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  الرابع الفصل
املعاهدات على التحفظات

 مقدمة -ألف

ـــا اخلامســـة واألربعـــني  -٢٩ قـــررت جلنـــة القـــانون الـــدويل، يف دور
لتحفظات ")، إدراج موضوع ١٩٩٣( القانون واملمارسة املتعلقان 

مج عملهــا، وعّينــت الســيد آالن بيليــه  )٢٠("علــى املعاهــدات يف بــر
ـــــــــا السادســـــــــة واألربعـــــــــني  مقـــــــــرراً خاصـــــــــاً هلـــــــــذا املوضـــــــــوع يف دور

)٢١()١٩٩٤(. 
ــــــــا الســــــــابعة واألربعــــــــني  -٣٠ ويف أعقــــــــاب نظــــــــر اللجنــــــــة، يف دور

، خلـص املقـرر )٢٢()، يف التقرير األول املقدم مـن املقـرر اخلـاص١٩٩٥(
يف ذلــك تغيــري عنــوان  مبــا إليهــا،مت التوصــل اخلــاص االســتنتاجات الــيت 

؛ والشــــــكل الــــــذي "التحفظــــــات علــــــى املعاهــــــدات"املوضــــــوع ليكــــــون 
ــا، وهــو دليــل ممارســة  ســتتخذه نتــائج الدراســة الــيت ســيتم االضــطالع 
ـا عمـل اللجنـة  لتحفظات؛ واملرونـة الـيت ينبغـي أن يتسـم  فيما يتصل 

شـــأن عـــدم تغيـــري األحكـــام بشـــأن املوضـــوع؛ وتوافـــق اآلراء يف اللجنـــة ب
، واتفاقيـة فيينـا خلالفـة الـدول ١٩٦٩ لعـام ذات الصلة مـن اتفاقيـة فيينـا

ــيلــــي ب (يشــــار إليهــــا فيمــــا ١٩٧٨ لعــــام يف املعاهــــدات ـــ  "اتفاقيــــة فيينــــا ـ
")، واتفاقية فيينا لقانون املعاهـدات بـني الـدول واملنظمـات ١٩٧٨ لعام

(يشــار إليهــا فيمــا  ١٩٨٦ املعــ فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة أو الدوليــة
. وتشــكل هــذه االســتنتاجات، )٢٣(")١٩٨٦ لعــام "اتفاقيــة فيينــا ــــيلــي ب

يف نظــر اللجنـــة، نتــائج الدراســـة األوليــة الـــيت طلبتهــا اجلمعيـــة العامـــة يف 
 ٤٩/٥١و ١٩٩٣كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٩املـــــؤرخ  ٤٨/٣١ قراريهـــــا
ارســـة فســـيتخذ دليـــل املم أمـــا .١٩٩٤ كـــانون األول/ديســـمرب  ٩ املـــؤرخ

شــكل مشــروع مبــادئ توجيهيــة مصــحوبة بتعليقــات، وستســاعد هـــذه 
ــا،  املبــادئ التوجيهيــة الــدول واملنظمــات الدوليــة يف املمارســة وســرتَفق 

)، أذنـــــت ١٩٩٥نفـــــس الـــــدورة ( ويف عنـــــد الضـــــرورة، بنـــــود منوذجيـــــة.
ن يعــد )٢٤(اللجنــة للمقــرر اخلــاص، وفقــاً ملمارســتها الســابقة  ، ً اســتبيا

مفصــــالً عــــن التحفظــــات علــــى املعاهــــدات مــــن أجــــل الوقــــوف علــــى 
ســيما تلــك الــيت تعمــل وديعــة  وال ممارســات الــدول واملنظمــات الدوليــة،

. )٢٥(تواجهــــه مــــن مشـــــاكل مــــا التفاقيــــات متعــــددة األطــــراف، وعلــــى
__________ 

ــــــــة العامــــــــة، يف قرارهــــــــا أيــــــــدت  )٢٠(  كــــــــانون   ٩املــــــــؤرخ  ٤٨/٣١اجلمعي
 ، قرار اللجنة.١٩٩٣األول/ديسمرب 

لد الثاين (اجلزء ١٩٩٤ حوليةانظر  )٢١(   .٣٨١، الفقرة )الثاين، ا
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة  ،١٩٩٥ حولية )٢٢(   .A/CN.4/470ا
لد املرجع نفسه، )٢٣(   .٤٨٧ الفقرة)، الثاين(اجلزء  الثاين ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ١٩٩٣ حوليةانظر  )٢٤(   .٢٨٦، ا
لـــد ،١٩٩٥ حوليـــة انظـــر )٢٥(  . ٤٨٩ الفقــــرة)، الثـــاين(اجلـــزء  الثــــاين ا

ن املوجهـــــان إىل الـــــدول األعضـــــاء وإىل املنظمـــــات الدوليـــــة يف  ويـــــرد االســـــتبيا

وأرســــــلت األمانــــــة العامــــــة االســــــتبيان إىل اجلهــــــات املعنيــــــة. وأحاطــــــت 
ــــــــــة العامــــــــــة علمــــــــــاً  كــــــــــانون   ١١املــــــــــؤرخ  ٥٠/٤٥، يف قرارهــــــــــا اجلمعي

ســــــتنتاجات اللجنــــــة ودعتهــــــا إىل مواصــــــلة ١٩٩٥األول/ديســــــمرب   ،
ـــنهج املبـــني يف تقريرهـــا، دعـــت الـــدول إىل الـــرد  كمـــا  أعماهلـــا حســـب ال

 .)٢٦(على االستبيان
) ١٩٩٦(الثامنــة واألربعــني هــايدورتيف  ،علــى اللجنــةرض وُعــ -٣١

 ملقـرر اخلـاصاملقـدم مـن اير الثـاين ، التقر )١٩٩٧(التاسعة واألربعني و 
ــــــه )٢٧(بشــــــأن هــــــذا املوضــــــوع  بشــــــأنمشــــــروع قــــــرار ، وكــــــان مرفقــــــاً ب

فيهــــا  مبــــا ،األطــــرافاملتعــــددة  الشــــارعة التحفظــــات علــــى املعاهــــدات
مـــن أجـــل  العامـــةجلمعيـــة لعرضـــه علـــى امعاهـــدات حقـــوق اإلنســـان، 

النظـــــــــر إىل اجلوانـــــــــب القانونيـــــــــة للمســـــــــألة وتوضـــــــــيح هـــــــــذه توجيـــــــــه 
 )، اعتمــــــدت١٩٩٧الـــــدورة التاســـــعة واألربعـــــني ( ويف .)٢٨(اجلوانـــــب
استنتاجات أوليـة بشـأن التحفظـات علـى املعاهـدات الشـارعة اللجنة 

 وأحاطـت. )٢٩(فيها معاهدات حقوق اإلنسان مبا املتعددة األطراف،
كـــــــانون   ١٥املـــــــؤرخ  ٥٢/١٥٦يف قرارهـــــــا  علمـــــــاً،اجلمعيـــــــة العامـــــــة 

الســتنت١٩٩٧األول/ديســمرب  لــدعوة الــيت  للجنــةاجات األوليــة ،  و
ـــدات وجهتهـــــا إىل مجيـــــع  معاهـــــدات  املنشـــــأة مبوجـــــبهيئـــــات املعاهــ

ــا كتابــًة   تقــدم الــيت قــد ترغــب يف أن األطــرافمتعــددة شــارعة  تعليقا
ــا القيــام بــذلك، ووجهــت يف  االســتنتاجات إىلهــذه علــى  ومالحظا

رائهــا  مــا إىلالوقــت نفســه نظــر احلكومــات   بشــأنيتســم بــه اإلدالء 
 .االستنتاجات األولية من أمهية للجنة

ـا اخلمسـني ( -٣٢ ـا ١٩٩٨ونظرت اللجنـة، مـن دور ) إىل دور
ومـــذكرة واحـــدة  )٣٠(تقريـــراً آخـــر ١٢) يف ٢٠٠٩احلاديـــة والســـتني (

                                                                                             
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الو  ،١٩٩٦ حوليــــة  ،Add.1و A/CN.4/477ثيقــــة ا
 .والثالث الثاين املرفقان

منظمــة دوليــة  ٢٦دولــة و ٣٣، كانــت ٢٠١٠متوز/يوليــه  ٣١حــىت  )٢٦( 
 قد ردت على االستبيان.

ــــــــــــــة )٢٧(  لــــــــــــــد الثــــــــــــــاين (اجلــــــــــــــزء األول)، الوثيقتــــــــــــــان ١٩٩٦ حولي ، ا
A/CN.4/477 وAdd.1 وA/CN.4/478. 

لـــــــــد الثــــــــــاين  )٢٨(   ١٣٦(اجلـــــــــزء الثــــــــــاين)، الفقــــــــــرة املرجـــــــــع نفســــــــــه، ا
 .٢٣٨ واحلاشية

لد الثاين (اجلزء الثاين)،١٩٩٧ حولية )٢٩(   .١٥٧الفقرة  ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)،١٩٩٨ حوليـــةالتقريـــر الثالـــث:  )٣٠(  الوثيقـــة  ، ا

A/CN.4/491 وAdd.1-6 :لــــد الثــــاين (اجلــــزء ١٩٩٩ حوليــــة؛ والتقريــــر الرابــــع ، ا
 ؛ والتقريــــــــــــر اخلــــــــــــامس:A/CN.4/478/Rev.1و A/CN.4/499األول)، الوثيقتــــــــــــان 

 
 )بع على الصفحة التالية(
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 22   والستني الثانية دور
 

 

مشروع  ١٤٠اعتمدت بصفة مؤقتة و  ،)٣١(مقدمة من املقرر اخلاص
 مبدأ توجيهي والتعليقات عليها.

 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -ء

ر  -٣٣ ا احلالية، الفصـل املتعلـق  ُعرض على اللجنة، يف دور
ت التفســريية مــن التقريــر الرابــع عشــر للمقــرر  التحفظــات واإلعــال

ونظــرت فيــه  الثانيــة هلــذا التقريــر،، وهــو يــرد يف اإلضــافة )٣٢(اخلــاص
ا مــن  املعقــودة يف الفــرتة مــن  ٣٠٣٨إىل  ٣٠٣٦اللجنــة يف جلســا

ر/مــــــــــــــــايو  ٥إىل  ٣ ا ويف ،٢٠١٠أ  ٣٠٤٣و ٣٠٤٢ جلســــــــــــــــا
ر/مــــــايو  ١٧و ١٢و ١١املعقــــــودة يف  ٣٠٤٥و . وكــــــان ٢٠١٠أ

معروضـــاً علـــى اللجنـــة أيضـــاً التقريـــر اخلـــامس عشـــر للمقـــرر اخلـــاص 
)A/CN.4/624 وAdd.1-2 ٣٠٤٢) الـــذي نظـــرت فيـــه يف جلســـتيها 
ر/مايو  ١٢و ١١املعقودتني يف  ٣٠٤٣و ا ويف ،٢٠١٠أ  جلسا

 ١٩إىل  ١٧املعقــــــــــودة يف الفــــــــــرتة مــــــــــن  ٣٠٤٧إىل  ٣٠٤٥مــــــــــن 
ر/مــايو  ا مــن ويف ،٢٠١٠أ املعقــودة  ٣٠٦٧إىل  ٣٠٦٤ جلســا

. ٢٠١٠ متوز/يوليـــه ٢٠ ويف متوز/يوليـــه ١٦إىل  ١٤يف الفـــرتة مـــن 
أخـــرياً، كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة كـــذلك التقريـــر الســـادس عشـــر و 

) الـــــــذي نظـــــــرت فيـــــــه يف Add.1و A/CN.4/626للمقـــــــرر اخلـــــــاص (
ا مـــــــن   ١٨املعقـــــــودة يف الفـــــــرتة مـــــــن  ٣٠٥٠إىل  ٣٠٤٦جلســـــــا

ــــــــــايو  ٢٥ إىل ر/مـــــــ ـــــــــــتيها  ويف ،٢٠١٠أ  ٣٠٥٤و ٣٠٥٢جلســــــ
ر/مـــايو و ٢٧املعقـــودتني يف  وُعرضـــت . ٢٠١٠حزيران/يونيـــه  ١أ

 علــــــــى اللجنــــــــة أيضــــــــاً مــــــــذكرة قــــــــدمتها إليهــــــــا األمانــــــــة العامــــــــة يف
بشـــأن مســـألة التحفظـــات علـــى املعاهـــدات يف ســـياق  ٢٠٠٩ عــام

 .)٣٣(خالفة الدول

                                                                                             
 )بع( )٣٠احلاشية (

لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)،٢٠٠٠ حوليــــة  ؛Add.1-4و A/CN.4/508الوثيقــــة  ، ا
لـــــــــد الثـــــــــاين ٢٠٠١ حوليـــــــــةوالتقريـــــــــر الســـــــــادس:  الوثيقـــــــــة  (اجلـــــــــزء األول)،، ا

A/CN.4/518 وAdd.1-3 :لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٢ حوليـــة؛ والتقريـــر الســـابع ، ا
لـد ٢٠٠٣ حوليـة؛ والتقرير الثـامن: Add.1-3و A/CN.4/526الوثيقة  األول)، ، ا

؛ والتقريــــــــــــر التاســــــــــــع: Add.1و A/CN.4/535الوثيقــــــــــــة  الثــــــــــــاين (اجلــــــــــــزء األول)،
ــــــة ــــــاين (اجلــــــزء األول)،، ٢٠٠٤ حولي لــــــد الث ؛ والتقريــــــر A/CN.4/544الوثيقــــــة  ا

لـــــــد الثـــــــاين (اجلـــــــزء األول)،٢٠٠٥ حوليـــــــةالعاشـــــــر:   A/CN.4/558الوثيقـــــــة  ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء األول)،٢٠٠٦ حوليــة؛ والتقريــر احلــادي عشــر: Add.1-2و  ، ا

لــ٢٠٠٧ حوليــة؛ والتقريــر الثــاين عشــر: A/CN.4/574الوثيقــة  د الثــاين (اجلــزء ، ا
لـــــد ٢٠٠٨ حوليـــــة؛ والتقريـــــر الثالـــــث عشـــــر: A/CN.4/584الوثيقـــــة  األول)، ، ا

، ٢٠٠٩ حوليـةعشر:  الرابع؛ والتقرير A/CN.4/600الوثيقة  الثاين (اجلزء األول)،
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، . ولالطــــالع علــــى Add.1-2و A/CN.4/614الوثيقــــة  ا

رخيي مفّصل للتقارير  لـد ٢٠٠٤ حوليـةمن الثالث إىل التاسع، انظر عرض  ، ا
 .٢٦٩-٢٥٧الفقرات  الثاين (اجلزء الثاين)،

لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٧ حولية )٣١(   .A/CN.4/586، ا
 .أعاله ٧انظر احلاشية  )٣٢( 
لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة ٢٠٠٩ حولية )٣٣(   .A/CN.4/616، ا

ر/مـــــايو  ١١املعقـــــودة يف  ٣٠٤٢ويف اجللســـــة  -٣٤ ، ٢٠١٠أ
ــــــــادئ  ــــــــل إىل جلنــــــــة الصــــــــياغة مشــــــــاريع املب ــــــــة أن حتي قــــــــررت اللجن

 .٣-١-٤و ٢-١-٤و ١-١-٤و ١-٤ التوجيهية
ر/مـــــايو  ١٧املعقـــــودة يف  ٣٠٤٥ويف اجللســـــة  -٣٥ ، ٢٠١٠أ

ــــــــل إىل ــــــــة أن حتي ــــــــادئ  قــــــــررت اللجن جلنــــــــة الصــــــــياغة مشــــــــاريع املب
 ٤-٢-٤و ٣-٢-٤و ٢-٢-٤و ١-٢-٤و ٢-٤ التوجيهيـــــــــــــــــــة

 .٧-٢-٤و ٦-٢-٤و ٥-٢-٤و
ر/مــايو  ١٩املعقــودة يف  ٣٠٤٧ويف اجللســة  -٣٦ ، قــررت ٢٠١٠أ

ـــــ اللجنـــــة أن حتيـــــل إىل ـــــةجلن  ٣-٤ ة الصـــــياغة مشـــــاريع املبـــــادئ التوجيهي
 ٦-٣-٤و ٥-٣-٤و ٤-٣-٤و ٣-٣-٤و ٢-٣-٤و ١-٣-٤و
 )٣٤((بصــيغته املنقحــة املقدمــة مــن املقــرر اخلــاص) ٨-٣-٤و ٧-٣-٤و
 .٣-٤-٤و ٢-٤-٤و ١-٤-٤و ٤-٤و ٩-٣-٤و

ر/مـــــايو  ٢٦املعقـــــودة يف  ٣٠٥١ويف اجللســـــة  -٣٧ ، ٢٠١٠أ
ا بصـفة نظرت اللجنة يف مشاريع  املبادئ التوجيهية التالية واعتمـد

 ٤-٦-٢(حريــــــــــــة صــــــــــــوغ االعرتاضــــــــــــات)، و ٣-٦-٢مؤقتــــــــــــة: 
معارضـــــــة بــــــدء نفـــــــاذ املعاهـــــــدة يف العالقــــــة مـــــــع صـــــــاحب  (حريــــــة

(جـــواز  ٢-٤-٣(جــواز قبـــول الــتحفظ)، و ١-٤-٣الــتحفظ)، و
ــــتحفظ)، و (جــــواز اإلعــــالن التفســــريي)،  ٥-٣االعــــرتاض علــــى ال

التفســــــريي الــــــذي يشــــــكل يف الواقــــــع (جــــــواز اإلعــــــالن  ١-٥-٣و
(شــروط جــواز اإلعــالن التفســريي املشــروط)،  ٢-٥-٣حتفظــاً)، و

(اختصــاص تقيــيم جــواز اإلعــالن التفســريي املشــروط)،  ٣-٥-٣و
ت التفسريية)، و ٦-٣و  ١-٦-٣(جواز ردود الفعل على اإلعال

ت التفســـــريية)، و (جـــــواز  ٢-٦-٣(جـــــواز املوافقـــــة علـــــى اإلعـــــال
ت التفســـــريية).معارضـــــة اإلعـــــ اجللســـــة نفســـــها، اعتمـــــدت  ويف ال

مـــن دليـــل املمارســـة (جـــواز ردود  ٤-٣اللجنـــة أيضـــاً عنـــوان الفـــرع 
 الفعل على التحفظات).

، ٢٠١٠حزيران/يونيـــه  ١املعقـــودة يف  ٣٠٥٤ويف اجللســـة  -٣٨
جلنـة الصـياغة مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة  قررت اللجنة أن حتيل إىل

 ٨-٥و ٧-٥و ٦-٥و ٥-٥و ٤-٥و ٣-٥و ٢-٥و ١-٥
 ١٥-٥و ١٤-٥و ١٣-٥و ١٢-٥و ١١-٥و ١٠-٥و ٩-٥و
 .١٩-٥و ١٨-٥و ١٧-٥و مكرراً  ١٦-٥و ١٦-٥و

، نظـرت ٢٠١٠متوز/يوليـه  ٥املعقـودة يف  ٣٠٥٨ويف اجللسة  -٣٩
ا بصـــفة مؤقتـــة:  اللجنـــة يف مشـــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة التاليـــة واعتمـــد

ـــــــة ١-٤  ١-١-٤و منظمـــــــة أخـــــــرى)، أو (إنشـــــــاء الـــــــتحفظ إزاء دول
(إنشــــاء  ٢-١-٤(إنشــــاء الــــتحفظ الــــذي جتيــــزه املعاهــــدة صــــراحة)، و
لكامــــل)، و (إنشــــاء  ٣-١-٤الــــتحفظ علــــى معاهــــدة يلــــزم تطبيقهــــا 

سيســـــي ملنظمـــــة دوليـــــة (وضـــــع  ١-٢-٤)، والـــــتحفظ علـــــى صـــــك 
ــُمنشأصـــاحب الـــتحفظ  إنشـــاء الـــتحفظ يف بـــدء  (أثـــر ٢-٢-٤)، والــ
الــــتحفظ يف وضــــع صــــاحب  (أثــــر إنشــــاء ٣-٢-٤نفــــاذ املعاهــــدة)، و

__________ 
ه. ٥٩انظر احلاشية  )٣٤(   أد
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ــُمنشأ(أثــــر الــــتحفظ  ٤-٢-٤و الــــتحفظ كطــــرف يف املعاهــــدة)، يف  الـــ
(التطبيــــق غــــري املتبــــادل لاللتزامــــات  ٥-٢-٤العالقــــات التعاهديــــة)، و

(أثر االعرتاض على حتفـظ صـحيح)،  ٣-٤ا التحفظ)، و اليت يتعلق
حب (أثـــــــر االعـــــــرتاض يف بـــــــدء نفـــــــاذ املعاهـــــــدة بـــــــني صـــــــا ١-٣-٤و

(بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة بـــني  ٢-٣-٤االعـــرتاض وصـــاحب الـــتحفظ)، و
(عــدم بــدء نفــاذ  ٣-٣-٤صــاحب الــتحفظ وصــاحب االعــرتاض)، و

إلمجـــاع)  لنســـبة لصـــاحب الـــتحفظ عنـــدما يُشـــرتط القبـــول  املعاهـــدة 
(عــدم بــدء نفــاذ املعاهــدة بــني صــاحب الــتحفظ وصــاحب  ٤-٣-٤و

ـــــــــر األقصـــــــــى)، و ـــــــــ ٥-٣-٤االعـــــــــرتاض ذي األث ر االعـــــــــرتاض يف (أث
(أثـر االعـرتاض يف أحكـام غـري تلـك  ٦-٣-٤العالقات التعاهديـة)، و

ا التحفظ)، و (حق صـاحب الـتحفظ الصـحيح  ٧-٣-٤اليت يتعلق 
المتثــــــال للمعاهــــــدة دون االســــــتفادة مــــــن حتفظــــــه)،  يف عــــــدم إلزامــــــه 

(انعــــــدام األثــــــر يف احلقــــــوق وااللتزامــــــات القائمــــــة مبوجــــــب  ١-٤-٤و
(انعـــــدام األثــــر يف احلقـــــوق وااللتزامـــــات  ٢-٤-٤ومعاهــــدة أخـــــرى)، 

(انعـــدام األثـــر يف  ٣-٤-٤القائمـــة مبوجـــب القـــانون الـــدويل العـــريف)، و
 (قاعـدة آمـرة)). تطبيق قاعدة قطعية من القواعد العامة للقـانون الـدويل

عنــاوين الفــروع التاليــة مــن  اجللســة نفســها، اعتمــدت اللجنــة أيضــاً  ويف
ت الت(اآل ٤دليل املمارسة:  فسريية)، ر القانونية للتحفظات واإلعال

ر الــــــتحفظ  ٢-٤و ــُمنشأ(آ (أثــــــر الــــــتحفظ يف احلقــــــوق  ٤-٤)، والـــــ
 وااللتزامات اخلارجة عن نطاق املعاهدة).

، نظـرت ٢٠١٠متوز/يوليـه  ٨املعقـودة يف  ٣٠٦١ويف اجللسة  -٤٠
ا بصـــفة مؤقتـــة:  اللجنـــة يف مشـــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة التاليـــة واعتمـــد

] ٢-٥[ ٢-١-٥املســـتقلة حـــديثاً)، و الـــدول( )٣٥(]١-٥[ ١-١-٥
] (عـــــــدم االعتـــــــداد ٣-٥[ ٣-١-٥انفصـــــــاهلا)، و أو (احتـــــــاد الـــــــدول

(إنشـاء حتفظـات  ٤-١-٥و بتحفظات معينـة يف حالـة احتـاد الـدول)،
ــــدة تصــــوغها دولــــة خلــــف)، و اإلبقــــاء علــــى ] (٤-٥[ ٥-١-٥جدي

 ]٥-٥[ ٦-١-٥ف)، والنطـــــاق اإلقليمـــــي لتحفظـــــات الدولـــــة الســـــل
 (النطــــــــــــــاق اإلقليمــــــــــــــي للتحفظــــــــــــــات يف حالــــــــــــــة احتــــــــــــــاد الــــــــــــــدول)،

] (النطــــاق اإلقليمــــي لتحفظــــات الدولــــة اخللــــف يف ٦-٥[ ٧-١-٥و
] (توقيــت ٧-٥[ ٨-١-٥حالــة اخلالفــة املتعلقــة جبــزء مــن اإلقلــيم)، و

ر املرتتبة علـى عـدم إبقـاء الدولـة اخللـف علـى حتفـظ صـاغته الدولـة  اآل
] (التحفظات املتأخرة اليت تصوغها دولـة ٩-٥[ ٩-١-٥السلف)، و
الدولــــــــــــة اخللــــــــــــف علــــــــــــى  ] (إبقــــــــــــاء١٠-٥[ ١-٢-٥خلــــــــــــف)، و

] ١١-٥[ ٢-٢-٥االعرتاضـــــات الـــــيت صـــــاغتها الدولـــــة الســـــلف)، و
عرتاضــات معينــة يف حالــة احتــاد الــدول)، و  ٣-٢-٥(عــدم االعتــداد 

ــــيت صــــيغت علــــى حتفظــــات ١٢-٥[ ] (اإلبقــــاء علــــى االعرتاضــــات ال
 ] (حتفظـات الدولـة السـلف الـيت١٣-٥[ ٤-٢-٥لة السـلف)، والدو 
ا اعرتاضـــــاتتصـــــدر  مل ] (أهليـــــة الدولـــــة ١٤-٥[ ٥-٢-٥و )،بشـــــأ

__________ 
أرقــام املبــادئ التوجيهيــة الــواردة بــني أقــواس معقوفــة يف هــذا الفصــل  )٣٥( 

وردت يف تقريــر املقــرر اخلــاص أو، يف بعــض  هــي أرقــام املبــادئ التوجيهيــة كمــا
ة وردت يف تقريــر املقــرر اخلــاص احلــاالت، هــي األرقــام األصــلية ملبــادئ توجيهيــ

 وأدجمت بعد ذلك يف املبادئ التوجيهية النهائية.

] ١٥-٥[ ٦-٢-٥اعرتاضــــات علــــى التحفظــــات)، و اخللــــف لصــــوغ
(اعرتاضــــات دولــــة خلـــــف ليســــت مــــن الـــــدول املســــتقلة حــــديثاً تظـــــل 

فـــــذة إزاءهـــــا)، و (إبقـــــاء الدولـــــة ] مكــــرراً  ١٦-٥[ ١-٣-٥معاهــــدة 
علـــى القبـــول الصـــريح الـــذي صـــاغته الدولـــة الســـلف)،  املســـتقلة حـــديثاً 

ـــــــــدول ١٧-٥[ ٢-٣-٥و ـــــــــة خلـــــــــف ليســـــــــت مـــــــــن ال ] (إبقـــــــــاء دول
ـــــــــة  املســـــــــتقلة حـــــــــديثاً علـــــــــى القبـــــــــول الصـــــــــريح الـــــــــذي صـــــــــاغته الدول

ر املرتتبـــــــــــــة علـــــــــــــى ١٨-٥[ ٣-٣-٥و الســـــــــــــلف)، ] (توقيـــــــــــــت اآل
)، الدولــة الســلفصــاغته علــى قبــول صــريح  اخللــف الدولــة إبقــاء عــدم
ــــــة ١٩-٥[ ١-٤-٥و ت التفســــــريية الــــــيت صــــــاغتها الدول ] (اإلعــــــال

اجللســة نفســها، اعتمــدت اللجنــة أيضــاً عنــاوين الفــروع  ويف الســلف).
ــــــــــــــــــول  ٥التاليــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن دليــــــــــــــــــل املمارســــــــــــــــــة:  (التحفظــــــــــــــــــات وقب

ت التفســـريية يف حالـــة خالفـــة  التحفظـــات واالعـــرتاض عليهـــا واإلعـــال
(االعرتاضــات  ٢-٥حفظــات وخالفــة الــدول)، و(الت ١-٥الــدول)، و

(قبــول التحفظــات وخالفــة  ٣-٥علــى التحفظــات وخالفــة الــدول)، و
ت التفسريية وخالفة الدول). ٤-٥الدول)، و  (اإلعال

، ٢٠١٠متوز/يوليــــــــــه  ٢٠املعقـــــــــودة يف  ٣٠٦٧ويف اجللســـــــــة  -٤١
 ٣-٣-٣أحالــت اللجنــة إىل جلنــة الصــياغة مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة 

 ٦-٤و ٤-٥-٤و ٣-٥-٤و ٢-٥-٤و ١-٥-٤و ٤-٣-٣و
 .٣-٧-٤و ٢-٧-٤و ١-٧-٤و ٧-٤و

ـــــــه  ٢٧املعقـــــــودة يف  ٣٠٦٩ويف اجللســـــــة  -٤٢ ، ٢٠١٠متوز/يولي
ا بصــفة  نظــرت اللجنــة يف مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة التاليــة واعتمــد

] (أثــــــر القبــــــول الفـــــردي لــــــتحفظ غــــــري ٣-٣-٣[ ٢-٣-٣مؤقتـــــة: 
] (أثـــر القبـــول اجلمـــاعي لـــتحفظ غـــري ٤-٣-٣[ ٣-٣-٣جــائز)، و

] ٢-٥-٤و ١-٥-٤، والحقـــــــــــــاً ٢-٣-٣[ ١-٥-٤جـــــــــــــائز)، و
] (وضــــع ٣-٥-٤[ ٢-٥-٤(بطــــالن الــــتحفظ غــــري الصــــحيح)، و

لنســـبة إىل املعاهـــدة)، و  ٣-٥-٤صـــاحب الـــتحفظ غـــري الصـــحيح 
ـــــتحفظ غـــــري الصـــــحيح)، و٤-٥-٤[  ٦-٤] (ردود الفعـــــل علـــــى ال

ـــــــتحفظ يف الع ـــــــر ال ـــــــني األطـــــــراف األخـــــــرى يف (انعـــــــدام أث القـــــــات ب
] (توضيح أحكام املعاهدة ١-٧-٤و ٧-٤[ ١-٧-٤املعاهدة)، و

ســـــــحب  أو (أثـــــــر تعـــــــديل ٢-٧-٤بواســـــــطة إعـــــــالن تفســـــــريي)، و
لنسبة إىل صاحب اإلعالن)، و (األثر  ٣-٧-٤اإلعالن التفسريي 

املرتتــــب علــــى إعــــالن تفســــريي وافقــــت عليــــه مجيــــع الــــدول املتعاقــــدة 
اجللســـة نفســـها، اعتمـــدت اللجنـــة أيضـــاً  ويف تعاقـــدة).واملنظمـــات امل

(النتائج املرتتبة على  ٥-٤عنواين الفرعني التاليني من دليل املمارسة: 
 (أثر اإلعالن التفسريي). ٧-٤التحفظ غري الصحيح) و

 ٣٠٧٨ إىل ٣٠٧٦ومـــــن  ٣٠٧٤و ٣٠٧٣ويف اجللســـــات  -٤٣
مــــدت ، اعت٢٠١٠آب/أغســــطس  ٥إىل  ٣املعقــــودة يف الفــــرتة مــــن 

 اللجنة التعليقات على مشاريع املبادئ التوجيهية املذكورة أعاله.

ويــرد نــص مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة والتعليقــات عليهــا يف  -٤٤
ه. ٢-الفرع جيم  أد
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 24   والستني الثانية دور
 

 

موعـــة الكاملـــة  -٤٥ وبعـــد أن اعتمـــدت اللجنـــة بصـــفة مؤقتـــة ا
املتعلــــق ملشــــاريع املبــــادئ التوجيهيــــة الــــيت يتضــــمنها دليــــل املمارســــة 

لتحفظــات علــى املعاهــدات، تعتــزم اللجنــة اعتمــاد الــنص النهــائي 
ــــا الثالثــــة والســــتني ( ). وعنــــد قيــــام ٢٠١١لــــدليل املمارســــة يف دور

ا مالحظــات الــدول واملنظمــات  اللجنــة بــذلك، ســتأخذ يف حســبا
الدولية وكذلك األجهزة اليت تتعاون معها اللجنة، وهي املالحظات 

إلضـــــافة إىلالـــــيت قُـــــدمت منـــــذ ب  دايـــــة النظـــــر يف هـــــذا املوضـــــوع، 
كــــانون   ٣١تتلقــــاه أمانــــة اللجنــــة مــــن مالحظــــات إضــــافية قبــــل  مــــا

 .٢٠١١الثاين/يناير 
، ٢٠١٠آب/أغســـــطس  ٥املعقـــــودة يف  ٣٠٧٨ويف اجللســـــة  -٤٦

لـــغ تقــديرها للمســـامهة املمتــازة الـــيت قــدمها املقـــرر  أعربــت اللجنـــة عــن 
عاجلة املوضوع من خالل حبوثه العلمية اخلاص، السيد آالن بيليه، يف م

مّكن اللجنـة مـن أن تعتمـد بصـفة مؤقتـة دليـل  ما وخربته الواسعة، وهو
لتحفظات على املعاهدات يف صورته الكاملة.  املمارسة املتعلق 

 الرابع لتقريره الثانية اإلضافةَ  اخلاص املقرر عرض -١
 عشر اخلامس وتقريرَه عشر

ــــع عشــــريتنــــاول كــــل مــــن  -٤٧ ــــة للتقريــــر الراب  )٣٦(اإلضــــافة الثاني
) مسألة حمورية مـن Add.1-2و A/CN.4/624والتقرير اخلامس عشر (

املنتظر أن تكون موضوع اجلزء الرابع مـن دليـل املمارسـة. واملقصـود 
ر القانونيــــة للتحفظــــات ولقبوهلــــا  بـــذلك هــــو، مــــن جهــــة أوىل، اآل

ر الق ت واالعــرتاض عليهـــا، ومـــن جهـــة أخـــرى، اآل انونيـــة لإلعـــال
اإلعـــــــالن  أو التفســـــــريية ولـــــــردود الفعـــــــل عليهـــــــا. وقـــــــدرة الـــــــتحفظ

ر املنشـــودة إمنـــا تتوقـــف علـــى صـــحته  التفســـريي علـــى إحـــداث اآل
الشــكلية وجــوازه وعلــى ردود فعــل الــدول واملنظمــات الدوليــة املعنيــة 

ر التحفظات وردود الفعل عليها،  يتعلق فيمااألخرى. و  حتديداً 
لـــنهج الـــذي أقرتـــه اللجنـــة، وهـــو عـــدم إعـــادة التـــزم ا ملقـــرر اخلـــاص 

تـــدُع  مـــا مل ١٩٨٦و ١٩٦٩النظـــر يف قواعـــد اتفـــاقييت فيينـــا لعـــامي 
توجــد يف هــذا الصــدد أســباب كهــذه  وال إىل ذلــك أســباب حامســة.

من هاتني االتفاقيتني مـن ثغـرات  ٢١و ٢٠يشوب املادتني  ما رغم
 وأوجه غموض.

ر التحفظات وتتناول اإلضافة ال -٤٨ ثانية للتقرير الرابع عشر آ
تنظــر أوًال يف الشــروط الـــيت ميكــن أن يُعتــرب مبوجبهـــا أن  إذ املنشــأة،

ر القانونيـــة الـــيت ١-٤ الفـــرعالـــتحفظ قـــد أنشـــئ ( ) مث تبحـــث اآل
). ويشكل إنشاء الـتحفظ شـرطاً ٢-٤حيدثها هذا التحفظ (الفرع 

ره وفقــاً للفقــرتني  ً لكــي حيــدث آ مــن  ٢١مــن املــادة  ٢و ١ضــرور
. وعليـه، تعـني وضـع مشـروع ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي 

لــــتحفظ  مــــا مبــــدأ تــــوجيهي يوضــــح  "يوضــــع" الــــذيينبغــــي فهمــــه 
ملعـىن املقصـود يف مسـتهل الفقـرة  مـن هـاتني  ٢١مـن املـادة  ١[يُنشـأ] 

__________ 
 )٣٦( A/CN.4/614/Add.2  انظر احلاشية)أعاله) ٧. 

 )٣٧(١-٤ االتفــاقيتني. وهلـــذا الســـبب، يوضــح مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي
أن يكـون الـتحفظ  )١أن إنشاء التحفظ خيضـع عـادًة لثالثـة شـروط: (

ملعـــىن املقصــود يف املـــادة   ١٩٦٩مــن اتفـــاقييت فيينــا لعـــامي  ١٩جــائزاً 
ا يف املبــــدأ التــــوجيهي، ١٩٨٦و الــــذي  ١-٣ والــــيت استُنســــخ مضــــمو

أن يســــــتويف شــــــروط الصــــــحة  )٢اعتمدتــــــه اللجنــــــة بصــــــفة مؤقتــــــة؛ و(
مــن هــاتني االتفــاقيتني واحملــدَّدة  ٢٣الشــكلية املنصــوص عليهــا يف املــادة 

ـــة )٣يف اجلـــزء الثـــاين مـــن دليـــل املمارســـة؛ و( منظمـــة  أو أن تكـــون دول
فظ. وعليــه، تكــون التحفظــات املنشــأة متعاقــدة أخــرى قــد قبلــت الــتح

حتفظــات صــحيحة ومقبولــة، علــى عكــس التحفظــات الــيت قــد تكــون 
  أنـــه إال منظمــة متعاقــدة. أو صــحيحة لكنهــا تواجــه اعرتاضــاً مــن دولــة

من اتفـاقييت فيينـا  ٢٠من املادة  ٤يظهر جبالء من مستهل الفقرة  كما
عليهـــا يف ، ختضـــع القاعـــدة العامـــة املنصـــوص ١٩٨٦و ١٩٦٩لعـــامي 

 لبعض االستثناءات. ١-٤مشروع املبدأ التوجيهي 
مـــــــــن  ٢٠مـــــــــن املـــــــــادة  ١ويـــــــــرد االســـــــــتثناء األول يف الفقـــــــــرة  -٤٩

، ومفاده أن "التحفظ الذي جتيزه ١٩٨٦و ١٩٦٩فيينا لعامي  اتفاقييت
تــــنص  مل مــــا املعاهــــدة صــــراحة [ال يتطلــــب] أي قبــــول الحــــق [...]،

 )٣٨(١-١-٤ ويستهدف مشروع املبدأ التوجيهياملعاهدة على ذلك". 

كان التحفظ الذي أجيز صراحة، حبكم تعريفه، حتفظاً  وملا هذه احلالة.
جــائزاً ومقبــوالً مــن الــدول واملنظمــات املتعاقــدة، فــإن الفقــرة األوىل مــن 
مشــروع املبــدأ التــوجيهي هــذا تــنص علــى الشــرط الوحيــد الــالزم إلنشــاء 

كــــون قــــد صــــيغ وفقــــاً للقواعــــد الشــــكلية وهــــو أن ي أال هــــذا الــــتحفظ،
ـــــة املنصـــــوص عليهـــــا يف هـــــذا الشـــــأن. وتكـــــرر الفقـــــرة الثانيـــــة  واإلجرائي

مـــــــن اتفـــــــاقييت فيينــــــــا  ٢٠مــــــــن املـــــــادة  ١ذلـــــــك صـــــــيغة الفقـــــــرة  بعـــــــد
ــدف الفقـرة الثالثـة ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعـامي  املبــدأ مشـروع مــن، بينمـا 

ــــوجيهي ــــارة  ١-١-٤ الت يــــزه الــــتحفظ الــــذي جت"إىل توضــــيح معــــىن عب
، وهــي عبــارة يتعــني تفســريها تفســرياً ضــيقاً. وتشــمل "املعاهــدة صــراحة

التحفظــات الــيت تســتبعد تطبيــق أحــد أحكــام  ،مــن جهــة ،هــذه العبــارة
__________ 

 كالتايل:  ١-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٣٧( 
 التحفظ إنشاء"  
جـــواز الـــتحفظ إزاء طـــرف متعاقـــد آخـــر إذا اســـتوىف شـــروط  "يُنشـــأ  
وصــــيغ وفقــــاً للقواعــــد الشــــكلية واإلجرائيــــة املنصــــوص عليهــــا يف هــــذا  الــــتحفظ

 ."الشأن، وقبله الطرف املتعاقد اآلخر
 كالتايل:  ١-١-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٣٨( 

 املعاهدة صراحةالتحفظ الذي جتيزه  إنشاء"  
ظ الذي جتيزه املعاهدة صـراحة إزاء األطـراف املتعاقـدة التحف "يُنشأ  

األخــــرى مـــــىت صـــــيغ وفقـــــاً للقواعــــد الشـــــكلية واإلجرائيـــــة املنصـــــوص عليهـــــا يف 
 الشأن. هذا

وال يتطلب التحفظ الذي جتيـزه املعاهـدة صـراحة أي قبـول الحـق "  
 تنص املعاهدة على ذلك. مل من الدول واملنظمات املتعاقدة، ما

ـــــ"   ـــــتحفظ ’ارة وتنطبـــــق عب ـــــذيال ـــــزه املعاهـــــدة صـــــراحة ال علـــــى  ‘جتي
الـيت تعـدل  بعضـها أو التحفظات اليت تستبعد تطبيق أحـد أحكـام املعاهـدة أو

 بعـض هـذه األحكـامعلـى  األثر القانوين املرتتب على أحد أحكام املعاهـدة أو
 ."حدوده على املعاهدة برمتها وفقاً حلكم صريح يف املعاهدة ويف أو
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مـن جهـة  ،بعضها وفقـاً حلكـم صـريح يف املعاهـدة، وتشـمل أو املعاهدة
ا  ،أخرى واليت يرد نصها  "متفاوض عليها"التحفظات اليت توصف 

يُقصد أن يشمل مشروع املبدأ  مل مقابل ذلك، ويف يف املعاهدة نفسها.
احلـــاالت الـــيت جتيـــز فيهـــا املعاهـــدة التحفظـــات  ال ١-١-٤التـــوجيهي 

احلـــاالت الـــيت جتيـــز فيهـــا املعاهـــدة التحفظـــات علـــى أحكـــام  وال عامـــةً 
بعينهــــا دون توضــــيح مضــــمون هــــذه التحفظــــات. ومــــن املهــــم يف هــــذا 

تعـــــادل  ال صــــدد التأكيــــد بوضـــــوح علــــى أن إجــــازة صـــــوغ حتفظــــاتال
ملســـاس مبوضـــوع املعاهـــدة والغـــرض منهـــا. وينبغـــي أن يشـــري  ترخيصـــاً 

متلــك حريــة االعــرتاض  ال املنظمــات املتعاقــدة أو التعليــق إىل أن الــدول
ملعـــــىن املقصـــــود يف مشـــــروع املبـــــدأ  علـــــى حتفظـــــات أجيـــــزت صـــــراحة 

 .١-١-٤التوجيهي 
 التــــــــــوجيهي الســــــــــتثناء الثـــــــــاين فيتناولــــــــــه مشـــــــــروع املبــــــــــدأأمـــــــــا ا -٥٠
مــــن  ٢، وهــــو يقابــــل احلالــــة املنصــــوص عليهــــا يف الفقــــرة )٣٩(٢-١-٤

. وينطبــــق هــــذا ١٩٨٦و ١٩٦٩مــــن اتفـــاقييت فيينــــا لعـــامي  ٢٠ املـــادة
االســــتثناء علــــى املعاهــــدات ذات املشــــاركة احملــــدودة، وهــــي املعاهــــدات 

عليها النظام التقليدي الذي يشـرتط املوافقـة زال ينطبق  ما الوحيدة اليت
إلمجــــاع علــــى التحفظــــات. ويتطلــــب إنشــــاء حتفــــظ علــــى مثــــل هــــذه 
املعاهـــدات قبـــول مجيــــع األطـــراف املتعاقـــدة. وتــــنص الفقـــرة األوىل مــــن 

علــى هـذا الشـرط، مشـرية يف الوقــت  ٢-١-٤مشـروع املبـدأ التـوجيهي 
يتبـــني مـــن الفقـــرة  وكمـــا نفســـه إىل الشـــروط األخـــرى إلنشـــاء الـــتحفظ.

معاهدة ذات "الثانية من مشروع املبدأ التوجيهي هذا، تستهدف عبارة 
املعاهـــدات الـــيت يكـــون تطبيقهـــا بكاملهـــا بـــني مجيـــع  "مشـــاركة حمـــدودة

ملعاهــدة. اللتــزام  زمننــا  ويف األطــراف شــرطاً أساســياً لرضــا كــل طــرف 
فقـط وإمنـا حتـدَّد  حتدَّد هذه املعاهدات بعدد املشاركني فيها ال احلاضر،

أيضــــاً، وبوجـــــه خــــاص، بنيـــــة األطــــراف احلفـــــاظ علــــى ســـــالمة النظـــــام 
التعاهـــدي. ويـــرى املقـــرر اخلـــاص أن معيـــار موضـــوع املعاهـــدة والغـــرض 

،ً يسعف كثـرياً يف اإلحاطـة مبفهـوم املعاهـدة  ال منها، رغم وجاهته نظر
 ذات املشاركة احملدودة.

لــــث، يــــنص عليــــه  -٥١  مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهيويتعلــــق اســــتثناء 
لتحفظات على الصك التأسيسي ملنظمة دولية. ووفقاً )٤٠(٣-١-٤  ،

__________ 
 كالتايل:  ٢-١-٤مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٣٩( 

 التحفظ على معاهدة ذات مشاركة حمدودة إنشاء"  
الــتحفظ علــى معاهــدة ذات مشــاركة حمــدودة إزاء األطــراف  "يُنشــأ  

وصـــــيغ وفقـــــاً  جـــــواز الـــــتحفظ املتعاقـــــدة األخـــــرى إذا اســـــتوىف الـــــتحفظ شـــــروط
، علـــى أن تقبلـــه املنصـــوص عليهـــا يف هـــذا الشـــأن للقواعـــد الشـــكلية واإلجرائيـــة

 مجيع األطراف املتعاقدة األخرى.
املعاهـــدات الـــيت  ‘معاهـــدة ذات مشـــاركة حمـــدودة’ويُقصـــد بعبـــارة "  

يكـــون تطبيقهـــا بكاملهـــا بـــني مجيـــع األطـــراف شـــرطاً أساســـياً لرضـــا كـــل طـــرف 
ملعاهدة  ."اللتزام 

 كالتايل:  ٣-١-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٤٠( 
سيسي ملنظمة دوليةإنشاء التحفظ "    على صك 

من اتفاقييت فيينا لعامي  ٢٠ من املادة ٣للمبدأ العام املكرَّس يف الفقرة 
، ٧-٨-٢، والذي يذكِّر به مشروع املبـدأ التـوجيهي ١٩٨٦و ١٩٦٩

تحفظ مـن علـى شـرط قبـول الـ ٣-١-٤ ينص مشـروع املبـدأ التـوجيهي
 اجلهــــــاز املخــــــتص يف املنظمــــــة. وتوضــــــح مشــــــاريع املبــــــادئ التوجيهيــــــة

معىن هذا الشـرط ونتائجـه، وطرائـق هـذا  ١١-٨-٢ إىل ٨-٨-٢من 
ثري رد فعل عضو يف املنظمة الدولية على حتفظ صاغه  القبول، ومدى 

 عضو آخر على الصك التأسيسي للمنظمة.
ـــــــــــــاول مشـــــــــــــاريع املبـــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــة مـــــــــــــ -٥٢  ١-٢-٤ن وتتن
ملعـىن املقصـود يف مشـروع  ٧-٢-٤إىل  ر التحفظات اليت أُنشئت  آ

ر: أوالً، ١-٤املبدأ التـوجيهي  . فإنشـاء الـتحفظ ُحيـِدث فئتـني مـن اآل
نياً، ُحيِدث يف  جيعل من صاحب التحفظ طرفاً متعاقداً يف املعاهدة؛ و

لتحفظ الذي أُنشئ. مضمون العالقة التعاهدية ر املقصودة   اآل
ر التحفظات الـيت أُنشـئت، فهـي تتعلـق  -٥٣ أما الفئة األوىل من آ

بوضــــع صــــاحب الــــتحفظ وكــــذلك ببــــدء نفــــاذ املعاهــــدة. وإذا كانــــت 
القاعـــدة املتعلقـــة بوضـــع صـــاحب الـــتحفظ كطـــرف متعاقـــد يف معاهـــدة 

مـــاً: فـــبعض يكـــن متســـقاً دائ مل قاعـــدة واضـــحة، فـــإن تطبيقهـــا العملـــي
لمعاهدات املتعددة األطراف، مثل األمني العام لألمم اجلهات الوديعة ل

أن الدولــــة املتحفظــــة تصــــبح طرفــــاً منــــذ التــــاريخ الــــذي تعتــــرب املتحــــدة، 
ملعاهـــدة، دون انتظـــار قبـــول طـــرف  اللتـــزام  أعربـــت فيـــه عـــن رضـــاها 

مـن املـادة  ٥ الفقـرةانقضاء فرتة االثين عشر شهراً احملـددة يف  أو متعاقد
مــــن اتفــــاقييت فيينــــا. ويــــرى املقــــرر اخلــــاص أن هــــذه املمارســــة، وإن   ٢٠

ــــــــــة، تــــــــــوفر مــــــــــربرات كافيــــــــــة لالبتعــــــــــاد عــــــــــن نظــــــــــام  ال كانــــــــــت غالب
الـــذي أرســـته اتفاقيتـــا فيينـــا. وعليـــه، يعكـــس مشـــروع املبـــدأ  التحفظـــات
(ج) مـن املـادة ٤ املبدأ األساسي املذكور يف الفقـرة ١-٢-٤التوجيهي 

 .)٤١(قييت فيينامن اتفا ٢٠
بعــد، فــإن إضــافة صــاحب يبــدأ نفاذهــا  مل وإذا كانــت املعاهــدة -٥٤

ثــري  الـــُمنشأالــتحفظ  إىل ِعــداد األطــراف املتعاقــدة ميكــن أن يكــون لــه 
مباشــــر يف الوفــــاء بشــــروط بــــدء نفــــاذ املعاهــــدة؛ وقــــد ذُكــــر هــــذا األثــــر 

بـــد أيضـــاً مـــن  وال .)٤٢(٢-٢-٤اإلضـــايف يف مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي 

                                                                                             
سيســـيالــتحفظ علــى  "يُنشــأ   ملنظمــة دوليــة جتــاه األطـــراف  صــك 

وصـــــيغ وفقـــــاً  جـــــواز الـــــتحفظ املتعاقـــــدة األخـــــرى إذا اســـــتوىف الـــــتحفظ شـــــروط
املنصـــوص عليهـــا يف هـــذا الشـــأن، علـــى أن يقبلـــه للقواعـــد الشـــكلية واإلجرائيـــة 

 ٧-٨-٢ه املبـــادئ التوجيهيـــة تـــنص عليـــ اجلهـــاز املخـــتص يف املنظمـــة وفقـــاً ملـــا
 ."١٠-٨-٢ إىل

 كالتايل:  ١-٢-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٤١( 
 وضع صاحب التحفظ الـمُنشأ"  
منظمــة  صــاحبه دولــة متعاقــدة أو يُعتــرب ،الــتحفظ "مبجــرد أن يُنشــأ  

 ."متعاقدة يف املعاهدة
 كالتايل:  ٢-٢-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٤٢( 

 أثر إنشاء التحفظ يف بدء نفاذ املعاهدة"  
 )بع على الصفحة التالية(
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فيمــا خيــص  إال يصــبح طرفــاً يف املعاهــدة ال ذِكــر أن صــاحب الــتحفظ
األطـــراف املتعاقــــدة الــــيت قبلـــت الــــتحفظ؛ والغــــرض مـــن مشــــروع املبــــدأ 

هـــو حتديـــداً التعبـــري عمـــا أمستـــه اللجنـــة، يف ســـياق  ٣-٢-٤التـــوجيهي 
يف  )٤٣(عملهــــــا بشــــــأن قــــــانون املعاهــــــدات، نظــــــاَم املشــــــاركة "النســــــبية"

 .)٤٤(ةاملعاهد
 الـــُمنشأللــتحفظ  مــا ٤-٢-٤وحيــدد مشــروع املبــدأ التــوجيهي  -٥٥

يسـتتبعه مـن  مـا من نتائج على مضمون العالقات التعاهدية، وحتديـداً،
ــــــــا ر القانونيــــــــة لألحكــــــــام الــــــــيت يتعلــــــــق  . ووفقــــــــاً )٤٥(تعــــــــديل يف اآل

 من اتفاقييت فيينـا، ميكـن للـتحفظ أن يسـتبعد ٢(د) من املادة ١ للفقرة
ر القانونيـــة ألحكــام املعاهـــدة. ويتنــاول مشـــروع املبـــدأ  أن أو يعــدل اآل

ا  ٥-٢-٤ التـوجيهي حالــة التحفظــات االسـتبعادية الــيت يرمــي أصــحا
؛ )٤٦(أكثــــر مـــن أحكــــام املعاهــــدة أو إىل اســـتبعاد األثــــر القـــانوين حلكــــم
ر، أي  ٦-٢-٤ويتنــاول مشــروع املبــدأ التــوجيهي  الفئــة الثانيــة مــن اآل

                                                                                             
 )بع) (٤٢احلاشية (

يُـدرَج صـاحب الـتحفظ ، قـد بـدأ نفاذهـا بعـد تكن املعاهـدة "إذا مل  
لبـــدء نفـــاذ املنظمـــات املتعاقـــدة  الـــدول املتعاقـــدة أوالعـــدد املطلـــوب مـــن ضـــمن 

 .املعاهدة مبجرد إنشاء التحفظ"
لـــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاين، الوثيقـــــــــــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــــــــــة )٤٣(   ، A/6309/Rev.1، ا
 .١٧) من التعليق على مشروع املادة ٢٢، الفقرة (٢٠٨-٢٠٧ ص

 كالتايل:  ٣-٢-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٤٤( 
ر دخــــــــــول املعاهــــــــــدة حيــــــــــز النفــــــــــاذ علــــــــــى وضــــــــــع صــــــــــاحب "   آ
 الـمُنشأ التحفظ

لنســـبة "إن إنشـــاء الـــتحفظ جيعـــل مـــن صـــاحبه    طرفـــاً يف املعاهـــدة 
املنظمـــات الدوليـــة املتعاقـــدة الـــيت أنشـــئ الـــتحفظ إزاءهـــا إذا كانـــت  للـــدول أو

فذة أو  مىت دخلت حيز النفاذ". املعاهدة 
 كالتايل:  ٤-٢-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٤٥( 

 مضمون العالقات التعاهدية"  
لنســبة إىل طــرف آخــر يعــدِّ    لنســبة إىل "الــتحفظ الــذي أنشــئ  ل 
ــــا مــــع ذلـــك الطــــرف اآلخــــر،  الدولـــة أو املنظمــــة الدوليــــة املتحفظـــة، يف عالقا

ـــا الـــتحفظ، إىل املـــدى الـــذي  َر القانونيـــة ألحكـــام املعاهـــدة الـــيت يتعلـــق  اآل
 يذهب إليه هذا التحفظ".

