2-8-12
 .التحفظيجوز سحب لو تعديل قبوه  ال 

 التعلي 
وال اتىلاديأأة فيينأأا  1969ال تتضأمن ال اتىلاديأأة فيينأأا لعأاد  (1)

أ حامأأأأأأاً بشأأأأأأفن  أأأأأأحب دبأأأأأأول الأأأأأأتحىلظ،  الفأأأأأأاً  1986لعأأأأأأاد 
 عليه أمر االعرتاضات  فهما ال جتيزانه كما أهنما ال متنعانه  ملا
مأأأن اتىلأأأادي   20مأأأن املأأأادة  5الىلقأأأرة  وتبقأأأى  قيقأأأة أن (2)

يف القبأأأأول  إعأأأأادة النظأأأأر منفقيأأأأاً فيينأأأأا وعلأأأأة وجودحأأأأا تسأأأأتبعدان 
اال أأأأر  بعأأأد انتأأأراد أجأأأل يتأأأأاغالضأأأمر )أو املضأأأمر( بأأأاعرتاض 

)أو أ  أجأأأأل   أأأأر  تلأأأأك الىلقأأأأرةاملنتأأأأوه عليأأأأه يف  شأأأأهراً  عشأأأأر
الو أأأوق القأأأانوين لتهديأأأد تعرض يتأأأنز عليأأأه املعاحأأأدة املعنيأأأة(:  أأأ

__________ 

(637) Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, first session… ( 568احلاشأية )15، 72، اجللسأة أعأالو 
  14-4، الىلقرات 426-425ه ، 1968أيار/مايو 

الىلتأأأأل (، الثأأأأاين، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2008  وليأأأأةانظأأأأر أيضأأأأاً  (638)
، بشأأفن "االعرتاضأأات الوداميأأة" )التعليأأ  علأأى املبأأدأ 2-السأأادس، الىلأأرع جأأيم

 ( 14-6-2التوجيهي 
مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا واملبأأأدأ التأأأوجيهي  20مأأأن املأأأادة  3الىلقأأأرة انظأأأر  (639)
2-8-7  

يضأأأأأع موضأأأأأع التسأأأأأاؤل العالدأأأأأات  "نحأأأأأوهب "إذا مسأأأأأح   فأأأأأأ
بعأد ويُعأَرب عنأه  املعنيأة التعاحدية بني الدول أو املنظمأات الدوليأة

وات مأأأأأأأأن  تأأأأأأأأأول القبأأأأأأأأول النأأأأأأأأاجم عأأأأأأأأن  أأأأأأأأأحوت نعأأأأأأأأدة  أأأأأأأأ
 ة" اآلجأأأال احلامسأأأ"انتأأأراد   أأأ منظمأأأة دوليأأأة متعادأأأدة  أو دولأأأة

يف ا عأأراب عأأن عأأدد  ورغأأم أن الأأدول األطأأرا  تظأأل  أأرة متامأأاً 
)أو   أأأر عشأأأر شأأأهراً التحىلظ بعأأأد انتأأراد أجأأأل االأأأموافقتهأأا علأأأى 

تلأأأأأأأأأك أ  أجأأأأأأأأل   أأأأأأأأأر تأأأأأأأأأنز عليأأأأأأأأأه املعاحأأأأأأأأأدة املعنيأأأأأأأأأة(، فأأأأأأأأأإن 
اأأأأأأأأدث اآل أأأأأأأأار العاديأأأأأأأأة  ناملتأأأأأأأأف رة ال ميحأأأأأأأأن أ "االعرتاضأأأأأأأأات"

ويف  20)ب( مأأأن املأأأادة 4لالعأأأرتاض املنتأأأوه عليهأأأا يف الىلقأأأرة 
 ا أأتنتاجاً  كأأ لك فأأإن  تىلأأادي  فيينأأامأأن ا 21 مأأن املأأادة 3الىلقأأرة 
عأأأرتاض الا تو أأأيع نفأأأاقيتعلأأأ  وسأأأفلة  يىلأأأرض نىلسأأأه فيمأأأا حتأأأا الً 
  تحىلظالعلى 

فيمأأأا يتعلأأأ   مغأأأايرولأأأيس مثأأأة مأأأا يأأأدعو إىل اعتمأأأاد هنأأأج  (3)
بأأأأالقبول التأأأأريح  ودونأأأأا  اجأأأأة إىل الشأأأأروع يف درا أأأأة متعمقأأأأة 

ف عأن اآل أار وحأي   أار ال ختتلأ -لء ار الناجتة عن دبأول اأريح 
تحىلأي ا شأارة إىل أن حأ ا القبأول،  -النامجة عن القبول الضأمر 

 بأأأأدء نىلأأأأاذ مبأأأأدمياً الضأأأأمر، يحأأأأون مأأأأن أ أأأأرو  علأأأأى غأأأأرار القبأأأأول
 ةاملعاحأأأأأأأأدة بأأأأأأأأني الدولأأأأأأأأة أو املنظمأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأة املتحىلظأأأأأأأأة والدولأأأأأأأأ

يف بعأأأأأض  ،املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة الأأأأأ  دبلأأأأأت ذلأأأأأك الأأأأأتحىلظ، بأأأأأل أو
لدول أو املنظمات الدوليأة األطأرا  يف امجيع احلاالت،    بني 

يف النتأأأأأأامج  الال أأأأأ املعاحأأأأأدة  وغأأأأأر عأأأأأأن البيأأأأأان أن التشأأأأأأحيك 
الو أأأوق القأأأانوين مأأأن القانونيأأأة مأأأن شأأأفنه أن ينأأأال بتأأأورة  فأأأأة 

مركأأأأز املعاحأأأأدة يف العالدأأأأأات الثناميأأأأة بأأأأني اجلهأأأأة املتحىلظأأأأأة مأأأأن و 
بحأأأل لأأأتحىلظ  وحأأأ و النتيجأأأة تىلأأأرض نىلسأأأها ا الأأأ  دبلأأأتواجلهأأأة 
: لأأأ ن مل يحأأأن مثأأأة يف احلالأأأة الأأأ  يحأأأون فيهأأأا القبأأأول اأأأرحياً تفكيأأأد 

 فيأه شك يف أن  حوت الدولة يف  ر  كأان ينبغأي عليهأا أن تعأرب
دانونيأة وقتضأى مبأدأ  سأن النيأة )واأل حأاد    أاراً دث عن رأيها حُيأ

التأأأرحية التىلأأأأادي  فيينأأأأا، يف حأأأأ ا املقأأأأاد(، فأأأأإن حأأأأ ا يتجلأأأأى بقأأأأدر 
وميحأأأن خأأأ  مودأأأف الدولأأأة شأأأحل إعأأأالن انىلأأأراد ؛ أكأأأرب عنأأأدما يت

لدولأأأة املتحىلظأأأة وكأأأ لك الأأأدول األطأأأرا  األ أأأر  أن تعأأأول علأأأى ل
   هتا راد  إ هار الدولة اا بة القبول التريح

 بأأني االعأأأرتاض والقبأأول، الأأ  أدامتهأأأا التىلاعليأأةوالعالدأأة  (4)
 كأأأأأ لكو  ،مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا 20 مأأأأأن املأأأأأادة 5الىلقأأأأأرة  وكر أأأأأتها
اقيأأأأ  ا أأأأتقرار عالدأأأأات  بغأأأأرض االعأأأأرتاض ليأأأأةآلضأأأأوابط  وضأأأأع

 يو يأأأأأأأأان، إىل  أأأأأأأأد مأأأأأأأأا، بىلعأأأأأأأأل الأأأأأأأأتحىلظ، مضأأأأأأأأفربةتعاحديأأأأأأأأة 
 التأريح( الضمر أو الفابع النهامي للقبول ) واء منه ب بالضرورة

 12-8-2وحأأأأأأأ ا حأأأأأأأو املبأأأأأأأدأ الأأأأأأأ   ير أأأأأأأخه املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي 
وإن كأأان  لتحقيأأ  الو أأوق يف العالدأأات القانونيأأة التعاحديأأة،  أأعياً 

بعأأض أعضأأاء اللجنأأة دأأد رأوا أنأأه روأأا كأأان مأأن األفضأأل أن يحأأون 
بإمحأأأان الدولأأأة أن ترتاجأأأع عأأأن دبأأأول أعربأأأت عنأأأه  أأأابقاً مأأأا داد 

 13-6-2أجأل اال أأر عشأأر شأأهراً الأ    أأددو املبأأدأ التأأوجيهي 
 مل ينقض 



 التحفظات  لى المعاهدات 135

 

 التفييرية اإل النات  لى األفعاه   و  صوغ 2-9
 التفييري اإل الن لى  الموافقة 2-9-1
تعني  الموافقة   لى اإل الن التفييري بيانـا  انفرا يـا   

ــة لو منظمــة  وليــة كــر  فعــل  لــى إ ــالن تفيــيري  تصــد ه  ول
متعلــق بمعاهـــدة صـــاغت   ولـــة لخـــرى لو منظمـــة  وليـــة لخـــرى، 
وتعــرب فيــ  الدولــة لو المنظمــة مصــد ة البيــان  ــم اتفاق ــا مــع 

 التفيير المقترح في  لر اإل الن.
 علي الت

إن املمار أأأأة فيمأأأأا يتعلأأأأ  بإاأأأأدار رد فعأأأأل إجيأأأأايب علأأأأى  (1)
ا عالنأأأات التىلسأأأأية تبأأأدو شأأأبه معدومأأأة، وكأأأفن الأأأدول تأأأر  مأأأن 
احلحمة عدد املوافقة ارا ًة علأى تىلسأأ اأادر عأن طأر    أر  

مأأن اتىلأأادي   31املأأادة  )أ( مأأن3ولعأأل ذلأأك يُعأأز  إىل أن الىلقأأرة 
 : معاحدة مافيينا تنز على اآليت ألغراض تىلسأ

 يؤ   يف احلسبان با ضافة إىل السياق:

أ  اتىلأأاق ال أأ  بأأني األطأأرا  بشأأفن تىلسأأأ املعاحأأدة  )أ( 
  أو تفبي  أ حامها

وإن ما ادر من ردود فعل ارحية ينفو  على مزيج من  (2)
املوافقة وعدد املوافقة، أو يتتف بفأابع شأرطي تعلأه املوافقأة علأى 

علأأأى التىلسأأأأ الأأأ   تقدمأأأه لأأأه الدولأأأة الأأأ  التىلسأأأأ األول متودىلأأأًة 
 أبدت رد فعلها عليه 

املعاحأأأأأأأدات املتعأأأأأأأددة يف  ، علأأأأأأأى  أأأأأأأبيل املثأأأأأأأال،نجأأأأأأأدف (3)
ددمتأأأه نأأأز رد فعأأأل إجيأأأايب  األطأأأرا  املودعأأأة لأأأد  األمأأأني العأأأاد

اتىلاديأأأة األمأأأم  بشأأأفن (640)ددمتأأأه متأأأرعلأأأى إعأأأالن إ أأأراميل رداً 
 :املتحدة لقانون البحار

احلحومأأأة ا  أأأراميلية، فيمأأأا يتعلأأأ  بقأأأانون البحأأأار، حأأأو  شأأاغلإن  
أ ا أأأأأأاً ضأأأأأأمان أكأأأأأأرب دأأأأأأدر مأأأأأأن  ريأأأأأأة املال أأأأأأة والتحليأأأأأأ  يف كأأأأأأل محأأأأأأان، 

   املستخدمة يف املال ة الدولية م يما عرب املضا وال

يف حأأأأأ ا التأأأأأدد، تعلأأأأأن احلحومأأأأأة ا  أأأأأراميلية أن نظأأأأأاد املال أأأأأة و  
 1979لعأأاد  إ أأراميل ومتأأر بأأنيوالتحليأأ ،  سأأبما أكدتأأه معاحأأدة السأأالد 

__________ 

، املربمأأأة عأأأأاد بأأأني إ أأأراميل ومتأأأرالسأأأالد  ةإن مأأأا ورد يف معاحأأأد" (640)
باملرور يف مضي  تأان و ليج العقبة يسأأ أ حاد متعلقة اديداً ، من 1979
كمأأا ورد بأأاجلزء الثالأأث مأأن   للميأأاو الأأ  تشأأحل مضأأام العأأاد النظأأاد يف إطأأار 
لميأأاو لمأأن عأأدد مسأأاس بالنظأأاد القأأانوين النظأأاد حأأ ا يأأنز عليأأه وأأا  ،االتىلاديأأة

التزامأأأأات تتعلأأأأ  بأأأأاألمن و ىلأأأأظ النظأأأأاد يف الدولأأأأة ومأأأأن  الأأأأ  تشأأأأحل مضأأأأام 
أعالو(، الىلتل  533)احلاشية  ... Multilateral Treatiesاملشاط ة للمضي " )
 26(  ُودعأأأأأأأأأأت معاحأأأأأأأأأأدة السأأأأأأأأأأالد يف واشأأأأأأأأأأنفن يف 6-احلأأأأأأأأأأاد  والعشأأأأأأأأأأرون
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17813, p. 100 ) 

هأأأأا الفرفأأأأان مضأأأأي  تأأأأأان و لأأأأيج العقبأأأأة حتأأأأرين مأأأأاميني دوليأأأأني يالأأأأ  اعتأأأأرب ف
فيهمأأا اريأأة املال أأة والتحليأأ  دونأأا إعادأأة  للتمتّأأعمىلتأأو ني أمأأاد كافأأة األمأأم 

  وعأالوة علأى ذلأك، أو تعلي  لتلك احلرية، ينفب  علأى املنفقتأني املأ كورتني
متامأأأاً مأأأع اتىلاديأأأة األمأأأم املتحأأأدة  متوافقأأأاً د، لحونأأأه فأأأإن نظأأأاد معاحأأأدة السأأأال
 على املنفقتني امل كورتني  مفبقاً و   امداً لقانون البحار،  يظل 

تىلسأأأأ احلحومأأة ا  أأأراميلية، فأأأإن إعأأالن مجهوريأأأة متأأأر  و سأأب 
 موافأأأأ  ،املأأأأ كورة[]تتأأأأديقها علأأأأى االتىلاديأأأأة  لأأأأد العربيأأأأة يف حأأأأ ا التأأأأدد، 

  (641)لإلعالن الوارد أعالو

ويتضأأأح مأأأأن حأأأ ا ا عأأأأالن أن التىلسأأأأ الأأأأ   ذحبأأأت إليأأأأه متأأأأر 
الىلتأأأل الثالأأأث مأأأن اتىلاديأأأة مىلهأأأود تعتأأأربو إ أأأراميل منسأأأجماً مأأأع 
، شريفة أن يحأون ذلأك التىلسأأ حأو األمم املتحدة لقانون البحار

 ،والتىلسأأ املتأر  يؤكأدو  نىلسه منسأجماً مأع التىلسأأ ا  أراميلي
 واملعلل   راميل " املتاِدقا عالن " نوعاً ما،

رد فعأأل احلحومأأأة مثأأأال   أأر حأأو إىل ا شأأارة أيضأأاً وميحأأن  (4)
املتعلأأأأ   1978عأأأأاد  النروجييأأأأة علأأأأى إعأأأأالن فرنسأأأأا بشأأأأفن بروتوكأأأأول

)"اتىلاديأأة  1973 ،باالتىلاديأأة الدوليأأة ملنأأع التلأأوث النأأاجم عأأن السأأىلن
 ال   نشرو األمني العاد للمنظمة البحرية الدولية:و  ماربول"(،

 اىلهأأم علأأى أهنأأتُ  الأأ  بالر أأالةت  حومأأة النأأرويج علأأى النحأأو الواجأأب أ اطأأ
تأب ترت االتىلاديأة  علأى أ حأاد اىلظأاً إعأالن مأن جانأب  حومأة فرنسأا ولأيس 

كأان جأامزاً علأى الأتحىلظ الرمسأي، لأو   كانأت لترتتأبقانونيأة الأ   ال أار اآلعليه 
  (642)على املرف  األولأن تبد  اىلظات 

تىلسأ ح ا ا عالن على أنه يىليد بأفن النأرويج با محان ويبدو أن 
 يتعل  األمر بتحىلظ )وشريفة أال( عالن الىلرنسي، ما مل ا تقبل 

وبأأالرغم مأأن عأأدد وجأأود أمثلأأة علأأى ذلأأك، فمأأن الواضأأح  (5)
أنأه ميحأأن أن تعأأرب دولأأة أو منظمأأة دوليأأة عأأن موافقتهأأا، ال أكثأأر، 

أ أأر  يف إعالهنأأا علأأى تىلسأأأ حمأأدَّد تقرت أأه دولأأة أو منظمأأة دوليأأة 
التىلسأأأ   وحأأ ا االتىلأأاق يف تىلسأأأات طأأرفني أو أكثأأر يتفأأاب  مأأع 

من اتىلادي   31)أ( من املادة 3الىلرضية املنتوه عليها يف الىلقرة 
، ولأأأأيس مثأأأأة ضأأأأرورة ألن يأأأأتم، يف حأأأأ و املر لأأأأة، اديأأأأد (643)فيينأأأأا

__________ 

(641) Multilateral Treaties ...  احلأاد  أعالو(، الىلتأل  533)احلاشية
يتعل  األمر يف الوادع باملوافقة على ا عأالن املتأر  مأن  يأث   6-والعشرون

للمأرء أن علأى السأواء؛ وبأالنظر إىل اأياغة ا عالنأني، جيأوا تحييىله ومضأمونه 
  عما إذا كانا دد أُعدا يف أعقاب مشاورات دبلوما ية يتساءل

(642) United Nations, Treaty Series, vol. 1341, No. 22484, p. 330; 

Status of Multilateral Conventions and Instruments in respect of which 

the International Maritime Organization or its Secretary-General 

Performs Depositary or Other Functions (as at 31 December 2007), p. 

108 (note 1)  
 ( أعالو من ح ا التعلي  1انظر الىلقرة ) (643)
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  األمهية ال  ينبغي إيالؤحا هل ا "]الأأ[اتىلاق ]الأأ[ال   بأني األطأرا
  (644)بشفن تىلسأ املعاحدة أو تفبي  أ حامها"

ويحىلأأأي ا شأأأارة إىل أن  تأأأول اتىلأأأاق مأأأن حأأأ ا القبيأأأل  (6)
مأأع إعأأالن تىلسأأأ  مأأا ال يُعأأّد منأأا راً لقبأأول الأأتحىلظ، وكىلأأى بأأه 

مأأأن اتىلأأأادي  فيينأأأا تأأأنز  20مأأأن املأأأادة  4 أأأبباً لأأأ لك أن الىلقأأأرة 
املعاحأأأأأدة علأأأأأى أن دبأأأأأول الأأأأأتحىلظ يرتتأأأأأب عليأأأأأه  أأأأأريان مىلعأأأأأول 

وحأأو مأأأا  تلأأأف بداحأأة عأأأن  الأأأة رد  -بالنسأأبة للدولأأأة املتحىلظأأأة 
تأر  و بأراا الىلأوارق بينهمأا،  الىلعل ا جيايب على إعالن تىلسأأ  

املتأأفلح ذاتأأه  مأأن احلحمأأة عأأدد اللجأأوء إىل ا أأتعمالأن  اللجنأأة
 االتىلأأاقالأأ   يعأأرب عأأن فحأأرة  "املوافقأأة"،فمتأأفلح يف احلأأالتني  

األ ر القأأأانوين الأأأ   بأأأ فيمأأأا يتعلأأأ باق احلحأأأم أو الرضأأأا دون ا أأأت
ميحن ا تخدامه للتعبأ عن رد فعأل إجيأايب ، (645) ينشف يف الوادع

 إجيايب على إعالن تىلسأ  

 التفييري اإل الن معا ضة 2-9-2
تعني  معا ضة  اإل الن التفييري بيانا  انفرا يـا  تصـد ه  

ـــة لو ـــق   ول ـــى إ ـــالن تفيـــيري متعل ـــة كـــر  فعـــل  ل منظمـــة  ولي
بمعاهدة صاغت   ولة لخرى لو منظمة  ولية لخـرى، وتـرفض فيـ  
الدولــة لو المنظمــة مصــد ة البيــان التفيــير المصــاغ فــي اإل ــالن 

 التفييري، بما في  لر  م طريق صوغ تفيير بديل.
 التعلي 

السلبية على إعالن تىلسأ ،  الىلعلإن األمثلة على ردود  (1)
و منظمة دوليأة مأع التىلسأأ أ  عدد االتىلاق ال   تعرب عنه دولة أ

نأأأدرة مأأأن ردود الىلعأأأل املقأأأدد يف إعأأأالن تىلسأأأأ ، وإن كانأأأت أدأأأل 
 وميثأأأل رد فعأأأل اململحأأأة املتحأأأدةفإهنأأأا مأأأع ذلأأأك متىلردأأأة  ، ا جيابيأأأة

املتعلأأأأ   (646)لجمهوريأأأة العربيأأأأة السأأأأوريةعلأأأى ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  ل
 نوذجاً على ذلك: 1969من اتىلادية فيينا لعاد  52باملادة 

الأأأأأأ   ددمتأأأأأأه  52ال تعتأأأأأأرب اململحأأأأأأة املتحأأأأأأدة أن تىلسأأأأأأأ املأأأأأأادة  
احلحومأأأأأة السأأأأأأورية يعحأأأأأس بددأأأأأأة ا أأأأأتنتاجات مأأأأأأؤمتر فيينأأأأأا بشأأأأأأفن موضأأأأأأوع 

__________ 

انظأأأأأر اجلأأأأأزء الرابأأأأأع مأأأأأن دليأأأأأل املمار أأأأأة بشأأأأأفن   أأأأأار التحىلظأأأأأات  (644)
 وا عالنات التىلسأية وما يتتل ب لك من إعالنات 

 J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit internationalانظأر  (645)

public, Brussels, Bruylant/AUF, 2001, pp. 74–75 (Approbation, 1)  
 العربيأأأة اجلمهوريأأأة  حومأأأة تىلهأأأم" :ا عأأأالن حأأأ ا نأأأز يلأأأي فيمأأأا (646)

  :التايل النحو على 52 املادةاأل حاد الواردة يف  السورية

 ‘ا أأأأتعماهلا أو بأأأأالقوة التهديأأأأد‘متأأأأفلح  أيضأأأأاً  ينفبأأأأ " 
 والسيا أأأأأي االدتتأأأأأاد  ا كأأأأأراو حتار أأأأأة علأأأأأى املأأأأأادة حأأأأأ و يف الأأأأأوارد

 دولأأة جتأأرب الأأ  ا كأأراو أنأأواع كافأأة عأأنالً فضأأ والنىلسأأي، والعسأأحر 
  على  ال  رغبتها أو متاحلها" معاحدة إبراد على

(Multilateral Treaties…  1-أعالو(، الىلتل الثالث والعشرون 533)احلاشية ) 

حأ و املسأفلة باعتمأادو  عأالن بشأفهنا يشأحل جأزءاً عأاجل ا كراو؛ فاملؤمتر دأد 
  (647)من الو يقة ادتامية

 فعأألدود وأ أأارت أيضأأاً خمتلأأف اتىلاديأأات دأأانون البحأأار ر  (2)
التتأأدي   بشأأفهنا  فعنأأد أألبية علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية املقدمأأة 

، 1958 يف عأأادجنيأأف اجلأأر  القأأار  املعقأأودة يف علأأى اتىلاديأأة 
ال ميحأأأأأأن أن تقبأأأأأأل إعأأأأأأالن مجهوريأأأأأأة أملانيأأأأأأا أهنأأأأأأا " أعلنأأأأأأت كنأأأأأأدا

  (648)"5من املادة  1االاادية بشفن الىلقرة 

علأأأأأأى اتىلاديأأأأأأة األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة لقأأأأأأانون البحأأأأأأار،  وترتَّأأأأأأب (3)
اللتأأأني اظأأأران التحىلظأأأات لحنهمأأأا  310و 309ووجأأأب مادتيهأأأا 

 "ا عالنأات التىلسأأية"جتيزان ا عالنأات التىلسأأية، عأدد كبأأ مأن 
الأأأأأأأ  فتحأأأأأأأت البأأأأأأأاب بأأأأأأأدورحا أمأأأأأأأاد ردود أفعأأأأأأأال  أأأأأأألبية عديأأأأأأأدة 

 أأأأالتها فتأأأونس أبلغأأأت يف ر  جانأأأب الأأأدول املتعادأأأدة األ أأأر   مأأأن
 :، وا يليعلى  بيل املثال ،1994شباط/فرباير  22 املؤر ة

مأأن االتىلاديأأة دأأد ُفسأأرتا ]يف إعأأالن مالفأأة[ علأأى أهنمأأا  83و 74املأأادتني  إن
املنفقأأأة االدتتأأأادية  تعيأأأني  أأأدودتعنيأأأان أنأأأه يف  أأأل غيأأأاب اتىلادأأأات بشأأأفن 

بحأأث عأأن ادالتأأة أو اجلأأر  القأأار  أو غأمهأأا مأأن املنأأاط  البحريأأة، فأأإن ال
ادأأأط الأأأ     أأأل منتأأأف يىلأأأرتض أن تحأأأون احلأأأدود حأأأي  أأأط الو أأأط، أ 

تحأأون كأأل نقفأأة مأأن نقاطأأه علأأى مسأأافة متسأأاوية مأأن أدأأرب نقأأاط  فأأوط 
 املياو ا دليمية  عرضاأل اس ال  يقاس انفالداً منها 

ويف حأأ ا التأأدد، تعتأأرب احلحومأأة أن مثأأل حأأ ا التىلسأأأ ال ينسأأجم  
املأأأأادتني وال نتأأأأهما،  يأأأأث ال تنتأأأأان علأأأأى  مفلقأأأأاً مأأأأع روا أ حأأأأاد حأأأأاتني

املنفقأأأأأة االدتتأأأأأادية  تعيأأأأأني  أأأأأدودالتفبيأأأأأ  التلقأأأأأامي دأأأأأط الو أأأأأط يف جمأأأأأال 
  (649)ادالتة أو اجلر  القار 

املتعلأأأأ   إيفاليأأأأاوميحأأأأن ضأأأأرب مثأأأأال   أأأأر واضأأأأح جأأأأداً بأأأأإعالن 
 لقأأأأانون املتحأأأدة األمأأأم اتىلاديأأأة شأأأفنببأأأا عالن التىلسأأأأ  للهنأأأد 

 :البحار

__________ 

  نىلسه املرجع (647)
 نأأأأأز يلأأأأي وفيمأأأأأا  4-، الىلتأأأأأل احلأأأأاد  والعشأأأأروننىلسأأأأه املرجأأأأع (648)

 تأأر  أهنأأا توضأأح أن االااديأأة أملانيأأا مجهوريأأة تأأود" :األملأأاين التىلسأأأ  ا عأأالن
 التأأيد  قأأوق حتار أأة تضأأمن املأأ كورة االتىلاديأأة مأأن 5 املأأادة مأأن 1 الىلقأأرة أن
(Fischerei )الحيىليأأأة الأأأ  جأأأر  هبأأأا  وفأأأ  القأأأار ، الأأأ  تعلأأأو اجلأأأر  امليأأأاو يف

  (نىلسه)املرجع " اآلن    احلقوق ح و حتار ةإمجاالً 
(  ونأّز 21)احلاشأية  6-املرجع نىلسه، الىلتل احلأاد  والعشأرون (649)

 اجلزء ذ  التلة من إعالن مالفة حو اآليت: 

 أهنمأأا علأأى 83و 74 املأأادتني املالفيأأة احلحومأأة تىلسأأر" 
 املنفقأأأأة تعيأأأأني  أأأأدود بشأأأأفن اتىلادأأأأات غيأأأأاب  أأأأل يف أنأأأأه تعنيأأأأان

 املنأأأأأأاط  مأأأأأأن غأمهأأأأأأا أو القأأأأأأار  اجلأأأأأأر  أو ادالتأأأأأأة االدتتأأأأأأادية
 احلأأدود تحأأون أن يىلأأرتض منتأأف  أأل عأأن البحأأث فأأإن البحريأأة،

 على نقاطه من نقفة كل تحون ال   ادط أ  الو ط،  ط حي
 يقأأأأأاس الأأأأ  األ أأأأأاس  فأأأأوط نقأأأأأاط أدأأأأرب مأأأأأن متسأأأأاوية مسأأأأافة

 املشأأاهبة األ أأر  وللأأدول ملالفأأة ا دليميأأة امليأأاو عمأأ  انفالدأأاً منهأأا
 ( 6-والعشرون، الىلتل احلاد  نىلسه)املرجع " هلا
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تأأأأود إيفاليأأأأا أن تأأأأ كر بأأأأا عالن الأأأأ   ددمتأأأأه عنأأأأد توديعهأأأأا علأأأأى  
 قأأأأوق الدولأأأأة "عنأأأأد تتأأأأديقها عليهأأأأا، والأأأأ   يىليأأأأد بأأأأفن  وأكدتأأأأهاالتىلاديأأأأة، 

تشأأأأأأمل احلأأأأأأأ  يف إ فارحأأأأأأا بالعمليأأأأأأأات  السأأأأأأا لية يف مثأأأأأأل تلأأأأأأأك املنفقأأأأأأة ال
و سأب نأز ا عأالن الأ   ددمتأأه  " املنأاورات العسأحرية، أو اشأرتاط إذهنأا أو

 هأو وثابأة رد علأى كافأة إعالنأات الأدولف ،تتديقها على االتىلاديأة لد إيفاليا 
،  أأأأواء ا عالنأأأأات الأأأأ  دأأأأدمت يف املاضأأأأي أو تلأأأأك الأأأأ   أأأأتقدد يف األ أأأأر 
  (650)وذلك فيما يتعل  باملسامل ال  تناوهلا ا عالن ،املستقبل

مار أأأأة املألمثلأأأأة يف بعأأأأض االودأأأأو  علأأأى وميحأأأن أيضأأأأاً  (4)
ذات التأأألة باالتىلاديأأأات الأأأ  اعتمأأأدت يف نفأأأاق جملأأأس أوروبأأأا  

رو أأأي إىل ا عالنأأأات املتعأأأددة االاأأأاد الححأأأ ا، ويف إشأأأارة مأأأن و 
 ،1995مايأأأة األدليأأأات القوميأأأة لعأأأاد حلبشأأأفن االتىلاديأأأة ا طاريأأأة 

معأأأأأأل  و أأأأأأددت فيهأأأأأأاالأأأأأ  دأأأأأأدمتها الأأأأأأدول األعضأأأأأأاء األ أأأأأأر  و 
 االااد الرو ي أنه: ، أعلن"ةاألدلية القومي"

 وأيف التحىلظأأأأأات  انىلراديأأأأأةأن تأأأأأدرج بتأأأأأىلة ة هأأأأأجعتأأأأأرب أنأأأأأه ال جيأأأأأوا أل  ي
ا عالنأأات املعأأرب عنهأأأا أ نأأاء توديعهأأأا أو تتأأديقها علأأأى االتىلاديأأة ا طاريأأأة 

ال يحأأون وارداً يف  "األدليأأة القوميأأة"مايأأة األدليأأات القوميأأة تعريىلأأاً ملتأأفلح حل
جمأأأال تفبيأأأ   تضأأأيي   ويأأأر  االاأأأاد الرو أأأي أن حمأأأاوالت ا طاريأأأةاالتىلاديأأأة 

بشأحل دامأأم يف  يقيمأونايأث يسأتبعد األشأخاه الأ ين  ،االتىلاديأة ا طاريأة
إدليم الدول األطرا  يف االتىلادية ا طارية والأ ين  رمأوا تعسأىلاً مأن اجلنسأية 

ة خمالىلأأأأة ملقااأأأأد االتىلاديأأأأة ا طاريأأأأتشأأأأحل الأأأأ  كأأأأانوا يتمتعأأأأون هبأأأأا  أأأأابقاً، 
  (651)ماية األدليات القوميةحل

عأأأأأأالن الأأأأأأ   ردت بأأأأأأه إيفاليأأأأأأا علأأأأأأى ا عأأأأأأالن ا مثأأأأأأال و  (5)
تبأد  ، على التعيد العملي، أن الدول الأ  يبنيرب  (652)التىلسأ  للهند

منظمأأأة  رد فعأأأل  أأألب علأأأى إعأأأالن تىلسأأأأ  تتأأأوغه دولأأأة أ أأأر  أو
تىلسأأاً  تعتأربودولية أ أر  كثأأاً مأا تقأرتا يف الودأت نىلسأه تىلسأأاً   أر 

الأأأأرفض  حأأأأ و املمار أأأأة املتمثلأأأأة يفأيضأأأأاً   ودأأأأد اتبعأأأأت إيفاليأأأأا "أدق"
ه على ا عالنات التىلسأية لعأدة دول بيف إعالهنا ال   ردت  "البنَّاء"

النىلايأات ادفأرة  بشأفن الأتححم يف نقأليف اتىلاديأة بأاال أطرا  أ ر  
 :1989 املؤر ة  ذار/مارسعرب احلدود والتخلز منها 

 حومة إيفاليا، يف إعراهبأا عأن اعرتاضأها علأى ا عالنأات الأ  دأدمتها عنأد  إن
زويال وكولومبيأأأأأأأأا واملحسأأأأأأأأيك، أالتوديأأأأأأأأع  حومأأأأأأأأات إكأأأأأأأأوادور وأوروغأأأأأأأأوا  وفنأأأأأأأأ

املشأأابه الأأ  ميحأأن أن تقأأدد يف املسأأتقبل،  املضأأمونوا عالنأأات األ أأر  ذات 
وق املال أأة تأأر  أنأأه لأأيس يف حأأ و االتىلاديأأة  حأأم يىلسأأر علأأى أنأأه حيأأد مأأن  قأأ

غأأأ ملزمأأة بتقأأدمي  الفأأر املعأأرت  هبأأا يف القأأانون الأأدويل  وبالتأأايل، فأأإن الدولأأة 
رد عبأأأور  أأأىلينة ترفأأأع علمهأأأا جملأأأإ فأأأار أل  دولأأأة أ أأأر  أو بفلأأأب إذن منهأأأا 

أو ملمار أأأأأة  ريأأأأأة وامأأأأأل شأأأأأحنة مأأأأأن النىلايأأأأأات ادفأأأأأرة يف البحأأأأأر ا دليمأأأأأي 
  (653) الل  ىلينة كه ومن  املنفقة االدتتادية ادالتة املال ة يف

__________ 

  نىلسه املرجع (650)
(651) United Nations, Treaty Series, vol. 2152, p. 297; European 

Treaty Series, No. 157 (http://conventions.coe.int)  
 ( أعالو من ح ا التعلي  3انظر الىلقرة ) (652)

(653) Multilateral Treaties…  أعأالو(، الىلتأل السأابع  533)احلاشأية
  3-والعشرون

حتأأا اًل إعالنأأاً تىلسأأياً أمأا أملانيأأا و أنغافورة، اللتأأان كانتأا دأأد دأدمتا 
فقد التزمتا التأمت فيمأا لإلعالن التىلسأ  ال   ددمته إيفاليا، 

يتعل  با عالنأات الأ  تىلسأر االتىلاديأة تىلسأأاً خمتلىلأاً دون أن تريأا 
رد فعأأأأأأأأل حتا أأأأأأأأل لأأأأأأأأرد فعأأأأأأأأل احلحومأأأأأأأأة  إبأأأأأأأأداءأن مأأأأأأأأن الضأأأأأأأأرور  

  (654)ا يفالية

املمار أأأأأأأة أيضأأأأأأأاً ردود فعأأأأأأأل وردت بومأأأأأأأن جهأأأأأأأة أ أأأأأأأر ،  (6)
فىلأي بعأض احلأاالت، بأدت   تأاد رفأض ، وثابةللوحلة األوىل ،تبدو ال

تىلسأأ يحأون متوافقأاً مأع تقبل التىلسأ املقرتا بشأرط أن الدول وكفهنا 
  ومأأن  أأأ األمثلأأة علأأى ذلأأك الشأأروط الأأ  رحنأأت هبأأا (655)تحميلأأي

موافقتهأأا علأأى ا عأأأالن التىلسأأأ  الأأ   ددمتأأأه  والنمسأأأاأملانيأأا وتركيأأا 
  13املؤر أة و  ،بولندا بشفن االتىلاديأة األوروبيأة املتعلقأة بتسأليم اجملأرمني

 أن: فقد اعتربت أملانيا  (656)1957 كانون األول/ديسمرب

وقتضأأاو  الأأ  و مأأن االتىلاديأأة،  6)أ( مأأن املأأادة 1ىلقرة إعأأالن بولنأأدا املتعلأأ  بأأال
اللجأأأأأأأوء يف بولنأأأأأأأدا معاملأأأأأأأة املأأأأأأأواطنني  املمنو أأأأأأأون  أأأأأأأ يعامأأأأأأأل األشأأأأأأأخاه 

إال إذا كأان ال ميثأأل  ،البولنأديني، ال يتوافأ  مأأع موضأوع االتىلاديأة والغأأرض منهأا
 أأأ   واعامقأأأاً أمأأأاد تسأأأليم حأأأؤالء األشأأأخاه إىل دولأأأة غأأأأ الدولأأأة الأأأ  منحأأأ

  (657)فيما يتتل هباء اللجو 

وكأأأان رد فعأأأل العديأأأد مأأأن الأأأدول حتأأأا الً إااء ا عأأأالن الأأأ    (7)
االتىلاديأأأأة الدوليأأأأة لقمأأأأع اهلجمأأأأات  التتأأأأدي  علأأأأىددمتأأأأه متأأأأر إبأأأأان 

فقد اعتأربت احلحومأة األملانيأة أن   (658)1997 ا رحابية بالقنابل لعاد
تفبيأأ  إىل تو أأيع نفأأاق ]   [ يهأأد  "إعأأالن مجهوريأأة متأأر العربيأأة 

 أهنا: أعلنتو  -" التحىلظإ باغ اىلة "حتا يستبعد  - "االتىلادية

__________ 

 9-9-2املبأأدأ التأأوجيهي نظأأر أدنأأاو ا، "السأأحوت"فيمأأا يتعلأأ  وسأأفلة  (654)
  والتعلي  عليه

حأ و املمار أة تتىلأأ  مأع املمار أأة املشأرو ة أعأأالو واملتعلقأة اأأاالت  (655)
( مأأأأن التعليأأأأ  علأأأأى 5( إىل )3املوافقأأأأة اجلزميأأأأة أو املشأأأأروطة )انظأأأأر الىلقأأأأرات )

 ( 1-9-2املبدأ التوجيهي 

تعلأن مجهوريأأة بولنأأدا، فيمأأا ": 1993/يونيأأه  زيران 15ؤر  املأأعأالن ا  (656)
، أهنأأأا لأأأن تقأأأود يف أ   أأأال مأأأن األ أأأوال بتسأأأليم 6)أ( مأأأن املأأأادة 1يتعلأأ  بأأأالىلقرة 

)ب( مأأأأن 1 وتعلأأأن مجهوريأأأة بولنأأدا ألغأأأراض حأأأ و االتىلاديأأة، وفقأأأاً للىلقأأأرة مواطنيهأأا 
، أن األشأأأأأأخاه املمنأأأأأأو ني  أأأأأأ  اللجأأأأأأوء يف بولنأأأأأأدا  أأأأأأيعاملون معاملأأأأأأة 6املأأأأأأادة 

 ;United Nations, Treaty Series, vol. 5146, p. 469ملأأواطنني البولنأأديني" )ا

European Treaty Series, No. 24 (http://conventions.coe.int) ) 
(657) United Nations, Treaty Series, vol. 5146, p. 470; European 

Treaty Series, No. 24 (http://conventions.coe.int)نظأر أيضأاً رد الىلعأل   ا
 United Nations, Treaty ،للنمسأا علأى ا عأالن التىلسأأأ  لرومانيأا املما أل

Series, vol. 2045, pp. 198–202; European Treaty Series, No. 24 

(http://conventions.coe.int)  
العربيأة  تعلن مجهورية متأر"املتر  على النحو التايل:  "التحىلظ"اي   (658)

تنتهأأك  ال بقأأدر مأأامأأن االتىلاديأأة  19مأأن املأأادة  2 لىلقرةنىلسأأها ملزمأأة بأأاأهنأأا تعتأأرب 
" القأأأأأأأوات املسأأأأأأألحة للدولأأأأأأأة دواعأأأأأأأد ومبأأأأأأأادئ القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل يف أدامهأأأأأأأا ملهامهأأأأأأأا

(Multilateral Treaties …  9-أعالو(، الىلتل الثامن عشر 533)احلاشية ) 
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حومة مجهورية متر العربية تقأدمي مثأل حأ ا ا عأالن بتأورة حل حي  تعترب أنه ال
انىلرادية إال فيما يتعل  بقواهتا املسلحة، وتر  أنه ليس لإلعالن املعر أ ر ملأزد 

عربيأأأة  وتأأر   حومأأأة مجهوريأأأة إال بالنسأأبة للقأأأوات املسأألحة جلمهوريأأأة متأأر ال
أن يفبأأ   جيأأوا أملانيأأا االااديأأة أن مثأأل حأأ ا ا عأأالن املقأأدد بتأأورة انىلراديأأة ال

على القوات املسلحة للدول األطرا  األ أر  دون موافقتهأا التأرحية  وعليأه، 
رض تىلسأأأ إعأأالن متأأر افأإن  حومأأة مجهوريأأة أملانيأا االااديأأة تتأأرا بفهنأأا تعأ

ا يتعلأأأأ  بقأأأأوات مسأأأألحة أ أأأأر  غأأأأأ القأأأأوات املسأأأألحة علأأأأى حأأأأ ا النحأأأأو فيمأأأأ
بتأأورة  ااأأة تفبيأأ  االتىلاديأأة علأأى القأأوات  تعأأارضجلمهوريأأة متأأر العربيأأة، و 

  (659)املسلحة جلمهورية أملانيا االاادية

املتعلأأأأأأأ  باالتىلاديأأأأأأأة  1978 ويف إطأأأأأأأار بروتوكأأأأأأأول عأأأأأأأاد (8)
بديت فيما  أز إعأالن  ملنع التلوث الناجم عن السىلن، أُ  الدولية

كنأأأأدا بشأأأأفن ميأأأأاو منفقأأأأة القفأأأأب الشأأأأمايل ردود فعأأأأل مشأأأأروطة 
إ أأبانيا وأملانيأأا وإيفاليأأا والربتغأأال وفرنسأأا فقأأد أعلنأأت   (660)أيضأأاً 

 :أهناواململحة املتحدة وحولندا واليونان 

أنأه ينبغأي أن يىلهأم علأى  أأو  تأر اأيط علمأاً هبأ ا ا عأالن الأ   ددمتأه كنأدا، و 
مأن اتىلاديأة األمأم املتحأدة لقأانون البحأار   236و 234و 57املواد يتماشى مع 

مأأأأأن تلأأأأأك  234إىل أن املأأأأأادة  ]   [ وعلأأأأأى وجأأأأأه ادتأأأأأوه، تشأأأأأأ احلحومأأأأأة
 االتىلاديأأأأة تنفبأأأأ  يف  أأأأدود املنفقأأأأة االدتتأأأأادية ادالتأأأأة أو منفقأأأأة حتا لأأأأة تعأأأأنيَّ 

 تشأأأأ إليهأأأا  مأأأن االتىلاديأأأة، وأن القأأأوانني واللأأأوامح الأأأ 57 أأأدودحا وفقأأأاً للمأأأادة 
ينبغأأي أن تراعأأي علأأى النحأأو الواجأأب املال أأة ومحايأأة البي أأة البحريأأة  234املأأادة 

  (661)واوهنا، باال تناد إىل أفضل املعار  العلمية املتوفرة

 رداً علأأأأأىد املقأأأأأدَّ  اجلمهوريأأأأأة التشأأأأأيحيةإعأأأأأالن  و تلأأأأأف (9)
األمأم تىلاديأة مأن ابشأفن اجلأزء العاشأر  (662)التىلسأ أملانيا إعالن 

نأأأه يتأأأعب إمأأأن  يأأأث  املتحأأأدة لقأأأانون البحأأأار ا تالفأأأاً طىليىلأأأاً،
إذا كأأأأأان ميثأأأأأل معارضأأأأأة للتىلسأأأأأأ الأأأأأ   ددمتأأأأأه أملانيأأأأأا اديأأأأأد مأأأأأا 

 :َتعد و اىلظاً إلعالن تحييف لإعادة  أد

__________ 

الواليأات الأ  دأدمتها  املما لأةانظر أيضأاً ا عالنأات   املرجع نىلسه (659)
، وحولنأأأدا )املرجأأأع نىلسأأأه(، واململحأأأة املتحأأأدة )املرجأأأع (املتحأأأدة )املرجأأأع نىلسأأأه

 (( 8 نىلسه(، وكندا )املرجع نىلسه )احلاشية
 Status of Multilateral لالطأالع علأى نأأز إعأالن كنأأدا، انظأر (660)

Conventions and Instruments in respect of Which the International 

Maritime Organization or its Secretary-General Performs Depositary 

or Other Functions (as of 31 December 2007)  
 املرجع نىلسه  (661)

فيمأأا يتعلأأ  بتنظأأيم  ريأأة "فيمأأا يلأأي اجلأأزء املعأأر مأأن إعأأالن أملانيأأا:  (662)
ذلأأك العأأابر الأأ  تسأأتىليد منهأأا الأأدول غأأأ السأأا لية، جيأأب أن ال  أأل املأأرور 

، 125مأن املأادة  3الدول بسأيادة حأ و الأدول  ووفقأاً للىلقأرة  اليمأداملرور عرب 
ختأأأل احلقأأأأوق والتسأأأأهيالت املنتأأأأوه عليهأأأأا يف اجلأأأأزء العاشأأأأر بأأأأف  شأأأأحل  ال
األشأأأحال بسأأأيادة دول املأأأرور العأأأابر ومتأأأاحلها املشأأأروعة  وينبغأأأي لدولأأأة  مأأأن

بعينهأأأأا املأأأأرور العأأأأابر والدولأأأأة غأأأأأ السأأأأا لية املعنيتأأأأني أن تتىلقأأأأا يف كأأأأل  الأأأأة 
التعريأأأف الأأأددي  حلريأأأة املأأأرور العأأأابر  ويف  الأأأة عأأأدد وجأأأود مثأأأل حأأأ ا  بشأأأفن

االتىلأاق بشأأفن شأأروط وطرامأ  حتار أأة  أأ  الواأول، تأأنظم التشأأريعات الوطنيأأة 
األملأأأأاين، وال  أأأأيما فيمأأأأا  ا دلأأأأيماملأأأأرور العأأأأابر لألشأأأأخاه واملمتلحأأأأات عأأأأرب 

 …Multilateral Treaties" )التحتيأأأأأة البأأأأألبو أأأأأامط النقأأأأأل وا أأأأأتخداد  يتعلأأأأأ 
 ( 6-أعالو(، الىلتل احلاد  والعشرون 533 )احلاشية

بعأأأد أن نظأأأرت يف ا عأأأالن  ، حومأأأة اجلمهوريأأأة التشأأأيحية تتأأأرا 
 1994تشأأأأرين األول/أكتأأأأوبر  14الأأأأ   ددمتأأأأه مجهوريأأأأة أملانيأأأأا االااديأأأأة يف 

الأأأ  و االتىلاديأأأة املأأأ كورة[، ]بشأأأفن موضأأأوع تىلسأأأأ أ حأأأاد اجلأأأزء العاشأأأر مأأأن 
و ريأة املأرور  إىل البحأر ومنأهلدول غأ السأا لية بالنسبة لواول التتناول    

الأ   ددمتأه مجهوريأة أملانيأا االااديأة ال  [ف الأ كرالسال]عالن العابر، بفن ا 
أل حأاد اجلأزء  اً خمالىلأ اً ، فيما  أز اجلمهوريأة التشأيحية، تىلسأأ يىلسَّرميحن أن 

  (663)العاشر من االتىلادية

وىلهأود املبأدأ  "موافقة"ح و  "القبول املشروط"وال تشحل أنواع  (10)
لب  فىلأأأي وادأأأع وجيأأأب أن تعتأأأرب وثابأأأة رد فعأأأل  أأأ، 1-9-2 التأأأوجيهي

 بأأأأألاألمأأأأر، ال يوافأأأأ  مقأأأأدمو حأأأأ و ا عالنأأأأأات علأأأأى التىلسأأأأأ املقأأأأرتا، 
 يتماشى مع املعاحدة   الو يد ال  هيقدمون تىلسأاً   ر، يعتربون أن

وتبني ح و األمثلة مجيعاً أن رد الىلعل السلب على إعأالن  (11)
  اً رفضأأأ يحأأأونتىلسأأأأ  ميحأأأن أن يتخأأأ  أشأأأحااًل متنوعأأأة: ميحأأأن أن 

تىلسأأأأ بشأأأفن  مضأأأادأو ادأأرتاا  ، يف ا عأأأالنللتىلسأأأأ املبأأأنيَّ  كأأامالً 
موضأأع ادأأال ، أو حماولأأة للحأأد مأأن نفأأاق  (أو األ حأأاد)حلحأأم ا

ا عأأأأأأالن األويل، الأأأأأأ   يحأأأأأأون بأأأأأأدورو موضأأأأأأع تىلسأأأأأأأ  ويف كأأأأأأل 
ال  تبد  رد فعل إىل  الدولية احلاالت، هتد  الدول أو املنظمات
أ  من أ ر دانوين على املعاحدة منع ما ينفو  عليه ا عالن التىلس

حأأأ ا األ أأأر  ويف حأأأ ا  نفأأأاقتفبيقهأأأا أو تىلسأأأأحا، أو احلأأأد مأأأن  أو
التأأأدد، ميحأأأن مقارنأأأة رد الىلعأأأل السأأألب، إىل  أأأد مأأأا، بأأأاالعرتاض 
علأأأى التحىلظأأأات، لحأأأن دون أن تحأأأون لأأأه اآل أأأار نىلسأأأها  وعليأأأه، 

بينهأا رض بأدء نىلأاذ املعاحأدة اجيوا لدولة أو منظمة دولية أن تعأ ال
وبأأأني مقأأأدد ا عأأأالن التىلسأأأأ  اجأأأة أهنأأأا ال توافأأأ  علأأأى التىلسأأأأ 
ال   ينفو  عليه ا عالن  فاجلهة ال  تبأد  رد فعأل  ألب تعتأرب 
رد الىلعأأأل حأأأ ا وثابأأأة إجأأأراء ودأأأامي، وا تجأأأاج علأأأى إر أأأاء تىلسأأأأ 

ل عدد يتسجتود به "، و تحون له  جية جتاحهاللمعاحدة ميحن أن 
  (664)غأ منا ب التىلسأ املعر تربموافقتها" ألهنا تع

وعليأأه، فأأإن اللجنأأة، إذ فضأألت كلمأأة "املوافقأأة" علأأى كلمأأة  (12)
"القبأأأأأأأأأأول" لإلشأأأأأأأأأأارة إىل ردود الىلعأأأأأأأأأأل ا جيابيأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأى ا عالنأأأأأأأأأأات 

 (666)، دأأأأد دأأأأررت كأأأأ لك ا أأأأتخداد كلمأأأأة "املعارضأأأأة"(665)التىلسأأأأأية
__________ 

 ( 17)احلاشية  نىلسه املرجع (663)
 ,A. McNair, The Law of Treaties, Oxford ح ا التدد نظر يفا (664)

Clarendon, 1961, pp. 430–431  
  1-9-2انظر املبدأ التوجيهي  (665)

)"املعارضأأأأأة"(، مىلهومأأأأأًة علأأأأأى حأأأأأ ا  ”opposition“إن تعريأأأأأف كلمأأأأأة  (666)
)"اال تجأأأاج"(  protestationˮ“النحأأأو، شأأأبيه جأأأداً بتعريأأأف املتأأأفلح الىلرنسأأأي 

 Dictionnaire de droit international public: “Acte parالأوارد يف دأاموس 

lequel un ou plusieurs sujets de droit international manifestent leur volonté 

de ne pas reconnaître la validité ou l'opposabilité d'actes, de conduites ou 

de prétentions émanant de tiersˮ ( شأخز أو عأدة أشأخاه  بأهيعأرب "فعأل
أفعأال االعأرتا  بتأحة أو  جيأة  لقانون الدويل عن إرادهتأم عأددَ من أشخاه ا

  (907، ه أعالو 645)احلاشية  مفالباته"(أو تترفاته أو  الغأ
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العرتاض"، لإلشارة إىل ردود الىلعل السلبية، مىلضلًة إياحا على كلمة "ا
  (667)وإن كانت ح و األ أة ُتستخدد أ ياناً على اعيد املمار ة

وتسأأأأأأأأأاءلت اللجنأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأن التأأأأأأأأأيغة األنسأأأأأأأأأب لواأأأأأأأأأف  (13)
املعارضأأأأأات الأأأأأ  تتضأأأأأمن تىلسأأأأأأاً خمتلىلأأأأأاً عأأأأأن التىلسأأأأأأ املقأأأأأدد يف 
ا عأأأالن التىلسأأأأ  األول  وا أأأتبعدت اللجنأأأة الواأأأىَلني "يتعأأأارض 

يتىلأأ  مأأع"، مىلضأألة عنهمأأا كلمأأة "بأأديل" جتنبأأاً  ضأأىلاء  مأأع" و"ال
  التىلسأ تقييد ال مسوغ له على تعريف معارضة ا عالن 

التَقيأأد الشأأديد ووضأأوع اجلأأزء الثأأاين، فأأإن التعريأأف ورغبأأة يف  (14)
املعتمأأأأأد يتجنأأأأأب أيأأأأأة إشأأأأأارة إىل اآل أأأأأار الأأأأأ  دأأأأأد ترتتأأأأأب  أأأأأواًء علأأأأأى 

ردود الىلعأأأأأأل عليهأأأأأأا  فحالمهأأأأأأا ا عالنأأأأأأات التىلسأأأأأأأية ذاهتأأأأأأا أو علأأأأأأى 
  توضع بشفنه مبادئ توجيهية يف إطار اجلزء الرابع من دليل املمار ة 

كمأا ارتأفت اللجنأة،  الفأاً للأأنهج الأ   ات بأع يف اأياغة املبأأدأ  (15)
، (668)املتعل  بتعريأف االعرتاضأات علأى التحىلظأات 1-6-2التوجيهي 

نأأأات التىلسأأأأية أن مأأأن غأأأأ املستتأأأوب تضأأأمني تعريأأأف معارضأأأة ا عال
إشأأأارة إىل نيأأأة الفأأأر  التأأأادر عنأأأه رد الىلعأأأل، وحأأأي إشأأأارة اعتأأأرب غالبيأأأة 

 األعضاء أهنا  تحون ذاتية الفابع إىل  د مىلرط 
 التفييري اإل الن تكييف إ ا ة 2-9-3
تعنــــي  إ ــــا ة تكييــــف  اإل ــــالن التفيــــيري  -1 

إ الن بيانا  انفرا يا  تصد ه  ولة لو منظمة  ولية كر  فعل  لى 
تفيــيري متعلــق بمعاهــدة صــاغت   ولــة لخــرى لو منظمــة  وليــة 
لخـرى، وتعامــل فيـ  الدولــة لو المنظمـة مصــد ة البيـان اإل ــالن 

 بوصف  تحفظا .
ينبغــي لن ترا ــي الدولــة لو المنظمــة الدوليــة  -2 

ـــي تعتـــزع معاملـــة إ ـــالن تفيـــيري بوصـــف  تحفظـــا  المبـــا َئ  الت
 .3-3-1إلى  3-1التوجي ية مم 

 تعلي ال
مع أن عملية إعادة تحييف ا عالن التىلسأأ  لُيعتأرب اىلظأاً  (1)

حأأي، مأأن جوانأأب معينأأة، عمليأأة مشأأاهبة ملعارضأأة التىلسأأأ األول، فقأأد 
رأ  غالبيأأأأة أعضأأأأاء اللجنأأأأة أن حأأأأ و العمليأأأأة حأأأأي مظهأأأأر  أأأأاه مأأأأن 

__________ 

رد فعأأل إيفاليأأا علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية  ،علأأى  أأبيل املثأأال ،انظأأر (667)
 بشأأأأفناتىلاديأأأة بأأأاال  بشأأأفن كأأأوادور وأوروغأأأوا  وفنأأأأزويال وكولومبيأأأا واملحسأأأأيك 

 Multilateral) عأأرب احلأأدودوالأأتخلز منهأأأا النىلايأأأات ادفأأرة  الأأتححم يف نقأأل

Treaties ...  كأأأ لك  ( 3-أعأأأالو(، الىلتأأأل السأأأابع والعشأأأرون 533)احلاشأأأية
رد فعأأأأأل كنأأأأدا علأأأأأى إعأأأأالن أملانيأأأأأا " االعرتاضأأأأات"ف أأأأأة  أأأأجل األمأأأأأني العأأأأاد يف 

  (4-، الىلتل احلاد  والعشروننىلسه)املرجع  التىلسأ  التىلادية اجلر  القار 

، 2005  وليأأأأةوالتعليأأأأ  عليأأأأه،  1-6-2انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (668)
  97-90ه (، الثاينين )اجلزء اجمللد الثا

ز هلأا مبأدأ تأوجيهي مظاحر وجود تبأاين يف اآلراء وأا يحىلأي ألن ُ تَّأ
  3-9-2حو الغرض من املبدأ التوجيهي مستقل  وح ا 

وكمأأا يتضأأح مأأن تعريأأف كأأل مأأن التحىلظأأات وا عالنأأات  (2)
اجلهة  ال  تضعها ، فإن تسمية أو ايغة ا عالن االنىلراد التىلسأية

لأه األة  الأمأر " إعالن تىلسأأ "أو  "اىلظ"فتتىله بفنه املتدرة له 
اعتبأأار ذلأأأك  أأ  وإن أمحأأأن (669)االنىلأأأراد  حأأأ ا ا عأأالن يأأفتحيب

وحأأ ا حأأو مأأأا يُسأأتدل عليأأه مأأأن  ،(670) علأأى دأأدر مأأأن األمهيأأة مؤشأأراً 
 1-1 املبأدأ التأوجيهيأو تسميته" الواردة يف ت ايغته عبارة "أياً كان

يف املبأدأ اتىلأادي  فيينأا( و  مأن 2)د( مأن املأادة 1املف وذ عن الىلقرة و )
 دليل املمار ة  من 2-1التوجيهي 

دث يف كثأأأأأأ مأأأأأن األ يأأأأأان حيأأأأأوعلأأأأأى اأأأأأعيد املمار أأأأأة،  (3)
قدمها اجلهة تإعالنات انىلرادية  يف الرد علىالدول املعنية  ترتدد أال

فتعتربحأأا تلأأك الأأدول اأأرا ة إعالنأأات تىلسأأأية  علأأى أهنأأااملتأأدرة 
تسأأأأميتها  ميحأأأأنالأأأأ   ،وردود األفعأأأأال حأأأأ و  (671)اىلظأأأأات وثابأأأأة

ختتلأف بتأورة جليأة عأأن  ،ها نىلسأأهوضأوع" احأم متحييأف"إعأادة 
ضأأأمون و)بالضأأرورة( كوهنأأا ال تتعلأأأ   يأأث  مأأأن املوافقأأة واملعارضأأة 

والنظاد القانوين الشحل ال   يتخ و بل بعر ا عالن االنىلراد  امل
 املنفب  عليه 

ومثة عدد كبأ من األمثلة على تلك الظاحرة نسأوق منهأا  (4)
 ما يلي:

  رد فعأأأأأأأأل حولنأأأأأأأأدا علأأأأأأأأى ا عأأأأأأأأالن التىلسأأأأأأأأأ  أ()
مأأأأن  13مأأأأن املأأأأادة  4و 3التأأأأادر عأأأأن اجلزامأأأأر بشأأأأفن الىلقأأأأرتني 

العهأأد الأأدويل ادأأاه بأأاحلقوق االدتتأأادية واالجتماعيأأة والثقافيأأة 
 :  1966لعاد 

مأأأأن  4و 3الىلقرتني املتعلأأأأ  بأأأأتأأأأر   حومأأأأة حتلحأأأأة حولنأأأأدا أن ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  
 عيأأأأة والثقافيأأأأةمأأأأن العهأأأأد الأأأأدويل ادأأأأاه بأأأأاحلقوق االدتتأأأأادية واالجتما 13 املأأأأادة
علأأأى العهأأأد  ويتبأأأني بأأأالنظر إىل نأأأز حأأأ ا العهأأأد وتار أأأه أن  اعتبأأأارو اىلظأأأاً  جيأأأب

__________ 

 2-1)تعريأأأأأأأف التحىلظأأأأأأأات( و 1-1املبأأأأأأأدأين التأأأأأأأوجيهيني  انظأأأأأأأر (669)
  )تعريف ا عالنات التىلسأية(

)التأأأأأأأأيغة  2-3-1املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي  ،يف حأأأأأأأأ ا التأأأأأأأأدد ،يأأأأأأأأنز (670)
التسأأأأمية الأأأأأ  تعفأأأأأى لإلعأأأأأالن  تأأأأأوفر التأأأأأيغة أو"والتسأأأأمية( علأأأأأى مأأأأأا يلأأأأي: 

املقتود  وحأ و حأي احلالأة بوجأه  أاه عنأدما االنىلراد  مؤشراً لأل ر القانوين 
عأأدة إعالنأات انىلراديأة فيمأأا يتعلأ  وعاحأأدة  بتأوغمنظمأأة دوليأة  تقأود دولأة أو

وا أأأأدة وتسأأأأمى بعأأأأض حأأأأ و ا عالنأأأأات اىلظأأأأات والأأأأبعض اآل أأأأر إعالنأأأأات 
، 1999 وليأأأة  ، انظأأر التعليأأ  علأأأى حأأ ا احلحأأأملالطأأالع علأأأى "  و تىلسأأأية

  220-216ين(، ه الثا اجمللد الثاين )اجلزء

إعأادة  يف ،حأي األ أر  ،احملاكم وحي ات راأد املعاحأداتدد ال ترت  (671)
مأأأأأن  (7)إىل  (5))انظأأأأأر الىلقأأأأأرات  إعأأأأأالن تىلسأأأأأأ  بواأأأأأىله اىلظأأأأأاً  تحييأأأأأف

بيد (  219-217 ، هنىلسه املرجع، 2-3-1املبدأ التوجيهي  التعلي  على
مأن اجملأد   فإنأه لأيس ولأ لك ال يتفأرق إىل اأوغ ردود األفعأال حأ و،أن ح ا 
 يف ح ا املوضع  تناوله



 140 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

يتعأأارض  13 مأأن املأادة 4و 3 حومأة اجلزامأأر بشأفن الىلقأرتني  التأادر عأأنالأتحىلظ 
حولنأدا حأ ا حتلحأة علأى ذلأك، تعتأرب  حومأة    وبنأاءً والغرض منأهالعهد  موضوعمع 

    (672)اعرتاضها عليه رمسياً التحىلظ غأ مقبول وتبد  

ردود أفعأأأال الحثأأأأ مأأأن الأأأدول علأأأى ا عأأأالن  ب()
ودأأأد  لتأأأت حأأأ و   التأأأادر عأأأن باكسأأأتان بشأأأفن العهأأأد نىلسأأأه

 اآليت:  إىلشرا األ باب الدول بعد اال تىلاضة يف 

تتعأأارض مأأع  اىلظأأاتٍ  ا عالنأأات املأأ كورة  نىلأأاً  [   ]وبالتأايل، تعتأأرب  حومأأة 
 العهد والغرض منه  موضوع

اعرتاضأها علأى التحىلظأات املأ كورة  [   ]عليه، تبد   حومة  وبناءً  
أعأأالو والتأأادرة عأأن  حومأأة مجهوريأأة باكسأأتان ا  أأالمية بشأأفن العهأأد الأأدويل 
اداه باحلقوق االدتتادية واالجتماعية والثقافية  بيد أن ح ا االعأرتاض ال مينأع 

  (673)ومجهورية باكستان ا  الميةاالاادية  مجهورية أملانيا ريان العهد بني 

علأأأى ا عأأأالن  الحثأأأأ مأأأن الأأأدولردود أفعأأأال  ج()
 :األمم املتحدة لقانون البحارالتادر عن الىللبني بشفن اتىلادية 

أن ا عأأأالن التأأأادر عأأأن  حومأأأة الىللبأأأني عنأأأد توديأأأع  [   ]تأأأر   
التتأأدي   لأأد اتىلاديأأة األمأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار والأأ   أكدتأأه فيمأأا بعأأد 

علأأأى االتىلاديأأأة املأأأ كورة االتىلاديأأأة يتضأأأمن يف وادأأأع األمأأأر اىلظأأأات تلأأأك علأأأى 
   (674)االتىلاديةمن  309ما يتعارض مع أ حاد املادة  حوو  ،منها وا تثناءات

 إعأأأالن،  يأأأث تحييأأأفإعأأأادة ديأأأاد املحسأأأيك ب د()
 اعتربت أن: 

[ الأ   ددمتأه  حومأة إعالنأاً تىلسأأياً  بحونأه  اأرا ة املواأو ا عالن الثالأث ]
 سأببلتأ رع بلالواليات املتحدة األمريحية ]   [ يعأد حماولأة انىلراديأة مأن جانبهأا 

املخأدرات  يفغأأ املشأروع  ]اتىلاديأة األمأم املتحأدة ملحافحأة االجتأار عليه تنزال 
الأ  تفلبهأا  القانونيأة[ لتربير رفأض تقأدمي املسأاعدة 1988واملؤ رات العقلية لعاد 

   (675)من االتىلادية الغرضيتعارض مع  وحو ما، ما دولة

إعالن أشأارت فيأه احلحومأة  علىرد فعل أملانيا  ()ح
ىلأأل التونسأأية إىل أهنأأا لأأن تقأأود، يف إطأأار تفبيأأ  اتىلاديأأة  قأأوق الف

، باختاذ "أ  درار تشريعي 1989تشرين الثاين/نوفمرب  20املؤر ة 
 أو تنظيمي يتعارض مع الد تور التونسي": 

__________ 

(672) Multilateral Treaties …  3-أعأالو(، الىلتأل الرابأع 533)احلاشأية  
حولنأأأدا علأأأى ا عأأأالن اعأأأرتاض انظأأأر أيضأأأاً اعأأأرتاض الربتغأأأال )املرجأأأع نىلسأأأه( و 

  )املرجع نىلسه( التادر عن الحويت
إ بانيا  كل من جلتها  انظر أيضاً االعرتاضات ال    املرجع نىلسه (673)

 وفرنسأأأأا الأأأأدانرك )املرجأأأأع نىلسأأأأه( والسأأأأويد )املرجأأأأع نىلسأأأأه(و  )املرجأأأأع نىلسأأأأه(
املتحأدة  )املرجع نىلسأه( واململحأة التىليانىلسه( وفنلندا )املرجع نىلسه( و  )املرجع

  )املرجع نىلسه( )املرجع نىلسه( والنرويج )املرجع نىلسه( وحولندا
 انظأأأأر أيضأأأأاً ردودو ؛ 6-الىلتأأأأل احلأأأأاد  والعشأأأأرون املرجأأأأع نىلسأأأأه، (674)

االاأأأأاد اأأأأادرة عأأأأن الأأأأنز أو مأأأأن  يأأأأث املضأأأأمون مشأأأأاهبة مأأأأن  يأأأأث  فعأأأأل
 ( نىلسهبلغاريا )املرجع أوكرانيا و رتاليا و الرو ي وأ 

  19-الىلتل السادس املرجع نىلسه، (675)

أملانيأأأأأأا االااديأأأأأأة ا عأأأأأأالن األول مأأأأأأن ا عالنأأأأأأات  مجهوريأأأأأأةتعتأأأأأأرب  
 ححأأأأ ااجلملأأأأة األوىل ] يقيأأأأد تفبيأأأأ  التأأأأادرة عأأأأن اجلمهوريأأأأة التونسأأأأية اىلظأأأأاً 

  (676)[   ] 4وردت يف النز[ من املادة 

دولأأة إااء ا عأأالن التأأادر عأأن  19 فعأألردود  و()
باكسأأأأأتان واملتعلأأأأأ  باالتىلاديأأأأأة الدوليأأأأأة لقمأأأأأع اهلجمأأأأأات ا رحابيأأأأأة 

من أ حاد  ياً أأوضحت باكستان أن " وفيه، 1997بالقنابل لعاد 
االتىلادية ال ينفب  على أشحال الحىلأاا، وأا يف ذلأك الحىلأاا ح و 

يأأأأأأر املتأأأأأأ ضأأأأأد اال أأأأأأتالل املسأأأأألح، مأأأأأن أجأأأأأأل إعمأأأأأال  أأأأأ  تقر 
 السيفرة األجنبية":  أو

 حومأأأأأأة النمسأأأأأأا أن ا عأأأأأأالن التأأأأأأادر عأأأأأأن  حومأأأأأأة مجهوريأأأأأأة تعتأأأأأرب  
نفأأاق ل االنىلأأراد  ضأأيي تالباكسأأتان ا  أأالمية حأأو يف وادأأع األمأأر اىلأأظ يرمأأي إىل 

  (677)[   ]منها  غرضموضوع االتىلادية وال معيتناع   لكاالتىلادية، وحو ب تفبي 

ا عأأأالن  علأأأىرد فعأأأل كأأأل مأأأن أملانيأأأا وحولنأأأدا  ا()
اجلأأأأأرامم منأأأأأع الأأأأأ   أاأأأأأدرته ماليزيأأأأأا لأأأأأد  انضأأأأأمامها إىل اتىلاديأأأأأة 

املرتحبة ضد األشخاه املتمتعني اماية دولية، ون فيهم املو ىلون 
، وووجبأه خُتضأع تفبيأ  1973لعأاد  عليها الدبلوما يون، واملعادبة

 وطنية: من االتىلادية لتشريعاهتا ال 7املادة 

تأأر   حومأأة مجهوريأأة أملانيأأا االااديأأة أن احلحومأأة املاليزيأأة، تعلهأأا  
 الوطنيأة، تبأد  اىلظأاً  بتشأريعاهتا مرحوننيمن االتىلادية  7تىلسأ وتفبي  املادة 

 هبأأا تنأأو الأأ   الفريقأأةبشأأحل واضأأح  يتبأأنييسأأتحيل معأأه أن  حمأأدَّدغأأأ  عامأأاً 
اللتزامأأأات الناشأأأ ة عأأأن االتىلاديأأأة  وبنأأأاًء علأأأى ذلأأأك، تبأأأد   حومأأأة اتعأأأديل 

 الأأأ   يُعتأأأرب اىلظأأأاً مجهوريأأأة أملانيأأأا االااديأأأة اعرتاضأأأها علأأأى ا عأأأالن املأأأ كور 
يتنأأأأأاع وموضأأأأأوع االتىلاديأأأأأة والغأأأأأرض منهأأأأأا  وال مينأأأأأع حأأأأأ ا االعأأأأأرتاض  أأأأأريان 

  (678)االتىلادية بني مجهورية أملانيا االاادية وماليزيا

ا عأأأأأالن التأأأأأادر عأأأأأن  علأأأأأىد فعأأأأأل السأأأأأويد ر  ا()
مأأأأأن اتىلاديأأأأأة احلقأأأأأوق  3بأأأأأنغالديش وووجبأأأأأه يأأأأأرهتن تفبيأأأأأ  املأأأأأادة 

 :بنغالديشباتىلادها مع د تور  1953السيا ية للمرأة لعاد 
علأى  تفلأ فن التسأمية الأ  بأاحلحومة السأويدية  ر كّ ويف ح ا التدد، ت 

 ، وفقأاً تُعتأرب المعاحأدة مأا  مأنأو يعدل األ ر القانوين أل حاد معينأة  يستبعدإعالن 
يف اديأأأد مأأأا إذا كأأأان   امسأأأاً  ، عأأأامالً التعاحأأأد  الأأأدويللقأأأانون الرا أأأخة لمبأأأادئ لل

علأى ذلأأك، فأإن احلحومأة السأأويدية  علأأى املعاحأدة أد ال  وبنأاءً  ا عأالن ميثأل اىلظأاً 
النأأأأأات التأأأأأأادرة عأأأأأن  حومأأأأأأة أن ا عأ أأأأأأر ، إيضأأأأأا ات  أ يف غيأأأأأأاب  ،تأأأأأر 

  االتىلاديةيف جوحرحا اىلظات على  تشحلبنغالديش 

__________ 

   11-الىلتل الرابعاملرجع نىلسه،  (676)
 فعأأأأألنظأأأأر أيضأأأأاً ردود ا  9-الىلتأأأأل الثأأأأأامن عشأأأأراملرجأأأأع نىلسأأأأه،  (677)

إ أأبانيا وأ أأرتاليا اأأادرة عأأن  ضأأمونمأأن  يأأث الأأنز أو مأأن  يأأث املمشأأاهبة 
كنأأأدا واململحأأأة و وإيفاليأأأا والأأأدانرك والسأأأويد وفرنسأأأا وفنلنأأأدا أملانيأأأا وإ أأأراميل و 
)املرجأأع واليأأات املتحأأدة واليابأأان وحولنأأدا والواهلنأأد النأأرويج ونيوايلنأأدا املتحأأدة و 
 االنىلأأراد ا عأالن  علأىنظأر كأ لك رد فعأأل كأل مأن أملانيأا وحولنأأدا   وانىلسأه(

 تادر عن ماليزيا )املرجع نىلسه( ال
  7-الىلتل الثامن عشراملرجع نىلسه،  (678)
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 وذوتال أأأظ احلحومأأأة السأأأويدية أن ا عأأأالن املتعلأأأ  باملأأأادة الثالثأأأة  
املأادة وفقأاً أل حأاد  حأ وإىل أن بأنغالديش  أتفب   يشأأ نأهإطابع عاد  يث 