 كالتايل:  ٥-٢-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٤٦( 
 م من أحكام املعاهدةاستبعاد األثر القانوين حلك"  
"حيـول الــتحفظ الـذي أنشــئ إزاء طـرف آخــر، والرامـي إىل اســتبعاد   

األثر القـانوين حلكـم مـن أحكـام املعاهـدة، دون تطبيـق احلكـم التعاهـدي املعـين 
ـــــــــتحفظ  (أو األحكـــــــــام التعاهديـــــــــة املعنيـــــــــة) يف العالقـــــــــات بـــــــــني صـــــــــاحب ال

 اآلخر. والطرف
اللتـزام املنصـوص عليـه "وال يُلَزم صاحب التحفظ الـُمنش   لوفـاء  أ 

يف احلكــــم التعاهــــدي املعــــين (أو يف األحكــــام التعاهديــــة املعنيــــة) يف العالقــــات 
 التعاهدية بينه وبني الدول واملنظمات الدولية اليت أنشئ التحفظ إزاءها.

للمنظمـــة الدوليـــة الـــيت أنشـــئ الـــتحفظ إزاءهـــا  "وال جيـــوز للدولـــة أو  
حلقــــــوق املن ــــــداد  ــــــا االعت صــــــوص عليهــــــا يف احلكــــــم املعــــــين يف ســــــياق عالقا

 التعاهدية مع صاحب التحفظ".

ر  ا إىل االستعاضــــة عــــن آ ــــيت يرمــــي أصــــحا التحفظــــات التعديليــــة ال
لتزام آخر  .)٤٧(االلتزام املنصوص عليه يف املعاهدة 

أكده والـدوك عنـدما  ما وللتحفظ مىت أنشئ أثر متبادل، وهو -٥٦
والغـرض مـن  .)٤٨(أوضح أن "التحفظ يسـري دائمـاً يف كـال االجتـاهني"

عبـري عـن مبـدأ التطبيـق املتبـادل هو الت ٧-٢-٤مشروع املبدأ التوجيهي 
ر التحفظ، وهو مستمد بقوة من أسـاس الرتاضـي الـذي تقـوم عليـه  آل

ملثــل، يف تطبيقــه علــى  .)٤٩(العالقــات التعاهديــة ويــؤدي مبــدأ املعاملــة 
التحفظــات، دوراً رادعـــاً أيضـــاً، مـــن حيـــث إنـــه يشـــجع األطـــراف علـــى 

ن عند ذاك أن تستند عدم اإلسراف يف اللجوء إىل التحفظات اليت ميك
إليهـا أطـراف أخــرى. غـري أنــه توجـد اســتثناءات هامـة مــن مبـدأ املعاملــة 
بعة إما من مضمون التحفظ  ملثل يف ذلك السياق، وهي استثناءات 

طبيعتهـــــــــا. وتعـــــــــرض الفقـــــــــرة  أو مـــــــــن مضـــــــــمون املعاهـــــــــدة أو نفســـــــــه
 االســتثناء األول مــن ٧-٢-٤مــن مشــروع املبــدأ التــوجيهي  (أ) الفرعيــة

هــذه االســـتثناءات، ومـــن أمثلتـــه الـــتحفظ الرامـــي إىل احلـــد مـــن التطبيـــق 
حتديــــــداً حلالــــــة  (ب) اإلقليمـــــي للمعاهــــــدة. وتتصــــــدى الفقـــــرة الفرعيــــــة

__________ 
 كالتايل:  ٦-٢-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٤٧( 

 تعديل األثر القانوين حلكم من أحكام املعاهدة"  
"يفضــي الــتحفظ الــذي أنشــئ إزاء طــرف آخــر، والــذي يســتهدف   

حلقــــوق تعـــديل األثـــر القــــانوين حلكـــم مــــن أحكـــام امل عاهــــدة، إىل االستعاضـــة 
والواجبـــات املنصـــوص عليهـــا يف احلكـــم بصـــيغته املعدلـــة مبوجـــب الـــتحفظ عـــن 
احلقوق والواجبات املنصوص عليها يف احلكم التعاهدي املتحَفظ عليه، وذلـك 

 يف العالقات بني صاحب التحفظ والطرف اآلخر.
اللتـزام املنصـوص عليــه    ن يفـي  "ويُلـَزم صـاحب الـتحفظ الـــُمنشأ 

لـة  يف احلكم التعاهدي املعدَّل مبوجب التحفظ (أو يف األحكام التعاهدية املعدَّ
مبوجبه) يف العالقات التعاهدية بينه وبني الدول واملنظمـات الدوليـة الـيت أنشـئ 

 التحفظ إزاءها.
ليــــة الــــيت أنشــــئ الــــتحفظ إزاءهـــــا للمنظمــــة الدو  "وجيــــوز للدولــــة أو  

حلقــــــوق املنصــــــوص عليهــــــا يف احلكــــــم التعاهــــــدي املعــــــدَّل مبوجــــــب  االعتــــــداد 
ا التعاهدية مع صاحب التحفظ املعين".  التحفظ يف سياق عالقا

 )٤٨( H. Waldock, "General course on public international law", 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 

vol. 106 (1962), p. 87. 
 كالتايل:  ٧-٢-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٤٩( 

ر التحفظ الـمُنشأ"    التطبيق املتبادل آل
لنســبة  "ُحيــدث الــتحفظ تعــديالً يف مضــمون العالقــات التعاهديــة  

ـــــا مـــــع  إىل الدولـــــة أو املنظمـــــة الدوليـــــة الـــــيت أنشـــــئ الـــــتحفظ إزاءهـــــا يف عالقا
لنســـبة لصـــاحب  صـــاحب الـــتحفظ، وذلـــك بقـــدر مماثـــل لـــذلك الـــذي حيدثـــه 

 يف احلاالت التالية: التحفظ، إال
إذا اسـتحال تطبيــق الــتحفظ تطبيقــاً متبــادالً بســبب طبيعــة  "(أ)  

 مضمونه؛ أو هذا التحفظ أو
ــــه الــــتحفظ  إذا مل (ب)"   يكــــن االلتــــزام التعاهــــدي الــــذي يتعلــــق ب

 واجباً بصورة فردية جتاه صاحب التحفظ؛ أو
طــابع االلتــزام  إذا كــان موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا أو "(ج)  

 الذي يتعلق به التحفظ يستبعد أي تطبيق متبادل للتحفظ".
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 27 املعاهدات على التحفظات 

 

 

االلتزامات اليت يتعذر تطبيقها تطبيقاً متبادالً، مثل االلتزامات الواردة يف 
أعــم، معاهــدات حقــوق اإلنســان. وتشــمل الفقــرة الفرعيــة (ج)، بوجــه 

حاالت مثل التحفظات على املعاهدات اليت تنص على قواعـد قانونيـة 
موحــــدة يكــــون فيهــــا مبــــدأ التطبيــــق املتبــــادل مشــــلوالً بســــبب موضــــوع 

 بسبب طبيعة االلتزام. أو املعاهدة والغرض منها
أنـه جيـب  وأكد املقرر اخلاص لدى تقدمي تقريره اخلـامس عشـر -٥٧

ر اعتبــاره جمــرد تتمــة للتقريــر الرابــ ع عشــر، وحتديــداً للجــزء املخصــص آل
املبـــادئ  التحفظـــات وقبوهلـــا واالعـــرتاض عليهـــا. وقـــد تناولـــت مشـــاريع

ــــــــة مــــــــن   ،٣-٤-٤إىل  ١-٤-٤ ومــــــــن ٩-٣-٤إىل  ٣-٤ التوجيهي
ُعرضت يف التقرير اخلامس عشر، على التوايل أثر االعـرتاض علـى  كما

حتفــــــظ صــــــحيح وأثــــــر الــــــتحفظ الصــــــحيح يف القواعــــــد اخلارجــــــة عــــــن 
 .املعاهدة نطاق
ر  -٥٨ ـــــة يف آ ـــــة املتمثل ـــــة كبـــــرية للمســـــألة احملوري ـــــدول أمهي وتـــــويل ال

االعرتاض على حتفـظ صـحيح، وهـي مسـألة تتناوهلـا اتفاقيتـا فيينـا حبـذر 
وبشـــيء مـــن الغمـــوض. وغـــين عـــن البيـــان أن إلـــزام طـــرف رغـــم إرادتـــه 

يتعــارض مـــع  بتعــديالت حيــدثها حتفــظ طــرف آخــر علــى املعاهــدة إمنــا
فـإن أثــر  ،)٥٠(٣-٤جـاء يف مشــروع املبـدأ التـوجيهي  وكمـا أ الرضـا؛مبـد

االعــرتاض هــو حتديــداً جعــل الــتحفظ غــري قابــل للتطبيــق علــى صــاحب 
ملعــــىن املقصــــود يف  مــــا مل االعــــرتاض، يكــــن هــــذا الــــتحفظ قــــد أُنشــــئ 

أن هــــذه النتيجــــة ليســــت النتيجــــة  إال .١-٤مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي 
الوحيدة لالعرتاض، والذي ميكن أن يكون له أيضاً أثـر علـى بـدء نفـاذ 
املعاهـــدة وعلـــى مضـــمون العالقـــات التعاهديـــة بـــني صـــاحب الـــتحفظ 

 وصاحب االعرتاض.
ببـــدء نفـــاذ املعاهـــدة، أعـــرب املقـــرر اخلـــاص عـــن  يتعلـــق فيمـــاو  -٥٩

ء مـؤمتر األمـم املتحـدة لقـانون بعض الشكوك إزاء القـرار الـذي اختـذ أثنـا
املعاهــدات بقلــب القرينــة التقليديــة، ومؤداهــا أن االعــرتاض علــى حتفــظ 

أن مشــاريع  إال مينــع بــدء النفــاذ بــني الدولــة املعرتضــة والدولــة املتحفظــة.
تعــرب عــن النظــام الــذي  ٤-٣-٤إىل  ١-٣-٤املبــادئ التوجيهيــة مــن 

ــــــا ــــــة املطــــــاف يف اتفــــــاقييت فيين اي . ويؤكــــــد مشــــــروع املبــــــدأ اعتمــــــد يف 
لالعرتاض البسيط من أثر حمايد على بـدء نفـاذ  ما ١-٣-٤ التوجيهي

يؤدي يف  ال مينع بدء نفاذ املعاهدة فإنه ال املعاهدة: إذا كان االعرتاض
 . ونظراً )٥١(حد ذاته إىل ذلك، على عكس األثر املرتبط بقبول التحفظ

__________ 
 كالتايل:  ٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٠( 

 أثر االعرتاض على حتفظ صحيح"  
"يؤدي صوغ اعرتاض على حتفظ صحيح إىل احليلولة دون انطبـاق   

يكـن الـتحفظ قـد أنشـئ  املنظمة الدولية املعرتضة، مـا مل التحفظ إزاء الدولة أو
 املنظمة الدولية". إزاء تلك الدولة أو

 كالتايل:  ١-٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٥١( 
ـــــر االعـــــرتاض "   ـــــدء نفـــــاذ املعاهـــــدةأث بـــــني صـــــاحب االعـــــرتاض  يف ب

 وصاحب التحفظ

بد من بيان شـروط  ال لالعرتاض من أثر حمايد يف هذا الصدد، كان ملا
بدء نفاذ املعاهدة بني صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض؛ وهذا هو 

 .)٥٢(٢-٣-٤ الغرض من مشروع املبدأ التوجيهي
 وخيضـــــــــــــع املبـــــــــــــدأ املنصـــــــــــــوص عليـــــــــــــه يف مشـــــــــــــروع املبـــــــــــــدأ  -٦٠

ثــــــر  أمــــــا الســـــتثناءين. ٢-٣-٤ التـــــوجيهي االســـــتثناء األول فيتعلـــــق 
إلمجـاع؛  املعاهدة عندما يُشرتط قبول الـتحفظاالعرتاض يف بدء نفاذ 

ـــــدأ التـــــوجيهي وقـــــد  .)٥٣(٣-٣-٤ ورد هـــــذا االســـــتثناء يف مشـــــروع املب
األقصــى  االســتثناء الثــاين فيتعلــق حبــاالت االعرتاضــات ذات األثــر وأمــا

ا حتديــــداً إىل عــــدم تطبيــــق املعاهــــدة صــــاحب  مــــع الــــيت يرمــــي أصــــحا
 .)٥٤(٤-٣-٤ بدأ التوجيهييعرب عنه مشروع امل ما التحفظ؛ وهذا

 ٥-٣-٤وتتعلــــــــــــــق مشــــــــــــــاريع املبــــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــــة مــــــــــــــن  -٦١
بـــــني صـــــاحب الـــــتحفظ  مبضـــــمون العالقـــــات التعاهديـــــة ٩-٣-٤ إىل

وصاحب االعرتاض. وميكن حتديد ثالث فئات خمتلفة يف هذا الصدد. 
ــــر أدىن علــــى العالقــــات  ــــيس لالعــــرتاض ســــوى أث ففــــي الفئــــة األوىل، ل
التعاهديــــة، مــــن حيــــث إنــــه يــــؤدي إىل عــــدم انطبــــاق املعاهــــدة جزئيــــاً. 

، ١٩٨٦ لعـام مـن اتفاقيـة فيينـا ٢١مـن املـادة  ٣واستُنسخ نص الفقـرة 
ـــــدأ  الـــــذي يعـــــرب عـــــن هـــــذا األثـــــر البســـــيط لالعـــــرتاض، يف مشـــــروع املب

ـــا توضـــيح أن  )٥٥(٥-٣-٤التـــوجيهي  مـــع إضـــافة عبـــارة صـــغرية يـــراد 

                                                                                             
منظمــــة متعاقــــدة علــــى حتفــــظ  اعــــرتاض دولــــة متعاقــــدة أو"ال مينــــع   
املعرتضـــة والدولـــة الدوليـــة املنظمـــة  املعاهـــدة بـــني الدولـــة أو بـــدَء نفـــاذ صـــحيح

 ".٤-٣-٤احلالة املذكورة يف املبدأ التوجيهي  يف املنظمة املتحفظة، إال أو
 كالتايل:  ٢-٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٢( 

 بدء نفاذ املعاهدة بني صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض"  
"يبــــــدأ نفــــــاذ املعاهــــــدة بــــــني صــــــاحب الــــــتحفظ والدولــــــة املتعاقــــــدة   

املنظمـة املتعاقــدة املعرتضــة مـىت بــدأ نفــاذ املعاهـدة وأصــبح صــاحب الــتحفظ  أو
 ".١-٢-٤للمبدأ التوجيهي طرفاً متعاقداً وفقاً 

 كالتايل:  ٣-٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٣( 
لنســبة لصــاحبعــدم "   عنــدما يُشــرتط الــتحفظ  بــدء نفــاذ املعاهــدة 

إلمجاع  القبول 
إلمجـــاع شـــرطاً إلنشـــاء الـــتحفظ، فـــإن االعـــرتاض "   إذا كـــان القبـــول 

بـدء نفـاذ منظمـة متعاقـدة مينـع  الذي تبديـه علـى حتفـظ صـحيح دولـة متعاقـدة أو
 ."املنظمة املتحفظة إزاء الدولة أو املعاهدة

 كالتايل:  ٤-٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٤( 
حفظ وصاحب االعرتاض عدم بدء نفاذ املعاهدة بني صاحب الت"  

 ذي األثر األقصى
املنظمــة الدوليــة املتعاقــدة علــى حتفــظ  اعــرتاض الدولــة املتعاقــدة أو"  
املنظمــــة الدوليــــة املعرتضــــة  بــــني الدولــــة أواملعاهــــدة مينــــع بــــدء نفــــاذ  صـــحيح ال
املنظمــة املعرتضــة بوضــوح  تعــرب الدولــة أو املنظمــة املتحفظــة، مــا مل والدولــة أو

 ."]٨-٦-٢خمالفة [وفقاً للمبدأ التوجيهي عن نية 
 كالتايل:   ٥-٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٥( 

 مضمون العالقات التعاهدية"  
 )بع على الصفحة التالية(
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 28   والستني الثانية دور
 

 

االعــرتاض ميكــن أن يــؤثر فقــط يف ذلــك اجلــزء مــن احلكــم الــذي يتناولــه 
القضـــية املتعلقــــة أشـــارت إليـــه حمكمـــة التحكـــيم يف  مـــا الـــتحفظ، وهـــو

ي بـــني اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى بتعيـــني حـــدود اجلـــرف القـــار 
 .)٥٦()القنــال اإلنكليــزي(قضــية  يرلنــدا الشــمالية، واجلمهوريــة الفرنســيةأو 

دة توضــــــــيح أثــــــــر هــــــــذا االعــــــــرتاض، يســــــــتند مشــــــــروعا املبــــــــدأين  ولـــــــز
(د) مـن ١إىل التمييز القائم يف الفقرة  ٧-٣-٤و ٦-٣-٤ التوجيهيني

األثــــر االســــتبعادي  فظــــات ذاتمــــن اتفــــاقييت فيينــــا بــــني التح ٢املــــادة 
مشـــــــــــروع املبـــــــــــدأ  والتحفظـــــــــــات ذات األثـــــــــــر التعـــــــــــديلي. ويتصـــــــــــدى

للحالــة الــيت يهــدف فيهــا الــتحفظ إىل اســتبعاد  )٥٧(٦-٣-٤ التــوجيهي
األثـــر القــــانوين لــــبعض أحكــــام املعاهــــدة: يف مثــــل هــــذه احلالــــة، يكــــون 

 لقبــول الــتحفظ مــن أثــر. مــا لالعــرتاض علــى الــتحفظ يف حقيقــة األمــر
 مقابــل ذلــك، عنــدما يُبــدى اعــرتاض علــى حتفــظ ذي أثــر تعــديلي، ويف
االلتـــزام الـــذي يتـــأثر  وال الـــتحفظ ميكـــن تطبيـــق احلكـــم الـــذي يتناولـــه ال

عــــن العالقــــة  )٥٨(٧-٣-٤لــــتحفظ؛ ويعــــرب مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي 
 ذلك. الثنائية احملددة الناشئة عن

                                                                                             
 )بع( )٥٥احلاشية (

علـــــى حتفـــــظ املعرتضـــــة دوليـــــة النظمـــــة امل تعـــــارض الدولـــــة أو إذا مل"  
املنظمـــــة املتحفظــــة، فـــــإن  وبـــــني الدولــــة أوهــــا املعاهـــــدة بينبـــــدَء نفــــاذ صــــحيح 

تطبَّــق فيمــا بــني صــاحب  أجــزاء األحكــام الــيت يتناوهلــا الــتحفظ ال األحكــام أو
 ."ينص عليه التحفظ املنظمة املعرتضة، يف حدود ما التحفظ والدولة أو

 )٥٦( Case concerning the delimitation of the continental shelf 

between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

and the French Republic, decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. 

XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 3, at p. 42, para. 61. 
 كالتايل:   ٦-٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٧( 

يف حالــة الـتحفظ الــذي يهــدف إىل  مضـمون العالقــات التعاهديـة"  
 أكثر من أحكام املعاهدة استبعاد األثر القانوين حلكم واحد أو

املنظمـــة املتعاقــدة الــيت صــاغت حتفظـــاً  ال تُلــَزم الدولــة املتعاقــدة أو"  
أكثــر مــن أحكــام  صــحيحاً يهــدف إىل اســتبعاد األثــر القــانوين حلكــم واحــد أو

املنظمة املتعاقدة اليت أبدت اعرتاضاً على هذا  الدولة املتعاقدة أو املعاهدة، وال
الــتحفظ دون أن تعــارض بــدء نفــاذ املعاهــدة بينهــا وبــني صــاحب الــتحفظ، يف 
ألحكــــام الــــيت يتناوهلــــا الــــتحفظ، وذلــــك بقــــدر عــــدم  مــــا التعاهديــــة،  عالقا

 انطباقها فيما بينهما يف حالة إنشاء التحفظ.
املعاهـدة األخـرى املنطبقـة  وتظل سـارية بـني الطـرفني مجيـع أحكـام"  

 ."يف حالة إنشاء التحفظ
 كالتايل:   ٧-٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٨( 

مضـمون العالقــات التعاهديـة يف حالــة الـتحفظ الــذي يهــدف إىل "  
 أكثر من أحكام املعاهدة تعديل األثر القانوين حلكم واحد أو

تعاقــدة الــيت صــاغت حتفظـــاً املنظمـــة امل ال تُلــَزم الدولــة املتعاقــدة أو"  
أكثـــر مـــن أحكـــام  صــحيحاً يهـــدف إىل تعـــديل األثـــر القـــانوين حلكـــم واحـــد أو

املنظمة املتعاقدة اليت أبدت اعرتاضاً على هذا  الدولة املتعاقدة أو املعاهدة، وال
الــتحفظ دون أن تعــارض بــدء نفــاذ املعاهــدة بينهــا وبــني صــاحب الــتحفظ، يف 

ما التعاهدية،  سـُتعدَّل  ألحكام اليت يتناوهلا الـتحفظ، وذلـك بقـدر مـاعالقا
 هذه األحكام فيما بينهما يف حالة إنشاء التحفظ.

نيـــة مـــن العالقـــات التعاهديـــة بـــني  -٦٢ وتطـــورت يف املمارســـة فئـــة 
صــــــــاحب الــــــــتحفظ وصـــــــــاحب االعــــــــرتاض، وذلـــــــــك علــــــــى أســـــــــاس 

ــدف إىل اســتبعاد تطبيــق أحكــام تعاهديــة يـــؤثر  ال االعرتاضــات الــيت 
هلــذه االعرتاضــات، املتوســط فيهــا الــتحفظ حتديــداً. ويتعــني قبــول األثــر 

دامت األحكام األساسـية  ما اضي،مع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ الرت 
تتـــأثر بـــذلك. ويتنـــاول مشـــروع  ال لتحقيـــق موضـــوع املعاهـــدة وغرضـــها

، بصيغته اليت نقحها املقرر اخلاص الحقاً )٥٩(٨-٣-٤املبدأ التوجيهي 
نية، األثر  الذي ميكن أن يرتتب على االعرتاض املتوسط ضافة فقرة 
 لذلك. ضمن احلدود املوضوعة

لثة مثرية للكثري من اجلدل يف االعرتاضات الرامية وتتمثل ف -٦٣ ئة 
 إىل إحداث أثر "فوق األقصى". ويّدعي أصـحاب هـذه االعرتاضـات،

يتوافـق مــع موضـوع املعاهـدة والغـرض منهــا، أن  ال يـرون أن الـتحفظ إذ
م التعاهديــــة مــــع صــــاحب الــــتحفظ تتــــأثر بــــذلك الــــتحفظ.  ال عالقــــا

يتوافق مع مبدأ الرتاضي، على النحو  ال وواضح أن مثل هذا االعرتاض
 .)٦٠(٩-٣-٤ املبّني يف مشروع املبدأ التوجيهي

ـــــــــــــاول مشـــــــــــــاريع املبـــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــة مـــــــــــــن  -٦٤  ١-٤-٤وتتن
ــــــتحفظ  ٣-٤-٤ إىل رة للجــــــدل هــــــي مســــــألة أثــــــر ال مســــــألة أقــــــل إ

ميكــن لدولــة  فــال الصــحيح يف االلتزامــات اخلارجــة عــن نطــاق املعاهــدة.
ــا مبوجــب أن تســتخدم  حتفظــاً علــى معاهــدة بعينهــا للتحلــل مــن التزاما
مبوجب القواعد العامـة للقـانون الـدويل؛ وعليـه، يؤكـد  أو معاهدة أخرى

ــــوجيهي  ــــدأ الت ــــتحفظ )٦١(١-٤-٤مشــــروع املب ــــر ال ــــه أو انعــــدام أث  قبول
                                                                                             

"وتظل سـارية بـني الطـرفني مجيـع أحكـام املعاهـدة األخـرى املنطبقـة   
 يف حالة إنشاء التحفظ".

 كالتايل:   ٨-٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٩( 
 تلك اليت يتناوهلا التحفظعدم انطباق أحكام غري "  
"ال ينطبق يف العالقات التعاهدية بـني صـاحب الـتحفظ وصـاحب   

يشـــري إليـــه الـــتحفظ مباشـــرة لكـــن صـــلته  االعـــرتاض كـــل حكـــم يف املعاهـــدة ال
فيـه الكفايـة، وذلـك يف  األحكـام الـيت يشـري إليهـا الـتحفظ وثيقـة مبـا حلكم أو

املتعاقـــدة الـــيت أبـــدت اعرتاضـــاً علـــى املنظمـــة  حالـــة إعـــراب الدولـــة املتعاقـــدة أو
خيُِـل عــدم انطبـاق هـذا احلكــم  حتفـظ صـحيح عــن نيـة هـذا مفادهــا، شـريطة أال

 مبوضوع املعاهدة والغرض منها.
"وُتطبَّـــــق املعاهـــــدة بـــــني صـــــاحب الـــــتحفظ وصـــــاحب االعـــــرتاض يف   
املنظمــــة الدوليــــة  تكــــن الدولــــة أو يتوخــــاه الــــتحفظ واالعــــرتاض، مــــا مل حــــدود مــــا

حفظـــة قـــد عارضـــت، قبـــل انقضـــاء فـــرتة اثـــين عشـــر شـــهراً [ســـنة واحـــدة] بعـــد املت
ـــــــة أو ـــــــني الدول ـــــــدَء نفـــــــاذ املعاهـــــــدة بينهـــــــا وب العـــــــرتاض، ب املنظمـــــــة  اإلخطـــــــار 

 املعرتضة". الدولية
 كالتايل:   ٩-٣-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٦٠( 

ملعاهــــدة دون "   حـــق صــــاحب الــــتحفظ الصـــحيح يف عــــدم إلزامــــه 
 االستفادة من حتفظه

ي حال من األحوال أن يُلَزم صاحب التحفظ املسـتويف    "ال جيوز 
ن  لشـروط اجلــواز والــذي صـيغ وفقــاً للقواعــد الشـكلية واإلجرائيــة ذات الصــلة 

 ميتثل لكامل أحكام املعاهدة دون أن يستفيد من حتفظه". 
 : كالتايل  ١-٤-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٦١( 
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االعــرتاض عليــه علــى االلتزامــات التعاهديــة الناشــئة مبوجــب معاهــدة  أو
الــذي كــان  )٦٢(٢-٤-٤روع املبــدأ التـوجيهي أخـرى، بينمــا يوضـح مشــ
 )٦٣(٨-١-٣ يمـن مشـروع املبـدأ التـوجيه ٢مدرجاً من قبـل يف الفقـرة 

ميكنها التحلل من تطبيق قاعدة عرفيـة بصـوغ حتفـظ علـى  ال أن الدولة
ب يوجــد  وال نــص يف معاهــدة يعــرب عــن تلــك القاعــدة. ســبب، مــن 

تحفظــات علــى األحكــام لعـدم تطبيــق قاعــدة مماثلــة فيمــا خيــص ال أوىل،
التعاهديــــــــة الــــــــيت تعــــــــرب عــــــــن قاعــــــــدة قطعيــــــــة مــــــــن القواعــــــــد العامــــــــة 

(قاعـــدة آمـــرة)؛ وهـــذا هـــو الغـــرض مـــن مشـــروع املبـــدأ  الـــدويل للقـــانون
ــــــــــدأ  )٦٤(٣-٤-٤التــــــــــوجيهي  ة للمب ــــــــــذي صــــــــــيغ صــــــــــياغة مشــــــــــا ال
 . السابق التوجيهي

لتقريـــــــــــــــــــــر اخلـــــــــــــــــــــامس عشـــــــــــــــــــــر ل ١وتتعلـــــــــــــــــــــق اإلضـــــــــــــــــــــافة  -٦٥
)A/CN.4/624/Add.1 ،( ر التحفظـــاتو ر  ،الـــيت تكمـــل دراســـة آ آل

 وهــــذا يعـــــين الــــتحفظ الـــــذي -صـــــحيح الاملرتتبــــة علــــى الـــــتحفظ غــــري 
 ٢٣و ١٩ احملــددة يف املــادتنياملوضــوعية شــروط الشــكلية و اليســتويف  ال

يف اجلــزأين الثــاين والثالــث مــن دليــل املمارســة.  واملبيّنــة فيينــا يتمــن اتفــاقي
ر املرتتبــــة علــــى التحفظــــات غــــري الصــــحيحةو   هــــي مســــألة مســــألة اآل
مشـاريع املـواد تتناوهلـا اللجنـة عنـد إعـدادها  ومل ،فيينـا تـاحتسمها اتفاقي مل

مـــــن رأى أن . بيـــــد أن املقـــــرر اخلـــــاص )٦٥(املتعلقـــــة بقـــــانون املعاهـــــدات
ـال اســتناداً إىل املنطــق واجـب اللجنــة أن حتــدد مبـ ادئ عامــة يف هــذا ا

ا التحضــريية، والعناصــر ذات الصــلة مــن مــفيينــا، وأعماهل العــام التفــاقييت
ن اللجنــة ســتكون حتمــاً مــدعوة، يف هــذا التــام مــع العلــم  -املمارســة 

 الصدد، إىل املسامهة يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل. 

                                                                                             
 تطبيق أحكام معاهدة أخرى انعدام األثر على"  
االعـرتاض عليـه حقــوَق  قبولــه أو يسـتبعد الـتحفُظ أو "ال يعـدِّل وال  

االعرتاض الناشئة عن معاهدة أخرى  القبول أو والتزامات صاحب التحفظ أو
 هو طرف فيها".

 كالتايل:   ٢-٤-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٦٢( 
 التحفظ على تطبيق القواعد العرفيةانعدام أثر "  
ميـــس  "الـــتحفظ علـــى نـــص يف املعاهـــدة يعـــرب عـــن قاعـــدة عرفيـــة ال  

املنظمــة  الطــابع امللــزم لتلــك القاعــدة، ويســتمر انطبــاق القاعــدة بــني الدولــة أو
ــــــــــدول أو ــــــــــة املتحفظــــــــــة وغريهــــــــــا مــــــــــن ال ــــــــــة امللزمــــــــــة  الدولي املنظمــــــــــات الدولي

 القاعدة". بتلك
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص، ٢٠٠٧ حولية )٦٣(   .٣٨ ا
 كالتايل:   ٣-٤-٤كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٦٤( 

انعــــدام أثــــر الــــتحفظ علــــى تطبيــــق القواعــــد القطعيــــة مــــن القواعــــد "  
 العامة للقانون الدويل (القواعد اآلمرة)

"التحفظ على نص يف املعاهدة يعرب عن قاعدة قطعية من القواعد   
ميــس الطــابع امللــزم للقاعــدة املعنيــة، ويســتمر انطبــاق  ن الــدويل الالعامــة للقــانو 

املنظمة الدوليـة املتحفظـة وغريهـا مـن  تلك القاعدة بصفتها هذه بني الدولة أو
 املنظمات الدولية امللزمة بتلك القاعدة".  الدول أو

لـــد الثـــاين، الوثيقـــة ١٩٦٦ حوليـــة )٦٥(   ١٨٧ ، صA/6309/Rev.1، ا
 .يليها وما

سيسـتهل الـذي  )٦٦(١-٥-٤املبدأ التـوجيهي ويؤكد مشروع  -٦٦
ر املرتتبة علـى الـتحفظ  ،من دليل املمارسة ٥-٤الفرع  واملكرس لآل

الشـكلية الصـحة يسـتويف شـروط  ال الذيأن التحفظ غري الصحيح، 
يعتـــرب  الـــواردة يف اجلـــزأين الثـــاين والثالـــث مـــن دليـــل املمارســـةواجلـــواز 

يتفــق فقــط  ال ن هــذا االســتنتاج. ويــرى املقــرر اخلــاص أطــالً والغيــاً 
ا مـــفيينـــا ومـــع اإلشـــارات القليلـــة الـــواردة يف أعماهل مـــع منطـــق اتفـــاقييت
ـــامـــع أيضـــاً التحضــريية، ولكـــن  أوســـع نطاقـــاً  املمارســـة الــيت اتضـــح أ

. ويــنص مشــروع املبــدأ بــدا يف أول األمــر ممــا ــذه املســألة يتعلــق فيمــا
غــــري ن الــــتحفظ لــــبطالعلــــى نتيجــــة بديهيــــة  )٦٧(٢-٥-٤التــــوجيهي 
 ، حبكـــم التعريـــف، مبفهـــوم الـــبطالن،ي نتيجـــة تـــرتبطوهـــ -الصـــحيح 

أثر قانوين. ويرى املقرر اخلاص أي أن هذا التحفظ ليس له وهي  أال
عنهــــا داخــــل اللجنــــة تؤكــــده غالبيــــة اآلراء الــــيت أُعــــرب أن هــــذا احلــــل 

هــــو حــــل اللجنــــة السادســـة وهيئــــات حقــــوق اإلنســـان؛ و  ويف نفســـها
 ممارسات الدول واملنظمات الدولية. أيضاً  هتدعم
املرتتبــة علــى بطــالن حتفــظ غــري صــحيح، لنتــائج  يتعلــق فيمـاو  -٦٧

ن  هنـــــاك نظريتـــــان متعارضـــــتان: نظريـــــة إمكانيـــــة الفصـــــل الـــــيت تقـــــول 
ملعاهـــدة دون االســـتفادة مـــن  صـــاحب الـــتحفظ غـــري الصـــحيح ملـــزم 

الــتحفظ  دم صــحةعــن إاحملــض" الــيت تقــول الرتاضــي ، ونظريــة "هحتفظــ
صــاحبه مــن دائــرة الــدول األطــراف، ألن أصــحاب هــذه النظريــة ختــرج 

ملعاهــدة مشــروطصــاحب الــتحفظ رضــا يعتــربون   تحفظــه.ب اً اللتــزام 
ـا  ومبا املنطقيـة، وأن املمارسـة أن لكـل نظريـة مـن هـاتني النظـريتني مربرا

أن تشــــرع يف اللجنــــة فقــــد كــــان علــــى هــــذا املوضــــوع،  متناقضــــة بشــــأن
املقـرر اخلـاص علـى اللجنـة  اقـرتحالتطوير التدرجيي. وبعد دراسة متأنيـة، 

") milieu juste(" وسـطاً  حـالً  )٦٨(٣-٥-٤ املبـدأ التـوجيهييف مشروع 
__________ 

 التايل:ك  ١-٥-٤مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٦٦( 
 بطالن التحفظ غري الصحيح "  
املنصـوص الصـحة اجلـواز و يستويف شـروط  التحفظ الذي ال"يكون   

طالً عليها   والغياً".يف اجلزأين الثاين والثالث من دليل املمارسة 
 التايل:ك  ٢-٥-٤مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٦٧( 

 انعدام األثر القانوين للتحفظ غري الصحيح"  
علـــــى النحـــــو احملـــــدد يف املبـــــدأ  والالغـــــي،لـــــيس للـــــتحفظ الباطـــــل "  
 ."قانوين أثر ، أي١-٥-٤التوجيهي 

 التايل:ك  ٣-٥-٤مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٦٨( 
ر بطـــالن "   [تطبيــق املعاهـــدة يف حالــة الـــتحفظ غــري الصـــحيح] [آ

 ملعاهدة] االلتزاماملوافقة على التحفظ على 
أكثــــر مــــن أحكــــام  حتفــــظ غــــري صــــحيح علــــى حكــــم أو صــــيغإذا "  

ق بعض اجلوانـــب املعينـــة، تطبَّـــبـــ فيمـــا يتصـــلعلـــى املعاهـــدة ككـــل  املعاهـــدة، أو
لرغم من التحفظ، على الدولة إذا  املنظمة الدولية املتحفظة، إال أو املعاهدة، 

 ثبت أن لديها نية خمالفة لذلك.
وضــع مجيــع املعلومــات املتاحــة ب"وجيــب إثبــات نيــة اجلهــة املتحفظــة   

 احلصر: على وجه اخلصوص ال ،يف احلسبان، وتشمل هذه املعلومات
 صيغة التحفظ؛ "  

 )بع على الصفحة التالية(
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 فصـــل إمكانيـــةقرينـــة  الـــنص علـــى. ويتمثـــل هـــذا احلـــل يف يـــراه معقـــوالً 
إذا تبني أن صـاحب الـتحفظ هي قرينة تنتفي التحفظ غري الصحيح، و 

 يصــبح طرفــاً يف املعاهــدة إذا لــن أي يقصــد أنــه - عكــس ذلــكيقصــد 
مــن مشــروع املبــدأ  الثانيــةد الفقــرة اعُتــرب حتفظــه غــري صــحيح. وتعــدِّ  مــا

، علــى حنــو غــري شــامل، مؤشــرات خمتلفــة ميكــن أن ٣-٥-٤التــوجيهي 
مكانيـة  يتعلـق فيمـاتكون وثيقة الصـلة بتحديـد نيـة صـاحب الـتحفظ 

علــى إثبــات هــذه النيــة بصــورة مقنعــة  تعــذر فصــل الــتحفظ. بيــد أنــه إذا
الـــــتحفظ غـــــري  فصـــــل إمكانيـــــةبقرينــــة ، يؤخـــــذ املؤشـــــراتأســــاس هـــــذه 

ــــــوارد يف الفقــــــرة  ــــــى النحــــــو ال ــــــدأ  األوىلالصــــــحيح عل مــــــن مشــــــروع املب
احلــــوار ه القرينــــة تشــــجع التــــوجيهي هــــذا. ويــــرى املقــــرر اخلــــاص أن هــــذ

إلضــافة إىل ذلـك، فـإن  املتعلـق القرينــة العكسـية تطــرح لتحفظـات. و
الســــتقرار القــــانوين و  ثــــرولِّــــتمشــــاكل خطــــرية تتعلــــق   د فراغــــاً قانونيــــاً 

اللتــزام رجعــي بــني حلظــة التعبــري عــن  ملعاهــدة وإعــالن بطــالن الرضــا 
املواقـــف الـــيت عـــربت  . والحـــظ املقـــرر اخلـــاص أيضـــاً أناملعـــين الـــتحفظ

علـــى  يتنطـــو األخـــرية  يئـــات حقـــوق اإلنســـان يف اآلونـــةهبعـــض عنهـــا 
ن ييد ل  هـي جمـردالتحفظ غري الصحيح  فصل إمكانيةلفكرة القائلة 
 . أكثر ال قرينة
 نتيجــــة منطقيــــة )٦٩(٤-٥-٤ويبــــني مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  -٦٨
مفـر منهــا ملبـدأ بطــالن التحفظـات غــري الصـحيحة، وهــي أن انعــدام  ال

املنظمـــات  أو يتوقـــف علـــى ردود فعـــل الـــدول ال التحفظـــاتأثـــر هـــذه 
مـــن مشـــروع املبـــدأ  الثانيـــةالدوليـــة األخـــرى. ومـــع ذلـــك، توصـــي الفقـــرة 

ن تقــوم الدولــة الــتحفظ غــري  تعتــرباملنظمــة الدوليــة الــيت  أو التــوجيهي 
اعــــرتاض معلــــل يف أقــــرب وقــــت ممكــــن. ويــــرى املقــــرر  بصــــوغصــــحيح 

يف مصــــلحة كــــل مــــن صــــاحب هــــو  معلــــلاعــــرتاض صــــوغ اخلــــاص أن 
إلضــافة إىل ذلــك، فــإن وصــاحب الــتحفظ  االعــرتاض علــى الســواء. و

هــــذا االعــــرتاض، مثلــــه مثــــل ردود الفعــــل األخــــرى علــــى الــــتحفظ، قــــد 
يشكل عنصراً ميكن أن تراعيه، عند االقتضاء، األطراف الثالثة اليت يتم 

 اللجوء إليها للبت يف صحة التحفظ. 

                                                                                             
 )بع( )٦٨احلاشية (

ا األحكام اليت  احلكم أو -"   التحفظ، وموضوع املعاهـدة يتعلق 
 والغرض منها؛

ا اجلهـــــــة املتحفظـــــــة عنـــــــد التفـــــــاوض  -"   ت الـــــــيت أصـــــــدر اإلعـــــــال
 التصديق على املعاهدة؛  التوقيع أو أو

 ردود فعل الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة األخرى؛ "  
 ."املتحفظةاملوقف الالحق للجهة  -"

  :التايلك  ٤-٥-٤املبدأ التوجيهي كان نص مشروع  )٦٩( 
 "ردود الفعل على التحفظ غري الصحيح  
ر بطـــالن "   صـــحيح علـــى رد فعـــل دولـــة التحفظ غـــري الـــال تتوقـــف آ
 .منظمة دولية متعاقدة متعاقدة أو
املنظمـــــة الدوليــــة، بعـــــد نظرهـــــا يف صـــــحة  وإذا اعتــــربت الدولـــــة أو"  
 فينبغـي هلـاالـتحفظ غـري صـحيح،  ذلكاً لدليل املمارسة هذا، أن وفق حتفظ ما

 ."ممكن وقت اعرتاضاً معلالً بشأنه يف أقرب تصوغمع ذلك أن 

قـــــــــــد اقـــــــــــرتح مشـــــــــــروعي املبـــــــــــدأين وكـــــــــــان املقـــــــــــرر اخلـــــــــــاص  -٦٩
قبول الـتحفظ غـري  مبشكلة، املتعلقني ٤-٣-٣و ٣-٣-٣ التوجيهيني

هلذين يزال املقرر اخلاص يعتقد أن  وال .)٧٠(الصحيح، يف تقريره العاشر
وهـــو اجلـــزء ا يف اجلـــزء الثالـــث مـــن دليـــل املمارســـة، مـــمكااملشـــروعني 

ـــــع اجلـــــواز التحفظـــــات، املكـــــرس  ر،ولـــــيس يف اجلـــــزء الراب آل  ملتعلـــــق 
 بتحديـــد يتعلـــق فيمـــاالـــذي طُـــرح ســـابقاً علـــى الســـؤال  جييبـــان ادامـــ مـــا
وإن كانـــت  -جييـــز" حتفظـــاً غـــري جـــائز "أن لقبـــول ميكـــن لإذا كـــان  مـــا

لنفي فيما عدا إلمجاع.  إجابتهما عليه   حالة القبول 
على املبدأ القائـل  )٧١(٣-٣-٣وينص مشروع املبدأ التوجيهي  -٧٠

يرفـــع عنـــه  ال صـــحيحمنظمـــة متعاقـــدة لــتحفظ غـــري  أو ن قبــول دولـــة
يــؤدي قبـــول حتفــظ مـــن هــذا القبيـــل إىل اتفـــاق ميكـــن أن  وال الــبطالن.

العالقـات التعاهديـة  يعـّدلبني الدولة املتحفظة والدولة املعرتضـة جانيب 
فيينــا  يتاتفــاقيمــن  ٤١ املــادةمــن ‘ ٢’(ب)١الفقــرة الواقع أن فــ ،بينهمــا

ملوضوع وغرض لتنفيذ الفعال "ا لتستبعد أي اتفاق جزئي يكون منافياً 
"، وهــــو أمــــر قــــد حيــــدث إذا كــــان االتفــــاق يتعلــــق * بكاملهــــااملعاهــــدة

لتأكيـــد إذا كـــان الـــتحفظ غـــري  ال (لكنـــهجـــائز بـــتحفظ غـــري  حيـــدث 
 فقط).  صحيح من الناحية الشكلية

 - حـدوثهاالوارد من يف فرضية  ومع ذلك، من املناسب النظر -٧١
وهــــي فرضــــية ، ذات مشــــاركة حمـــدودةمعاهــــدة  حالـــة يفعلـــى األرجــــح 

ا بشـأنه  لـتحفظلا قبوَهلـ مجيع الدول املتعاقـدة إبداء املعـين عنـد استشـار
الوديـــع. وهـــذه احلالـــة، املنصـــوص عليهـــا يف مشـــروع املبـــدأ  مـــن جانـــب
األطـــــراف  اتفــــاق بـــــني مجيـــــع، تعـــــين حـــــدوث )٧٢(٤-٣-٣التــــوجيهي 

__________ 
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٥ حوليــة )٧٠(   A/CN.4/558، ا
 .٢٣٠-٢٢٩ ، صAdd.1-2و

 التايل: ك  ٣-٣-٣مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٧١( 
 القبول االنفرادي لتحفظ غري صحيح أثر"  
يرفــع  لـتحفظ اللمنظمـة دوليـة متعاقـدة  إن قبـول دولـة متعاقـدة أو"  

 ."عنه البطالن
 التايل: ك  ٤-٣-٣مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٧٢( 

 القبول اجلماعي لتحفظ غري صحيح أثر"  
حتفظــاً حمظــوراً صــراحة  تصــوغللمنظمــة الدوليــة أن  جيــوز للدولــة أو"  

تعـرتض عليـه أي  إذا مل وغرضـهامنافياً ملوضـوعها  ضمناً مبوجب املعاهدة أو أو
بعــد أن يكــون الوديــع  )]١[(األخــرى املنظمــات املتعاقــدة الــدول املتعاقــدة أومــن 

 .شأنهقد شاورها خصيصاً ب
، انتبـــاه الـــدول واملنظمـــات املشـــاورة هلـــذهويوجـــه الوديـــع، عنـــد إجرائـــه "  

، عنــد االقتضــاء، اجلهــاز وكــذلك الدوليــة املوقعــة والــدول واملنظمــات الدوليــة املتعاقــدة
 ."املختص يف املنظمة الدولية املعنية إىل طبيعة املشاكل القانونية اليت يثريها التحفظ

_______ 
اســــتخدم مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي املقــــرتح يف  )١[( 

 "األطــــراف املتعاقــــدة"أول األمــــر مــــن املقــــرر اخلــــاص عبــــارة 
الشائعة االستعمال واليت كانت تشمل، من منظوره، الدول 
املتعاقـــدة واملنظمـــات املتعاقـــدة. ونتيجـــة ملالحظـــات خمتلفـــة 

ل املقـــرر اخلـــاص عـــن اســـتخدام دَ أبـــديت داخـــل اللجنـــة، َعـــ
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ميكـن  ال وهـو اتفـاق -فيينـا  يتمـن اتفـاقي ٣٩ملعىن املقصود يف املـادة 
 ستخفاف. افرتاض حتققه 

الـــذي اقـــُرتح علـــى  )٧٣(٦-٤ويتعلـــق مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  -٧٢
نعــــدام أثـــــر الـــــتحفظ يف العالقــــات اللجنــــ بـــــني التعاهديـــــة ة بصـــــيغتني 

. وقــد اقتصــرت الصــيغة األوىل صــاحب الــتحفظأطــراف املعاهــدة غــري 
فيينـا، يف حـني أن  يتمن اتفاقي ٢١من املادة  ١على تكرار نص الفقرة 

لتأكيــــدافــــرتاض الثانيــــة تــــنص صــــراحة علــــى  الصــــيغة وهــــو  أال ،در 
مجيــــــع األطـــــراف لتكييـــــف تطبيـــــق املعاهــــــدة التوصـــــل إىل اتفـــــاق بـــــني 

 التحفظ.  مع
وتتعلـــــــــــــــق اإلضـــــــــــــــافة الثانيـــــــــــــــة للتقريـــــــــــــــر اخلـــــــــــــــامس عشـــــــــــــــر  -٧٣

)A/CN.4/624/Add.2 ت التفســــــريية و ر اإلعــــــال ر )  ردود الفعــــــل آ
ـــ ال فيينـــا يتعليهـــا. ورغـــم أن اتفـــاقي ت التفســـريية،  انتتطرق إىل اإلعـــال

 تنياالتفـاقي اتنيمـن هـ ٣٢و ٣١فإن قواعـد التفسـري الـواردة يف املـادتني 
ر املرتتبـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أدوات تفكـــــــــــــــري مفيـــــــــــــــدة تقـــــــــــــــدم  لدراســـــــــــــــة اآل
ت  التفسريية.  اإلعال

ت وإذا كــان مــن املؤكــد أن  -٧٤ التفســريية لــيس هلــا أي أثــر اإلعــال
للهيئـات املعنيـة بتسـوية املنازعـات بـني  أو ملزم للدول املتعاقـدة األخـرى
ـــــق املعاهـــــدة، وأن هـــــذه  أو األطـــــراف بشـــــأن تفســـــري تتطبي  اإلعـــــال

ت ميكـــــن أن تعـــــدل بنـــــود املعاهـــــدة، فـــــإن  ال ميكـــــن أن هـــــذه اإلعـــــال
يف التفســـــــري؛ وهـــــــذا هـــــــو املعـــــــىن املقصـــــــود يف مشـــــــروع املبـــــــدأ  تســـــــهم

 . )٧٤(٧-٤ التوجيهي

                                                                                             
ـا الهذه العبا تتوافـق مـع تعريفـي  رة املختزلـة الـيت يعـرتف 

"الدولــة املتعاقـــدة" و"املنظمـــة املتعاقـــدة" مـــن جهـــة وتعريـــف 
 ، على التـوايل،من جهة أخرى، وهي تعاريف ترد "الطرف"
ــــــــــة رات يف الفقــــــــــ مــــــــــن  (ز)١و‘ ٢’(و)١و‘ ١’(و)١الفرعي

 .]١٩٨٦ فيينا لعام اتفاقيةمن  ٢ املادة
 :التايلك  ٦-٤بدأ التوجيهي املكان نص مشروع  )٧٣( 

انعــدام أثــر الــتحفظ يف العالقــات بــني الــدول املتعاقــدة واملنظمــات "  
 املتحفظة غري اجلهة املتعاقدة األخرى

 ]:١اخليار "[  
لنســــــبة إىل األطــــــراف "   ال يغــــــري الــــــتحفظ مــــــن أحكــــــام املعاهــــــدة 

ا فيما  .بينها األخرى يف املعاهدة يف عالقا
 :]٢اخليار "[  
لنســــــبة إىل األطــــــراف "   ال يغــــــري الــــــتحفظ مــــــن أحكــــــام املعاهــــــدة 

ــا فيمـــا ي اتفــاق تربمـــه  األخــرى يف املعاهــدة يف عالقا بينهــا [دون اإلخــالل 
 ]".األطراف بشأن تطبيقه

 التايل:ك  ٧-٤مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٧٤( 
ر اإلعالن التفسريي"    آ
تزامات الناشئة عن املعاهدة. وهو اإلعالن التفسريي االل يعدِّلال "  

النطــاق الــذي يعطيــه صــاحب اإلعــالن  أو املعــىنيوضــح  يعــدو أن حيــدد أو ال
هذا اإلعـالن يشكل  جيوز أنلبعض أحكامها، وبناء على ذلك،  للمعاهدة أو

 ."عنصراً يتعني أخذه يف احلسبان ألغراض تفسري املعاهدة

جعـل مـن صـعوبة يبـدو  ممـا الـرغمويرى املقرر اخلـاص أنـه علـى  -٧٥
ت التفســـريية  ـــا عنصـــراً اإلعـــال "ســـياق" املعاهـــدة يف متثـــل يف حـــد ذا
فيينـــا، فـــإن هـــذه  يتمـــن اتفـــاقي ٣١مـــن املـــادة  ١املشـــار إليـــه يف الفقـــرة 

ت   لمعاهـدةلينبغـي إعطـاؤه توضيح املعىن الـذي قد تساعد يف اإلعال
الـيت تتناوهلـا لعامة للتفسري تطبيق القاعدة اشئ عن تفسري كيد  ويف

 )٧٥(١-٧-٤املبـــدأ التـــوجيهي املقصـــود مبشـــروع . وهـــذا هـــو ٣١املـــادة 
 واملعارضـــــة الـــــيت ميكــــن أن تبـــــديها الـــــدولملوافقــــة اأيضـــــاً يراعـــــي الــــذي 

 على اإلعالن التفسريي. املنظمات املتعاقدة األخرى  أو
 صوغ إعالن تفسريي ميكن أن يثـريأن  مبا وعالوة على ذلك، -٧٦

املنظمات املتعاقدة األخرى، فإن مشـروع املبـدأ  أو الدولتوقعات لدى 
نـه )٧٦(٢-٧-٤التوجيهي  جيـوز لصـاحب  ال ينص على املبـدأ القائـل 

اإلعـــالن التفســـريي أن يـــدفع بتفســـري يتعـــارض مـــع التفســـري املقـــرتح يف 
أن ينطبــق علــى أي  ينبغــيإعالنــه. ويــرى املقــرر اخلــاص أن املبــدأ نفســه 

 منظمة دولية وافقت على اإلعالن.  أو دولة
ــــك،  -٧٧ ــــيت يشــــملها تكــــون املشــــكلة ومــــع ذل ــــة ال خمتلفــــة يف احلال

إلمجـاع علـى أي حالـة  ،)٧٧(٣-٧-٤ التوجيهي مشروع املبدأ املوافقـة 
املعاهــدة،  ذلــك ســيعين االتفــاق حــول تفســرياإلعــالن التفســريي، ألن 

مـــــن (أ) ٣الفقـــــرة  أو ٢الفقـــــرة وهـــــي حالـــــة تغطيهـــــا، تبعـــــاً للظـــــروف، 
 فيينا.  يتمن اتفاقي ٣١ املادة
، علـى )٧٨(٤-٧-٤وأخرياً، يتناول مشروع املبدأ التوجيهي  -٧٨

ت التفســريية املشــروطة. لكــنســبيل  أن  مبــا التــذكري، حالــة اإلعــال

__________ 
 التايل:ك  ١-٧-٤مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٧٥( 

 بواسطة إعالن تفسرييتوضيح أحكام املعاهدة "  
قــد يســاعد اإلعــالن التفســريي علــى توضــيح املعــىن العــادي الــذي "  

ضـــوء موضـــوع املعاهـــدة  يعطــى لتعـــابري املعاهـــدة يف الســياق الـــذي تـــرد فيــه ويف
 .ها وفقاً للقاعدة العامة لتفسري املعاهداتمن غرضالو 

إعطاؤها  اليت ينبغي، عند تقرير األمهية على النحو الواجبى يراعَ "  
الــــدول واملنظمــــات  يصــــدر عــــن لإلعــــالن التفســــريي يف تفســــري املعاهــــدة، مــــا

 .معارضة له" من موافقة عليه أو املتعاقدة األخرى
 التايل:ك  ٢-٧-٤مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٧٦( 

 التفسريي جتاه صاحبهقيمة اإلعالن "  
املنظمــــــة  للدولــــــة أو وال ،ال جيــــــوز لصــــــاحب اإلعــــــالن التفســــــريي"  

أن يــــدفع بتفســــري يتعـــــارض مــــع التفســــري املقـــــرتح  ،الدوليــــة الــــيت وافقــــت عليـــــه
 ."إعالنه يف

 التايل:ك  ٣-٧-٤مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٧٧( 
ر املرتتبــــة علـــــى إعـــــالن تفســـــريي وافقــــت عليـــــه مجيـــــع الـــــدول "   اآل
 واملنظمات املتعاقدة املتعاقدة 

 يشـــــكل اإلعــــــالن التفســـــريي الــــــذي وافقــــــت عليـــــه مجيــــــع الــــــدول"  
 ."املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة اتفاقاً بشأن تفسري املعاهدة

 التايل:ك  ٤-٧-٤مشروع املبدأ التوجيهي كان نص  )٧٨( 
 )الصفحة التالية بع على(
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 32   والستني الثانية دور
 

 

ت  أظهـرتدراسة املوضـوع  مـن  تحفظـاتمماثلـة للأن هـذه اإلعـال
املبــدأ  مشــروعحــذف أنــه ميكــن املقــرر اخلــاص يــرى ، مجيــع اجلوانــب

بشــأن عليــه ســابقاً اتُفــق  وكمــا مــن دليــل املمارســة.هــذا التــوجيهي 
لقواعـــد  يتعلـــق فيمـــاخصوصـــية  أيـــةتتضـــح فيهـــا  ال احلـــاالت الـــيت

تاملنطبقــة علــى هــذه  دليــل املمارســـة يتضــمن ، يكفــي أن اإلعـــال
ت التفســريية املشـروطة للنظــام القــانوين  اً عامــ اً حكمـ ُخيِضـع اإلعــال

 للتحفظات. 