 شأأحوكاً  يثأأأد أأتورحا ذات التأألة  وتأأر  احلحومأأة السأأويدية أن حأأ ا ا عأأالن 
ا أتناداً إىل  هر بفنبشفن التزاد بنغالديش ووضوع االتىلادية والغرض منها، وت كّ 

تتعأأأأأارض مأأأأأع  اىلظأأأأأاتيف القأأأأأانون الأأأأأدويل ال جيأأأأأوا إبأأأأأداء  ةالرا أأأأأخاملبأأأأأادئ 
  (679)الغرض منهاو موضوع معاحدة 

ويُسأأأأأأتخلز مأأأأأأن حأأأأأأ و اجملموعأأأأأأة مأأأأأأن األمثلأأأأأأة أن إعأأأأأأادة  (5)
 بواأأأأأىلهن ا عأأأأأالن االنىلأأأأأراد  املقأأأأأدد تتمثأأأأأل يف اعتبأأأأأار أف حييأأأأأالت

"اىلأظ" بحأل مأا للأتحىلظ مأن  حو يف  قيقأة األمأر "تىلسأياً  "إعالناً 
يأأأف حأأأو حيعأأأادة التمأأأن إ  أأأار دانونيأأأة  وعلأأأى ذلأأأك، فأأأإن املقتأأأود 

القانوين لإلعالن االنىلراد  يف  ياق العالدة بأني الدولأة  اديد املركز
لدولأة أو املنظمأة الأ  "تعيأد أو املنظمة املتدرة لإلعالن االنىلراد  وا

تحأون يف معظأم ال  و  ،ىله"  وكقاعدة عامة فإن ح و ا عالناتحييت
تسأأتند بتأأىلة أ ا أأأية إىل ، (680)احلأأاالت إعالنأأات معللأأة بإ أأأهاب

  (681)معايأ التمييز بني التحىلظات وا عالنات التىلسأية
، أو مقرت ات، "حماوالت"وعمليات إعادة التحييف حي  (6)

  املقأأأدد بواأأأىله إعالنأأأاً دبغأأأرض تواأأأيف ا عأأأالن االنىلأأأرامقدمأأأة 
، وبغأأأأرض إ ضأأأأاعه للوضأأأأع القأأأأانوين للأأأأتحىلظ  كأأأأتحىلظتىلسأأأأأياً  

، يف  أأأأد ذاهتأأأأأا، "إعأأأأأادة التحييأأأأف"أنأأأأه جيأأأأب ا شأأأأارة إىل أن  إال
تؤد  إىل اديد وضع ا عالن االنىلراد   وإن تباين اآلراء بأني  ال

ميحأأأأن تسأأأأويته إال بتأأأأد ل  الأأأأدول أو املنظمأأأأات الدوليأأأأة املعنيأأأأة ال
طأأر   الأأث نزيأأه خمأأوَّل البأأت يف حأأ ا الشأأفن  والعبأأارة األ أأأة مأأن 

وتعامأأأل فيأأأه الدولأأأة ") 3-9-2الىلقأأأرة األوىل مأأأن املبأأأدأ التأأأوجيهي 
( اأأأدد بشأأأحل "املنظمأأة متأأأدرة البيأأان ا عأأأالن بواأأأىله اىلظأأاً  أو

ملتأأِدرة واضأأح الفأأابع الأأ ايت هلأأ ا املودأأف، الأأ   ال يُلأأزد ال اجلهأأة ا
 لإلعالن األول وال األطرا  املتعاددة أو املعنية األ ر  

إىل  3-9-2وتشأأأأأ الىلقأأأأرة الثانيأأأأة مأأأأن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (7)
، والأأأأأ  تبأأأأأأني معأأأأأأايأ 3-3-1إىل  3-1املبأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأة مأأأأأأن 

 التمييز بني التحىلظات وا عالنات التىلسأية وأ لوب تفبيقها 
الدوليأأأة احلريأأأة يف مأأأا تتأأأدرو ومأأأع أن للأأأدول واملنظمأأأات  (8)

مأأأأن ردود فعأأأأل علأأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية التأأأأادرة عأأأأن أطأأأأرا  
لأأأأ لك اأأأأيغت الىلقأأأأرة الثانيأأأأة املأأأأ كورة بشأأأأحل تواأأأأية،   -أ أأأأر  
فهأي تتحمأل جماافأة يف  - "ينبغأي"يتضح من ا تخداد كلمة  كما

__________ 

  انظأأأأر أيضأأأأاً ا عأأأأالن 1-عشأأأأر السأأأأادسالىلتأأأأل املرجأأأأع نىلسأأأأه،  (679)
 املفاب  التادر عن النرويج )املرجع نىلسه( 

علأأأأى  الىلعأأألطأأأالع علأأأى مثأأأال اأأأار  علأأأأى ذلأأأك، انظأأأر ردود لال (680)
ادأاه بأاحلقوق الأدويل د هأا عالن التىلسأ  التادر عن باكسأتان بشأفن الع

 Multilateralوأعأأأالو، ()ب( 4)االدتتأأأادية واالجتماعيأأأة والثقافيأأأة )الىلقأأأرة 

Treaties ... (الىلتل الرابع 533 احلاشية ،)3-أعالو ) 
 ،3-3-1 إىل 3-1مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة مأأن لالطأأالع علأأى نأأز  (681)

 أعالو  1-انظر الىلرع جيم

 أأأأال عأأأأدد أ أأأأ حا باملبأأأأادئ التوجيهيأأأأة املأأأأ كورة، والأأأأ  ينبغأأأأي أن 
ا يف املودف ال   يتخ و أ  جهاا له اأال ية إاأدار ُيسرتشد هب

 درارات خمتز بالبت يف األمر 
 التكييفإ ا ة  لو المعا ضةصوغ الموافقة لو  حرية 2-9-4
يجوز ألي  ولة متعاقدة لو لي منظمـة  وليـة متعاقـدة  

وألي  ولــــة لو منظمــــة  وليــــة يحــــق ل ــــا لن تصــــبم طرفــــا  فــــي 
الموافقة  لى إ الن تفييري المعاهدة لن تصوغ في لي وق  

 لو معا ضت  لو إ ا ة تكييف .
 التعلي 

ا أأأأأتناداً إىل املبأأأأأدأ األ ا أأأأأي املتمثأأأأأل يف توافأأأأأ  اآلراء، فأأأأأإن  (1)
ما تتمتع بأه الأدول واملنظمأات الدوليأة  جيسربد 4-9-2املبدأ التوجيهي 

 أأواء  -مأن  ريأأة وا أأعة يف إاأأدار ردود الىلعأأل علأأى إعأأالن تىلسأأأ  
 أد تعترب أنه، يف الوادع، وثابة اىلظ تعارضه أكانت تقبله أد 

وفيما يتعل  باآلجال، ميحن من  يث املبدأ إادار ردود  (2)
أن التىلسأأأأ الىلعأأل علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأية يف أ  ودأأأت  ذلأأأك 

يرافأأ  املعاحأأدة مأأا بقيأأت، وال يبأأدو أن مثأأة داع حلتأأر ردود الىلعأأل 
علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية يف أ   جأأال معينأأة يف  أأني ال ختضأأأع 
ا عالنأأات ذاهتأأا كقاعأأدة عامأأة أل   جأأال )مأأا مل تأأنز املعاحأأأدة 

  (682)على  ال  ذلك(
عأل عالوة على ذلك، وفيما يتعل  تانأب تشأبه فيأه ردود الىل (3)

علأأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية دبأأأأوَل التحىلظأأأأات واالعرتاضأأأأات عليهأأأأا، 
ينبغأأأي أن يحأأأون بإمحأأأان كأأأل مأأأن الأأأدول املتعادأأأدة واملنظمأأأات الدوليأأأة 
املتعادأأدة والأأدول واملنظمأأات الدوليأأة الأأ  حيأأ  هلأأا أن تتأأبح أطرافأأاً يف 
املعاحأأأدة أن تتأأأوغ رد فعأأأل اأأأريح علأأأى إعأأأالن تىلسأأأأ  ابتأأأداًء مأأأن 

تتأأأبح فيأأه علأأى علأأأم بأأه، علأأى األدأأأل، علأأى أ أأأاس أن  الودأأت الأأ  
الفأأأأأأأأأر  الأأأأأأأأأ   ُيتأأأأأأأأأدر ا عأأأأأأأأأالن مسأأأأأأأأأؤول عأأأأأأأأأن نشأأأأأأأأأرو )أو غأأأأأأأأأأ 

املنظمأات الدوليأة  ردود فعل الأدول غأأ املتعادأدة أو وأن (683)مسؤول(
غأأأأ املتعادأأأدة لأأأن ُاأأأدث بالضأأأرورة نىلأأأس األ أأأر القأأأانوين املرتتأأأب علأأأى 

ال يحأون هلأا أ  أ أر علأى ردود الىلعل التادرة عن طر  متعادد )ودأد 
ا طأأأأالق، مأأأأا دامأأأأت الدولأأأأة أو املنظمأأأأة الدوليأأأأة الأأأأ  اأأأأدر عنهأأأأا رد 
الىلعأأأل مل تعأأأرب عأأأن موافقتهأأأا علأأأى االلتأأأزاد(  ولأأأ ا يبأأأدو مأأأن املنفقأأأي 
جأأأداً أن يقبأأأأل األمأأأني العأأأأاد بأأأالغ إ يوبيأأأأا بشأأأفن معارضأأأأتها لإلعأأأأالن 

ة لقأأأأانون التىلسأأأأأ  التأأأأادر عأأأأن الأأأأيمن بشأأأأفن اتىلاديأأأأة األمأأأأم املتحأأأأد
  (684)االتىلادية البحار، بالرغم من عدد تتدي  إ يوبيا على

__________ 

، اجمللأأأد 1999 وليأأأة ، 2-1انظأأأر التعليأأأ  علأأأى املبأأأدأ التأأأوجيهي  (682)
 ( 32( إىل )21، الىلقرات )199-196 الثاين )اجلزء الثاين(، ه

 أدناو  5-9-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 4انظر الىلقرة ) (683)

أعأأالو(، الىلتأأل  533)احلاشأأية  ... Multilateral Treatiesانظأأر  (684)
  6-احلاد  والعشرون
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 التكييف وإ ا ة والمعا ضةالموافقة  شكل 2-9-5
معا ضـت   صوغ الموافقة  لى إ الن تفيـيري لو يُفضفل 

 لو إ ا ة تكييف  كتابة.
 التعلي 

الأأأأردود علأأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية أن علأأأأى الأأأأرغم مأأأأن  (1)
دبأأول التحىلظأأات واالعأأرتاض عليهأأا، ختتلأأف ا تالفأأاً ملمو أأاً عأأن 
 -علأأى أكأأرب نفأأاق حتحأأن  إشأأهارحايبأأدو أنأأه مأأن املنا أأب كىلالأأة 

تقأأع اأأت طاملأأة أ  التأأزاد  علمأأاً بأأفن الأأدول واملنظمأأات الدوليأأة ال
ميحأأأن أن  الأأأ  ةالقانونيأأأ اآل أأأار، لحأأأن (685)دأأأانوين يف حأأأ ا التأأأدد

   إشهارته هلا من ىلل د كبأ وا كهتن إىل رت منها   اتتودعه
ودون ادأأوض، يف حأأ و املر لأأة، يف تلأأك اآل أأار القانونيأأة  (2)

تأأأأنعحس علأأأأى  )مقرتنأأأة باآل أأأأار الناشأأأأ ة عأأأأن ا عأأأأالن األويل( الأأأأ 
ا شأأارة إىل مأأن نافلأأة القأأول  فأأإن تىلسأأأ املعاحأأدة املعنيأأة وتفبيقهأأا،

 أأالل  بأأدور مأأاأن تقأأود  شأأفهنا مأأن حأأ و ا عالنأأات االنىلراديأأةأن 
عمأأر املعاحأأأدة؛ فتلأأك علأأأة وجودحأأا، وذلأأأك حأأو القتأأأد مأأن جلأأأوء 

ودأد أبأرات حمحمأة العأدل الدوليأة  الدول واملنظمأات الدوليأة إليهأا 
 تحتسيه ح و ا عالنات من أمهية من النا ية العملية: ما

املعَفى للتحوك القانونية مأن دِبأل أطرافهأا أنىلسأهم إذا مل يحن التىلسأ  
 إدأراركبأأة عنأدما يتضأمن   إ باتيأة اديد مدلوهلا، فإنه حيظى مع ذلك بقوة يف داطعاً 
  (686)من التحوك اكاألطرا  وا عليه من التزامات ووجب  أ د

ويف الدرا ة ال  أجراحا روااريو  ابيينزا بشفن ا عالنات  (3)
علأأأأأى  ردود الىلعأأأأألاألمهيأأأأأة الأأأأأ  تحتسأأأأأيها  بأأأأأدورواالنىلراديأأأأأة، أبأأأأأرا 

يف إجيأاد  أل  بناءة تساحم مسامهة "  يثا عالنات التىلسأية، 
للمىلسأأر مىليأأدة أكثأأر مأأع ذلأأك [  و أأتحون ا عالنأأات مأأا]ملنااعأأة 

وإنأأأأأأأأا وشأأأأأأأأحلة تىلسأأأأأأأأأ ال ،  أأأأأأأأني ال يتعلأأأأأأأأ  األمأأأأأأأأر ونااعأأأأأأأأة مأأأأأأأأا
  (687)"أكثر
 علأأأى الىلعأأل ردودورغأأم الىلامأأدة األكيأأدة الأأ  تنفأأو  عليهأأا  (4)

التىلسأأأأأأأأية، لأأأأأأأيس لتأأأأأأأاحل املىلسأأأأأأأر والقاضأأأأأأأي فحسأأأأأأأب، ا عالنأأأأأأأات 
اديد  متحني الدول واملنظمات الدولية األ ر  املعنية من يف أيضاً  وإنا

إبأأالغ تلأأك  توجأأب مودىلهأأا ادأأاه إااء ا عأأالن، فأأإن اتىلاديأأة فيينأأا ال
، والأأ   1-4-2التعليأأ  علأأى املبأأدأ التأأوجيهي يف ودأأد أشأأأ  الأأردود 

 نه:إىل أ ،التىلسأيةا عالنات  يتناول اوغ

إىل تفبيأأأأأأ  القواعأأأأأأد املتعلقأأأأأأة بأأأأأأأإبالغ  يأأأأأأأدعوأن لأأأأأأيس مثأأأأأأة مأأأأأأا  [   ] يبأأأأأأدو
التحىلظأأات علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية البسأأيفة، الأأ  ميحأأن إاأأدارحا شأأىلوياً، 

__________ 

 احلايل ( من التعلي  4انظر أدناو الىلقرة ) (685)
(686) International Status of South-West Africa  529)انظر احلاشية 

  136-135أعالو(، ه 
  274أعالو(، ه  530، املرجع امل كور )احلاشية Sapienzaانظر  (687)

املنظمأأأأات  والأأأأ   أأأأيحون مأأأأن التنأأأأادض اشأأأأرتاط إبالغهأأأأا رمسيأأأأاً إىل الأأأأدول أو
جلهأأأأأة الأأأأأ  تتأأأأأدر ا عأأأأأالن بأأأأأإبالغ الدوليأأأأأة األ أأأأأر  املهتمأأأأأة  وإذا مل تقأأأأأم ا

إعالهنأأا، فإنأأه دأأد ال يحأأون  عالهنأأا األ أأر املرجأأو، غأأأ أن حأأ و مشأأحلة خمتلىلأأة 
متامأأأأأاً  فأأأأأال ضأأأأأرورة الدتبأأأأأاس األجأأأأأزاء املقابلأأأأأة مأأأأأن أ حأأأأأاد مشأأأأأاريع املبأأأأأادئ 

املتعلقة با شعار بالتحىلظات، وال يبدو أنه  8-1-2إىل  5-1-2 التوجيهية
  (688)املمار ةح بشفن ح و النقفة يف دليل يتعني إيراد أ  توضي

ولأأأأأيس مثأأأأأة أ   أأأأأبب التبأأأأأاع هنأأأأأج خمتلأأأأأف فيمأأأأأا يتعلأأأأأ   (5)
مأن احملبأ  بتاتأاً  ولأن يحأونبالردود على ح و ا عالنات التىلسأية، 

احلأأأأال خبتأأأأوه عليأأأأه فأأأأرض إجأأأأراءات شأأأأحلية أكثأأأأر اأأأأرامة حتأأأأا 
تأو ي  غأأ أنأه يتعأني عليهأا  ا عالنات التىلسأية ال  جاءت لأرتدّ 

املنظمأات الدوليأأة  إذا مل تحىلأل الأدول أو القأدر نىلسأه مأن احليفأة:
ض يحىلي من ا شهار لردودحا على ا عأالن التىلسأأ ، فسأتعرّ  ما

وإذا كان أاحاب الردود  نىلسها ملخاطر عدد اق  اآل ار املتودعة 
 أيما يف  الأة  وال ،يودون أن تراعى مأوادىلهم عنأد تفبيأ  املعاحأدة

إبأداء حأ و ب فاألجدر هبأم علأى األرجأح أن يقومأوا  دوث منااعة،
 تا أأأةأو  القأأأانوين  الو أأأوقمقتضأأأيات تلبيأأأة ل أأأواًء  ،الأأأردود كتابيأأأاً 

نشأأأأأأأرحا  واديأأأأأأأار املتعلأأأأأأأ  با أأأأأأأتخداد الشأأأأأأأحل الحتأأأأأأأايب أو عأأأأأأأدد 
ا أأأتخدامه ال يأأأأرتك جمأأأااًل أليأأأأة  لأأأأول و أأأط  لأأأأ لك رأت أغلبيأأأأة 

مأأأن عبأأأارة "دأأأدر أعضأأأاء اللجنأأأة أن كلمأأأة "يىلضَّأأأل" تحأأأون أنسأأأب 
)التعليأأأل  9-1-2ا محأأان" املسأأتخدمة يف نأأز املبأأدأ التأأوجيهي 
)التعليأأأأأأل  10-6-2]بالنسأأأأأأبة للتحىلظأأأأأأات[( واملبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي 

)تعليأأأأأأل املوافقأأأأأأة واملعارضأأأأأأة  6-9-2]بالنسأأأأأأبة لالعرتاضأأأأأأات[( و
 وإعادة التحييف(، حتا دد يو ي بوجود مثل ح و احللول الو ط  

يف شأأأأحل  5-9-2ملبأأأأدأ التأأأأوجيهي واعتمأأأأدت اللجنأأأأة ا (6)
تواية فقط، موجهة إىل الدول واملنظمات الدولية  فهي ال تنفو  
علأأأى داعأأأدة دانونيأأأة ملزِمأأأة، بأأأل تأأأنّم عمأأأا تأأأر  اللجنأأأة أنأأأه حيقأأأ ، 

غالبية احلأاالت، متأاحل واضأحة لألطأرا  املتعادأدة يف معاحأدة  يف
معاحدة  يف أو ألية دولة أو منظمة دولية حي  هلا أن تتبح طرفاً  ما

كمأا يتضأح  -  وغر عن البيان (689)ادر إعالن تىلسأ  بشفهنا
أن حأأأأأ و الحيانأأأأأات )الأأأأأدول أو  - "ينبغأأأأأي"مأأأأأن ا أأأأأتخداد كلمأأأأأة 

إعالنأأأأأأات بتأأأأأأوغ املنظمأأأأأأات الدوليأأأأأأة( تظأأأأأأل  أأأأأأرة يف أن تحتىلأأأأأأي 
 تىلسأية إذا ما ارتفت ذلك 

مقابأأأأل للمبأأأأدأ التأأأأوجيهي  5-9-2واملبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (7)
الأأأأ   يواأأأأي واضأأأأأعي ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية بأأأأأفن  (690)2-4-0

 يتوغوحا كتابًة 

__________ 

( 5، الىلقأأأرة )51ه (، الثأأاين، اجمللأأأد الثأأاين )اجلأأأزء 2002  وليأأة (688)
 من التعلي  

موافقأأأة أو معارضأأأة أو  فيمأأأا يتعلأأأ  بالحيانأأأات الأأأ  جيأأأوا هلأأأا إبأأأداء (689)
 أعالو  4-9-2 إعادة تحييف، انظر املبدأ التوجيهي

 انظر نز ح ا املبدأ التوجيهي والتعلي  عليه أعالو  (690)
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 التكييف وإ ا ة والمعا ضة الموافقة تعليل 2-9-6
ينبغي لن تبيم الموافقة  لى إ ـالن تفيـيري لو معا ضـت   

 لو إ ا ة تكييف ، قد  اإلمكان، األسباب الدا ية إلى صوغ ا.
 التعلي 

اللجنأأأأة، التىلضأأأأيل الأأأأ   لأل أأأأباب ذاهتأأأأا الأأأأ  تأأأأربر، بنظأأأأر  (1)
، اعتمدت اللجنة (691)ينبغي إيالؤو لتياغة ا عالنات التىلسأية كتابةً 

الأأأأأ   يواأأأأأي الأأأأأدول واملنظمأأأأأات الدوليأأأأأة  6-9-2املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 
املخوَّلأأأة إاأأأدار ردود فعأأأل علأأأى إعأأأالن تىلسأأأأ  بأأأفن تبأأأني األ أأأباب 

رضأأأتها هلأأأا معا املوِجبأأأة  بأأأداء موافقتهأأأا علأأأى ا عالنأأأات التىلسأأأأية أو
إعادة تحييىلها إياحا  وح و التواية موضوعة على شاكلة ما اعتمأد  أو

مأأأأأأن تواأأأأأأيات، وذلأأأأأأك، علأأأأأأى  أأأأأأبيل املثأأأأأأال، فيمأأأأأأا يتعلأأأأأأ  بتعليأأأأأأل 
  (693)وتعليل االعرتاضات على التحىلظات (692)التحىلظات

وفضأأأاًل عأأأن ذلأأأأك، وكمأأأا يتبأأأني مأأأأن املمار أأأة املشأأأأرو ة  (2)
، تبأأأأني، بوجأأأأه عأأأأاد، علأأأأى أن احلأأأأره الأأأأدول تبأأأأد ، ف(694)أعأأأأالو

، الأأدوافع الأأ  تأأربر يف نظرحأأا موافقتهأأا بشأأحل مىلتأأل جأأداً أ يانأأاً 
إعأأأادة تحييىلهأأأا لأأأه؛ وليسأأأت حأأأ و  أو معارضأأأتها علأأأى ا عأأأالن أو

بأل ميحأن أيضأاً أن توجأه ، الدوافع مىليدة بالنسأبة للمىلسأر فحسأب
 املنظمأأأأة الدوليأأأأة اأأأأا بة ا عأأأأالن التىلسأأأأأ  إىل انتبأأأأاو الدولأأأأة أو

النقأأاط الأأأ  يُأأر  أهنأأأا مثأأار  أأأال  يف إعالهنأأا، وأن جتعلهأأأا، عنأأأد 
يعادل "احلوار بشفن  وحو ما -تسحبه  االدتضاء، تراجع إعالهنا أو

  التحىلظات" يف جمال ا عالنات التىلسأية
غأأأأ أن اللجنأأأة دأأأد تسأأأاءلت عمأأأا إذا كأأأان مأأأن املنا أأأب  (3)

ث تشأأمل املوافقأأة تو أأيع نفأأاق حأأ و التواأأية املتعلقأأة بالتعليأأل ايأأ
علأأأأى ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية  فإضأأأأافة إىل أن حأأأأ و املمار أأأأة نأأأأادرة 

، ميحن االعتقأاد أن املوافقأة تسأتند إىل األ أباب نىلسأها (695)للغاية
ال  دعأت إىل إاأدار ا عأالن ذاتأه، بأل ُتسأتخدد فيهأا بوجأه عأاد 

  ومأأأع أن بعأأض أعضأأأاء اللجنأأأة رأوا أن (696)نىلأأس اأأأيغة ا عأأالن
 أيما إذا كأان ا عأالن  افقة روا يحون متأدر التبأاس )التعليل املو 

التىلسأ  نىلسه معلاًل وكان التعليالن خمتلىلني(، فإن غالبية أعضأاء 
__________ 

 والتعلي  عليه أعالو  5-9-2انظر املبدأ التوجيهي  (691)
، 2008  وليأأأأةوالتعليأأأأ  عليأأأأه،  9-1-2انظأأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (692)

  2-السادس، الىلرع جيمالىلتل (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 
  نىلسه املرجعوالتعلي  عليه،  10-6-2انظر املبدأ التوجيهي  (693)
 2-9-2( مأن التعليأ  علأى املبأدأ التأوجيهي 9( إىل )1انظر الىلقرات ) (694)

 أعالو  3-9-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 4والىلقرة )
 أعالو  1-9-2انظر التعلي  على املبدأ التوجيهي  (695)
رميسأأي الأأ   اعتأأربت ألجلأأه اللجنأأة أن مأأن غأأأ حأأ ا حأأو السأأبب ال (696)

اجملأأأد  أن ُيضأأأّمن دليأأأل املمار أأأة تواأأأيًة بتعليأأأل ا عالنأأأات التىلسأأأأية ذاهتأأأا 
 محرراً(  3-4-2( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 5)انظر أعالو الىلقرة )

اللجنأة دأأد رأوا عأأدد وجأوب إدامأأة متييأأز يف حأ ا الشأأفن بأأني خمتلأأف 
وأنه، يف ح و   يما -ف ات ردود الىلعل على ا عالنات التىلسأية 

جمأرد تواأية بسأيفة  6-9-2بأدأ التأوجيهي احلالة أيضاً، يشحل امل
 ليس هلا أ ر ملزد لتا ب املوافقة 

ينفبأأأأ  حأأأأ ا أيضأأأأاً علأأأأى االعأأأأرتاض علأأأأى إعأأأأالن تىلسأأأأأ   (4)
إعأأأادة تحييىلأأأه  ولحأأأن يف مجيأأأع األ أأأوال، فأأأإن عأأأرض األ أأأباب  أو

املوِجبأأة  اأأدار رد الىلعأأل دأأد يحأأون مىليأأداً يف إطأأار احلأأوار فيمأأا بأأني 
 والحيانات ال  حي  هلا أن تتبح أطرافاً متعاددة األطرا  املتعاددة 

ـــالغ الموافقـــة لو  صـــوغ 2-9-7 إ ـــا ة  لو المعا ضـــةوإب
 التكييف

ــة  لـــى إ ــــالن تفيــــيري   ينبغـــي صــــوغ وإبـــالغ الموافقـــ
 3-1-2معا ضت  لو إ ا ة تكييفـ  وفقـا  للمبـا ئ التوجي يـة  لو
مرا ـــــاة ، مـــــع 7-1-2و 6-1-2و 5-1-2و 4-1-2و
 اختالف الحاه. يقتضي  ما

 التعلي 
إن اأياغة رد الىلعأأل علأى إعأأالن تىلسأأأ  كتابأًة،  أأواًء كأأان  (1)

، (697)رد الىلعأأل موافقأأًة علأأى ا عأأالن أد معارضأأًة لأأه أد إعأأادًة لتحييىلأأه
أأأأر نشأأأأر رد الىلعأأأأل بأأأأني الحيانأأأأات املعنيأأأأة، أو األطأأأأرا  املتعادأأأأدة،  تُيسرب

 تتبح أطرافاً متعاددة الدول أو املنظمات الدولية ال  حي  هلا أن  أو
وعلأأى الأأرغم مأأن أنأأه لأأيس مثأأة إلأأزاد دأأانوين بنشأأر رد الىلعأأل،  (2)

تعتقد اللجنة اعتقاداً را خاً أن القياد ب لك حو يف متألحة أاأحاب 
ردود الىلعأأل علأأى إعأأالن انىلأأراد  وكأأ لك يف متأألحة مجيأأع الحيانأأات 

الواجبأة  املعنية، وأن اوغ وإبالغ رد فعل ما ميحأن أن يتبأع ا جأراءات
التفبيأأأأ  علأأأأى األنأأأأواع األ أأأأر  مأأأأن ا عالنأأأأات املتتأأأألة وعاحأأأأدة مأأأأا، 

 3-1-2أ  املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة  -وحأأأأي، يف الوادأأأأع، متشأأأأاهبة للغايأأأأة 
 فيمأأأا 7-4-2و 1-4-2فيمأأأا يتعلأأأ  بالتحىلظأأأات، و 7-1-2 إىل

يتعلأأ ،  فيمأأا 5-8-2و 9-6-2يتعلأأ  با عالنأأات التىلسأأأية، و
ات على التحىلظات وبقبوهلا التريح  ونظراً على التوايل، باالعرتاض

ألن حأأ و املبأأادئ التوجيهيأأة مجيعهأأا دأأد اأأيغت علأأى غأأرار املبأأادئ 
التوجيهيأأأة املتتأأألة بالتحىلظأأأات، فقأأأد بأأأدا مأأأن الحأأأايف ا  الأأأة إىل 
القواعأأأأأد الواجبأأأأأة التفبيأأأأأ  علأأأأأى التحىلظأأأأأات، علأأأأأى أن يراَعأأأأأى مأأأأأا 

 يقتضيه ا تال  احلال  
، فهأأأأأ و التحىلظأأأأأات اأأأأأوغا حيأأأأأدث يف ملأأأأأ و الفأأأأأاً إال أنأأأأأه،  (3)

القواعأأد املتعلقأأة بتأأوغ وإبأأالغ ردود الىلعأأل علأأى ا عالنأأات التىلسأأأية 
 أو   7-9-2ليس هلا  و  اىلة ا تيارية، وليس للمبدأ التأوجيهي 

 اىلة التواية، وحو ما يتبني من ا تخداد كلمة "ينبغي" 

__________ 

 أعالو  5-9-2انظر املبدأ التوجيهي  (697)
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وتساءلت اللجنأة عمأا إذا كأان مأن املنا أب ا شأارة، يف  (4)
املتعلأأأأ   7-1-2، إىل املبأأأأدأ التأأأوجيهي 7-9-2املبأأأدأ التأأأوجيهي 

بو امف اجلهة الوديعة  ودد أُبد  رأ  مىلأادو أنأه، نظأراً ألن املبأدأ 
يقضي بفن "تتحق  اجلهأة الوديعأة حتأا إذا كأان  7-1-2التوجيهي 

الأأتحىلظ ]   [ علأأى املعاحأأدة يسأأتويف األاأأول السأأليمة الواجبأأة"، 
أية ال ختضع ألية مقتضيات شأحلية معيَّنأة، وألن ا عالنات التىلس

فأأأال داعأأأي إىل إدراج إشأأأارة إليأأأه  بيأأأَد أنأأأه، نظأأأراً ال تمأأأال وجأأأود 
 االت تحون فيها ا عالنات التىلسأية غأ جامزة )إذا ا أتبعدت 

، فقأأأأد  أأأأاد رأ  يأأأأدعو إىل إدراج (698)املعاحأأأأدة إمحانيأأأأة اأأأأوغها(
ا جأأراء الواجأأب  الأأ   حيأأدد 7-1-2إشأأارة إىل املبأأدأ التأأوجيهي 

 اتباعه يف  ال تباين اآلراء يف مثل ح و احلاالت  
 المعا ضةقرينة الموافقة لو  انعداع 2-9-8
ال تُفتــــرض الموافقــــة  لــــى إ ــــالن تفيــــيري  -1 
 معا ضت . لو
 1-9-2بـــرغم لحكـــاع المبـــدليم التـــوجي ييم  -2 
، يجــــوز لن ُتيــــتنت  الموافقــــة  لــــى إ ــــالن تفيــــيري 2-9-2و
المنظمات  معا ضت ، في حاالت استثنائية، مم سلوك الدوه لو لو

 الصلة. الدولية المعنية، مع مرا اة كل الظروف  ات
 التعلي 

إطأأأأأاراً عامأأأأأاً، وينبغأأأأأي  8-9-2املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  يُر أأأأأي (1)
الأأأ   يتنأأأاول علأأأى  9-9-2دراءتأأأه بأأأاالدرتان مأأأع املبأأأدأ التأأأوجيهي 

األ ز الدور ال   ميحن أن يؤديه  حوت دولة أو منظمة دولية 
 إااء إعالن تىلسأ   

وكمأأأأا يتبأأأأني مأأأأن تعريىَلأأأأي املوافقأأأأة علأأأأى إعأأأأالن تىلسأأأأأ   (2)
، 2-9-2و 1-9-2دأين التأأأوجيهيني ومعارضأأأته الأأأوارَدين يف املبأأأ

فإن كاًل منهما يتخ  من  يث املبدأ شحل إعالن انىلراد  اأادر 
عأأأأن دولأأأأة أو منظمأأأأة دوليأأأأة يُبأأأأد  فيأأأأه اأأأأا به موافقتأأأأه أو عأأأأدد 

 موافقته على التىلسأ املقدد يف ا عالن التىلسأ  
ويف  الأأأة التحىلظأأأات، يعتأأأرب السأأأحوت، ووجأأأب القرينأأأة  (3)

للقبول   ا، مرادفاً فيين  من اتىلادي 20من املادة  5ة الواردة يف الىلقر 
ودأأأأد ال ظأأأأت حمحمأأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة بالىلعأأأأل يف فتواحأأأأا التأأأأادرة 

"مأأأا يُعفأأأى للموافقأأأة الضأأأمنية علأأأى التحىلظأأأات مأأأن  1951 عأأأاد
 القبأأأأوللجنأأأأة بأأأأّوأت ال، كمأأأأا أن أعمأأأأال (699)اعتبأأأأار كبأأأأأ للغايأأأأة"

__________ 

لإلعالنأأأأأأأات  )التأأأأأأأحة املوضأأأأأأأوعية 5-3انظأأأأأأأر املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي  (698)
التىلسأأأية(، وحأأأو معأأروض علأأأى جلنأأة التأأأياغة و أأيتم التعليأأأ  عليأأه يف الأأأدورة 

 الثانية والستني للجنة  

(699) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  21أعالو(، ه  364)انظر احلاشية  

  وبأأرر والأأدوك مبأأدأ القبأأول (700)الضأأمر محانأأًة مهمأأة منأأ  البدايأأة
 ما يلي:الضمر مال ظاً 

الأ   نقرت أه، يأنعحس  "املأرن"يف إطأار النظأاد  ،]   [ أنه احيح   
نة لتحىلظ أبدته دولة أ ر  علأى العالدأات بأني حأاتني دبول أو رفض دولة معيّ 

 ملحأاً تحىلظ أمأراً الأاديأد وضأع  ال يحونالدولتني بوجه  اه، ومن مث، فروا 
أنأأه ومأأع ذلأأك، يبأأدو نظأأاد القبأأول با مجأأاع   يفعليأأه احلأأال  حأأومأأا  علأأى غأأرار

امتناعها عن إبداء  احمإىل  د بعيد، أن يحون لدولة،  ،من غأ املستتوب
التمأأأأاد  يف مودىلهأأأأا الغأأأأامض إىل أجأأأأل غأأأأأ   ريأأأأةمال ظأأأأات علأأأأى اىلأأأأظ، 

  (701)عالداهتا بالدولة ال  أبدت التحىلظ إااء مسمى تقريباً 

ا عالنأأأأأأأأأأات التىلسأأأأأأأأأأأية البسأأأأأأأأأأيفة )مقابأأأأأأأأأأل ويف  الأأأأأأأأأأة  (4)
 يفمثة داعدة منا رة لتلك الواردة  ليس، ((702)ا عالنات املشروطة

املبأأأأدأ  يعحأأأأسمأأأأن اتىلأأأأادي  فيينأأأأا )والأأأأ   20مأأأأن املأأأأادة  5الىلقأأأأرة 
ولأ ا فإنأه ال حمأل هلأ و  ،(عنأه تعأرب الأ  املبدأ  1-8-2 التوجيهي
 احم تعريىلها عالن التىلسأ     ويف وادع األمر، ال يرميالشواغل
تسأأأأندو اجلهأأأأة  الأأأأ  إيضأأأأاا املعأأأأل أو النفأأأأاق  اديأأأأد أوإال إىل "

 وحأأو"، املتأأدرة لإلعأأالن إىل املعاحأأدة أو إىل بعأأض مأأن أ حامهأأا
لاللتأأأأزاد ط علأأأأى دبأأأأول اأأأأا ب ا عأأأأالن و شأأأأر  ةأيأأأأ يضأأأأع بتاتأأأأاً  ال

 وال يرتتب على دبول أو رفض الأدول أو املنظمأات  (703)باملعاحدة
ة علأأأأى الدوليأأأأة األ أأأأر  للتىلسأأأأأ الأأأأوارد يف ا عأأأأالن أ  تأأأأف أ البتّأأأأ

القانوين لتا ب ا عالن إااء املعاحدة؛ إذ يتبح أو يبقأى  وضعال
ولأأيس لتمأأاد  األطأأرا    أأال مأأن األ أأوال  يف أ  متعادأأداً  طرفأأاً 

املنظمأأأأأة اأأأأأا بة  األ أأأأأر  يف السأأأأأحوت أ  أ أأأأأر علأأأأأى الدولأأأأأة أو
يف املعاحأأأدة: ذلأأأك ىلتها كفأأأر  اأأأا عأأأالن التىلسأأأأ  مأأأن  يأأأث 

، خبأال  ميحن أن حيول دون أن تتبح أو تبقى طرفأاً  السحوت ال
 20)ج( من املادة 4ما دد يقع يف  الة التحىلظات ووجب الىلقرة 

 5الىلقأأرة املنتأأوه عليهأأا يف القرينأأة لأأوال وجأأود فيينأأا  مأأن اتىلأأادي 
 من املادة نىلسها 

القيأأأأأأأاس علأأأأأأأى ، وأأأأأأأا أنأأأأأأأه لأأأأأأأيس مأأأأأأأن املمحأأأأأأأن وبالتأأأأأأأايل (5)
املوافقأة تىليد إذا كان مثة درينة  التحىلظات، يبقى السؤال دامماً عما

  عليه معارضته يف غياب رد فعل اريحعلى ا عالن التىلسأ  أو 
بيأأد أنأأه يف وادأأع األمأأر، ال ميحأأن أن يحأأون الأأرد علأأى حأأ ا السأأؤال 

يعقأأأل، بفبيعأأأة احلأأأال، أن  لّأأأف السأأأحوت يف   أأو  بأأأالنىلي  فأأأال
 من ح ا القبيل   أ راً دانونياً  د ذاته 

__________ 

 ،815-814ه أعأالو(،  567، املرجع املأ كور )احلاشأية Müllerانظر  (700)
  32-31ن االىلقرت
، اجمللأأد الثأأاين، 1962  وليأأةالتقريأأر األول عأأن دأأانون املعاحأأدات،  (701)

 ( 15، الىلقرة )67، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقة 
 أدناو  10-9-2انظر املبدأ التوجيهي  (702)
نأأأأأات  تلأأأأأف الوضأأأأأع بفبيعأأأأأة احلأأأأأال عنأأأأأدما يتعلأأأأأ  األمأأأأأر با عال (703)

 أدناو  10-9-2التىلسأية املشروطة  انظر املبدأ التوجيهي 
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الأ   حيظأى ، يبدو أن حأ ا حأو املودأف وفضاًل عن ذلك (6)
   فعلى  د دول فرانك حورن:بالتفييد األكرب يف الىلقه

جيأأب التعامأأل مأأع ا عالنأأات التىلسأأأية بواأأىلها تىلسأأأات مقدمأأة  
مبأأأادئ التىلسأأأأ  وتتمثأأأل  إالاحمهأأأا بالتأأأايل  العلأأأى  أأأو انىلأأأراد ، وينبغأأأي أ

أ  طأأر   ضأأدالقاعأأدة العامأأة يف أنأأه ال جيأأوا اال أأتظهار بالتىلسأأأ االنىلأأراد  
 اافأأرتاض دبوهلأأ األ أأر الأأدول  تتأأر عأأدد  عأأن  أأر يف املعاحأأدة  وال يأأنجم 

أن يحأأون  أأو  وا أأد مأأن العوامأأل الرتاكميأأة  يعأأدو ال  لكبشأأحل تلقأأامي  فأأ
ا غأأأأالق  مؤ سأأأأة  ولعأأأأل ا دأأأأرار  تأأأأول ،جمتمعأأأأةً  ،العديأأأأدة الأأأأ  دأأأأد تثبأأأأت

يقتضأأأأي وجأأأأود دالمأأأأل أكثأأأأر   إال أن األمأأأراحلحمأأأي مهمأأأأة يف حأأأأ ا التأأأأدد، 
  (704)لقبول التىلسأ األ ر ارا ة على ا تعداد الدول 

عأأأدد إبأأأداء رد فعأأأل، يف  أأأد اعتبأأأار ال ميحأأأن ورغأأأم أنأأأه  (7)
بأأف   هماومهأأا مودىلأأان ال ميحأأن افرتاضأأ -معارضأأة موافقأأة أو ذاتأأه، 
ن األ أأوال )وحأأو مأأا يأأنز عليأأه بشأأحل أكثأأر اديأأداً املبأأدأ  أال مأأ

فيما يتعل  بسحوت الدولأة أو املنظمأة الدوليأة  9-9-2التوجيهي 
مأأن مودأأف حأأورن أن السأأحوت  يتبأأني أيضأأاً إااء إعأأالن تىلسأأأ (، 

وفقأأاً ملبأأادئ دااًل علأأى ا دأأرار ، يف  أأاالت معينأأة، يُعتأأربميحأأن أن 
مأن ، بوجأه أ أز يف إطأار تىلسأأ املعاحأدات، وكأ لك  سن النية

  فيينأا، والأ  مأن اتىلأادي 31)ب( من املادة 3الىلقرة   الل تفبي 
تأأأنز علأأأى أنأأأه عنأأأد تىلسأأأأ املعاحأأأدة يتعأأأني أن تؤ أأأ  يف االعتبأأأار 

أ  حتار أأأأأة ال قأأأأأة يف تفبيأأأأأ  املعاحأأأأأدة تثبأأأأأت اتىلأأأأأاق األطأأأأأرا  "
يف ا دأرار ود ليس مىلهعالوة على ذلك، و  " تىلسأ املعاحدة بشفن

تأأأأنز اتىلاديأأأأة فيينأأأأا ، إذ  أأأأد ذاتأأأأه بغريأأأأب عأأأأن دأأأأانون املعاحأأأأدات
 منها على ما يلي: 45يف املادة  1969 لعاد

 بفأأال معاحأأدة أو إهنامهأأا  بسأأببللدولأأة أن اأأتج  ال يعأأود جأأامزاً  
 50إىل  46 مأأأأأأأأناالنسأأأأأأأأحاب منهأأأأأأأأا أو تعليأأأأأأأأ  نىلاذحأأأأأأأأا وقتضأأأأأأأأى املأأأأأأأأواد  أو
 نت، بعد أن أابحت على علم بالودامع:، إذا كا62و 60 املادتني أو

 [   ] )أ( 

علأأأى  بسأأأبب مسأأألحها يتحأأأتم اعتبارحأأأا دأأأد وافقأأأت ضأأأمناً  )ب( 
 للحالة  احة املعاحدة أو على إبقامها ناف ة املىلعول أو ا تمرار العمل هبا، تبعاً 

ح ا احلحم، مأع  1986لعاد  فيينامن اتىلادية  45املادة  تستنسخو 
 ملنظمات الدولية باتحييىله مع احلالة ادااة 

" املعأأأر، السأأألوك"لأأأأ  يقأأأدد تعريىلأأاً  غأأأ أن حأأأ ا احلحأأأم ال (8)
 مسأأأأأبقاً  اأأأأأدَّد، بأأأأأل مأأأأأن املسأأأأأتحيل، أن ويبأأأأأدو مأأأأأن العسأأأأأأ جأأأأأداً 

منظمأأأة أن اأأأتج اأأأرا ًة  علأأأى دولأأأة أوفيهأأأا الظأأأرو  الأأأ  يتعأأأني 
حتار أأة تبلأأورت علأأى  أو تىلسأأأياً  بلأأت إعالنأأاً لتىلأأاد  اعتبارحأأا دأأد د

__________ 

(704) Horn, Reservations and Interpretative Declarations… املرجع ،
 .D)احلواشي حم وفة(؛ وانظر أيضاً  244ه  ،أعالو( 575امل كور )احلاشية 

M. McRae, “The legal effect of interpretative declarations”, BYBIL 

1978, p. 168  

  وبعبأأأارة أ أأأر ، يتأأأعب بوجأأأه  أأأاه (705)أ أأأاس حأأأ ا ا عأأأالن
عأأدد إبأأداء رد فعأأل علأأى حمأأددة يتأأبح مأأ  ويف أ   أأرو  اديأأد 

جلنأأة شأأددت للقبأأول  وعلأأى حأأ ا املنأأوال،  معأأادالً إعأأالن تىلسأأأ  
 يلي: على ما ا ريرتية -ة  يوبيا احلدود 

من البديهي أن طابع ومد  السألوك الأ   مأن شأفنه أن يأتمخض  
عن تغيأ يف املعاحدة إنأا يعأودان إىل تقأدير احملحمأة يف كأل دضأية علأى  أدة  

اأألة و يقأأة هبأأأ ا املوضأأوع علأأأى  املعبأأأديف دضأأية  الدوليأأةولقأأرار حمحمأأة العأأأدل 
رت أتأاو طأر  معأنّي وتأواف مسألك، بعد اديأد تلك القضيةوجه العمود  فىلي 

إذا  بشفنه أ باب معقولة تدفع إىل التودأع بأفن الفأر  اآل أر  أفضأه اأرا ةً 
بينأه وبأني دأد  يأل  اآل أرحو مل يوافأ  عليأه،  لتأت احملحمأة إىل أن الفأر  

نأع مأن ذلأك  وأُطلقأت أنأه دأد مُ  الفأر  األول أو  ألوكيف احة وأ ر  الفعن
، اال أتبعاد ، أوياحلحمأ ا غأالقعلى ح و العملية خمتلف النعوت، مأن دبيأل 

  بيأأد أن العنااأأر تظأأل حأأي نىلسأأها ةالضأأمنياملضأأمرة أو  املوافقأأة ، أوا دأأرار أو
أ أأد األطأأرا  يقأأع مأأن االمتنأأاع الأأ    أو ،املسأألك أو ،يف كأأل  الأأة: الىلعأأل

يأأأأتم اأأأت  أأأألفته، والأأأأ   يىلتأأأح عأأأأن رأيأأأه إااء مضأأأأمون القاعأأأأدة الأأأ    أو
؛ ومعرفأأأة الفأأأر  اآل أأأر احأأأدة أد عرفأأأاً كأأأان منشأأأؤحا معأ أأأواء  -القانونيأأأة املنفبقأأأة 
مسأتنبفة علأى  أو  كانت حأ و املعرفأة  قيقيأة أدأاالمتناع،  واء  ب لك السلوك أو

، يف أجأأل معقأأول، بأأأرفض املودأأف الأأ   اختأأأ و اآل أأرمعقأأول؛ وعأأدد ديأأاد الفأأأر  
  (706)بالنف  بنىلسه عن ح ا املودف الفر  األول أو

، بشأأأحل توضأأأعومأأأن مث، يبأأأدو أنأأأه مأأأن غأأأأ املمحأأأن أن  (9)
 السأأاكتةمأأ  تحأون الدولأأة  لتحديأدجمأرد، مبأأادئ توجيهيأة واضأأحة 

 إدأرارينم عن  ، أ راً عدد ادور تتر  ما عنهادد أ د ت، بىلعل 
ميحن معرفة ذلك إال على أ اس كل  الة    والإغالق  حمي أو

  ذات التلةالبسات املعلى  دة، يف ضوء 

، 8-9-2لأأ لك فأأإن الىلقأأرة األوىل مأأن املبأأدأ التأأوجيهي  (10)
 ،2-9-2و 1-9-2وحأي وثابأة املقابأل السألب للمبأدأين التأأوجيهيني 
مأأن  20مأأن املأأادة  5اأأدد بأأال لأأبس أن االفأأرتاض الأأوارد يف الىلقأأرة 

اتىلأأادي  فيينأأا ال ينفبأأ   أمأأا الىلقأأرة الثانيأأة فتقأأر بفنأأه، ا أأتثناًء مأأن 
بدأين التوجيهيني امل كورين، فإن تتر   الدول املبدأ الناشئ عن امل

أو املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة املعنيأأأأأة دأأأأأد يُنظأأأأأر إليأأأأأه،  سأأأأأب الظأأأأأرو ، 
 باعتبارو يشحل موافقة على ا عالن التىلسأ  أو معارضة له 

ونظأأأراً لتنأأأوع "الظأأأرو  ذات التأأألة" )وتأأأرد عينأأأة مأأأوجزة  (11)
ها بتأأأورة منهأأأا يف الىلقأأأرات السأأأابقة(، فلأأأم يتسأأأن للجنأأأة توضأأأيح

 أكثر تىلتياًل  

__________ 

 ,C. Rousseau, Droit international publicانظأأر، على األ ز،  (705)

vol. I: Introduction et sources, Paris, Sirey, 1970, p. 430, No. 347  
(706) Permanent Court of Arbitration, Eritrea–Ethiopia Claims 

Commission, Decision regarding delimitation of the border between Eritrea 

and Ethiopia, 13 April 2002, UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), 

p. 111, para. 3.9الأأرأ  املسأأتقل الشأأهأ للقاضأأي  أيضأأاً  ؛ وانظأأرAlfaro  يف دضأأية
Temple of Preah Vihear, Merits, I.C.J. Reports 1962, p. 40  
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 اليكوت إزاء إ الن تفييري 2-9-9
ال ُييتنت  مم مجر  سكوت  ولة لو منظمة  -1 

  ولية إزاء إ الن تفييري موافقت ا  لي .
فـــي حـــاالت اســـتثنائية، قـــد يكـــون ليـــكوت  -2 

ــة لو المنظمــة الدوليــة لهميــة بالنيــبة إلــى  فيمــا إ ا   البــ الدول
كان ، مم خاله تصرف ا ومع لخذ الظروف فـي اال تبـا ، قـد 

 وافق   لى اإل الن التفييري.
 التعلي 

املشأأأأار املمار أأأأة )أو، بعبأأأأارة أدق، غيأأأأاب املمار أأأأة(  إن (1)
 باأل ز، وك لك، 2-9-2 التوجيهي املبدأ على التعلي  يفإليها 
دور اهلاد ال   ، توضح ال1-9-2على املبدأ التوجيهي  التعلي  يف

تنسأأبه الأأدول للسأأحوت فيمأأا يتعلأأ  با عالنأأات التىلسأأأية  فأأردود 
الىلعل الترحية ا جيابيأة، بأل و أ  السألبية، الأ  يأتم إبأداؤحا حأي، 
يف الوادأأأع، نأأأادرة للغايأأأة  لأأأ لك يثأأأور التسأأأاؤل عمأأأا إذا كأأأان حأأأ ا 
التمت املفب  دد ينّم عن موافقة علأى التىلسأأ املقأرتا مأن الدولأة 

 أو املنظمة الدولية التادر عنها ا عالن التىلسأ   
انتهاك ومثة مال ظة وردت يف درا ة عن السحوت على  (2)

علأأأى ، وحأأي تنفبأأ  انفبادأأأاً تامأأاً داعأأدة مأأن دواعأأأد القأأانون الأأأدويل
، لحثأأرة مأأا ميحأأن السأأحوتحمأأل النظأأر،  يأأث ورد فيهأأا أنأأه " احلالأة
يقأأأأأأأأول  اتأأأأأأأأه العأأأأأأأأن األمأأأأأأأأر نىلسأأأأأأأأه، فهأأأأأأأأو يف  أأأأأأأأد ذ‘ يقولأأأأأأأأه‘أن 
عأأأأن املوافقأأأأة علأأأأى ميحأأأأن أن يعأأأأرب السأأأأحوت ف  (707)"شأأأأيء أ 

عأدد املوافقأة عليأه  وميحأن كما ميحن أن يعرب عأن التىلسأ املقرتا  
للأأأأدول أن تعتأأأأرب أنأأأأه لأأأأيس مأأأأن الضأأأأرور  أن تأأأأرد علأأأأى ا عأأأأالن 

،  تعبأأأأاً اأأأحيحاً مودىلهأأأا حأأأ ا األ أأأأ يعأأأرب عأأأن التىلسأأأأ  مأأأا داد 
مأأأن وجهأأأة نظرحأأأا وأن  التىلسأأأأ  اط أأأاً  ميحنهأأأا أن تعتأأأرب حأأأ ا كمأأأا

، فلأن يف أ  بأهمهما كان احلأال،  ،ألنه اجلهر ب لك ال جيد  نىلعاً 
من احملأال و   يف  الة  دوث نزاع  الث حمايد طر   سبما تر ،

  (708)أن جير  اديد أ  من ح ين االفرتاضني حو التامب

__________ 

(707) G. P. Buzzini, “Abstention, silence et droit international 

général”, Rivista di Diritto internazionale, vol. 88/2 (2005), p. 382  
معرفأأأأة مأأأأ  ميحأأأأن  مسأأأأفلةإىل أن: " Drostيف حأأأأ ا التأأأأدد، يشأأأأأ  (708)

ميحأن الأرد با جيأاب إال إذا   اعتبار السحوت دبوالً إنأا حأي مسأفلة  أرو   وال
 ،مأأثالً  إشأأعار مسأأب  أعقأأاب يف - امعيأأةالودكأان السأأحوت،  سأأب الظأأرو  

 ا رادة عأأأأأأن دأأأأأأاطع كتعبأأأأأأ بأأأأأأل ،متجأأأأأأردةميحأأأأأن أن يىلهأأأأأأم كمجأأأأأأرد  الأأأأأة  ال
 H. Drost, “Grundfragen der Lehre vom internationalen، "املضأأمرة

Rechtsgeschäft”, in D. S. Constantopoulos and H. Wehberg (eds.), 

Gegenwartsprobleme des internationalen Rechts und der 

Rechtsphilosophie, Festschrift für Rudolf Laun zu seinem siebzigsten 

Geburtstag, Hamburg, Girardet, 1953, p. 218  

تعأأأأرب عأأأأن  9-9-2والىلقأأأأرة األوىل مأأأأن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (3)
 يأأأث تفبأأأ  علأأأى السأأأحوت اديأأأداً املبأأأدأ املفأأأروا بتأأأورة  ذلأأأك،

  8-9-2أعم يف الىلقرة األوىل من املبدأ التوجيهي 
ال  تقابل  - 9-9-2والىلقرة الثانية من املبدأ التوجيهي  (4)

وجأأه انتبأأاو املعنيأأني ت - 8-9-2الىلقأأرة الثانيأأة مأأن املبأأدأ التأأوجيهي 
، مأن  يأث السأحوتن بأدليل املمار أة إىل أنأه علأى الأرغم مأن كأو 

، فمأأأأأن إدأأأأأرارو يعأأأأأادل املوافقأأأأأة علأأأأأى إعأأأأأالن تىلسأأأأأأ  أو املبأأأأأدأ، ال
، يف  أأأرو  الأأأ  تلتأأأزد السأأأحوتاعتبأأأار الدولأأأة مأأأع ذلأأأك املمحأأأن 

يف  أرو  عدمأه  أو تتأرفها،ا عأالن مأن  أالل  أدرتمعينة، دد 
 يحون فيها التتر  مفلوباً، فيما يتتل با عالن التىلسأ  

 حأأأأ واالت ا أأأأتثنامية"، الأأأأ  ُتسأأأأتهل هبأأأأا وعبأأأأارة "يف  أأأأ (5)
، توضأأح أن األمأأر يتعلأأ  با أأتثناء مأأن املبأأدأ العأأاد املعأأاكس، الىلقأأرة

وحو ا تثناء جيب أال جير  التساحل يف اجلزد بتحققه  ولىلظة "دد" 
تؤكأأأد تلأأأك الىلحأأأرة بالتشأأأديد علأأأى أنأأأه لأأأيس مثأأأة جمأأأال لال أأأتنتاج 

التتأأأأأر  العأأأأأاد للدولأأأأأة التلقأأأأأامي وبا شأأأأأارة بأأأأأداًل مأأأأأن ذلأأأأأك إىل 
املنظمأأة الدوليأأة الأأ  التزمأأت التأأمت إااء إعأأالن انىلأأراد  وإىل  أو

 أأأرو  احلالأأأة املعنيأأأة  وعليأأأه، فأأأال جيأأأب اعتبأأأار السأأأحوت  أأأو  
عنتأأأر مأأأن عنااأأأر التتأأأر  العأأأاد مأأأن جانأأأب الدولأأأة أو املنظمأأأة 

 الدولية املعنية 
 المشروطة التفييرية اإل النات  لى الفعل   و  2-9-10]
 ،12-8-2إلى  1-6-2تنطبق المبا ئ التوجي ية مم  

مع مرا ـاة مـا يقتضـي  اخـتالف الحـاه،  لـى   و  فعـل الـدوه 
 والمنظمات الدولية  لى اإل النات التفييرية المشروطة.[

 التعلي ]
تتميأأأأأز ا عالنأأأأأات التىلسأأأأأأية املشأأأأأروطة عأأأأأن ا عالنأأأأأات  (1)

بف رحأأأأا احملتمأأأأل علأأأأى د أأأأول املعاحأأأأدة  يأأأأز  "البسأأأأيفة"التىلسأأأأأية 
النىلاذ  إذ تحمن  تواية ح و ا عالنات التىلسأية املشروطة يف 
أن الفأأر  الأأ   يتأأدرحا ُ ضأأع موافقتأأه علأأى االرتبأأاط باملعاحأأدة 

شأأرط املوافقأأة علأأى التىلسأأأ املقأأرتا  وإذا مل يتحقأأ  حأأ ا الشأأرط، ل
أل أأأأر  األطأأأأرا  يف أ  إذا مل توافأأأأ  الأأأأدول واملنظمأأأأات الدوليأأأأة ا

املعاحدة على ح ا التىلسأأ، يعتأرب ُمتأدر ا عأالن التىلسأأ  نىلسأه 
غأأأأأ ملأأأأزد باملعاحأأأأدة، علأأأأى األدأأأأل إااء األطأأأأرا  يف املعاحأأأأدة الأأأأ  

  ويقدد ا عالن التادر عأن فرنسأا عنأد (709)ترفض ذلك ا عالن
على الربوتوكول ا ضايف الثاين ملعاحدة  ظر األ ألحة  (710)التوديع

__________ 

فيما يتعل  هب و النقاط مجيعها، انظر التعلي  علأى املبأدأ التأوجيهي  (709)
، اجمللأأأأد الثأأأأاين 1999 وليأأأأة )ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية املشأأأأروطة( يف  1-2-1

  207-200)اجلزء الثاين(، ه 
  1974 ذار/مارس  22مت تفكيد ا عالن عند التتدي ، يف  (710)
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مثأأااًل  "(تالتيلولحأأووويأة يف أمريحأأا الالتينيأة والحأأاريب )"معاحأدة الن
 :(711)التدد واضحاً للغاية يف ح ا

أو  املعاحأأأأدةأكثأأأأر مأأأأن أطأأأأرا   أومتعادأأأأد  أأأأال منااعأأأأة طأأأأر   يف 
احلحومأأة  مأأنعلأأى حأأ ا النحأأو الربوتوكأأول الثأأاين يف ا عأأالن التىلسأأأ  املقأأدد 

 بأأني العالدأأات يف األ أأر عدميأة التأأحوك حأأ و تتأبح منأأه، جأأزء يفالىلرنسأية أو 
  (712)املنااعة الدول أو والدولة الىلرنسية اجلمهورية

املشأأأأروطة حأأأأ و ادتواأأأأية جتعأأأأل ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية  (2)
أدأأأأأأأأأرب كثأأأأأأأأأأاً إىل التحىلظأأأأأأأأأات منهأأأأأأأأأا إىل ا عالنأأأأأأأأأات التىلسأأأأأأأأأأية 

 1-2-1  ويشأأأأأأأدد التعليأأأأأأأ  علأأأأأأأى املبأأأأأأأدأ التأأأأأأأوجيهي "البسأأأأأأأيفة"
 أية املشروطة( يف ح ا التدد على ما يلي:)ا عالنات التىلس

 التىلسأأأأأأية لإلعالنأأأأأات القأأأأأانوين النظأأأأأاد أن بالتأأأأأايل واضأأأأأحاً  يبأأأأأدو 
 ،*األ أأأأأر  املتعادأأأأدة األطأأأأرا  فعأأأأل بأأأأأردود يتعلأأأأ  فيمأأأأا  أأأأيما ال املشأأأأروطة،
إىل النظأأاد القأأانوين للتحىلظأأات منأأه إىل القواعأأد املنفبقأأة  كثأأأاً  أدأأرب  أأيحون

  (713)البسيفة على ا عالنات التىلسأية

وتقتضأي مشأروطية حأ ا ا عأالن التىلسأأ  نظامأاً لأرد الىلعأأل  (3)
أكثر تنظيماً وأكثر دفعيًة من النظاد املفبأ  علأى ا عالنأات التىلسأأية 

التحديأأد ويف غضأأون مأأدة   إذ ينبغأأي أن يُعأأر  علأأى وجأأه "البسأأيفة"
امنيأأأة معقولأأأة مودأأأف الأأأدول األطأأأرا  األ أأأر  بشأأأفن التىلسأأأأ املقأأأرتا 
 أأأأأ  يتسأأأأأل للدولأأأأأة أو للمنظمأأأأأة الأأأأأ  أاأأأأأدرت ا عأأأأأالن التىلسأأأأأأ  

أ  مأا إذا كانأت طرفأاً  -املشروط اديد وضعها القأانوين إااء املعاحأدة 
قأأأأأأة فيهأأأأأأا أد ال  وتثأأأأأأور حأأأأأأ و األ أأأأأأ لة يف  أأأأأأل نىلأأأأأأس الظأأأأأأرو  املتعل

بالتحىلظأأأات علأأأى املعاحأأأدات الأأأ  ختضأأأع ردود الىلعأأأل عليهأأأا )القبأأأول 
واالعأأرتاض( لنظأأاد دأأانوين شأأحلي واأأارد للغايأأة حدفأأه الرميسأأي اديأأد 

للمنظمة املتحىلظة بف أرع مأا ميحأن  ويتجلأى  الوضع القانوين للدولة أو
حأأأ ا اهلأأأاجس ال يف الشأأأحلية النسأأأبية للقواعأأأد فحسأأأب، بأأأل أيضأأأاً يف 

ة القبول بعد انقضاء مدة معينة من الزمن دون أن تبد  دولأة إدرار درين
  (714)أ ر  أو منظمة دولية أ ر  اعرتاضها على التحىلظ

ونتيجأأأة لأأأ لك فأأأإن ا جأأأراءات املفبقأأأة علأأأى ردود الىلعأأأل  (4)
التأأأأادرة بشأأأأفن إعأأأأالن تىلسأأأأأ  مشأأأأروط ينبغأأأأي أن ختضأأأأع لأأأأنىلس 

اضأات عليهأا، القواعد ال  تفب  على دبأول التحىلظأات وعلأى االعرت 
وأأا يف ذلأأك مأأا يتعلأأ  بقرينأأة القبأأول  مأأن نا يأأة أ أأر ، أُعأأرب عأأن 
رأ  مىلأأأأأأأادو أنأأأأأأأه ال ينبغأأأأأأأي أن يفبأأأأأأأ  علأأأأأأأى ا عالنأأأأأأأات التىلسأأأأأأأأية 

 املشروطة األجل الزمر املتعل  بردود الىلعل على التحىلظات  
__________ 

، 201، اجمللأد الثأاين )اجلأزء الثأاين(، ه 1999 وليأة انظر أيضاً  (711)
  1-2-1( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 3الىلقرة )

(712) United Nations, Treaty Series, vol. 936, p. 419  

، 1999  وليأة، 1-2-1( من التعلي  علأى املبأدأ التأوجيهي 14الىلقرة ) (713)
  206، ه (الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

)اأأأوغ إعأأأأالن تىلسأأأأأ  مشأأأأروط  8-4-2انظأأأر املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (714)
 أعالو  1-متف ر(، الىلرع جيم

لحن دد توجد شحوك بشفن طول املأدة املنتأوه عليهأا  (5)
، بيد أن األ باب (715)من اتىلادي  فيينا 20من املادة  5يف الىلقرة 

ال  دفعت السأ مهىلأر  والأدوك إىل ادأرتاا حأ ا احلأل تبأدو وجيهأة 
ودابلة للتفبي  يف  الة ا عالنأات التىلسأأية املشأروطة، مأع مراعأاة 

 ما يقتضيه ا تال  احلال  وكما أوضح فإن:
 األجأأأأل حأأأأ ا اعتمأأأأاد الدأأأأرتاا تأأأأدعو وجيهأأأأة أ أأأأبابيف رأينأأأأا،  مثأأأأة، 

إن االتىلأأأأاق علأأأأى أجأأأل دتأأأأأ ] ال أأأأة  ،فأأأفوالً [  ]ا نأأأا عشأأأأر شأأأأهراً  أمأأأأداً  األطأأأول
  أأأد إىل خمتلأأأف أمأأأر مضأأأموهنا معأأرو  أأتة أشأأأهر[ ألغأأأراض معاحأأأدة معينأأأة  أو

 حأ و تتنأاول ال معاحأدة كأل علأى تسر  عامة داعدة األجل ح ا جعل عن كبأ
تضأع بأل داعأدة عامأة األيسأر علأى الأدول أن تق ه ل لك  يحون منولعل  النقفة

  (716)االعرتاضات إذا كان األجل املقرتا أطول أمداً  لتقدمي داً امنياً 

بيد أن ذلك يفرا مشأحلة ااأفال ية  فالتشأابه النسأب  (6)
املال ظ    اآلن بني ا عالنات التىلسأية املشروطة والتحىلظأات 
يو ي بفن ردود الىلعل على ح و ا عالنات ميحن أن تستعأ نىلس 

  غأأأأ أن تعريأأأف "اعرتاضأأأاً "و "دبأأأوالً "االاأأأفالا اللغأأأو  وتسأأأمى 
ا أباً علأى ا طأالق حلالأة االعرتاضات علأى التحىلظأات ال يبأدو من

رد فعأأل يعأأرب عأأن عأأدد موافقأأة دولأأة أو منظمأأة دوليأأة علأأى إعأأالن 
منظمأأة دوليأأة أ أأر    تىلسأأأ  مشأأروط اأأادر عأأن دولأأة أ أأر  أو

يتضأمن تعريىلأأاً لالعأرتاض علأأى  1-6-2فمشأروع املبأدأ التأأوجيهي 
التحىلظات يستند أ ا اً إىل األ ر ال   يتو او منه الفأر  الأ   

علأأى أنأأأه إعأأأالن  "االعأأأرتاض"ب حأأأ ا التعريأأف، يىلهأأأم أبأأداو:  سأأأ
هتد  به ]   [ الدولة أو املنظمأة إىل ا أتبعاد أو تعأديل "انىلراد  

اآل ار القانونية املتو اة من التحىلظ أو إىل ا تبعاد تفبي  املعاحأدة 
  (717)"بفكملها يف عالداهتا مع الدولة أو املنظمة املتحىلظة

وجود شأحوك جديأة يف  أالمة ومن مث، دد ميحن القول ب (7)
األ أأأس الأأأ  تسأأأتند إليهأأأا املما لأأأة االاأأأفال ية بأأأني ردود الىلعأأأل 
 السلبية على ا عالنات التىلسأية املشروطة وبني االعرتاضات على

ميحأن لأردود الىلعأل تلأك، احأم تعريىلهأا،  ال التحىلظات  ذلأك أنأه
أن تعأأأأأدل أو تسأأأأأتبعد األ أأأأأر القأأأأأانوين  عأأأأأالن تىلسأأأأأأ  مشأأأأأروط 

ذاتأأه )أيأأاً كأأان حأأ ا األ أأر القأأانوين(؛ وكأأل مأأا ميحأأن أن اد أأه  اأأد
ا أأأأأتبعاد الدولأأأأأة أو املنظمأأأأأة الدوليأأأأأة مأأأأأن دامأأأأأرة األطأأأأأرا  يف  حأأأأأو

ط املقأأأرتا عأأأدد املعاحأأأدة  ويرتتأأأب عأأأن رفأأأض دبأأأول التىلسأأأأ املشأأأرو 
د للموافقأأأة علأأأى االلتأأأزاد باملعاحأأأدة  إضأأأافة إىل اقأأأ  الشأأأرط احملأأأد

ذلأأك، فأأإن الفأأر  الأأ   يتأأدر ا عأأالن التىلسأأأ  املشأأروط حأأو 
، وليس الفر  الأ   يتأدر الرفض نتامج ا تخالهاملسؤول عن 

 عنه رد الىلعل السلب 

__________ 

، 13-6-2( من التعلي  علأى املبأدأ التأوجيهي 6( إىل )4انظر الىلقرات ) (715)
  2-الىلرع جيم الىلتل السادس،(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية
، اجمللأأد الثأأاين، 1962 وليأأة التقريأأر األول عأأن دأأانون املعاحأأدات،  (716)

 ( 16، الىلقرة )67، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقة 
 أعالو   1-لالطالع على نز ح ا املبدأ التوجيهي، انظر الىلرع جيم (717)
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وعلى الأرغم مأن أوجأه عأدد اليقأني حأ و، فأإن نأز املبأدأ  (8)
لجنأة حأو ذو طأابع حمايأد يف الأ   ا تارتأه ال 10-9-2التوجيهي 

حأأ ا الشأأفن وال يسأأتوجب اختأأاذ مودأأف معأأنّي بشأأفن حأأ و النقفأأة، 
 وال  ليست ذات أ ر على اعيد املمار ة العملية [ 

 التحفظات جواز تقييم 3-2
اختصاص ، لن تقّيم جواز نطاق للج ات التالية، كل في  

 التحفظات التي تصوغ ا  ولة لو منظمة  ولية  لى معاهدة:
 الدوه المتعاقدة لو المنظمات المتعاقدة؛ )ل( 
 وهيئات تيوية المناز ات؛ )ب( 
 وهيئات  صد المعاهدات. )ج( 

 التعلي 
للىلأأأأأرع املتعلأأأأأ  بتقيأأأأأيم جأأأأأأواا  2-3ميهأأأأأد املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي  (1)

التحىلظأأأات مأأأن دليأأأل املمار أأأة  وحأأأو  حأأأم عأأأاد غرضأأأه التأأأ كأ بأأأفن 
ال تسأأأتبعد بعضأأأها بعضأأأأاً، حنأأأاك طرامأأأ  متعأأأددة لتقيأأأيم حأأأ ا اجلأأأواا، 

وأأأأا يف ذلأأأأك علأأأأى وجأأأأه ادتأأأأوه  -حأأأأي تعأأأأزا بعضأأأأها بعضأأأأاً  بأأأأل
تنشأأئ املعاحأأدة حي أأة لراأأأد تنىليأأ حا  وينأأا ر حأأ ا البيأأان ذلأأأك  عنأأدما

مأأن اال أتنتاجات األوليأة للجنأأة  6الأ   يأرد بشأأحل خمتلأف يف الىلقأرة 
بشأأأأفن التحىلظأأأأات علأأأأى املعاحأأأأدات املتعأأأأددة األطأأأأرا   1997 لعأأأأاد
  وبفبيعأة احلأال، فأإن (718)عة وا فيها معاحدات  قأوق ا نسأانالشار 

ح و الفرام  املفبقأة عمومأاً يف جمأال تقيأيم جأواا التحىلظأات ميحأن أن 
 بفرام  تقييم معينة تنش ها املعاحدة ذاهتا   (719)تعزَّا أو يستعاض عنها

تتضأأأأمن  أن إن مأأأن نافلأأأة القأأأأول أن كأأأل معاحأأأأدة ميحأأأنو  (2)
الأأأتحىلظ جأأأواا إجأأأراءات معينأأأة لتقيأأأيم  يأأأنز علأأأى اً  ااأأأ  حمأأأاً 

 ا تتأأاهنأأاط هبأأا يبنسأأبة معينأأة مأأن الأأدول األطأأرا  أو هبي أأة  إمأأا
مأن  رالأ   ظيأت بأفكرب دأد (720)األ حأادالغاية  ومأن أشأهر  وهل 

__________ 

ال تسأأأأتبعد حأأأأ و د اللجنأأأأة علأأأأى أن اأأأأال ية حي أأأأات الراأأأأد "تشأأأأدّ  (718)
التقليديأأأأة الأأأأ  تف أأأأ  هبأأأأا األطأأأأرا   الردابأأأأةال متأأأأس علأأأأى  أأأأو   أأأأر بفرامأأأأ  ]و[

اتىلأأأأأأأادي  فيينأأأأأأأا  املنتأأأأأأأوه عليهأأأأأأأا يفأل حأأأأأأأاد ل املتعادأأأأأأأدة، مأأأأأأأن جهأأأأأأأة، وفقأأأأأأأاً 
وتلأأأأأأك الأأأأأأ  تف أأأأأأ  هبأأأأأأا عنأأأأأأد  والأأأأأأوارد ذكرحأأأأأأا أعأأأأأأالو، 1986و 1969 لعأأأأأأامي

 بشأفن تىلسأأ أو تفبيأ  املعاحأدات" النأزاع الأ   دأد ينشأفزة تسوية االدتضاء أجه
 ( 157، الىلقرة 109، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، ه 1997) ولية 

 اسب ما ينز عليه احلحم ذو التلة  (719)

 A. Cassese, “A new reservations clause على  أبيل املثأال، ،انظر (720)

(article 20 of the United Nations Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination)”, Recueil d’études de droit international 

en hommage à Paul Guggenheim, Geneva, Faculté de droit de l'Université 

de Genève et Institut universitaire de hautes études internationales, 1968, 

pp. 266–304; C. Redgwell, “The law of reservations in respect of 

multilateral conventions”, in J. P. Gardner (ed.), Human Rights as 

General Norms and a State’s Right to Opt Out: Reservations and 

Objections to Human Rights Conventions, London, The British Institute 

of International and Comparative Law, 1997, pp. 13–14أو  ؛
Riquelme Cortado 322-317أعالو(، ه  575، املرجع امل كور )احلاشية  