 عشر السادس لتقريره اخلاص املقرر عرض -٢
) Add.1و A/CN.4/626يتنـــــــاول التقريـــــــر الســـــــادس عشـــــــر ( -٧٩

اســـتمد مادتــــه األساســـية مـــن مضــــمون املـــذكرة املقدمـــة مــــن الـــذي 
األمانـة العامــة بشــأن التحفظــات علــى املعاهــدات يف ســياق خالفــة 

ت  )٧٩(الدول مسألَة التحفظـات وقبوهلـا واالعـرتاض عليهـا واإلعـال
التفســريية يف ســياق خالفــة الــدول. وحســب املخطــط العــام لــدليل 

، ســـوف )٨٠( تقريـــره الثـــايناملمارســـة الـــذي اقرتحـــه املقـــرر اخلـــاص يف
 .الدليلتشكل هذه املسائل موضوع اجلزء اخلامس واألخري من 

والفرضــية الــيت تنطلــق منهــا مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة الــيت  -٨٠
تنــدرج يف اجلــزء اخلــامس هــي أن تكــون للدولــة اخلَلَــف صــفة الدولــة 

س الدولة الطرف يف معاهـدة نتيجـة خلالفـة الـدول، ولـي أو املتعاقدة
ملعىن املقصود يف املادة  ملعاهدة  اللتزام  ا عن رضاها  حبكم إعرا

. ورغم العدد احملدود ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقييت فيينا لعامي  ١١
 ،)٨١(١٩٧٨ لعـام من التصديقات اليت حصلت عليها اتفاقيـة فيينـا

يكن القصد من مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة املقرتحـة إعـادة النظـر  مل
ملوضــــوع الــــيت تشــــتمل يف القواعــــ د واملبــــادئ القليلــــة ذات الصــــلة 

يف ذلــــك  مبــــا يف التعــــاريف الــــواردة فيهــــا، وال عليهــــا هــــذه االتفاقيــــة
 .واسع بتأييدتعريف "خالفة الدول" الذي حيظى 

ـــــــــة الوحيـــــــــدة بشـــــــــأن مســـــــــألة  والقواعـــــــــد التعاهديـــــــــة -٨١ العاملي
مــن اتفاقيــة  ٢٠التحفظــات يف ســياق خالفــة الــدول تــرد يف املــادة 

لــدول ١٩٧٨ لعــام فيينــا . علــى أن نــص هــذه املــادة يتعلــق حصــراً 
أْي، حســـب اصـــطالح هـــذه االتفاقيـــة، الـــدول  -املســـتقلة حـــديثاً 

ــــاء االســــتعمار. وعــــالوة علــــى ذلــــك، تنطــــوي  الــــيت نشــــأت عــــن إ
مبسألة االعرتاض  يتعلق فيماسيما  وال على عدة ثغرات، ٢٠ املادة

على التحفظات وقبول التحفظات. ومع ذلك، رأى املقرر اخلـاص 
                                                                                             

 )بع( )٧٨احلاشية (

ر اإلعالن التفسريي املشروط"    آ
ر نفسـها الـيت ترتتـب "   يرتتب على اإلعالن التفسـريي املشـروط اآل

 ."٦-٤إىل  ١-٤على التحفظ وفقاً للمبادئ التوجيهية من 
 .أعاله ٣٣انظر احلاشية  )٧٩( 
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ١٩٩٦ حوليــة )٨٠(   A/CN.4/477، ا
 .٣٧، الفقرة ٦٣-٦٢ ، صAdd.1و

 .١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٦بدأ نفاذها يف  )٨١( 

أن هــذه املــادة ينبغــي أن تشــكل نقطــة انطــالق اجلــزء اخلــامس مــن 
 دليل املمارسة. 

 ،١٩٧٨ لعـــــام مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٢٠وعلـــــى غـــــرار املـــــادة  -٨٢
املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف اجلــزء اخلــامس مــن تنطبــق مشــاريع  ال

على التحفظات اليت ميكن أن تكون قد صاغتها  إال دليل املمارسة
ريخ خالفـة الـدول، دولـة متعاقـدة دولـة  أو دولة َسَلف كانت، يف 

ـــاول مشـــاريع املبـــادئ  ال املقابـــل، ويف طرفـــاً يف املعاهـــدة املعنيـــة. تتن
ريــخ التوجيهيــة التحفظــات الــيت صــاغ تها دولــة ســلف كانــت، يف 

لتصــديق عليهــا  اخلالفــة، قــد وقَّعــت فحســب علــى املعاهــدة رهنــاً 
املوافقة عليها، دون أن يكون أي من هذه األفعـال قـد  أو قبوهلا أو

ريخ خالفة الدول. ذلك أنه وجه لإلبقاء على  ال صدر عنها قبل 
لنسبة للدولة اخللف، حيث ريخ  يكن هلا مل هذه التحفظات  يف 

تؤكَّد رمسياً مـن جانـب الدولـة املعنيـة  مل اخلالفة أي أثر قانوين، فهي
ملعاهـدة علـى حنـو الرتبـاط  تقتضـيه  مـا لدى اإلعـراب عـن الرضـا 

 .١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقييت فيينا لعامي  ٢٣من املادة  ٢الفقرة 
لــدول املســتقلة  )٨٢(١-٥ويتعلــق مشــروع املبــدأ التــوجيهي  -٨٣

حللـول املعتمـدة يف املـادة حديثاً  خذ هذا املبدأ التوجيهي   ٢٠. و
وهي، من جهة أوىل، القرينة غري  أال ،١٩٧٨ لعام من اتفاقية فيينا

القاطعــة املتمثلــة يف إبقــاء الدولــة املســتقلة حــديثاً علــى التحفظــات 
)، ومــن جهــة أخــرى، أهليــة ١الـيت صــاغتها الدولــة الســلف (الفقـرة 

خلالفــة الدولـة املسـتقلة حــ ديثاً ألن تصـوغ، لـدى إصــدارها إشـعاراً 
) وفقاً للقواعد اإلجرائية املنصوص ٢يف املعاهدة، حتفظات (الفقرة 

). واملقـرر اخلـاص ٣عليها يف اجلزء الثاين من دليل املمارسة (الفقرة 
ألساس املنطقي هلذه احللـول الـيت كانـت اللجنـة نفسـها قـد  مقتنع 

(الــــيت أصــــبحت الحقــــاً، بعــــد  )٨٣(١٩ة اقرتحتهــــا يف مشــــروع املــــاد
__________ 

 كالتايل:  ١-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٨٢( 
 الدول املستقلة حديثاً "  
خلالفــة، صــفتها   -١"   شــعار  حــني تُثبــت دولــة مســتقلة حــديثاً، 

ــا قــد أبقـــت  كدولــة متعاقــدة رف أوكطــ يف معاهـــدة متعــددة األطــراف، يُعتـــرب أ
ريـخ خالفـة الـدول، علـى اإلقلــيم  علـى أي حتفـظ علـى املعاهـدة كـان ينطبـق، يف 

خلالفـــــة الـــــذي تتناولـــــه خالفـــــة الـــــدول، مـــــا مل ، تقـــــم، لـــــدى إصـــــدارها اإلشـــــعار 
بصـــوغ حتفـــظ يتنـــاول نفـــس املســـألة الـــيت   إلعـــراب عـــن نقـــيض هـــذا القصـــد أو

 كانت موضع التحفظ املذكور.
خلالفـــة  -٢"   للدولـــة املســـتقلة حـــديثاً، لـــدى إصـــدارها إشـــعاراً 

كطـــرف يف معاهـــدة متعـــددة األطـــراف، أن  يُثبـــت صـــفتها كدولـــة متعاقـــدة أو
طبقـــاً  جيـــوز صــوغها ال يتالتحفظــات الــ يكــن مـــن تصــوغ حتفظــاً، وذلـــك مــا مل

مـــن  ١-٣(ج) مـــن املبـــدأ التـــوجيهي  (ب) أو الفقـــرة الفرعيـــة (أ) أو حكـــامأل
 دليل املمارسة. 

، ٢حـــني تصـــوغ دولـــة مســـتقلة حـــديثاً حتفظـــاً وفقـــاً للفقـــرة  -٣"  
تنطبق على هذا الـتحفظ القواعـد ذات الصـلة الـواردة يف اجلـزء الثـاين مـن دليـل 

 املمارسة (اإلجراءات)". 
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ١٩٧٤ حوليـة )٨٣(  ، A/9610/Rev.1، ا
 .٢٢٠ ص

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   38 13/07/2020   08:17:35



 33 املعاهدات على التحفظات 

 

 

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٢٠بعـــض التعـــديالت التحريريـــة الطفيفـــة، املـــادة 
 يربرها من أسباب عملية بوجه خاص. ما ) واليت هلا١٩٧٨ لعام
الـــذي يرمــــي إىل  )٨٤(٢-٥ويتعلـــق مشــــروع املبـــدأ التــــوجيهي  -٨٤

الناشـــئة عـــن لـــدول اخللـــف  ١٩٧٨ لعـــام ســـد ثغـــرة يف اتفاقيـــة فيينـــا
عــن انفصــاهلا. والقرينــة غــري القاطعــة املتمثلــة يف اإلبقــاء  أو احتــاد دول

ب أوىل  علــى التحفظــات الــيت صــاغتها الدولــة الســلف تنطبــق مــن 
)، نظـراً للطـابع التلقـائي، ١على هذه الفئة من الدول اخللف (الفقرة 

سـلف يف حبكم القانون، خلالفتها يف املعاهدات النافذة جتـاه الدولـة ال
 ريــخ اخلالفــة؛ ويبــدو أن هــذا احلـــل تؤيــده أيضــاً املمارســة الســـائدة.

ــــدول  ويف ــــإن الطــــابع التلقــــائي، حبكــــم القــــانون، خلالفــــة ال املقابــــل، ف
عـــن انفصـــاهلا يف املعاهـــدات الـــيت كانـــت  أو الناشـــئة عـــن احتـــاد دول

ريـخ اخلالفـة، إمنـا   هلـذه االعـرتاف مينـعفذة جتـاه الدولـة السـلف يف 
ـا مبوجـب هـذه املعاهـدات مكانية التحلل مـن التزاما  الدول اخللف 

من إمكانية  ٢التخفيف منها بصوغ حتفظات. وعليه، حتد الفقرة  أو
حبكــم القــانون  ال صــوغ حتفظــات يف احلــاالت الــيت تقــع فيهــا اخلالفــة

عـــن  أو وإمنـــا مبقتضـــى إشـــعار تصـــدره الدولـــة الناشـــئة عـــن احتـــاد دول
ريــخ خالفــة  مل هــي حالــة املعاهــدات الــيتانفصــاهلا. وهــذه  تكــن يف 

فـــذة جتـــاه الدولـــة الســـلف، لكـــن الدولـــة الســـلف   الـــدول معاهـــدات 
مــن مشــروع املبــدأ  ٣كانــت دولــة متعاقــدة فيهــا. وعلــى غــرار الفقــرة 

 ٢-٥مــن مشــروع املبــدأ التــوجيهي  ٣، حتيــل الفقــرة ١-٥ التــوجيهي
الثاين من دليل املمارسـة املتعلـق إىل القواعد اإلجرائية الواردة يف اجلزء 

 بصوغ التحفظات.
بــد مــن الــنص علــى  ال علــى أنــه يف حــاالت احتــاد الــدول، -٨٥

وردت يف  مــا اســتثناء مــن قرينــة اإلبقــاء علــى التحفظــات علــى حنــو
إذا كانت إحدى الدول السلف، يف  ٢-٥مشروع املبدأ التوجيهي 

ة األخـــــرى دولـــــة ريـــــخ اخلالفـــــة، طرفـــــاً يف املعاهـــــدة وكانـــــت الدولـــــ
كانــــــت الدولــــــة  وملــــــا متعاقــــــدة دون أن تكــــــون طرفــــــاً يف املعاهــــــدة.

املتحــــدة، يف مثــــل هــــذه احلالــــة، تصــــبح طرفــــاً يف املعاهــــدة بصــــفتها 
وجــه  فــال خلفــاً للدولــة الســلف الــيت كانــت هــي نفســها طرفــاً فيهــا،

__________ 
 كالتايل:  ٢-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٨٤( 

 انفصاهلا احتاد الدول أو"  
حكــام املبــدأ التــوجيهي  -١"   ، تُعتــرب الدولــة اخللــف ٣-٥رهنــاً 

انفصـــاهلا قـــد أبقـــت علـــى أي حتفـــظ علـــى املعاهـــدة   الناشـــئة عـــن احتـــاد دول أو
ريخ خالفة الدول، ينطبق على اإلقليم الذي تتناوله خالفـة الـدول،  كان، يف 

 تصــغ حتفظـاً يتنــاول نفــس تعــرب عنـد اخلالفــة عـن نقــيض هــذا القصـد أو مـا مل
 املسألة اليت كانت موضع التحفظ املذكور. 

ال جيوز للدولة اخللف أن تصوغ حتفظاً جديـداً لـدى احتـاد  -٢"  
عنـــدما تصـــدر إشـــعاراً تثبـــت بـــه صـــفتها كدولـــة متعاقـــدة  انفصـــاهلا إال دول أو

ريـــخ خالفـــة الـــدول، جتـــاه الدولـــة فـــذةتكـــن  كطـــرف يف معاهـــدة مل أو ، يف 
 كانت دولة متعاقدة فيها.  السلف، لكن الدولة السلف

، تنطبــــق ٢حـــني تصــــوغ دولــــة خلــــف حتفظـــاً وفقــــاً للفقــــرة  -٣"  
علـــــى هـــــذا الـــــتحفظ القواعـــــد ذات الصـــــلة الـــــواردة يف اجلـــــزء الثـــــاين مـــــن دليـــــل 

 املمارسة (اإلجراءات)". 

 لإلبقاء على التحفظات اليت صـاغتها الدولـة السـلف املتعاقـدة الـيت
ريـــخ خالفـــة الـــدول. وهـــذا هـــو تكـــن امل مل فـــذة إزاءهـــا يف  عاهـــدة 

 .)٨٥(٣-٥املعىن املقصود مبشروع املبدأ التوجيهي 
بعبــــارات عامــــة  )٨٦(٤-٥ يويــــنص مشــــروع املبــــدأ التــــوجيه -٨٦

علــى املبــدأ الــذي يبــدو بــديهياً والــذي يظــل مبوجبــه الــتحفظ الــذي 
لنطاق اإلقليمي الذي كان له يف  تُبقي عليه الدولة اخللف حمتفظاً 

حكام   .٥-٥املبدأ التوجيهي مشروع ريخ خالفة الدول، رهناً 
علـــى اســـتثناءات  )٨٧(٥-٥ويـــنص مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  -٨٧

مبـــدأ اإلبقـــاء علـــى النطـــاق اإلقليمـــي للتحفظـــات عنـــدما ممكنـــة مـــن 

__________ 
 كالتايل:  ٣-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٨٥( 

 د الدول عدم االعتداد بتحفظات معينة يف حالة احتا"  
فــــــذة إزاء الدولــــــة  "عنــــــدما تتحــــــد دولتــــــان أو   عــــــدة دول، وتظــــــل 

فــذة إزاء دولــة  ريــخ خالفــة الــدول،  الناشــئة عــن االحتــاد معاهــدة كانــت، يف 
ُتســـتبقى التحفظــات الــيت صــاغتها دولـــة مــن هــذه الـــدول   مــن هــذه الــدول، ال

ريــــــــــخ خالفــــــــــة الــــــــــدول، دولـــــــــة متعاقــــــــــدة ومل  تكــــــــــن املعاهــــــــــدة كانـــــــــت، يف 
 إزاءها". فذة
 كالتايل:  ٤-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٨٦( 

 اإلبقاء على النطاق اإلقليمي لتحفظات الدولة السلف"  
مــــــن املبــــــدأ  ١"يظــــــل الــــــتحفظ الــــــذي أبقــــــى عليــــــه مبوجــــــب الفقــــــرة   
لنطـاق اإلقليمـي  ٢-٥من املبدأ التوجيهي  ١الفقرة  أو ١-٥ التوجيهي حمتفظـاً 

حكام املبدأ التوجيهي الذي كان له  ريخ خالفة الدول، رهناً   ".٥-٥يف 
 كالتايل:  ٥-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٨٧( 

 اإلقليمي للتحفظات يف حالة احتاد الدول النطاق"  
عدة دول، وتصبح معاهـدة كانـت  عندما تتحد دولتان أو -١" 

ريــخ خالفــة الــدول الــيت تشــكل الدولــة  إزاء دولــة واحــدة مــن الــدول فــذة يف 
تكــن تنطبــق عليــه،  تنطبــق علــى جــزء مــن إقلــيم هــذه الدولــة مل اخللــف معاهــدةً 

ينطبـق علـى هـذا اإلقلـيم، قد أبقت عليه الدولة اخللف يُعترب أن حتفظ أي فإن 
 مل: ما

نطـــــاق اإلقليمـــــي التعـــــرب الدولـــــة اخللـــــف، لـــــدى توســـــيع  (أ)"  
 للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أو

 أن تطبيقـــــه الغــــرض منــــه تحفظ أوالــــتــــب علــــى طبيعــــة يرت  (ب)"  
ريخ خالفة الدول. ال  ميكن أن يتجاوز اإلقليم الذي كان ينطبق عليه يف 

عدة دول، وتصبح معاهـدة كانـت  عندما تتحد دولتان أو -٢"  
ريـــخ خالفـــة الـــدول عـــدة دول مـــن الـــدول الـــيت نشـــأ  إزاء دولتـــني أو فـــذة يف 

تكـن تنطبـق  نطبـق علـى جـزء مـن إقلـيم الدولـة اخللـف ملت عنهـا االحتـاد معاهـدةً 
ريــخ خالفــة الــدول عليــه أي حتفــظ،  ميتــد إليــه تطبيــق ، فــإن هــذا اإلقلــيم اليف 
 مل: ما

الــدول  تلــككــل دولــة مــن تكــن قــد صــاغت حتفظــاً ممــاثالً   (أ)"  
ريخ خالفة الدول؛ أو كانتاليت   فذة إزاءها يف   املعاهدة 

نطـــــاق اإلقليمـــــي التعـــــرب الدولـــــة اخللـــــف، لـــــدى توســـــيع  (ب)"  
 للمعاهدة، عن خالف هذا القصد؛ أو

 )بع على الصفحة التالية(

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   39 13/07/2020   08:17:36



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 34   والستني الثانية دور
 

 

أكثــر إىل توســيع النطــاق اإلقليمــي للمعاهــدة  أو يــؤدي احتــاد دولتــني
ــا حبيــث يشــمل جــزءاً مــن إقلــيم الدولــة املتحــدة تكــن املعاهــدة  مل ذا

ريخ خالفة الدول. ويطرح مشـروع املبـدأ التـوجيهي  تنطبق عليه قبل 
ملعاهــدة الـــيت  ١د يف الفقـــرة هــذا فرضــيتني؛ أوالمهـــا تــر  ، وهــي تتعلـــق 

ريــخ خالفــة الــدول، إزاء دولــة واحــدة مــن الــدول  فــذة، يف  كانــت 
الســـلف: األنســــب يف هــــذه احلالــــة هـــو افــــرتاض أن التوســــيع احملتمــــل 
لنطـاق التطبيـق اإلقليمــي للمعاهـدة يشـمل أيضــاً التحفظـات الـيت قــد 

تعرب الدولة  ما مل ة،تكون الدولة السلف صاغتها على تلك املعاهد
اخللـــــف عـــــن قصـــــد منـــــاقض لـــــدى توســـــيع نطـــــاق التطبيـــــق (الفقـــــرة 

يكـــن الـــتحفظ مقصـــوراً علـــى نطـــاق إقليمـــي حمـــدود  أو (أ)) الفرعيـــة
الفرضــية الثانيــة  أمــا غرضــه (الفقــرة الفرعيــة (ب))؛ أو تــهطبيعبســبب 

فــــذة، يف ٢الــــواردة يف الفقــــرة  ، فتتعلــــق حبالــــة املعاهــــدة الــــيت تكــــون 
ســـــلف: يف هـــــذه عـــــدة دول  أو إزاء دولتـــــنيريـــــخ خالفـــــة الـــــدول، 

لنظـــر إىل احتمـــاالت التعـــارض وعـــدم التـــواؤم بـــني نظـــامني  احلالـــة، 
أكثــــر مــــن نظــــم التحفظــــات، يكــــون مــــن املناســــب افــــرتاض عــــدم  أو

ق أي حتفظ إىل اإلقليم الذي ينطبـق عليـه توسـيع النطـاق امتداد تطبي
تكــن الــدول الســلف الــيت كانــت املعاهــدة  مــا مل اإلقليمــي للمعاهــدة،

تعرب  أو فذة إزاءها قد صاغت نفس التحفظ (الفقرة الفرعية (أ))
ضمناً (الفقرة الفرعيـة  أو الدولة اخللف صراحة (الفقرة الفرعية (ب))

وعلى أي حال، فإن توسـيع نطـاق التطبيـق (ج)) عن قصد خمالف. 
، دون ٣اإلقليمـــي للـــتحفظ يظـــل، مثلمـــا أشـــري إىل ذلـــك يف الفقـــرة 

إذا كــــان ســــيؤدي إىل انطبــــاق حتفظــــات متناقضــــة علــــى اإلقلــــيم  أثــــر
ـــا ميكـــن أن  ٤تشـــري الفقـــرة  ،نفســـه. وأخـــريا إىل أن هـــذه احللـــول ذا

فـذة،  مل تنطبق على حتفظـات صـيغت علـى معاهـدة ريـخ تكـن  يف 
خالفـة الــدول، إزاء أي دولــة مــن الــدول الســلف، ولكــن كانــت دولــة 

أكثـــــر مـــــن تلـــــك الـــــدول  أو واحـــــدة أو، حســـــب األحـــــوال، دولتـــــان
 متعاقدة فيها. 

اإلقليمي  التطبيق )٨٨(٦-٥ويتناول مشروع املبدأ التوجيهي  -٨٨
لتحفظات الدولة اخللف يف حالة اخلالفة املتعلقة جبزء مـن اإلقلـيم، 
                                                                                             

  )بع( )٨٧احلاشية (
نقـــيض هـــذا القصـــد مـــن الظــــروف  ، علـــى حنـــو آخـــر،فهـــميُ  (ج)"  

 املعاهدة.يف احمليطة خبالفة هذه الدولة 
نطـــــــاق اإلقليمـــــــي الالرامـــــــي إىل توســـــــيع  اإلشـــــــعاريكـــــــون  -٣"  
إن  عـدمي األثـر ، ٢الفقرة الفرعية (ب) مـن الفقـرة  ملعىن املقصود يفللتحفظ، 

 نفسه.كان هذا التوسيع يؤدي إىل تطبيق حتفظات متناقضة على اإلقليم 
يقتضـــيه  أحكـــام الفقـــرات الســـابقة، مـــع مراعـــاة مـــا تنطبـــق -٤"  

دولـــة خلــــف تُعتـــرب قـــد أبقــــت عليهـــا اخـــتالف احلـــال، علـــى التحفظــــات الـــيت 
ريــخ  حتــاد دول، دولــة متعاقــدة يف معاهــدة ملال نتيجــةتكــون،  فــذة يف  تكــن 

أكثـر  وإزاء أي دولة من الدول اليت أنشأت االحتاد، لكن دولـة أ خالفة الدول
وذلــك ، فيهــا متعاقــدة التــاريخ، دوالً  ذاكمــن هــذه الــدول كانــت، يف مــن دولــة 

تكـن تنطبـق  على جزء مـن إقلـيم الدولـة اخللـف مل ساريةاملعاهدة  تصبحعندما 
ريخ خالفة الدول  ."عليه يف 

 كالتايل:  ٦-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٨٨( 

. ويـنص ١٩٧٨ لعام من اتفاقية فيينا ١٥عىن املقصود يف املادة مل
ن أي حتفظ تكون  مشروع املبدأ التوجيهي هذا على املبدأ القائل 

امتــد تطبيقهــا إىل اإلقلــيم  معاهــدةالدولــة اخللــف قــد صــاغته بشــأن 
تعـرب  مـا مل املشمول خبالفة الدول ينطبق أيضاً على ذلك اإلقلـيم،

ميكــــن  -قصــــد منــــاقض (الفقــــرة الفرعيــــة (أ)) الدولــــة اخللــــف عــــن 
يتبــني  مــا مل أو -اعتبــار هــذه احلالــة مبثابــة ســحب جزئــي للــتحفظ 

الواقـــع علـــى إقلـــيم الدولـــة اخللـــف أن تطبيقـــه مقصـــور الـــتحفظ مـــن 
ريــخ خالفــة  ملــا حــدودهاداخــل   علــى إقلــيم معــني أو الــدول،قبــل 

صــــيغ مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي هــــذا (الفقــــرة الفرعيــــة (ب)). وقــــد 
ريخ خالفـة  حبيث يشمل املعاهدات النافذة إزاء الدولة اخللف يف 

وكـذلك  -صـراحة  ١٥وهي الوحيدة اليت تقصدها املـادة  -الدول 
 تكن الدولة اخللف سوى دولة متعاقدة فيها. مل املعاهدات اليت

ر املرتتبــة علــى عــدم إبقــاء ا توقيــتوفيمــا خيــص  -٨٩ لدولـــة اآل
اخللــف علــى حتفــظ صــاغته الدولــة الســلف، يبــدو مــن املنطقــي أن 

(أ) من ٣يطبَّق، على سبيل القياس، احلل املنصوص عليه يف الفقرة 
والـذي يكـرره  ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقييت فيينـا لعـامي  ٢٢املادة 
بســـحب الـــتحفظ. وعليـــه،  يتعلـــق فيمـــا ٨-٥-٢التـــوجيهي  املبـــدأ

 ، يصــبح عــدم اإلبقــاء)٨٩(٧-٥ التــوجيهيفإنــه وفقــاً ملشــروع املبــدأ 
ــــ ــــةتحفظ علــــى ال  متعاقــــدةأخــــرى منظمــــة دوليــــة  أو فــــذاً إزاء دول

 به.  إشعاراً عندما تتسلم طرف يف املعاهدة  أو
ـــاول  )٩٠(٨-٥ويهـــدف مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  -٩٠ الـــذي يتن

ر املرتتبة على التحفظ الذي تصـوغه توقيت الدولـة اخللـف إىل  اآل

                                                                                             
اخلالفـــــة  لـــــف يف حالـــــةالنطـــــاق اإلقليمـــــي لتحفظـــــات الدولـــــة اخل"  

 اإلقليم املتعلقة جبزء من
"عنــدما يرتتــب علــى خالفــة دول متعلقــة جبــزء مــن إقلــيم أن تنطبــق   

علـى ذلـك اإلقلـيم، ، طرفـاً فيهـا معاهدة، تكون الدولة اخللف دولة متعاقـدة أو
ينطبـق  سـابقاً  صـاغتهفإن أي حتفظ على تلك املعاهـدة تكـون تلـك الدولـة قـد 

ريخ خالفة الدول، ما على ذلك اإلقليم اعتباراً  أيضاً   مل: من 
 تعرب الدولة اخللف عن نقيض هذا القصد؛ أو (أ)"  
علـــى إقلــــيم  يقتصـــرتطبيقـــه نطـــاق مـــن الـــتحفظ أن  يتبـــني (ب)"  

ــــــة اخللــــــف  ريــــــخ خالفــــــة الــــــدول حــــــدودها ملــــــاداخــــــل الدول ــــــل  علــــــى  أو ،قب
 ."معني إقليم
 كالتايل:  ٧-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٨٩( 

ر املرتتبــة علــى "   حتفــظ لــى الدولــة اخللــف ع عــدم إبقــاءتوقيــت اآل
 الدولة السلفصاغته 

 ١-٥للمبـــدأ التـــوجيهي وفقـــاً [ اخللـــف الدولـــة "يصـــبح عـــدم إبقـــاء  
فــذاً إزاء دولــة أخــرى الدولــة الســلف الــذي صــاغته تحفظ ] علــى الــ٢-٥ أو

عنـدما ، فيها طرف منظمة دولية متعاقدة أو طرف يف املعاهدة، أو متعاقدة أو
  .بذلك" إشعاراً املنظمة  تلك الدولة أوتتسلم 

 كالتايل:  ٨-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٩٠( 
ر املرتتبة"     اخللف دولةال تصوغه الذي التحفظ على توقيت اآل
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فحرصـاً علـى ضـمان اليقـني  .١٩٧٨ لعام سد ثغرة يف اتفاقية فيينا
ن أول توقيــــت ميكــــن فيــــه  ملبــــدأ القائــــل  القــــانوين، ينبغــــي التقيــــد 

ريخ صوغه  وهو، يف احلالـة حمـل النظـر،  -للتحفظ أن يسري هو 
 صــفتها كدولــة متعاقـــدةالتــاريخ الــذي َأشــَعرت فيــه الدولـــة اخللــف ب

 .عاهدةاملطرف يف دولة  أو
على احلاالت اليت  )٩١(٩-٥وينص مشروع املبدأ التوجيهي  -٩١

جيـــب أن خيضـــع فيهـــا الـــتحفظ الـــذي تصـــوغه دولـــة خلـــف للنظـــام 
القانوين للتحفظات املتأخرة. ففي سياق خالفة طوعية يف معاهـدة 
لنســبة للتحفظــات الــيت  تــتم مبوجــب إشــعار، يكــون األمــر كــذلك 

لـــك اإلشـــعار، إمـــا دولـــة مســـتقلة حـــديثاً (الفقـــرة تصـــوغها، بعـــد ذ
 ســــــتقلة حــــــديثاً املدول مــــــن غــــــري الــــــ خلــــــفدولــــــة  أو الفرعيــــــة (أ))

ريـــخ خالفـــة الـــدول، فـــذة تكـــن مل عاهـــدةمب يتعلـــق فيمـــا إزاء ، يف 
 كانـــت دولـــة متعاقـــدة فيهــــا  الســــلف، لكـــن الدولـــة الســـلفالدولـــة 

 ٢نطــق الفقــرة (الفقــرة الفرعيــة (ب)). وعــالوة علــى ذلــك، وفقــاً مل
دولـــة ، فـــإن أي حتفـــظ تصـــوغه ٢-٥مـــن مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي 

بقيــت عاهــدة مب يتعلــق فيمــا ســتقلة حــديثاً املدول مــن غــري الــخلــف 
(الفقــرة الفرعيــة (ج))  خالفــة الــدولعقــب تلــك الدولــة إزاء فــذة 

 جيب اعتباره حتفظاً متأخراً.
 ١٩٧٨ لعــام ونظــراً لعــدم معاجلــة املوضــوع يف اتفاقيــة فيينــا -٩٢

ــــــادئ  ــــــدول يف هــــــذا الصــــــدد، فــــــإن مشــــــاريع املب ولنــــــدرة ممارســــــة ال
بشــــأن االعرتاضــــات يف ســــياق  ١٦-٥إىل  ١٠-٥التوجيهيــــة مــــن 

درجيي، بـل خالفة الدول تدخل دون شك ضمن نطاق التطوير التـ
ـــــدأين  ـــــق مشـــــروعا املب ـــــدويل. ويتعل "التطـــــوير املنطقـــــي"، للقـــــانون ال

ـــــوجيهيني  مبصـــــري االعرتاضـــــات الـــــيت صـــــاغتها  ١١-٥و ١٠-٥الت
الدولة السلف. ويرى املقرر اخلاص أن القرينـة غـري القاطعـة املتعلقـة 

مـــــن مشـــــروعي  ١إلبقـــــاء علـــــى التحفظـــــات، والـــــواردة يف الفقـــــرة 
ـــــدأين التـــــوجيهيني ـــــة املنطقيـــــة ٢-٥و ١-٥ املب ، ميكـــــن مـــــن الناحي

                                                                                             
 التــــوجيهي دأبــــلم[وفقــــاً ل الدولــــة اخللــــف تصــــوغهالــــتحفظ الــــذي "  

 طــرف يف معاهــدةك صـفتها كدولــة متعاقـدة أوعنـدما ُتشــِعر ب] ٢-٥ أو ١-٥
فذاً اعتباراً  ريخ يصبح   ."اإلشعارهذا من 

 كالتايل:  ٩-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٩١( 
ــــةتصــــوغها  الــــيت التحفظــــات"    خاضــــعةوالــــيت تكــــون  اخللــــف الدول

 املتأخرة لتحفظاتالقانوين ل لنظامل
 :صاغته إذا متأخراً  حتفظاً  التحفظ عتربيُ "  
يف  أن تكون قد َأشَعرت خبالفتهابعد  دولة مستقلة حديثاً  )أ("  
 أو املعاهدة؛

أن بعــــد  ســــتقلة حــــديثاً الـــدول امل ليســــت مــــندولـــة خلــــف  (ب)"  
طـرف ك صـفتها كدولـة متعاقـدة أوبـه ثبـت تاإلشعار الـذي تكون قد أصدرت 

ريــخ خالفــة الــدول، فــذة تكــن يف معاهــدة مل الدولــة الســلف، لكــن إزاء ، يف 
 الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو

معاهـدة إزاء  ستقلة حديثاً الدول امل ليست مندولة خلف  (ج)"  
 ".خالفة الدولعقب لة تلك الدو جتاه فذة ظلت 

لنسبة جلميع الدول اخللف. وذلك هو  تطبيقها على االعرتاضات 
. )٩٢(١٠-٥احلــــــــل الــــــــذي اعُتمــــــــد يف مشــــــــروع املبــــــــدأ التــــــــوجيهي 

حبق الدولة اخللف يف اإلعـراب عـن قصـد خمـالف، رمبـا  يتعلق فيماو 
إلمكــان ســحب مــا ُيستصــوب شــطب عبــارة "عنــد اخلالفــة"،  دام 

 االعرتاض يف أي وقت.
يــــنص علــــى  )٩٣(١١-٥بيــــد أن مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  -٩٣

استثناءين من قرينة اإلبقاء على االعرتاضات يف حالة احتاد الدول. 
مطــابق لالســتثناء املنصــوص عليــه يف  ١واالســتثناء الــوارد يف الفقــرة 
االســــتثناء  أمـــا بشـــأن التحفظـــات، ٣-٥مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي 

العرتاضـــات حتديـــداً ومفـــاده عـــدم  ٢يف الفقـــرة  الـــوارد فهـــو يتعلـــق 
لـتحفظ  معادلـة أو ةمطابق اتاالعرتاضات على حتفظاإلبقاء على 

 .نفسهاالدولة اخللف  عليه أبقت
ـــاول  )٩٤(١٢-٥ويـــنص مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  -٩٤ الـــذي يتن

مصري االعرتاضات على حتفظات الدولة السلف على اإلبقاء علـى 
 حتفـــظ بشـــأن منظمـــة متعاقـــدة أو دولـــة ات الـــيت صـــاغتهااالعرتاضـــ

بــع  .يُعتــرب أن الدولــة اخللــف قــد أبقــت عليــه ويبــدو أن هــذا احلــل 
 من املنطق والتفكري السليم.

__________ 
 كالتايل:  ١٠-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٩٢( 

 السلف الدولة صاغتها اليت االعرتاضات على اخللف الدولة إبقاء"  
قـــد عتـــرب الدولـــة اخللـــف ، تُ ١١-٥حكـــام املبـــدأ التـــوجيهي  رهنـــاً "  
ـــــة الســـــلف إزاء حتفـــــظ صـــــاغته دولـــــة  علـــــى أي أبقـــــت اعـــــرتاض صـــــاغته الدول

عــن  عنــد اخلالفــةتعــرب  طــرف يف املعاهــدة، مــا مل منظمــة دوليــة متعاقــدة أو أو
 .نقيض هذا القصد"

 كالتايل:  ١١-٥املبدأ التوجيهي  كان نص مشروع )٩٣( 
 الدول احتاد حالة يف معينة عرتاضات االعتداد عدم"  
فذة إزاء الدولة  دولتان أوعندما تتحد  -١"   عدة دول، وتظل 

فــذة إزاء دولــة  ريــخ خالفــة الــدول،  الناشــئة عــن االحتــاد معاهــدة كانــت، يف 
دولــة التحفظـات الــيت صـاغتها سـتبقى االعرتاضــات علـى تُ  مـن هـذه الــدول، ال

ريـــــخ خالفــــة الـــــدول، دولـــــة متعاقـــــدة ومل تكـــــن  مــــن هـــــذه الـــــدول كانـــــت، يف 
 زاءها.ذة إفاملعاهدة 

الدولـة اخللــف  وتصـبحعـدة دول،  عنـدما تتحـد دولتـان أو -٢"  
ا [وفقـــا للمبـــد علـــى يف معاهـــدة أبقـــت  طرفـــاً  دولــة متعاقـــدة أو حتفظـــات بشـــأ

صـــادر عـــن ســـتبقى االعرتاضـــات علـــى حتفـــظ تُ  ]، ال٢-٥ أو ١-٥التـــوجيهي 
يكــون طــرف يف هــذه املعاهــدة  متعاقــدة أو دوليــة، منظمــةعــن  أو ،دولـة أخــرى

 ."نفسها أبقت عليه الدولة اخللفلتحفظ معادالً  أو مطابقاً 
 كالتايل:  ١٢-٥املبدأ التوجيهي  كان نص مشروع )٩٤( 

منظمـــة  دولـــة أخـــرى أوالـــيت صـــاغتها عرتاضـــات علـــى االبقـــاء اإل"  
 السلفالدولة دولية على حتفظات 

 ١-٥ للمبـدأ التـوجيهي [وفقاً  قد أبقتالدولة اخللف  اعُترب أنإذا "  
اعـــرتاض علــــى ذلــــك أي الدولـــة الســــلف، فــــإن  صــــاغتهحتفــــظ علـــى ] ٢-٥ أو

ــــة أخــــرى متعاقــــدة أو الــــتحفظ صــــاغته  دوليــــة منظمــــة طــــرف يف املعاهــــدة أو دول
 ."يُعترب قائماً إزاء الدولة اخللف املعاهدة طرف يف متعاقدة أو
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حتفظـات مسـألة  )٩٥(١٣-٥ويتناول مشروع املبدأ التوجيهي  -٩٥
ريــــخ خالفــــة الــــدول.اعرتاضــــات  تُِثــــر مل الــــيتالدولــــة الســــلف   حــــىت 

تتـيح  ال هذا الصـدد، يبـدو مـن املنطقـي اعتبـار أن خالفـة الـدول ويف
منظمــة متعاقـدة مـربراً مقنعــاً لالعـرتاض علـى حتفــظ  أو لدولـة متعاقـدة

ملقابـــل، فـــإن إمكانيـــة  بعـــد انقضـــاء األجـــل احملـــدد لـــذلك الغـــرض. و
صـــوغ اعـــرتاض إزاء الدولـــة اخللـــف جيـــب أن تظـــل متاحـــة يف غضـــون 

ريخ خالفة ي مل ذلك األجل إذا  .الدولكن قد انقضى بعُد يف 
وأهليـــة الدولـــة اخللـــف لصـــوغ اعرتاضـــات علـــى التحفظـــات  -٩٦

حللـول  ريخ خالفة الدول تقتضي حلوًال شبيهة  اليت صيغت قبل 
لنســــبة للتحفظــــات. وعليــــه، فــــإن مشــــروع املبــــدأ  الــــيت اعُتمــــدت 

ــــــوجيهي  ــــــة للدولــــــة اخللــــــف يف  )٩٦(١٤-٥الت ــــــذه األهلي يعــــــرتف 
هـو  كمـا  احلاالت اليت حتـدث فيهـا اخلالفـة وفقـاً لتعبـري عـن اإلرادة،

، ١الشــأن يف حالــة الــدول املســتقلة حــديثاً، املشــار إليهــا يف الفقــرة 
لنسبة للمعاهدات الـيت   ا كذلك للدول اخللف األخرى  ويعرتف 

فـــذة  مل كانـــت الدولـــة الســـلف دولـــة متعاقـــدة فيهـــا ولكنهـــا تكـــن 
ريخ   .٢خالفة الدول؛ وهذه احلالة الثانية تتناوهلا الفقرة إزاءها يف 
__________ 

 كالتايل:  ١٣-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٩٥( 
ا اليت ملحتفظات الدولة السلف "    تصدر اعرتاضات بشأ
[وفقــا للمبــدأ التــوجيهي قــد أبقــت الدولــة اخللــف أن  يُعتــربعنــدما "  

ــــة املتعاقــــدة علــــى ] ٢-٥ أو ١-٥ ــــة الســــلف، فــــإن الدول حتفــــظ صــــاغته الدول
الطـرف يف املعاهـدة الـيت  املنظمة الدوليـة املتعاقـدة أو الطرف يف املعاهدة أو أو
إزاء عليـــه حيـــق هلـــا االعـــرتاض  تعـــرتض علـــى الـــتحفظ إزاء الدولـــة الســـلف ال مل

 ريـــختـــنقض بعـــُد يف  إذا كانـــت مهلـــة صـــوغ االعـــرتاض مل الدولـــة اخللـــف، إال
 .ه املهلة"يف غضون هذصدر االعرتاض خالفة الدول و 

 كالتايل:  ١٤-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٩٦( 
 تحفظاتالاعرتاضات على  لصوغالدولة اخللف  أهلية"  
خلالفـة يثبــت  إشـعاراً  عنـدما توجـه الدولـة املسـتقلة حـديثاً  -١"  

لشــــــروط  صــــــفتها كدولــــــة متعاقــــــدة أو طــــــرف يف معاهــــــدة، فإنــــــه جيــــــوز هلــــــا، 
 املنصـــوص عليهـــا يف املبـــادئ التوجيهيـــة ذات الصـــلة مـــن دليـــل املمارســـة ورهنـــاً 

مــن هــذا املبــدأ التــوجيهي، أن تعــرتض علــى حتفظــات صــاغتها دولــة  ٣لفقــرة 
تكـن الدولــة  ، حــىت وإن ملطـرف يف هــذه املعاهـدة منظمـة دوليـة متعاقــدة أو أو

 السلف قد اعرتضت عليها.
املستقلة  الدول عرتف أيضا للدولة اخللف اليت ليست منيُ  -٢"  

تثبــت بـــه  ، عنـــدما توجــه إشـــعاراً ١ يف الفقــرة عليهـــاألهليـــة املنصــوص  حــديثاً 
ريـخ خالفـة فـذة تكـن طـرف يف معاهـدة ملك صفتها كدولـة متعاقـدة أو ، يف 

 فيها. السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة ةلدولالدول، جتاه ا
ــــــــــــــــاُتســــــــــــــــتبعد مــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك  -٣"   يف  األهليــــــــــــــــة املعــــــــــــــــرتف 
الســـــابقتني عنـــــدما يتعلـــــق األمـــــر مبعاهـــــدات ينطبـــــق عليهـــــا املبــــــدآن  الفقـــــرتني

 .][*]سني-سني-٤و[ ٢-٨-٢التوجيهيان 
 __________ 

ينبغـــــــــي أن يســـــــــتعاض عـــــــــن القوســـــــــني املعقـــــــــوفتني  "[*
املبــدأ التــوجيهي مــن دليــل املمارســة الــذي سيستنســخ  بــرقم

 ١٩٦٩مــن اتفــاقييت فيينــا لعــامي  ٢٠ مــن املــادة ٢الفقــرة 
 .]"١٩٨٦و

إلمجــــاع،  ٣الفقــــرة  أمــــا لتحفظــــات الــــيت تقتضــــي قبــــوًال  املتعلقــــة 
فتتضــــمن اســــتثناء مــــن أهليــــة الدولــــة اخللــــف لصــــوغ االعرتاضــــات، 
لعالقــات التعاهديــة  الغــرض منــه هــو جتنــب إخــالل الدولــة اخللــف 

فــظ يــرغم صــاحب ذلــك القائمــة إن هــي صــاغت اعرتاضــاً علــى حت
 التحفظ على االنسحاب من املعاهدة.

لنظر إىل طابع اخلالفة التلقـائي حبكـم  -٩٧ حية أخرى،  ومن 
القـــانون واســـتناداً إىل نفـــس املنطـــق املتبـــع فيمـــا خيـــص التحفظـــات، 

الـدول املسـتقلة حـديثاً  مـن ليسـت الـيتينبغي اعتبـار الدولـة اخللـف 
فـــذة إزاءهـــا عقـــب احتـــاد انفصـــال للـــدول  أو والـــيت تبقـــى املعاهـــدة 

ريـخ خالفـة  ال دولةً  هلية االعرتاض على حتفظ صيغ قبـل  تتمتع 
لنسـبة للدولـة  مل إذا كان أجـل صـوغ االعـرتاض إال الدول، يـنقض 

 السـلف يف ذلـك التـاريخ، وإذا صـاغت الدولـة اخللـف اعرتاضــها يف
غضـــون ذلـــك األجـــل. وهـــذا هــــو احلـــل املتـــوخى يف مشـــروع املبــــدأ 

 .)٩٧(١٥-٥التوجيهي 
ســــوى تــــذكري  )٩٨(١٦-٥ولــــيس مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي  -٩٨

منظمــــة متعاقــــدة لالعــــرتاض، وفقــــاً للشــــروط  أو هليــــة كــــل دولــــة
املنصــــــوص عليهــــــا يف املبــــــادئ التوجيهيــــــة ذات الصــــــلة مــــــن دليــــــل 

 ولة خلف.املمارسة، على حتفظ تصوغه د
ــــــــة مــــــــن  -٩٩ ــــــــادئ التوجيهي ــــــــق مشــــــــاريع املب  مكــــــــرراً  ١٦-٥وتتعل
الـــــــــــيت اقرتحـــــــــــت يف إضـــــــــــافة للتقريـــــــــــر الســـــــــــادس عشـــــــــــر  ١٨-٥ إىل
)A/CN.4/626/Add.1 .بقبـــــول التحفظـــــات يف ســـــياق خالفـــــة الـــــدول (

يــزال يتعــني حلهــا يف هــذا الصــدد هــي مصــري  ال واملســألة الوحيــدة الــيت
تكــــون الدولــــة الســــلف قــــد صــــاغته بشــــأن القبــــول الصــــريح الــــذي رمبــــا 

حيـة  أو حتفظات صاغتها دولة أخرى متعاقدة منظمـة متعاقـدة. فمـن 
أعاله حـل  ١٥-٥و ١٤-٥أوىل، مت يف مشروعي املبدأين التوجيهيني 

 مســــألة مصــــري قبــــول الــــتحفظ قبــــوالً ضــــمنياً مــــن جانــــب دولــــة ســــلف
دد. ومـن تكن قـد أبـدت اعرتاضـاً علـى ذلـك الـتحفظ يف األجـل احملـ مل

حية أخرى، ليس من الضروري تكريس مشروع مبدأ تـوجيهي ألهليـة 
ريــخ خالفــة الــدول، ذلــك أن  الدولــة اخللــف لقبــول حتفــظ صــيغ قبــل 

ـــــا لكـــــل دولـــــة أي وقـــــت مبوجـــــب املبـــــدأ  ويف هـــــذه األهليـــــة معـــــرتف 
__________ 

 كالتايل:  ١٥-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )٩٧( 
  تظـــلاملســتقلة حـــديثاً  الـــدول اعرتاضــات دولـــة خلـــف ليســت مـــن"  

فذة إزاءها  معاهدة 
 تظــل، املســتقلة حــديثاً الــدول  ليســت مــنال تكــون لدولــة خلــف "  

فــذة إزاءهــا عقــب خالفــة للــدول، أهليــُة صــوغ اعــرتاض علــى حتفــظ  معاهــدة 
قـــــد صــــوغ االعــــرتاض تكـــــن مهلــــة  إذا مل ، إالتعــــرتض عليــــه الدولــــة الســــلف مل

 .ه املهلة"يف غضون هذوصدر االعرتاض ريخ خالفة الدول انقضت بعُد يف 
 كالتايل:  ١٦-٥لتوجيهي كان نص مشروع املبدأ ا )٩٨( 

 االعرتاضات على حتفظات الدولة اخللف"  
منظمــــة دوليــــة متعاقــــدة أن تصــــوغ  جيــــوز لكــــل دولــــة متعاقــــدة أو"  

لشــــروط املنصــــوص وفقــــاً للــــف اخلدولــــة التصــــوغه  حتفــــظ أياعرتاضــــات علــــى 
 ."املمارسة عليها يف املبادئ التوجيهية ذات الصلة من دليل
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 37 املعاهدات على التحفظات 

 

 

لنســـــــــبة للتحفظـــــــــات ٣-٨-٢التـــــــــوجيهي  . ومثلمـــــــــا هـــــــــو الشـــــــــأن 
القبول الصريح تتطلب اعتمـاد حلـول  واالعرتاضات، فإن مسألة مصري

 ختتلــــــف حســــــبما إذا كانــــــت اخلالفــــــة يف املعاهــــــدة قــــــد جــــــرت طوعــــــاً 
 نشأت حبكم القانون.  أو

علـى قرينـة  )٩٩(مكـرراً  ١٦-٥وينص مشروع املبـدأ التـوجيهي  -١٠٠
إبقاء الدولة املستقلة حديثاً على القبول الصريح الذي صاغته الدولـة 

هليــة تلــك الدولــة اخللــف الســلف، غــري أنــه يعــرتف يف  الوقــت ذاتــه 
لإلعــراب عــن خــالف ذلــك القصــد يف غضــون اثــين عشــر شــهراً مــن 
ريخ اخلالفة. ويرى املقـرر اخلـاص أن قرينـة اإلبقـاء علـى التحفظـات 
ميكــن، مــن الناحيــة املنطقيــة، أن تنطبــق أيضــاً علــى القبــول الصــريح. 

فـــــة الدولـــــة وعـــــالوة علـــــى ذلـــــك، فبـــــالنظر إىل الطـــــابع الطـــــوعي خلال
املســتقلة حــديثاً يف املعاهــدات، ينبغــي أن تكــون هــذه القرينــة مقرتنــة 
هلية تلك الدولة لإلعراب عن نيتها عدم اإلبقاء علـى قبـول صـريح 

أن عــدم اإلبقــاء علــى قبــول صــريح  ومبــا أعربــت عنــه الدولــة الســلف.
ره احملتملـــة بـــل ومــن حيـــث إجراءاتـــه،  ،ميكــن معادلتـــه، مـــن حيــث آ

اعـــرتاض، يبـــدو مـــن املنطقـــي أن تكـــون ممارســـة هـــذه األهليـــة بصـــوغ 
خاضــعة لشـــرط احـــرتام مهلـــة األشـــهر االثــين عشـــر الـــيت يـــنص عليهـــا 

 فيمــــا خيــــص صــــوغ االعرتاضــــات، وهــــو ١٣-٦-٢املبــــدأ التــــوجيهي 
 .١٤-٥حييل إليه ضمناً مشروع املبدأ التوجيهي  ما

الـدول املسـتقلة  من ليست اليتلدول اخللف  يتعلق فيماو  -١٠١
هليـــة الرتاجـــع عـــن قبـــول صـــريح  ال حـــديثاً، ميكـــن أن يُعـــرتف هلـــا 

حبكم  ال إذا متت اخلالفة يف املعاهدة إال أعربت عنه الدولة السلف
 أي، وفقـــــــــاً التفاقيـــــــــة فيينـــــــــا -القـــــــــانون وإمنـــــــــا مبوجـــــــــب إشـــــــــعار 

ريــخ اخلالفــة دولــة ١٩٧٨ لعــام ، عنــدما تكــون الدولــة الســلف يف 
يبدأ نفاذها إزاءها بعد. وهذا هو احلل الذي  مل  معاهدةمتعاقدة يف

، وهـو حـل مكيَّـف )١٠٠(١٧-٥ينص عليه مشروع املبدأ التوجيهي 
 حبيث يالئم خمتلف احلاالت اليت تنشأ يف الواقع.

__________ 
 كالتايل:  مكرراً  ١٦-٥املبدأ التوجيهي  كان نص مشروع )٩٩( 

إبقــاء الدولــة املســتقلة حــديثاً علــى القبــول الصــريح الــذي صــاغته "  
 الدولة السلف

خلالفة، صفتها كطرف    شعار  "حني تثبت دولة مستقلة حديثاً، 
ـا قـد أبقـت علـى أي  أو كدولة متعاقدة يف معاهدة متعددة األطراف، يُعترب أ

دولـــة متعاقـــدة  صـــاغتهعـــن الدولـــة الســـلف بشـــأن حتفـــظ  قبـــول صـــريح صـــادر
تعرب عن نقيض هذا القصد يف غضون االثـين  منظمة دولية متعاقدة، ما مل أو

خلالفة". التاليةعشر شهراً   لتاريخ اإلشعار 
 كالتايل:  ١٧-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )١٠٠( 

القبــول  علـى املسـتقلة حــديثاً الــدول  دولــة خلـف ليســت مـنإبقـاء "  
 الدولة السلف  صاغتهالذي الصريح 

ـــــة اخللـــــف  -١"   ـــــيت ليســـــت مـــــنتُعتـــــرب الدول ـــــدول املســـــتقلة  ال ال
فـذة إزاءهـا عقـب خالفـة للـدول، قـد أبقـت علـى  حديثاً، واليت تظل معاهـدة 

دولـة متعاقــدة  صــاغتهأي قبـول صـريح صــادر عـن الدولــة السـلف بشــأن حتفـظ 
 منظمة دولية متعاقدة. أو

 بتوقيـتالذي يتصل  )١٠١(١٨-٥ومشروع املبدأ التوجيهي  -١٠٢
ر املرتتبة على عدم إبقاء دولة خلف على قبـول صـ ريح صـاغته اآل
اخـتالف  دولة سلف يتضمن، مع إدخال التعديالت اليت يقتضيها

املتعلق  ٧-٥احلال، نفس احلل املتوخى يف مشروع املبدأ التوجيهي 
ر املرتتبة على عدم اإلبقاء  توقيتب  التحفظ.  علىاآل

ت التفسـريية،  يتعلق فيماوختاماً،  -١٠٣ ت إلعـال وهـي إعـال
ينص  مما ، ينبغي االنطالق١٩٧٨ لعام اتفاقية فييناتتطرق إليها  مل

ومفـاده أنـه جيـوز للدولـة صـوغ هـذه  ٣-٤-٢عليه املبدأ التوجيهي 
ت يف أي وقـــت. ونظــراً لعـــدم وجــود ســـبب قــد يســـتوجب  اإلعــال

تتطلب  ال حرمان الدولة اخللف من هذه األهلية، فإن هذه املسألة
ا فيمـــا يتصـــل  ملقابـــل، وضـــع حكـــم حمـــدد بشـــأ خبالفـــة الـــدول. و

ينبغـــــــي النظـــــــر يف وضـــــــع مشـــــــروع مبـــــــدأ تـــــــوجيهي بشـــــــأن مصـــــــري 
ت التفســـريية الــــيت صـــاغتها الدولـــة الســــلف. ونظـــرا لتنــــوع  اإلعـــال
رهــا، ميكــن للجنــة أن  ت التفســريية ولعــدم اليقــني بشــأن آ اإلعــال
تقتصر، يف هذا الصدد، على دعوة الـدول إىل توضـيح مصـري تلـك 

ت،  علــى أن يكــون مفهومــاً أن موقــف الدولــة اخللــف إزاء اإلعــال
ميكـــن، يف بعـــض احلـــاالت، اســـتنتاجه مـــن ســـلوك تلـــك  مـــا إعـــالن

 . )١٠٢(١٩-٥الدولة. وهذا هو مدلول مشروع املبدأ التوجيهي 

                                                                                             
الدول املستقلة حـديثاً  ليست منعندما توجه دولة خلف  -٢"  

خلالفة تثبت به صفتها تكـن  كطرف يف معاهـدة مل كدولة متعاقدة أو  إشعاراً 
ريـــخ خالفـــة الـــدول، جتـــاه الدولـــة الســـلف، لكـــن الدولـــة الســــلف   فـــذة، يف 
كانـت دولــة متعاقــدة فيهــا، تُعتــرب هــذه الدولـة قــد أبقــت علــى أي قبــول صــريح 

منظمـة دوليــة  دولـة متعاقــدة أو صـاغتهصـادر عـن الدولــة السـلف بشـأن حتفــظ 
عـــن نقـــيض هـــذا القصـــد يف غضـــون االثـــين عشـــر شـــهراً  تعـــرب متعاقـــدة، مـــا مل

خلالفة". التالية  لتاريخ اإلشعار 
 كالتايل:  ١٨-٥كان نص مشروع املبدأ التوجيهي  )١٠١( 

ر املرتتبــــة علــــى عــــدم إبقــــاء دولــــة خلــــف علــــى قبــــول  توقيــــت"   اآل
 دولة سلف صاغتهصريح 

 للمبــــــــــــدأين"يصــــــــــــبح عــــــــــــدم إبقــــــــــــاء الدولــــــــــــة اخللــــــــــــف [، وفقــــــــــــاً   
،] علـى القبـول الصـريح الصـادر ٢ ، الفقـرة١٧-٥ومكرراً  ١٦-٥جيهيني التو 

منظمة دوليـة متعاقـدة  دولة متعاقدة أو صاغتهعن الدولة السلف بشأن حتفظ 
منظمـــة دوليـــة متعاقـــدة عنـــدما تتســـلم تلـــك الدولـــة  فـــذاً إزاء دولـــة متعاقـــدة أو

 تلك املنظمة إشعاراً به".  أو
 كالتايل:  ١٩-٥املبدأ التوجيهي كان نص مشروع  )١٠٢( 

ت التفسريية "    الدولة السلف اليت صاغتهاتوضيح مصري اإلعال
 اقـــدر اإلمكـــان، موقفهـــ ،الدولـــة اخللـــف ينبغـــي أن توضـــح -١"  

ت التفسريية اليت   الدولة السلف. صاغتهابشأن مصري اإلعال
ولــــة الد تبــــنيِّ فيهــــاحلــــاالت الــــيت  الســــابقةالفقــــرة ختــــل  ال -٢"  
نيتهـا اإلبقـاء علـى إعـالن تفسـريي صـاغته الدولـة ، سـلوكها خاللمن ، اخللف

 رفضه". السلف أو

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   43 13/07/2020   08:17:36



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 38   والستني الثانية دور
 

 

 املوضوع هذا عن النهائي التقرير مضمون -٣
ــائي  -١٠٤ أشــار املقــرر اخلــاص أيضــاً إىل أنــه يعتــزم تقــدمي تقريــر 
نه خالصـــة هلـــذا املوضـــوع ويقـــرتح فيـــه كـــذلك مـــرفقني لـــدليل يضـــمِّ 

لتحفظـــــات" ويتعلـــــق املتعلـــــق "احلـــــوار ب املمارســـــة يتعلـــــق أحـــــدمها 
لتحفظات.  اآلخر بتسوية املنازعات املتصلة 

 اليتجمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية  نص -جيم 
 واليت املعاهدات على لتحفظاتتشكل دليل املمارسة املتعلق 

ا  مؤقتة بصفة اللجنة اعتمد

 نص جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية -١
ه نص جمموعـة مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة -١٠٥ الـيت  )١٠٣(يرد أد

لتحفظـــات علـــى املعاهـــدات والـــيت  تشـــكل دليـــل املمارســـة املتعلـــق 
ا اللجنة بصفة مؤقتة.  اعتمد

 التحفظات على املعاهدات
 املمارسةدليل 

 )١٠٤(مذكرة توضيحية

ــواردة يف دليــل املمارســة مقــرتن ببنــود   ــة ال ــادئ التوجيهي بعــض املب
ـــداً يف حـــاالت  ـــة قـــد يكـــون مفي ـــة. واعتمـــاد هـــذه البنـــود النموذجي منوذجي
معينـــة. وينبغـــي الرجـــوع إىل التعليقـــات لتحديـــد احلـــاالت الـــيت يكـــون مـــن 

 املناسب فيها استخدام بند منوذجي بعينه.

 عاريفالت -١
 )١٠٥(التحفظات تعريف ١-١

ً كانـــت صـــيغته  ً، أ ً انفـــراد ـــتحفظ" إعـــال تســـميته،  أو يعـــين "ال
 التصـــديق عليهـــا أو منظمـــة دوليـــة عنـــد توقيـــع معاهـــدة أو تصـــدره دولـــة

تصــدره  أو االنضــمام إليهــا أو املوافقــة عليهــا أو قبوهلــا أو إقرارهــا رمسيــاً  أو
دف به الدولةدولة عند تقدميها إشعارًا  املنظمة  أو خلالفة يف معاهدة، و

__________ 
 ٥، املعقــــــــــــــــــــــودة يف ٢٩٩١قــــــــــــــــــــــررت اللجنــــــــــــــــــــــة يف جلســــــــــــــــــــــتها  )١٠٣( 

، أن تواصـــــــــل اســـــــــتخدام تعبـــــــــري "مشـــــــــاريع املبـــــــــادئ ٢٠٠٨ آب/أغســـــــــطس
إلشـــارة إىل "املبـــادئ التوجيهيـــة" يف  نـــص التوجيهيـــة" يف العنـــوان وأن تكتفـــي 

لوضـــع القــــانوين  التقريـــر. وهـــذا القــــرار هـــو قـــرار حتريــــري حمـــض وال  ً خيـــل بتــــا
ا اللجنة.  ملشاريع املبادئ التوجيهية اليت اعتمد

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٣ حوليــةلالطــالع علــى التعليــق، انظــر  )١٠٤(  ، ا
 .٨٢ الثاين)، ص

ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٠٥(  لالطــــــــالع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا املب
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٨ حولية  .٢٠٥-٢٠٢ ، ا

تعديل األثر القانوين ألحكام معينـة مـن املعاهـدة مـن حيـث  أو إىل استبعاد
 هذه املنظمة الدولية. أو انطباق تلك األحكام على هذه الدولة

 )١٠٧(التحفظات موضوع )١٠٦(]٤-١-١[ ١-١-١
القـانوين ألحكـام تعـديل األثـر  أو اهلدف من التحفظ هو استبعاد 

بـبعض اجلوانـب احملـددة  يتعلـق فيمـاللمعاهـدة ككـل  أو معينة مـن املعاهـدة
 املنظمة الدولية اليت تصوغ التحفظ. أو عند تطبيقها على الدولة

 )١٠٨(التحفظات صوغ فيها جيوز اليت احلاالت ٢-١-١

 تشـــــمل احلـــــاالت الـــــيت جيـــــوز فيهـــــا صـــــوغ حتفـــــظ طبقـــــاً للمبـــــدأ  
مجيع وسائل اإلعـراب عـن املوافقـة علـى االلتـزام مبعاهـدة  ١-١التوجيهي 

لقــانون املعاهــدات واتفاقيــة فيينــا  فيينــا مــن اتفاقيــة ١١املــذكورة يف املــادة 
ـــــــة ـــــــدول واملنظمـــــــات الدولي فيمـــــــا بـــــــني  أو لقـــــــانون املعاهـــــــدات بـــــــني ال

 الدولية. املنظمات

 )١٠٩(اإلقليمي النطاق ذات التحفظات] ٨-١-١[ ٣-١-١

حتفظـــاً اإلعـــالن االنفـــرادي الـــذي تســـتهدف منـــه الدولـــة  يشـــكل 
بعض أحكامهـا علـى إقلـيم كانـت سـتنطبق عليـه  أو تطبيق معاهدة استبعاد

 عدم وجود هذا اإلعالن. حالةهذه املعاهدة يف 

ـــيت التحفظـــات] ٣-١-١[ ٤-١-١  لتطبيـــق اإلخطـــار عنـــد تصـــاغ ال
 )١١٠(اإلقليمي

حتفظـــاً اإلعـــالن االنفـــرادي الـــذي تســـتهدف منـــه الدولـــة  يشـــكل 
ــة أو اســتبعاد ــر القــانوين ألحكــام معين علــى إقلــيم مــن معاهــدة  تعــديل األث

لتطبيق اإلقليمي  معاهدة.لل ُتصدر بشأنه إشعاراً 

ت] ٦-١-١[ ٥-١-١  التزامــــــــات مــــــــن احلــــــــد إىل الراميــــــــة اإلعــــــــال
ا  )١١١(أصحا

منظمــة  أو دولــة تصــوغهالــذي  االنفــراديحتفظــاً اإلعــالن  يشــكل 
علـــى االلتـــزام  موافقتهـــااملنظمـــة عـــن  أو الدولـــة تلـــكدوليـــة عنـــد إعـــراب 

__________ 
املبـدأ التــوجيهي يف  قوسـني معقـوفتني إىل رقـم بـني واردالـ الـرقم يشـري )١٠٦( 

بدأ توجيهي ملاألصلي  الرقمإىل  ، حسب مقتضى احلال،تقرير املقرر اخلاص أو
 النهائي. التوجيهيملقرر اخلاص وأدمج يف املبدأ ورد يف تقرير ا

ــــــــى التعليــــــــق  لالطــــــــالع )١٠٧(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  هــــــــذا عل املب
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٨ حولية  .٢٠٩-٢٠٥ ، ا

املرجــــع املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر  هـــذا علـــىى التعليــــق لـــع لالطـــالع )١٠٨( 
 .٢١٢-٢١٠ نفسه، ص

املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١٠٩( 
 .٢١٥-٢١٣ صنفسه، 

املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١١٠( 
 .٢١٧-٢١٦ صنفسه، 

ــــــــى التعليــــــــق  لالطــــــــالع )١١١(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  هــــــــذا عل انظــــــــر املب
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حولية  .١٨٥-١٨١ ، ا
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الــيت تفرضــها  االلتزامــاتإىل احلــد مــن  صــاحبههــدف منــه والــذي يمبعاهــدة 
 عليه املعاهدة.

ت ٦-١-١  )١١٢(معادلة بطرق لتزام الوفاء إىل الرامية اإلعال
منظمــة  أو دولــة تصــوغهالــذي  االنفــراديحتفظــاً اإلعــالن  يشــكل 

املنظمـــة عـــن موافقتهـــا علـــى االلتـــزام  أو دوليـــة عنـــد إعـــراب تلـــك الدولـــة
ــدف بــه تلــك الدولــة لتــزام عمــالً  أو مبعاهــدة والــذي  املنظمــة إىل الوفــاء 

ملعاهــــدة بطريقــــة ختتلــــف عــــن تلــــك الــــيت تفرضــــها املعاهــــدة وإن كانــــت 
 .هلا معادلة

 )١١٣(مشرتكة بصورة تصاغ اليت التحفظات] ١-١-١[ ٧-١-١
يف حتفــظ  صــوغدوليــة يف  منظمــات أو اشــرتاك عــدة دول ال يــؤثر 

 الطابع االنفرادي لذلك التحفظ.

 )١١٤(استثناء شروط مبقتضى تُبدى اليت التحفظات ٨-١-١
 منظمــة أو حتفظــاً اإلعــالن االنفــرادي الــذي تصــدره دولــة يشــكل 

موافقتهـــا علـــى االلتـــزام املنظمـــة عـــن  أو إعـــراب تلـــك الدولـــة دوليـــة عنـــد
 لبعضـها اسـتبعاد أو لألطـرافوفقـاً لشـرط صـريح يـرخص وذلـك  ،مبعاهدة

انطباقهــا  حيــثتعــديل األثــر القــانوين ألحكــام معينــة مــن املعاهــدة مــن  أو
 على هذه األطراف.

ت تعريف ٢-١  )١١٥(التفسريية اإلعال
ــــت صــــيغته إعــــالً  "اإلعــــالن التفســــريي" يعــــين  ً كان ً، أ  انفــــراد

ـدفمنظمة دوليـة  أو دولةتصدره تسميته،  أو تلـك  أو الدولـةتلـك ه بـ و
تسـنده اجلهـة املصـدرة  الذيالنطاق  أو إيضاح املعىن أو حتديداملنظمة إىل 

 .إىل بعض أحكامها أو لإلعالن إىل املعاهدة

ت] ٤-٢-١[ ١-٢-١  )١١٦(املشروطة التفسريية اإلعال
ً مشروطاً اإلعـالن االنفـرادي الـذي تصـوغه   ً تفسري يشكل إعال

إقرارهــا  أو عليهــاالتصــديق  أو منظمــة دوليــة عنــد توقيــع معاهــدة أو دولــة
الذي تصوغه دولـة  أو االنضمام إليها، أو املوافقة عليها أو قبوهلا أو رمسياً 

خلالفة يف معاهدة، والذي ُختِضـع مبوجبـه تلـك الدولـة  عندما تقدم إشعارًا 
ملعاهـــــدة لتفســـــري حمـــــدد  أو املنظمـــــة الدوليـــــة موافقتهـــــا علـــــى أن تلتـــــزم 

 لبعض أحكامها. أو للمعاهدة
__________ 

املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١١٢( 
 .١٨٦-١٨٥ صنفسه، 

ــــــــى التعليــــــــق  لالطــــــــالع )١١٣(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر هــــــــذا عل  املب
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٨ حولية  .٢٢٠-٢١٧ ، ا

ــــــــى التعليــــــــق  لالطــــــــالع )١١٤(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  هــــــــذا عل املب
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٠ حولية  .١٩٤-١٨٦ ، ا

ــــــــى التعليــــــــق  لالطــــــــالع )١١٥(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  هــــــــذا عل املب
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حولية  .٢٠٠-١٨٦ ، ا

املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١١٦( 
 .٢٠٧-٢٠٠ صنفسه، 

ت] ١-٢-١[ ٢-٢-١  بصــــــــورة تصــــــــاغ الــــــــيت التفســــــــريية اإلعــــــــال
 )١١٧(مشرتكة

اإلعــالن  صــوغدوليــة يف  منظمــات أو اشــرتاك عــدة دول ال يــؤثر 
 .التفسرييالطابع االنفرادي هلذا اإلعالن  يفالتفسريي 

ت التحفظات بني التمييز ٣-١  )١١٨(التفسريية واإلعال
كـــإعالن تفســـريي،  أو كـــتحفظ  االنفـــرادي،طـــابع اإلعـــالن  ددَّ ُحيـــ 

 إحداثه.اإلعالن هذا ألثر القانوين الذي يقصد 

ت التحفظات بني التمييز أسلوب ١-٣-١  )١١٩(التفسريية واإلعال
 دولــــة تصــــوغهاالنفــــرادي الــــذي  اإلعــــالنإذا كــــان  مــــا لتحديــــد 

ً،  أو حتفظـاً منظمة دولية بشأن إحدى املعاهدات يشكل  أو ً تفسـري إعـال
اإلعــالن حبســن نيــة وفقــاً للمعــىن املعتــاد الــذي يعطــى  تفســريمــن املناســب 

ـــا اإلعـــالن. ويـــوىل االعتبـــار  املعاهـــدةملصـــطلحاته، يف ضـــوء  الـــيت يتعلـــق 
 اإلعالن. صوغاملعنية عند  الدوليةاملنظمة  أو الدولة نيةالواجب ل

 )١٢٠(والتسمية الصيغة] ٢-٢-١[ ٢-٣-١
التســمية الــيت تعطــى لإلعــالن االنفــرادي مؤشــراً  أو الصــيغة تــوفر 

 املقصــود. وهــذه هــي احلالــة بوجــه خــاص عنــدما تقــوم دولــة القــانوينلألثــر 
ت انفراديـة  عدة بصوغمنظمة دولية  أو مبعاهـدة واحـدة  يتعلـق فيمـاإعـال

ت حتفظات  يوتسم ت تفسريية. والبعضبعض هذه اإلعال  اآلخر إعال

 إبــــــداء حظــــــر حالــــــة يف انفــــــرادي إعــــــالن صــــــوغ] ٣-٢-١[ ٣-٣-١
 )١٢١(حتفظ
علـى  أو على مجيـع أحكامهـا حتفظاتحتظر املعاهدة إبداء  عندما 

منظمـة  أو دولـة تصـوغهأي إعـالن انفـرادي  يُفرتض أنأحكام معينة منها، 
ا  تعــديل أو إذا كــان يهــدف إىل اســتبعاد إال حتفظــاً، شــكلي ال دوليــة بشــأ

 يتعلــق فيمــاللمعاهــدة ككــل  أو األثــر القــانوين ألحكــام معينــة مــن املعاهــدة
 .صاحب اإلعالنعلى  هاتطبيق عنداحملددة  اجلوانبببعض 

__________ 
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١١٧( 

 .٢٠٩-٢٠٧ نفسه، ص
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١١٨( 

 .٢١١-٢١٠ نفسه، ص
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١١٩( 

 .٢١٥-٢١١ نفسه، ص
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١٢٠( 

 .٢٢٠-٢١٦ نفسه، ص
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١٢١( 

 .٢٢١-٢٢٠ صنفسه، 
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ت ٤-١ ت التحفظــــــــــات خــــــــــالف االنفراديــــــــــة اإلعــــــــــال  واإلعــــــــــال
 )١٢٢(التفسريية

ت   بشــأن إحــدى املعاهــدات والــيت تصــاغاالنفراديــة الــيت  اإلعــال
ت تفســــــريية أو تكــــــون حتفظــــــات ال دليـــــــل  نطــــــاقتــــــدخل يف  ال إعــــــال

 هذا. املمارسة

ت] ٥-١-١[ ١-٤-١ ــــــــــة اإلعــــــــــال  لتزامــــــــــات التعهــــــــــد إىل الرامي
 )١٢٣(انفرادية

منظمــة دوليــة بشــأن  أو اإلعــالن االنفــرادي الــذي تصــوغه دولــة 
لتزامـات تتجـاوز إحدى املعاهدات والذي يهدف منه صاحبه  إىل التعهـد 

 ً ــه املعاهــدة يشــكل التزامــاً انفــراد يــدخل  ال االلتزامــات الــيت تفرضــها علي
 ضمن نطاق دليل املمارسة هذا.

ت] ٦-١-١[ ٢-٤-١  عناصـــر إضـــافة إىل الراميـــة االنفراديـــة اإلعـــال
 )١٢٤(معاهدة إىل أخرى

ـــدف بـــه دولـــة  دوليـــة إىل منظمـــة  أو اإلعـــالن االنفـــرادي الـــذي 
 إضافة عناصر أخرى إىل معاهدة يشكل اقرتاحـاً لتعـديل مضـمون املعاهـدة

 يدخل ضمن نطاق دليل املمارسة هذا. وال

ت] ٧-١-١[ ٣-٤-١  )١٢٥(االعرتاف عدم إعال
اإلعالن االنفرادي الذي تشري فيه إحدى الدول إىل أن اشرتاكها  

هــي بــه يشــكل إعــالن  تعــرتف مــا ال يعــين االعــرتاف بكيــان ال يف املعاهــدة
يدخل يف نطاق دليـل املمارسـة هـذا حـىت لـو كـان اهلـدف  وال عدم اعرتاف

منه أن يستبعد تطبيق املعاهـدة بـني الدولـة املصـدرة لإلعـالن والكيـان غـري 
 املعَرتف به.

ت] ٥-٢-١[ ٤-٤-١  )١٢٦(العامة السياسة إعال
ب منظمــة دوليــة وتعــر  أو اإلعــالن االنفــرادي الــذي تصــوغه دولــة 

يف املوضــوع  أو تلــك املنظمــة عــن آرائهــا يف املعاهــدة أو فيــه تلــك الدولــة
الذي تتناولـه املعاهـدة، دون أن يكـون هـدف اإلعـالن إحـداث أثـر قـانوين 

يــــدخل يف نطــــاق دليــــل  ال علــــى املعاهــــدة، يشــــكل إعــــالن سياســــة عامــــة
 املمارسة هذا.

__________ 
نظـــر املرجــــع املبــــدأ التـــوجيهي، ا هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١٢٢( 

 .٢٢٣-٢٢٢ نفسه، ص
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  لالطـــالع )١٢٣( 

 .٢٢٦-٢٢٤ نفسه، ص
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  لالطـــالع )١٢٤( 

 .٢٢٧-٢٢٦ صنفسه، 
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  لالطـــالع )١٢٥( 

 .٢٣٢-٢٢٨ نفسه، ص
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  لالطـــالع )١٢٦( 

 .٢٣٦-٢٣٢ نفسه، ص

ت] ٦-٢-١[ ٥-٤-١  علـــى معاهـــدة تنفيـــذ بطرائـــق املتعلقـــة اإلعـــال
 )١٢٧(الداخلي الصعيد

منظمة دولية وتبـني فيـه  أو اإلعالن االنفرادي الذي تصوغه دولة 
ــا تنفيــذ معاهــدة علــى  أو تلــك الدولــة تلــك املنظمــة الطريقــة الــيت تعتــزم 

الصعيد الداخلي، دون أن يكـون هـدف اإلعـالن، بوصـفه هـذا، التـأثري يف 
ا إزاء األطراف  ً إعالميـاً حقوقها والتزاما  املتعاقدة األخـرى، يشـكل إعـال

 يدخل يف نطاق دليل املمارسة هذا. ال

ت ]٧-٤-١ ،٦-٤-١[ ٦-٤-١ ــــــــــة اإلعــــــــــال  الصــــــــــادرة االنفرادي
 )١٢٨(اختياري شرط مبقتضى

اإلعــالن هــذا  املمارســةينــدرج يف نطــاق تطبيــق دليــل  ال -١ 
وارد يف معاهــدة  لبنــدمنظمـة دوليــة وفقـاً  أو االنفـرادي الــذي تصـدره دولــة

 .أحكام أخرى يف املعاهدةتفرضه  ال لألطراف بقبول التزامذن صراحة 

الشــرط الــوارد يف مثــل هــذا اإلعــالن  أو ال يشـكل القيــد -٢ 
 ملعىن املقصود يف دليل املمارسة هذا.حتفظاً 

ت] ٨-٤-١[ ٧-٤-١  بني راالختيا على تنص اليت االنفرادية اإلعال
 )١٢٩(معاهدة أحكام

االنفـرادي  اإلعـالن هـذاتطبيق دليـل املمارسـة  نطاقيدخل يف  ال 
يقتضـي مـن وارد يف معاهـدة  لبنـدمنظمة دولية وفقـاً  أو دولةالذي تصدره 

 أكثر من أحكام املعاهدة. أو االختيار بني حكمنيصراحة األطراف 

ت ٥-١  )١٣٠(الثنائية ملعاهدات يتعلق فيما االنفرادية اإلعال
 )١٣١(الثنائية املعاهدات على" التحفظات] "٩-١-١[ ١-٥-١

ً   اإلعــالن   تصــوغهتســميته، الــذي  أو صــيغته كانــتاالنفــرادي، أ
ألحــرف األوىل  أو دولــة  معاهــدة ثنائيـــة علــىمنظمــة دوليــة بعــد التوقيـــع 
دف  أو  الدولـةتلك به بعد التوقيع عليها ولكن قبل بدء نفاذها، والذي 
ألحكــام املعاهــدة احلصــول مــن الطــرف اآلخــر علــى تعــديل إىل املنظمــة  أو

ملعاهـدة، يشـكل  ال ُختضع له اإلعراب عن موافقتها النهائية على االلتزام 
ملعىن املقصود يف دليل املمارسة هذا.  حتفظاً 

__________ 
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذاعلـــى التعليــــق علـــى  لالطـــالع )١٢٧( 

 .٢٤٠-٢٣٦ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق  لالطــــــــالع )١٢٨(  ــــــــىعل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، ا هــــــــذا عل نظــــــــر املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٠ حولية  .١٩٩-١٩٥ ، ا
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٢٩( 

 .٢٠٤-٢٠٠ ، صنفسه
لــد الثــاين (اجلــزء ١٩٩٩ حوليــةى التعليــق، انظــر لــع لالطــالع )١٣٠(  ، ا

 .٢٤٠ الثاين)، ص
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذاعلـــى  التعليــــقعلـــى  لالطـــالع )١٣١( 

 .٢٥٠-٢٤١ صنفسه، 
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ت] ٧-٢-١[ ٢-٥-١  ملعاهـــــدات يتعلـــــق فيمـــــا التفســـــريية اإلعـــــال
 )١٣٢(الثنائية

تعلـــى  ١-٢-١و ٢-١املبـــدآن التوجيهيـــان  ينطبـــق   اإلعـــال
ملعاهــدات املتعــددة األطــراف واملعاهــدات الثنائيــة  يتعلــق فيمــاالتفســريية 

 السواء. على

 معاهـــدة يف اآلخـــر الطـــرف لقبـــول القـــانوين األثـــر] ٨-٢-١[ ٣-٥-١
ا صادر تفسريي إلعالن ثنائية  )١٣٣(بشأ
مــن جانــب عــن إعــالن تفســريي ملعاهــدة ثنائيــة  الناشــئ التفســري 

املعاهــدة يصــبح، بعــد قبــول الطــرف  هــذهمنظمــة دوليــة طــرف يف  أو دولــة
 اآلخر له، التفسري الرمسي هلذه املعاهدة.

 )١٣٤(التعاريف نطاق ٦-١
ت االنفراديـة الـواردة يف  ال  الفصـل مـن  هـذاختـل تعـاريف اإلعـال

رهــــا مبوجــــب القواعــــد الــــيت  بصــــحةدليــــل املمارســــة  ت وآ هــــذه اإلعــــال
 عليها. تنطبق

ت التحفظات بدائل ٧-١  )١٣٥(التفسريية واإلعال
ـــــــــــــــــــــــــــــدائل] ٤-٧-١ ،٣-٧-١ ،٢-٧-١ ،١-٧-١[ ١-٧-١  ب

 )١٣٦(التحفظات
ــــق  ــــائج لتحقي ــــدول نت ــــائج التحفظــــات، جيــــوز أيضــــاً لل  مماثلــــة لنت

 يلي: ما مثلبديلة  أساليباملنظمات الدولية أن تلجأ إىل  أو

شروطاً تقييدية ترمي إىل احلد من نطاق  املعاهدة تضمني (أ) 
 انطباقها؛ أو املعاهدة

مبوجــب حكــم حمــدد مــن أحكــام معاهــدة،  اتفــاق،إبــرام  (ب) 
 أكثـــر إىل اســــتبعاد أو دوليتـــانمنظمتـــان  أو أكثــــر أو ـــدف منـــه دولتـــان

ر القانونيــة ألحكــام معينــة مــن  أو انطباقهــا  مــن حيــث املعاهــدةتعــديل اآل
 .على العالقات فيما بينها

__________ 
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١٣٢( 

 .٢٥٤-٢٥١ نفسه، ص
املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١٣٣( 

 .٢٥٥-٢٥٤ صنفسه، 
وعـــــــدِّل يف الـــــــدورة الثامنـــــــة  املبـــــــدأ التـــــــوجيهي أعيـــــــد النظـــــــر يف هـــــــذا )١٣٤( 

). ولالطــــــــــالع علـــــــــــى التعليــــــــــق اجلديــــــــــد، انظـــــــــــر ٢٠٠٦واخلمســــــــــني للجنــــــــــة (
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٦ حولية  .١٩٦-١٩٥ ، ا

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٠ حوليــة، انظــر التعليــق علــى لالطــالع )١٣٥(  ، ا
 .٢٠٥-٢٠٤ الثاين)، ص

املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  هـــذا علـــىعلـــى التعليــــق  لالطـــالع )١٣٦( 
 .٢١٩-٢٠٦ نفسه، ص

ت بدائل] ٥-٧-١[ ٢-٧-١  )١٣٧(التفسريية اإلعال
أحكام معينـة منهـا،  أو نطاق معاهدة أو توضيح معىن أو لتحديد 

املنظمـات الدوليـة أن تلجـأ أيضـاً إىل أسـاليب غـري أسـلوب  أو جيوز للدول
ت التفسريية، مثل  يلي: ما اإلعال

 تضمني املعاهدة أحكاماً ترمي إىل تفسريها؛ (أ) 

 إبرام اتفاق تكميلي حتقيقاً لنفس الغاية. (ب) 

 اإلجراءات  -٢
 ا واإلخطار التحفظات شكل ١-٢
 )١٣٨(الكتايب الشكل ١-١-٢

 جيب أن يصاغ التحفظ كتابة. 

 )١٣٩(الرمسي التأكيد شكل ٢-١-٢
 جيب أن يكون التأكيد الرمسي للتحفظ كتابًة. 

 )١٤٠(الدويل الصعيد على حتفظ صوغ ٣-١-٢
ــــة  -١  ملمارســــات املتبعــــة عــــادة يف املنظمــــات الدولي ــــاً  رهن
ملنظمــة دوليــة لغــرض  أو للمعاهــدات، يعتــرب الشــخص ممــثالً لدولــةالوديعــة 

 صوغ حتفظ:

إذا قـــدم هــــذا الشــــخص وثيقـــة تفــــويض مطلــــق مناســــبة  (أ) 
ا الـتحفظ أو لغرض اعتماد لغـرض  أو توثيق نص املعاهدة اليت يصاغ بشأ

ملعاهدة؛ أو أو التعبري عن موافقة الدولة  املنظمة على االلتزام 

مـــن ظـــروف أخـــرى أن قصـــد  أو مـــن املمارســـةإذا تبـــني  (ب) 
الــدول واملنظمــات الدوليــة املعنيــة كــان اعتبــار هــذا الشــخص خمتصــاً هلــذا 

 الغرض دون حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق.

تكــون لألشــخاص التــالني، حبكــم وظــائفهم ودومنــا حاجــة  -٢ 
إىل تقـدمي وثيقــة تفـويض مطلــق، صـالحية متثيــل الدولـة لغــرض صـوغ حتفــظ 

 على املستوى الدويل:

 رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛ (أ) 

__________ 
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٣٧( 

 .٢٢١-٢١٩ ، صنفسه
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٣٨(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٢ حولية  .٢٨-٢٦ ، ا
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٣٩( 

 .٢٩-٢٨ ، صنفسه
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤٠( 

 .٣٢-٢٩ ، صنفسه
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املمثلون املعتمدون من الـدول لـدى مـؤمتر دويل، لغـرض  (ب) 
 صوغ حتفظ على معاهدة اعُتمدت يف ذلك املؤمتر؛

ــــدول لــــدى منظمــــة دوليــــة (ج)  ــــون املعتمــــدون مــــن ال  املمثل
غ حتفــــظ علــــى معاهــــدة لــــدى أحــــد األجهــــزة التابعــــة هلــــا، لغــــرض صــــو  أو

ا تلك املنظمة  ذلك اجلهاز؛ أو اعتمد

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض صوغ  (د) 
 حتفظ على معاهدة ُعقدت بني الدول املرسلة للبعثات وتلك املنظمة.

ــــــر أي ترتــــــب عــــــدم] ٤-١-٢ ،مكــــــرراً  ٣-١-٢[ ٤-١-٢ ــــــى أث  عل
ــــــدويل الصــــــعيد ــــــى ال ــــــة قواعــــــد انتهــــــاك عل  بصــــــوغ متعلقــــــة داخلي

 )١٤١(التحفظات
ــــة -١  ــــداخلي لكــــل دول القواعــــد ذات  أو حيــــدد القــــانون ال

الصلة لكل منظمة دولية اجلهة اليت هلا اختصاص صوغ حتفظ واإلجراءات 
 الواجب اتباعها يف ذلك على الصعيد الداخلي.

للمنظمـــة الدوليـــة أن حتـــتج، كســـبب  أو ال جيـــوز للدولـــة -٢ 
ن صوغ هذا التحفظ يشـكل انتهاكـاً حلكـم مـن أحكـام إلبطال  التحفظ، 

ــــانون الــــداخلي لتلــــك الدولــــة لقاعــــدة مــــن قواعــــد تلــــك املنظمــــة  أو الق
 ختصاص وإجراءات صوغ التحفظات. يتعلق فيما

 )١٤٢(التحفظات إبالغ ٥-١-٢
ـــــــدة  -١  ـــــــدول املتعاق ـــــــًة إىل ال ـــــــتحفظ كتاب ـــــــالغ ال جيـــــــب إب

ول واملنظمـات الدوليـة األخـرى الـيت حيـق هلـا واملنظمات املتعاقـدة وإىل الـد
 أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة.

فــذة تشــكل الصــك التأسيســي  -٢  الــتحفظ علــى معاهــدة 
على معاهدة تنشئ جهازاً له أهلية قبول التحفظـات جيـب  أو ملنظمة دولية

 ذلك اجلهاز. أو أن يبلَّغ أيضاً إىل تلك املنظمة

 )١٤٣(التحفظات إبالغ إجراءات] ٨-١-٢ ،٦-١-٢[ ٦-١-٢
 تتفق الـدول املتعاقـدة واملنظمـات أو تنص املعاهدة مل ما -١ 
  إبــالغ الــتحفظ علــى املعاهــدة جيــري، حكــم خمــالفاملتعاقــدة علــى  الدوليــة
 يلي: كما

يف حالة عدم وجود جهة وديعـة، يقـوم صـاحب الـتحفظ  (أ)
الدوليــة املتعاقــدة  بتوجيــه اإلبــالغ مباشــرة إىل الــدول املتعاقــدة واملنظمــات

__________ 
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤١( 

 .٣٤-٣٢ ، صنفسه
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤٢( 

 .٤٠-٣٤ ، صنفسه
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٤٣(  لالطــــــــالع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠١-٩٧ ، ا

وإىل الــدول واملنظمــات الدوليــة األخــرى الــيت حيــق هلــا أن تصــبح أطرافــاً يف 
 املعاهدة؛ أو

يف حالة وجود جهة وديعة، تُبَلغ اجلهة الوديعة اليت تقوم  (ب)
خطار الدول واملنظمات الدوليـة املقصـودة  بدورها يف أقرب وقت ممكن، 

 ذا اإلبالغ.

لنسـبة للدولـةال يعترب اإلبال -٢  لـتحفظ قـد مت   غ املتعلـق 
 املنظمة. أو عندما تتلقاه هذه الدولة إال املنظمة الدولية اليت وجه إليها أو

ـــــــد  -٣  لربي ـــــــى املعاهـــــــدة  ـــــــتحفظ عل ـــــــالغ ال إذا جـــــــرى إب
كيـــده مبـــذكرة دبلوماســـية أو اإللكـــرتوين شـــعار مـــن  أو لفـــاكس، جيـــب 
ــــع ــــرب اإلبــــالغ قــــد مت بتــــاريخ إرســــال الربيــــد هــــذه احلالــــة،  ويف .الودي يعت

 الفاكس. أو اإللكرتوين

 )١٤٤(الوديعة اجلهة وظائف ٧-١-٢
إذا كـان الـتحفظ الـذي صـاغته  ممـا تتحقق اجلهة الوديعة -١ 

منظمــة دوليــة علــى املعاهــدة يســتويف األصــول الســليمة الواجبــة،  أو دولــة
ـــــــة ـــــــة املعنيـــــــة إىل هـــــــذه املســـــــألة  أو وتوجـــــــه نظـــــــر الدول املنظمـــــــة الدولي

 االقتضاء. عند

ـــة  أو يف حالـــة نشـــوء أي خـــالف بـــني دولـــة -٢  منظمـــة دولي
واجلهة الوديعة بشـأن أداء مهـام هـذه اجلهـة، تعـرض اجلهـة الوديعـة املسـألة 

 على:

الــدول واملنظمــات املوقعــة والــدول املتعاقــدة واملنظمــات  (أ) 
 املتعاقدة؛ أو

ـــــــــــة، اجلهـــــــــــا (ب)  ز املخـــــــــــتص يف املنظمـــــــــــة الدوليـــــــــــة املعني
 االقتضاء. عند

 اجلـائزة غري التحفظات حالة يف اإلجراءات ]مكرراً  ٧-١-٢[ ٨-١-٢
 )١٤٥(بيِّنة بصورة

ت اجلهــة الوديعــة أن أحــد التحفظــات غــري جــائز  -١  إذا ار
ــا توّجــه انتبــاه صــاحب الــتحفظ إىل يشــكل يف نظرهــا  مــا بصــورة بّينــة، فإ

 جواز التحفظ.سبب عدم 

إذا أصــــر صــــاحب الــــتحفظ علــــى حتفظــــه، تُبلــــغ اجلهــــة  -٢ 
ــة املوقعــة وإىل الــدول  ــتحفظ إىل الــدول واملنظمــات الدولي الوديعــة نــص ال
واملنظمــات الدوليــة املتعاقــدة وكــذلك، حســبما يكــون مناســباً، إىل اجلهــاز 

__________ 
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٤٤(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب

لد الث٢٠٠٢ حولية  .٤٩-٤٦ اين (اجلزء الثاين)، ص، ا
أعيـــــــد النظـــــــر يف هـــــــذا املبـــــــدأ التـــــــوجيهي وعـــــــدِّل يف الـــــــدورة الثامنـــــــة  )١٤٥( 

، ٢٠٠٦ حوليــــة). ولالطـــالع علـــى التعليــــق اجلديـــد، انظـــر ٢٠٠٦واخلمســـني (
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  .١٩٧-١٩٦ ا
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ــة  ــة طبيعــة املشــاكل القانوني ــة، مبين ــة املعني الــيت املخــتص يف املنظمــة الدولي
 يثريها التحفظ.

 )١٤٦(التعليل ٩-١-٢
ينبغــــي أن يشــــري الــــتحفظ قــــدر اإلمكــــان إىل األســــباب الداعيــــة  

 إبدائه. إىل

 التحفظات كيد ٢-٢
ــــيت للتحفظــــات الرمســــي التأكيــــد ١-٢-٢ ــــد تصــــاغ ال ــــع عن  علــــى التوقي

 )١٤٧(معاهدة
لتصديق عليها   إذا صيغ التحفظ عند التوقيع على معاهدة رهناً 

 ملوافقـــــة عليهـــــا، وجـــــب علـــــى الدولـــــة أو بقبوهلـــــا أو قرارهـــــا رمسيـــــاً  أو
ـا عـن  أو املنظمة الدوليـة املتحفظـة أن تؤكـد هـذا الـتحفظ رمسيـاً عنـد إعرا

ملعاهدة. هـذه احلالـة، يُعتـرب الـتحفظ مقـدماً يف  ويف موافقتها على االلتزام 
كيده.  ريخ 

 التحفظـــات كيــد فيهــا يُشـــرتط ال الــيت احلــاالت ]٣-٢-٢[ ٢-٢-٢
 )١٤٨(معاهدة على التوقيع عند تصاغ اليت
كيـداً   ال يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهـدة 

املنظمـة الدوليـة بتوقيعهـا عـن موافقتهـا علـى  أو الحقاً عندما تعرب الدولة
ملعاهدة.  االلتزام 

 كانـــت  إذا التوقيـــع عنـــد تصـــاغ الـــيت التحفظـــات ]٤-٢-٢[ ٣-٢-٢
 )١٤٩(صراحة ذلك على تنص املعاهدة

كيـداً   ال يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهـدة 
ـــا عـــن  أو رمسيـــاً مـــن جانـــب الدولـــة املنظمـــة الدوليـــة املتحفظـــة عنـــد إعرا

ملعاهـدة، وذلــك إذا نصـت املعاهــدة صـراحة علــى  موافقتهـا علـى االلتــزام 
 لية لتحفظ عند التوقيع.املنظمة الدو  أو جواز إبداء الدولة

 املتأخرة التحفظات ٣-٢
 )١٥٠(متأخرة حتفظات صوغ ١-٣-٢

ملنظمـة  أو جيـوز لدولـة ال تـنص املعاهـدة علـى حكـم خمـالف، مل ما 
دوليـــة أن تصـــوغ حتفظـــاً علـــى معاهـــدة بعـــد أن تعـــرب عـــن موافقتهـــا علـــى 

__________ 
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٤٦(  لالطــــــــالع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠٤-١٠٢ ، ا
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٤٧(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب

لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص٢٠٠١ حولية  .٢٣٤-٢٣٠ ، ا
املرجــــع انظـــر بــــدأ التـــوجيهي، امل لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤٨( 

 .٢٣٤ ، صنفسه
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٤٩( 

 .٢٣٦-٢٣٥ ، صنفسه
انظـــر املرجــــع املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥٠( 

 .٢٤١-٢٣٦ نفسه، ص

ذه املعاهدة، يثـري اعـرتاض أي  ال إذا كـان صـوغ حتفـظ متـأخر إال االلتزام 
 من األطراف املتعاقدة األخرى.

 )١٥١(متأخر حتفظ صوغ قبول ٢-٣-٢
املمارســـة تكـــن  مـــا مل أو تـــنص املعاهـــدة علـــى حكـــم خمـــالف مل مـــا 

املعتــادة الــيت تتبعهــا اجلهــة الوديعــة خمتلفــة، يعتــرب الطــرف املتعاقــد قــد قبــل 
يعــرتض هـــذا الطـــرف علــى صـــوغ الـــتحفظ قبـــل  مل صــوغ حتفـــظ متـــأخر إذا

 لتحفظ. انقضاء مهلة االثين عشر شهراً اليت تلي تلّقيه اإلشعار

 )١٥٢(متأخر حتفظ صوغ على االعرتاض ٣-٣-٢
متعاقــد يف معاهــدة علــى صــوغ حتفــظ متــأخر، إذا اعــرتض طــرف  

لنســبة إىل الدولــة أو تســري املعاهــدة ا  املنظمــة الدوليــة  أو يســتمر ســر
 املتحفظة دون أن يُنشأ التحفظ.

ــــر الالحــــق التعــــديل أو االســــتبعاد ٤-٣-٢  علــــى املرتتــــب القــــانوين لألث
 )١٥٣(التحفظات غري بوسائل معاهدة

يعــــدل األثــــر  أو معاهــــدة أن يســــتبعدال جيــــوز لطــــرف متعاقــــد يف  
ألسلوبني التاليني:  القانوين ألحكام املعاهدة 

 تفسري حتفظ أبدي سابقاً؛ أو (أ) 

 إصدار إعالن انفرادي الحقاً مبقتضى شرط اختياري. (ب) 

 )١٥٤(التحفظ نطاق توسيع ٥-٣-٢
خيضــع تعــديل حتفــظ قــائم مــن أجــل توســيع نطاقــه لــنفس القواعــد  

على صوغ حتفظ متأخر. بيـد أنـه يف حالـة االعـرتاض علـى هـذا اليت تسري 
 التعديل، يظل التحفظ األصلي قائماً.

ت اخلاصة اإلجراءات ٤-٢  )١٥٥(التفسريية إلعال
ت شكل ٠-٤-٢  )١٥٦(التفسريية اإلعال

 يفّضل أن يصاغ اإلعالن التفسريي كتابة. 

__________ 
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥١( 

 .٢٤٣-٢٤٢ ، صنفسه
انظـــر املرجــــع املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥٢( 

 .٢٤٤-٢٤٣ نفسه، ص
انظـــر املرجــــع املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥٣( 

 .٢٤٦-٢٤٤ نفسه، ص
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، ا )١٥٤(  ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا املب نظــــــــر لالطــــــــالع عل

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٤ حولية  .١٣٤-١٣٢ ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٢ حوليــةلالطــالع علــى التعليــق، انظــر  )١٥٥(  ، ا

 .٥١ الثاين)، ص
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٥٦(  لالطــــــــالع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٠-١١٩ ، ا
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ت صوغ ١-٤-٢  )١٥٧(التفسريية اإلعال
اإلعــالن التفســريي شــخص خمــوَّل صــالحية متثيــل جيــب أن يصــوغ  
لغـرض  أو توثيـق نـص معاهـدة أو املنظمة الدوليـة لغـرض اعتمـاد أو الدولة

 املنظمة الدولية على االلتزام مبعاهدة. أو التعبري عن موافقة الدولة

 الصـــعيد علـــى التفســـريي اإلعـــالن صـــوغ ]مكـــرراً  ١-٤-٢[ ٢-٤-٢[
 )١٥٨(الداخلي

ــــةحيــــدد  -١  ــــداخلي لكــــل دول القواعــــد ذات  أو القــــانون ال
الصـلة لكــل منظمــة دوليـة اجلهــة الــيت هلــا اختصـاص صــوغ إعــالن تفســريي 

 واإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك على الصعيد الداخلي.

ملنظمة دولية أن حتتج، كسـبب إلبطـال  أو ال جيوز لدولة -٢ 
ن صـــوغ هـــذا اإلعـــالن يشـــكل انته اكـــاً حلكـــم مـــن اإلعـــالن التفســـريي، 

لقاعـدة مـن قواعـد تلـك املنظمـة  أو أحكام القانون الـداخلي لتلـك الدولـة
ت التفسريية.] يتعلق فيما  ختصاص وإجراءات صوغ اإلعال

 )١٥٩(تفسريي إعالن صوغ فيه جيوز الذي الوقت ٣-٤-٢
ـــــــة   حكـــــــام املبـــــــادئ التوجيهي  ١-٢-١مـــــــع عـــــــدم اإلخـــــــالل 

]، جيـــــوز صـــــوغ إعـــــالن ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢و ]٧-٤-٢[ ٦-٤-٢و
 تفسريي يف أي وقت.