االتىلاديأة الدوليأة مأن  20من املادة  2يف ح ا الشفن الىلقرة  املنادشة
 :  1965لعاد  للقضاء على مجيع أشحال التمييز العنتر 

حأأأأأأأ و االتىلاديأأأأأأأة  ملوضأأأأأأأوع ال يسأأأأأأأمح بأأأأأأأف  اىلأأأأأأأظ يحأأأأأأأون منافيأأأأأأأاً  
يسأأمح بأف  اىلأأظ يحأون مأن شأأفنه تعفيأل عمأأل أيأة حي أأة  ، كمأا المقتأدحاو 

إذا اعأرتض عليأه مأا  منافيأاً أو تعفيليأاً ويعتأرب الأتحىلظ مأن اهلي أات املنشأفة هبأا  
  (721)*ال يقل عن  لثي الدول األطرا  يف ح و االتىلادية

مسأأتو ى  وال شأأك أن حأأ ا احلحأأم املتعلأأ  بالتحىلظأأات (3)
احملأأأاوالت الأأأ  مل تحلأأأل بالنجأأأاا والأأأ  بأأأ لت بغأأأرض إدراج مأأأن 

 :(722)ذاهتا التحىلظات باألغلبية يف اتىلادية فيينا جواا لية لتقييم 
املقدمأة، باعتبارحأا كان ادرتا أان مأن االدرتا أات األربعأة  -
حأأأأ  لوتربا أأأت  مأأأن ِدبأأأل 1953يف عأأأاد ، القأأأانون املنشأأأود مأأأن
 ؛(723) لثي الدول املعنية ملوافقةالتحىلظ  دبولضعان  ُ 

إذ تقيد الشفن، مل يقدد فيتزموريس أ  ادرتاا اريح هب ا  -
، يف منا أأأبات أفتأأأحه أغأأأأ أنأأأ ،(724)اأأأارد ملبأأأدأ ا مجأأأاع بتىلسأأأأ
التحىلظأأأات يعأأأد  جلأأأواافن التقيأأأيم اجلمأأأاعي عأأأن اعتقأأأادو بأأأ عأأأدة،

 ؛(725)النظاد "املثايل"
__________ 

مأن اتىلاديأة التسأهيالت اجلمركيأة املتعلقأأة  20املأادة  مأن األمثلأة األ أر  (721)
جتيأأأأز التحىلظأأأأات "الأأأأ  يقبلهأأأأا  وحأأأأي ،1954 زيران/يونيأأأأه  4بالسأأأأيا ة املؤر أأأأة 

د بعأد توديأع ( أو تقأدَّ 1ج يف الو يقة ادتامية" )الىلقرة املؤمتر بفغلبية أعضامه وال  تدرَ 
اعأأأرتاض  أأأالل فأأأرتة التسأأأعني أ  الأأأدول املتعادأأأدة  إذا مل يبأأأد  لأأأثالو يقأأأة ادتاميأأأة 

 واأل حأأاد ؛(3و 2)الىلقرتأأان األمأأني العأأاد  دِبأألالتاليأأة لإلشأأعار بأأالتحىلظ مأأن يومأأاً 
تىلاديأأة التسأأهيالت اجلمركيأأة المأأن الربوتوكأأول ا ضأأايف  14يف املأأادة الأأواردة ما لأأة امل

 39ويف املأأأادة السأأأيا ية  واملتتأأأل با أأأتأاد و أأأام  ومأأأواد الدعايأأأةاملتعلقأأأة بالسأأأيا ة 
 ؛ادااأأأأأأة رديةأالفُأأأأأأللمركبأأأأأات مأأأأأن االتىلاديأأأأأأة اجلمركيأأأأأة املتعلقأأأأأأة باال أأأأأتأاد املؤدأأأأأأت 

 3والىلقأأرة  ،1961 ،لمخأأدراتلمأأن االتىلاديأأة الو يأأدة  50املأأادة  مأأن 3الىلقأأرة  أو
مقبوليأأأة  انعِضأأختُ  ، واللتأأان1971 لعأأادمأأن اتىلاديأأة املأأأؤ رات العقليأأة  32ملأأادة مأأن ا

 التحىلظ لعدد اعرتاض  لث الدول املتعاددة 
لجنأأأة و أأأالل اليف الأأأ  جأأأرت لمنادشأأأات ل مأأأوجزلالطأأأالع علأأأى  (722)

، املرجأع املأ كور Riquelme Cortadoانظأر  ،هب و املسفلةفيما يتعل   مؤمتر فيينا
  315-314أعالو(، ه  575)احلاشية 

دأأأانون  عأأنأ  لوتربا أأأت هلأأالتقريأأأر األول يف  البأأديالن ألأأأف وبأأاء (723)
، اجمللد الثاين، 1953  وليةانظر أيضاً  ؛9-8ه ، A/CN.4/63) املعاحدات

قيأأأأأأأيم مقبوليأأأأأأأة (  أمأأأأأأأا البأأأأأأأديالن جأأأأأأأيم ودال فينيفأأأأأأأان مهمأأأأأأأة ت92-91ه 
بلجنأأة تنشأأ ها الأأدول األطأأرا  وبأأدامرة لإلجأأراءات  ، علأأى التأأوايل،التحىلظأأات

، 1953 وليأة أو  10-9 ه، A/CN.4/63املوجزة وححمة العأدل الدوليأة )
(؛ انظأأأأر أيضأأأأاً االدرتا أأأأات املقدمأأأأة أ نأأأأاء وضأأأأع عهأأأأد 92اجمللأأأأد الثأأأأاين، ه 

 A/CN.4/87)   لوتربا أأت قأأوق ا نسأأان واملستنسأأخة يف التقريأأر الثأأاين هلأأأ 
، اجمللأأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأأاين، 1954 وليأأأأأأأأأأة ؛ انظأأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأأاً 31-30[، ه Corr.1]و
  (132وما يليها، يف ه  123 ه

 ،جلأالأأأأأأأأأأأد غ  فيتزمأأأأأأأأأأأوريس عأأأأأأأأأأأن دأأأأأأأأأأأانون املعاحأأأأأأأأأأأدات التقريأأأأأأأأأأأر األول (724)
  131-129و 118 ، هA/CN.4/101، اجمللد الثاين، الو يقة 1956  ولية

 G. G. Fitzmaurice, “Reservations to multilateral انظأر علأى األ أز (725)

conventions”, The International and Comparative Law Quarterly, vol. 2 

(1953), pp. 23–26  
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يف  رغم أن والدوك مل يقرتا حو أيضاً  لية من ح ا القبيل -
فأأأأإن عأأأأدة أعضأأأأاء يف اللجنأأأأة ، (726)1962تقريأأأأرو األول يف عأأأأاد 

 ؛(727)انربوا للدفاع عنها
ه أ ا املعأأأأأأل ددمتأأأأأأأل هبأأأأأأأفأأأأأأض تعديأأأأأأأ نأأأأأأاء مأأأأأأؤمتر فيينأأأأأأا، رُ  -

رغأأأأأم  (729)كبأأأأأأةبفغلبيأأأأأة   (728)انأوالىللبأأأأأني واليابأأأأأ مجهوريأأأأأة كوريأأأأأا
__________ 

  Add.1و A/CN.4/144، اجمللد الثاين، الو يقة 1962 ولية  (726)
، اجمللأأأأأد األول، 1962 وليأأأأأة ، (Briggsبريغأأأأأز )انظأأأأأر بتأأأأأىلة  ااأأأأأة  (727)

 أيأأأأأأار/ 28، 652واجللسأأأأأأة  ،28الىلقأأأأأأرة  ،1962أيار/مأأأأأأايو  25، 651اجللسأأأأأة 
 أيأأأأأأار/ 30، 654، اجللسأأأأأة (Grosغأأأأأأروس )؛ و 74-73تأأأأأان ، الىلقر 1962 مأأأأأايو
 ،انظأأرو ؛ 56الىلقأأرة ، 654اجللسأأة  ،(Bartošبأأارُتش )؛ و 43الىلقأأرة  ،1962 مأأايو

؛ وتأأأأأأأأأأونحني 83الىلقأأأأأأأأأأرة ، 651اجللسأأأأأأأأأأة  ،(Rosenneرواِن )يف  أأأأأأأأأال  ذلأأأأأأأأأأك: 
(Tunkin ،) 25-24 ، الىلقرتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان1962أيار/مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايو  29، 653اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ،

، (Jiménez de Aréchaga يميأأنس د  أريشأأاغا )؛ و 31، الىلقأأرة 654 واجللسأأة
  وادأأأرتا 34الىلقأأرة  ،654، اجللسأأة (Amado) أمأأادوو  ؛47 الىلقأأرة ،653اجللسأأة 

ورغأأم رفأأض (، 16، الىلقأأرة 654والأأدوك بأأديالً يعحأأس حأأ و اآلراء )انظأأر اجللسأأة 
 ،1962 وليأأة ) 18مشأأروع املأأادة  التعليأأ  علأأىمأأع ذلأأك يف  تورد اللجنأأة هلأأا فإهنأأا
 16مشأأأأروعي املأأأأادتني  التعليأأأأ  علأأأأى( ويف (11)، الىلقأأأأرة 197 هاجمللأأأأد الثأأأأاين، 

، اجمللأأأأد الثأأأأأاين، 1966 وليأأأأة ) 1966عأأأأأاد اللأأأأ ين اعتمأأأأدهتما اللجنأأأأة يف  17و
، اجمللأد 1965 وليأة ، لوالأدوك انظر أيضاً التقرير الرابأع(  (11)الىلقرة  ،205 ه
  3، الىلقرة 50 ، هAdd.1-2و A/CN.4/177الو يقة ، الثاين
أغلبيأأة  كانأأتيأأنز علأأى أنأأه إذا " 16مأأن املأأادة  2كأأان تعأأديل الىلقأأرة  (728)

عشأأأر شأأأهراً دأأأد أبأأأدت اعرتاضأأأات  اال أأأرتأأأاريخ انتأأأراد فأأأرتة  عنأأأدالأأأدول املتعادأأأدة 
أو االنضأأأماد املشأأأىلوع هبأأأ ا  املوافقأأأةأو  القبأأأوليأأأع أو التتأأأدي  أو ]   [، فأأأإن التود

 Official(، A/CONF.39/C.1/L.133/Rev.1الأأأتحىلظ ال يحأأأأون لأأأأه أ أأأأر دأأأأانوين" )

Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, first and 

second sessions…  أ( ‘)1‘177 الىلقأأأأأرة، 133أعأأأأأالو(، ه  558)احلاشأأأأأية 
يبلأ   ال أة  أجألٍ  على ينز( A/CONF.39/C.1/L.133كان التعديل األالي )و 

املأأأأؤمتر  أشأأأهر بأأأأدالً مأأأأن ا أأأر عشأأأأر شأأأأهراً  وانظأأأر أيضأأأأاً بيأأأأان حتثأأأل اليابأأأأان يف
(Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, first session…  اللجنأأة اجلامعأأة، و(أعأأال 568)احلاشأأية ،
، 29، الىلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرة 100 ه، 1968نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان/أبريل  10، 21 اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة
 ؛(63-62، الىلقرتأأأأأأأان 131 ه، 1968نيسأأأأأأأان/أبريل  16، 24 واجللسأأأأأأأة
، A/CONF.39/C.1/L.166يسأ يف نىلس االجتاو ددمتأه أ أرتاليا )  ر وتعديل 

Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, first and second sessions…  136 ه ،أعأالو( 558)احلاشأية ،
(  181الىلقأأأأأرة  ،مث  أأأأأحبته فيمأأأأأا بعأأأأأد )انظأأأأأر املرجأأأأأع نىلسأأأأأه ،(179الىلقأأأأأرة 

الواضح  وأشارت اململحة املتحدة، دون أن تقدد أ  ادرتاا رمسي، إىل أنه "من
]معيأأأأأار معيأأأأأار لوضأأأأأع  ليأأأأأة تضأأأأأمن التفبيأأأأأ  املوضأأأأأوعي لإىل  أن مثأأأأأة  اجأأأأأة

للتعامأل مأع ، إما عن طري  جهاا  أارجي أو عأن طريأ  نظأاد مجأاعي [التواف 
 موضأأأوعتنأأأاع مأأأع ت امأأأن الأأأدول املعنيأأأة أهنأأأ كبأأأأيعتأأأرب عأأأدد  التحىلظأأأات الأأأ  

 Official Records of the United Nations" )والغأأأرض منهأأااملعاحأأدة 

Conference on the Law of Treaties, first session…  568)انظأر احلاشأية 
 ( 76الىلقرة  ،114، ه 21اللجنة اجلامعة، اجللسة  ،أعالو(

 عأن التتأأويت وفأأداً  25اأوتاً وامتنأاع  14اأوتاً مقابأأل  48بفغلبيأة  (729)
(Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, first and second sessions…  136ه  أعأأالو(، 558)احلاشأأية ،
  )ج((182الىلقرة 

وأبأأأأأد  ادبأأأأأأ ؛ (730)وفأأأأود مأأأأأن تفييأأأأأد لأأأأد  عأأأأأدة ظأأأأأي بأأأأه  مأأأأا
حتانعأأأأأة يف  ،(732)وكأأأأأ ا وفأأأأأود أ أأأأأر ، (731)اال تشأأأأأار ، والأأأأأدوك

 األ   بآلية املرادبة اجلماعية تلك 
 ، رغأأم أهنأأااأل حأأادحأأ و مثأل غأأ أنأأه جيأأدر بأأا درار أن  (4)

أبعأد مأا تحأون  يف مجيأع األ أوالفهأي  ،(733)دد تبدو مغرية فحرياً 
الأدول  تشأجعال  مأن النا يأة العمليأة: إهنا عن  ل كافة املشاكل

 (734)مأأأن  أأأ ر بأأأال منهأأأا التأأأزاد مأأأا ميحأأأن تودعأأأه  األطأأأرا  علأأأى
 :وترتك أ  لة مهمة دون جواب

__________ 

 Official Records of the United Nations Conferenceفييت ناد ) (730)

on the Law of Treaties, first session…  اللجنة أعالو( 568)انظر احلاشية ،
(، 22الىلقأأأأأرة ، 109ه  ،1968نيسأأأأأان/أبريل  10، 21اجلامعأأأأأة، اجللسأأأأأة 
 ،(72-71 ، الىلقرتأأأأان120ه  ،1968نيسأأأأان/أبريل  11، 22وغانأأأأا )اجللسأأأأة 

 11، 23(، والتأأأني )اجللسأأأة 79الىلقأأأرة ، 122ه ، 22وإيفاليأأأا )اجللسأأأة 
، 122ه ، 23اجللسأأأأة و أأأأنغافورة ) ،(3الىلقأأأأرة ، 121ه ، 1968نيسأأأأان/أبريل 

، 127، ه 1968نيسأأان/أبريل  16، 24(، ونيوايلنأأدا )اجللسأأة 16الىلقأأرة 
 ،(38و 32 تأأأأأانالىلقر  ،129-128ه ، 24اجللسأأأأة )، واهلنأأأأأد (18الىلقأأأأرة 
الأأأأ     ،(  وارتأأأأف  حتثأأأل السأأأأويد41الىلقأأأرة ، 129ه ، 24اجللسأأأأة واامبيأأأا )

لأأأأأيس إنشأأأأأاء  ليأأأأأة للمرادبأأأأأة، أن االدأأأأأرتاا اليابأأأأأاين "فحأأأأأرة كأأأأأان يؤيأأأأأد مبأأأأأدمياً 
، 117ه ، 22حماولأأأأأأأأأة للتواأأأأأأأأأل إىل  أأأأأأأأأل هلأأأأأأأأأ ا املشأأأأأأأأأحل" )اجللسأأأأأأأأأأة  إال

الواليأأأأأأأات املتحأأأأأأأدة  انظأأأأأأأر أيضأأأأأأأاً التحىلظأأأأأأأات الأأأأأأأ  أعربأأأأأأأت عنهأأأأأأأا(  32 الىلقأأأأأأأرة
 16، 25( و ويسأأأأأأأأأأأأأأأأرا )اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة 49الىلقأأأأأأأأأأأأأأأأرة ، 130ه ، 24 )اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة

 ( 9الىلقرة ، 134-133ه  ،1968نيسان/أبريل 

خبتأأأأأأوه التعأأأأأأديل الأأأأأأ   ادرت تأأأأأأه اليابأأأأأأان ووفأأأأأأود أ أأأأأأر  )انظأأأأأأر  (731)
مأن حأ ا الأ  درتا أات االأعالو(، ارتف  ادبأ اال تشأار  أن " 728 احلاشية

غرية، من شفهنا أن ترجح كىلأة التأرامة وجتعأل التواأل متبدو القبيل، رغم أهنا 
، وعلأأأأأأى أيأأأأأأة  أأأأأأالإىل اتىلأأأأأأاق عأأأأأأاد بشأأأأأأفن التحىلظأأأأأأات أمأأأأأأراً أكثأأأأأأر اأأأأأأعوبة  

نظامأأأاً مأأأن حأأأ ا القبيأأأل دأأأد يظأأأل نظريأأأاً ألن الأأأدول ال تبأأأد  اعرتاضأأأات  فأأأإن
، اللجنأأأأأأأة اجلامعأأأأأأأة، )املرجأأأأأأأع نىلسأأأأأأأهالتحىلظأأأأأأأات عأأأأأأأن طيأأأأأأأب  أأأأأأأاطر"  علأأأأأأأى
 ( 9 الىلقرة، 126ه ، 1968نيسان/أبريل  16، 24 اجللسة

 ،1968نيسأأأأأان/أبريل  10، 21تايلنأأأأأد )املرجأأأأأع نىلسأأأأأه، اجللسأأأأأة  (732)
 نيسأأأأأأأأأأان/ 16، 24 )اجللسأأأأأأأأأة (، واألرجنتأأأأأأأأأني47الىلقأأأأأأأأأرة ، 112-111 ه

 ،24 وتشيحو أأأأأأأألوفاكيا )اجللسأأأأأأأأة ،(45الىلقأأأأأأأأرة ، 130ه ، 1968 أبريأأأأأأأأل
 ،1968نيسأأأأأان/أبريل  16، 25(، وإ يوبيأأأأأا )اجللسأأأأأة 68الىلقأأأأأرة ، 132 ه
 ( 17الىلقرة ، 134 ه

ومأأع ذلأأك دأأد تحأأون مثأأة شأأحوك يف اأأحة النظأأاد اجلمأأاعي مأأا داد  (733)
"اون مودف الدولة ال  تعترب  اهلد  ذاته ال   يرمي التحىلظ إىل اقيقه حو

، اجمللأد 1962) وليأة مسأفلة أ ا أية"  نيمل اظ ووافقأة أغلبيأة الثلثأما نقفة 
 ،1962ار/مأأأأأأأأأأايو أي 30، 654اجللسأأأأأأأأأأة  ،  يميأأأأأأأأأأنس د  أريشأأأأأأأأأأاغا،األول
(  وانظأأأأأأر أيضأأأأأأاً االنتقأأأأأأادات الشأأأأأأديدة الأأأأأأ  وجههأأأأأأا 37الىلقأأأأأأرة ، 164 ه

Cassese ااأأأة ، يف أمأأأاكن متىلردأأأة، أعأأأالو( 720احلاشأأأية ) املأأأ كور، املرجأأأع 
    304-301 ه
خبتأأوه  أأألبية الأأأدول يف حأأأ ا اجملأأأال، انظأأأر أدأأأوال ادبأأأأ اال تشأأأار   (734)

، املرجأع املأ كور …Imbert, Les réservesو ؛أعأالو( 731أ نأاء مأؤمتر فيينأا )احلاشأية 
، املرجأأأأأأأأأأأأأع Riquelme Cortado أو، 147-146أعأأأأأأأأأأأأأالو(، ه  548)احلاشأأأأأأأأأأأأأية 

  321-316أعالو(، ه  575امل كور )احلاشية 
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ا محانيأأأة املىلتو أأأة للأأأدول  حأأأ و األ حأأأاد تسأأأتبعد حأأأل -
مأأن  5و 4األطأأرا   بأأداء اعرتاضأأات تفبيقأأاً أل حأأاد الىلقأأرتني 

نظراً للمرونة الحبأأة للغايأة املتا أة إنه   من اتىلادية فيينا 20املادة 
للأأأدول يف حأأأ ا الشأأأفن، يىلأأأرض اجلأأأواب بالسأأألب نىلسأأأه ال حمالأأأة؛ 

وقتضأأأأى  اأأأأيغت، فأأأأإن الأأأأدول املعرتضأأأأة علأأأأى اىلظأأأأات وبالىلعأأأأل
االتىلادية الدوليأة للقضأاء علأى مجيأع أشأحال التمييأز من  20املادة 

دىلهأا مأن تفييد ملو الرغم غياب  (735)متسحت باعرتاضاهتا العنتر 
جانأأأأأأأب  لثأأأأأأأي الأأأأأأأدول األطأأأأأأأرا ، وحأأأأأأأو الشأأأأأأأرط الأأأأأأأالاد للتقريأأأأأأأر 

 ؛20املادة " للتنايف وقتضى ي"املوضوع
أ نأت  20من جهة أ ر ، فإن اآللية الأ  أنشأفهتا املأادة  -

جلنأأة القضأأاء علأأى التمييأأز العنتأأر  املنشأأفة ووجأأب االتىلاديأأة عأأن 
يفأأأأأأرا السأأأأأأؤال  حتأأأأأأا، (736)التحىلظأأأأأأات جأأأأأأواااختأأأأأأاذ مودأأأأأأف مأأأأأأن 

معرفة ما إذا كان ح ا املودف يندرج يف نفاق تقييم املالءمأة  بشفن
أن متتنأأع عأأن اختأأاذ الراأأد أو مأأا إذا كأأان مأأن املتعأأني علأأى أجهأأزة 

مودأأف يف غيأأاب  ليأأات حمأأددة للتقيأأيم  ال شأأيء يف  قيقأأة األمأأر 
 إىل تنضأأأأا وجأأأأرد ا دأأأأرار بأأأأفن تلأأأأك اآلليأأأأات إذ  ، لكبأأأأيلزمهأأأأا 

 ،التحىلظأأأات جأأأواااملنتأأأوه عليهأأأا لتقريأأأر  ا جأأأراءات التعاحديأأأة
 قأأوق ا نسأان هلأا اأأال ية البأت يف حأأ و معاحأدات حي أات  وأن

فأأأأأإن بإمحاهنأأأأأا أن تقأأأأأود ، (737)النقفأأأأأة يف إطأأأأأار حتار أأأأأتها ملهمتهأأأأأا
 ب لك يف مجيع احلاالت، على غرار الدول 

إىل  يعأز والوادع أن ادال  الىلقهي احملتدد هبأ ا الشأفن  (5)
 مل:تضافر عدة عوا

__________ 

أعأأأالو(، الىلتأأأل  533)احلاشأأأية  ...Multilateral Treatiesانظأأأر  (735)
  2-الرابع

الأدول األطأرا   هبأا أدلأتاللجنة التحىلظات الأ   تراعي"جيب أن  (736)
  أ أأأر  بفريقأأأةمتلأأأك  أأألفة التتأأأر   هأأأي الفالتتأأأدي  أو االنضأأأماد:  ودأأأت
 ،اىلأأظ مأأا دبأأولبعأأدد  - أأ  لأأو كأأان با مجأأاع  -اللجنأأة  تتخأأ و مقأأرر وأ 
الو أأأام  الرمسيأأأة للجمعيأأأة العامأأأة، الأأأدورة الثالثأأأة )أ أأأر دأأأانوين"  أ يحأأأون لأأأه  ال

)أ((  انظأأأر بشأأأفن حأأأ ا 374(، الىلقأأأرة A/33/18) 18والثال أأأون، امللحأأأ  ردأأأم 
 Imbert :P.-H. Imbert, "Reservations and human rightsتعليقات املوضوع 

conventions", The Human Rights Review, vol. 6, No. 1 (Spring 1981), 

pp. 41–42 ًانظأر أيضأا  D. Shelton, “State practice on reservations to 

human rights treaties”, Canadian Human Rights Yearbook, Toronto, 

Carswell Company Limited, 1983, pp. 229–230   غأأ أن جلنأة القضأأاء
نأأت مأأؤ راً مودىلهأا إىل  أأد مأأا؛ وححأأ ا ال ظأأت، يف علأى التمييأأز العنتأأر  ليّ 

مأأا يلأأي: "يثأأأ  ، خبتأأوه اىلأأظ أبدتأأه اململحأأة العربيأأة السأأعودية2003عأأاد 
انشأأأأأغاالً بشأأأأأفن العأأأأأاد الفأأأأر   الدولأأأأأة أأأأأع وغأأأأأأ الأأأأددي  لأأأأأتحىلظ الفأأأأابع الوا
[  وتشأأأأأجع اللجنأأأأأة الدولأأأأأة منهأأأأأا الغأأأأأرض]موضأأأأأوع[ االتىلاديأأأأأة و]و انسأأأأأجامه

)الو أأأام  الرمسيأأأة الفأأأر  علأأأى إعأأأادة النظأأأر يف الأأأتحىلظ بقتأأأد  أأأحبه رمسيأأأاً" 
(، A/58/18) 18للجمعيأأأأأة العامأأأأأة، الأأأأأدورة الثامنأأأأأة وادمسأأأأأون، امللحأأأأأ  ردأأأأأم 

 ( 209الىلقرة 

  ( من التعلي  احلايل8)الىلقرة  انظر أدناو (737)

فأأأأأرا  قأأأأأاً إال فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  وعاحأأأأأدات إن السأأأأأؤال ال يُ  -
  قوق ا نسان؛

يف حأأأأأ ا امليأأأأأأدان  أواًل، وإذا كأأأأأان األمأأأأأأر كأأأأأ لك، فألنأأأأأأه -
و أأأأأدو دون غأأأأأأو، دأبأأأأأت املعاحأأأأأدات احلديثأأأأأة، بتأأأأأورة منتظمأأأأأة 

إنىلأاذ القواعأأد الأأ  تأأنز عليهأأا؛  لراأأدتقريبأاً، علأأى إنشأأاء  ليأأات 
نأأأأااع أ أأأأد يف أن يحأأأأون سأأأأب  أن يف  أأأأني أنأأأأه مل يومأأأأع ذلأأأأك، و 

اىلأظ، وأا يف ذلأك توافقأه  جوااحم ا تتاه تقييم حملقاض أو 
فأأأأأأإن ، (738)موضأأأأأأوع وغأأأأأأرض املعاحأأأأأأدة الأأأأأأ  اأأأأأأي  بشأأأأأأفهنامأأأأأأع 

معاحأأأأأأأأأدات  قأأأأأأأأأوق ا نسأأأأأأأأأان ختأأأأأأأأأول للهي أأأأأأأأأات الأأأأأأأأأ  تنشأأأأأأأأأ ها 
 -علأأأأأأأى املسأأأأأأأتو  ا دليمأأأأأأأي  -)بعضأأأأأأأها  متباينأأأأأأأةا تتااأأأأأأأات 

الأأبعض اآل أأر، وأأا فيأأه  أن غأأأ ،يسأأتفيع أن يتأأدر دأأرارات ملزمأأة
وجأأأأأه للأأأأأدول يُ اللجنأأأأأة املعنيأأأأأة اقأأأأأوق ا نسأأأأأان، ال ميحنأأأأأه إال أن 

 توايات عامة أو مرتبفة بتظلم فرد (؛
وحأأأأ و الظأأأأاحرة جديأأأأدة نسأأأأبياً ومل يف أأأأ حا يف االعتبأأأأار  -

 حمررو اتىلادية فيينا؛
 قأأوق معاحأأدات وبا ضأأافة إىل ذلأأك، وضأأعت حي أأات  -

للغايأأأأأأة ال تتااأأأأأأاهتا يف حأأأأأأ ا اجملأأأأأأال:  ا نسأأأأأأان مىلهومأأأأأأاً وا أأأأأأعاً 
موضأأأأأوع تحتأأأأأف بأأأأأإدرار ا تتااأأأأأها بتقيأأأأأيم توافأأأأأ  اىلأأأأأظ مأأأأأع  مل

، أيضأأاً  هلأأا تعتأأرب أنبأأدا أهنأأا روأأا الأأ  أنشأأفهتا، بأأل  وغأأرض املعاحأأدة
 أأأول هلأأأا مل  أأأ  وإن يف األمأأأر يف حأأأ ا الشأأأفن، ا تتأأأاه البأأأت 

"القابليأة  لنظريأةوتفبيقأاً منهأا ، (739)بفريقأة أ أر ح ا اال تتاه 
اعتربهتأأأا أعلنأأأت أن الأأأدول املبديأأأة للتحىلظأأأات الأأأ   فقأأأد للتجزمأأأة"،

باملعاحأأأأدة، وأأأأا فيهأأأأا  ملزمأأأأة  تلأأأأك اهلي أأأأات اىلظأأأأات غأأأأأ اأأأأحيحة 
 ؛(740)احلحم أو األ حاد ال  تنتب عليها تلك التحىلظات

، الأأأأأأدول معارضأأأأأأة تلأأأأأأك اهلي أأأأأأات ك أ أأأأأأارتاذهأأأأأأا لبعمو  -
تعأأد  احلأأدود الأأ  فيمأأا يوعاحأأدة والأأ  ال تتودأأع أن تحأأون ملزمأأة 

__________ 

 أدناو  751انظر احلاشية  (738)
 Aust: A. Aust, Modern Treaty Lawتعليقات انظر هب ا التدد  (739)

and Practice, Cambridge University Press, 2000, pp. 122–123  
 الو ام ، تقرير اللجنة املعنية اقوق ا نسان، 24 ردمالعاد  التعلي  (740)
(، اجمللأد A/50/40) 40 ردأم امللحأ  ادمسأون، الأدورة العامة، للجمعية لرمسيةا

 الأأأأبالغ، ترينيأأأأداد وتوبأأأأاغو ضأأأأد ِكنأأأأد و  ؛18األول، املرفأأأأ  ادأأأأامس، الىلقأأأأرة 
، املرجأأع 1999تشأأرين الثأأاين/نوفمرب  2املعتمأأد يف  املقأأرر ،845/1999 ردأأم

 الثأاين، اجمللأد(، A/55/40) 40 ردأم امللحأ  ،الدورة ادامسة وادمسوننىلسه، 
الفأأأر    وأد  حأأأ ا القأأأرار بالدولأأأة 7-6 الىلقأأأرة ألأأأف، - عشأأأر احلأأأاد  املرفأأأ 

]للعهأأأد الأأأدويل ادأأأاه بأأأاحلقوق املدنيأأأة الربوتوكأأأول اال تيأأأار   نقأأأضاملعنيأأأة إىل 
 الىلتأأل ،(أعأأالو 533)احلاشأأية  … Multilateral Treaties)انظأأر ة[ يوالسيا أأ
 26ومل مينع ح ا اللجنة من أن تعترب، يف درار ال أ  مأؤر  ؛ ((1)احلاشية  5-الرابع

 ،عهأأدالداد وتوبأأاغو دأأد انتهحأأت عأأدة أ حأأاد مأأن يأأ، أن ترين2002 ذار/مأأارس 
 السأأأأأأابعة الأأأأأدورة ،املرجأأأأأع نىلسأأأأأهومنهأأأأأا احلحأأأأأم الأأأأأ   ينتأأأأأب عليأأأأأأه اىلظهأأأأأا )

 ( راء - التا ع املرف  الثاين، اجمللد(، A/57/40) 40 ردم امللح  وادمسون،
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للهي أأات املعنيأأة ، وذحأأب بعضأأها إىل  أأد إنحأأار أن يحأأون تقبلهأأا
 ؛(741)أ  ا تتاه يف املسفلة

 ويأأزداد حأأ ا األمأأر تعقيأأداً جأأراء ردود فعأأل املأأدافعني عأأن -
، حتأأأا مل يسأأأهم يف ختىليأأأف هلأأأا قأأأوق ا نسأأأان واملأأأ حب املنااأأأر 

   ظمه يف معحو مع ذلك نزاع مىلتعل  دة نزاع 
 -حتأب عمومأاً والوادع أن األمور أدل تعقيأداً ال حمالأة حتأا يُ  (6)
رضأأية متامأأاً  فأأفواًل، لأأيس مثأأة شأأك يف أن أن احلالأأة مُ حأأ ا ال يعأأر و 

يف  عليهأأا األمأأرعأأرض يُ  قأأوق ا نسأأان، عنأأدما معاحأأدات حي أأات 
تحىلظ، بتقيأيم جأواا الأإطار حتار تها ال تتاااهتا، تحون خمتتة 

  (742)والغأأأأأرض منهأأأأأا موضأأأأأوع املعاحأأأأأدةيف ذلأأأأأك توافقأأأأأه مأأأأأع  وأأأأأا
 تتمحن من االضفالعاملتعني ا درار بفن ح و اهلي ات لن من  إنو 

ال تتااأأاهتا  الأأددي باملهأأاد املنوطأأة هبأأا إذا مل تتحقأأ  مأأن النفأأاق 
إااء الأأأدول املعنيأأأة،  أأأواء يف معأأأرض النظأأأر يف طلبأأأات مقدمأأأة مأأأن 

ا أو يف حتار أأأته ،يف تقأأأارير دوريأأأةالنظأأأر أو  مأأأن األفأأأراد،الأأأدول أو 
 جأأأأوااتقيأأأأيم  ا الشأأأأفنيعأأأأود إليهأأأأا يف حأأأأ و اال تشأأأأارية؛  لو يىلتهأأأأا

املنشأأأأأ ة التحىلظأأأأأات الأأأأأ  تبأأأأأديها الأأأأأدول األطأأأأأرا  يف املعاحأأأأأدات 
، ال تحأأأأون هلأأأأا مأأأأن يف ديامهأأأأا بأأأ لك انيأأأأاً،   و (743)اهلي أأأأات لتلأأأك

 :ال أكثأأأرأدأأأل و  مأأأا يحأأأون هلأأأا يف أ  جمأأأال   أأأر، ال إال السأأألفات
املنشأفة  الدوليأة األ أر اللجنة املعنيأة اقأوق ا نسأان واهلي أات  إن

الأأأأأأأ  ال تتمتأأأأأأأع بسأأأأأأألفة ووجأأأأأأأب معاحأأأأأأأدات  قأأأأأأأوق ا نسأأأأأأأان، و 
احملأأاكم  أمأأاتحتسأأب حأأ و السأألفة يف جمأأال التحىلظأأات؛  ال ،البأأت

 هلأأأا اأأأال ية اختأأأاذ دأأأرارات ملزمأأأة فإهنأأأا تتمتأأأع هبأأأ و ا دليميأأأة الأأأ  
 

__________ 

انظأأأر بتأأأىلة  ااأأأة االنتقأأأأادات الشأأأديدة الأأأ  وجهتهأأأا الواليأأأأات  (741)
(، اجمللأأد A/50/40) 40 ردأم امللحأأ  ،الأدورة ادمسأون نىلسأأه، املرجأعاملتحأدة )

، وفرنسأأأأأأا (132املرجأأأأأع نىلسأأأأأأه، ه (، واململحأأأأأة املتحأأأأأأدة )127األول، ه 
 (، اجمللأدA/51/40) 40الأدورة احلاديأة وادمسأون، امللحأ  ردأم املرجع نىلسه، )

 ( 113-111األول، املرف  السادس، ه 

 بشأأأفن 1997 لعأأاد للجنأأة األوليأأة اال أأأتنتاجاتمأأن  5الىلقأأرة انظأأر  (742)
  قأوق معاحأدات فيها وا الشارعة األطرا  املتعددة املعاحدات على التحىلظات
 يثما كانت ح و املعاحدات  اكتة فيما يتعل  هب ا املوضأوع،   [   ]: "ا نسان

ووجبهأأا اأأال ية التعليأأ  وتقأأدمي التواأأيات فيمأأا  ةنشأأفكانأأت هلي أأات الراأأد امل
 اىلظات الأدول، كأي تضأفلع باملهأاد املنوطأة هبأا"  وقبوليةيتعل ، يف مجلة أمور، 

 ( 157، الىلقرة 109ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1997  ولية)

 قأأأأأوق  معاحأأأأأداتطأأأأأالع علأأأأأى عأأأأأرض شأأأأأامل ملودأأأأأف حي أأأأأات الل (743)
، 1996  وليأأةالتقريأأر الثأأاين عأأن التحىلظأأات علأأى املعاحأأدات،  ا نسأأان، انظأأر

، A/CN.4/478و Add.1و A/CN.4/477الو يقتأأأأأأان (، األولاجمللأأأأأأد الثأأأأأأاين )اجلأأأأأأزء 
 575، املرجأأأأأأع املأأأأأأ كور )احلاشأأأأأأية Greig انظأأأأأأر أيضأأأأأأاً ؛ و 210-193الىلقأأأأأأرات 

 575، املرجأع املأ كور )احلاشأية Riquelme Cortado؛ و107-90أعأالو(، ه 
  وفيمأأأأا يتعلأأأأ  بوجأأأأه  أأأأاّه باهلي أأأأات الأأأأ  أنشأأأأفهتا 353-345أعأأأأالو(، ه 

 ,I. Cameron and F. Hornاالتىلاديأأأة األوروبيأأأة حلقأأأوق ا نسأأأان، انظأأأر 

“Reservations to the European Convention on Human Rights: the Belilos 

Case”, German Yearbook of International Law, vol. 33 (1990), pp. 88–92   

إذا كانت كل ف، وأ أاً   الثاً و   (744)  دود معينةيف ولحن السلفة،
تسأأوية املنااعأأأات( حي أأات  قأأوق ا نسأأان )أو معاحأأدات حي أأات 

، فإهنأأأأأأأأا يف أمرحأأأأأأأأانأأأأأأأأااع تالتحىلظأأأأأأأأات امل جأأأأأأأأواام ميحنهأأأأأأأأا أن تقأأأأأأأأيّ 
 علأأى االلتأأأزادموافقأأة الدولأأأة  عأأأنتقييمهأأا ب تسأأأتعيضتسأأتفيع أن  ال

وغأأأر عأأأن البيأأأان أن اال تتااأأأات الأأأ  تعأأأود إىل   (745)باملعاحأأأدة
ال متأأأس باال تتأأأاه الأأأ   يعأأأود إىل الدولأأأة يف  حي أأأات املعاحأأأدات

االعأأأأرتاض عليهأأأأا، علأأأأى  أأأأو مأأأأا نتأأأأت عليأأأأه  دبأأأأول التحىلظأأأأات أو
  (746)من اتىلادية فيينا 23و 21و 20ونظمته املواد 

ال يأأأأورد  2-3، وبأأأأالرغم مأأأأن أن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي كأأأأ لك (7)
إمحانية أن يناط باحملأاكم الوطنيأة ا تتأاه يف حأ ا الشأفن،  ارا ة

فهو ال يستبعد تلك ا محانية: إن ح و احملاكم حأي يف نظأر القأانون 
الدويل جزء ال يتجزأ من "الدولة"، وميحأن هلأا، إذا ادتضأى األمأر، أن 

ال شأأيء مينأأع احملأأاكم الوطنيأأة   ومأأن مثّ، (747)ترتأأب مسأأؤولية الدولأأة
 أبأأأدهتاالتحىلظأأأات الأأأ   جأأأوااد االدتضأأأاء، بتقيأأأيم مأأأن أن تقأأأود، عنأأأ

 وأأأا يف ،(748)يُعأأأرض عليهأأأا دولأأأة عنأأأدما تبأأأت حأأأ و احملأأأاكم يف نأأأزاع
 الغرض منها عاحدة و امل موضوعتقييم توافقها مع  ذلك

__________ 

بشأأأفن التحىلظأأأات  مأأأن اال أأأتنتاجات األوليأأأة للجنأأأة 8الىلقأأأرة انظأأأر  (744)
: علأى املعاحأأدات املتعأأددة األطأرا  الشأأارعة وأأا فيهأا معاحأأدات  قأأوق ا نسأأان

ة إىل أن القأوة القانونيأة ملأا تتأل إليأه حي أات الراأد مأن ا أتنتاجات نأ"تشأ اللج
لسألفتها بشأفن معاجلأة التحىلظأات ال ميحأن أن تتجأاوا القأوة الناجتأة  يف حتار أتها

، 1997) وليأة عن السلفات املعفاة هلا لتفديأة دورحأا العأاد املتمثأل يف الراأد" 
  (157، الىلقرة 109ه (، الثايناجمللد الثاين )اجلزء 

مأأأأأأأأأن  10و 6الىلقأأأأأأأأأرتني لجنأأأأأأأأأة هبأأأأأأأأأ ا ادتأأأأأأأأأوه يف الال ظأأأأأأأأأت  (745)
ا أأتنتاجاهتا األوليأأة أن ا تتأأاه حي أأات الراأأد يف تقيأأيم اأأحة التحىلظأأات 

التقليديأأأة الأأأأ   الردابأأأةمس علأأأأى  أأأو   أأأر بفرامأأأأ  ]يأ[أأأأال ]و[ستبعد ]يأ[أأأأ"ال 
عأدد مقبوليأة الأتحىلظ، تقأع علأأى  الأة تف أ  هبأا األطأرا  املتعادأدة" وأنأه "يف 

تمثأل حأ ا ا جأراء، مأثاًل، الدولة املتحىلظة مسؤولية اختاذ ا جراء الالاد  ودد ي
إمأأا يف تعأأديل الدولأأة لتحىلظهأأا  االأأة عأأدد مقبوليتأأه، أو يف  أأحب اىلظهأأأا، 

  (نىلسهيف ختليها عن أن تتبح طرفاً يف املعاحدة" )املرجع  أو
 للجنأأة املعنيأأة اقأأوق ا نسأأان، 24العأأاد ردأأم  التعليأأ  ،مأأع ذلأأك ،انظأأر (746)

 740)احلاشأأية  40مسأأون، امللحأأ  ردأأم الو أأام  الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة اد
 املعاحأأدة موضأأوعمهمأأة البأأت يف توافأأ  الأأتحىلظ مأأع ]: "ليسأأت 18، الىلقأأرة أعأأالو(

 بتأحوكمن املنا ب أن تقود هبا الدول األطأرا  فيمأا يتعلأ  مهمة [ والغرض منها
وحأأ ا املقفأأع ينأأادض الىلقأأرة السأأابقة الأأ  أدأأرت فيهأأا اللجنأأة بأأفن    قأأوق ا نسأأان"

عنااأأر تسأأتند مأأن جانأأب الأأدول ميحأأن أن يأأوفر للجنأأة  اض علأأى اىلأأظ مأأا"االعأأرت 
 " وحدفهالعهد  موضوعيف تىلسأحا ملد  اتىلاق التحىلظ مع إليها 
األفعأأأال غأأأأ سأأأؤولية الأأأدول عأأأن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة ومأأأن  4املأأأادة  انظأأأر (747)

، والأأأأأأ  اعتمأأأأأأدهتا اللجنأأأأأأة يف دورهتأأأأأأا الثالثأأأأأأة أجهأأأأأأزة الدولأأأأأأة( ات)تتأأأأأأرفاملشأأأأأأروعة دوليأأأأأأاً 
  53-50و 32ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  وليةوادمسني، 

كأأأأأأأانون   17انظأأأأأأأر  حأأأأأأأم احملحمأأأأأأأة االااديأأأأأأأة السويسأأأأأأأرية املأأأأأأأؤر   (748)
 F. v. R. and the Council of Stateالتادر يف دضية و ، 1991األول/ديسمرب 

of Thurgau Canton, Swiss Federal Supreme Court decision of 17 

December 1992, Journal des tribunaux (1995), pp. 523–537،   والتعليأ
 J.-F. Flauss, “Le contentieux des réserves à la الأوارد يف املرجأع التأايل:

CEDH devant le Tribunal fédéral suisse: Requiem pour la déclaration 

interprétative relative à l’article 6 § 1”, Revue universelle des droits de 

l’homme, vol. 5, Nos. 9–10 (1993), pp. 297–303  
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الأأأتحىلظ جأأأواا أن ا تتأأأاه تقيأأأيم ويرتتأأأب علأأأى مأأأا تقأأأدد  (8)
ميحأأن أن متار أأه أيضأأاً اهلي أأات القضأأامية والتححيميأأة الدوليأأة  وحأأ ا مأأا 
 أأيحون عليأأه األمأأر فرضأأاً لأأو أن معاحأأدة نتأأت اأأرا ة علأأى تأأد ل 

غأأ أنأه ال يوجأد التحىلظأات، تأواا حي ة دضامية للبأت يف نأزاع متعلأ  
يف  أأأني أن حأأأ و  ،هبأأأ ا املعأأل اتتحىلظأأأمتعلأأ  بالفيمأأا يبأأأدو أ  بنأأأد 

أن  شأك يفغأأ أنأه ال   (749)فيهالبت القضامي ا تقبل بسهولةلة املسف
نهأأأا األطأأأرا  نزاعأأأاً مأأأن حأأأ ا القبيأأأل ميحأأأن أن تبأأأت فيأأأه كأأأل حي أأأة يعيّ 

، لأأأ لكتفبيقهأأأا  و  املتعلقأأأة بتىلسأأأأ املعاحأأأدة أو ادالفأأأاتللىلتأأأل يف 
يم ا تتأاه اهلي أة يتعني اعتبار كأل بنأد عأاد لتسأوية املنااعأات بنأداً يِقأ

  وذلأأأك حأأأو املودأأأف الأأأ   (750)نهأأأا األطأأأرا  يف حأأأ ا اجملأأأالالأأأ  يعيّ 
التحىلظأات بشأفن  1951اخت ته حمحمة العدل الدوليأة يف فتواحأا لعأاد 

 :ا بادة اجلماعية واملعادبة عليها جرميةعلى اتىلادية منع 
تحىلظ لأأطأرا  أ أر   دبأولالأ  تعتأرب  ،اجلأامز أن بعأض األطأرا  ومن 

اختأأاذ مودأأف علأأأى املسأأتو  القضأأامي بشأأأفن  تقأأأرراالتىلاديأأة،  للغأأأرض مأأنمأأا منافيأأاً 
اتىلأأاق حأأ ا النحأأو إمأأا عأأن طريأأ   علأأىتسأأوية النأأزاع الناشأأئ ل تسأأعىحأأ ا ادأأال  و 

  (751)أو بالفريقة املنتوه عليها يف املادة التا عة من االتىلادية  اه
__________ 

 H. J. Bourguignon, “The Belilos case: new انظأر هبأ ا الشأفن (749)

light on reservations to multilateral treaties”, Virginia Journal of 

International Law, vol. 29, No. 2 (Winter 1989), p. 359; or D. W. 

Bowett, “Reservations to non-restricted multilateral treaties”, The 

British Year Book of International Law, vol. 48 (1976–1977), p. 81  
ة املنااعأأات فيمأأا يتعلأأ  بالأأدور الأأ   ميحأأن أن تؤديأأه حي أأات تسأأوي (750)

 أدناو  5-2-3يف ح ا الشفن، انظر املبدأ التوجيهي 

(751) Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  27 أعالو(، ه 364)انظر احلاشية   
، يف أدأرت ضأمناً  English Channelدضأية  ألجألكمأا أن حي أة التححأيم املنشأفة 

تحىلظأات ال جأواايف  بالبأت، ا تتااأها 1977 زيران/يونيأه  30درارحا املؤر  
]مأأن اتىلاديأأة اجلأأر   6أن "التحىلظأأات الثال أأة علأأى املأأادة  اعتأأربت بأأفنىلرنسأأية ال

 Case concerning the" )ومقبولأةة يأ[ حأي اىلظأات  قيق1958القأار  لعأاد 

delimitation of the continental shelf between the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, and the French Republic, UNRIAA, vol. 

XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 40, para. 56  ) مودأف حمحمأة  أيضأاً انظأر و
خمتلىلأأأة و  ،"اىلظأأأات" )ذات طأأأابع  أأأاه  قأأأاً  تأأأوااالعأأدل الدوليأأأة فيمأأأا يتعلأأأ  

مشأأأأأروع املبأأأأأدأ  انظأأأأأر -املمار أأأأأة  دليأأأأألموضأأأأأوع  التحىلظأأأأأات الأأأأأ  تشأأأأأحل عأأأأن
)ا عالنأأأأات االنىلراديأأأأة التأأأأادرة وقتضأأأأى شأأأأرط ا تيأأأأار (  6-4-1التأأأأوجيهي 
 ،((199-195 ه ،(الثأأاين اجلأأزء) الثأأاين اجمللأأد ،2000  وليأأة) عليأأه والتعليأ 
)انظأأر  اجلربيأأةا عالنأأات اال تياريأأة لقبأأول واليتهأأا  يف املدرجأأةالتحىلظأأات  وحأأي

التأأادر يف دضأأية  1957تشأأرين الثأأاين/نوفمرب  26بتأأىلة  ااأأة احلحأأم املأأؤر  
Right of passage over Indian Territory (Preliminary Objections), I.C.J. 

Reports 1957, p. 125, at pp. 141–144للقاضأأأأأياملنىلأأأأأرد  والأأأأرأ  ؛ 
Hersch Lauterpacht  يف دضأأيةCertain Norwegian Loans, Judgment of 

6 July 1957 ورأيأه املخأالف يف دضأأية  ،45-43، يف ه 9، املرجأع نىلسأه، ه
Interhandel, (Switzerland v. United States of America), Preliminary 

Objections, Judgment of 21 November 1959, I.C.J. Reports 1959, p. 6, at 

pp. 103–106الأأأأرأيني املخأأأأالىلني للأأأأرميس  انظأأأأر أيضأأأأاً و  ؛Klaedstad  والقاضأأأأي
Armand-Ugon ،2 نياملؤر  األمرينك لك   انظر(  93و 75 ه، املرجع نىلسه 
 .Legality of Use of Force (Yugoslavia v دضأي بشأفن  1999 زيران/يونيأه 

United States of America), I.C.J. Reports 1999, p. 916, at pp. 923–924, 

الأأتحىلظ  جأأوااا تتأأاه تقيأأيم أن بالتأأايل اعتبأأار  جيأأبو  (9)
املختلىلأأأة الأأأ  يفلأأأب منهأأأا تفبيأأأ   للحيانأأأات ،بتأأأورة أعأأأم ،عأأأودي

يف  أأأأأأأأأأدود ، وكأأأأأأأأأأ لك، وحأأأأأأأأأأي: الأأأأأأأأأأدول ،املعاحأأأأأأأأأدات وتىلسأأأأأأأأأأأحا
وراأأأد  املنااعأأأات، وحي أأأات تسأأأوية احملليأأأةا تتااأأأاهتا، حماكمهأأأا 

  بيأد أنأه ال تحأون للموادأف الأ  ميحأن أن تتخأ حا تفبي  املعاحدة
قانونيأأأة تلأأك اهلي أأأات يف حأأأ ا التأأأدد ديمأأأة دانونيأأأة تىلأأأوق القيمأأأة ال

ال  يضىليها عليها مركزحأا: إن الىلعأل "تقأّيم" الأ   ا تارتأه اللجنأة 
فعل  ياد  الفأابع  2-3يف اجلملة التمهيدية من املبدأ التوجيهي 

وال ينفو  على  حم مسب  بتدد  جية ح ا التقييم  ومأن حأ ا 
ا تتااأأه" تشأأأ إىل أن نفأأاق املنظأأور أيضأأاً، فأأإن عبأأارة "كأأل يف 

ت تسأأوية املنااعأأات والراأأد بأأإجراء حأأ ا التقيأأيم ا تتااأأات حي أأا
ليسأأأت ا تتااأأأات ال حمأأأدودة وإنأأأا مفابقأأأة لال تتأأأاه املنأأأاط 

  هب و اهلي ات من ِدبل الدول
السأأأامد  (752)"اأأأندوق الربيأأأد -الوديأأأع "بيأأد أنأأأه وفقأأأاً ملبأأأدأ  (10)

مأأأأأأأأأأأأأن اتىلاديأأأأأأأأأأأأأة فيينأأأأأأأأأأأأأا  77إىل  أأأأأأأأأأأأأد كبأأأأأأأأأأأأأأ واملحأأأأأأأأأأأأأرس يف املأأأأأأأأأأأأأادة 
يأأأأع ال ميحنأأأأه مبأأأأدمياً إال أن حيأأأأيط علمأأأأاً فأأأأإن الود ،(753)1969 لعأأأأاد

دون أن  (754)ر هبا وأن حييلها إىل الدول املتعاددةعَ شت بالتحىلظات ال  يُ 
  جوااحايبت يف 

 ،8-1-2لجنة، باعتمادحا املبدأ التوجيهي الغأ أن  (11)
لتفأأأوير التأأأدرجيي للقأأانون الأأأدويل، أنأأأه يف اارتأأفت، انفالدأأأاً مأأأن منظأأور 

يتعأأني عليأأه  ة بتأأورة بينأة،ر يراحأأا الوديأأع غأأ جأأامالأ  تحىلظأأات ال الأة 
اجلهأأأأأأأة الأأأأأأأ  أبأأأأأأأدت الأأأأأأأتحىلظ إىل مأأأأأأأا يأأأأأأأراو ]غأأأأأأأأ  "يوجأأأأأأأه انتبأأأأأأأاوأن 

"]مل تأأأأر وحتأأأأا ال  لأأأأو مأأأأن أمهيأأأأة أنأأأأه يف حأأأأ و املنا أأأأبة   (755)"جأأأأامز[
                                                                                                       

paras. 21–25، و(Yugoslavia v. Spain) ؛33-29 ، الىلقأأرات772، املرجأأع نىلسأأه، ه 
 Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002)و

(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Request for the indication 

of provisional measures, Order of 10 July 2002, I.C.J. Reports 2002, p. 

299, at pp. 245–246, para. 72  
 7-1-2( مأأأأأأن التعليأأأأأأ  علأأأأأأى املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي 3الىلقأأأأأأرة ) انظأأأأأأر (752)

(، الثأأأأأأأاين، اجمللأأأأأأأد الثأأأأأأاين )اجلأأأأأأأزء 2002  وليأأأأأأأة)و أأأأأأامف اجلهأأأأأأأة الوديعأأأأأأة(، 
 J. Combacau, “Logique de la validité contre؛ وانظر كأ لك 47-46 ه

logique de l’opposabilité dans la Convention de Vienne sur le droit des 

traités”, Le droit international au service de la paix, de la justice et du 

développement: Mélanges Michel Virally, Paris, Pedone, 1991, p. 199  

  1986 فيينا لعاد من اتىلادية 78املادة  نا رتال   (753)

، الىلأأأأرع (اجلهأأأة الوديعأأأأة)و أأأأامف  7-1-2انظأأأر املبأأأأدأ التأأأوجيهي  (754)
، اجمللأأأد 2002  وليأأأة أعأأأالو  ولالطأأأالع علأأأى التعليأأأ  عليأأأه، انظأأأر 1-جأأأيم

  49-46ه (، الثاينالثاين )اجلزء 

املرجع ، "[ بتورة بيربنةاجلامزة"ا جراءات يف  الة التحىلظات ]غأ  (755)
( مأأأأأأن التعليأأأأأأ  علأأأأأأى املبأأأأأأأدأ 4  وانظأأأأأأر أيضأأأأأأاً الىلقأأأأأأأرة )51-49نىلسأأأأأأه، ه 
)ا جأأراءات يف  الأأة التحىلظأأأات غأأأ التأأحيحة بتأأأورة  8-1-2التأأوجيهي 

   197ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006  وليةبيربنة(، 
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الأ   التأحةعأدد  إجراء متييز بني خمتلف أ س املسوَّغأن من  [اللجنة
  (756)1986و 1969لعامي  فيينا  ىلاديمن ات "19املادة وردت يف 

بتقيأأأأيم جأأأأواا فأأأأإن الوضأأأأع احلأأأأايل فيمأأأأا يتعلأأأأ   مثومأأأأن  (12)
 ، قأوق ا نسأان معاحأداتالتحىلظات على املعاحدات، وخبااة 

لتقيأأأأيم عأأأأدة  ليأأأأات  ، بأأأأنيتعأأأأايشعلأأأأى األدأأأأل أو يسأأأودو توافأأأأ ، 
 :(757)التحىلظاتجواا 
،  تأراً بأني الأدول تتشأحل فيمأا حي اآلليأة الأ   إ داحا -
تحييىلهأا فيينا وميحأن  تا، وتحر ها اتىلاديالعادشحل القانون وحي ت

 ؛املعنيةعاحدات تتضمنها امل متعلقة بالتحىلظاتببنود  ااة 
املعاحأأأأأدة حي أأأأأة لراأأأأأد تفبيقهأأأأأا، فأأأأأإن مأأأأأن  تنشأأأأأئعنأأأأأدما  -

جأأأأأأأواا  تقأأأأأأأّيماملسأأأأأأأتقر  اليأأأأأأأاً أن حأأأأأأأ و اهلي أأأأأأأة جيأأأأأأأوا هلأأأأأأأا أيضأأأأأأأاً أن 
  تتخأأأأأأأأ و يف حأأأأأأأأ ا التأأأأأأأأدد التحىلظأأأأأأأأات، علأأأأأأأأى أن املودأأأأأأأأف الأأأأأأأأ 

 ؛يحتسب  جية أدو  من احلجية ال  يضىليها مركز اهلي ة املعنية ال
سأمح بإمحانيأة جلأوء الأدول واملنظمأات الدوليأة يُ  هغأ أن -

األطأأرا ، عنأأد االدتضأأاء، إىل الفأأرق االعتياديأأة للتسأأوية السأألمية 
، وأأا فيهأأا الفأأرق القضأأامية أو التححيميأأة، إذا نشأأف نأأزاع للنزاعأأات

 ؛(758)تحىلظالبينها بشفن جواا 
ل احملأأاكم الوطنيأأة عد أن ختأأورب بعأأالوة علأأى ذلأأك، ال يسأأت -

 ،(759)، علأأى غأأرار اهلي أأات القضأأامية السويسأأريةلنىلسأأها حأأي أيضأأاً 
 اىلظ من ااوية القانون الدويل  جواا   النظر يف 

لأأأو مأأأن  ال  التقيأأأيمتعأأأدد إمحانيأأأات ومأأأن الواضأأأح أن  (13)
لأأيس أدلهأأا ا تمأأال ديأأاد تنادضأأات بأأني املوادأأف و بعأأض العيأأوب، 

الأأأأ  ميحأأأأن أن تتخأأأأ حا خمتلأأأأف اجلهأأأأات بشأأأأفن الأأأأتحىلظ الوا أأأأد 

__________ 

 ( 5) ، املرجع نىلسه، الىلقرة8-1-2املبدأ التوجيهي التعلي  على  (756)

، 1996  وليأأأأةالتقريأأأأر الثأأأأاين عأأأأن التحىلظأأأأات علأأأأى املعاحأأأأدات،  انظأأأأر (757)
، الىلقأأرات A/CN.4/478و Add.1و A/CN.4/477الو يقتأأان  (،األولاجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 

 واضأأأأأحاً  تفييأأأأداً الراأأأأد علأأأأى مودأأأأأف مؤيأأأأد لتحامأأأأل نظأأأأأم  ولالطأأأأالع  211-215
؛ وانظأأر 98-97 أعأالو(، ه 575املرجأع املأ كور )احلاشأية  ،Lijnzaad للغايأة، انظأر

 G. Cohen-Jonathan, “Les réserves dans les traités institutionnels relatifsأيضأاً 

aux droits de l’homme: nouveaux aspects européens et internationaux”, Revue 

générale de droit international public, vol. 100 (1966), p. 944  

، ومأن "وح ا على كل  ال معلأ  علأى شأرط وجأود "نظأم داممأة بأ اهتا (758)
تىلاديأأأة اال أو ،االتىلاديأأة األوروبيأأة حلقأأأوق ا نسأأان أنشأأأفهتابينهأأا ال حمالأأة الأأأنظم الأأ  
امليثأاق األفريقأي  أو : "ميثأاق  أان  و أيه، كو أتاريحا"،األمريحيأة حلقأوق ا نسأان

 ,”B. Simma, “Self-contained regimes )دأأأارنحلقأأأوق ا نسأأأان والشأأأعوب 

Netherlands Yearbook of International Law, vol. 16 (1985), pp. 130 et seq., 

or T. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, 

Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 230 et seq)  
 أعالو  748 انظر احلاشية (759)

غأأ أن حأ ا   (760)(تأنيخمتلىل تنيبشفن اىلظني متفابقني لدول )أو
 فاجلهأاا -للتقيأيم اال تمال، يف  قيقة األمأر، مأالاد لحأل نظأاد 

الوا أأأأأأد ميحأأأأأأن أن يتخأأأأأأ  مأأأأأأع مأأأأأأرور الودأأأأأأت دأأأأأأرارات متنادضأأأأأأة، 
 التقييم أااًل من انعداد  وا فراط يف التقييم دد يحون  أاً 

امنياً يف التقييم تعادب عمليات حناك  فر أفدا يشحله و  (14)
نظأاد ويف  الة    الهلا التقييمتم يحن أن ميلىلرتة ال  لغياب اديد 

، بالقأأأأدر القابأأأأل مأأأأن االتىلاديأأأأة 20املأأأأادة مأأأأن  5الىلقأأأأرة اأأأأدد فيينأأأأا 
بأأأاال ر اعرتاضأأأاً  تتأأأوغالىلأأأرتة الأأأ  جيأأأوا فيهأأأا للدولأأأة أن لالنفبأأأاق، 

تأاريخ تلقأأي ا شأعار بأأالتحىلظ )أو إعأراب الدولأأة عشأر شأهراً التاليأأة ل
بيأد أن مثأأة مشأأحلة  قيقيأأة تثأأور   (761)املعرتضأة عأأن الرضأأا بأأااللتزاد(

الأأ  تتسأأم، و  ،أو شأأبه القضأأاميالقضأأامي  التحقأأ يف مجيأأع  أأاالت 
رض املسأأفلة علأأى حي أأة عأأوتتودأأف علأأى  ، بفابعهأأا اال تمأأايلافرتاضأأاً 

ا اديأأد  أأ  حي أأات ادأأرتُ  وملعاجلأأة حأأ و املشأأحلةالتسأأوية أو الراأأد  
وإضأافة   (762)حي ك لكإبداء رأيها بىلرتة ا ر عشر شهراً يف  الراد

فأأأ ة يف الودأأأت إىل أن أيأأأاً مأأأن النتأأأوه ذات التأأألة باملوضأأأوع والنا
يبأدو متوافقأاً  أأ  ال يحأاد الأراحن ال تأنز علأى حأ ا التحديأأد، فإنأه 

ضأأأأمان تقيأأأأد والأأأأ   يرمأأأأي إىل  ،مأأأأع أ أأأأاس تأأأأد ل حي أأأأات الراأأأأد
األطأأأرا  باملعاحأأأدة، وأأأا يف ذلأأأك اأأأون موضأأأوع املعاحأأأدة والغأأأرض 

عأأالوة علأأى ذلأأأك، وكمأأا  أأبقت ا شأأارة إليأأأه، فأأإن مأأن بأأأني  منهأأا 
عرتاضأات حأأو ال تبأد  إال القليأل مأن االالأدول جتعأل األ أباب الأ  
ذاهتأأأأا كثأأأأأاً مأأأأا ال تسأأأأمح هلأأأأا بودأأأأت  عشأأأأر شأأأأهراً  اال أأأألأن داعأأأأدة 

بالنسأبة هلي أات ألن يثأور األ ر  واملشحل نىلسه دابل بأ ؛(763)كا 
 ل عملها من جراء ذلك شَ يُ ف ،الراد

__________ 

 التضأاربالأ   يشأأ إىل ا تمأاالت  P.-H. Imbert، بتأىلة  ااأة ،انظر (760)
 أأأيما بأأأني موادأأأف  ، والحلقأأأوق ا نسأأأان نظأأأاد االتىلاديأأأة األوروبيأأأةإطأأأار الأأأدا لي يف 

 Reservations to the European Convention on“) احملحمأأة وموادأأف جلنأأة الأأواراء

Human Rights before the Strasbourg Commission: the Temeltasch case”, 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 33 (1984), pp. 590–591)  
مأأأع ذلأأأك بسأأأبب   يثأأأورعلأأأى أنأأأه جيأأأدر باملال ظأأأة أن مثأأأة مشأأأحالً  (761)

  للتتديقات واالنضمامات االمتداد الزمر
 548املأأأ كور )احلاشأأأية  املرجأأأع، …Imbert, Les réservesانظأأأر  (762)

 ،"Reservations and human rights conventions" أو، 146 ه(، أعأأالو
؛ وانظر يف  ال  ذلك 44و 36 ه(، أعالو 736)احلاشية  امل كور املرجع

H. Golsong, statement to the Rome Colloquium, 5–8 November 1975, 

Proceedings of the Fourth International Colloquy about the European 

Convention on Human Rights, Council of Europe, 1976, pp. 271–272, 

and “Les réserves aux instruments internationaux pour la protection des 

droits de l’homme”, in Catholic University of Louvain, Quatrième 

colloque du Département des droits de l'homme. Les clauses 

échappatoires en matière d’instruments internationaux relatifs aux 

 ,Edwards , Brussels, Bruylant, 1982, p. 27; or R. W.droits de l’homme

Jr., “Reservations to treaties”, Michigan Journal of International Law, 

vol. 10, No. 2 (1989), pp. 387–388  
 B. Clark, “The Vienna Convention reservations regime دأارن (763)

and the Convention on Discrimination Against Women”, AJIL, vol. 85 

(1991), pp. 312–314  
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إمحانيأأأات تأأأدا ل  بأأأفنالقأأأول ميحأأأن ومأأأن جهأأأة أ أأأر   (15)
فأأأأأأره اضأأأأأأفالع نظأأأأأأاد  يف وادأأأأأأع األمأأأأأأرتعأأأأأأزا  التقيأأأأأأيمعمليأأأأأأات 

والغأأأرض املعاحأأدة  موضأأوعالتحىلظأأات، وال أأيما مبأأدأ التوافأأأ  مأأع 
، بأأدورو احلقيقأأي  ولأأيس املشأأحل حأأو املقابلأأة بينهأأا أو تفكيأأد منهأأا

بأأل إن املشأأحل حأأو اجلمأأع ، (764)بأأاألمر ا أأت ثار  ليأأة مأأن اآلليأأات
نأت طرامقهأا خمتلىلأة كاوإن   االشاملة ألهن فعاليتهابينها بفريقة تعزا 
يتعلأ  األمأر يف مجيأع األ أوال بأالتوفي  بأني إذ  ،فإن غايتهأا وا أدة

وعامليأأة  املعاحأأدةشأرطني متنادضأأني غأأأ أهنمأأا أ ا أأيان ومهأأا و أأدة 
املعاحدة  ال  رغبت يف إبراداملشاركة  وأمر طبيعي أن يحون للدول 

علأى  أن تبد  رأيها، كما أنه مأن الفبيعأي أن تقأود حي أات الراأد
 املعاحدة ال   أناطه هبا األطرا   اونالوجه الحامل بدور 

تحامأل بأني شأ  طأرق دأدراً مأن الوال تستبعد حأ و احلالأة  (16)
بأني األجهأأزة املحلىلأأة بأه، بأأل إهنأأا علأى العحأأس مأأن اً تعاونأأالتقيأيم و 
 ا التحامل  ومأن األ ا أي علأى األ أز أن تراعأي هب تو يذلك 

عنأأد  متأأاد املراعأأاة، (املنااعأأاتحي أأات الراأأد )وكأأ ا حي أأات تسأأوية 
املوادأأأأأأف الأأأأأأ  تتخأأأأأأ حا  اىلأأأأأأظ مأأأأأأن التحىلظأأأأأأات، جلأأأأأأوااتقييمهأأأأأأا 

األطأأرا  املتعادأأدة عأأن طريأأ  القبأأول أو االعأأرتاض  وعلأأى العحأأس 
ثأال للقأرارات الأ  باالمتوحي مفالَبة  ،من ذلك، يتعني على الدول

 لفة التقرير، أن امل حممل   ولت هلا إذتتخ حا حي ات الراد 
وإن    مدرو ة ومعللة،  موادف اجلد ما تتخ و ح و اهلي ات من

  (765)أن تتخ  درارات ملزمة دانوناً  هلي اتا و ح مل يحن بإمحان

__________ 

ومأأع ذلأأك، فأأإن املؤ سأأات املختتأأة تنأأزع بفبيعأأة احلأأال إىل الىلتأأل  (764)
]حأأأ و  "ليسأأأت :للجنأأأة املعنيأأأة اقأأأوق ا نسأأأاناملتعارضأأأة راء اآل انظأأأر؛ يف األمأأأر
 بتأأأحوكمأأأن املنا أأأب أن تقأأأود هبأأأا الأأأدول األطأأأرا  فيمأأأا يتعلأأأ   مهمأأأةً  املهمأأأة[

الرمسيأة للجمعيأة العامأة، الأدورة الو أام  ، 24العأاد ردأم  )التعلي  " قوق ا نسان
"وهلأ و  :فرنسأاو ( 18، الىلقأرة أعأالو( 740)احلاشأية  40ادمسون، امللح  ردم 

الأأدول ]األطأأرا [، وهلأأا و أأدحا، مأأأا مل تأأنز املعاحأأدة علأأى  أأال  ذلأأأك، أن 
أد  ]الغأرض منهأا[املعاحأدة و ]موضأوع[يما إذا كان اىلظ مأا يتعأارض مأع فتبت 
 40للجمعيأأة العامأة، الأدورة احلاديأأة وادمسأون، امللحأ  ردأأم )الو أام  الرمسيأة  "ال
(A/51/40)14، الىلقرة 126 ، اجمللد األول، املرف  السادس، ه ) 
واملتمثأل يف  24ردأم  التعليأ  العأادانظر مع ذلك رد الىلعل العنيف على  (765)

السأأيناتور حيلمأأز  مشأأروع القأأانون الأأ   ددمأأه إىل جملأأس الشأأيو  بالواليأأات املتحأأدة
(Helms ) 1995 زيران/يونيأه  9يف (Foreign Relations Revitalization Act of 

1995, United States Senate, 104th Congress, 1st session, S.908 (report No. 

104–95), title III, chap. 2, sect. 314،)  أل  أمأأوال والأ   وقتضأاو "ال يسأمح
بأأفن بأأف  وجأأه مأأن الوجأأوو  أو تتأأاا  أأر ووجأأب حأأ ا القأأانون أو أ  دأأانون تُراأأد 

 جأأراء أ  نشأأاط يحأأون غرضأأه أو أ أأرو )ألأأف( تقأأدمي تقأأارير إىل  خُتتأأز أو تُنىلأأ 
مأأن العهأأد الأأدويل ادأأاه بأأاحلقوق  40للمأأادة  اللجنأأة املعنيأأة اقأأوق ا نسأأان وفقأأاً 

للجنأأة املعنيأأة اقأأوق ا نسأأان  مسأأعىأو )بأأاء( اال أأتجابة أل   ؛املدنيأأة والسيا أأية
مأأن العهأأد الأدويل ادأأاه بأأاحلقوق  42و 41رمأي إىل ا أأتخداد إجأأراءات املأادتني ي

املدنيأأأأة والسيا أأأأية لتسأأأأوية ادعأأأأاءات تقأأأأدمها أطأأأأرا  أ أأأأر  يف العهأأأأد تىليأأأأد بأأأأفن 
الواليأأات املتحأأدة ال تىلأأي بالتزاماهتأأا ووجأأب العهأأد، وذلأأك إىل أن يقأأدد الأأرميس إىل 

  "(2الحونغرس الشهادة امل كورة يف الىلقرة )
( حأأي شأأهادة 1الشأأهادة املشأأار إليهأأا يف الىلقأأرة ) -الشأأهادة( 2")

يقأأدمها الأأرميس إىل الحأأونغرس ويىليأأد فيهأأا بأأفن اللجنأأة املعنيأأة اقأأوق ا نسأأان 

التحىلظأأأأات مأأأأن  جأأأأوااوكانأأأأت درا أأأأة ا تتأأأأاه تقيأأأأيم  (17)
البنأأأأأود مأأأأأن  يأأأأث وكأأأأ ا والغأأأأرض منهأأأأأا املعاحأأأأأدة  موضأأأأوع يأأأأث 

 بةً التحىلظات منا َ  اوغإمحانية  منالتعاحدية ال  تستبعد أو اد 
" عادة النظر" يف بعض اال تنتاجات األولية ال  اعتمدهتا اللجنة 

دون أن ، (766)منهأأأأا 8و 6و 5، وال  أأأأيما الىلقأأأأرات 1997عأأأأاد 
ودأدرت دلوهلا  إىل تعأديل مأ يىلضأيأ  عنتر  ا أم  يحون حناك

أن الودأأأت دأأأد  أأأان  عأأأادة اأأأياغتها بغأأأرض إدراجهأأأا، يف  اللجنأأأة
شأأأحل مبأأأادئ توجيهيأأأة، يف دليأأأل املمار أأأة، دون ذكأأأر معاحأأأدات 
  قأأأأوق ا نسأأأأأان علأأأأأى  أأأأأبيل التحديأأأأد،  أأأأأ  وإن كأأأأأان مشأأأأأحل
تأدا ل ا تتااأات تقيأيم جأواا التحىلظأات يُفأرا يف الوادأع فيمأأا 

  يةيتعل  هب و املعاحدات بتىلة أ ا 
 تقيــــيم فــــي المعاهــــدات  صــــد هيئــــات اختصــــاص 3-2-1

 التحفظات جواز
يجـــوز ل يئــــة  صــــد معاهـــدة، لغــــرض الوفــــاء  -1 

بالوظائف الموكلة إلي ـا، تقيـيم جـواز التحفظـات التـي تصـوغ ا 
  ولة لو منظمة  ولية.