ت إبالغ مكرراً  ٣-٤-٢  )١٦٠(التفسريية اإلعال
ينبغي أن يـتم إبـالغ اإلعـالن التفسـريي الكتـايب وفقـاً لإلجـراءات  

، مــــــع ٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢احملــــــددة يف املبــــــادئ التوجيهيــــــة 
 يقتضيه اختالف احلال. ما مراعاة

ت كيـــد لــزوم عــدم] ٥-٤-٢[ ٤-٤-٢  الصـــادرة التفســريية اإلعــال
 )١٦١(معاهدة على التوقيع عند
ال يتطلب اإلعـالن التفسـريي الصـادر عنـد التوقيـع علـى معاهـدة  

املنظمــة الدوليــة عــن موافقتهــا علــى  أو كيــداً الحقــاً عنــدما تعــرب الدولــة
ملعاهدة.  االلتزام 

__________ 
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٥٧(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٢ حولية  .٥١ ، ا
انظـــر املرجــــع املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٥٨( 

 .٥٢ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٥٩(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب

لد ٢٠٠١ حولية  .٢٤٧-٢٤٦ الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص، ا
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٦٠(  لالطــــــــالع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢١-١٢٠ ، ا
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦١(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب

لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب،٢٠٠١ حولية  .٢٤٧ ص ، ا

ت الرمســي التأكيــد ]٤-٤-٢[ ٥-٤-٢[  املشــروطة التفســريية لإلعــال
 )١٦٢(معاهدة على التوقيع عند تصاغ اليت
إذا صيغ إعالن تفسريي مشروط عند التوقيـع علـى معاهـدة رهنـاً  

ملوافقة عليها، وجب على  أو بقبوهلا أو قرارها رمسياً  أو لتصديق عليها
ن أن تؤكـد هـذا اإلعـالن املنظمة الدولية اليت صـدر عنهـا اإلعـال أو الدولة

ملعاهــدة. ــا عــن موافقتهــا علــى االلتــزام  هــذه احلالــة،  ويف رمسيــاً عنــد إعرا
كيده.] ريخ    )١٦٣(يعترب اإلعالن التفسريي صادراً يف 

 )١٦٤(متأخر تفسريي إعالن صوغ] ٧-٤-٢[ ٦-٤-٢ 
يف  إال إذا نصت معاهدة على عدم جـواز إصـدار إعـالن تفسـريي 
ً  أو جيــوز لدولــة ال حمــددة،أوقــات  ً تفســري منظمــة دوليــة أن تصــوغ إعــال

إذا كــان صـوغ اإلعــالن التفســريي  إال بشـأن هــذه املعاهـدة يف وقــت الحـق
 يثري اعرتاض أي من األطراف املتعاقدة األخرى. ال املتأخر

ت وإبــالغ صــوغ] ٩-٤-٢ ،٢-٤-٢[ ٧-٤-٢[  التفســريية اإلعــال
 )١٦٥(املشروطة

 يصاغ اإلعالن التفسريي املشروط كتابًة.جيب أن  -١ 

جيب أن يتم التأكيد الرمسي لإلعالن التفسريي املشروط   -٢ 
 كتابًة أيضاً.

جيب إبالغ اإلعالن التفسريي املشروط كتابًة إىل الدول  -٣ 
املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة وإىل الدول واملنظمات الدولية األخرى الـيت 

  يف املعاهدة.حيق هلا أن تصبح أطرافاً 

فذة تشـكل  -٤  اإلعالن التفسريي املشروط بشأن معاهدة 
بشــأن معاهــدة تنشــئ جهــازاً لــه أهليــة  أو الصــك التأسيســي ملنظمــة دوليــة

إىل ذلـــــك  أو قبــــول التحفظـــــات جيــــب أن يبلَّـــــغ أيضــــاً إىل تلـــــك املنظمــــة
 اجلهاز.]

__________ 
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٦٢( 

 .٢٤٨-٢٤٧ ، صنفسه
ت التفسـريية املشـروطة  )١٦٣(  إلعـال ُوضعت املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة 

ـــائي فيمـــا يتعلـــق  بـــني أقـــواس معقوفـــة، وذلـــك ريثمـــا تتوصـــل اللجنـــة إىل قـــرار 
ت يّتبــــع النظــــام القــــانوين  إذا كــــان النظــــام القــــانوين بتحديــــد مــــا هلــــذه اإلعــــال

مـــاً. وملـــا كـــان يبـــدو أن احلـــال كـــذلك، فسيســـتعاض عـــن  للتحفظـــات اتباعـــاً 
لتحفظات. ت   هذه املبادئ التوجيهية حبكم واحد يساوي هذه اإلعال

ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦٤(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب
لد الثاين ٢٠٠١ حولية  .٢٤٩-٢٤٨ (اجلزء الثاين) والتصويب، ص، ا

ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦٥(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٢ حولية  .٥٣-٥٢ ، ا
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 45 املعاهدات على التحفظات 

 

 

 )١٦٦(متأخر مشروط تفسريي إعالن صوغ ٨-٤-٢[
منظمـــة دوليـــة صـــوغ إعـــالن تفســـريي مشـــروط  أو لدولـــةال جيـــوز  

ـذه املعاهـدة ا عن موافقتهـا علـى االلتـزام  إذا   إال بشأن معاهدة بعد إعرا
يثــري اعــرتاض أي مــن  ال كــان صــوغ اإلعــالن التفســريي املشــروط املتــأخر

 األطراف املتعاقدة األخرى.]

 )١٦٧(التفسريي اإلعالن تعديل ٩-٤-٢
تــنص املعاهــدة  مــا مل التفســريي يف أي وقــتجيــوز تعــديل اإلعــالن  
 يف أوقات حمددة. إال تعديله أو جيوز إصدار إعالن تفسريي ال على أنه

 )١٦٨(املشروط التفسريي اإلعالن نطاق وتوسيع تضييق ١٠-٤-٢[
خيضع تضييق وتوسيع نطاق اإلعالن التفسريي املشروط للقواعد  

توســـيع نطاقهـــا، علـــى الســـارية علـــى الســـحب اجلزئـــي للتحفظـــات وعلـــى 
 التوايل.]

ت التحفظات سحب ٥-٢  وتعديلها التفسريية واإلعال
 )١٦٩(التحفظات سحب ١-٥-٢

تـنص املعاهـدة علـى حكـم خمـالف، جيـوز سـحب الـتحفظ يف  مل مـا 
املنظمــة الدوليــة الــيت  أو أي وقــت دون أن يســتلزم ســحبه موافقــة الدولــة

 قبلت التحفظ.

 )١٧٠(السحب شكل ٢-٥-٢
 يصاغ سحب التحفظ كتابة.جيب أن  

 )١٧١(التحفظات جلدوى الدوري االستعراض ٣-٥-٢
 املنظمـات الدوليـة الـيت أصـدرت حتفظـاً  أو ينبغـي للـدول -١ 

ســتعراض دوري هلــا وأن تتــوخى  أو عــدة حتفظــات علــى معاهــدة أن تقــوم 
لغرض الذي أُبديت من أجله. مل سحب التحفظات اليت  تعد تفي 

__________ 
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦٦(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب

لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين) والتصــويب، ص٢٠٠١ حوليــة قــد أعيــد . و ٢٤٩ ، ا
] ســابقاً) إثــر اعتمــاد مبــادئ ٨-٤-٢[ ٧-٤-٢( املبــدأ التــوجيهي تــرقيم هــذا

 ).٢٠٠٢توجيهية جديدة خالل الدورة الرابعة واخلمسني للجنة (
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٦٧(  لالطــــــــالع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٤ حولية  .١٣٥ ، ا
ليــــق علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع لالطـــالع علـــى التع )١٦٨( 

 .١٣٦ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا )١٦٩(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي،  لالطــــــــالع عل انظــــــــر املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٣ حولية  .٨٦-٨٢ ، ا
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٠( 

 .٨٨-٨٦ ، صنفسه
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  التعليــــق علـــى هـــذالالطـــالع علـــى  )١٧١( 

 .٨٩-٨٨ ، صنفسه

االســتعراض، ينبغــي أن تــويل الــدول واملنظمــات يف هــذا  -٢ 
الدوليــة عنايــة خاصــة للحفــاظ علــى ســالمة املعاهــدات املتعــددة األطــراف 
 وأن تتحقـــــق، عنـــــد االقتضـــــاء، مـــــن جـــــدوى اإلبقـــــاء علـــــى التحفظـــــات،

ا الداخلي والتطورات اليت طـرأت عليـه منـذ صـوغ  وال سيما يف ضوء قانو
 هذه التحفظات.

 )١٧٢(الدويل الصعيد على حتفظ سحب صوغ ]٥-٥-٢[ ٤-٥-٢
ــــة  -١  ملمارســــات املتبعــــة عــــادة يف املنظمــــات الدولي ــــاً  رهن

سـم  الوديعة للمعاهدات، يكون للشخص اختصاص سحب حتفـظ صـدر 
 منظمة دولية: أو دولة

إذا قـــدم هــــذا الشــــخص وثيقـــة تفــــويض مطلــــق مناســــبة  (أ) 
 لغرض هذا السحب؛ أو

مـــن ظـــروف أخـــرى أن قصـــد  أو املمارســـةإذا تبـــني مـــن  (ب) 
الــدول واملنظمــات الدوليــة املعنيــة كــان اعتبــار هــذا الشــخص خمتصــاً هلــذا 

 الغرض دومنا حاجة إىل تقدمي وثيقة تفويض مطلق.

يكــون لألشــخاص التــالني، حبكــم وظــائفهم ودومنــا حاجــة  -٢ 
إىل تقـــدمي وثيقـــة تفـــويض مطلـــق، اختصـــاص ســـحب حتفـــظ علـــى الصـــعيد 

سم دولة:  الدويل 

 رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛ (أ) 

ــــدول لــــدى منظمــــة دوليــــة (ب)  ــــون املعتمــــدون مــــن ال  املمثل
ا  أو أحــد األجهــزة التابعــة هلــا، لغــرض ســحب حتفــظ علــى معاهــدة اعتمــد

 ذلك اجلهاز؛ أو هذه املنظمة

رؤســــاء البعثــــات الدائمــــة لــــدى منظمــــة دوليــــة، لغــــرض  (ج) 
حب حتفــــــظ علــــــى معاهــــــدة أبرمــــــت بــــــني الــــــدول املرســــــلة للبعثــــــات ســــــ

 .املنظمة وتلك

 علــى أثــر أي ترتــب عــدم ]لثــاً  ٥-٥-٢ ،مكــرراً  ٥-٥-٢[ ٥-٥-٢
 متعلقـــــــــــة داخليـــــــــــة قواعـــــــــــد انتهـــــــــــاك علـــــــــــى الـــــــــــدويل الصـــــــــــعيد
 )١٧٣(التحفظات بسحب

ــــة -١  ــــداخلي لكــــل دول القواعــــد ذات  أو حيــــدد القــــانون ال
دوليــــة اجلهــــة الــــيت هلــــا اختصــــاص ســــحب الــــتحفظ الصــــلة لكــــل منظمــــة 

 واإلجراءات الواجب اتباعها يف ذلك على الصعيد الداخلي.

ملنظمة دولية أن حتتج، كسـبب إلبطـال  أو ال جيوز لدولة -٢ 
ن التحفظ قد ُسحب انتهاكاً حلكم مـن أحكـام القـانون  سحب التحفظ، 

__________ 
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٢( 

 .٩٢-٨٩ ، صنفسه
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٣( 

 .٩٣-٩٢ ، صنفسه
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 46   والستني الثانية دور
 

 

 يتعلـــق فيمـــاظمـــة لقاعـــدة مـــن قواعـــد تلـــك املن أو الـــداخلي لتلـــك الدولـــة
 التحفظات. ختصاص وإجراءات سحب

 )١٧٤(التحفظ سحب إبالغ ٦-٥-٢
تُتبـع يف إجـراءات إبـالغ ســحب الـتحفظ القواعـد السـارية يف جمــال  

 ٥-١-٢إبــــــالغ التحفظـــــــات املنصــــــوص عليهـــــــا يف املبــــــادئ التوجيهيـــــــة 
 .٧-١-٢و] ٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢و

 ســــــــــــحب علــــــــــــى املرتتــــــــــــب األثــــــــــــر ]٨-٥-٢ ،٧-٥-٢[ ٧-٥-٢
 )١٧٥(التحفظ

يرتتب على سـحب الـتحفظ تطبيـق األحكـام الـيت أُبـدي  -١ 
كملهــا يف العالقــات بــني الدولــة ا  املنظمــة الدوليــة الــيت  أو الــتحفظ بشــأ

ســحبت الــتحفظ ومجيـــع األطــراف األخــرى، ســـواء قبلــت هــذه األطـــراف 
 اعرتضت عليه. أو التحفظ

عاهـدة حيـز النفـاذ يرتتب على سحب التحفظ دخول امل -٢ 
 املنظمـة الدوليـة الـيت سـحبت الـتحفظ والدولـة أو يف العالقات بني الدولـة

املنظمــة الدوليــة الــيت كانــت قــد اعرتضــت علــى الــتحفظ وعلــى دخــول  أو
املنظمة الدوليـة املتحفظـة بسـبب  أو املعاهدة حيز النفاذ بينها وبني الدولة

 هذا التحفظ.

 )١٧٦(التحفظ سحب نفاذ ريخ] ٩-٥-٢[ ٨-٥-٢
يُتفــق علــى أمــر  مــا مل أو تــنص املعاهــدة علــى حكــم خمــالف، مل مــا 
لنسـبة إىل دولـة متعاقـدة ال خمالف، فـَذ املفعـول   يصبح سحب الـتحفظ 

تلــك املنظمــة إشــعاراً  أو عنــدما تتســلم تلــك الدولــة إال منظمــة متعاقــدة أو
 بذلك السحب.

 بنود منوذجية

 )١٧٧(التحفظ سحب نفاذ ريخ جيل -ألف
جيوز لطرف متعاقد يكون قد أبـدى حتفظـاً علـى هـذه املعاهـدة أن  

فــذاً عنــد  يســحبه بتوجيــه إشــعار إىل [اجلهــة الوديعــة]. ويصــبح الســحب 
ريــخ تســلم [اجلهــة الوديعــة]  انقضــاء فــرتة (ســني) [شــهرًا] [يومــًا] علــى 

 لإلشعار.

__________ 
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٤( 

 .٩٥-٩٣ ، صنفسه
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٥( 

 .٩٧-٩٥ ، صنفسه
املرجــــع انظـــر املبــــدأ التـــوجيهي،  لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا )١٧٦( 

 .١٠٠-٩٧ ، صنفسه
رجـــع امللالطـــالع علـــى التعليـــق علـــى هـــذا البنـــد النمـــوذجي، انظـــر  )١٧٧( 

 .١٠٠ ، صنفسه

 )١٧٨(التحفظ سحب نفاذ ريخ تقدمي -ء
متعاقد يكون قد أبـدى حتفظـاً علـى هـذه املعاهـدة أن جيوز لطرف  

فـــذاً يف  يســـحبه بتوجيـــه إشـــعار إىل [اجلهـــة الوديعـــة]. ويصـــبح الســـحب 
 لإلشعار. ريخ تسلم [اجلهة الوديعة]

 )١٧٩(التحفظ سحب نفاذ ريخ حتديد حرية -جيم
جيوز لطرف متعاقد يكون قد أبـدى حتفظـاً علـى هـذه املعاهـدة أن  
فـــذاً يف يســـحبه  بتوجيـــه إشـــعار إىل [اجلهـــة الوديعـــة]. ويصـــبح الســـحب 

 التاريخ الذي حتدده هذه الدولة يف اإلشعار املوجه إىل [اجلهة الوديعة].

 الدولــــــة تنفــــــرد أن فيهــــــا جيــــــوز الــــــيت احلــــــاالت ]١٠-٥-٢[ ٩-٥-٢
 ســـــحب نفـــــاذ ريـــــخ بتحديـــــد املتحفظـــــة الدوليـــــة املنظمـــــة أو

 )١٨٠(التحفظ
ـــاريخ الـــذي حتـــدده الدولـــةُيصـــبح ســـحب   فـــذاً يف الت ـــتحفظ   ال

 للتحفظ: املنظمة الدولية الساحبة أو

عندما يكون هذا التاريخ الحقـاً للتـاريخ الـذي تسـّلمت فيـه  (أ) 
 املنظمات الدولية املتعاقدة األخرى إشعاراً به؛ أو أو الدول

املنظمـــة  أو يضـــيف الســـحب حقوقـــاً للدولـــة ال عنـــدما (ب) 
ـــــــــدول ـــــــــتحفظ جتـــــــــاه ال ـــــــــة  أو الدوليـــــــــة الســـــــــاحبة لل املنظمـــــــــات الدولي

 .األخرى املتعاقدة

 )١٨١(للتحفظ اجلزئي السحب ]١١-٥-٢[ ١٠-٥-٢
حيّد السحب اجلزئي للتحفظ من األثر القانوين للـتحفظ  -١ 

 املعاهدة ككل، تطبيقاً أوىف على الدولـة أو ويكفل تطبيق أحكام املعاهدة،
 الدولية الساحبة للتحفظ.املنظمة  أو

خيضع السحب اجلزئي للتحفظ لنفس القواعد الشـكلية  -٢ 
فــــذاً وفقــــاً  ــــة الســــحب الكامــــل ويصــــبح  واإلجرائيــــة الــــيت ُتطبــــق يف حال

 .الشروط لنفس

__________ 
لالطــــــــالع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا البنــــــــد النمــــــــوذجي، انظــــــــر  )١٧٨( 

 .نفسه املرجع
لالطــــــــالع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا البنــــــــد النمــــــــوذجي، انظــــــــر  )١٧٩( 

 .نفسه املرجع
املرجــــع لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر  )١٨٠( 

 .١٠١ ، صنفسه
املرجــــع لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر  )١٨١( 

 .١٠٦-١٠١ ، صنفسه
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 47 املعاهدات على التحفظات 

 

 

 )١٨٢(للتحفظ اجلزئي السحب أثر ]١٢-٥-٢[ ١١-٥-٢
يُعــّدل الســحب اجلزئــي للــتحفظ األثــر القــانوين للــتحفظ  -١ 

ر أي اعـرتاض  لقدر الذي تسمح به الصـيغة اجلديـدة للـتحفظ. وتظـل آ
ـــتحفظ مســـتمرة ـــدي علـــى ذلـــك ال دام  مـــا يقـــم صـــاحبه بســـحبه، مـــا مل أُب

 ينطبق حصراً على ذلك اجلزء من التحفظ الذي مت سحبه. ال االعرتاض

ال جيـــوز االعـــرتاض علـــى الـــتحفظ النـــاتج عـــن الســـحب  -٢ 
 هلذا السحب اجلزئي أثر متييزي. إذا كان إال اجلزئي للتحفظ

 )١٨٣(التفسريي اإلعالن سحب ١٢-٥-٢
ســــــحب اإلعــــــالن التفســــــريي يف أي وقــــــت مــــــن جانــــــب  جيــــــوز 

تبـــاع نفـــس اإلجـــراء  هلـــذاالســـلطات املختصـــة  الســـاري الغـــرض، وذلـــك 
 .صوغه على

 )١٨٤(املشروط التفسريي اإلعالن سحب ١٣-٥-٢[
علـى  السـارية القواعـداإلعالن التفسريي املشروط حتكمه  سحب 
 ]التحفظات. سحب

 االعرتاضات صوغ ٦-٢
 )١٨٥(التحفظات على االعرتاضات تعريف ١-٦-٢

ــــ إعــــالن" االعــــرتاضبتعبــــري " يقصــــد  ً كان  صــــيغته تانفــــرادي، أ
ــة رداً علــى حتفــظ  أو تســميته، تصــدره دولــة أو معاهــدة  علــىمنظمــة دولي

دف به تلك الدولة أو دولة صاغته  إىلاملنظمة  أو منظمة دولية أخرى، و
ر القانونيـة  أو استبعاد  املعاهـدةإىل اسـتبعاد تطبيـق  أو لـتحفظلتعديل اآل

ا مع الدولة  .املتحفظةاملنظمة  أو كملها يف عالقا

 التوســيع أو لــتحفظ املتــأخر الصــوغ علــى االعرتاضــات تعريــف ٢-٦-٢
 )١٨٦(حتفظ لنطاق املتأخر

ميكن أن يقصـد بتعبـري "االعـرتاض" أيضـاً إعـالن انفـرادي تعـارض  
 توسيع نطاقه. أو منظمة دولية الصوغ املتأخر لتحفظ أو به دولة

__________ 
لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  )١٨٢( 

 .١٠٧-١٠٦ نفسه، ص
ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر  )١٨٣(  لالطــــــــالع علــــــــى التعليــــــــق علــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٤ حولية  .١٣٧-١٣٦ ، ا
لالطـــالع علـــى التعليــــق علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي، انظـــر املرجــــع  )١٨٤( 

 .١٣٧ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق لالطــــــــالع )١٨٥(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل ، انظــــــــر علــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٥ حولية  .٩٧-٩١ ، ا
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٨٦( 

 .٩٨-٩٧ ، صنفسه

 )١٨٧(االعرتاضات صوغ حرية ٣-٦-٢
تصوغ اعرتاضاً علـى الـتحفظ للمنظمة الدولية أن  أو جيوز للدولة 

 بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ.

 مــــــــــع العالقـــــــــة يف املعاهــــــــــدة نفـــــــــاذ بــــــــــدء معارضـــــــــة حريـــــــــة ٤-٦-٢
 )١٨٨(التحفظ صاحب

للمنظمـة الدوليـة الـيت تصـوغ اعرتاضـاً علـى حتفـظ  أو جيوز للدولة 
 أن تعارض بدء نفاذ املعاهدة بينها وبني صاحب التحفظ.

 )١٨٩(االعرتاض صاحب ٥-٦-٢
 جيوز صوغ االعرتاض على التحفظ من ِقبل: 

 أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛ (أ) 

أي دولــة وأي منظمــة دوليــة حيــق هلــا أن تصــبح طرفــاً يف  و(ب) 
ينتج عن هذا اإلعالن أي أثر قـانوين إىل حـني  ال هذه احلالة ويف املعاهدة،

ملعاهدة. املنظمة الدولية عن أو إعراب الدولة  موافقتها على االلتزام 

 )١٩٠(مشرتكة بصورة االعرتاضات صوغ ٦-٦-٢
ــؤثر اشــرتاك عــدة دول  ــة يف صــوغ اعــرتاض  أو ال ي منظمــات دولي

 على الطابع االنفرادي لذلك االعرتاض.

 )١٩١(الكتايب الشكل ٧-٦-٢
 جيب أن يصاغ االعرتاض كتابة. 

 )١٩٢(املعاهدة نفاذ بدء منع نية عن اإلعراب ٨-٦-٢
املنظمـة الدوليـة املعرتضـة علـى الـتحفظ  أو إذا كانت لدى الدولة 

املنظمـة الدوليـة املتحفظـة،  أو نية منع بدء نفاذ املعاهدة بينها وبني الدولـة
عليها أن تعرب بوضوح عـن تلـك النيـة قبـل بـدء نفـاذ املعاهـدة بينهـا وبـني 

 املتحفظة. املنظمة أو تلك الدولة

__________ 
لالطــــالع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )١٨٧( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )١٨٨( 
ــــــــى التعليــــــــق لالطــــــــالع )١٨٩(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل  ، انظــــــــرعلــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠٦-١٠٤ ، ا
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩٠( 

 .١٠٧-١٠٦ نفسه، ص
انظـــر املرجــــع ، علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩١( 

 .١٠٧ نفسه، ص
انظـــر املرجــــع ، علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩٢( 

 .١٠٩-١٠٨ نفسه، ص
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 48   والستني الثانية دور
 

 

 )١٩٣(االعرتاضات صوغ إجراءات ٩-٦-٢
ـــــــة    ٥-١-٢و ٤-١-٢و ٣-١-٢تنطبـــــــق املبـــــــادئ التوجيهي

يقتضيه اختالف  ما على االعرتاضات، مع مراعاة ٧-١-٢و ٦-١-٢و
 احلال.

 )١٩٤(التعليل ١٠-٦-٢
ينبغـــي أن يشـــري االعـــرتاض قـــدر اإلمكـــان إىل األســـباب الداعيـــة  

 .إبدائه إىل

 الــــتحفظ كيــــد قبــــل الصــــادر االعــــرتاض كيــــد لــــزوم عــــدم ١١-٦-٢
 )١٩٥(رمسياً 

قبـل  مـا منظمـة دوليـة إزاء حتفـظ أو االعرتاض الذي تصدره دولـة 
ـــدأ التـــوجيهي  ـــتحفظ وفقـــاً للمب ـــد ذلـــك ال يتطلـــب هـــو  ال ١-٢-٢كي

 .كيداً  نفسه

 املوافقـة عـن اإلعـراب قبـل يصاغ الذي االعرتاض كيد لزوم ١٢-٦-٢
 )١٩٦(ملعاهدة االلتزام على

ال يتطلب االعرتاض الذي يصاغ قبل اإلعراب عـن املوافقـة علـى  
كيدًا رمسياً من الدولة ملعاهدة  املنظمة الدوليـة املعرتضـة عنـد  أو االلتزام 

ــا عــن املوافقــة علــى  املنظمــة مـــن  أو االلتــزام إذا كانــت هــذه الدولــةإعرا
املنظمــات املوقعــة علــى املعاهــدة عنــد صــوغ االعــرتاض؛ وجيــب  أو الــدول

 املنظمات املوقعة عليها. أو تكن من الدول مل كيده إذا

 )١٩٧(االعرتاض صوغ مهلة ١٣-٦-٢
منظمـــة  أو تـــنص املعاهـــدة علــى حكـــم خمـــالف، جيــوز لدولـــة مل مــا 
تصوغ اعرتاضاً على حتفظ إما قبل انقضـاء فـرتة اثـين عشـر شـهراً دولية أن 

لـــــتحفظ، ريـــــخ إشـــــعارها  ريـــــخ إعـــــراب تلـــــك الدولـــــة أو علـــــى   حـــــىت 
ملعاهدة، أيهما كان الحقاً. أو  املنظمة الدولية عن موافقتها على االلتزام 

__________ 
انظـــر املرجــــع ، علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩٣( 

 .١١١-١٠٩ نفسه، ص
انظـــر املرجــــع ، علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩٤( 

 .١١٢-١١١ نفسه، ص
انظـــر املرجــــع ، علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩٥( 

 .١١٣-١١٢ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرا املبــــدأ التـــوجيهيعلـــى هـــذ علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩٦( 

 .١١٥-١١٣ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩٧( 

 .١١٨-١١٥ نفسه، ص

 )١٩٨(املشروطة االعرتاضات ١٤-٦-٢
ر  أو حمتمــلال تنــتج عــن االعــرتاض علــى حتفــظ حمــدد   مقبــل اآل

 القانونية لالعرتاض.

 )١٩٩(املتأخرة االعرتاضات ١٥-٦-٢
ال تنتج عن اعرتاض يصاغ على حتفظ بعـد انقضـاء املهلـة احملـددة  

ر القانونية اليت حيدثها اعرتاض يصـدر  ١٣-٦-٢يف املبدأ التوجيهي  اآل
 يف حدود هذه املهلة.

 )٢٠٠(وتعديلها التحفظات على االعرتاضات سحب ٧-٢
 )٢٠١(التحفظات على االعرتاضات سحب ١-٧-٢

تــنص  مــا مل جيــوز ســحب االعــرتاض علــى الــتحفظ يف أي وقــت، 
 املعاهدة على خالف ذلك.

 )٢٠٢(التحفظات على االعرتاضات سحب شكل ٢-٧-٢
 جيب أن يصاغ سحب االعرتاض على التحفظ كتابة. 

 )٢٠٣(التحفظات على االعرتاضات سحب وإبالغ صوغ ٣-٧-٢
ــادئ التوجيهيــة   ، مــع ٦-٥-٢و ٥-٥-٢و ٤-٥-٢تســري املب
يقتضــــــــيه اخــــــــتالف احلــــــــال، علــــــــى ســــــــحب االعرتاضــــــــات  مــــــــا مراعــــــــاة

 التحفظات. على

 )٢٠٤(التحفظ على االعرتاض سحب أثر ٤-٧-٢
املنظمة الدوليـة الـيت تقـوم بسـحب اعـرتاض سـبق  أو تعترب الدولة 

 التحفظ.أن صاغته على حتفظ قد قبلت ذلك 

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩٨( 

 .١١٩-١١٨ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )١٩٩( 

 .١٢١-١١٩ نفسه، ص
 .١٢٢-١٢١ املرجع نفسه، ص على التعليق، انظر لالطالع )٢٠٠( 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٠١( 

 .١٢٣ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٠٢( 

 .١٢٣ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٠٣( 

 .١٢٤-١٢٣ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٠٤( 

 .١٢٥-١٢٤ نفسه، ص
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 49 املعاهدات على التحفظات 

 

 

 )٢٠٥(االعرتاض سحب نفاذ ريخ ٥-٧-٢
يُتفـق علـى إجــراء  مـا مل أو حكــم خمـالفتـنص املعاهـدة علـى  مل مـا 
ـــدما تتســـلم  إال اً فـــذ علـــى حتفـــظ اعـــرتاضيصـــبح ســـحب  ال خمـــالف، عن
 .إشعاراً بذلك السحب الدولية اليت صاغت التحفظ املنظمة أو الدولة

 أن املعرتضـة الدوليـة املنظمـة أو للدولـة فيهـا جيـوز اليت احلاالت ٦-٧-٢
 )٢٠٦(التحفظ على االعرتاض سحب نفاذ ريخ بتحديد تنفرد

فــذاً يف التــاريخ الــذي   يصــبح ســحب االعــرتاض علــى الــتحفظ 
حيـــدده صـــاحبه إذا كـــان هـــذا التـــاريخ الحقـــاً للتـــاريخ الـــذي تســـّلمت فيـــه 

 املنظمة الدولية املتحفِّظة إشعاراً به. أو الدولة

 )٢٠٧(لالعرتاض اجلزئي السحب ٧-٧-٢
 منظمة دولية أن تسحب جزئياً اعرتاضاً على حتفظ أو جيوز لدولة 

تنص املعاهدة على خالف ذلك. وخيضع السحب اجلزئـي لالعـرتاض  ما مل
لـــنفس القواعـــد الشـــكلية واإلجرائيـــة الـــيت تنطبـــق علـــى الســـحب الكامـــل 

فذاً بنفس الشروط.  لالعرتاض ويكون 

 )٢٠٨(لالعرتاض اجلزئي السحب أثر ٨-٧-٢
ر القانونيـة   لالعـرتاض علـى يؤدي السحب اجلزئي إىل تعـديل اآل

نحـو عالقات التعاهدية بني صاحب االعرتاض وصـاحب الـتحفظ علـى الال
 لالعرتاض. الوارد يف الصيغة اجلديدة

 )٢٠٩(التحفظ على االعرتاض نطاق توسيع ٩-٧-٢

دوليـة أبـدت اعرتاضـاً علـى حتفـظ أن توسـع منظمة  أو جيوز لدولة 
ـــة املنصـــوص عليهـــا يف املبـــدأ  نطـــاق ذلـــك االعـــرتاض خـــالل الفـــرتة الزمني

يــؤدي هــذا التوســيع إىل تعــديل العالقــات  أال علــى ١٣-٦-٢التــوجيهي 
 التعاهدية بني صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض. 

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٠٥( 

 .١٢٦-١٢٥ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٠٦( 

 .١٢٦ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٠٧( 

 .١٢٨-١٢٧ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٠٨( 

 .١٢٨ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٠٩( 

 .١٢٩-١٢٨ نفسه، ص

 التحفظات قبول صوغ ٨-٢

 )٢١٠(التحفظات قبول أشكال ]٨-٢[ ٠-٨-٢
ـذا اخلصـوص   قد ينشأ قبول التحفظ من خالل إعـالن انفـرادي 

منظمـة دوليـة متعاقـدة خـالل املـدة  أو من خالل سكوت دولة متعاقـدة أو
 .١٣-٦-٢احملددة يف املبدأ التوجيهي 

 )٢١١(للتحفظات الضمين القبول ١-٨-٢
 تـــــنص املعاهـــــدة علـــــى حكـــــم خمـــــالف، يُعتـــــرب أن الدولــــــة مل مـــــا 

تكـــن قـــد أبـــدت اعرتاضــــاً  مل املنظمـــة الدوليـــة قـــد قبلـــت الــــتحفظ إذا أو
هـــــذا الـــــتحفظ خـــــالل الفـــــرتة الزمنيـــــة املنصـــــوص عليهـــــا يف املبـــــدأ  علـــــى

 .١٣-٦-٢ التوجيهي

 )٢١٢(إلمجاع التحفظات قبول ٢-٨-٢
كــل  أو يف حالــة الــتحفظ الــذي يتطلــب قبــوالً إمجاعيــاً مــن بعــض 
الــــيت حيـــق هلــــا أن  أو األطــــراف يف املعاهـــدةاملنظمــــات الدوليـــة  أو الـــدول

ائياً مىت حتقق.  تصبح أطرافاً فيها، يكون هذا القبول 

 )٢١٣(للتحفظ الصريح القبول ٣-٨-٢
للمنظمـة الدوليـة أن تقبـل صـراحة، يف أي وقـت،  أو جيوز للدولـة 

 منظمة دولية أخرى. أو التحفظ الذي تصوغه دولة

 )٢١٤(الصريح للقبول الكتايب الشكل ٤-٨-٢
 جيب أن يصاغ القبول الصريح للتحفظ كتابة. 

 )٢١٥(الصريح القبول صوغ إجراءات ٥-٨-٢
 ٥-١-٢و ٤-١-٢و ٣-١-٢تســـــــري املبـــــــادئ التوجيهيـــــــة  

يقتضــــيه  مــــا علــــى القبــــول الصــــريح، مــــع مراعــــاة ٧-١-٢و ٦-١-٢و
 اختالف احلال.

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢١٠( 

 .١٣١-١٢٩ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق لالطــــــــالع )٢١١(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل  ، انظــــــــرعلــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٣-١٢١ ، ا
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢١٢( 

 .١٢٤-١٢٣ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢١٣( 

 .١٢٦-١٢٤ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢١٤( 

 .١٢٦ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢١٥( 

 .١٢٧ نفسه، ص

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   55 13/07/2020   08:17:37



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 50   والستني الثانية دور
 

 

 الـــــتحفظ كيـــــد قبـــــل يـــــتم الـــــذي القبـــــول كيـــــد لـــــزوم عـــــدم ٦-٨-٢
 )٢١٦(رمسياً 

كيــد  أو إن قبــول دولــة  منظمــة دوليــة قبــوالً صــرحياً لــتحفظ قبــل 
يتطلــــــب يف حــــــد  ال ١-٢-٢هــــــذا الــــــتحفظ وفقــــــاً للمبــــــدأ التــــــوجيهي 

 كيدًا. ذاته

 )٢١٧(دولية ملنظمة التأسيسي الصك على التحفظ قبول ٧-٨-٢
سيســـياً ملنظمـــة دوليـــة،  تـــنص  مل ومـــا إذا كانـــت املعاهـــدة صـــكاً 

املعاهـــدة علـــى حكـــم خمـــالف، يتطلـــب الـــتحفظ قبـــول اجلهـــاز املخـــتص يف 
 .املنظمة تلك

 )٢١٨(سيسي صك على التحفظ بقبول املختص اجلهاز ٨-٨-٢
رهنــاً بقواعــد املنظمــة، يعــود االختصــاص يف قبــول الــتحفظ علــى  

سيسي ملنظمة دولية إىل:  صك 

لبّت يف قبول عضو يف  (أ)   املنظمة؛ أواجلهاز املختص 

 بتعديل الصك التأسيسي؛ أو املختص اجلهاز (ب) 

 بتفسري هذا الصك. املختص اجلهاز (ج) 

 )٢١٩(سيسي صك على التحفظ قبول طرائق ٩-٨-٢
يكون القبول الصادر عن  أال رهناً بقواعد املنظمة، جيب -١ 

ــــة ــــول عضــــوية الدول ــــوالً ضــــمنياً. غــــري أن قب  جهــــاز املنظمــــة املخــــتص قب
 املنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبوالً لذلك التحفظ. أو

سيســـي ملنظمــــة  -٢  ألغـــراض قبـــول الـــتحفظ علــــى صـــك 
املنظمـات  أو ُيشرتط القبول الفردي للـتحفظ مـن جانـب الـدول ال دولية،

 الدولية األعضاء يف املنظمة.

 )٢٢٠(بعد نفاذه يبدأ مل سيسي صك على التحفظ قبول ١٠-٨-٢
فــذ املفعــول بعــد يف احلالــة املشــار  مل إذا  يكــن الصــك التأسيســي 

تعـــرتض  مـــا مل ، يعتـــرب الـــتحفظ مقبـــوالً ٧-٨-٢إليهـــا يف املبـــدأ التـــوجيهي 
شـهراً  ١٢منظمة دولية موقعة خالل فرتة أقصـاها  أو عليه أي دولة موقعة

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢١٦( 

 نفسه.
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢١٧( 

 .١٢٩-١٢٧ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرهيعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢١٨( 

 .١٣٠ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢١٩( 

 .١٣١-١٣٠ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢٠( 

 .١٣٣-١٣١ نفسه، ص

ائيــاً  بعــد تلقيهــا إشــعاراً بــذلك الــتحفظ. ويكــون هــذا القبــول اإلمجــاعي 
 . قحتق مىت

 الصـــك علـــى حتفـــظ بشـــأن دوليـــة منظمـــة يف العضـــو فعـــل رد ١١-٨-٢
 )٢٢١(التأسيسي

املنظمــات الدوليــة  أو الــدول ٧-٨-٢ال مينــع املبــدأ التــوجيهي  
مالءمــة حتفــظ  أو األعضــاء يف منظمــة دوليــة مــن اختــاذ موقــف بشــأن جــواز

سيسـي للمنظمـة. ويكـون هـذا الـرأي يف حـد ذاتـه عـدمي األثـر  على صك 
 الناحية القانونية.من 

 )٢٢٢(التحفظ لقبول النهائي الطابع ١٢-٨-٢
 تعديل قبول التحفظ. أو ال جيوز سحب 

ت على األفعال ردود صوغ ٩-٢  التفسريية اإلعال
 )٢٢٣(التفسريي اإلعالن على املوافقة ١-٩-٢

ً تصـدره دولـة  ً انفراد  تعين "املوافقة" على اإلعالن التفسريي بيا
دولية كرد فعل على إعالن تفسريي متعلق مبعاهدة صاغته دولـة منظمة  أو

املنظمة مصدرة البيان  أو منظمة دولية أخرى، وتعرب فيه الدولة أو أخرى
 عن اتفاقها مع التفسري املصاغ يف ذلك اإلعالن.

 )٢٢٤(التفسريي اإلعالن معارضة ٢-٩-٢
ً تصـــدره   ً انفـــراد  دولـــةتعـــين "معارضـــة" اإلعـــالن التفســـريي بيـــا

منظمة دولية كرد فعل على إعالن تفسريي متعلق مبعاهدة صاغته دولـة  أو
املنظمـــة مصـــدرة  أو منظمـــة دوليـــة أخـــرى، وتـــرفض فيـــه الدولـــة أو أخـــرى

يف ذلـك عـن طريـق صـوغ  مبا البيان التفسري املصاغ يف اإلعالن التفسريي،
 تفسري بديل.

 )٢٢٥(التفسريي اإلعالن تكييف إعادة ٣-٩-٢
 ١-  ً ً انفــراد تعــين "إعــادة تكييــف" اإلعــالن التفســريي بيــا

منظمة دولية كرد فعل على إعالن تفسريي متعلق مبعاهـدة  أو تصدره دولة
املنظمـة  أو منظمة دولية أخرى، وتعامـل فيـه الدولـة أو صاغته دولة أخرى

 بوصفه حتفظاً. مصدرة البيان اإلعالنَ 

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢١( 

 .١٣٤-١٣٣ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢٢( 

 .١٣٤ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢٣( 

 .١٣٦-١٣٥ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــريعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيه علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢٤( 

 .١٣٩-١٣٦ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢٥( 

 .١٤١-١٣٩ نفسه، ص
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 51 املعاهدات على التحفظات 

 

 

تعتـــزم  الدوليـــة الـــيت املنظمـــة أو ينبغـــي أن تراعـــي الدولـــة -٢ 
 ٣-١ معاملـــــة إعـــــالن تفســـــريي بوصـــــفه حتفظـــــاً املبـــــادَئ التوجيهيـــــة مـــــن

 .٣-٣-١إىل 

 )٢٢٦(التكييف إعادة أو املعارضة أو املوافقة صوغ حرية ٤-٩-٢
 أي منظمـة دوليـة متعاقـدة وألي دولـة أو جيوز ألي دولـة متعاقـدة 

املعاهدة أن تصوغ يف أي وقـت منظمة دولية حيق هلا أن تصبح طرفاً يف  أو
 إعادة تكييفه. أو معارضته أو املوافقة على إعالن تفسريي

 )٢٢٧(التكييف وإعادة واملعارضة املوافقة شكل ٥-٩-٢
 معارضـــــته أو يُفضَّـــــل أن تصـــــاغ املوافقـــــة علـــــى إعـــــالن تفســـــريي 

 إعادة تكييفه كتابة. أو

 )٢٢٨(التكييف وإعادة واملعارضة املوافقة تعليل ٦-٩-٢
إعـادة  أو معارضـته أو ينبغي أن تبني املوافقة على إعالن تفسريي 

 تكييفه، قدر اإلمكان، األسباب الداعية إىل صوغها.

 )٢٢٩(التكييف إعادة أو املعارضة أو املوافقة وإبالغ صوغ ٧-٩-٢
 معارضـــته أو ينبغــي صـــوغ وإبــالغ املوافقـــة علــى إعـــالن تفســريي 

 ٤-١-٢و ٣-١-٢وفقــــــــاً للمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة إعــــــــادة تكييفــــــــه  أو
 يقتضيه اختالف احلال. ما ، مع مراعاة٧-١-٢و ٦-١-٢و ٥-١-٢و
 )٢٣٠(املعارضة أو املوافقة قرينة انعدام ٨-٩-٢

 معارضته. أو ال تُفرتض املوافقة على إعالن تفسريي -١ 
 ١-٩-٢بـــــــــــــرغم أحكـــــــــــــام املبـــــــــــــدأين التـــــــــــــوجيهيني  -٢ 

معارضــته،  أو ُتســتنتج املوافقــة علــى إعــالن تفســريي، جيــوز أن ٢-٩-٢و
املنظمــات الدوليــة املعنيــة، مــع  أو يف حــاالت اســتثنائية، مــن ســلوك الــدول

 مراعاة كل الظروف ذات الصلة.
 )٢٣١(تفسريي إعالن إزاء السكوت ٩-٩-٢

منظمـة دوليــة إزاء  أو ال ُيسـتنتج مـن جمـرد سـكوت دولـة -١ 
 عليه. إعالن تفسريي موافقتها

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢٦( 

 .١٤١ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢٧( 

 .١٤٢ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢٨( 

 .١٤٣ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٢٩( 

 .١٤٤-١٤٣ نفسه، ص
املرجــــع  انظـــر، علـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٣٠( 

 .١٤٥-١٤٤ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٣١( 

 .١٤٦ نفسه، ص

 يف حــــــاالت اســــــتثنائية، قــــــد يكــــــون لســــــكوت الدولــــــة -٢ 
لنسـبة إىل البـت فيمـا إذا كانـت، بسـلوكها ومـع  أو املنظمة الدوليـة أمهيـة 

 أخذ الظروف يف االعتبار، قد وافقت على اإلعالن التفسريي.
ت على الفعل ردود ١٠-٩-٢[  )٢٣٢(املشروطة التفسريية اإلعال

، مــــع ١٢-٨-٢إىل  ١-٦-٢تســــري املبــــادئ التوجيهيــــة مــــن  
يقتضـــيه اخـــتالف احلـــال، علـــى ردود فعـــل الـــدول واملنظمـــات  مـــا مراعـــاة

ت التفسريية املشروطة.]  الدولية على اإلعال
ت التحفظات جواز -٣  التفسريية واإلعال
 )٢٣٣(اجلائزة التحفظات ١-٣

ـــة  ـــع معاهـــدة أو للدول ـــد توقي ـــة، عن التصـــديق  أو للمنظمـــة الدولي
االنضــمام إليهــا، أن  أو املوافقــة عليهــا أو قبوهلــا أو إقرارهــا رمسيــاً  أو عليهــا

 مل: ما تصوغ حتفظاً،

 حتظر املعاهدة هذا التحفظ؛ أو (أ) 

جيوز أن تُبـدى سـوى حتفظـات  ال تنص املعاهدة على أنه (ب) 
 حمدَّدة ليس من بينها التحفظ املعين؛ أو

ن تـنص  ال يكن التحفظ، يف احلـاالت الـيت (ج)  عليهـا الفقـر
 و(ب)، خمالفاً ملوضوع املعاهدة والغرض منها. (أ) الفرعيتان

 )٢٣٤(صراحةً  املعاهدة حتظرها اليت التحفظات ١-١-٣
يكون التحفظ حمظوراً صراحًة مبوجب املعاهدة إذا كانت املعاهدة  

 خاصاً: تتضمن حكماً 

 حيظر مجيع التحفظات؛ أو (أ) 

أحكام حمددة، وصيغ التحفظ حيظر إبداء حتفظات على  (ب) 
 املعين على حكم من هذه األحكام؛ أو

حيظر فئات معينـة مـن التحفظـات، وكـان الـتحفظ املعـين  (ج) 
 يندرج ضمن فئة من هذه الفئات.

 )٢٣٥(احملدَّدة التحفظات تعريف ٢-١-٣
، يعين تعبـري "التحفظـات احملـدَّدة" ١-٣ألغراض املبدأ التوجيهي  

عاهدة صراحًة علـى إمكانيـة إبـدائها بشـأن أحكـام التحفظات اليت تنص امل

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٣٢( 

 .١٤٨-١٤٦ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق لالطــــــــالع )٢٣٣(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل  ، انظــــــــرعلــــــــى هــــــــذا املب

لد٢٠٠٦ حولية  .١٨٢-١٨٠ الثاين (اجلزء الثاين)، ص ، ا
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٣٤( 

 .١٨٧-١٨٣ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٣٥( 

 .١٩٢-١٨٧ نفسه، ص
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 52   والستني الثانية دور
 

 

ــــــة مــــــن املعاهــــــدة ــــــق فيمــــــابشــــــأن املعاهــــــدة ككــــــل  أو معين ــــــبعض  يتعل ب
 .احملددة اجلوانب

 )٢٣٦(املعاهدة حتظرها ال اليت التحفظات جواز ٣-١-٣
 جيــوز لدولــة فــال إذا كانــت املعاهــدة حتظــر صــوغ حتفظــات معينــة، 

إذا كــــان هــــذا  إال حتظــــره املعاهــــدة ال منظمــــة دوليــــة أن تصــــوغ حتفظــــاً  أو
 يتعارض مع موضوع املعاهدة والغرض منها. ال التحفظ

 )٢٣٧(احملددة التحفظات جواز ٤-١-٣
دون  إذا كانت املعاهدة تنص على إمكانية صـوغ حتفظـات حمـددة 

ا،  منظمـــة دوليـــة أن تصـــوغ حتفظـــاً  أو جيـــوز لدولـــة فـــال أن حتـــدد مضـــمو
 يتعارض مع موضوع املعاهدة والغرض منها. ال التحفظإذا كان هذا  إال

 )٢٣٨(منها والغرض املعاهدة موضوع مع التحفظ توافق عدم ٥-١-٣
يكون التحفظ غري متوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها إذا  

ً لتوجههـا العـام، حبيـث خيـل  مس عنصرًا أساسياً من املعاهدة يكـون ضـرور
 بعلة وجود املعاهدة.

 )٢٣٩(منها والغرض املعاهدة موضوع ديدحت ٦-١-٣
والغــــرض منهــــا حبســــن نيــــة مــــع مراعــــاة املعاهــــدة  موضــــوع حيــــدد 

ــه.  ا يف الســياق الــذي وردت في بصــفة  االســتعانة أيضــاً،وز جيــو مصــطلحا
ا التحضــريية والظــروف الــيت عقــدت فيهــ اأعماهلــبعنــوان املعاهــدة و  ،خاصــة

 .الالحقة اليت تتفق عليها األطرافة ملمارس ،وكذلك، حيثما كان مناسباً 

 )٢٤٠(العامة أو الغامضة التحفظات ٧-١-٣
يصـــاغ الـــتحفظ علـــى حنـــو يتـــيح حتديـــد نطاقـــه، بغيـــة تقيـــيم مـــدى  

 توافقه بصفة خاصة مع موضوع املعاهدة والغرض منها.

 )٢٤١(عرفية قاعدة يعكس نص على التحفظات ٨-١-٣
عرفيــة هــو عنصــر إن تعبــري نــص يف املعاهــدة عــن قاعــدة  -١ 

يشكل يف حـد ذاتـه  ال وثيق الصلة يف احلكم على صحة التحفظ وإن كان
 عائقاً أمام صوغ التحفظ على ذلك النص.

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٣٦( 

 .١٩٤-١٩٢ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٣٧( 

 .١٩٥-١٩٤ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق لالطــــــــالع )٢٣٨(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل انظــــــــر ، علــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٧ حولية  .٤٤-٣٩ ، ا
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٣٩( 

 .٤٧-٤٤ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٤٠( 

 .٥٠-٤٧ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٤١( 

 .٥٥-٥٠ نفسه، ص

 والــتحفظ علــى نــص يف املعاهــدة يعــرب عــن قاعــدة عرفيــة -٢ 
ميــّس الطــابع امللــزم لتلــك القاعــدة الــيت يســتمر انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة  ال

 املنظمـــــة الدوليـــــة املتحفظـــــة وغريهـــــا مـــــن الـــــدول أو ملزمـــــة بـــــني الدولـــــة
 املنظمات الدولية املُلَزمة بتلك القاعدة. أو

 )٢٤٢(آمرة لقاعدة املخالفة التحفظات ٩-١-٣
ــر القــانوين للمعاهــدة  لــه  أو ال ميكــن أن يســتبعد الــتحفظ األث يعدِّ

 على حنو خيالف قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الدويل.

 قابلــــــــة غــــــــري حبقــــــــوق تتعلــــــــق نصــــــــوص علــــــــى فظـــــــاتالتح ١٠-١-٣
 )٢٤٣(لالنتقاص

ـــة  ـــة أن تصـــوغ حتفظـــاً علـــى نـــص يف  أو ال جيـــوز لدول منظمـــة دولي
إذا كـــان ذلـــك الـــتحفظ  إال معاهـــدة يتعلـــق حبقـــوق غـــري قابلـــة لالنتقـــاص،

 يتوافـــق مـــع احلقـــوق وااللتزامـــات األساســـية النامجـــة عـــن تلـــك املعاهـــدة.
التوافق، تراعى األمهية اليت أولتها األطـراف لتلـك احلقـوق تقييم ذلك  ويف

 جبعلها غري قابلة لالنتقاص.

 )٢٤٤(الداخلي لقانون املتعلقة التحفظات ١١-١-٣
 منظمــة دوليــة إىل اســتبعاد أو ال جيــوز صــوغ حتفــظ ترمــي بــه دولــة 

للمعاهـــدة ككـــل  أو تعـــديل األثـــر القـــانوين لنصـــوص معينـــة يف معاهـــدة أو
ً لسالمة معايري حمددة للقانون الداخلي لتلك الدولة لقواعـد تلـك  أو صو

 إذا كان يتوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها. إال املنظمة

 )٢٤٥(اإلنسان حلقوق العامة املعاهدات على التحفظات ١٢-١-٣
ــيم مــدى توافــق الــتحفظ مــع موضــوع وغــرض معاهــدة عامــة   لتقي

احلقــوق  قابليــة عــدمي أن يؤخــذ يف احلســبان حلمايــة حقــوق اإلنســان، ينبغــ
املنصــــوص عليهــــا يف املعاهــــدة للتجزئــــة وتــــرابط هــــذه احلقــــوق وتشــــابكها 

ـــة احلـــق ـــتحفظ يف ســـياق التوجـــه العـــام  أو وكـــذلك أمهي الـــنص موضـــوع ال
ثري ذلك التحفظ عليه.  للمعاهدة، ومدى خطورة 

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٤٢( 

 .٥٨-٥٥ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٤٣( 

 .٦٠-٥٨ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٤٤( 

 .٦٣-٦٠ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٤٥( 

 .٦٤-٦٣ نفسه، ص
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 53 املعاهدات على التحفظات 

 

 

 املنازعـات بتسوية تتعلق املعاهدة يف نصوص على التحفظات ١٣-١-٣
 )٢٤٦(املعاهدة تنفيذ رصد أو

ال يكــــون الـــــتحفظ علـــــى نــــص وارد يف معاهـــــدة يتعلـــــق بتســـــوية  
رصد تنفيـذ املعاهـدة غـري متوافـق، يف حـد ذاتـه، مـع موضـوع  أو املنازعات

 يكن هذا التحفظ: ما مل املعاهدة والغرض منها،

ــــانوين لــــنص يف  أو يرمــــي إىل اســــتبعاد (أ)  تعــــديل األثــــر الق
 بد منه لعّلة وجودها؛ أو ال املعاهدة

املنظمة الدولية  أو يرتتب عليه أثر مؤداه استبعاد الدولة (ب) 
 يتعلـق فيمـالرصـد تنفيـذ املعاهـدة  أو املتحفظة مـن آليـة لتسـوية املنازعـات

بنص يف املعاهدة سبق هلـا قبولـه، إذا كـان إعمـال هـذه اآلليـة يشـكل ذات 
 الغرض املتوخى من املعاهدة.