ويكون لالستنتاجات التي تخلص إلي ـا هـذه  -2 
ـــة فـــي مما ســـت ا الختصاصـــ ا هـــذا نفـــس  ـــانوني ال يئ ـــر الق األث

 الناجم  م ل ائ ا لدو ها في الرصد.
 التعلي 

، علأأأأأأى غأأأأأأرار املبأأأأأأادئ 1-2-3حيأأأأأأدد املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  (1)
  2-3التوجيهية ال  تليه، نفاق املبدأ التوجيهي العاد 

املبأأأأدأ التأأأأوجيهي ضأأأأمناً أن حي أأأأات الراأأأأد  حأأأأ اويىليأأأأد  (2)
 جأأأأأأوااهلأأأأأأا ا تتأأأأأأاه النظأأأأأأر يف  (767)املنشأأأأأأفة ووجأأأأأأب املعاحأأأأأأدة

األطرا  املتعاددة غأ أنأه ال يأنز عليأه  تتوغهاالتحىلظات ال  
مأن اال أتنتاجات األوليأأة الأ  اعتمأأدهتا  5اأرا ة،  الفأاً للىلقأأرة 

والأأأأأ  وقتضأأأأأاحا يحأأأأأون هلي أأأأأات الراأأأأأد  1997اللجنأأأأأة يف عأأأأأاد 
                                                                                                       

( دأأد لأأف)أ :املنشأأفة ووجأأب العهأأد الأأدويل ادأأاه بأأاحلقوق املدنيأأة والسيا أأية
؛ 1994تشأأأرين الثأأأاين/نوفمرب  2يف  املعتمأأأد 24العأأأاد ردأأأم  تعليقهأأأانقضأأأت 

ة يف داأأأحة التحىلظأأأات والتىلامهأأأات وا عالنأأأات الأأأوار اأأأرا ة و)بأأأاء( أدأأأرت 
و يقأأأة تتأأأدي  الواليأأأات املتحأأأدة علأأأى العهأأأد الأأأدويل ادأأأاه بأأأاحلقوق املدنيأأأة 
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  157، الىلقأرة 109ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1997 ولية  (766)
  من التعلي  احلايل أعالو( 6)الىلقرة  ااة، بتىلة  ،انظرو 
ويف  أأأأاالت نأأأأادرة جأأأأداً، ميحأأأأن أيضأأأأاً أن تنشأأأأف  ليأأأأة الراأأأأد بعأأأأد  (767)

اعتمأاد املعاحأدة، بقأرار مجأاعي تتخأ و األطأرا  أو يتخأ و جهأاا تأابع ملنظمأأة 
ار راجأأع اللجنأأة املعنيأأة بأأاحلقوق االدتتأأادية واالجتماعيأأة والثقافيأأة )دأأر  -دوليأة 

(، 1985أيار/مأأايو  28املأأؤر   1985/17اجمللأأس االدتتأأاد  واالجتمأأاعي 
 1 ردأأأم امللحأأأ ، 1985 واالجتمأأأاعي، االدتتأأأاد  للمجلأأأس الرمسيأأأة الو أأأام 

(E/1985/85 ه ،)23-21  
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الشأأأارعة،  أأأ  يف  املنشأأأفة ووجأأأب املعاحأأأدات املتعأأأددة األطأأأرا 
 ية التعلي  وتقدمي التواأيات فيمأا اال"  الة  حوت املعاحدة،

يتعلأأأأ ، يف مجلأأأأة أمأأأأور، وقبوليأأأأة اىلظأأأأات الأأأأدول، كأأأأي تضأأأأفلع 
  (768)"باملهاد املنوطة هبا

مأأأأأأأأأأن  8وفحأأأأأأأأأو  العبأأأأأأأأأارة األ أأأأأأأأأأة توضأأأأأأأأأحها الىلقأأأأأأأأأرة  (3)
 اال تنتاجات األولية:

مأأن الراأأد  حي أأاتملأأا تتأأل إليأأه اللجنأأة إىل أن القأأوة القانونيأأة  تشأأأ 
 تتجأأاواار أأتها لسألفتها بشأأفن معاجلأأة التحىلظأات ال ميحأأن أن حت يفا أتنتاجات 

  (769)الراد يف املتمثل العاد دورحااملعفاة هلا لتفدية الناجتة عن السلفات  القوة
بني ح ين املبدأين  ني  1-2-3وجيمع املبدأ التوجيهي  (4)

يأأ ّكر يف الىلقأأرة األوىل منأأه بأأأفن هلي أأات الراأأد بالضأأرورة اأأأال ية 
التحىلظات املبداة على املعاحدة ال  حي محلىلأة براأد جواا تقييم 

تفبيقهأأأا، ويف الىلقأأأرة الثانيأأأة منأأأه بأأأفن القيمأأأة القانونيأأأة للنتأأأامج الأأأ  
تنتهأي إليهأا يف حأأ ا الشأفن ال ميحأأن أن تتخفأى مأا حأأو معأرت  بأأه 

  (770)عموماً من ديمة دانونية للتحوك ال  هلا اال ية اعتمادحا
حيجم باملقابل وبشحل متعمد  1-2-3 واملبدأ التوجيهي (5)

عن تناول مسفلة اآل ار املرتتبة على تقييم جواا اىلظ ما: إن حأ و 
اآل ار ال ميحن اديدحا دون درا ة متعمقة آل ار دبول التحىلظات 
وآل ار االعرتاضات املمحن أن تتدر إااءحا، وح ا املوضوع ينأدرج 

حأأرس آل أأار التحىلظأأات يف إطأأار اجلأأزء الرابأأع مأأن دليأأل املمار أأة امل
 وا عالنات ذات التلة 

 فـــي المعاهـــدات  صـــد هيئـــات اختصـــاص تحديـــد 3-2-2
 التحفظات جواز تقييم

ينبغـــي لن تحـــد  الـــدوه لو المنظمـــات الدوليـــة،  نـــد  
تكليف هيئات  باختصاص  صد تطبيق المعاهدات، حيثما كان 
 لر مالئما ، طـابع وحـدو  اختصـاص تلـر ال يئـات فـي تقيـيم 

ـــات الرصـــد القائمـــة، جـــوا ـــى هيئ ـــا بالنيـــبة إل ز التحفظـــات. لم
 نفي ا. فيمكم ا تما  تدابير تحقيقا  للغاية
 التعلي 

مأف وذ عأن التواأية الأواردة  2-2-3إن املبدأ التوجيهي  (1)
وحأو يأدرج يف  ،1997من اال تنتاجات األوليأة لعأاد  7يف الىلقرة 

نىلأأس حأأ و التواأأية  دليأأل املمار أأة بتأأيغة خمتلىلأأة ا تالفأأاً طىليىلأأاً 
 تلك حو كالتايل: 7ونز الىلقرة 

__________ 

  157، الىلقرة 109 ه(، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1997  ولية (768)

 املرجع نىلسه  (769)

لالطأأأالع علأأأى مزيأأأد مأأأن التىلااأأأيل يف حأأأ ا الشأأأفن، انظأأأر التعليأأأ   (770)
 ( 9) إىل( 6أعالو، وخبااة الىلقرات ) 2-3على املبدأ التوجيهي 

 ،الشأأأأأارعة األطأأأأأرا  املتعأأأأأددةاللجنأأأأأة تضأأأأأمني املعاحأأأأأدات  تقأأأأأرتا 
أو وضأأأع  نأأأة،معيّ  شأأأروطاً  ا نسأأأان،  قأأأوق معاحأأأدات  ااأأأة بتأأأىلة فيهأأأا وأأأا

بروتوكأأأوالت للمعاحأأأدات القاممأأأة، إذا كانأأأت الأأأدول تنشأأأد مأأأنح حي أأأة الراأأأد 
  (771)اتقريرح أو ظالتحىل مقبوليةاال ية تقدير 

وحتأأا ال شأأك فيأأه أنأأه مأأن غأأأ املالمأأم أن تأأدرج بنأأود مأأن  (2)
حأأأأ ا النأأأأوع يف مشأأأأاريع مأأأأواد يتأأأأو ى اعتمادحأأأأا يف شأأأأحل اتىلاديأأأأة 
 ،دوليأأأأة  لحأأأأن األمأأأأر لأأأأيس كأأأأ لك عنأأأأدما يتعلأأأأ  بأأأأدليل املمار أأأأة

لممار أات املواأى لمدونة "وال   تعور  على وجوب أن يحون 
حتار ة الدول واملنظمات الدوليأة يف جمأال  "توجيه"وأن يتو ى  "هبا

وبا ضأأافة   (772)دانونيأة ملزمأة اأأىلةالتحىلظأات دون أن تحأون لأه 
عأأدة مبأأادئ إىل ذلأأك،  أأب  للجنأأة أن دأأررت أن تأأدرج يف الأأدليل 

تأأأأأأاغ بوضأأأأأأوا يف شأأأأأأحل تواأأأأأأية موجهأأأأأأة إىل الأأأأأأدول ت توجيهيأأأأأأة
  (773)واملنظمات الدولية

ن تواأأأأأي الأأأأأدول أ أرادت اللجنأأأأأةومأأأأأن نىلأأأأأس املنظأأأأأور،  (3)
واملنظمات الدولية بفن تدرج يف املعاحدات املتعددة األطرا  الأ  

والأأأأ  تأأأأنز علأأأأى إنشأأأأاء حي أأأأة للراأأأأد، بنأأأأوداً  ،تربمهأأأأا مسأأأأتقبالً 
التحىلظأأأأأات جأأأأأواا ا تتأأأأأاه تقيأأأأأيم  و اهلي أأأأأةاأأأأأرحية ختأأأأأول هلأأأأأ 

 وتوضح األ ر القانوين هل ا التقييم 
اللجنة أن تبأني مأع ذلأك أهنأا ال تنأو  اختأاذ مودأف  وتود (4)

 حي أات إنشأاء ا تنسأاب  أزاملبدأ التوجيهي فيمأا  ح ا  ياقيف 
مأا أنشأ ت مثأل حأ و اهلي أة  إذا أنهفقط  رتقدّ  حي بل  ح و الراد

طبيعأأأة و أأأدود اال تتااأأأات املنوطأأأة هبأأأا  اأأأرا ة اأأأدَّدجيأأأدر أن 
علأأى اجتنأأاب نأأوا ي   راأأاً  التحىلظأأات جأأواافيمأأا يتعلأأ  بتقيأأيم 

  وحأأأأ ا حأأأأو مقتأأأأود (774)ادتأأأأوه هبأأأأ ا ادأأأأال و عأأأأدد التأأأأيق ن 
: "عنأأأد والقاملأأأة التأأأوجيهي املبأأأدأ حأأأ اتأأأرد يف التأأأيغة احلياديأأأة الأأأ  

 ومأأن"  [   ]راأأد تفبيأأ  املعاحأأدات  با تتأأاه حي أأاتٍ تحليأأف 
 علأأى" مالممأأاً  ذلأأك كأأان" يثمأأا   عبأأارة تؤكأأد نىلسأأه، املنظأأور حأأ ا
 هل ا املبدأ التوجيهي  احملض التواية طابع
ومأأأن اجللأأأي أن حأأأ ا التوضأأأيح يسأأأر  أيضأأأاً علأأأى اجلملأأأة  (5)

الثانيأأأأة مأأأأن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي ذات التأأأألة هبي أأأأات الراأأأأد القاممأأأأة  
ورغم أن اللجنة تعي التعوبات العملية املمحن أن تنجم عن ح و 

__________ 
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املبأدأ التأوجيهي  ( مأن التعليأ  علأى2الىلقرة )انظر هب ا التدد  (772)
  89-88ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2003  ولية، 2-5-3

)اال أأأأأأتعراض الأأأأأأدور  جلأأأأأأدو   3-5-2انظأأأأأأر املبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  (773)
وانظأر أيضأاً املبأادئ ؛ ( من التعلي  عليأه، املرجأع نىلسأه5والىلقرة ) التحىلظات(
)التعليأأأأأأل  10-6-2)التعليأأأأأأل ]تعليأأأأأأل التحىلظأأأأأأات[( و 9-1-2التوجيهيأأأأأأة 

املوافقأة واملعارضأة وإعأادة التحييأف( )شحل  5-9-2]تعليل االعرتاضات[( و
 أعالو  1-)تعليل املوافقة واملعارضة وإعادة التحييف(، الىلرع جيم 6-9-2و

 ( أعالو من التعلي  احلايل 1انظر الىلقرة ) (774)
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التواأأية، إال أهنأأا تأأر  أن مثأأل حأأ ا التعيأأني أمأأر مستتأأوب  ومأأن 
محأأأأأن أن يحأأأأأون اقيقأأأأأه عأأأأأن طريأأأأأ  اعتمأأأأأاد بروتوكأأأأأوالت ترفأأأأأ  امل

باملعاحأدات القاممأأة أو مأن  أأالل تعأديل حأأ و املعاحأدات، أو بأأفن 
 يضمَّن يف احوك دانونية غأ ملزمة تعتمدحا األطرا  

  صـدالدوه والمنظمات الدولية مع هيئـات  تعاون 3-2-3
 المعاهدات

 تكـــــون الـــــدوه والمنظمـــــات الدوليـــــة التـــــي صـــــاغ  
ــــة   ــــة لرصــــد تطبيق ــــا ملزم ــــى معاهــــدة تنشــــض هيئ تحفظــــات  ل
بالتعـــاون مـــع تلـــر ال يئـــة وينبغـــي ل ـــا لن ترا ـــي مرا ـــاة كاملـــة 

 تقييم تلر ال يئة لجواز التحفظات التي صاغت ا.
 التعلي 

، يف جأأأأوحرو، مأأأأف وذ عأأأأن 3-2-3إن املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (1)
، 1997ة لعاد من اال تنتاجات األولي 9التواية الواردة يف الىلقرة 
 وال  تنز على ما يلي:

اللجنأة إىل الأدول أن تتعأاون مأأع حي أات الراأد وأن تنظأر، علأأى  تفلأب 
النحأأو الواجأأب، يف أ  تواأأيات دأأد تقأأدمها، أو أن متتثأأل ملأأا تقأأررو إذا مأأا مت مأأنح 

  (775)ل لك الالامة التال يات املستقبل يف اهلي ات ح ومثل 

حأأأ و الأأأدعوة املوجهأأأة  3-2-3ويتبأأأل املبأأأدأ التأأأوجيهي  (2)
إىل الأأأدول واملنظمأأأات الدوليأأأة للتعأأأاون مأأأع حي أأأات الراأأأد، ودأأأد 
عأأأأدلت اأأأأيغته علأأأأى النحأأأأو الأأأأ   يرفأأأأع الغمأأأأوض عأأأأن التأأأأيغة 

حأ و اهلي أات مثأل إذا ما مت منح : إن عبارة "1997املعتمدة عاد 
فهنأأا فيمأأا يبأأدو ب تأأو ي "ل التأأال يات الالامأأة لأأ لكبيف املسأأتق

غأأأأ  األمأأأرحأأأ ا و   التأأأال يات يف الودأأأت الأأأراحن ال متلأأأك تلأأأك
 جأأأأأأأأأواافممأأأأأأأأأا ال شأأأأأأأأأك فيأأأأأأأأأه أن بإمحاهنأأأأأأأأأا أن تقأأأأأأأأأيم  ،اأأأأأأأأأحيح

  (776)التحىلظات على املعاحدات ال  يعهد إليهأا براأد ا رتامهأا
 غأ أنه ال جيوا هلا:

تقييمهأأأأا علأأأأى الأأأأدول واملنظمأأأأات الدوليأأأأة دبأأأأول أن تىلأأأأرض  -
 ؛ أو(777)الختاذ القرار عامةتتمتع بتال ية  ما دامت ال ،املتحىلظة

__________ 

  157 الىلقرة، 109ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1997  ولية (775)

أعأأأالو؛  2-3( مأأأن التعليأأأ  علأأأى املبأأأدأ التأأأوجيهي 6انظأأأر الىلقأأأرة ) (776)
، 1996  وليأأأةوانظأأر أيضأأأاً التقريأأر الثأأأاين عأأن التحىلظأأأات علأأى املعاحأأأدات، 

 ،A/CN.4/478و Add.1و A/CN.4/477الو يقتأأأان (، األولاجمللأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 
  209-206 الىلقرات ،100-99ه 
 1-، الىلأأرع جأأيم1-2-3الثانيأأة مأأن املبأأدأ التأأوجيهي  انظأأر الىلقأأرة (777)

؛ وانظأأأأأأأر أيضأأأأأأأاً التقريأأأأأأأر الثأأأأأأأاين عأأأأأأأن التحىلظأأأأأأأات علأأأأأأأى املعاحأأأأأأأدات، أعأأأأأأأالو
 Add.1و A/CN.4/477الو يقتأأأان (، األول، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 1996  وليأأأة

  240-234 الىلقرات ،106-105ه  ،A/CN.4/478و

لأأأتحىلظ ا اجلهأأأة الأأأ  أبأأأدت، أن اأأأل حمأأأل علأأأى أ   أأأال -
  (778)تحىلظجواا الاآل ار ال  ترتتب على عدد تحديد فيما يتعل  ب

مأأأأأأن اال أأأأأأتنتاجات األوليأأأأأأة دأأأأأأد  9ولأأأأأأ ن كانأأأأأأت الىلقأأأأأأرة  (3)
(، ["   ] تفلأأأأب اللجنأأأأة إىل الأأأأدول"اأأأأيغت يف شأأأأحل تواأأأأية )

أن با محأأأأان إدأأأأرار اأأأأيغة أكثأأأأر اأأأأرامة ملشأأأأروع املبأأأأأدأ  بأأأأدا فقأأأأد
: لأأأأأأيس مثأأأأأأة شأأأأأأك يف أن األطأأأأأأرا  املتعادأأأأأأدة 3-2-3التأأأأأوجيهي 

 اتعلى عاتقها واجب عاد بالتعأاون مأع حي أات راأد املعاحأد يقع
وحأأأ ا مأأأا تشأأأأ إليأأأه عبأأأارة "تحأأأون  -تلأأأك األطأأأرا   الأأأ  أنشأأأفهتا

بدأ التوجيهي  وبفبيعة ]   [ ملزمًة بالتعاون" يف اجلزء األول من امل
األمر، إذا ما كانت حأ و اهلي أات منأوط هبأا  ألفة اختأاذ القأرارات، 
جيأأأأب علأأأأى األطأأأأرا  أن اأأأأرتد دراراهتأأأأا، لحأأأأن حأأأأ ا ال يتأأأأدق يف 

  (779)املمار أأأة الراحنأأأة إال علأأأى احملأأأاكم ا دليميأأأة حلقأأأوق ا نسأأأان
ختأاذ وباملقابل، ال متلك حي أات الراأد األ أر  السألفة القانونيأة ال

القأأرارات، يف جمأأال التحىلظأأات كمأأا يف غأأأو مأأن اجملأأاالت األ أأر  
  ومأأأأأن مث، فأأأأأإن (780)الأأأأأ  متلأأأأأك فيهأأأأأا  أأأأألفة إبأأأأأداء املال ظأأأأأات

أأأرتتواأأأل إليأأأه مأأأن ا أأأتنتاجات لأأأيس ملزمأأأاً دانونأأأاً، وحأأأ ا  مأأأا  يىلسرب
 هيف اجلزء الثاين من املبدأ التوجيهي وطابعَ  الىلعل "ينبغي" ا تخداد
  حمضة تواية بواىله

وباملثأأأل، يتعأأأني علأأأى حي أأأات راأأأد املعاحأأأدات أن تف أأأ   (4)
بعني االعتبار املوادف ال  تعرّب عنها الدول واملنظمات الدولية فيما 
 أأز الأأتحىلظ  وحأأ ا املبأأدأ ميحأأن أن يتضأأمنه مبأأدأ تأأوجيهي مقبأأل 

)أ أأأأأ  موادأأأأأف الأأأأأدول بعأأأأأني االعتبأأأأأار مأأأأأن جانأأأأأب  6-2-3حأأأأأو 
و أأيحون مأأن شأأفنه أن يشأأحل النظأأأ الأأ    ،(781)حي أأات الراأأد(

   3-2-3التوجيهي  غل عنه للمبادئ الواردة يف املبدأ ال
 فـــي التحفظـــات جـــواز بتقيـــيم المختصـــة ال يئـــات 3-2-4

 المعاهدة لرصد هيئة إنشاء حالة
 نــدما تنشــض المعاهــدة هيئــة لرصــد تطبيق ــا، ال يخــل  

اختصـــــــــاص تلـــــــــر ال يئـــــــــة باختصـــــــــاص الـــــــــدوه المتعاقـــــــــدة 
المنظمـــات الدوليـــة المتعاقـــدة فـــي تقيـــيم جـــواز التحفظـــات  لو

 لى تلـر المعاهـدة، وال باختصـاص هيئـات تيـوية المناز ـات 
 المختصة في تفيير لو تطبيق المعاهدة.

__________ 

، اجمللأد الثأاين 1997  وليأةمن اال تنتاجات األوليأة،  10انظر الىلقرة  (778)
، والتقريأأأأأر الثأأأأأاين عأأأأأن التحىلظأأأأأات علأأأأأى 157، الىلقأأأأأرة 109ه (، الثأأأأأاين)اجلأأأأأزء 

 A/CN.4/477الو يقتأأأأان (، األول، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 1996  وليأأأأةاملعاحأأأأدات، 
  230-218الىلقرات  ،105-102ه  ،A/CN.4/478و Add.1و
بأأأأأأأأالنظر إىل الفبيعأأأأأأأأة ادااأأأأأأأأة هلأأأأأأأأ و اهلي أأأأأأأأات، فإهنأأأأأأأأا، شأأأأأأأأفهنا شأأأأأأأأفن  (779)

ختضأأأأأأع ملبأأأأأأدأ تأأأأأأوجيهي مسأأأأأأتقل؛ انظأأأأأأر املبأأأأأأدأ  حي أأأأأأات تسأأأأأأوية املنااعأأأأأأات، مجيأأأأأأع
 أدناو  5-2-3 التوجيهي

 أعالو  1-، الىلرع جيم1-2-3الىلقرة الثانية من املبدأ التوجيهي  انظر (780)

 دررت اللجنة اال تىلاك باملبدأ الوارد يف ح ا املبدأ التوجيهي  (781)



 التحفظات  لى المعاهدات 157

 

 التعلي 
، مأن منظأور  أاه ويف شأحل 4-2-3يبني املبدأ التأوجيهي  (1)

 2-3ي شأأأأرط لأأأأأ "عأأأأدد ا  أأأأالل"، املبأأأأدأ الأأأأ   ير أأأأيه املبأأأأدأ التأأأأوجيه
 واداه بتعدد اهلي ات املختتة بتقييم جواا التحىلظات  

 2-3وتنبغي ا شارة ك لك إىل أن نز املبدأ التوجيهي  (2)
مأأأأأأن اال أأأأأأتنتاجات األوليأأأأأأة  6يأأأأأأورد إال جزميأأأأأأاً جأأأأأأوحر الىلقأأأأأأرة  ال

، فهأأو يعأأدد األشأأخاه أو املؤ سأأات املختتأأة (782)1997 لعأأاد
بالبأأأأأأأأت يف جأأأأأأأأواا التحىلظأأأأأأأأات لحنأأأأأأأأه ال يأأأأأأأأنز علأأأأأأأأى أن حأأأأأأأأ و 
اال تتااات تراكمية وال يستبعد بعضها بعضاً  ورأت اللجنة أن 

  منىلتلمن املىليد تبيان ذلك يف مبدأ توجيهي 
، يأراد هبي أات الراأد 3-2-3وعلأى غأرار املبأدأ التأوجيهي  (3)

وليس حي ات تسوية املنااعات الأ   (783)املعاحداتتلك ال  تنش ها 
  5-2-3تعاجَل ا تتاااهتا بشفن ح و املسفلة يف املبدأ التوجيهي 

هيئــــات تيــــوية المناز ــــات فــــي تقيــــيم  اختصــــاص 3-2-5
 التحفظات جواز

 ندما تكـون هيئـة لتيـوية المناز ـات مختصـة باتخـا   
واز تحفـظ قرا ات ملزمة لألطراف في مناز ة، ويكون تقيـيم جـ

مــا الزمــا  لوفــاء تلــر ال يئــة باختصاصــ ا، يكــون  لــر التقيــيم، 
 بوصف   نصرا  مم  ناصر القرا ، ملزما  قانونا  لألطراف.

 التعلي 
 -رأت اللجنأة أن مأأن الضأأرورة وحأأان متييأأز حي أأات الراأأد  (1)

الأأأأأأأ  ال متلأأأأأأأك  أأأأأأألفة اختأأأأأأأاذ القأأأأأأأرارات، والأأأأأأأ   -بأأأأأأأاملعل الضأأأأأأأي  
إىل ا تتااأأأأأأأأأأأها يف جمأأأأأأأأأأأال  3-2-3التأأأأأأأأأأأوجيهي املبأأأأأأأأأأأدأ  يتفأأأأأأأأأأأرق
التحىلظأات، عأن حي أات تسأوية املنااعأات الأ  تنأاط هبأا جأواا  تقييم

 أأأأأأأأأألفة اختأأأأأأأأأأاذ القأأأأأأأأأأرارات  وبأأأأأأأأأأالرغم مأأأأأأأأأأن أن احملأأأأأأأأأأاكم ا دليميأأأأأأأأأأة 
ا نسأأأأأأان ميحأأأأأأن اعتبارحأأأأأأا حي أأأأأأات راأأأأأأد بأأأأأأاملعل الوا أأأأأأع،  حلقأأأأأأوق
ا وأأأأأأأا أن القأأأأأأأرارات الأأأأأأأ  تتخأأأأأأأ حا هلأأأأأأأ الىل أأأأأأأة حأأأأأأأ و يفدا لأأأأأأأة  فهأأأأأأأي
األمر املقضي  وتشمل اهلي ات املعنية أيضاً اهلي ات ال  حأي،   جية

تسأأأوية  ا تتااأأأاً عامأأأاً يف جمأأأال كمححمأأأة العأأأدل الدوليأأأة، متلأأأك
ونا أأبة  أأأدوث منااعأأة ميحأأأن أن  -املنااعأأات بأأأني الأأدول واملمحأأأن 

 التحىلظ  جواا أن تَعمد إىل البت يف  -يحون موضوعها أمشل 
بأفن تقيأيم تلأك اهلي أات جلأواا الأتحىلظ  إن التوضيح القامل (2)

يعر  يحون "بواىله عنتراً من عناار القرار، ملزماً دانوناً لألطرا "
لأيس فقأط بالنسأبة  أن املبدأ ال   يفر ه ح ا املبدأ التوجيهي ينفبأ 

بتورة مباشرة هب و املسأفلة  للحاالت ال  يحون فيها ادال  متعلقاً 
__________ 

  157 الىلقرة، 109ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1997  ولية (782)
 أعالو  767ذلك احلاشية انظر مع  (783)

جأأواا ألكثأأر تأأواتراً الأأ  يشأأحل فيهأأا ولحأأن بالنسأأبة أيضأأاً للحأأاالت ا
الأأتحىلظ مشأأحلة ذات اأألة يتعأأني  لهأأا أوالً لحأأي يسأأوَّ  ادأأال  

 األو ع نفاداً املفروا على اهلي ة املختتة  
الأأأ   تتواأأأل إليأأأه حي أأأة  (784)وغأأأر عأأأن القأأأول إن القأأأرار (3)

تسوية املنااعات ال يُلزد، على أية  أال،  أو  أطأرا  النأزاع املعأر، 
 وفقط بقدر ما لتلك اهلي ة من  لفة يف اختاذ درار من ح ا القبيل 

 التحفظ جواز  دع نتائ  3-3
يكون التحفظ الذي يصاغ بالرغم مـم الحظـر الناشـض  

ــالرغم مــم  ــدع ت وافقــ  مــع موضــوع  ــم لحكــاع المعاهــدة لو ب
المعاهــدة والغــرض من ــا تحفظــا  غيــر جــائز،  ونمــا حاجــة إلــى 

 التمييز بيم النتائ  المترتبة  لى لسس  دع الجواز هذه.
 التعلي 

لو أأأأدة القواعأأأأد الواجبأأأأة  3-3يؤ أأأأس املبأأأأدأ التأأأأوجيهي  (1)
التفبي  على نتامج عدد جواا اىلظ ما، أياً كان  بب عدد اجلواا 

  1-3باب املعدَّدة يف املبدأ التوجيهي ح ا، من بني األ 
مأأأأأن اتىلأأأأأادي  فيينأأأأأا ال اأأأأأدد النتأأأأأامج  19مثلمأأأأأا أن املأأأأأادة  (2)

املرتتبأأأة علأأأأى اأأأأوغ اىلأأأأظ حمظأأأأور، اأأأأرا ة )الىلقأأأأرة الىلرعيأأأأة )أ(( أو 
ضمناً )الىلقرة الىلرعية )ب((، وقتضى املعاحأدة الأ  يأرِد عليهأا، فهأي 

، (785)الىلقأرة الىلرعيأة )ج(ال تتناول   ار اوغ اىلظ حمظور وقتضى 
وال شيء فأي نز اتىلاديأة فيينأا يشأ إلأى الحيىليأة ال  تعمل هبا ح و 

التحىلظأأأأأأأأات املتعلقأأأأأأأأة بقبأأأأأأأأول  20األ حأأأأأأأأاد مأأأأأأأأع أ حأأأأأأأأاد املأأأأأأأأادة 
دفع بالبعض  (786)"راغ تشريعي"فب وباالعرتاضات  ويتعل  األمر حنا 
  (787)من دبل واضعي االتىلادية إىل التساؤل عما إذا كان مقتوداً 

فن األعمأال التحضأأية بأا دأرار جيأب فإنه  ،كان األمر  وأياً  (3)
املتعلقأأة بأأالىلقرة الىلرعيأأة )ج( غامضأأة وال تأأورد الحثأأأ مأأن ا شأأارات 
الواضحة بشفن النتامج الأ  كأان واضأعو االتىلاديأة ينأوون ترتيبهأا علأى 

 :(788)منهاالغرض االتىلادية و  موضوععدد تواف  اىلظ مع 
__________ 

أو "النتامج"، بافرتاض أن حي ات ليست هلا اىلة دضامية ميحأن أن  (784)
 تدعى إىل تقييم جواا التحىلظات، يف إطار حتار تها ال تتاااهتا 

  83أعالو(، ه  575املرجع امل كور )احلاشية  ،Greigدارن  (785)
(786) Horn, Reservations and Interpretative Declarations...ع ، املرج

، املرجأأع Combacau؛ وانظأأر أيضأأاً 131 أعأأالو(، ه 575املأأ كور )احلاشأأية 
  199 أعالو(، ه 752امل كور )احلاشية 

 548، املرجأأأع املأأأ كور )احلاشأأأية …Imbert, Les réserves انظأأأر (787)
  140-137 أعالو(، ه

مل  فهأأأو ،املعيأأار يف املشأأروع جأأاء متأأف راً حأأ ا ينبغأأي التأأ كأ بأأفن إدراج  (788)
اجمللأأأأد الثأأأأاين،  ،1962) وليأأأأة  1962يأأأأتم إال يف التقريأأأأر األول لوالأأأأدوك يف عأأأأاد 

((؛ وانظأأر أيضأأاً العأأرض 10، الىلقأأرة )66-65، ه Add.1و A/CN.4/144الو يقأأة 
الشأأىلو  الأأ   ددمأأه املقأأرر ادأأاه أ نأأاء الأأدورة الرابعأأة عشأأرة للجنأأة، املرجأأع نىلسأأه، 

  6-4، الىلقرات 139، ه 1962أيار/مايو  25، 651اجمللد األول، اجللسة 
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، 1962ادرت أه والأدوك عأاد  ال   17يف مشروع املادة  -
توجيه من شفنه يف ايغة إال  الغرض منهااملعاحدة و  موضوع مل يرد

 ؛(789)أن يرشد الدولة املتحىلظة ذاهتا
طبأأأأع الغمأأأأأوض بتأأأأأىلة  ااأأأأة املنادشأأأأأات املتعلقأأأأأة هبأأأأأ ا  -

وتبأأني منهأأا علأأى وجأأه  (790)املشأأروع  أأالل اجللسأأات العامأأة للجنأأة
ن للتقيأأيم الىلأأرد  يبأأني األعضأأاء املسأأاند ادتأأوه أن مثأأة انقسأأاماً 

ومل  ،(791)مأأأن جانأأأب الأأأدول وأول أأأك الأأأ ين يؤيأأأدون  ليأأأة مجاعيأأأأة
 ؛ قيقة ح ا التقييممثل نادش نتامج تُ 

غأأأ أنأأه بعأأد ديأأاد جلنأأة التأأياغة بتعأأديل املشأأروع يف اجتأأاو  -
، بأأدا أن الشأأعور السأأامد 19دريأأب للغايأأة مأأن التأأيغة احلاليأأة للمأأادة 

م قيَّ يتعني أن ي يشحالن معياراً  والغرض منهااملعاحدة  موضوعحو أن 
ويشأأأأأأأهد علأأأأأأأى ذلأأأأأأأك التعأأأأأأأديل اجلديأأأأأأأد   (792)الأأأأأأأتحىلظ جأأأأأأأواابأأأأأأأه 

مأن و التواف  من جهة، عدد راج معيار ال   مت بإد محرراً  18 للمادة
أ أر تعأديل عنأوان حأ ا احلحأم ففاأبح " ، وحأ ا حأو األحأم،جهة  انيأة
 حأو جوااحأاأن  يبأنيحتأا  ،(793)"التحىلظات " بدل "احةالتحىلظات

 يف االتىلادية(؛ 19)ال  أابحت املادة  17مشروع املادة  وعضمو 
 مشأأأروعي املأأأادتنيللتعليأأأ  علأأأى وتركأأأت التأأأياغة اللبقأأأة  -
مأأأن  علأأأى التأأأوايل، ،21و 19املأأأادتني  ينأأأا ران)اللأأأ ين  20و 18

قأأد أكأأدت لمىلتو أأة:  املسأأفلةَ  1962االتىلاديأأة( املعتمأأدين يف عأأاد 
 والغأرض منهأااملعاحأدة  موضأوعيف  ن وا د أن تواف  الأتحىلظ مأع 

التحىلظأأأات، وأنأأأه ملأأأا كأأأان حأأأ ا  اأأأوغيشأأأحل املعيأأأار الأأأ   حيحأأأم 
فأأأأأإن الفريقأأأأأة  [   ]املعيأأأأأار "عرضأأأأأة للتقيأأأأأيم الأأأأأ ايت إىل  أأأأأد مأأأأأا 

عأأن طريأأ   حأأيالو يأأدة الأأ  ميحأأن تفبيقأأه هبأأا يف أغلأأب احلأأاالت 
حأأأأ ا  لحأأأأنفأأأأراد  الأأأأدول نىلسأأأأها، بقبوهلأأأأا أو رفضأأأأها للأأأأتحىلظ"، 

 ؛(794)يعمل به إال "يف غياب حمحمة أو حي ة خمتتة عادة" ال

__________ 

 Add.1و A/CN.4/144املرجأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأه، اجمللأأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأأاين، الو يقأأأأأأأأأأة  (789)
)أ((؛ وانظر أيضاً تعليقات املقرر اداه أ نأاء الأدورة الرابعأة 2الىلقرة  ،17 املادة)

 ،146-145، ه 651املرجأأأأع نىلسأأأأه، اجمللأأأأد األول، اجللسأأأأة )عشأأأأرة للجنأأأأة 
 ( 85الىلقرة 

  175-172و 168-139ه  ،نىلسه املرجع (790)
  أعالو 2-3( من التعلي  على املبدأ التوجيهي 3انظر الىلقرة ) (791)
 663، اجمللأأد األول، اجللسأأتان 1962 وليأأة انظأأر بتأأىلة  ااأأة  (792)
  و أأالل منادشأأة 234-225، ه 1962 زيران/يونيأأه  19و 18، 664و

اء محرراً اجلديدة، واملعنونة "احة التحىلظأات"، أشأار مجيأع األعضأ 18املادة 
إىل معيأأار التوافأأ  مأأع موضأأوع املعاحأأدة والغأأرض منهأأا الأأ   مل يشأأر إليأأه مأأع 

 ذلك يف املشروع ال   اعتمدته جلنة التياغة  
، 1962 زيران/يونيأأأأأأأأأأأأأه  25، 667املرجأأأأأأأأأأأأأع نىلسأأأأأأأأأأأأأه، اجللسأأأأأأأأأأأأأة  (793)
  70-55، الىلقرات 253-252 ه

  (22) ، الىلقرة181 ، هA/5209الو يقة اجمللد الثاين،  نىلسه، املرجع (794)