 )٢٤٧(التحفظات جواز تقييم ٢-٣
ـــــّيم جـــــواز   ـــــة، كـــــل يف نطـــــاق اختصاصـــــه، أن تق للجهـــــات التالي

 منظمة دولية على معاهدة: أو التحفظات اليت تصوغها دولة

 املنظمات املتعاقدة؛ أو الدول املتعاقدة (أ) 

 هيئات تسوية املنازعات؛ و(ب) 

 هيئات رصد املعاهدات. و(ج) 

ـــــــــات اختصـــــــــاص ١-٢-٣ ـــــــــيم يف املعاهـــــــــدات رصـــــــــد هيئ  جـــــــــواز تقي
 )٢٤٨(التحفظات

لوظـائف املوكلـة  -١  جيوز هليئة رصد معاهدة، لغرض الوفاء 
 منظمة دولية. أو إليها، تقييم جواز التحفظات اليت تصوغها دولة

يكـــون لالســـتنتاجات الـــيت ختلـــص إليهـــا هـــذه اهليئـــة يف  -٢ 
الناجم عن أدائها لدورها يف ممارستها الختصاصها هذا نفس األثر القانوين 

 الرصد.

 جـــــواز تقيــــيم يف املعاهــــدات رصـــــد هيئــــات اختصــــاص حتديــــد ٢-٢-٣
 )٢٤٩(التحفظات

املنظمات الدولية، عنـد تكليـف هيئـاٍت  أو ينبغي أن حتدد الدول 
ختصــــاص رصــــد تطبيــــق املعاهــــدات، حيثمــــا كــــان ذلــــك مالئمــــاً، طــــابع 

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٤٦( 

 .٦٦-٦٤ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق لالطــــــــالع )٢٤٧(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل انظــــــــر ، علــــــــى هــــــــذا املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٥٤-١٤٨ ، ا
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي لتعليــــقعلـــى ا لالطـــالع )٢٤٨( 

 .١٥٥-١٥٤ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٤٩( 

 .١٥٦-١٥٥ نفسه، ص

لنسبة إىل  أما وحدود اختصاص تلك اهليئات يف تقييم جواز التحفظات.
 نفسها. هيئات الرصد القائمة، فيمكن اعتماد تدابري حتقيقاً للغاية

ــــــــدول تعــــــــاون ٣-٢-٣  رصــــــــد هيئــــــــات مــــــــع الدوليــــــــة واملنظمــــــــات ال
 )٢٥٠(املعاهدات

تكــــون الــــدول واملنظمــــات الدوليــــة الــــيت صــــاغت حتفظــــات إزاء  
لتعـاون مـع تلـك اهليئـة، وينبغـي  معاهدة تُنشئ هيئة لرصد تطبيقهـا ملزمـًة 

 تلك اهليئة جلواز التحفظات اليت صاغتها. تقييم كاملة  مراعاةهلا أن تراعي 

 هيئــة إنشـاء حالـة يف التحفظـات جــواز بتقيـيم املختصـة اهليئـات ٤-٢-٣
 )٢٥١(املعاهدة لرصد

خيـــل اختصـــاص  ال عنـــدما تنشـــئ املعاهـــدة هيئـــة لرصـــد تطبيقهـــا، 
ختصــاص الــدول املتعاقــدة املنظمــات الدوليــة املتعاقــدة يف  أو تلــك اهليئــة 

ختصـاص هيئـات تســوية  وال تقيـيم جـواز التحفظـات إزاء تلــك املعاهـدة،
 تطبيق املعاهدة. أو تفسرياملنازعات املختصة يف 

 جـــــــــواز تقيـــــــــيم يف املنازعـــــــــات تســـــــــوية هيئـــــــــات اختصـــــــــاص ٥-٢-٣
 )٢٥٢(التحفظات

ختـاذ قـرارات ملزمـة   عندما تكون هيئـة لتسـوية املنازعـات خمتصـة 
الزمـاً لوفـاء تلـك اهليئـة  مـا لألطراف يف منازعـة، ويكـون تقيـيم جـواز حتفـظ

عنصراً من عناصر القـرار، ملزمـاً ختصاصها، يكون ذلك التقييم، بوصفه 
ً لألطراف.  قانو

 )٢٥٣(التحفظ جواز عدم نتائج ٣-٣
لرغم مـن احلظـر الناشـئ عـن أحكـام   يكون التحفظ الذي يصاغ 
لرغم من تنافيه مع موضوع املعاهدة والغرض منها حتفظاً غري  أو املعاهدة

أسـس عـدم اجلـواز جائز، دومنا حاجـة إىل التمييـز بـني النتـائج املرتتبـة علـى 
 .هذه

 )٢٥٤(الدولية واملسؤولية التحفظات جواز عدم ١-٣-٣
 نتائجه مبقتضى قانون املعاهدات اجلائزدث صوغ التحفظ غري حيُ  

ـــه ،ينشـــئ وال ـــة ،يف حـــد ذات ـــة للدول املنظمـــة الدوليـــة  أو املســـؤولية الدولي
 صاغته. اليت

__________ 
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٥٠( 

 .١٥٦ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٥١( 

 .١٥٧ نفسه، ص
ــــــــى التعليــــــــق لالطــــــــالع )٢٥٢(  ــــــــدأ التــــــــوجيهي عل  ، انظــــــــرعلــــــــى هــــــــذا املب

 نفسه. املرجع
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٥٣( 

 .١٦٠-١٥٧ نفسه، ص
املرجــــع  ، انظـــرعلـــى هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي علـــى التعليــــق لالطـــالع )٢٥٤( 

 .١٦١-١٦٠ نفسه، ص
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 )٢٥٥(جائز غري لتحفظ الفردي القبول أثر ]٣-٣-٣[ ٢-٣-٣
ـــدة  ـــة متعاق ـــتحفظ أو إن قبـــول دول  غـــري جـــائز منظمـــة متعاقـــدة ل

 يرفع عنه البطالن. ال

 )٢٥٦(جائز غري لتحفظ اجلماعي القبول أثر ]٤-٣-٣[ ٣-٣-٣
الذي يتناىف مـع موضـوعها  أو يُعترب التحفظ الذي حتظره املعاهدة 

 املتعاقـــدةتعـــرتض عليـــه أي مـــن الـــدول  مل والغـــرض منهـــا حتفظـــاً جـــائزاً إذا
قــد أعلمهــا بــه صــراحة بنــاء  الوديــعاملنظمــات املتعاقــدة بعــد أن يكــون  أو

 منظمة متعاقدة. أو على طلب دولة متعاقدة

 )٢٥٧(التحفظات على الفعل ردود جواز ٤-٣
 )٢٥٨(التحفظ قبول جواز ١-٤-٣

 القبول الصريح لتحفظ غري جائز هو حبد ذاته غري جائز. 

 )٢٥٩(التحفظ على االعرتاض جواز ٢-٤-٣
املنظمــة  أو إن االعــرتاض علــى الــتحفظ الــذي تقصــد بــه الدولــة 

ا مع صاحب التحفظ تطبيق أحكام املعاهدة  الدولية أن تستبعد يف عالقا
ا التحفظ ال اليت  إذا: إال يكون جائزاً  ال يتعلق 

كانــــت األحكــــام اإلضــــافية الــــيت اســــُتبعدت علــــى هــــذا  (أ) 
ا التحفظ؛النحو ترتبط  ألحكام اليت يتعلق   ارتباطاً كافياً 

خيــل مبوضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا  ال كــان االعــرتاض و(ب) 
 يف العالقات بني صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض.

 )٢٦٠(التفسريي اإلعالن جواز ٥-٣
ً تفســــــريً  أو جيـــــوز للدولــــــة   املنظمــــــة الدوليــــــة أن تصــــــوغ إعــــــال

ــاً لقاعــدة  أو التفســريي حمظــوراً مبوجــب املعاهــدةيكــن اإلعــالن  مل مــا منافي
 قطعية من القواعد العامة للقانون الدويل.

 )٢٦١(حتفظاً  الواقع يف يشكل الذي التفسريي اإلعالن جواز ١-٥-٣
ـــان االنفـــرادي الصـــادر كـــإعالن تفســـريي يشـــكل يف   إذا كـــان البي

 ١-٣لتوجيهية من الواقع حتفظاً، جيب تقييم جوازه وفقاً ألحكام املبادئ ا
 .١٣-١-٣إىل 

__________ 
لالطــــالع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٥٥( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٥٦( 
ه. ٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٥٧(   أد
لالطــــالع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٥٨( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٥٩( 
 مثله. )٢٦٠( 
 مثله. )٢٦١( 

 )٢٦٢(املشروط التفسريي اإلعالن جواز شروط ٢-٥-٣[
جيـــب تقيــــيم جـــواز اإلعــــالن التفســــريي املشـــروط وفقــــاً ألحكــــام  

 .]١٣-١-٣إىل  ١-٣املبادئ التوجيهية من 

 )٢٦٣(املشروط التفسريي اإلعالن جواز تقييم اختصاص ٣-٥-٣[
 ، مـــع مراعـــاة٤-٢-٣إىل  ٢-٣تســري املبـــادئ التوجيهيـــة مـــن  

ت التفسريية املشروطة.] ما  يقتضيه اختالف احلال، على اإلعال

ت على الفعل ردود جواز ٦-٣  )٢٦٤(التفسريية اإلعال
حكـــــــــام املبـــــــــدأين التـــــــــوجيهيني    ،٢-٦-٣و ١-٦-٣رهنــــــــاً 

إعــادة تكييفــه  أو معارضــته أو ختضــع املوافقــة علــى اإلعــالن التفســريي ال
 از.ألي شرط من شروط اجلو 

ت على املوافقة جواز ١-٦-٣  )٢٦٥(التفسريية اإلعال
ــــا   املوافقــــة علــــى اإلعــــالن التفســــريي غــــري اجلــــائز هــــي حبــــد ذا

 .جائزة غري

ت معارضة جواز ٢-٦-٣  )٢٦٦(التفسريية اإلعال
ــــــدر  مــــــا  تكــــــون معارضــــــة اإلعــــــالن التفســــــريي غــــــري جــــــائزة بق

املنصــــوص عليهــــا يف املبــــدأ بشــــروط جــــواز اإلعــــالن التفســــريي  تتقيــــد ال
 .٥-٣ التوجيهي

ر -٤ ت للتحفظات القانونية اآل  )٢٦٧(التفسريية واإلعال
 )٢٦٨(أخرى منظمة أو دولة إزاء التحفظ إنشاء ١-٤

ـــة  ـــتحفظ الـــذي تصـــوغه دول ـــة  أو يُنشـــأ ال منظمـــة دوليـــة إزاء دول
ملقتضـيات الشـكل منظمـة متعاقـدة إذا كـان جـائزاً وصـيغ وفقـاً  أو متعاقدة

 املنظمة املتعاقدة. أو واإلجراءات، وإذا قبلته تلك الدولة املتعاقدة

 )٢٦٩(صراحة املعاهدة جتيزه الذي التحفظ إنشاء ١-١-٤
ال يتطلــــب الــــتحفظ الــــذي جتيــــزه املعاهــــدة صــــراحة أي  -١ 

تـنص  مـا مل قبول الحق من الدول املتعاقدة واملنظمـات املتعاقـدة األخـرى،
 ى ذلك.املعاهدة عل

__________ 
 مثله. )٢٦٢( 
 مثله. )٢٦٣( 
 مثله. )٢٦٤( 
 مثله. )٢٦٥( 
 مثله. )٢٦٦( 
ه. ٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٦٧(   أد
لالطــــالع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٦٨( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٦٩( 
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يُنشــأ الــتحفظ الــذي جتيــزه املعاهــدة صــراحة إزاء الــدول  -٢ 
املتعاقــدة واملنظمــات املتعاقــدة األخــرى إذا جــرى صــوغه وفقــاً ملقتضــيات 

 الشكل واإلجراءات.

 )٢٧٠(لكامل تطبيقها يلزم معاهدة على التحفظ إنشاء ٢-١-٤
ـــتحفظ علـــى   ـــني، مـــن العـــدد احملـــدود ال ـــدول املعاهـــدة الـــيت يتب لل

ا ومــن موضــوعها والغــرض منهــا، أن تطبيقهــا  واملنظمــات املتفاوضــة بشــأ
لكامل بني مجيع األطـراف شـرط أساسـي ملوافقـة كـل طـرف علـى االلتـزام 

كـان ذلـك إذا   املتعاقـدة األخـرىالـدول املتعاقـدة واملنظمـات  إزاء ا يُنشـأ
ات، وإذا قبلتـــه واإلجـــراءلشـــكل قتضـــيات امل وصـــيغ وفقـــاً الـــتحفظ جـــائزاً 

 مجيع الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة.

 )٢٧١(دولية ملنظمة سيسي صك على التحفظ إنشاء ٣-١-٤
ـــ  ملنظمـــة معاهـــدة تشـــّكل الصـــك التأسيســـي تحفظ علـــى يُنشـــأ ال

كـــان جـــائزاً   إزاء الـــدول املتعاقــدة واملنظمـــات املتعاقـــدة األخــرى إذادوليــة 
ات، وإذا مت قبولـه وفقـاً للمبــادئ شــكل واإلجـراءالقتضـيات مل وصـيغ وفقـاً 

 .١٠-٨-٢إىل  ٧-٨-٢التوجيهية من 

ر ٢-٤  )٢٧٢(املُنشأ التحفظ آ
 )٢٧٣(املُنشأ التحفظ صاحب وضع ١-٢-٤

 ١-٤وفقـــــاً للمبـــــادئ التوجيهيـــــة مـــــن  الـــــتحفظمبجـــــرد إنشـــــاء  
منظمــة متعاقــدة  أو دولــة متعاقــدةصــاحب الــتحفظ  ، يصــبح٣-١-٤إىل 
 املعاهدة. يف

 )٢٧٤(املعاهدة نفاذ بدء يف التحفظ إنشاء أثر ٢-٢-٤
يُـدرَج صـاحب ، تكن املعاهدة قـد بـدأ نفاذهـا بعـد مل إذا -١ 
الــدول املتعاقــدة واملنظمــات املتعاقــدة العــدد املطلــوب مــن ضــمن الــتحفظ 

 لبدء نفاذ املعاهدة مبجرد إنشاء التحفظ.

ريخ أسـبق  -٢  جيوز مع ذلك أن يُدرَج صاحب التحفظ يف 
لبـدء نفـاذ املنظمـات املتعاقـدة و الدول املتعاقـدة العدد املطلوب من ضمن 

 تعـــــــارض ذلـــــــك يف احلالـــــــة املعنيـــــــة أي دولـــــــة متعاقـــــــدة مل املعاهـــــــدة، إذا
 .متعاقدة منظمة أو

__________ 
 مثله. )٢٧٠( 
 مثله. )٢٧١( 
ه. ٢-انظر الفرع جيملالطالع على التعليق،  )٢٧٢(   أد
لالطــــالع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٧٣( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٧٤( 

 يف كطـــــرف  الـــــتحفظ صـــــاحب وضـــــع يف الـــــتحفظ إنشـــــاء أثـــــر ٣-٢-٤
 )٢٧٥(املعاهدة

لنســـبة ل  لـــدول جيعــل إنشـــاء الـــتحفظ صـــاحبه طرفـــاً يف املعاهـــدة 
ــــدة و  ــــتحفظ إزاءهــــا إذا كانــــت املنظمــــات املتعاق ــــيت أُنشــــئ ال ــــدة ال املتعاق

فذة  مىت بدأ نفاذها. أو املعاهدة 

 )٢٧٦(التعاهدية العالقات يف املُنشأ التحفظ أثر ٤-٢-٤
ـــتحفظ إن إنشـــاء  -١   عـــدلي أو يســـتبعدطـــرف آخـــر إزاء ال

ـــا مـــع ذلـــك الدوليـــة املنظمـــة  أو لنســـبة إىل الدولـــة املتحفظـــة، يف عالقا
ــر الطــرف اآلخــر،  ــاالقــانوين ألحكــام املعاهــدة الــيت يتاألث  الــتحفظ علــق 

، بـــبعض اجلوانـــب احملـــددة يتعلـــق فيمـــااألثـــر القـــانوين للمعاهـــدة ككـــل  أو
 .التحفظوذلك إىل املدى الذي يذهب إليه هذا 

ــبعض  مــا بقــدر -٢  ــر القــانوين ل ــتحفظ املُنشــأ األث يســتبعد ال
تكــــون عليــــه  وال يكــــون لصــــاحب الــــتحفظ حقــــوق ال أحكــــام املعاهــــدة،

التزامـــات مبوجـــب هـــذه األحكـــام يف عالقاتـــه مـــع األطـــراف األخـــرى الـــيت 
ملثـــل حقـــوق وال أُنشـــئ الـــتحفظ إزاءهـــا.  تكـــون هلـــذه األطـــراف األخـــرى 

ــــــا مــــــع تكــــــون عليهــــــا  وال التزامــــــات مبوجــــــب هــــــذه األحكــــــام يف عالقا
 .التحفظ صاحب

ـــبعض  مـــا بقـــدر -٣  ـــر القـــانوين ل ـــتحفظ املُنشـــأ األث يعـــدل ال
أحكــام املعاهــدة، يكــون لصــاحب الــتحفظ حقــوق وتكــون عليــه التزامــات 
مبوجـب هـذه األحكــام، بصـيغتها املعدلــة مبوجـب الــتحفظ، يف عالقاتـه مــع 

لـــتحفظ إزاءهـــا. ويكـــون هلـــذه األطــــراف األطـــراف األخـــرى الـــيت أُنشـــئ ا
األخــرى حقــوق وتكــون عليهــا التزامــات مبوجــب هــذه األحكــام، بصــيغتها 

ا مع صاحب التحفظ.  املعدلة مبوجب التحفظ، يف عالقا

 )٢٧٧(التحفظ ا يتعلق اليت لاللتزامات املتبادل غري التطبيق ٥-٢-٤
ـــا تكـــون االلتزامـــات مبوجـــب األحكـــام الـــيت  مـــا ال بقـــدر  يتعلـــق 

موضـــوع  أو الــتحفظ خاضــعة للتطبيــق املتبـــادل بســبب طبيعــة االلتزامــات
يتـأثر مضـمون التزامـات األطـراف غـري صـاحب  ال املعاهدة والغرض منهـا،

يكـون  ال يتأثر مضمون التزامات هـذه األطـراف أيضـاً عنـدما وال التحفظ.
 التطبيق املتبادل ممكناً بسبب مضمون التحفظ.

 )٢٧٨(صحيح حتفظ على اضاالعرت  أثر ٣-٤
دوليـة معرتضـة،  منظمـة أو دولـةإزاء  أُنشئالتحفظ قد  يكن مل ما 

ر املتوخــاة مــن حتفــظ صــحيح فــإن صــوغ اعــرتاض علــى  مينــع حــدوث اآل
 املنظمة املعرتضة. أو التحفظ إزاء الدولة

__________ 
 مثله. )٢٧٥( 
 مثله. )٢٧٦( 
 مثله. )٢٧٧( 
 مثله. )٢٧٨( 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 56   والستني الثانية دور
 

 

 االعـــرتاض صـــاحب بـــني املعاهـــدة نفـــاذ بـــدء يف االعـــرتاض أثـــر ١-٣-٤
 )٢٧٩(التحفظ وصاحب

ـــة متعاقـــدةال مينـــع   منظمـــة متعاقـــدة علـــى حتفـــظ  أو اعـــرتاض دول
املنظمــــــــة املعرتضــــــــة  أو املعاهــــــــدة بــــــــني الدولــــــــة بــــــــدَء نفــــــــاذ صــــــــحيح
ذكورة يف املبـــدأ التـــوجيهي احلالـــة املـــ يف إال املنظمـــة املتحفظـــة، أو والدولـــة

٤-٣-٤. 

ــــــــدء ٢-٣-٤ ــــــــني املعاهــــــــدة نفــــــــاذ ب ــــــــتحفظ صــــــــاحب ب  وصــــــــاحب ال
 )٢٨٠(االعرتاض

ــــدأ   ــــني  نفــــاذيب ــــتحفظ الصــــحيح املعاهــــدة ب ــــة صــــاحب ال والدول
مـىت أصـبح صـاحب الـتحفظ دولـة املنظمة املتعاقـدة املعرتضـة  أو املتعاقدة
ومـــىت بـــدأ  ١-٢-٤للمبـــدأ التـــوجيهي  وفقـــاً  منظمـــة متعاقـــدة أو متعاقـــدة

 .املعاهدة نفاذ

 يُشرتط عندما التحفظ لصاحب لنسبة املعاهدة نفاذ بدء عدم ٣-٣-٤
 )٢٨١(إلمجاع القبول

إلمجــاع   الــتحفظ، فــإن االعــرتاض  شــرطاً إلنشــاءإذا كــان القبــول 
بـدء منظمـة متعاقـدة مينـع  أو دولة متعاقـدةعلى حتفظ صحيح الذي تبديه 

 ملنظمة املتحفظة.ا أو لدولةا إزاءاملعاهدة نفاذ 

 وصـــــاحب الـــــتحفظ صـــــاحب بـــــني املعاهـــــدة نفـــــاذ بـــــدء عـــــدم ٤-٣-٤
 )٢٨٢(األقصى األثر ذي االعرتاض

 صـحيحمنظمة متعاقدة على حتفظ  أو عرتاض دولة متعاقدةمينع ا 
املنظمـــة  أو ملعرتضـــة والدولـــةااملنظمـــة  أو املعاهـــدة بـــني الدولـــةبـــدَء نفـــاذ 
تلـك املنظمة املعرتضة بوضـوح عـن  أو الدولة وذلك إذا أعربت ،املتحفظة

 . ٨-٦-٢للمبدأ التوجيهي  وفقاً النية 

 )٢٨٣(التعاهدية العالقات يف االعرتاض أثر ٥-٣-٤
ــةتعــارض ال مل إذا -١  علــى املعرتضــة دوليــة النظمــة امل أو دول

 املنظمـة املتحفظــة، أو هــا وبـني الدولــةاملعاهـدة بينبـدَء نفــاذ حتفـظ صــحيح 
ـــيت تطبَّـــق  ال ـــااألحكـــام ال ـــتحفظ  يتعلـــق  ـــني صـــاحب ال  الـــتحفظفيمـــا ب

 .ينص عليه التحفظ ما عرتضة، يف حدوداملنظمة امل أو والدولة

يهـــدف الـــتحفظ الصـــحيح إىل اســـتبعاد األثـــر  مـــا بقـــدر -٢ 
منظمــة  أو القــانوين لــبعض أحكــام املعاهــدة، وعنــدما تكــون دولــة متعاقــدة

متعاقــدة قــد أبــدت اعرتاضــاً علــى هــذا الــتحفظ دون أن تعــارض بــدء نفــاذ 
املنظمـة املعرتضـة  أو تُلـَزم الدولـة ال ني صـاحب الـتحفظ،املعاهدة بينهـا وبـ

__________ 
 مثله. )٢٧٩( 
 مثله. )٢٨٠( 
 مثله. )٢٨١( 
 مثله. )٢٨٢( 
 مثله. )٢٨٣( 

ألحكــــــام الــــــيت يتعلــــــق  مــــــا التعاهديــــــة،  وصــــــاحب الــــــتحفظ، يف عالقا
 .التحفظ ا

يهــــدف الــــتحفظ الصــــحيح إىل تعــــديل األثــــر  مــــا بقــــدر -٣ 
منظمــة  أو القــانوين لــبعض أحكــام املعاهــدة، وعنــدما تكــون دولــة متعاقــدة

اً علــى هــذا الــتحفظ دون أن تعــارض بــدء نفــاذ متعاقــدة قــد أبــدت اعرتاضــ
املنظمـة املعرتضـة  أو تُلـَزم الدولـة ال املعاهدة بينهـا وبـني صـاحب الـتحفظ،

حكــام املعاهــدة يف صــيغتها  مــا التعاهديــة،  وصــاحب الــتحفظ، يف عالقا
لة وفق  يتوخاه التحفظ. ما املعدَّ

ـــا -٤   تظـــل مجيـــع أحكـــام املعاهـــدة غـــري تلـــك الـــيت يتعلـــق 
ـــــــــــة ـــــــــــة أو الـــــــــــتحفظ ســـــــــــارية بـــــــــــني الدول  املنظمـــــــــــة املتحفظـــــــــــة والدول

 .املعرتضة املنظمة أو

 )٢٨٤(التحفظ ا يتعلق اليت تلك غري أحكام يف االعرتاض أثر ٦-٣-٤
يتعلـــق بـــه الـــتحفظ،  ال ال يســـري حكـــم املعاهـــدة الـــذي -١ 

ــــتحفظ، علــــى  ــــا ال ألحكــــام الــــيت يتعلــــق  ــــاً  ــــرتبط ارتباطــــاً كافي ولكنــــه ي
العالقات التعاهدية بني صاحب التحفظ وصـاحب االعـرتاض الـذي صـيغ 

 .٢-٤-٣وفقاً للمبدأ التوجيهي 

املنظمة املتحفظة أن تعارض، خالل فرتة  أو جيوز للدولة -٢ 
عـــرتاض كهـــذا، بـــدء نفـــاذ أقصـــاها اثنـــا عشـــر شـــهراً بعـــد تلقيهـــ ا إشـــعاراً 

حال عدم وجـود تلـك  ويف املنظمة املعرتضة. أو املعاهدة بينها وبني الدولة
لقدر  املعارضة، تنطبق املعاهدة بني صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض 

 املنصوص عليه يف التحفظ واالعرتاض.

 المتثـــــال إلزامـــــه عـــــدم يف الصـــــحيح الـــــتحفظ صـــــاحب حـــــق ٧-٣-٤
 )٢٨٥(حتفظه من االستفادة دون هدةللمعا

ال جيوز إلزام صاحب التحفظ اجلائز الـذي صـيغ وفقـا ملقتضـيات  
ـــــــل ألحكـــــــام املعاهـــــــدة دون االســـــــتفادة  ن ميتث الشـــــــكل واإلجـــــــراءات 

 .حتفظه من

 املعاهدة نطاق عن اخلارجة وااللتزامات احلقوق يف التحفظ أثر ٤-٤
 معاهـــدة مبوجـــب القائمـــة وااللتزامـــات احلقـــوق يف األثـــر انعـــدام ١-٤-٤

 )٢٨٦(أخرى
حقـوق  يسـتبعد وال االعـرتاض عليـه أو هقبول أو تحفظال يعدِّل ال 

معاهــــدة االعــــرتاض مبوجــــب  أو القبــــول أو ب الــــتحفظوالتزامـــات أصــــحا
 فيها. أخرى هم أطراف

__________ 
 مثله. )٢٨٤( 
 مثله. )٢٨٥( 
 مثله. )٢٨٦( 

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   62 13/07/2020   08:17:38



 57 املعاهدات على التحفظات 

 

 

 القـــانون مبوجـــب القائمـــة وااللتزامـــات احلقـــوق يف األثـــر انعـــدام ٢-٤-٤
 )٢٨٧(العريف الدويل

مـــن قواعـــد  عـــن قاعـــدة الـــتحفظ علـــى نـــص يف املعاهـــدة يعـــّرب  إن 
يـــؤثر، يف حـــد ذاتـــه، علـــى احلقـــوق وااللتزامـــات  ال عـــريفالقـــانون الـــدويل ال

بـــني ، والــيت يســتمر انطباقهــا بصــفتها هــذه القاعــدةالقائمــة مبوجــب هــذه 
امللزمـة املنظمـات الدوليـة األخـرى  أو املتحفظـة والـدولاملنظمـة  أو الدولة
 قاعدة.بتلك ال

 للقـانون العامـة القواعـد من قطعية قاعدة تطبيق يف األثر انعدام ٣-٤-٤
 )٢٨٨()آمرة قاعدة( الدويل

قطعيـة (قاعـدة التحفظ على نص يف املعاهدة يعرب عـن قاعـدة إن  
الطــابع امللــزم لتلــك يــؤثر يف  ال مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدويل آمــرة)

املنظمــــة  أو بــــني الدولــــة بصــــفتها هــــذه انطباقهــــاالــــيت يســــتمر و  ،القاعــــدة
 .األخرى املنظمات الدولية أو الدولو ة فظاملتح

 )٢٨٩(الصحيح غري التحفظ على املرتتبة النتائج ٥-٤
 الـــتحفظ بطـــالن ]٢-٥-٤و ١-٥-٤ والحقـــاً  ،٢-٣-٣[ ١-٥-٤

 )٢٩٠(الصحيح غري
يسـتويف شـروط الصـحة الشـكلية واجلـواز  ال يكون التحفظ الذي 

طالً والغياً،  املنصوص عليها يف اجلزأين الثاين والثالث من دليل املمارسة 
لتايل أي أثر قانوين. وال  يرتتب عليه 

 إىل لنسـبة الصـحيح غـري التحفظ صاحب وضع] ٣-٥-٤[ ٢-٥-٤
 )٢٩١(املعاهدة

 الدولــة املتحفظــةإذا صــيغ حتفــظ غــري صــحيح، اعُتــربت  -١ 
اعتُـربت،  أو منظمـة متعاقـدة أو املنظمة الدولية املتحفظة دولة متعاقدة أو

إذا  إال حســــب احلالــــة، طرفــــاً يف املعاهــــدة دون االســــتفادة مــــن الــــتحفظ،
 املنظمة املذكورة نية خمالفة لذلك. أو أمكن التحقق من أن لدى الدولة

ـــتحفظ بوضـــع مج -٢  ـــة صـــاحب ال يـــع جيـــب التحقـــق مـــن ني
ــذه الغايــة يف االعتبــار،  يف ذلــك مبــا العوامـل الــيت قــد تكــون وثيقــة الصـلة 

 يلي: ما

 صيغة التحفظ؛ (أ) 

__________ 
 مثله. )٢٨٧( 
 مثله. )٢٨٨( 
ه. ٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٨٩(   أد
لالطــــالع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٩٠( 
ه. ٢-جيم  أد
 مثله. )٢٩١( 

ت الصــادرة عــن صــاحب الــتحفظ عنــد التفــاوض  و(ب)  البيــا
عند إعرابـه بطريقـة  أو التصديق عليها، أو عند التوقيع أو بشأن املعاهدة،

 ملعاهدة؛أخرى عن املوافقة على االلتزام 

 السلوك الالحق لصاحب التحفظ؛ و(ج) 

ردود فعـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدول املتعاقـــــــــــــــــدة واملنظمـــــــــــــــــات  (د)و 
 األخرى؛ املتعاقدة

ا التحفظ؛ أو احلكم و(ه)   األحكام اليت يتعلق 

 موضوع املعاهدة والغرض منها. و(و) 

 )٢٩٢(الصحيح غري التحفظ على الفعل ردود] ٤-٥-٤[ ٣-٥-٤
تبديــه  مــا بطــالن الــتحفظ غــري الصــحيح علــىال يتوقــف  -١ 

 قبول. أو منظمة متعاقدة من اعرتاض أو دولة متعاقدة

املنظمة الدولية اليت تـرى  أو ينبغي مع ذلك على الدولة -٢ 
أن هــذا الــتحفظ غــري صــحيح أن تصــوغ اعرتاضــاً معلَّــالً بشــأنه يف أقــرب 

 وقت ممكن، إذا اعتربت ذلك مناسباً.

 يف األخــــرى األطــــراف بــــني العالقــــات يف تحفظالــــ أثــــر انعــــدام ٦-٤
 )٢٩٣(املعاهدة

لنســـــبة إىل األطـــــراف   ال يغـــــري الـــــتحفظ مـــــن أحكـــــام املعاهـــــدة 
ا فيما بينها.  األخرى يف املعاهدة يف عالقا

 )٢٩٤(التفسريي اإلعالن أثر ٧-٤
 إعــالن بواســطة املعاهــدة أحكــام توضــيح] ١-٧-٤و ٧-٤[ ١-٧-٤

 )٢٩٥(تفسريي
يعــــدِّل اإلعــــالن التفســــريي االلتزامــــات الناشــــئة عــــن ال  -١ 

النطـاق الـذي يعطيـه  أو يوضـح املعـىن أو يعـدو أن حيـدد ال املعاهدة. وهـو
لـــبعض أحكامهـــا، وجيـــوز، حســـبما يكـــون  أو صـــاحب اإلعـــالن للمعاهـــدة

مناســــباً، أن يشــــكل عنصــــراً يتعــــني أخــــذه يف احلســــبان ألغــــراض تفســــري 
 ة لتفسري املعاهدات.املعاهدة وفقاً للقاعدة العام

عنــد تفســري املعاهــدة، ُتؤخــذ يف احلســبان أيضــاً، حســبما  -٢ 
املنظمات املتعاقدة األخرى على  أو يكون مناسباً، موافقة الدول املتعاقدة

ه. أو اإلعالن التفسريي  معارضتها إ

__________ 
 مثله. )٢٩٢( 
 مثله. )٢٩٣( 
ه. ٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٩٤(   أد
لتــــوجيهي، انظــــر الفــــرع لالطــــالع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا املبــــدأ ا )٢٩٥( 
ه. ٢-جيم  أد
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  إىل لنســــــــبة التفســــــــريي اإلعــــــــالن ســــــــحب أو تعــــــــديل أثــــــــر ٢-٧-٤
 )٢٩٦(اإلعالن صاحب

ر  أو جيــوز أن ترتتــب علــى تعــديلال   ســحب إعــالن تفســريي اآل
 ، وذلــــك بقــــدر١-٧-٤املنصــــوص عليهــــا يف مشــــروع املبــــدأ التــــوجيهي 

املنظمــات املتعاقــدة األخــرى قــد اعتمــدت  أو تكــون الــدول املتعاقــدة مــا
 على اإلعالن األويل.

 الــدول مجيــع عليــه وافقــت تفســريي إعــالن علــى املرتتــب األثــر ٣-٧-٤
 )٢٩٧(املتعاقدة واملنظمات دةاملتعاق

ـــذي تكـــون مجيـــع الـــدول   جيـــوز أن يشـــكل اإلعـــالن التفســـريي ال
املتعاقــــــــدة واملنظمــــــــات املتعاقــــــــدة قــــــــد وافقــــــــت عليــــــــه اتفاقــــــــاً بشــــــــأن 

 املعاهدة. تفسري

ت عليهـــا واالعـــرتاض التحفظـــات وقبـــول التحفظـــات -٥  واإلعـــال
 )٢٩٨(الدول خالفة حالة يف التفسريية

 الدول وخالفة التحفظات ١-٥
 )٢٩٩(حديثاً  املستقلة الدول ]١-٥[ ١-١-٥

ــــة مســــتقلة حــــديثاً  -١  ــــت دول ــــة، حــــني تثب خلالف شــــعار   ،
ـا يف معاهـدة متعـددة األطـراف، يُ  كدولة متعاقـدة أو رفكطصفتها   عتـرب أ

ـــة ينطبـــق قـــد أبقـــت علـــى أي حتفـــظ علـــى املعاهـــدة كـــان ريـــخ خالف ، يف 
تقم، لدى إصـدارها  ما مل اإلقليم الذي تتناوله خالفة الدول،الدول، على 

إلعراب  خلالفة،  يتناول  بصوغ حتفظ أو عن نقيض هذا القصداإلشعار 
 لتحفظ املذكور.موضع انفس املسألة اليت كانت 

خلالفــة  اً ، لــدى إصــدارها إشــعار اً للدولــة املســتقلة حــديث -٢ 
 معاهـدة متعـددة األطـراف، أن يف كدولـة متعاقـدة أو رفكطـيثبت صـفتها  

طبقـاً  جيـوز صـوغها ال التحفظـات الـيت يكـن مـن مـا مل وذلك، حتفظاً  صوغت
من  ١-٣(ج) من املبدأ التوجيهي  أو (ب) أو (أ) الفرعية ةالفقر حكام أل

 املمارسة. دليل

، ٢للفقـــرة  وفقـــاً  حتفظـــاً  دولـــة مســـتقلة حـــديثاً  صـــوغحـــني ت -٣ 
تنطبق على هذا التحفظ القواعـد ذات الصـلة الـواردة يف اجلـزء الثـاين مـن دليـل 

 املمارسة (اإلجراءات).

ألغراض هذا اجلزء من دليل املمارسة، يعين تعبـري "دولـة  -٤ 
ريخ خالفة الـدول مباشـرة، خلفاً  دولة  مستقلة حديثاً" كان إقليمها، قبل 

 .السلف مسؤولية عالقاته الدولية تتوىل الدولة بعاً  إقليماً 

__________ 
 مثله. )٢٩٦( 
 مثله. )٢٩٧( 
ه. ٢-لالطالع على التعليق، انظر الفرع جيم )٢٩٨(   أد
لالطــــالع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي، انظــــر الفــــرع  )٢٩٩( 
ه. ٢-جيم  أد

 )٣٠٠(انفصاهلا أو الدول احتاد ]٢-٥[ ٢-١-٥
ــاً  -١  الدولــة  تُعتــرب ،٣-١-٥حكــام املبــدأ التــوجيهي  رهن
قـد أبقـت علـى  النفصـاهلا أو حتـاد دولالطرف يف معاهـدة نتيجـة الاخللف 

ريـخ خالفـة الـدول، علـى ينطبق أي حتفظ على املعاهدة كان اإلقلـيم ، يف 
عنــد اخلالفــة، عــن نيتهــا عــدم  تعــرب، مــا مل الــذي تتناولــه خالفــة الــدول،

 السلف. الدولةأكثر من التحفظات اليت صاغتها  أو اإلبقاء على حتفظ

 طرف يف معاهدة نتيجة الحتاد دولال جيوز لدولة خلف  -٢ 
 .جديداً  حتفظاً  صوغأن تالنفصاهلا  أو

ــــــدما توجــــــه  -٣  ــــــف عن  شــــــئة عــــــن احتــــــاد دولدولــــــة خل
 طـرف يف معاهـدةك أو تثبـت بـه صـفتها كدولـة متعاقـدة إشعاراً انفصاهلا  أو
ريـخ خالفــة الـدول، جتــاه الدولـة الســلف، لكـن الدولــة فــذة تكـن مل ، يف 

أبقــت علــى أي قــد الدولــة هــذه عتــرب تُ ، الســلف كانــت دولــة متعاقــدة فيهــا
ريــخ خالفــينطبــق حتفــظ علــى املعاهــدة كــان ة الــدول، علــى اإلقلــيم ، يف 

هـــذا القصـــد لـــدى تعـــرب عـــن نقـــيض  مـــا مل الـــذي تتناولـــه خالفـــة الـــدول،
يتنـاول نفـس املسـألة الـيت كانـت  حتفظـاً  تصغ أو خلالفةإصدارها اإلشعار 

وجيوز هلذه الدولة اخللف أن تصوغ حتفظاً جديـداً  لتحفظ املذكور.موضع ا
 على املعاهدة.

مـا  ٣وغ حتفظـاً وفقـاً للفقـرة ال جيوز لدولة خلـف أن تصـ -٤ 
حكام أل جيوز صوغها طبقا ال اليتيكن هذا التحفظ من غري التحفظات  مل

 مــن دليــل ١-٣(ج) مــن املبــدأ التــوجيهي  أو (ب) أو (أ) الفرعيــة ةالفقــر 
تنطبق على هذا التحفظ القواعد ذات الصـلة الـواردة يف اجلـزء و  املمارسة.

 (اإلجراءات).الثاين من دليل املمارسة 

ـــــــــــة يف معينـــــــــــة بتحفظـــــــــــات االعتـــــــــــداد عـــــــــــدم ]٣-٥[ ٣-١-٥  حال
 )٣٠١(الدول احتاد

 لـــفإزاء الدولـــة اخل ويســـتمرعـــدة دول  أو عنـــدما تتحـــد دولتـــان 
فــذة إزاء دولــة مــن هـــذه نفــاذ  ريــخ خالفــة الــدول،  معاهــدة كانــت، يف 

ريخ  ،دولة من هذه الدول كانت صاغتهاالتحفظات اليت  الدول، فإن يف 
فذة إزاءها ومل خالفة الدول، دولة متعاقدة  تعود قائمة. ال تكن املعاهدة 

 )٣٠٢(خلف دولة تصوغها جديدة حتفظات إنشاء ٤-١-٥
ينطبــق اجلــزء الرابــع مــن دليــل املمارســة علــى التحفظــات اجلديــدة  

 .٢-١-٥ أو ١-١-٥التوجيهي  للمبدأاليت تصوغها دولة خلف وفقاً 

__________ 
 مثله. )٣٠٠( 

 مثله. )٣٠١( 
 مثله. )٣٠٢( 
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 59 املعاهدات على التحفظات 

 

 

ــــــــــاء ]٤-٥[ ٥-١-٥  لتحفظــــــــــات اإلقليمــــــــــي النطــــــــــاق علــــــــــى اإلبق
 )٣٠٣(السلف الدولة

الـــذي الـــتحفظ  ، يظـــل٦-١-٥حكـــام املبـــدأ التـــوجيهي  رهنـــاً  
 ١ الفقــرة أو ١-١-٥مــن املبــدأ التــوجيهي  ١مبوجــب الفقــرة أبقــي عليــه 

لنطـاق اإلقليمـي الـذي كـان حمتفظـاً  ٢-١-٥من املبـدأ التـوجيهي  ٣ أو
ريـــــخ خالفــــة الـــــدول، تعـــــرب الدولــــة اخللـــــف عــــن نقـــــيض  مــــا مل لــــه يف 

 القصد. هذا

 حالــــــــــــــــة يف للتحفظــــــــــــــــات اإلقليمــــــــــــــــي النطــــــــــــــــاق ]٥-٥[ ٦-١-٥
 )٣٠٤(الدول احتاد

عــــدة دول، وتصــــبح معاهــــدة   أو عنــــدما تتحــــد دولتــــان -١ 
ريـــخ خالفـــة الـــدول فـــذة يف  إزاء دولـــة واحـــدة مـــن الـــدول الـــيت  كانـــت 

 تنطبـــق علـــى جـــزء مـــن إقلـــيم هـــذه الدولـــة تشـــكل الدولـــة اخللـــف معاهـــدةً 
قـد أبقـت عليـه الدولـة اخللـف يُعتـرب أن حتفظ  أيتكن تنطبق عليه، فإن  مل

 مل: ما ذا اإلقليم،ينطبق على ه

نطــــاق التوســـيع عنــــد اإلشـــعار بتعـــرب الدولـــة اخللـــف،  (أ) 
 اإلقليمي للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أو

 تطبيقـــه أن الغـــرض منـــه أو تحفظالـــيرتتـــب علـــى طبيعـــة  (ب) 
ريخ  ال  الدول. خالفةميكن أن يتجاوز اإلقليم الذي كان ينطبق عليه يف 

عــــدة دول، وتصــــبح معاهــــدة   أو عنــــدما تتحــــد دولتــــان -٢ 
ريــخ خالفـة الــدول فــذة يف  عـدة دول مــن الــدول  أو إزاء دولتــني كانـت 

 تنطبــق علــى جــزء مــن إقلــيم الدولــة اخللــف الــيت نشــأ عنهــا االحتــاد معاهــدةً 
ريـخ خالفـة الـدول، تكن تنطبـق عليـه  مل ميتـد إليـه  ال فـإن هـذا اإلقلـيميف 

 مل: ما أي حتفظ، تطبيق

الـدول  تلـككـل دولـة مـن قد صاغت حتفظـاً ممـاثًال  تكن  (أ) 
ريخ خالفة الدول؛  كانتاليت   فذة إزاءها يف   أواملعاهدة 

نطــــاق التوســـيع عنــــد اإلشـــعار بتعـــرب الدولـــة اخللـــف،  (ب) 
 ؛ أوخالف هذا القصداإلقليمي للمعاهدة، عن 

نقـيض هـذا القصـد مـن الظــروف  ، علـى حنـو آخـر،فهـميُ  (ج) 
 .يف املعاهدة هذه الدولة احمليطة خبالفة

نطــــاق اإلقليمـــــي الإىل توســـــيع  يإلشـــــعار الرامــــايكــــون  -٣ 
عـــدمي ، ٢مـــن الفقـــرة  (ب) الفقـــرة الفرعيـــةملعـــىن املقصـــود يف للـــتحفظ، 

إن كــــان هــــذا التوســــيع يــــؤدي إىل تطبيــــق حتفظــــات متناقضــــة علــــى األثــــر 
 نفسه. اإلقليم

يقتضــيه  مــا مراعــاةطبــق أحكــام الفقــرات الســابقة، مــع نت -٤ 
دولــة خلــف تُعتــرب قــد أبقــت عليهــا اخــتالف احلــال، علــى التحفظــات الــيت 

__________ 
 مثله. )٣٠٣( 
 مثله. )٣٠٤( 

ريــخ  مل تكــون، عقــب احتــاد دول، دولــة متعاقــدة يف معاهــدة فــذة يف  تكــن 
 إزاء أي دولـــة مـــن الـــدول الـــيت أنشـــأت االحتـــاد، لكـــن دولـــة خالفـــة الـــدول

 متعاقـــدة خ، دوالً التـــاريذاك مـــن هـــذه الـــدول كانـــت، يف مـــن دولـــة  أكثـــر أو
 على جزء مـن إقلـيم الدولـة اخللـفسارية املعاهدة تصبح عندما  وذلك ،فيها
ريخ خالفة الدول. مل  تكن تنطبق عليه يف 

 حالــة يف اخللــف الدولــة لتحفظــات اإلقليمــي النطــاق ]٦-٥[ ٧-١-٥
 )٣٠٥(اإلقليم من جبزء املتعلقة اخلالفة

جبــزء مــن إقلــيم أن تنطبــق عنــدما يرتتــب علــى خالفــة دول متعلقــة  
طرفـــاً فيهـــا، علـــى ذلـــك  أو معاهــدة، تكـــون الدولـــة اخللـــف دولـــة متعاقـــدة

 صـاغته، فإن أي حتفـظ علـى تلـك املعاهـدة تكـون تلـك الدولـة قـد اإلقليم
ــاراً  ينطبــق أيضــاً  ســابقاً  ريــخ خالفــة الــدول، علــى ذلــك اإلقلــيم اعتب  مــن 

 مل: ما

 القصد؛ أوتعرب الدولة اخللف عن نقيض هذا  (أ) 

علــى إقلــيم يقتصــر تطبيقــه نطــاق مــن الــتحفظ أن  يتبــني (ب) 
ـــة اخللـــف  ـــدول ملـــا حـــدودهاداخـــل الدول ـــة ال ـــخ خالف ري ـــل  علـــى  أو ،قب

 معني. إقليم

ر توقيــت ]٧-٥[ ٨-١-٥  اخللــف الدولــة إبقــاء عــدم علــى املرتتبــة اآل
 )٣٠٦(السلف الدولة صاغته حتفظ على

-٥لمبــدأ التــوجيهي لوفقــاً  ،اخللــف الدولــة ال يصــبح عــدم إبقــاء 
فذاً إزاء الدولة السلف الذي صاغته تحفظ ، على ال٢-١-٥ أو ١-١

 طــرف أو منظمــة متعاقــدة أو طــرف يف املعاهــدة، أو متعاقــدةدولــة أخــرى 
 بذلك. إشعاراً املنظمة  أو عندما تتسلم تلك الدولة إال ،فيها

 )٣٠٧(خلف دولة تصوغها اليت املتأخرة التحفظات ]٩-٥[ ٩-١-٥
 : إذا صاغتهمتأخراً  حتفظاً  التحفظ عتربيُ  

 أن تكـون قـد َأشـَعرت خبالفتهـابعـد  دولة مستقلة حـديثاً  )أ( 
 أو يف املعاهدة؛

أن بعــد  ســتقلة حــديثاً الــدول امل مــن ليســتدولــة خلــف  (ب) 
 صــــفتها كدولــــة متعاقــــدةبــــه ثبــــت تاإلشــــعار الــــذي تكــــون قــــد أصــــدرت 

ريــخ خالفـــة الــدول  فـــذة تكــن مل معاهـــدةطــرف يف ك أو الدولـــة إزاء يف 
 السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو

إزاء  ســــتقلة حــــديثاً الــــدول امل مــــن ليســــتدولــــة خلــــف  (ج) 
 .خالفة الدولعقب تلك الدولة جتاه فذة ظلت معاهدة 

__________ 
 مثله. )٣٠٥( 
 مثله. )٣٠٦( 
 مثله. )٣٠٧( 
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 الدول وخالفة التحفظات على االعرتاضات ٢-٥
 صـاغتها الـيت االعرتاضات على اخللف الدولة إبقاء ]١٠-٥[ ١-٢-٥

 )٣٠٨(السلف الدولة
قـد عتـرب الدولـة اخللـف تُ  ،٢-٢-٥حكام املبدأ التـوجيهي  رهناً  

دولــة صــاغته الدولــة الســلف إزاء حتفــظ صــاغته اعــرتاض  أبقــت علــى أي
مـا  املعاهدة،منظمة دولية طرف يف  أو دولة أو منظمة متعاقدة أو متعاقدة

 .عن نقيض هذا القصد عند اخلالفة تعرب مل

 حالـــــــــة يف معينـــــــــة عرتاضـــــــــات االعتـــــــــداد عـــــــــدم ]١١-٥[ ٢-٢-٥
 )٣٠٩(الدول احتاد

إزاء الدولــة ويسـتمر عـدة دول،  أو عنـدما تتحـد دولتـان -١ 
فذة إزاء نفاذ الناشئة عن االحتاد  ريخ خالفة الدول،  معاهدة كانت، يف 

دولـة مـن  مـا أيـة اعرتاضـات صـاغتها إزاء حتفـظالدول، فإن  تلكدولة من 
ريــــخ خالفــــة الــــدول، دولــــة متعاقــــدة تلــــك تكــــن  ومل الــــدول كانــــت، يف 

 .تعود قائمة ال ذة إزاءهافاملعاهدة 

الدولـــــة  وتصـــــبحعــــدة دول،  أو عنــــدما تتحـــــد دولتـــــان -٢ 
ا  حتفظـاتعلـى يف معاهدة أبقـت  طرفاً  أو لف دولة متعاقدةاخل  وفقـاً بشـأ

االعرتاضــات علــى حتفــظ  فــإن ،٢-١-٥ أو ١-١-٥للمبــدأ التــوجيهي 
طـرف  أو منظمـة متعاقـدةعـن  أو طـرف أو دولة أخرى متعاقدةصادر عن 
لـتحفظ معـادالً  أو مطابقـاً إذا كان هـذا الـتحفظ  تعود قائمة ال يف املعاهدة

 نفسها.عليه الدولة اخللف أبقت 

 علــــــى صــــــيغت الــــــيت االعرتاضــــــات علــــــى اإلبقــــــاء ]١٢-٥[ ٣-٢-٥
 )٣١٠(السلف الدولة حتفظات

ـــرب أنإذا   ـــة اخللـــف  اعُت  يللمبـــدأ التـــوجيه وفقـــاً قـــد أبقـــت الدول
أي الدولــــة الســــلف، فـــــإن  صــــاغتهحتفــــظ علــــى  ٢-١-٥ أو ١-١-٥

طـــرف يف  أو دولـــة أخـــرى متعاقـــدةصـــاغته اعـــرتاض علـــى ذلـــك الـــتحفظ 
يُعتــــــرب قائمــــــاً إزاء  املعاهــــــدة طــــــرف يف أو منظمــــــة متعاقــــــدة أو املعاهــــــدة
 .اخللف الدولة

 تصـــــــــــــدر مل الـــــــــــــيت الســـــــــــــلف الدولـــــــــــــة حتفظـــــــــــــات ]١٣-٥[ ٤-٢-٥
ا اعرتاضات  )٣١١(بشأ

 يللمبــدأ التــوجيه وفقــاً قــد أبقــت الدولــة اخللــف أن  يُعتــربعنــدما  
جيـــــوز  ال الدولـــــة الســـــلف، صـــــاغتهحتفـــــظ علـــــى  ٢-١-٥ أو ١-١-٥
الطـرف يف  أو املنظمـة املتعاقـدة أو الطرف يف املعاهـدة أو لدولة املتعاقدةل

عليـه  السـلف أن تعـرتضتعـرتض علـى الـتحفظ إزاء الدولـة  مل املعاهدة اليت
 إذا: إال إزاء الدولة اخللف،

__________ 
 مثله. )٣٠٨( 
 مثله. )٣٠٩( 
 مثله. )٣١٠( 
 مثله. )٣١١( 

ـــة (أ)  ـــنقِض بعـــد يف مل االعـــرتاض صـــوغ كانـــت مهل ـــخ  ت ري
 وصدر االعرتاض يف حدود هذه املهلة؛ أوخالفة الدول 

أدى توسيع النطـاق اإلقليمـي للـتحفظ إىل تغيـري جـذري  (ب) 
 يف شروط تطبيق التحفظ.

 علــــــى اعرتاضــــــات لصــــــوغ اخللــــــف الدولــــــة أهليــــــة ]١٤-٥[ ٥-٢-٥
 )٣١٢(التحفظات

خلالفة يثبت  إشعاراً  حديثاً عندما توجه الدولة املستقلة  -١ 
لشـــروط  أو صـــفتها كدولـــة متعاقـــدة طـــرف يف معاهـــدة، فإنـــه جيـــوز هلـــا، 

أن  ،املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهيـة ذات الصـلة مـن دليـل املمارسـة
 دولــة أو منظمــة متعاقــدة أو متعاقــدةدولــة  صــاغتهاتعــرتض علــى حتفظــات 

تكـن الدولـة السـلف  مل  وإنطرف يف هـذه املعاهـدة، حـىتمنظمة دولية  أو
 قد اعرتضت عليها.

الـــيت ليســـت مـــن الــــدول للدولـــة اخللــــف  عـــرتف أيضـــاً يُ  -٢ 
 ، عندما توجـه إشـعاراً ١ يف الفقرة ااملنصوص عليهألهلية  املستقلة حديثاً 

، يف فـــذة تكـــن مل طـــرف يف معاهـــدة أو تثبـــت بـــه صـــفتها كدولـــة متعاقـــدة
السلف، لكن الدولة السلف كانت دولـة  ةريخ خالفة الدول، جتاه الدول

 فيها. متعاقدة

ـــــ األهليـــــةســـــتبعد مـــــع ذلـــــك تُ  -٣  يف الفقـــــرتني  ااملعـــــرتف 
السابقتني عنـدما يتعلـق األمـر مبعاهـدات ينطبـق عليهـا املبـدآن التوجيهيـان 

 .٢-١-٤و ٢-٨-٢

 املسـتقلة الـدول مـن ليسـت خلـف دولـة اعرتاضات ]١٥-٥[ ٦-٢-٥
 )٣١٣(إزاءها فذة معاهدة تظل حديثاً 

 تظـــل، املســتقلة حـــديثاً الـــدول  مــن ليســـتلدولـــة خلــف  جيــوزال  
فذة إزاءهـا عقـب خالفـة للـدول، أن ت  علـى حتفـظ اعرتاضـاً  صـوغمعاهدة 

قــد االعــرتاض  تكــن مهلــة صــوغ مل إذا إال تعــرتض عليــه الدولــة الســلف، مل
ريخ خالفة الدول انقضت   .وصدر االعرتاض يف حدود هذه املهلةقبل 

 الدول وخالفة التحفظات قبول ٣-٥
 الصـريح القبـول علـى حديثاً  املستقلة الدولة إبقاء ]مكرراً  ١٦-٥[ ١-٣-٥

 )٣١٤(السلف الدولة صاغته الذي
خلالفـة، صـفتها كطـرف  شـعار   حني تثبت دولة مستقلة حـديثاً، 

ـا قـد أبقـت علـى  أو كدولة متعاقدة يف معاهدة متعددة األطـراف، يُعتـرب أ
دولـــة  صـــاغتهأي قبـــول صـــريح صـــادر عـــن الدولـــة الســـلف بشـــأن حتفـــظ 

تعرب عن نقيض هـذا القصـد يف غضـون  ما مل منظمة متعاقدة، أو متعاقدة
خلالفة. التاليةاالثين عشر شهراً   لتاريخ اإلشعار 

__________ 
 مثله. )٣١٢( 
 مثله. )٣١٣( 
 مثله. )٣١٤( 
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 حـديثاً  املسـتقلة الـدول من ليست خلف دولة إبقاء ]١٧-٥[ ٢-٣-٥
 )٣١٥(السلف الدولة صاغته الذي الصريح القبول على

الـــدول املســـتقلة  مـــن ليســـتتُعتـــرب الدولـــة اخللـــف الـــيت  -١ 
فــذة إزاءهــا عقــب خالفــة للــدول، قــد أبقــت  حــديثاً، والــيت تظــل معاهــدة 

دولـة  صـاغتهعلى أي قبول صريح صادر عن الدولة السـلف بشـأن حتفـظ 
 منظمة متعاقدة. أو متعاقدة

الـــدول املســـتقلة  مـــن ليســـتعنـــدما توجـــه دولـــة خلـــف  -٢ 
ـــدة ـــة متعاق ـــة تثبـــت بـــه صـــفتها كدول خلالف كطـــرف يف  أو حـــديثاً إشـــعاراً 

ريخ خالفـة الـدول، جتـاه الدولـة السـلف، لكـن  مل معاهدة فذة، يف  تكن 
الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها، تُعترب هذه الدولة قد أبقـت علـى 

دولـــة  صـــاغتهصـــريح صـــادر عـــن الدولـــة الســـلف بشـــأن حتفـــظ  أي قبـــول
تعرب عن نقيض هـذا القصـد يف غضـون  ما مل منظمة متعاقدة، أو متعاقدة

خلالفة. التاليةاالثين عشر شهراً   لتاريخ اإلشعار 

ر توقيت ]١٨-٥[ ٣-٣-٥  اخللـف الدولـة إبقـاء عدم على املرتتبة اآل
 )٣١٦(السلف الدولة صاغته صريح قبول على

 ١-٣-٥وفقــاً للمبــدأ التــوجيهي ، اخللــف الدولــة إبقــاء عــدم إن 
، على القبـول الصـريح الصـادر ٢-٣-٥من املبدأ التوجيهي  ٢الفقرة  أو

 منظمـة متعاقــدة أو عـن الدولـة السـلف بشـأن حتفــظ صـاغته دولـة متعاقـدة
فـــذاً إزاء دولـــة متعاقـــدة ال عنـــدما تتســـلم  إال منظمـــة متعاقـــدة أو يصـــبح 

 تلك املنظمة إشعاراً به. أو تلك الدولة

ت ٤-٥  الدول وخالفة التفسريية اإلعال
ت ]١٩-٥[ ١-٤-٥ ـــــــــــــــــيت التفســـــــــــــــــريية اإلعـــــــــــــــــال  صـــــــــــــــــاغتها ال

 )٣١٧(السلف الدولة
 اقـدر اإلمكـان، موقفهــ ،الدولـة اخللــف ينبغـي أن توضـح -١ 

ت التفسريية اليت  يقدَّم هـذا  مل وإذا الدولة السلف. صاغتهابشأن اإلعال
ت التفســــريية  التوضــــيح، ُتعتــــرب الدولــــة اخللــــف قــــد أبقــــت علــــى اإلعــــال

 .السلف للدولة

الدولــة  تبــنيِّ فيهــاحلــاالت الــيت  الســابقةالفقــرة ال ختــل  -٢ 
نيتهـــا اإلبقـــاَء علــى إعـــالن تفســـريي صـــاغته ، ، مـــن خـــالل ســلوكهااخللــف

 رفَضه. أو الدولة السلف

 عليها والتعليقات هيةالتوجي املبادئ مشاريع نص -٢
ا اليت ا يف مؤقتة بصفة اللجنة اعتمد  والستني الثانية دور
ه نص مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقـات عليهـا  -١٠٦ يرد أد

ا الثانية والستني. ا اللجنة بصفة مؤقتة يف دور  اليت اعتمد
__________ 

 مثله. )٣١٥( 
 مثله. )٣١٦( 
 مثله. )٣١٧( 

 حرية صوغ االعرتاضات ٣-٦-٢
للمنظمة الدولية أن تصوغ اعرتاضاً على  أو جيوز للدولة 

 التحفظ بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ. 

 التعليق
ـــاً أنـــه جيـــوز لدولـــة )١(  ملنظمـــة  أو مـــن الــــُمسلَّم بـــه حالي

منظمـة دوليـة  أو دولية أن تصدر اعرتاضـاً علـى حتفـظ صـاغته دولـة
لــرغم )٣١٨(أخــرى وذلــك بصــرف النظــر عــن جــواز هــذا الــتحفظ . و

ـــا ليســـت)٣١٩(هـــذه احلريـــة تغطـــي نطاقـــاً واســـعاً للغايـــةمـــن أن   ، فإ
حــدود. ويبــدو لــذلك مــن األفضــل احلــديث عــن "احلريــة" بــدًال  بــال

بــــع مــــن احلريــــة إىل أن ، نظــــراً )٣٢٠(مــــن "احلــــق" هــــذا االســــتحقاق 
ــــا الـــدول يف إبــــرام املعاهـــدات. وهلــــذا الســــبب  العامـــة الــــيت تتمتـــع 

املخاِلفـــة، احلـــديث عـــن "حريـــة  أيضـــاً، فضَّـــلت اللجنـــة، رغـــم اآلراء
 .)٣٢١(صوغ" بدًال من "حرية إصدار" اعرتاضات

ــــــــــذه التحفظــــــــــات، )٢(  تــــــــــدع األعمــــــــــال  ال ورهنــــــــــاً 
 يتعلـق فيمـاأي جمـال للشـك  ١٩٦٩ لعـام التحضريية التفاقية فيينـا

__________ 
 ١-٦-٢هــو مشــار إليــه يف التعليــق علــى املبــدأ التــوجيهي  علــى حنــو مــا )٣١٨( 
لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين)، ص٢٠٠٥ حوليـــة( ))، فـــإن ٢٥الفقـــرة (، ٩٧-٩١ ، ا

يتطـــرق إىل التـــأثري الـــذي ميكـــن أن ُحيِدثـــه عـــدم صـــحة الـــتحفظ علـــى  هـــذا الفـــرع ال
مـــن  ٥نتـــائج االعـــرتاض الصـــادر إزاءه. فهـــذه املســـألة يعاجلهـــا الفـــرع  نتـــائج قبولـــه أو

ر قبــــول التحفظــــات غــــري  اجلــــزء الرابــــع مــــن دليــــل املمارســــة، وهــــو الفــــرع املتعلــــق 
ر االع  رتاض عليها.الصحيحة وآ

ه الفقرات من ( )٣١٩(   ) من التعليق احلايل.١٠) إىل (٦انظر أد
ملثــل فيمــا )٣٢٠(  لتحفظــات، انظــر التعليــق علــى مشــروع املبــدأ  و يتعلــق 

ــــــوجيهي  ــــــة، ١-٣الت ــــــاين)، ص٢٠٠٦ حولي ــــــاين (اجلــــــزء الث ــــــد الث ل  ١٨٠ ، ا
يف تقريـــره يليهـــا مـــن فقـــرات. لكـــن والـــدوك أشـــار  ) ومـــا٢يليهـــا، الفقـــرة ( ومـــا

األول عــــــــــن قــــــــــانون املعاهــــــــــدات إىل "حـــــــــــق [كــــــــــل دولــــــــــة] يف االعـــــــــــرتاض" 
لــد الثــاين، ص١٩٦٢ حوليــة( ). وبعــد حــوارات طويلــة داخــل اللجنــة ٦٢ ، ا

خبصــوص مســألة الصــلة بــني االعــرتاض مــن جهــة وتوافــق الــتحفظ مــع موضــوع 
لـد األول، اجل لسـات املعاهدة والغرض منها من جهة أخـرى (املرجـع نفسـه، ا

ه الفقــــرة (٦٥٦-٦٥١ ) مــــن التعليــــق احلــــايل)، فــــإن هــــذا ٤؛ انظــــر أيضــــاً أد
قدمـه  كما  ١٩(أ) من مشروع املادة ١االشرتاط الذي كانت تنص عليه الفقرة 

الــذي اقرتحتــه جلنــة  ١٨املقــرر اخلــاص قــد اختفــى متامــاً يف نــص مشــروع املــادة 
الحــظ املقــرر اخلــاص . و ١٩و ١٨الصــياغة والــذي أُدمــج فيــه مشــروعا املــادتني 

يف هــذا الصــدد أن مشــروعي مادتيــه "قــد مت إجيازمهــا بشــكل كبــري دون التخلــي 
، ٢٢٣ ، ص٦٦٣عــــن أي عنصــــر أساســــي فيهمــــا" (املرجــــع نفســــه، اجللســــة 

يف أثنــاء  يُعـد طـرح مســألة "احلـق" يف إصـدار االعرتاضـات، ال ). ومل٣٦الفقـرة 
ا  لــى اللجنــة أويف النصــوص الــيت ُعرضــت الحقــاً ع املــداوالت وال الــيت اعتمــد

 اللجنة. 
ـــــداً ميكـــــن فيهمـــــا أن يصـــــاغ اعـــــرتاض دون أن  )٣٢١(  ـــــان حتدي هنـــــاك حالت

ر: األوىل أال تكــون املعاهــدة نفســها قــد بــدأ نفاذهــا، وهــو أمــر  ترتتــب عليــه آ
املنظمــــة الدوليــــة املعرتضــــة نيــــة أن  بــــديهي؛ والثانيــــة أن يكــــون لــــدى الدولــــة أو

ال تصـبح طرفـاً يف املعاهـدة لكنهـا مل ـا. تعـرب بعـد عـن رضـاها النهـائي  لتـزام 
، ٢٠٠٦ حوليــةانظــر التقريــر احلــادي عشــر عــن التحفظــات علــى املعاهــدات، 

لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة   .٨٣، الفقرة A/CN.4/574ا
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ـــــت هـــــذه  لطـــــابع التقـــــديري لصـــــوغ االعرتاضـــــات، حـــــىت وإن كان
لوضوح  ال األعمال التحضريية بتحديد َمن جيوز  يتعلق يمافتتميز 

 .)٣٢٢(له صوغ هذه االعرتاضات
وكانــت حمكمــة العــدل الدوليــة، يف فتواهــا الصــادرة  )٣( 

، قــد عاجلــت جــواز االعرتاضــات قياســاً علــى جــواز ١٩٥١ عــام يف
 يلي: ما التحفظات. ورأت

يفـــرض موضـــوع االتفاقيـــة والغـــرض منهـــا حـــدوداً علـــى حريـــة إصـــدار  
التحفظــات وعلــى حريــة االعــرتاض عليهــا علــى الســواء. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن 

جيـــب أن يشـــكل  مـــا هـــا هـــومن غـــرضالتوافـــق الـــتحفظ مـــع موضـــوع االتفاقيـــة و 
كـذلك لتقـدير و  ،انضمامها يف شأن إصدارها حتفظاً عند ما ملوقف دولة معياراً 
 قاعـدة هـي ههـذو . يف شـأن االعـرتاض علـى الـتحفظ مـا مر من جانب دولـةاأل

فيمــا جيــب عليهــا االضــطالع بــه، كــل دولــة ــا   تــديجيــب أن  الــيتالســلوك 
ملقبوليـــــة حتفـــــظ مـــــن  علـــــى حنـــــو فـــــردي ومـــــن وجهـــــة نظرهـــــا هـــــي، مـــــن تقـــــدير

 .)٣٢٣(التحفظات
الـذي  ٢٠(ب) من مشروع املـادة ٢وكانت الفقرة  )٤( 

، بعــد مناقشــات ١٩٦٢ عــام اعتمدتــه اللجنــة يف القــراءة األوىل يف
، تتبــىن هــذا املوقــف وتــربط بــني االعــرتاض وعــدم توافــق )٣٢٤(ُمضــنية

كـان يشـكل  مـا التحفظ مع موضـوع املعاهـدة والغـرض منهـا، وهـو
غىن عنه جلواز االعرتاض والتحفظ علـى  ال فيما يبدو الشرط الذي

ـــــك الفقـــــرة تـــــ ـــــىحـــــد ســـــواء. وكانـــــت تل  حيـــــول" يلـــــي: مـــــا نص عل
 ملوضــــوع منافيــــاً  تعتــــربه حتفــــظ علــــى دولــــة تُبديــــه الــــذي االعــــرتاض
 املعرتضـة الدولـة بـني املعاهـدة نفـاذ بـدء دون منها والغرض املعاهدة
 .)٣٢٥("خمالفة نية عن املعرتضة الدولة تعرب ما مل املتحفظة، والدولة

أســـرتاليا وعقـــب التعليقـــات الـــواردة مـــن حكومـــات  )٥( 
ت املتحــدة ، َعــَدل املقــرر اخلــاص عــن املوقــف )٣٢٦(والــدامنرك والــوال

الـــذي اختذتـــه اللجنـــة يف القـــراءة األوىل وحـــذف اإلشـــارة إىل معيـــار 
. )٣٢٧(الــذي قدمــه ١٩(ب) مــن مشــروع املــادة ٣التوافــق يف الفقــرة 

__________ 
ــــدأ التــــوجيهي  )٣٢٢(  ــــةوالتعليــــق عليــــه،  ٥-٦-٢انظــــر املب ، ٢٠٠٨ حولي

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  .١٠٦-١٠٤ ا
 )٣٢٣( 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. 
حظيـــت مســـألة دور معيـــار التوافـــق مـــع موضـــوع املعاهـــدة والغـــرض  )٣٢٤( 

مهيــة كبــرية للغايــة يف أثنــاء املناقشــات األوىل  لتحفظــات (منهــا  انظــر املتعلقــة 
لد األول، اجللسات ١٩٦٢ حولية ). وكان السيد روزين من ٦٥٦-٦٥١، ا

وقـد اســتند إىل  ،أهـم أنصـار الــربط بـني هــذا املعيـار وردود الفعــل علـى الــتحفظ
 ،أعــــاله) ٣٢٣يف هــــذا الشــــأن (انظــــر احلاشــــية  حمكمــــة العــــدل الدوليــــةفتــــوى 
لد األول، اجللسة ١٩٦٢ حولية  .٧٩، الفقرة ١٤٥-١٤٤ ، ص٦٥١، ا

لد الثاين، الوثيقة ١٩٦٢ حولية )٣٢٥(   .١٧٦ ، صA/5209، ا
لــد الثــاين، ١٩٦٥ حوليــةالتقريـر الرابــع عــن قــانون املعاهــدات،  )٣٢٦(  ، ا

 .٤٧-٤٥ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقة 
 .١٠، الفقرة ٥٢ املرجع نفسه، ص )٣٢٧( 

غري أن والدوك ساند املوقف املناِقض من جديد يف أثناء مناقشات 
مينـــع جلنـــة الصـــياغة مـــن أن حتـــذف مـــن  مل ، لكـــن هـــذا)٣٢٨(اللجنـــة

دون تقدمي تفسريات بشأن هذا  -جديد اإلشارة إىل معيار التوافق 
(ب) مــن مشــروع ٤. ووفقــاً هلــذا املوقــف، فــإن الفقــرة )٣٢٩(املوضــوع

، تقتصـر علـى ١٩٦٥ عـام ، املعَتمـد يف القـراءة الثانيـة يف١٩املادة 
اض الــذي تُبديـــه علــى الـــتحفظ دولـــة االعـــرت " يلـــي: مــا الــنص علـــى

متعاقــدة أخــرى حيــول دون دخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ بــني الدولــة 
تُعـــرب الدولـــة املعرتضـــة عـــن نيـــة  مـــا مل املعرتضـــة والدولـــة املتحفظـــة،

 .)٣٣٠("خمالفة
لـرغم مـن الشـكوك الــيت أعـرب عنهـا العديـد مــن  )٦(  و
يرتاجع مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات لعامي  مل ،)٣٣١(الوفود
عــــــــن الفصــــــــل بــــــــني االعــــــــرتاض ومعــــــــايري جــــــــواز  ١٩٦٩-١٩٦٨

الـــتحفظ. ورداً علـــى ســـؤال طرحـــه ممثـــل كنـــدا، كـــان موقـــف اخلبـــري 
االستشاري، السري مهفـري والـدوك، علـى العكـس، واضـحاً بشـكل 

ييده للحل الذي اختارته اللجنة:  خاص يف 
يكــــــن الــــــتحفظ  مل ين املطــــــروح هــــــو الســــــؤال التــــــايل: إذاالســــــؤال الثــــــا 

يكـن كـذلك مـن التحفظـات الـيت حتظرهـا الفقـرة (ج)  ومل مسموحاً به صراحة،
يســـتند إىل عـــدم  ال ، فهـــل حيـــق لدولـــة متعاقـــدة إبـــداء اعـــرتاض١٦مـــن املـــادة 

لتأكيد هـو اإلجيـاب. فلكـل  التوافق مع موضوع املعاهدة والغرض منها؟ والرد 

__________ 
لد  )٣٢٨(  . ٦٥، الفقرة ١٦٩ ، ص٧٩٩األول، اجللسة املرجع نفسه، ا

. ولالطــالع علـــى رأي ٦٩انظــر أيضــاً الســيد تســوروكا، املرجــع نفســه، الفقــرة 
 .٣٧، الفقرة ١٦٧ خمالف، انظر السيد تونكني، املرجع نفسه، ص

 ، الفقــــــــــــرات٢٦٨-٢٦٥ ، ص٨١٣املرجــــــــــــع نفســــــــــــه، اجللســــــــــــة  )٣٢٩( 
 .٦٦-٥٧، الفقرات ٢٦٨-٢٦٧ ، وخباصة ص٧١-٣٠
لد الثاين، الوثيقة  )٣٣٠(   .١٦٢ ، صA/6009املرجع نفسه، ا
ت املتحــــدة  )٣٣١(  انظــــر علــــى وجــــه اخلصــــوص التعــــديل الــــذي قدمتــــه الــــوال
)A/CONF.39/C.1/L.127 ،(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،  ،ت املتحدة األمريكية  Officialوتعليقات ممثل الوال

Records of the United Nations Conference on 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), 21st 

meeting, 11 April 1968, p. 108, para. 11 ًاالنتقـادات الـيت . وانظـر أيضـا 
ن (املرجــع نفســه، ص ) والفلبــني (املرجــع ٢٩، الفقــرة ١١٠ أعربــت عنهــا اليــا

، ١١٤ ) واململكـــة املتحـــدة (املرجـــع نفســـه، ص٥٨، الفقـــرة ١١٢ نفســـه، ص
) والسـويد (املرجـع ٤١، الفقـرة ١١١ ) وسويسرا (املرجع نفسه، ص٧٤الفقرة 

ليا (املرجــــــــع نفســــــــه، ) وأســــــــرتا٣٢، الفقــــــــرة ١١٧ ، ص٢٢نفســــــــه، اجللســــــــة 
 ).٤٩، الفقرة ١١٨ ص
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إذا   ما * يف أن تقرر بنفسها، وفقاً ملصاحلها اخلاصة،مطلق احلريةتعاقدة دولة م
 .)٣٣٢(تقبله لن أم كانت ستقبل التحفظ

ويف هــذا الصــدد، حييــد نظــام فيينــا عــن احلــل الــذي  )٧( 
يف  اعتمدتـــــــــــــه حمكمـــــــــــــة العـــــــــــــدل الدوليـــــــــــــة يف فتواهـــــــــــــا الصـــــــــــــادرة

يعـد  ومل لتأكيـديعـد صـاحلاً  مل وهو احلـل الـذي ،)٣٣٣(١٩٥١ عام
املنظمــة  أو . فمــن حــق الدولــة)٣٣٤(يواكــب القــانون الوضــعي احلــايل

ـــتحفظ الـــذي يلـــيب  ال الدوليـــة أن تصـــوغ اعرتاضـــاً علـــى كـــل مـــن ال
معايري جواز التحفظ والتحفظ الذي تعتربه غري مقبول "من منظور 
مصــاحلها اخلاصــة" علــى الــرغم مــن جــوازه. وبعبــارة أخــرى، للــدول 

دوليـــــة أن تبـــــدي اعرتاضـــــات حبريـــــة ألي ســـــبب مـــــن واملنظمـــــات ال
األســــــــباب، بصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن مــــــــدى ارتباطــــــــه بعــــــــدم جــــــــواز 

 .)٣٣٥(التحفظ
وهذا احلل هو حل يفرضه مبدأ الرتاضي السائد يف  )٨( 

يف قــانون املعاهـدات برمتــه، حسـبما أشــارت  كمـا  نظـام التحفظــات
 إلـزام جيـوز ال أنـه الثابـت"مـن  :١٩٥١ لعـام إليه احملكمة يف فتواهـا

ــا يف رضـــاها دون الدولــة ــا التعاهديـــة عالقا  ملزمـــة غــري لتـــايل وأ
 .)٣٣٦("عليه توافق مل حتفظ ي

__________ 
 )٣٣٢( Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  ٣٣١(انظـر احلاشـية 
 .٣، الفقرة ١٣٣ ، ص٢٥، اجللسة أعاله)

 .M) مــــن التعليــــق احلــــايل. وانظــــر أيضــــاً ٣انظــــر أعــــاله الفقــــرة ( )٣٣٣( 

Coccia, "Reservations to multilateral treaties on human rights", 

California Western International Law Journal, vol. 15, No. 1 (1985), 

pp. 8-9; R. W. Edwards, Jr., "Reservations to treaties", Michigan 

Journal of International Law, vol. 10, No. 2 (1989), p. 397; L. 

Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and 

Ruin?, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff, 1995, p. 51; and 

K. Zemanek, "Some unresolved questions concerning reservations in 

the Vienna Convention on the Law of Treaties", Essays in International 

Law in Honour of Judge Manfred Lachs, The Hague/Boston/Lancaster, 

Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 333. 
اً عـن حالـة القـانون  )٣٣٤(  من املشكوك فيه أيضاً أن يكون هذا احلل معربِّ

. فلــم يســبق قــط فيمــا يبــدو أن ادُّعــي أن حريــة صــوغ ١٩٥١ عي يف عــامالوضــ
ن بتنـايف الـتحفظ مـع موضـوع املعاهـدة  االعرتاضات يف إطار نظام اإلمجـاع تـر

 والغرض منها.
ملبــادئ العامــة للقــانون الــيت ميكــن  )٣٣٥(  ن  غــين عــن البيــان أن ذلــك يــر

ملبــدأ الـــذي أن تقيِّــد ممارســـة الســلطة التقديريـــة للــدول علـــى الصــ عيد الـــدويل و
 حيظر إساءة استعمال احلقوق.

 )٣٣٦( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعـــاله)،  ٣٢٣(انظـــر احلاشـــية
. وقــد شــّدد القضــاة أصــحاب الــرأي املخــالف أيضــاً علــى هــذا املبــدأ يف ٢١ ص

رأيهم اجلماعي: "رضا األطراف هو أساس االلتزامات التعاهديـة. والقـانون املـنظِّم 
للتحفظات ليس سوى حالة خاصة هلـذا املبـدأ األساسـي، سـواء حصـلت موافقـة 

د ذلـك" (املرجـع نفسـه، بعـ عند إبدائه، أو األطراف على التحفظ قبل إبدائه، أو

تتقيــــــد دولــــــة (أو منظمــــــة دوليــــــة) قــــــط  ال وعليــــــه، )٩( 
تالئمهـا. والدولـة الـيت تصـوغ حتفظـاً إمنـا  ال )٣٣٧(لتزامات تعاهديـة

تقـــــــــــرتح تعـــــــــــديًال للعالقــــــــــــات التعاهديـــــــــــة املنصـــــــــــوص عليهــــــــــــا يف 
ملقابــــل،)٣٣٨(املعاهــــدة ــــة ملزمــــة بقبــــول هــــذه  ال . و تكــــون أي دول

فيمـــا خــال التعـــديالت الناشـــئة عــن حتفظـــات جتيزهـــا  -التعــديالت 
دة تتنـاىف مـع موضـوع املعاهـ ال حـىت وإن كانـت -املعاهدة صراحة 
ـــــــى )٣٣٩(والغـــــــرض منهـــــــا . وجعـــــــل احلـــــــق يف صـــــــوغ اعرتاضـــــــات عل

التحفظـــات يقتصـــر علـــى التحفظـــات الـــيت تتنـــاىف مـــع أحـــد معـــايري 
يشـكل فقـط انتهاكـاً للحـق  لـن ١٩جوازها اليت تـنص عليهـا املـادة 

، بــل ســيعين )٣٤٠(رفــض االلتزامــات التعاهديــة أو الســيادي يف قبــول
 وهــذا احلــق الـــذي أيضــاً إرســاء حــق فعلــي يف إصــدار التحفظــات.

شـــــك يف أن وجـــــوده غـــــري مطلـــــق يتنـــــاىف مـــــع مبـــــدأ املســـــاواة يف  ال
أنـــه سيســـمح للدولـــة (أو املنظمـــة الدوليـــة)  مبـــا الســـيادة بـــني الـــدول

ــا مــن جانــب واحــد علــى األطــراف املتعاقــدة  املتحفظــة بفــرض إراد
. وهـــــذا ســـــيجعل يف الواقــــع آليـــــة القبـــــول واالعـــــرتاض )٣٤١(األخــــرى

 . )٣٤٢(عدمية اجلدوى

                                                                                             
). وانظـر أيضــاً الــرأي الشــهري للمحكمــة الدائمــة للعدالــة الدوليــة يف ٣٢-٣١ ص

لتــايل مــن إرادة هـــذه "S.S. "Lotusقضــية  : "تنبثــق قواعــد القــانون امللزِمـــة للــدول 
جتّلــت يف العــرف الــذي حيظــى  الــدول، ســواء جتلّــت هــذه اإلرادة يف اتفاقيــات أو

تمعـات عتباره  بقبول عام يكرِّس مبادئ القانون والناشئ لتنظيم تعايش هـذه ا
وجـه الفـرتاض وجـود قيـود علـى  لتحقيق أهداف مشرتكة. ومن مث فال املستقلة أو

 ,Judgment No. 9 of 7 September 1927, P.C.I.J Series Aاسـتقالل الـدول" (

No. 10, p. 18ملعاهــدات، ). وانظــر أيضــاً التقريــر الثــاين عــن التحفظــات علــى ا
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء١٩٩٦ حوليـــــة  Add.1و A/CN.4/477األول)، الوثيقتـــــان  ، ا

ن ٧٥ ، صA/CN.4/478و  .٩٩و ٩٧، الفقر
لتزامـــات قانونيـــة  )٣٣٧(  ال يعـــين ذلـــك بطبيعـــة احلـــال عـــدم تقيـــد الـــدول 

 شئة عن مصادر أخرى.
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء الثـــــاين)، ص٢٠٠٦ حوليـــــة )٣٣٨(  ، ١٨٢-١٨١ ، ا

 .١-٣) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٦الفقرة (
 )٣٣٩( F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to 

Multilateral Treaties, The Hague: T.M.C. Asser Institut, Swedish Institute of 

International Law, Studies in International Law, vol. 5 (1988), p. 121; C. 

Tomuschat, "Admissibility and legal effects of reservations to multilateral 

treaties: comments on arts. 16 and 17 of the ILC's 1966 draft articles on the law 

of treaties", Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 

vol. 27 (1967), p. 466. 
 )٣٤٠( Tomuschat احلاشية) أعاله). ٣٣٩، املرجع املذكور 
انظر يف هذا الصدد املبدأ التاسع من املبادئ التوجيهية اليت تنطبق  )٣٤١( 

ت االنفراديـة للـدول الـيت ميكـن أن تنشـئ التزامـات قانونيـة، وهـي  على اإلعـال
ـــــــا الثامنـــــــة واخلمســـــــني،  ا اللجنـــــــة يف دور املبـــــــادئ التوجيهيـــــــة الـــــــيت اعتمـــــــد

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٦ حولية  .٢٠٧ ، ا
: ١٩٦٩ مــن اتفاقيـــة فيينــا لعـــام ٢٠انظــر تعليــق مـــولر علــى املـــادة  )٣٤٢( 

Daniel Müller, "Article 20 (1969)", in O. Corten and P. Klein (eds.), 

Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: commentaire article  
 )بع على الصفحة التالية(
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ووجــــــود حريــــــة تقديريــــــة لــــــدى الــــــدول واملنظمــــــات  )١٠( 
لتـــايل غـــري  الدوليـــة يف صـــوغ االعرتاضـــات علـــى التحفظـــات يبـــدو 

ــــوجيهي  إىل األمــــر هــــذا ويرجــــعقابــــل للنقــــاش.  ــــدأ الت  ١-٦-٢املب
الذي يُعرِّف "االعرتاض" وفقاً للهدف الـذي ينشـده صـاحبه، دون 

جبـــواز الـــتحفظ الـــذي ينصـــب عليـــه االعـــرتاض.  وال اهتمـــام مبربراتـــه
وهــذا يعــين أنــه ميكنــه ممارســة هــذه احلريــة بصــرف النظــر عــن مســألة 
ـــــه أن ُيصـــــدر اعرتاضـــــاً ألي ســـــبب مـــــن  ـــــتحفظ، أي ميكن جـــــواز ال

أســباب تتعلــق  أو حــىت لــو كانــت جمــرد أســباب سياســية األســباب،
 - )٣٤٣(بــــدواعي املالءمـــــة، دون أن يكـــــون ُملَزمـــــاً بتوضـــــيح دوافعـــــه

يكــون االعــرتاض نفســه مناقضــاً  أال وذلــك، بطبيعــة احلــال، شــريطة
 .)٣٤٤(ملعيار من معايري اجلواز

، )٣٤٥(تعين "تعسفية" ال والواقع أن كلمة "تقديرية" )١١( 
بعـةورغـم أن هــذه احل شــك مـن الســلطة التقديريــة للطــرف  بــال ريــة 

ــا ليســت مطلقــة مــع ذلــك. فممارســة هــذه احلريــة  يف املعاهــدة، فإ
جيــــب أن تــــتم يف املقــــام األول ضــــمن احلــــدود الناشــــئة مــــن القيــــود 
لتفصيل يف املبادئ التوجيهية التالية من  اإلجرائية والشكلية املبيَّنة 

فعلـى سـبيل املثـال، ينبغـي اإلشـارة  الفرع احلايل مـن دليـل املمارسـة.
املنظمة الدولية اليت قبلت حتفظاً تفقد  أو منذ البداية إىل أن الدولة

إمكانيـــة صـــوغ اعـــرتاض علـــى الـــتحفظ نفســـه الحقـــاً. وينـــتج ذلـــك 
مـن  ٥ضمناً من قرينة قبول التحفظـات املنصـوص عليهـا يف الفقـرة 

يــنص عليهــا املبــدأ  مــن اتفــاقييت فيينــا، وهــي القرينــة الــيت ٢٠املــادة 
جـراءات القبـول. وعـالوة علـى ذلـك،  ١-٨-٢التوجيهي  املتعلق 

ُيكــــرِّس صــــراحًة الطــــابع النهــــائي  ١٢-٨-٢فــــإن املبــــدأ التــــوجيهي 
 .)٣٤٦(للقبول

                                                                                             
 )بع( )٣٤٢احلاشية (

par article, Brussels: Bruylant, 2006, p. 837, para. 74 ًوانظـر أيضــا .
ل يف اجللســــة  ــــة الســــيد  لــــد األول، ١٩٦٢ حوليــــةللجنــــة ( ٦٥٣مداخل ، ا

 ).٥، الفقرة ١٥٣ ص
والتعليـق  ١٠-٦-٢انظر مع ذلك يف هذا الشـأن املبـدأ التـوجيهي  )٣٤٣( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)،٢٠٠٨ حوليةعليه،   .١١٢-١١١ ص ، ا
ه. ٢-والتعليق عليه، الفرع جيم ٢-٤-٣انظر املبدأ التوجيهي  )٣٤٤(   أد
 S. Jovanovic, Restriction desانظــر علـــى وجـــه اخلصـــوص  )٣٤٥( 

compétences discrétionnaires des États en droit international, Paris, 

Pedone, 1988, p. 88 et seq., pp. 90-93١٩١ ؛ وانظــر أيضـاً احلكـم رقــم 
لــو ضـد منظمــة الصـادر عـن احملكمــة اإلداريـة ملنظمـة العمــل الدوليـة يف قضـية 

 ,Ballo v. United Nations Educational(األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

Scientific and Cultural Organization وميكـن االطـالع علـى نـص احلكـم ،(
 www.ilo.org (judgments of the Administrativeي التايل: على املوقع الشبك

Tribunal). 
لالطــــالع علــــى نــــص هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه، انظــــر  )٣٤٦( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٣٤ ، ا

 وانعدام الصلة بـني جـواز الـتحفظ واالعـرتاض عليـه )١٢( 
حيسم مع ذلك متاماً مسألة جواز االعـرتاض. ومـن املسـلم بـه أن  ال
رســة حريــة صــوغ االعــرتاض جيــب أن جتــري وفقــاً ألحكــام دليــل مما

تــر اللجنــة ضــرورة لإلشــارة إليــه يف  مل وهــذا أمــر بــديهي -املمارســة 
 .٣-٦-٢نص املبدأ التوجيهي 

ـا اللجنـة )١٣(  حتسـم أيضـاً املسـألة  ال والصيغة الـيت اختار
حبجـــة إذا كـــان ميكـــن الطعـــن يف جـــواز اعـــرتاض  مـــا املتعلقـــة بتحديـــد

ملبادئ عامة أخرى من مبادئ القانون الدويل  أو خمالفته لقاعدة آمرة
مبـــدأ عـــدم التمييـــز. ويـــرى بعـــض أعضـــاء  أو مثـــل مبـــدأ ُحســـن النيـــة

ويــرى الـبعض اآلخــر أن هـذا االفــرتاض ، اللجنـة أن هـذا الطعــن جـائز
العـرتاض هـو فقـط إبطـال مفعـول الـتحفظ  مبـا مستبعد أن املقصـود 

ملقصــــود يف حالــــة االعــــرتاض "ذي األثــــر األقصـــــى" ومــــن مثّ يكــــون ا
مــن اتفــاقييت فيينــا) هــو  ٢٠(ب) مــن املــادة ٤(املشــار إليــه يف الفقــرة 

 منــع بــدء نفــاذ املعاهــدة بــني صــاحب االعــرتاض وصــاحب الــتحفظ،
يف حالـــة االعـــرتاض البســـيط، فيكـــون املقصـــود هـــو عـــدم تطبيـــق  أمـــا

املنظمـات  أو الـدول أحكام املعاهدة اليت ينصـب عليهـا الـتحفظ بـني
يرتتـب عليـه، يف احلـالتني، العـودة إىل تطبيـق  ما وهو -الدولية املعنية 

 القواعد العامة للقانون الدويل. 
حريــــة معارضــــة بــــدء نفــــاذ املعاهــــدة يف العالقــــة مــــع  ٤-٦-٢

 صاحب التحفظ
للمنظمـــة الدوليــة الـــيت تصــوغ اعرتاضـــاً  أو جيــوز للدولــة 

علـــــــى حتفـــــــظ أن تعـــــــارض بـــــــدء نفـــــــاذ املعاهـــــــدة بينهـــــــا وبـــــــني 
 التحفظ. صاحب

 التعليق
إن حريـــة إصـــدار االعرتاضـــات بصـــرف النظـــر عـــن  )١( 

يــنص عليــه مشــروع  مــا جــواز (أو عــدم جــواز) الــتحفظ، علــى حنــو
، تشـــمل أيضـــاً حريـــة معارضـــة بـــدء نفـــاذ ٣-٦-٢املبــدأ التـــوجيهي 

املنظمة الدولية املتحفظة من جهة وصاحب  أو ملعاهدة بني الدولةا
االعــــــــرتاض مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى، وهــــــــي اإلمكانيــــــــة املرتتبــــــــة علــــــــى 

مـن اتفـاقييت  ٢١مـن املـادة  ٣والفقـرة  ٢٠(ب) من املـادة ٤ الفقرة
ر االعرتاض. ن اللتان حتددان آ  فيينا، ومها الفقر

ســـــــــــــيما  وال وقـــــــــــــد جـــــــــــــاءت هـــــــــــــذه األحكـــــــــــــام، )٢( 
، بعــد ١٩٦٩ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠(ب) مــن املــادة ٤ لفقــرةا

خماض عسري. فمقررو اللجنة اخلاصون األوائل الذين كانوا من أشد 
رها آلية  مل أنصار نظام اإلمجاع العرتاضات اليت رأوا أن آ يهتموا 

: لقــــد رأوا أن مــــن البــــديهي أن مينــــع االعــــرتاض الدولــــة )٣٤٧(حمضــــة

__________ 
ه. ٢-والتعليق عليه، الفرع جيم ١-٣-٤انظر املبدأ التوجيهي  )٣٤٧(   أد
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. وكـان والـدوك، رغـم )٣٤٨(املتحفظة من أن تصبح طرفاً يف املعاهـدة
 علـــى حنـــو ١٩٦٢ عـــام احنيـــازه للنظـــام املـــرن، مؤيـــداً هلـــذا الـــرأي يف

الــذي قدمــه يف  ١٩(ج) مــن مشــروع املــادة ٤يتجلــى يف الفقــرة  مــا
"متنـــع االعرتاضـــات بـــدء نفـــاذ  قـــانون املعاهـــدات:عـــن تقريـــره األول 

 .)٣٤٩(املعاهدة بني الدول املعرتضة والدول املتحفظة"
ــــــد أن أعضــــــاء اللجنــــــة )٣(  ، مبــــــن فــــــيهم املقــــــرر )٣٥٠(بي
ـــنهج القـــاطع وتبـــين قرينـــة )٣٥١(اخلـــاص ـــلوا التخلـــي عـــن هـــذا ال ، فضَّ

دة مواءمــة صــياغة هــذا الــنص مــع فتــوى حمكمــة العــدل  بســيطة لــز
 يلي: ما رأت فيهااليت  ١٩٥١ لعام الدولية

توافـــق عليـــه، فـــإن  مل ملـــا كـــان مـــن غـــري اجلـــائز إلـــزام أي دولـــة بـــتحفظ 
لضــرورة أن لكــل دولــة تعــرتض علــى حتفــظ، بنــاًء علــى تقــديرها  ذلــك يســتتبع 

 تعتـــرباخلـــاص يف حـــدود معيـــار املوضـــوع والغـــرض املنصـــوص عليـــه أعـــاله، أن 
 .)٣٥٢(االتفاقية* الدولَة املتحفظة طرفاً يف تعترب ال أو

ذا املوقف حبذافريه، اعتمد أعضاء اللجنة  )٤(  والتزاماً 
قرينــة بســيطة مؤيــدة لعــدم بــدء نفــاذ املعاهــدة بــني الدولــة املتحفظــة 

الوقت نفسـه جعلـوا، يف تلـك املرحلـة البـاكرة،  ويف والدولة املعرتضة
إمكانيــــة معارضــــة بــــدء نفــــاذ املعاهــــدة تقتصــــر علــــى احلــــاالت الــــيت 

. وكانــت )٣٥٣(فيهــا الـتحفظ موضــوع املعاهــدة والغـرض منهــاخيـالف 
يف القراءة األوىل تنص املعتمد  ٢٠(ب) من مشروع املادة ٢الفقرة 

  يلي: ما لتايل على

__________ 
 P. Reuter, Introduction to the Law of Treaties, translatedانظـر  )٣٤٨( 

by J. Mico and P. Haggenmacher, 2nd ed., Paris, Presses universitaires de 

France, 1995, pp. 80-82, para. 132. 
لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــة )٣٤٩(  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 .٦٢ ص
(املرجـــــــع نفســـــــه،  الســـــــيد تـــــــونكنيانظـــــــر علـــــــى وجـــــــه اخلصـــــــوص  )٣٥٠( 

ــــــــــــد ل ، ٦٥٤، واجللســــــــــــة ٢٦، الفقــــــــــــرة ١٥٦ ، ص٦٥٣األول، اجللســــــــــــة  ا
، ٦٥٣) والســيد روزيــن (املرجــع نفســه، اجللســـة ١١، الفقــرة ١٦٢-١٦١ ص
) والسـيد خيميـِنس دي أريشـاغا (املرجـع نفســه، ٣٠، الفقـرة ١٥٧-١٥٦ ص
ـــــــــــ٤٨، الفقـــــــــــرة ١٥٨ ص ، ١٦٠ و (املرجـــــــــــع نفســـــــــــه، ص) والســـــــــــيد دي ل

ســــــــني (املرجــــــــع نفســــــــه، اجللســــــــة ٦٦ الفقــــــــرة ، ١٦١ ، ص٦٥٤) والســــــــيد 
 .)٦ الفقرة

ن، ١٦٣-١٦٢ ، ص٦٥٤املرجع نفسه، اجللسة  )٣٥١(   .٢٩و ١٧ الفقر
 )٣٥٢( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله)، ٣٢٣احلاشــية (انظــر 
 .٢٦ ص
 )، أعاله.٤، الفقرة (٣-٦-٢انظر التعليق على املبدأ التوجيهي  )٣٥٣( 

حيــول االعــرتاض الــذي تُبديــه دولــة علــى حتفــظ تعتــربه منافيــاً ملوضــوع  
والدولـــة  املعاهـــدة والغـــرض منهـــا دون بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة بـــني الدولـــة املعرتضـــة

 .)٣٥٤(تعرب الدولة املعرتضة عن نية خمالفة ما مل املتحفظة،

ومــع الفصــل بــني إمكانيــة االعــرتاض ومعيــار التوافــق  )٥( 
، تصـبح حريـة الدولـة صـاحبة )٣٥٥(مع موضوع املعاهدة والغرض منها

ــــة  ــــا مــــع الدول ــــدء نفــــاذ املعاهــــدة يف عالقا ـــرتاض يف معارضــــة ب االعـ
لتــايل للدولــة صــاحبة  صــاحبة الــتحفظ حريــة غــري مشــروطة. وجيــوز 
االعــرتاض أن تســتبعد أي عالقــة تعاهديــة بينهــا وبــني الدولــة صــاحبة 
الـــــتحفظ ألي ســـــبب مــــــن األســـــباب. وقـــــد ذهبــــــت الصـــــياغة الــــــيت 

ايـــة املطـــاف إىل جعـــل هـــذا األثـــر أثـــراً تلقائيـــاً: اعتمـــد ا اللجنـــة يف 
ً كان سببه) حيول دون بدء نفـاذ املعاهـدة، تُعـرب  مل مـا االعرتاض (أ

. وقـد ُعِكـس اجتـاه هـذه القرينـة بعـد )٣٥٦(الدولة املعنية عن نيـة خمالفـة
مناقشـــات حـــادة، يف أثنـــاء مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة لقـــانون املعاهـــدات، 

 .)٣٥٧(د بدء نفاذ املعاهدة بني الدولة املعرتضة والدولة املتحفظةلتأيي

__________ 
لـــــد الثـــــاين، ١٩٦٢ حوليـــــة )٣٥٤(  . انظـــــر ١٧٦ ، صA/5209الوثيقـــــة ، ا

 ) من التعليق على املادة.٢٣، الفقرة (١٨١ أيضاً املرجع نفسه، ص
) ٧) إىل (٥الفقـــرات مـــن (انظـــر يف هـــذا الشـــأن الشـــروح الـــواردة يف  )٣٥٥( 

 أعاله. ٣-٦-٢من التعليق على املبدأ التوجيهي 
الــذي اعُتِمــد يف القــراءة  ١٧(ب) مــن مشــروع املــادة ٤كانــت الفقــرة  )٣٥٦( 

يلي: "حيول االعرتاض الذي تُبديه على حتفـظ دولـة متعاقـدة  الثانية تنص على ما
تعـرب  ولـة املتحفظـة، مـا ملأخرى دون بدء نفاذ املعاهدة بني الدولـة املعرتضـة والد

ــا الثامنــة عشــرة،  الدولــة املعرتضــة عــن نيــة خمالفــة" (تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دور
لد الثاين، ١٩٦٦ حولية  ).٢٠٢ ، صA/6309/Rev.1الوثيقة ، ا

لفعــــل يف أثنــــاء مناقشــــة مشــــاريع املــــواد  )٣٥٧(  كانــــت املســــألة قــــد أثــــريت 
املعتمــدة يف القــراءة األوىل مـــن جانــب أعضـــاء جلنــة القــانون الـــدويل ومــن جانـــب 
وفدي تشيكوسلوفاكيا ورومانيا داخل اللجنة السادسة (انظر التقرير الرابـع للسـري 

لــــد ١٩٦٥ حوليــــةمهفــــري والــــدوك عــــن قــــانون املعاهــــدات،  الثــــاين، الوثيقــــة ، ا
A/CN.4/177 وAdd.1-2وكـــــان بعـــــض أعضـــــاء جلنـــــة القــــــانون ٤٩-٤٨ ، ص .(

(الســيد تــونكني (املرجــع نفســه، الــدويل قــد دافعــوا عــن فكــرة عكــس اجتــاه القرينــة 
لـــــد األول، اجللســـــة  والســـــيد الكـــــس (املرجـــــع  )٣٩، الفقـــــرة ١٦٧ ، ص٧٩٩ا

ملقرتحات اليت تسـري يف )). غري أن ا٦٢، الفقرة ٢٦٨ ، ص٨١٣نفسه، اجللسة 
ــــــيت قــــــدمتها تشيكوســــــلوفاكيا ( ــــــرد يف A/CONF.39/C.1/L.85هــــــذا االجتــــــاه ال ، ت

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

First and Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  ٣٣١(احلاشــية 
، املرجــــــع نفســــــه) واحتــــــاد A/CONF.39/C.1/L.94) وســــــورية (١٣٥ ، صأعـــــاله)

ت االشـــــرتاكية الســـــوفياتية ( ، املرجـــــع نفســـــه، A/CONF.39/C.1/L.115اجلمهـــــور
 Official Records of the United( ١٩٦٨ ) قد رفضـها املـؤمتر يف عـام١٣٣ ص

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session ... 

(A/CONF.39/11)  يليهـــا  ومـــا ٣٥، الفقـــرة ٢٥أعـــاله)، اجللســـة  ٣٣١(احلاشـــية
حــني اعُتمــد يف  ١٩٦٩ يف عــام ُجيــَر تعــديل يف هــذا االجتــاه إال مــن فقــرات). ومل

ذا املعىن ( اية األمر تعديل سوفيايت  Official، ترد يف A/CONF.39/L.3جديد 

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

and Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  أعــاله)، ٣٣١(احلاشــية 
 

 )بع على الصفحة التالية(
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ومهمـا بــدا هـذا الــنهج اجلديـد قــابًال لالنتقـاد، فــإن  )٦( 
الدولة صاحبة االعرتاض تظل متلك حريـة معارضـة دخـول املعاهـدة 
ـا مـع الدولـة صـاحبة الـتحفظ. وعكـس اجتـاه  حيز النفـاذ يف عالقا
ـــذا املعـــىن مـــن الدولـــة صـــاحبة  القرينـــة يســـتلزم جمـــرد إعـــالن صـــريح 

ألسباب  يتعلق فيمااحلرية االعرتاض اليت حتتفظ رغم ذلك مبطلق 
 اليت تدفعها إىل إصدار هذا اإلعالن.