، ، ال أأأأظ املقأأأأرر ادأأأأاه أيضأأأأاً 1965ريأأأأرو لعأأأأاد ويف تق -
 الأأ  تسأأحت عأأن املتعلقأأة باملعاحأأدات 19خبتأأوه مشأأروع املأأادة 

يف االتىلاديأأأأة(، أن  20مسأأأفلة التحىلظأأأات )والأأأأ  أاأأأبحت املأأأادة 
وأنه دد إىل  د ما معيار ذايت ‘ التواف ‘"اللجنة اعرتفت بفن معيار 
معاحأدة معينأة  ضوعمو اىلظ معني مع  تتضارب اآلراء بشفن تواف 

  غأأأ أهنأأا ارتأأفت أنأأه يف غيأأاب واليأأة إجباريأأة، فأأإن والغأأرض منهأأا
الركأأأأأون إىل دبأأأأأول الأأأأأتحىلظ  حأأأأأيالو أأأأيلة الو يأأأأأدة لتفبيأأأأأ  املعيأأأأأار 

"؛ كمأأا اعرتفأأت بأأفن "القواعأأد الأأ  فأأراد  الأأدولرفضأأه مأأن دبأأل  أو
بقأأدر أكأأرب مأأن القبأأول لأأو أن تىلسأأأحا  اظأأىادرت تهأأا اللجنأأة روأأا 

  (795)لقرار دضامي دويل" انقها  ضعوتفبي
 16اللجنأأأأة املتعلقأأأأة وشأأأأروعي املأأأأادتني  تعليقأأأأاتغأأأأأ أن  -

حأأي ( ليسأأت علأأى التأأوايل ،20و 19)اللتأأني أاأأبحتا املأأادتني  17و
 "مقبوليأأأةتحتىلأأأي با شأأأارة إىل أن إذ  ،علأأأى دأأأدر مأأأن الوضأأأواأيضأأأاً 

تودأف إىل ]   [ تاىلظ مندرج يف إطأار الىلقأرة )ج(  مقبوليةعدد  أو
املتعادأأأأدة ، علأأأى مأأأأد  اعتبأأأأار الأأأأدول احلأأأأاالت  أأأد كبأأأأأ، يف مجيأأأأع

" وأنأأه هلأأ ا السأأبب ينبغأأي فهأأم الىلقأأرة ذلأأك الأأتحىلظ مقبأأوالً األ أأر  
 17"مع ا تحضار أ حاد املادة  16)ج( من مشروع املادة الىلرعية 

 ؛(796)املتعلقة بقبول التحىلظات وباالعرتاضات على التحىلظات"
 مضموناً  تعفيينا،  اولت بعض الوفود أن أ ناء مؤمتر في -
وححأأأ ا ادأأأرتا الوفأأأد  الغأأأرض منهأأأا املعاحأأأدة و  موضأأأوععيأأأار ملأكأأأرب 

املحسيحي النز ارا ة على نتامج  حم دضامي يقأر عأدد توافأ  
غأأ أن منااأر  ، (797)والغرض منهااملعاحدة  موضوعتحىلظ مع ال

ا الأأأأأ ين  أأأأأاولو حأأأأأم  كأأأأأانوا علأأأأأى األ أأأأأز  اجلمأأأأأاعي نظأأأأأاد التقيأأأأأيم
 موضأأوعمأأع مأأا عأأدد توافأأ  اىلأأظ  مأأننتأأامج ملمو أأة ا أأتخاله 
  (798)الغرض منهااملعاحدة و 

 19 عأأأأأأأأأأأأالوة علأأأأأأأأأأأأى ذلأأأأأأأأأأأأك، لأأأأأأأأأأأأيس يف نأأأأأأأأأأأأز املأأأأأأأأأأأأادة (4)
 األعمأأأأال التحضأأأأأية مأأأأا يأأأأدفع إىل االعتقأأأأاد بأأأأفن مثأأأأة جمأأأأاالً  يف وال

 عنأأأد ا طأأأالق ال حمأأأل للتختأأأيز :خمتلأأأف احلأأأاالت للتمييأأأز بأأأني
__________ 

 الأأأأأأأأأأ   أعأأأأأأأأأأدو والأأأأأأأأأأدوك، عأأأأأأأأأأن دأأأأأأأأأأانون املعاحأأأأأأأأأأدات، التقريأأأأأأأأأأر الرابأأأأأأأأأأع، (795)
  9، الىلقرة 52 ، هAdd.1-2و A/CN.4/177، اجمللد الثاين، الو يقة 1965  ولية
، 207 ، هA/6309/Rev.1الو يقأأة ، اجمللأأد الثأأاين، 1966 وليأأة  (796)

  17الىلقرة 
(797) United Nations Conference on the Law of Treaties, Official 

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

session…  10، 21اللجنأأأة اجلامعأأأة، اجللسأأأة  أعأأأالو(، 568)انظأأأر احلاشأأأية 
ادرت أت املحسأيك  لأني:   ودأد 63، الىلقأرة 113، ه 1968نيسان/أبريل 

اأأت طاملأأة  املتنأأايف بسأحبه لأتحىلظالأأ  اأأاغت ااألول يتمثأل يف إلأأزاد الدولأة 
يف املعاحدة؛ والثاين حو اعتبار املعاحدة برمتها غأأ   رماهنا من أن تتبح طرفاً 

 ناف ة بني الدولة املتحىلظة والدولة املعرتضة 
، التعلي  على انظر بتىلة  ااة بيانات ش  الوفود السالىلة ال كر (798)

 أعالو   732إىل  728(، احلواشي 3، الىلقرة )2-3املبدأ التوجيهي 



 التحفظات  لى المعاهدات 159

 

(ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus) فىلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي  
احلأأأأأأأاالت الأأأأأأأثالث، وكمأأأأأأأا يسأأأأأأأتنتج مأأأأأأأن الأأأأأأأنز الواضأأأأأأأح للىلقأأأأأأأرة 

، ووجرد اىلظاً  تتوغ، مينع على الدولة أن 19اال تهاللية للمادة 
وقتضى  ا درار بفن التحىلظ املمنوع وقتضى املعاحدة باطل  حماً 

 داعأأأأي إىل فإنأأأأه ال، 19الىلقأأأأرتني الىلأأأأرعيتني )أ( و)ب( مأأأأن املأأأأادة 
 أنأأه دأأدمت أا أأتخاله نتأأامج خمتلىلأأة مأأن الىلقأأرة الىلرعيأأة )ج(  غأأ

  ال ة اعرتاضات ذات أمهية متىلاوتة على ح ا اال تنتاج 
اجلهأات الوديعأة التحىلظأات  تأرفضبينما ، لو ظ أنه أوالً  (5)

املمنوعة وقتضى املعاحدة، فإهنا تبل  الدول املتعاددة األ ر  بنز 
الغرض املعاحدة و  ملوضوعالتحىلظات ال  تعترب للوحلة األوىل منافية 

حي املمار أة الأ  دأب علأى اتباعهأا األمأني فعاًل وح و   (799)منها
مأأأدلول حأأأ و  ميتعأأأني أن يىلهأأأ هغأأأأ أنأأأ، (800)العأأأاد لألمأأأم املتحأأأدة

الوادع أن "األمأأأأني العأأأأاد ال يأأأأرفض فأأأأ املمار أأأأة مأأأأن منظأأأأور نسأأأأب 
* يف أن ا عأأأأالن مثأأأأة شأأأأك للوحلأأأأة األوىل إال إذا مل يحأأأأن ا يأأأأداع
*، ويف  الأة الشأك [   ]  جأامزغأأ  يشحل اىلظأاً بالو يقة املرف  

غأأ  [   ]  األمأريفلب األمأني العأاد إىل الدولأة املعنيأة أن توضأح 
مني العاد ير  أنه ليس له أن يفلب ح ا النوع من التوضأيح األ أن

أن تبد ، إذا ارتفت ذلك، املعنية وأنه يعود للدول  ،بتورة منتظمة
  (801)"جأامزةال  تعتربحا اىلظات غأ ا عالنات اعرتاضات على 

وبعبارة أ ر ، فإن الىلرق امللحوك يف حتار ة األمني العاد ال يرتحز 
)أ( و)ب( مأن جهأأة  ضأأيات الىلقأرتني الىلأأرعيتنيعلأى التمييأأز بأني فر 

من جهة أ ر ، بل يرتحز على  19والىلقرة الىلرعية )ج( من املادة 
مثأة  اجأة عنأدما تحأون  :د لتنايف الأتحىلظ مأع املعاحأدةالفابع املؤكَّ 
األمأأأر للأأأدول؛ وحأأأ ا مأأأا عليأأأه يسأأأند األمأأأني العأأأاد  فأأأإنإىل تىلسأأأأ 

املعاحدة  موضوععندما يتعل  األمر بتنايف التحىلظ مع  دامماً  احلال
عنأأدما  احلأأال أيضأأاً ، وحأأ ا مأأا ميحأأن أن يحأأون عليأأه والغأأرض منهأأا

يتعلأأأ  األمأأأر بتحىلظأأأات حتنوعأأأة اأأأرا ة أو ضأأأمناً  وبا ضأأأافة إىل 
لجنأأة عمأأدت إىل التفأأوير التأأدرجيي يف مشأأروع املبأأدأ الذلأأك، فأأإن 
 تنه "إذا ارتفأوذحبت إىل من دليل املمار ة،  8-1-2التوجيهي 
 ا، فإهنأأأبّينأأأةبتأأأورة  جأأأامزأن أ أأأد التحىلظأأأات غأأأأ  ةالوديعأأأاجلهأأأة 

 أأبب عأأدد  يشأأحل يف نظرحأأاالأأتحىلظ إىل مأا اأأا ب انتبأأاو  وّجأهت

__________ 

 G. Gaja, “Unruly treaty reservations”, Le droit دأأارن (799)

international à l’heure de sa codification: études en l’honneur de 

Roberto Ago, vol. I, Milan: Giuffrè, 1987, p. 317  

(800) Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of 

Multilateral Treaties  192-191، الىلقرتان 57أعالو(، ه  532)احلاشية  
أمأأأأا املمار أأأأة الأأأأ    196-195و 193الىلقأأأأرات  املرجأأأأع نىلسأأأأه، (801)

يف  الأة با أتثناء أنأه تباعها األمني العاد جمللس أوروبا فهي حتا لأة، ادأب على 
 .J( جلنأة الأواراء )انظأر وحأو فعأالً يستشأأأن يستشأأ ) لأهنشأوء اأعوبة جيأوا 

Polakiewicz, Treaty-making in the Council of Europe, Strasbourg, 

Council of Europe, 1999, pp. 90–93 ) 

جأأأراء   ال مسأأأوربغ"  وهلأأأ و الغايأأأة "رأت اللجنأأأة أن جأأأواا الأأأتحىلظ
  (802)"19يف املادة  الواردة [‘اجلواا] عدد‘متييز بني خمتلف أ س 

 متأأأأت ا شأأأأارة، مأأأأن نىلأأأأس املنفلأأأأ ، بالنسأأأأبة حلالأأأأة،  انيأأأأاً  (6)
تحأأأأأون ميحنهأأأأا أن  أن الدولأأأأة املتحىلظأأأأأة الإىل الىلقأأأأرتني )أ( و)ب(، 

ملنع، وبالتايل يتعني اعتبارحا دد دبلأت املعاحأدة برمتهأا، رغأم جاحلة با
تنايف اىلظ مع وال شك أن   (803)"(للىلتل"القابلية  نظريةاىلظها )
املعاحأدة والغأرض منهأا حأو أاأعب يف تقييمأه موضأوعياً مأأن موضأوع 

ومأن املؤكأد أن حأ و املال ظأة وجيهأة،   خمالىلته لبند مينأع التحىلظأات
  بنأأود الأأتحىلظ لأأيس بأأديهياً  نفأأاقتقيأأيم   إن غأأأ أهنأأا ليسأأت  امسأأة
 أيما عنأدما يحأون املنأع ضأمنياً علأى غأرار مأا  كما يعتقد أ ياناً، ال
وعالوة على ذلك، فإنه   (804)رة الىلرعية )ب(حو عليه األمر يف الىلق

يشأأأحل دأأأد يحأأأون مأأأن التأأأعب اديأأأد مأأأا إذا كأأأان إعأأأالن انىلأأأراد  
ودد تحون الدولة ال  أادرته دأد اعتقأدت عأن  سأن ، اىلظاً أد ال

رضأأأاحا بأأأااللتزاد باملعاحأأأدة مرحأأأون  معتأأأربة أن ،نيأأأة أهنأأأا مل ختأأأرق املنأأأع
كانأأأت الدولأأأة ال يىلأأأرتض   واحلقيقأأأة أنأأأه إذا  (805)هلأأأا بقبأأأول تىلسأأأأحا

 يتعأأني، فإنأأه اتتحىلظأأمتعلأأ  بالفيهأأا جهلهأأا بأأاملنع النأأاجم عأأن بنأأد 
عليهأأا كأأ لك أن تأأدرك أنأأه ال جيأأوا هلأأا أن تىلأأرغ معاحأأدة مأأن حمتواحأأا 

  والغرض منهااملعاحدة  موضوعبتحىلظ يتناع مع 

مأأأأأن  5و 4، وبتأأأأأىلة  ااأأأأأة،  أأأأأوجج بأأأأأفن الىلقأأأأأرتني  الثأأأأأاً  (7)
 تحىلظ، وحأأو:الأأإمحانيأأة دبأأول  علأأىعلأأى ديأأد وا أأد  انتنتأأ 20 املأأادة

؛ وتأأأأأنجم عأأأأأن ذلأأأأأك بالقرينأأأأأة (806)وجأأأأأود  حأأأأأم خمأأأأأالف يف املعاحأأأأأدة
املعاكسة  رية مفلقة يف دبول التحىلظات رغم أ حاد الىلقرة )ج( من 

أن الدول يف املمار ة دلما تعأرتض  وإذا كان احيحاً   (807)19 املادة
املعاحأأأدة الأأأ  تأأأرد وغأأأرض  موضأأأوعتنافيهأأأا مأأأع ح يُأأأرجَّ علأأأى اىلظأأأات 

)ج( مأأأن  الىلقأأأرةالقاعأأأدة الأأأواردة يف عليهأأأا وأن حأأأ ا يعأأأر عمليأأأاً جتريأأأد 
علأأى األدأأل يف غيأأاب حي أأة هلأأا ، مأأن مىلعوهلأأا امللمأأوس (808)19املأأادة 

__________ 

( 5) الىلقأأأرة، 50 ه(، الثأأاين، اجمللأأأد الثأأاين )اجلأأأزء 2002  وليأأة (802)
، اجمللأد 2006  وليأةوانظر أيضاً  ؛8-1-2التوجيهي  املبدأ علىمن التعلي  
  197 ه(، الثاينالثاين )اجلزء 

 A. Fodella, “The declarations of States parties to the Baselانظأر  (803)

Convention”, Comunicazioni e Studi, vol. 22 (2002), pp. 143–147  

)تعريأأأأأف  2-1-3ىلة  ااأأأأأة التعليأأأأأ  علأأأأأى املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي انظأأأأأر بتأأأأأ (804)
  192-187ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2006 ولية دة(، التحىلظات احملدَّ 

وا عالنأأأأأات  ،مأأأأأن جهأأأأأة ،فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بأأأأأالتمييز بأأأأأني التحىلظأأأأأات (805)
انظأأأأأر املبأأأأأادئ مأأأأأن جهأأأأأة أ أأأأأر ، البسأأأأأيفة أو املشأأأأأروطة،  أأأأأواء التىلسأأأأأأية، 

، اجمللأأأد 1999 وليأأأة ، والتعليقأأأات عليهأأأا 3-3-1إىل  3-1التوجيهيأأأة مأأأن 
   221-209 ه، )اجلزء الثاين( الثاين

ا مل تأنز املعاحأدة علأى "مأ حي: العبارة ال  ترتدد يف احلحمني معاً  (806)
  "] حم[ خمالف

  84-83 أعالو(، ه 575املرجع امل كور )احلاشية ،  Greigانظر  (807)

 ,D. Carreau, Droit international, Paris, Pedone، بتأىلة  ااأة ،انظأر (808)

2004, p. 137؛ وGaja ؛ 318-315 أعأأالو(، ه 799، املرجأأع املأأ كور )احلاشأأية
 Imbert, Les؛ و90-86 أعأأأأالو(، ه 575)احلاشأأأأية ، املرجأأأأع املأأأأ كور Greigو

réserves… 137-134أعالو(، ه  548، املرجع امل كور )احلاشية  
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، فإن مثة مع ذلك عأدة  جأج (809)اال ية اختاذ درارات هب ا التدد
 تستند إىل نز االتىلادية نىلسها وتعارض ح ا املنف :

مأأأأأن االتىلاديأأأأأة و أأأأأامف مسأأأأأتقلة؛ إذ  20و 19للمأأأأأادتني  -
مرا أل خمتلىلأة مأن مرا أل اأوغ عليها يف  انالقواعد ال  تنت تنفب 

 اأأأوغتأأأنز علأأى احلأأأاالت الأأأ  ال جيأأوا فيهأأأا  19فاملأأأادة الأأتحىلظ، 
 ؛(810)التحىلظيتاغ ما حيدث عندما  20بينما تبني املادة  ،اىلظ
الىلقأرة الىلرعيأة )ج( مأن أن جيأرد التىلسأ املقرتا من شفن  -
يرتتأأأب عليأأأه أن الأأأتحىلظ املنأأأايف  حتأأا، مأأأن كأأأل أ أأأر مىليأأأد 19املأأادة 
دث متاماً نىلس األ ر ال   حيد أه حيُ والغرض منها املعاحدة  ملوضوع

 ؛الغرض منهااملعاحدة و  موضوعالتحىلظ املتواف  مع 
الأأ  تأأنز  21مأأن املأأادة  1كمأأا يىلأأرغ مأأن كأأل معأأل الىلقأأرة  -

 ؛(811)"23و 20و 19"يوضع" إال "وفقاً للمواد  ال على أن التحىلظ
مأأن  الىلقأرتني الىلأرعيتني )أ( و)ب( نفأأاقيقأيم متييأزاً بأني و  -
مأن جهأة أ أر ،  منها،من جهة، والىلقرة الىلرعية )ج(  ،19املادة 

   (812)وح ا ما ال يسمح به نتها بتاتاً 
مأأن اتىلأأادي  فيينأأا،  19وبالتأأايل، لأأيس مثأأة يف نأأز املأأادة  (8)

 يف أأأأ  وال يف  أأأأيادها، وال يف األعمأأأأال التحضأأأأأية لالتىلأأأأاديتني، وال 
حتار ة الدول أو الودعاء ما يربر إدامة متييز من ح ا القبيل بني نتامج 

 )أ(الىلقرتأأأان الىلرعيتأأأان اىلأأأظ رغأأأم منأأأع تعاحأأأد  مأأأن جهأأأة ) اأأأوغ
والغأرض املعاحأدة  موضأوعتنافيأه مأع نتأامج ( و 19من املادة  و)ب(
ومأأع  ( 19مأأن املأأادة  )ج(الىلقأأرة الىلرعيأأة ) أ أأر  مأأن جهأأةمنهأأا 

ذلأأك، يعتأأرب بعأأض أعضأأاء اللجنأأة أن حأأ ا اال أأتنتاج دأأاطع بتأأورة 
 مىلرطة وأن   ار خمتلف أنواع التحىلظات تلك دد تتباين 

 التحفظات والميؤولية الدولية جواز دع  3-3-1
نتائجــ  بمقتضـــى  الجــائزحــدث صــوغ الــتحفظ غيــر يُ  

الميـؤولية الدوليـة  ،في حـد  اتـ  ،قانون المعاهدات وال ينشض
 للدولة لو المنظمة الدولية التي صاغت 

__________ 

 2-3مأن التعليأ  علأى املبأدأ التأوجيهي  (9)و (8)الىلقأرتني  ، أعأالو،انظر (809)
 M. Coccia, “Reservations to multilateral انظر أيضاً و التحىلظات(؛  جواا)تقييم 

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

vol. 15 (1985), p. 33, or R. Szafarz, “Reservations to multilateral treaties”, 

Polish Yearbook of International Law, vol. 3 (1970), p. 301  

 749، املرجع املأ كور )احلاشأية " …Bowett, "Reservationsانظر  (810)
 C. J. Redgwell, “Reservations to treaties and؛ أو 80أعأأالو(، ه 

Human Rights Committee general comment No. 24 (52)”, International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 46 (1997), pp. 404–406  

 1-3مأأأأأأأأن التعليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى املبأأأأأأأأدأ التأأأأأأأأوجيهي  (6)انظأأأأأأأأر الىلقأأأأأأأأرة  (811)
( 8( والىلقأأأرة )182-181 ه(، الثأأاين، اجمللأأأد الثأأاين )اجلأأأزء 2006  وليأأة)

 من التعلي  احلايل  أدناو

 من التعلي  احلايل  (4)الىلقرة  أعالوانظر  (812)

 التعلي 
بأأأأأأفن ، 3-3، وفقأأأأأأاً للمبأأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي  املأأأأأأا يأأأأأأتم القبأأأأأأول (1)

يف املبأأأأأدأ الأأأأأواردة كأأأأأ لك ) 19للىلقأأأأأرات الىلرعيأأأأأة الأأأأأثالث مأأأأأن املأأأأأادة 
اىلأأظ  أأالف  أن يُبأأد أنأأه ال جيأأوا ( نىلأأس الو يىلأأة و 1-3التأأوجيهي 

معرفأأأة مأأأا  حأأأيمفرو أأأة مأأأع ذلأأأك الأأأ  تبقأأأى أ حامهأأأا، فأأأإن املسأأأفلة 
اىلظأأأأاً رغأأأم أ حأأأأاد املنأأأأع أو منظمأأأة دوليأأأأة دولأأأأة  اأأأأاغتإذا  حيأأأدث
دث ذلأأك، فأأإن الأأتحىلظ ال حُيأأ ، مأأعمأأن املؤكأأد أهنأأا لأأو فعلأأتو  حأأ و 

أن لشأأأأأرط بتأأأأورة واضأأأأحة  21اآل أأأأار القانونيأأأأة الأأأأ  خُتضأأأأعها املأأأأادة 
  (813)"23و 20]برمتها[ و 19للمواد  "وفقاً التحىلظ " يوضع"

 :يظل السؤال القامم حو ،(814)كانت ح و اآل ار  لحن أياً  (2)
اأا ب الأتحىلظ بقيامأه بأ لك أن مأن جهأة،  ،عتأربيُ حل جيأب أن 

ومن  مسؤولية دولية  يتحمل بسببهغأ مشروع دولياً  فعالً رتحب ي
رغأم  اأي اىلظ من دبول  ر  األمُتنع األطرا  جهة أ ر ، حل 

  19أ حاد املنع الواردة يف املادة 

فيمأأا يتعلأأ  بالسأأؤال األول مأأن حأأ ين السأأؤالني، ميحأأن القأأول  (3)
وثابأة انتهأاك "حأو  (815)والغرض منهأااملعاحدة  ملوضوعإن التحىلظ املنايف 

عليأأأه،    "وبنأأأاء19الناشأأأئ عأأأن الىلقأأأرة الىلرعيأأأة )ج( مأأأن املأأأادة  "لاللتأأأزاد
غأأأأأ مشأأأأروع ترتتأأأأب عليأأأأه مسأأأأؤولية الدولأأأأة جتأأأأاو كأأأأل طأأأأر   فعأأأأالً  يعأأأأد
ال يشأأأأحل  ردأأأأاً للمعاحأأأأدة نىلسأأأأها، بأأأأل  ردأأأأاً حأأأأو و  يف املعاحأأأأدة    أأأأر

 .(816)"‘املنافيأأة‘التحىلظأأات  اظأأرلقاعأأدة عامأأة جمسأأدة يف اتىلاديأأة فيينأأا 
سأأأؤولية الأأأدول عأأأن النا مأأأة ملقواعأأأد الاملسأأأتند اأأأرا ة إىل  ،وحأأأ ا املنفأأأ 

    (818)متاماً  ليس مقنعاً ، (817)غأ املشروعة دولياً  األفعال

دوليأأأاً  التزامأأأاً ]   [ فممأأأا ال شأأأك فيأأأه أن الدولأأأة "ختأأأرق  (4)
التأأأادر عنهأأأا غأأأأ مفأأأاب  ملأأأا يتفلبأأأه منهأأأا حأأأ ا  الىلعأأألمأأأ  كأأأان 

  أرق، وأن (819)أو طابعأه" منشأف االلتأزادااللتزاد، بغض النظر عأن 
االلتأزاد  يف حأ و احلالأة)وحأو  مامؤداو االمتناع عن إتيان فعل التزاد 
( والغأأأأرض منهأأأأا املعاحأأأأدةموضأأأأوع اىلأأأأظ يتنأأأأاع مأأأأع  اأأأأوغبعأأأأدد 

__________ 

 )اآل أأار القانونيأأة للتحىلظأأات ولالعرتاضأأات علأأى التحىلظأأات(: 21املأأادة  (813)
  "[   ] 23و 20و 19للمواد  طر    ر وفقاً يوضع بالنسبة إىل "أ  اىلظ 

   يجر  تناوهلا يف اجلزء الرابع من دليل املمار ة (814)

األ ر  علأأأأى التحىلظأأأأات أيضأأأأاً بأأأأينفبأأأأ  ينبغأأأأي أن غأأأأأ أن حأأأأ ا  (815)
  وقتضى املعاحدة احملظورة

(816) Coccia 26-25أعالو(، ه  809، املرجع امل كور )احلاشية  
الأ  اعتمأأدهتا اللجنأة يف دورهتأأا واد املأمأن مشأأاريع  2و 1دأارن مأع املأأادتني  (817)

  32-31ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  وليةالثالثة وادمسني، 

، 314أعأأأأالو(، ه  799، املرجأأأأع املأأأأ كور )احلاشأأأأية Gajaانظأأأأر  (818)
  29احلاشية 

ال مأأن مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية الأأدول عأأن األفعأأ 12املأأادة  (819)
غأأأأأأأ املشأأأأأأروعة دوليأأأأأأاً الأأأأأأ  اعتمأأأأأأدهتا اللجنأأأأأأة يف دورهتأأأأأأا الثالثأأأأأأة وادمسأأأأأأني، 

  32ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية
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غأأ مشأروع دوليأاً مأن شأفنه أن ترتتأب عليأه املسأؤولية  فعأالً يشحل 
حأ و املسأفلة   لحأن بإتيان فعأل مأاالدولية للدولة على غرار االلتزاد 

حمحمة العدل كما ذّكرت و يف نفاق دانون املسؤولية  مل ُتفرا بعد 
، فأأأإن ناغيمأأأاروس -غابتشأأأيحوفو  مشأأأروعالدوليأأأة بقأأأوة يف دضأأأية 

 الجمأأأأأا تأأأأأالءحأأأأأ ا الىلأأأأأرع مأأأأأن القأأأأأانون ودأأأأأانون املعاحأأأأأدات "هلمأأأأأا 
أنأأأأه "مأأأأن منظأأأأور دأأأأانون املعاحأأأأدات  ويف  أأأأني "؛متمأأأأايزين تفبيأأأأ 
اديأأد مأأا إذا كانأأت اتىلاديأأة مأأن االتىلاديأأات  أأارية املىلعأأول،  ينبغأأي

فإنأأه ، (820)األاأول" هأا أو نقضأها دأد مت  سأبومأا إذا كأان تعليق
مأأأن القأأأانون اديأأأد مأأأا إذا كأأأان نىلسأأأه الىلأأأرع ينأأأدرج يف إطأأأار حأأأ ا 

أدأأأأأل علأأأأأى  ،  ويسأأأأأتخلز مأأأأأن ذلأأأأأكالأأأأأتحىلظ أد ال اأأأأأوغ ميحأأأأأن
أن املسأأأؤولية احملتملأأأة للدولأأأأة املتحىلظأأأة ال ميحأأأن اديأأأأدحا  تقأأأدير،

بأأأأأفغراض "دأأأأأانون غأأأأأأ ذات اأأأأألة علأأأأأى ضأأأأأوء دواعأأأأأد فيينأأأأأا وأهنأأأأأا 
التحىلظات"  وبا ضأافة إىل ذلأك، فإنأه علأى الأرغم مأن أن الضأرر 

فإنأه يأرحن إعماهلأا،  ،(821)ليس شرطاً ضرورياً لقياد مسؤولية الدولأة
يسأتلزد اجلامز التحىلظ غأ فيما  ،(822)جرب الضرر يما إعمال  وال

الدولأة تأتمحن دأانون املسأؤولية أن  ليحون له   ار ملمو ة يف إطأار
غأأأأ  دوث ضأأأرر  وحأأأي فرضأأأيةمأأأن أن تتأأأ رع اأأأالأأأ  تسأأأتند إليأأأه 

  حمتملة إىل  د بعيد

__________ 

(820) Gabčikovo-Nagymaros Project  أعأأأأأأأأأأأأأأأالو(،  209)انظأأأأأأأأأأأأأأأر احلاشأأأأأأأأأأأأأأأية
يف  1990 أبريأأل نيسأأان/ 30دأأرار التححأأيم املأأؤر  ؛ وانظأأر أيضأأاً 47، الىلقأأرة 38 ه

 Case concerning the difference between New Zealand and Franceدضأأية 

concerning the interpretation or application of two agreements, concluded on 

9 July 1986 between the two States and which related to the problems arising 

from the Rainbow Warrior affair, Decision of 30 April 1990, UNRIAA, vol. 

XX (Sales No. E/F.93.V.3), p. 215, at p. 251, para. 75 وخبتأوه العالدأات بأني  
 D. W. Bowett, “Treaties andحأأ ين الىلأأرعني مأأن القأأانون، انظأأر علأأى ادتأأوه 

State responsibility”, Le droit international au service de la paix…،  املرجأأع
، املرجأأأأأع املأأأأأ كور Combacau؛ و145-137 أعأأأأأالو(، ه 752املأأأأأ كور )احلاشأأأأأية 

 ,P.-M. Dupuy, “Droit de traités؛ و 203-195أعأأالو(، ه  752)احلاشأأية 

codification et responsabilité internationale”, Annuaire français de droit 

international, vol. 43 (1997), pp. 7–30; Ph. Weckel, “Convergence du droit des 

traités et du droit de la responsabilité internationale à la lumière de l'Arrêt du 25 

septembre 1997 de la Cour internationale de Justice relatif au projet 

Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)”, Revue générale de droit 

international public, vol. 102 (1998), pp. 647–684; P. Weil, “Droit de traités et 

droit de la responsabilité”, in M. Rama-Montaldo (ed.), International Law in 

an Evolving World:  Liber Amicorum Jiménez de Aréchaga, Montevideo, 

Fundación de Cultura Universitaria, 1994, pp. 523–543; and A. Yahi, “La 

violation d’un traité: l’articulation du droit des traités et du droit de la 

responsabilité internationale”, Revue belge de droit international, vol. 26 

(1993), pp. 437–469  

مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة وسأأؤولية مأأن  1حأأ ا التأأدد املأأادة  انظأأر يف (821)
الأأدول عأأن األفعأأال غأأأ املشأأروعة دوليأأاً الأأ  اعتمأأدهتا اللجنأأة يف دورهتأأا الثالثأأة 

  31ه ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  وليةوادمسني، 

مشأاريع املأواد املتعلقأة وسأؤولية الأدول من  34و 31املادتني راجع  (822)
  35-34ه ، نىلسه املرجععن األفعال غأ املشروعة دولياً، 

  إنأأه حتأأا ال  لأأو مأأن بيأأد أن األمأأر ال يقتتأأر علأأى ذلأأك (5)
حمظأور العأرتاض علأى اىلأظ  اأوغهاداللة أنه مل يسب  لدولة عند 

النتأأامج املرتتبأأة علأأى إدأأرار إن  أن أ أأارت مسأأؤولية الدولأأة املتحىلظأأة:
لأأيس منهأأا أبأأداً لحأأن ، و (823)عأأددةمتدأأد تحأأون اىلأأظ  جأأوااعأأدد 

إذا دعأأأأت الدولأأأأة املعرتضأأأأة الدولأأأأة املتحىلظأأأأة إىل و االلتأأأأزاد بأأأأاجلرب، 
 حب اىلظها أو تعديله يف إطار "احلأوار املتعلأ  بأالتحىلظ"، فأإن 
املسأأأأفلة ال تنأأأأدرج يف  قأأأأل دأأأأانون املسأأأأؤولية بأأأأل يف  قأأأأل دأأأأانون 

 املعاحدات دون  واو 

كانأأت   بعأأد أن ،2002عأأاد  يف لجنأأةالوهلأأ ا السأأبب دأأررت  (6)
باعتبأأأأأارو  ”illicite“الىلرنسأأأأأي تأأأأأفلح امل أول األمأأأأأريف  ا أأأأأتخدمتدأأأأأد 

لنعأأأأأت التحىلظأأأأأات الأأأأأ   impermissibleˮ“مقأأأأأابالً للحلمأأأأأة ا نحليزيأأأأأة 
بشأأأفن حأأأ و ودىلهأأأا و اأأأتىلظ، أن 19أل حأأأاد املأأأادة  باملخالىلأأأة تتأأأاغ
يبأدو مأن   غأأ أنأه (824)ريثما تتم درا أة   أار تلأك التحىلظأات املسفلة
مأن الىلقأرات الىلرعيأة  وقتضى أ التحىلظات املستبعدة  اوغأن املؤكد 
ينأأأدرج يف دأأأانون املعاحأأأدات ال يف دأأأانون مسأأأؤولية الأأأدول  19للمأأأادة 
غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً  وبنأأأأاء عليأأأأه، فإنأأأأه ال ترتتأأأأب عليأأأأه  األفعأأأأالعأأأأن 

غنيأأة عأأن  تبأأدوورغأأم أن حأأ و املسأأفلة   (825)مسأأؤولية الدولأأة املتحىلظأأة
 دتأأأدتدأأد  1-3-3البيأأان، فأأإن اللجنأأة باعتمادحأأا املبأأدأ التأأوجيهي 

 إاالة كل غموض دد يظل يف ح ا التدد  

دا أل اللجنأة  يعرب عن وجهة نظر األدليةوجاء يف رأ    ر  (7)
دد يواجه ا تثناء عنأدما  1-3-3ن يف املبدأ التوجيهي أن املبدأ املضمّ 
مأأن القواعأد العامأأة مأأع داعأدة دفعيأة  متوافأ غأأ  املعأأريحأون الأتحىلظ 
، ويف حأأأ و احلالأأأة تتحمأأأل اجلهأأأة املتحىلظأأأة مسأأأؤوليتها للقأأأانون الأأأدويل

الدوليأة  وإضأافة إىل كأأون بعأض أعضأاء اللجنأأة اآل أرين يشأأححون يف 
لقواعأأأأد اآلمأأأأرة، فأأأأإن معظأأأأم أعضأأأأاء اللجنأأأأة لإمحانيأأأأة انتهأأأأاك اىلأأأأظ 

ال ميحأأن أن ترتتأأب اىلأأظ  اأأوغيعتأأربون، يف مجيأأع األ أأوال، أن جمأأرد 
عليأأه مسأأؤولية تقأأع علأأى اجلهأأأة املتحىلظأأة  لحأأن عبأأارة "يف  أأد ذاتأأأه" 

املنظمأة الدوليأأة املتحىلظأأة  تتأيح مأأع ذلأأك إمحانيأة أن تتحمأأل الدولأأة أو
   (826)مسؤولية تنشف عن   ار ح ا التحىلظ

__________ 

ن عأأ ، وبتأأىلة  ااأأة،20تنشأأف بالقرينأأة املعاكسأأة عأأن املأأادة حأأي و  (823)
 من اتىلادي  فيينا  21املادة 

  391 الىلقرة، 80ه (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2005  وليةانظر  (824)

 األ ر  مسأأأؤولية الدولأأأة الأأأ  تقبأأأل ضأأأمناً بأأأكمأأأا ال ترتتأأأب عليأأأه  (825)
انظأأأأر مأأأأع ذلأأأأك  - والغأأأأرض منهأأأأا ةاملعاحأأأأد ملوضأأأأوع أو منافيأأأأاً  حمظأأأأوراً  اىلظأأأأاً 

Lijnzaad إن املسأأأأؤولية : 56أعأأأأالو(، ه  575، املرجأأأأع املأأأأ كور )احلاشأأأأية"
 تقبأل الأدول املتحىلظأة والأدول الأ تتشأارك فيهأا  [   ]عن التحىلظات املنافية 

غأأأ أنأأه يبأأدو مأأن السأأياق أن الحاتأأب ال يعتأأرب الأأتحىلظ  -" تلأأك التحىلظأأات
؛ وبأأأدل احلأأأديث عأأأن "املسأأأؤولية" غأأأأ مشأأأروعني دوليأأأاً فعلأأأني دبولأأأه أو املنأأأايف 

" املسأأاءلةعأن "حنأا احلأديث  ، فمأن الضأرور  بأال شأكوعناحأا القأانوين الأددي 
 وعل وجوب تقدمي شرا 

  9-1-3هي املبدأ التوجي انظر أيضاً  (826)