أمــــــا علــــــى مســــــتوى ممارســــــة الــــــدول، فمــــــن املثــــــري  )٧( 
ـــــــدي حرصـــــــاً علـــــــى أن تعلـــــــن صـــــــراحة أن  ـــــــدول تُب للدهشـــــــة أن ال

ا متنــــــع بــــــدء نفــــــاذ املعاهــــــدة يف عالقتهــــــا مــــــع الدولــــــة  ال اعرتاضــــــا
 ٢٠) مــن املــادة (ب٤املتحفظــة، يف حــني أنــه مبوجــب قرينــة الفقــرة 

 يتعلــق فيمــامــن اتفــاقييت فيينــا، يكــون احلــال كــذلك بصــفة تلقائيــة 
تـرتبط  ال أن هـذه املمارسـة كمـا  .)٣٥٨(العرتاض علـى حتفـظ جـائز

لباعــث علــى االعــرتاض، أن الــدول ُتصــدر اعرتاضــات  مبــا إطالقــاً 
"ذات أثر أدىن" (مع توضـيحها صـراحة أن املعاهـدة سـيبدأ نفاذهـا 

لتحفظات الـيت  يتعلق فيماا مع الدولة املتحفظة) حىت يف عالقا
. بيــد أنــه توجــد )٣٥٩(تعتربهــا منافيــة ملوضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا

                                                                                             
 )بع( )٣٥٧احلاشية (

ً مقابـــل  ٤٩غلبيـــة ) ٢٦٦-٢٦٥ ص ً وامتنـــاع  ٢١صـــو وفـــداً عـــن  ٣٠صـــو
 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofالتصويت (

Treaties, Second Session, Vienna, 9 April-22 May 1969, Summary records 

of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole 

(A/CONF.39/11/Add.1, United Nations publication, Sales No. E.70.V.6), 

10th plenary meeting, p. 35, para. 79(. 
لتحفظــــــــــات غــــــــــري الصــــــــــحيحة، انظــــــــــر املبــــــــــدأين  فيمـــــــــا )٣٥٨(  يتعلــــــــــق 

 .٣-٥-٤و ٢-٥-٤ التوجيهيني
اتفاقيــة انظـر اعرتاضـات بلجيكـا علـى حتفظــات كمبـود ومصـر علـى  )٣٥٩( 

 Multilateral Treaties Deposited with theفيينــا للعالقــات الدبلوماســية (

Secretary-General  ميكــــن االطــــالع علــــى هــــذا املنشــــور علــــى املوقــــع الشــــبكي)
اعرتاضــات أملانيــا علــى  )، أو٣-)، الفصــل الثالــث/http://treaties.un.orgالتــايل: 

عدة حتفظات بشأن االتفاقية نفسـها (املرجـع نفسـه). ومـع ذلـك، ينبغـي اإلشـارة 
إىل أنـه رغـم اعتبــار أملانيـا مجيــع التحفظـات املعنيـة "منافيــة لـنص وروح االتفاقيــة"، 

ــا  لنســبة لــبعض االعرتاضــات فقــط أ متنــع  الفــإن احلكومــة األملانيــة قــد أعلنــت 
بــــدء نفــــاذ املعاهــــدة بــــني أملانيــــا والــــدول املتحفظــــة، دون أن تتخــــذ موقفــــاً بشــــأن 
احلاالت األخرى. ومثة أمثلة متعددة على ذلك يف االعرتاضات علـى التحفظـات 
حلقــوق املدنيــة والسياســية، وخباصــة االعرتاضــات  لعهــد الــدويل اخلــاص  املتعلقــة 

ت املتحـ مـن العهـد مــن  ٦دة األمريكيــة علـى املـادة الـيت صـيغت إزاء حتفـظ الـوال
جانــــب إســــبانيا وإيطاليــــا والربتغــــال وبلجيكــــا والــــدامنرك والســــويد وفرنســــا وفنلنــــدا 

). وقـــد اعتـــربت هـــذه الـــدول ٤-والنـــرويج وهولنـــدا (املرجـــع نفســـه، الفصـــل الرابـــع
تعـرتض علـى  مجيعها أن التحفظ يتناىف مع موضوع العهد والغرض منـه، لكنهـا مل

ت املتحــدة. وكانــت أملانيــا الدولــة الوحيــدة الــيت بــدء نفــ ــا مــع الــوال اذه يف عالقا
لرغم من اعرتاضها علـى الـتحفظ  التزمت الصمت بشأن مسألة بدء نفاذ العهد 

تقتصـــر علـــى معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان:  (املرجـــع نفســـه). غـــري أن الظـــاهرة ال
رنسـا والنمسـا بشـأن حتفـظ انظر، علـى سـبيل املثـال، اعرتاضـات أملانيـا وإيطاليـا وف

م علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخـدرات  فييت
) ١٩-(املرجـــــــــع نفســـــــــه، الفصـــــــــل الســـــــــادس ١٩٨٨ واملـــــــــؤثرات العقليـــــــــة لعـــــــــام

بعــض األمثلــة علــى االعرتاضــات الــيت تُعلــن فيهــا الــدول صــراحة أن 
ــــــــا مــــــــع الدولــــــــة  اعرتاضــــــــها مينــــــــع بــــــــدء نفــــــــاذ املعاهــــــــدة يف عالقا

ــــــــ)٣٦٠(املتحفظــــــــة ا. وهــــــــذه احلــــــــاالت رغــــــــم ن ، ُتظِهــــــــر أن )٣٦١(در
ـــا  كمـــا  ســـتطاعة الـــدول إصـــدار هـــذه االعرتاضـــات يـــرتاءى هلـــا وأ

 ذلك.  تفعل
وعليــــــه، فــــــإن حريـــــــة االعــــــرتاض ألي ســــــبب مـــــــن  )٨( 

املنظمــــة الدوليــــة  أو األســــباب تعــــين ضــــمناً أيضــــاً أنــــه جيــــوز للدولــــة
ـا مـع الدولـة  املعرتضة أن تعارض حبرية بدء نفاذ املعاهدة يف عالقا

املنظمــــة املتحفظــــة. ومــــن مث يكــــون صــــاحب االعــــرتاض متمتعــــاً  أو
بتحديــد أثــر االعــرتاض  يتعلــق فيمــابقــدر كبــري مــن حريــة التصــرف 

. وملعارضـة )٣٦٢(على بدء نفاذ املعاهدة بينه وبـني صـاحب الـتحفظ
ــــتحفظ، يكفــــي  ــــدء نفــــاذ املعاهــــدة يف العالقــــات مــــع صــــاحب ال ب

ــذا لصــاحب االعــرتاض علــى أيــة حــال أن   ً عرتاضــه إعــال يُرِفــق 
دون أن يكون مضطراً  )٣٦٣(٨-٦-٢املعىن، وفقاً للمبدأ التوجيهي 

                                                                                             
اعرتاضــات الــدول األعضــاء يف جملــس أورو بشــأن التحفظــات علــى االتفاقيــة  أو

(املرجــع نفســه، الفصــل  ١٩٩٧ لقنابــل لعــام الدوليــة لقمــع اهلجمــات اإلرهابيــة
 ١٩٩٩ علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع متويـــل اإلرهـــاب لعـــام ) أو٩-الثـــامن عشـــر

 ).١١-(املرجع نفسه، الفصل الثامن عشر
انظر، على سبيل املثال، اعرتاضات الصني وهولنـدا علـى حتفظـات  )٣٦٠( 

دة اجلماعيــة واملعاقبــة عـدد مــن الــدول االشــرتاكية بشــأن اتفاقيـة منــع جرميــة اإل
)، ١-أعاله)، الفصـل الرابـع ٣٥٩احلاشية ( ... Multilateral Treatiesعليها (

واعرتاضـــات إســـرائيل وإيطاليـــا واململكـــة املتحـــدة علـــى الـــتحفظ الـــذي صـــاغته 
بورونــدي علـــى اتفاقيــة منـــع اجلــرائم املرتكبـــة ضــد األشـــخاص املتمتعــني حبمايـــة 

(املرجـع  ١٩٧٣ لدبلوماسـيون، واملعاقبـة عليهـا لعـامدولية، مبن فيهم املوظفـون ا
) واعرتاضـــــات إيطاليـــــا وفرنســـــا علـــــى حتفـــــظ ٧-نفســـــه، الفصـــــل الثـــــامن عشـــــر

لنقـــل الـــدويل للمـــواد الغذائيـــة  ت املتحـــدة علـــى االتفـــاق املتعلـــق  الـــوال
ملعــــدات اخلاصـــة هلـــذا النقــــل (املرجـــع نفســـه، الفصــــل  القابلـــة للتلـــف و

اعرتاضات اململكة املتحدة على حتفظات سورية  وأ )٢٢-ء-احلادي عشر
نيوزيلنــدا علــى حتفــظ ســورية بشــأن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  م واعرتاضــات وفييـت

 ).١-والعشرون املعاهدات (املرجع نفسه، الفصل الثالث
إلعــالن  هـذا ال )٣٦١(  يعـين أن االعرتاضـات ذات األثـر األقصـى املقرتنـة 

هـي نـوع مـن االعرتاضـات الـيت  ٢٠ب) من املادة (٤املنصوص عليه يف الفقرة 
دو ( يف سبيلها إىل الزوال، على حنو ما  R. Riquelmeترى روزا ريكيلميـه كـور

Cortado, Las reservas a los tratados: lagunas y ambigüedades del 

Régimen de Viena, Universidad de Murcia, 2004, p. 283 ورئي أن توجُّه .(
ة اليت أُقـرَّت يف أثنـاء مـؤمتر األمـم املتحـدة لقـانون املعاهـدات (لصـاحل بـدء القرين

تـردد الـدول يف اللجـوء إىل واالعتبارات السياسية ميكن أن يفسرا نفاذ املعاهدة) 
 C. Redgwell, "Universality or(انظــر  االعرتاضــات ذات األثــر األقصــى

integrity? Some reflections on reservations to general multilateral 

treaties", BYBIL, 1993, vol. 64 (1994), p. 267 ،وانظــر، مــع ذلــك .(
التفســريات الــيت قــدمتها الــدول رداً علـــى ســؤال اللجنــة يف هــذا الشــأن يف التقريـــر 

لــد الثــاين ٢٠٠٦ حوليــةعشــر عــن التحفظــات علــى املعاهــدات،  احلــادي ، ا
 .٣٧، وخباصة الفقرة ٣٨-٣٣، الفقرات A/CN.4/574(اجلزء األول)، الوثيقة 

ه ٢-والتعليق عليه، الفرع جيم ٤-٣-٤انظر أيضاً املبدأ التوجيهي  )٣٦٢(   .أد
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٨ حولية )٣٦٣(   .١٠٩-١٠٨ ، ا
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إىل تربيـــر قـــراره. ويـــرد عـــرض القيـــود املفروضـــة علـــى هـــذه احلريـــة يف 
ر التحفظات من دليل املمارسة  .)٣٦٤(اجلزء املخصص آل

 ملبـــــــــــــدأ يتعلـــــــــــــق فيمـــــــــــــاوكمـــــــــــــا ســـــــــــــبق شـــــــــــــرحه  )٩( 
تــــر اللجنـــة ضــــرورة ألن تضـــمِّن املبــــدأ  مل ،)٣٦٥(٣-٦-٢التـــوجيهي 
ن حريـــــــة التوضـــــــيَح البـــــــديهي الـــــــذي يفيـــــــد  ٤-٦-٢التــــــوجيهي 

صـــــاحب االعـــــرتاض يف معارضـــــة بـــــدء نفـــــاذ املعاهـــــدة بينـــــه وبــــــني 
صاحب التحفظ جيب أن متاَرس وفقاً للشروط الشكلية واإلجرائيـة 

 املنصوص عليها يف دليل املمارسة.
 دي لتحفظ غري جائزأثر القبول الفر ] ٣-٣-٣[ ٢-٣-٣

منظمــة متعاقــدة لــتحفظ غــري  أو إن قبــول دولــة متعاقــدة 
 يرفع عنه البطالن. ال جائز

 التعليق
 ٣-٣وفقاً للعبارة األوىل الواردة يف املبدأ التوجيهي  )١( 

لرغم من  (نتائج عدم جواز التحفظ)، فإن "التحفظ الذي يصاغ 
لرغم من تنافيه مع موضوع  أو عن أحكام املعاهدةاحلظر الناشئ 

. ويتبـــني )٣٦٦("حتفظـــاً غـــري جـــائز] يكـــون[املعاهـــدة والغـــرض منهـــا 
عــن أحــد  -حبكــم الواقــع  -ينــتج بوضــوح أن عــدم جــواز الــتحفظ 

مـن اتفـاقييت فيينـا والـيت تكـررت يف  ١٩األسباب املـذكورة يف املـادة 
مــن دليــل املمارســة. وبعبــارة أخــرى، يشــكل  ١-٣املبــدأ التــوجيهي 

تنافيــه مــع موضــوع املعاهــدة  أو ضــمناً) أو حظــر الــتحفظ (صــراحة
 وغرضها الشرط الضروري والكايف لعدم جوازه. 

منظمـة دوليـة  أو شـك يف أن قبـول دولـة ال ،وعليه )٢( 
متعاقـــــدة لـــــتحفظ صـــــيغ رغـــــم الفقـــــرتني الفـــــرعيتني (أ) و(ب) مـــــن 

ميكـــن أن يرفـــع عـــدم اجلـــواز هـــذا الـــذي هـــو النتيجـــة  ال ١٩ املـــادة
لتنافيه مع موضوع املعاهدة والغرض  أو "املوضوعية" حلظر التحفظ

 .٢-٣-٣يوضحه املبدأ التوجيهي  ما منها. وهذا
ً، قد أيد هـذا  )٣(  وكان والدوك، بصفته خبرياً استشار

ييداً واضحاً يف مؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات قائًال:  احلل 
ملـــادة  احلاليـــة]  ٢٠[املـــادة  ١٧ال جيــوز لدولـــة متعاقـــدة أن تـــدعي االحتجــاج 

] ألن ١٩[ ١٦(ب) مــــن املــــادة  وأ(أ) الفقــــرة لقبــــول حتفــــظ حمظــــور مبوجــــب 

__________ 
 ٦-٣-٤و ٢-٤-٣ني انظـر علــى وجــه اخلصـوص املبــدأين التــوجيهي )٣٦٤( 

ه. ٢-والتعليق عليهما، الفرع جيم  أد
 .أعاله ٣-٦-٢) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١٢انظر الفقرة ( )٣٦٥( 
، ٢٠٠٩ حوليــــةلالطـــالع علــــى التعليــــق علــــى هــــذا احلكــــم، انظــــر  )٣٦٦( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  .١٦٠-١٥٧ ا

املتعاقــــدة، حبظرهــــا هــــذا الــــتحفظ، تكــــون قــــد اســــتبعدت هــــذا القبــــول الــــدول 
 .)٣٦٧(صراحة

"اســتحالة" قبــول الــتحفظ غــري ل والنتيجــة املنطقيــة  )٤( 
الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن  أو اجلــائز، إمــا مبقتضــى الفقــرة الفرعيــة (أ)

مبوجــــــب الفقــــــرة  أو )،١-٣(أو مــــــن املبــــــدأ التــــــوجيهي  ١٩ املــــــادة
يوجـد أي ســبب  ال تتبـع نفـس املنطـق متامـاً والـيتالفرعيـة (ج) الـيت 

يــدعو إىل التمييــز بينهــا وبــني الفقــرتني الفــرعيتني األخــريني مــن هــذا 
ميكـــن أن يرتتـــب علــــى ذلـــك القبـــول أثــــر  ال ، هـــي أنــــه)٣٦٨(احلكـــم
أن جيعلـه  وال ميكن أن "جييـز" الـتحفظ ال . فهذا القبول)٣٦٩(قانوين

ــــر املنصــــوص ع -ُحيــــدث أي أثــــر  مــــن  ١ليــــه يف الفقــــرة ســــيما األث
من اتفاقييت فيينـا والـيت تشـرتط يف الـتحفظ أن يكـون قـد  ٢١ املادة
. وعـــالوة علـــى ذلـــك، إذا اعتُـــرب أن قبـــول الـــتحفظ غـــري )٣٧٠(أنشـــئ

 اجلــــائز يشــــكل اتفاقــــاً بــــني صــــاحب الــــتحفظ غــــري اجلــــائز والدولــــة
تعــديًال للمعاهـــدة يف املنظمــة الدوليــة الـــيت قبلتــه، فســيعين ذلـــك  أو

مـــن ‘ ٢)’ب(١قـــات بينهمـــا، األمـــر الـــذي يتنـــاىف مـــع الفقـــرة العال
من اتفاقييت فيينا الـيت متنـع أي تعـديل للمعاهـدة إذا كـان  ٤١املادة 
ملوضـوع وغـرض حبكم يتناىف اخلروج عنـه مـع التنفيـذ الفعـال "يتعلق 
ومـــع ذلــك، يــذهب رأي خمتلـــف إىل أن  .)٣٧١("بكاملهــا* املعاهــدة

املمارسة السائدة توضح أنه جيوز لدولة طـرف يف معاهـدة أن تعتـرب 
ـــا مـــع الدولـــة املتحفظـــة،  لـــتحفظ يف عالقا املعاهـــدة ســـارية رهنـــاً 

تكــــن،  مل أم املنظمــــات الدوليــــة األخــــرى، أو ســـواء أكانــــت الــــدول
 .تعترب التحفظ غري صحيح

__________ 
 )٣٦٧( United Nations Conference on the Law of Treaties, First 

Session ... (A/CONF.39/11)  ١٦، ٢٥أعـاله)، اجللســة  ٣٣١(انظـر احلاشـية 
 .٢، الفقرة ١٣٣ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل 

ايـــة املبـــدأ التـــوجيهي  )٣٦٨(  (نتـــائج عـــدم جـــواز الـــتحفظ):  ٣-٣انظـــر 
لــرغم مــن  احلظــر الناشــئ عــن أحكــام املعاهــدة "يكــون الــتحفظ الــذي يصــاغ 

دومنـا لرغم من تنافيه مع موضوع املعاهدة والغرض منها حتفظاً غري جـائز،  أو
 .*"حاجة إىل التمييز بني النتائج املرتتبة على أسس عدم اجلواز هذه

ه املبــــــدأ التــــــوجيهي  )٣٦٩(  ] (ردود الفعــــــل ٤-٥-٤[ ٣-٥-٤انظــــــر أد
 ق عليه. على التحفظ غري الصحيح) والتعلي

ه املبـــــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــــة مـــــــــــــن  )٣٧٠(   ٥-٢-٤إىل  ١-٢-٤انظـــــــــــــر أد
 والتعليقات عليها. 

 D. W. Greig, "Reservations: equity as aانظـر يف هـذا الصـدد  )٣٧١( 

balancing factor?", Australian Yearbook of International Law, vol. 16 

(1995), p. 57; or L. Sucharipa-Behrmann, "The legal effects of 

reservations to multilateral treaties", Austrian Review of International 

and European Law, vol. 1, No. 1 (1996), pp. 78-79 ؛ وانظـر مـع ذلـك
ـــــداها خيميـــــِنس دي أريشـــــ اغا وأمـــــادو يف أثنـــــاء املالحظـــــات املخالفـــــة الـــــيت أب

قرتاحـــــــــات والـــــــــدوك لعـــــــــام ، ١٩٦٢ حوليـــــــــة( ١٩٦٢ املناقشـــــــــات املتعلقـــــــــة 
لد ر/مـايو  ٢٩، ٦٥٣اجللسـة ، األول ا ن١٥٨ ، ص١٩٦٢أ  ٤٤ ، الفقـر
 ).٦٣، الفقرة ١٦٠، وص ٤٥و
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خمالفة، فإن اللجنة ترى أن املكان ورغم وجود آراء  )٥( 
املالئــم هلــذا املبــدأ التــوجيهي هــو اجلــزء الثالــث مــن دليــل املمارســة، 
وهــو اجلــزء املخصــص جلــواز التحفظــات، ولــيس اجلــزء الرابــع الــذي 

يتعلـــق بتحديـــد أثـــر قبـــول الـــتحفظ غـــري  ال فـــاألمر. يعـــىن بنتائجهـــا
وهــي (نفســه  اجلــائز وإمنــا بتحديــد أثــر القبــول علــى جــواز الــتحفظ

فاجلواز يسبق القبـول منطقيـاً ). مسألة تسبق مسألة أثر التحفظات
؛ واملبــــــدأ )وهــــــذا املنطــــــق هــــــو نفســــــه الــــــذي تتبعــــــه اتفاقيتــــــا فيينــــــا(

 أي حبقيقــة أن القبــول -يتعلــق جبــواز الــتحفظ  ٢-٣-٣ التــوجيهي
ولــيس اهلــدف مــن مشــروع . ميكــن أن يرفــع عــدم جــواز الــتحفظ ال

ر قبول دولة لتحفظ، بل اهلدف هـو  املبدأ التوجيهي هذا حتديد آ
نــه إذا كــان الــتحفظ املقصــود غــري جــائز، فإنــه  -فقــط  - اإلقــرار 

  .حيظى به من قبول ما يظل كذلك رغم
لـتحفظ  -ولو كان صـرحياً  - )٣٧٢(والقبول الفردي )٦( 
حيدث يف حد ذاته أي أثر يف النتائج املرتتبة على هذا  ال غري جائز

 هـذا،. الـبطالن، والـيت حيـدد نطاقهـا اجلـزُء الرابـع مـن دليـل املمارسـة
ر الــــتحفظ وال ميكــــن أن  وال ُتطــــرح مســــألة نتــــائج القبــــول علــــى آ

ُتطــــرح؛ ذلـــــك أن تقصـــــي األمـــــر يتوقــــف عنـــــد مرحلـــــة اجلـــــواز غـــــري 
 ميكن أن تتحقق بفعل القبول. ال املتحققة واليت

 ١-٤-٣ هيإضــافة إىل ذلــك، يؤكــد املبــدأ التــوجي )٧( 
يـنص . فهـو الفكـرةبوضوح شـديد هـذه  )٣٧٣(تحفظ)ال(جواز قبول 

ـــــــــتحفظ غـــــــــري جـــــــــائز علـــــــــى ـــــــــول الصـــــــــريح ل ميكـــــــــن أن  ال أن القب
 نآهــــــو نفســـــه غــــــري جـــــائز. ويســــــمح املبــــــد ثـــــري ألنــــــه لــــــه يكـــــون

 ثرالسؤال املتعلق  علىإلجابة  ١-٤-٣و ٢-٣-٣التوجيهيان 
ثـــري هلـــذا القبـــولميكـــن أن يكـــون  ال قبـــول حتفـــظ غـــري جـــائز:  أي 

ســـتثناء احلالـــة اخلاصـــة الـــيت يـــنص عليهـــا  - يف جـــواز الـــتحفظ ال
ب أوىل ،وال - ٣-٣-٣ املبــــــــــدأ التــــــــــوجيهي يف النتــــــــــائج  ،مــــــــــن 

هـــذه النتـــائج و القانونيـــة املرتتبـــة علـــى بطـــالن الـــتحفظ غـــري اجلـــائز. 
  من دليل املمارسة. ٥-٤ يتناوهلا الفرع

 أثر القبول اجلماعي لتحفظ غري جائز] ٤-٣-٣[ ٣-٣-٣
الـذي يتنـاىف مـع  أو يُعترب التحفظ الذي حتظـره املعاهـدة 

تعـرتض عليـه أي مـن  مل موضوعها والغرض منها حتفظًا جائزًا إذا
املنظمات املتعاقدة بعد أن يكون الوديع قد  أو الدول املتعاقدة

منظمـــة  أو اقـــدةأعلمهـــا بـــه صـــراحة بنـــاء علـــى طلـــب دولـــة متع
 متعاقدة.

__________ 
. ٣-٣-٣نقــيض القبــول اجلمــاعي الــذي هــو موضــوع املبــدأ التــوجيهي  )٣٧٢( 

لإلشـــارة إىل  ٩-٨-٢"القبـــول الفـــردي" أيضـــاً يف املبـــدأ التـــوجيهي وُتســـتعمل عبـــارة 
منظمــة دوليــة  قبـول حتفــظ علــى الصـك التأسيســي ملنظمــة دوليـة مــن جانــب دولـة أو

 مقارنة بقبوله من جانب اجلهاز املختص يف املنظمة املعنية.
يلـــي: "القبـــول الصـــريح  علـــى مـــا ١-٤-٣يـــنص املبـــدأ التـــوجيهي  )٣٧٣( 

 هو حبد ذاته غري جائز". لتحفظ غري جائز

 التعليق
ـــــدأ  )١(  جيـــــب أن يقـــــرتن املبـــــدأ املنصـــــوص عليـــــه يف املب
علـى  إال ينطبـق ال بتحذير مهم: إن هذا املبدأ ٢-٣-٣ التوجيهي

 منظمــات دوليــة منفــردة. فــإذا أو حــاالت القبــول الصــادر عــن دول
 يكـــن هنـــاك شـــك يف أن القبـــول الفـــردي مـــن قبـــل دولـــة متعاقـــدة مل
 ميكن أن يؤدي إىل "إجازة" حتفظ غـري جـائز ال منظمة متعاقدة أو
يف املعاهدة، فإن الوضـع  أو أن حيدث أي أثر آخر يف التحفظ وال

خيتلــــف عنــــدما توافــــق مجيــــع الــــدول املتعاقــــدة واملنظمــــات املتعاقــــدة 
إلمجـاع  -صراحة على حتفظ يكون  غـري  -مـن دون هـذا القبـول 

 .٣-٣-٣ املبدأ التوجيهي جائز، وهو االفرتاض الوارد يف
وعلــى وجــه الدقــة، يتنــاول هــذا املبــدأ التــوجيهي احلالــة  )٢( 

يتنـــاىف  أو ضـــمناً) مبوجــب املعاهـــدة أو اآلتيــة: حتفـــظ، حمظــور (صـــراحة
ــــة متعاقــــدة منظمــــة متعاقــــدة  أو مــــع موضــــوعها وغرضــــها، صــــاغته دول

منظمـــة أخـــرى  أو وقـــت الحـــق، تطلـــب دولـــة ويف وأبلغتـــه إىل الوديـــع.
، تعتـــرب الـــتحفظ غـــري جـــائز، إىل الوديـــع أن يبلـــغ موقفهـــا )٣٧٤(تعاقـــدةم

هذا إىل كل الـدول واملنظمـات املتعاقـدة، لكـن دون أن تصـدر اعرتاضـاً 
ـــــع هـــــذا املوقـــــف، تعـــــرتض أي دولـــــة  وال بشـــــأنه. وبعـــــد أن يبلِّـــــغ الودي

منظمـة متعاقـدة، أُخِطــرت حسـب األصـول، علـى إحــداث  أو متعاقـدة
ر املن  .)٣٧٥(شودة منه، فإن التحفظ "يُعترب جائزاً"التحفظ لآل

 ١٧مـــــن مشـــــروع املـــــادة ) ب(١الفقـــــرة  وتضـــــمنت )٣( 
احلالـة االسـتثنائية الـيت " تصوراً لـ ١٩٦٢ عام الذي اقرتحه والدوك يف

 املعاهــــــــدةأحكــــــــام تســــــــعى فيهــــــــا دولــــــــة إىل صــــــــوغ حتفــــــــظ حتظــــــــره 
والــدوك يــرى، يف ضــوء هــذا االفــرتاض، أن  ؛ وكــان)٣٧٦("تســتبعده أو
يُبــق  ومل .)٣٧٧(مطلــوب" الرضــا املســبق جلميــع الــدول املعنيــة األخــرى"

ــــــة لعــــــامي  ــــــى هــــــذا احلكــــــم يف مشــــــاريع مــــــواد اللجن  )٣٧٨(١٩٦٢عل
 .)٣٧٩(يرد يف االتفاقية ال ، وهو١٩٦٦و

__________ 
ـــذا اإلجـــراء إذا كـــان  )٣٧٤(  ميكـــن تصـــور قيـــام صـــاحب الـــتحفظ نفســـه 

 مدركاً لعدم جواز حتفظه.
ه الفقــرة ( فيمــا )٣٧٥(  ــذا التعبــري، انظـــر أد ) مــن التعليــق علـــى ٨يتعلــق 

 هذا املبدأ التوجيهي.
لـد الثــاين، ١٩٦٢ حوليــةالتقريـر األول عـن قــانون املعاهـدات،  )٣٧٦(  ، ا

 ).٩، الفقرة (٦٥ ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 
 ، لالطالع على نص مشروع املادة.٦٠ انظر املرجع نفسه، ص )٣٧٧( 
لـــد  )٣٧٨(  واجــه احلكــم اعــرتاض كـــل مــن الســيد تـــونكني (املرجــع نفســه، ا

ر/مــــــا ٢٥، ٦٥١األول، اجللســــــة  ) والســــــيد كاســــــرتِن ١٩، الفقــــــرة ١٩٦٢يو أ
ر/مـايو  ٢٨، ٦٥٢، واجللسـة ٦٨(املرجع نفسه، الفقـرة  ) ٣٠، الفقـرة ١٩٦٢أ

اللـذين اعتـرباه زائـداً عــن احلاجـة، وقـد اختفـى مــن املشـروع املبسَّـط الـذي أخــذت 
، ١٩٦٢حزيران/يونيـــــه  ١٨، ٦٦٣بـــــه جلنـــــة الصـــــياغة (املرجـــــع نفســـــه، اجللســـــة 

 ).٣الفقرة 
غـــري أن هـــذا احلـــل قـــد اعُتمـــد يف بنـــد التحفظـــات يف االتفـــاق األورويب  )٣٧٩( 

ــــــــدويل املــــــــؤرخ  ــــــــات العاملــــــــة يف النقــــــــل الطرقــــــــي ال  ١املتعلــــــــق بعمــــــــل طــــــــواقم املركب
ـــــه/متوز ـــــذي تـــــنص الفقـــــرة ١٩٧٠ يولي ـــــه علـــــى أنـــــه ٢١مـــــن املـــــادة  ٢، وال إذا ": من
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حيل املشـكلة. والواقـع أنـه ميكـن  ال وهذا السكوت )٤( 
تفـاقالقول إنه حيق دائما  فيمـا  عـام لألطـراف أن تعـدل املعاهـدة 
شــيء مينعهــا مــن  ال مــن اتفـاقييت فيينــا، وإن ٣٩بينهـا طبقــاً للمــادة 

إلمجـــــــــاع ـــــــــة يف جمـــــــــال  )٣٨٠(اعتمـــــــــاد اتفـــــــــاق  حتقيقـــــــــاً هلـــــــــذه الغاي
وهـــذا االحتمـــال الـــذي يتفـــق مـــع مبـــدأ الرتاضـــي . )٣٨١(التحفظـــات

ــــذي يقــــوم عليــــه قــــانون املعاهــــدات برمتــــه مشــــاكل  خيلــــو مــــن ال ال
إذا كان عدم اعرتاض أي  ما فاملشكلة األوىل تتعلق مبعرفة. عويصة

إلمجــاع علــى تعــديل  مــن األطــراف يف غضــون ســنة يعــين االتفــاق 
إلجياب، للوهلـة األوىل، هـو. بند التحفظات تشـري  مـا ويبدو الرد 

 .اتفاقييت فيينا من ٢٠من املادة  ٥إليه الفقرة 
معــان  )٥(  النظــر يف املســألة، يتبــني أن األمــر غــري أنــه 

ـــا تتخـــذ  ال فســـكوت الدولـــة الطـــرف. لـــيس بـــديهياً  يعـــين ضـــمناً أ
يعنيـه هـو أنـه جيـوز االحتجـاج  ما موقفاً من جواز التحفظ، بل كل

ــــــــــا تنــــــــــوي عــــــــــدم االعــــــــــرتاض عليـــــــــــه  )٣٨٢(لــــــــــتحفظ إزاءهــــــــــا وأ
                                                                                             

الــــتحفظ  انضــــمامها، حتفظــــاً غــــري صــــاغت دولــــة، لــــدى إيــــداع وثيقــــة تصــــديقها أو
مــن هــذه املــادة، يبلــغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة هــذا  ١املنصــوص عليــه يف الفقــرة 

ئـق تصـديقها أو تـنقض هـذا  انضـمامها ومل التحفظ إىل الـدول الـيت أودعـت فعـالً و
ــــة مــــن هــــذه  ويُعتــــرب الــــتحفظ مقبــــوالً إذا مل. االتفــــاق الحقــــاً  تعــــارض قبولــــه أي دول

ريـخ هـذا اإلبـالغالدول، وذلك يف غضون ستة أش يُقبـل  فـإن عارضـته، مل. هر من 
انضـمام  تسحبه الدولة اليت صاغته، يصـبح إيـداع وثيقـة تصـديق أو التحفظ؛ وإن مل

ظــل عــدم اعــرتاض الــدول  واســتناداً إىل هــذا احلكــم، ويف ".هــذه الدولــة عــدمي األثــر
دية األطـــراف األخــــرى يف االتفـــاق، صــــاغت الـــدول األعضــــاء يف اجلماعـــة االقتصــــا

انظـر . تطبيـق االتفـاق عمليـات معينـةجييزه االتفاق، يستثين من  األوروبية حتفظاً، ال
 ... Multilateral Treatiesحتفظـــات الـــدول الـــيت كانـــت آنـــذاك أعضـــاء يف اجلماعـــة، 

 .٢١-ء-، الفصل احلادي عشرأعاله) ٣٥٩ (احلاشية
) مـــن ٧الفقـــرة (لكـــن لـــيس اتفاقـــاً بـــني بعـــض األطـــراف فقـــط. انظـــر  )٣٨٠( 

 أعاله. ٢-٣-٣التعليق على املبدأ التوجيهي 
أعـاله)،  ٣٧١(احلاشـية  ، املرجـع املـذكورGreigهذا الصـدد  يفانظر  )٣٨١( 
(املرجــــــــع نفســــــــه)،  املرجــــــــع املــــــــذكور، Sucharipa-Behrmann ، أو٥٧-٥٦ ص
تـدخل  الاملوقـف نفسـه، لكنـه يعتـرب أن هـذه اإلمكانيـة  Bowett. ويتبىن ٧٨ ص

 D. W. Bowett, "Reservations to non-restrictedيف نطاق قانون التحفظات (

multilateral treaties", BYBIL, 1976-1977, vol. 48 (1978), p. 84 ؛ وانظـر
). ٢٦٩ أعـــــــــــاله)، ص ٣٦١احلاشـــــــــــية ( ، املرجـــــــــــع املـــــــــــذكورRedgwellأيضـــــــــــاً 

إلضـــافة إىل ذلـــك، لـــيس مـــن املعقـــول القـــول إن القو  اعـــد املنصـــوص عليهـــا يف و
، تشـــكل قواعـــد قطعيـــة مـــن القواعـــد )ج(، وخباصـــة يف الفقـــرة الفرعيـــة ١٩املـــادة 

تفاق العامة للقانون الدويل ال  .جيوز لألطراف احليد عنها 
، )أعــاله ٣٣٣، املرجــع املــذكور (احلاشــية Cocciaانظــر يف هــذا الصــدد  )٣٨٢( 
، املرجــع ... Horn, Reservations and Interpretative Declarations ؛ أو٢٦ ص

 Zemanek, "Some ؛ أو١٣١-١٢١ ، ص)أعـــــاله ٣٣٩املـــــذكور (احلاشـــــية 

unresolved questions concerning reservations ..."املرجـــــــــع املـــــــــذكور (احلاشـــــــــية ، 
 G. Gaja "Unruly treaty؛ وانظــــر أيضــــاً ٣٣٢-٣٣١ ، ص)أعــــاله ٣٣٣

reservations" Le droit international à l’heure de sa codification. Etudes en 

l’honneur de Roberto Ago (Milan: Giuffrè, 1987), vol. I, pp. 319-320 .
لقبــول مبعنــاه الضــيق،  عــن صــواب، فــإن األمــر ال Lijnzaadالحظــت  وكمــا يتعلــق 
ت خمالفـة هو يتعلق مبشكلة تقاعس الـدول الـيت يـؤدي تراخيهـا إىل قبـول حتفظـا"بل 

 ).٥٦ ، ص)أعاله ٣٣٣ احلاشية(املرجع املذكور  ،Lijnzaad" (للموضوع والغرض

 ميكـــن القـــول إن هنــــاك ال علـــى ذلــــك أنـــه والـــدليل .)٣٨٣(مســـتقبالً 
هيئـة  أم مينع هيئات الرصد، سواء أكانت حمكمة العدل الدوليـة ما

هيئـــــة منشـــــأة مبوجـــــب معاهـــــدة مـــــن معاهـــــدات حقـــــوق  أم حتكـــــيم
يثــــــــر أي  مل حــــــــىت وإن مــــــــا اإلنســــــــان، مــــــــن تقيــــــــيم جــــــــواز حتفــــــــظ

 .)٣٨٤(اعرتاض
 ٣-٣-٣والفكـــــــرة األساســـــــية للمبـــــــدأ التـــــــوجيهي  )٦( 

ن مثــال حتفــظ فبــالرغم مــن أ. حتظــى بشــيء مــن التأييــد يف املمارســة
 احلياد الذي صـاغته سويسـرا عنـد انضـمامها إىل عهـد عصـبة األمـم

إلمجــاع مــن جانــب األطــراف يف  ال يتعلـق علــى وجــه الدقــة بقبـول 
املعاهـدة، فإنــه يظـل مثــاًال علـى قبــول صـاحب الــتحفظ يف جمموعــة 

ـــــــدول األطـــــــراف رغـــــــم حظـــــــر التحفظـــــــات غـــــــري أن هـــــــذه . )٣٨٥(ال
ثبـــــات وجـــــود قاعـــــدة عرفيـــــة يف هـــــذا تســـــمح  ال "الســـــابقة" البتـــــة 

وعلــى هــذا، حيُســن وضــع األمــور يف إطــار القــانون املنشــود . االجتــاه
التدرجيي للقانون الدويل، بدًال من اإلبقاء على ثغرة تتعلق والتطوير 

 .مستقبالً مبسألة قد ُتطرح 
 ٣-٣-٣يرمـــي إليـــه املبـــدأ التـــوجيهي  مـــا وهـــذا هـــو )٧( 

ــــه يف  ــــذي أخــــذت ب حلــــل ال ــــذي اسرتشــــدت اللجنــــة يف صــــياغته  ال
جيــوز  ال موضــوع صــوغ التحفظــات املتــأخرة والــذي أقــرت مبوجبــه أنــه

إذا   إال يتنـاىف مــع موضـوعها وغرضــها أو صـوغ حتفــظ حتظـره املعاهــدة
 )٣٨٦("يثري اعرتاض أي من األطراف املتعاقدة األخـرى ال"كان ذلك 

 .)٣٨٧(بعد أن يكون الوديع قد استشارها حسب األصول

__________ 
، ٢٠٠٩ حوليـــةعليـــه،  والتعليـــق ١٢-٨-٢انظــر املبـــدأ التـــوجيهي  )٣٨٣( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  .١٣٤ ا
 ٣٧١احلاشـــــية (املرجـــــع املـــــذكور  ،Greigعلـــــى وجـــــه اخلصـــــوص انظـــــر  )٣٨٤( 

رتُـش ١٩٦٢ وخالل مناقشات اللجنـة لعـام. ٥٨-٥٧ أعاله)، ص ، كـان السـيد 
مبنـأى عـن  "يعقـل أن يكـون حتفـظ مـن الواضـح أنـه غـري صـحيح  قد أشار إىل أنـه ال

لشـــيء ســـوى حمـــض إعمـــال اآلجـــال املفروضـــة لصـــوغ االعرتاضـــات  ال" كـــل طعـــن
لــد األول، اجللســة ١٩٦٢ حوليــة( ر/مــايو  ٣٠، ٦٥٤، ا ، ١٦٣ ، ص١٩٦٢أ

 ).٢٩الفقرة 
 M. H. Mendelson, "Reservations to the constitutions ofانظــر  )٣٨٥( 

international organizations", BYBIL, 1971, vol. 45 (1971), pp. 140-141 . وحيـد
يغــري  تطبيــق مبــدأ اإلمجــاع يف املثــال املــذكور مــن قيمتــه كربهــان، غــري أن هــذا ال

ر املنشــودة منــه شــك يف عــ مـن حقيقــة أن حتفظــاً ال دم صــحته قــد أحــدث اآل
إلمجاع من جانب األطراف املعنية  .بسبب قبوله 

ـــــــدأ التـــــــوجيهي  )٣٨٦(  صـــــــوغ حتفظـــــــات ( ١-٣-٢فيمـــــــا يلـــــــي نـــــــص املب
ملنظمــة  جيــوز لدولــة أو تــنص املعاهــدة علــى حكــم خمــالف، ال مــا مل): "متــأخرة

موافقتهـا علـى االلتـزام دولية أن تصـوغ حتفظـاً علـى معاهـدة بعـد أن تعـرب عـن 
ـــــأخر ال إال ـــــذه املعاهـــــدة، يثـــــري اعـــــرتاض أي مـــــن  إذا كـــــان صـــــوغ حتفـــــظ مت

 *".األطراف املتعاقدة األخرى
اإلجــــــراءات يف حالــــــة ( ٨-١-٢انظــــــر مشــــــروع املبــــــدأ التــــــوجيهي  )٣٨٧( 

لد الثاين٢٠٠٦ حولية(والتعليق عليه ) التحفظات غري اجلائزة بصورة بيِّنة  ، ا
 

 )الصفحة التالية بع على(
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 بيد أن اللجنة رأت أنـه ينبغـي تـوخي احلـذر. وهـذا )٨( 
يفسر استخدام الصياغة التاليـة: "يُعتـرب [...] جـائزاً إذا [...]"  ما

ــا إظهــار أن عــدم اجلــواز املبــدئي للــتحفظ يظــل علــى  الــيت يقصــد 
الالحـــق بـــني األطـــراف قـــد عـــدل، يف هـــو عليـــه، لكـــن االتفـــاق  مـــا

اية األمر،  الواقع، املعاهدة األصلية لتمكني صاحب التحفظ، يف 
مــن االســتفادة مــن الــتحفظ. وعــالوة علــى ذلــك، جيــب فهــم هــذه 
ــا تتــيح إمكانيــة اعتبــار الــتحفظ غــري جــائز ألســباب  العبــارة علــى أ

 املسألة. أخرى من ِقبل هيئة خموَّلة البت يف
 عبـــــارة "بنـــــاء علـــــى طلـــــب دولـــــة متعاقــــــدة وترمـــــي )٩( 

ايـــــة املبـــــدأ التـــــوجيهي إىل  أو منظمـــــة متعاقـــــدة" الـــــيت أدرجـــــت يف 
يت مــن األطــراف املتعاقــدة وأن اللجنــة  إثبــات أن املبــادرة جيــب أن 

مــن اتفاقيــة  ٧٧تريــد جتــاوز احلــدود الصــارمة الــيت تضــعها املــادة  ال
ملهــام  ١٩٨٦ لعــام نــامــن اتفاقيــة فيي ٧٨ واملــادة ١٩٦٩ لعــام فيينــا

الوديــع. وهــذا، إضــافة إىل ذلــك، يتفــق مــع أحــد دوافــع صــوغ هــذا 
ـــــــــذي يهـــــــــدف إىل تســـــــــهيل احلـــــــــوار املتعلـــــــــق  ـــــــــوجيهي ال املبـــــــــدأ الت

 لتحفظات.
ـــــــــوجيهي  )١٠(   ـــــــــة أن املبـــــــــدأ الت ـــــــــدرك اللجن  ٣-٣-٣وت

حيدد املهلـة الـيت يتعـني فيهـا علـى الـدول واملنظمـات املتعاقـدة أن  ال
ــــا تتخــــذ موقفــــاً  ــــرب أ تعــــرتض علــــى إحــــداث الــــتحفظ  مل (وإال اعُت

ره). وميكـــــن اعتبـــــار مهلـــــة االثـــــين عشـــــر شـــــهراً  "املعتـــــادة" الـــــيت  آل
العـــــــرتاض الـــــــدول علـــــــى  ١٣-٦-٢خيصصـــــــها املبـــــــدأ التـــــــوجيهي 

مـــن اتفـــاقييت  ٢٠مـــن املـــادة  ٥التحفظـــات، طبقـــاً ألحكـــام الفقـــرة 
 احيـة القانونيـة،غري ضـروري مـن الن النقلفيينا، مهلة مناسبة. لكن 

تعـديل هـذه املعاهـدة  مـا جيوز دائماً جلميـع األطـراف يف معاهـدة إذ
ي آجـــال معينـــة. ومـــن جهـــة  التفـــاق فيمـــا بينهـــا دون أن تتقيـــد 

حـــــة هـــــذا اخليــــار ايـــــة يعـــــرض أمـــــن  بـــــال أخــــرى، قـــــد يبـــــدو أن إ
العالقـــــات التعاهديـــــة للخطـــــر. وإزاء هـــــذه االعتبـــــارات املتناقضـــــة، 

ــال مفتوحــاً. وســكوت املبــدأ التــوجيهي عــن  فضــلت اللجنــة تــرك ا
هــذه املســألة يعــين ضــمناً أن ردود فعــل الــدول املتعاقــدة واملنظمــات 

 .)٣٨٨(املتعاقدة جيب أن تصدر يف خالل مهلة معقولة

                                                                                             
  )بع( )٣٨٧احلاشية (

وللوقـوف علـى جممـل هـذه اإلشـكالية، انظـر . )١٩٧-١٩٦ ، ص)اجلزء الثاين(
Riquelme Cortado ٢٣٠-٢٢٣ أعاله)، ص ٣٦١، املرجع املذكور (احلاشية. 

ــــاء  )٣٨٨(  أكــــدت حمكمــــة العــــدل الدوليــــة، يف ســــياق القواعــــد املتعلقــــة 
لوفــــاء  التحديــــد الــــدقيق للمَهــــل الــــيت قــــد تُفــــرض فيمــــا"املعاهــــدات، أن  يتعلــــق 

ــاء  بواجبــات التشــاور والتفــاوض وللمهلــة الــيت ينبغــي أن تعطَــى عنــد اإلخطــار 
لضـــرورة حســـب مقتضــيات كـــل حالـــة يعـــود إىل  إذن، فـــاألمر. املعاهــدة خيتلـــف 

جــراء مشــاورات  -مبــدئياً  -األطــراف  لتحديــد هــذه املَهــل يف كــل حالــة وذلــك 
الحظـــــت احملكمـــــة، ميكـــــن العثـــــور علـــــى بعـــــض  وكمـــــا. ومفاوضـــــات حبســـــن نيـــــة

مــــن  ٣٧فيهــــا املــــادة  املؤشــــرات يف هــــذا املضــــمار يف أحكــــام اتفاقــــات املقــــر، مبــــا
تفاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون مــــن ا ٥٦واملـــــادة  ١٩٥١مـــــارس /آذار ٢٥االتفــــاق املـــــؤرخ 

املعاهــدات واملــادة املقابلــة يف مشــروع مــواد جلنــة القــانون الــدويل بشــأن املعاهــدات 

، مثلـه ٣-٣-٣واملكان املناسب للمبدأ التـوجيهي  )١١( 
، هـــو اجلـــزء الثالـــث مـــن دليـــل )٣٨٩(٢-٣-٣مثـــل املبـــدأ التـــوجيهي 

املمارسة وهو اجلزء املتعلق جبواز التحفظات. ومهما يكن من أمر، 
فمــن غــري املنطقــي إدراج مشــروع مبــدأ تــوجيهي مــن هــذا القبيــل يف 
ر التحفظـــــات غـــــري الصـــــحيحة. فـــــالتحفظ  اجلـــــزء الـــــذي يعـــــاجل آ

 بســـبب القبـــول جـــائزاً املقصـــود هنـــا قـــد أصـــبح، مـــن حيـــث املبـــدأ، 
 إلمجاع.  املعارضةم عد أو
 )٣٩٠(جواز ردود الفعل على التحفظات ٤-٣

 التعليق
تــــرد يف  ال لتحفظــــات، يتعلــــق فيمــــاخبــــالف احلــــال  )١( 

شـروط جلـواز ردود الفعـل علـى التحفظـات،  أو اتفاقييت فيينا أيـة معـايري
وإن كــــان قبــــول التحفظــــات واالعــــرتاض عليهــــا حيــــتالن يف االتفــــاقيتني 

ـــا بوصـــفهما  ال مكانـــة ـــا يُســـتهان  الـــدول واملنظمـــات وســـيلة تعطـــي 
. لكــــن ردود تــــرفض إعطاءهــــا أو جــــائز علــــى حتفــــظموافقتهــــا الدوليــــة 

علــى حنــو تقييمهــا الــتحفظ ميكــن جلــواز تشــكل معــايري  ال الفعــل هــذه
مـــن اتفـــاقييت  ١٩املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة وفقـــاً للشـــروط موضـــوعي 

ــــا وبَغــــض النظــــر عــــن حــــاالت الق ــــولفيين االعــــرتاض الناشــــئة عــــن  أو ب
الــتحفظ. فهــي وســيلة تســتخدمها الــدول واملنظمــات الدوليــة لإلعــراب 

الـــتحفظ (أو جـــواز الـــتحفظ، غـــري أن جـــواز عـــن وجهـــة نظرهـــا بشـــأن 
 ) مســـألة جيــــب تناوهلـــا بغـــض النظــــر عـــن حـــاالت القبــــولجـــوازه عـــدم
بوضــــوح مشــــروع املبــــدأ  هــــايعــــرب عنوهــــذه الفكــــرة االعـــرتاض تلــــك.  أو
ــــوجيهي ال ــــتحفظ). ومــــع ذلــــك جــــواز (نتــــائج عــــدم  ٣-٣ت شــــكل يال

االعـــــرتاض وســـــيلة تســـــتخدمها الـــــدول واملنظمـــــات الدوليـــــة  أو القبـــــول
ــذه الصــفة جــواز لإلعــراب عــن وجهــة نظرهــا بشــأن  الــتحفظ، وميكــن 

 .)٣٩١(التحفظتقييم جواز يف االعتبار عند  يؤخذاأن 
 عليـهالـتحفظ وردود الفعـل جـواز بني الصلة وانعدام  )٢( 

ـــا يـــدع جمـــاالً للـــبس  ال مبـــا ضـــحيت يف األعمـــال التحضـــريية لنظـــام فيين

                                                                                             
يعــــد  لكــــن مــــا. فيمــــا بــــني املنظمــــات الدوليــــة بــــني الــــدول واملنظمــــات الدوليــــة أو

لضرورة على الظروف  Interpretation( "معقوالً وعادًال يف حالة بعينها يتوقف 

of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, I.C.J. 

Reports 1980, Advisory Opinion of 20 December 1980, p. 96) وانظـر .
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaraguaأيضـاً 

(Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and admissibility, 

I.C.J. Reports 1984, p. 420, para. 63. 
 ٢-٣-٣من التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهي ) ٧(و) ٦( انظر الفقرتني )٣٨٩( 

 .أعاله
ن هــــذين املبــــدأين  )٣٩٠(  نــــه مــــا زال مقتنعــــاً  يــــود املقــــرر اخلــــاص التــــذكري 

ا التـــــــوجيهيني لـــــــيس هلمـــــــا مكـــــــان يف اجلـــــــزء الثالـــــــث مـــــــن دليـــــــل املمارســـــــة (رمبـــــــ
عرتاضــات افرتاضــية إىل حــد بعيــد "هلــا أثــر  ســتثناء حالــة هامشــية جــداً تتعلــق 

 متوسط").
ه التعليق على املبدأ التوجيهي  )٣٩١(   ].٤-٥-٤[ ٣-٥-٤انظر أد
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بــني مــن ذلــك أيضــاً أنــه وإن جــاز ويت. )٣٩٢(العرتاضــات يتعلــق فيمــا
بــه، فــإن  قبــولال أو علــى الــتحفظ العــرتاضاســتعمال لفظــة "جــواز" ا

لنســبة ل إن املــراد لتحفظــات نفســها: داللتهــا ختتلــف عمــا هــي عليــه 
ـــــى أساســـــاً منهـــــا   إذا كـــــان مـــــن املمكـــــن لالعـــــرتاض مـــــا الوقـــــوف عل

رمها التامة.حيد القبول أن  أو وهلـذا السـبب هنـاك رأي مفـاده أن  آ
كـــان يتعـــني أن يـُــدرجا  مـــا ٢-٤-٣و ١-٤-٣املبــدأين التـــوجيهيني 

مـــــــن دليـــــــل املمارســـــــة املتصـــــــل جبـــــــواز التحفظـــــــات يف ذلـــــــك اجلـــــــزء 
ت االنفراديــــةو  ــــا اإلعــــال وإمنــــا يف اجلــــزء املخصــــص  ،)٣٩٣(املتصــــلة 

ت األخرى (اجلزء الرابع من الدليل).  للتحفظات ولتلك اإلعال
 جواز قبول التحفظ ١-٤-٣

القبـــــول الصـــــريح لـــــتحفظ غـــــري جـــــائز هـــــو حبـــــد ذاتـــــه  
 .جائز غري

 التعليق
ن  )١(  ينطلق هـذا املبـدأ التـوجيهي مـن الفكـرة القائلـة 
ـــا، انعـــدام  يســـتفاد مـــن  مـــا ضـــوء يفالصـــلة النـــاتج عـــن اتفاقيـــة فيين
مــاً ويضــع مبــدأً مفــاده أن عــدم  انعــداماً ، لــيس التحضــريية اأعماهلــ

 .)٣٩٤(قبولهجواز التحفظ يُؤثر على 
املنظمــات  أو أنــه ميكــن للــدولويبــدو مــن الواضــح  )٢( 

جــواز وضــع يدون أن جــائزاً  الدوليــة املتعاقــدة أن تقبــل حبريــة حتفظــاً 
حسب رأي أغلبية  . ولكن)٣٩٥(قبوهلا لذلك التحفظ موضع الشك

املنظمــة  أو عنــدما تقبـل الدولــةأعضـاء اللجنــة، يصـبح األمــر خمتلفـاً 
 .ائزجغري  الدولية حتفظاً 

 يــؤدي دوراً يف البــت يف ال ورغــم أن قبــول الــتحفظ )٣( 
 أن العكس غري صحيح:  فقد أُكد يف الفقهجوازه، 
ال ميكـــن مـــن الناحيـــة النظريـــة قبـــول حتفـــظ غـــري جـــائز. فالتحفظـــات  

 )(أ) و(ب)١(١٩غــــــري مباشــــــرة مبوجــــــب املــــــادة  أو احملظــــــورة بصــــــورة مباشــــــرة
ـــــدى أي مـــــن  ال لقبـــــول ل ـــــة.ميكـــــن أن حتظـــــى  يكـــــون هلـــــذه  وال الـــــدول املعني

__________ 
، الفقــرات مــن ٣-٦-٢انظــر أعــاله التعليــق علــى املبــدأ التــوجيهي  )٣٩٢( 
 ).٦) إىل (٤(

ـــــدأ التـــــوجيهي الـــــذي اقرتحـــــه املقـــــرر اخلـــــاص يف  )٣٩٣(  انظـــــر مشـــــروع املب
خيضـع قبـول  : الالصحة املوضوعية حلاالت القبول واالعرتاض ٤-٣األصل: "

الصــحة املوضــوعية" (التقريــر الــتحفظ واالعــرتاض عليــه ألي شــرط مــن شــروط 
لـــد الثـــاين ٢٠٠٩ حوليـــة، عـــن التحفظـــات علـــى املعاهـــداتالرابـــع عشـــر  ، ا

 ).١٢٧، الفقرة Add.1-2و A/CN.4/614األول)، الوثيقة (اجلزء 
ر" الـــيت ال )٣٩٤(  أقليـــة، فـــإن عـــدم جـــواز  تؤيـــدها إال حســـب نظريـــة "اآل

ر (انظـــر املبـــدأ  الـــتحفظ ال يعـــين بطـــالن قبولـــه، وإمنـــا َيســـتبعد أن تكـــون لـــه آ
 ]).٤-٥-٤[ ٣-٥-٤التوجيهي 

ـــــوجيهي  )٣٩٥(  ـــــدأ الت ـــــه أد ١-٤انظـــــر املب ـــــق علي ه. وانظـــــر أيضـــــا والتعلي
ـــــــــتحفظ)،  ٣-٨-٢التعليـــــــــق علـــــــــى املبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  (القبـــــــــول الصـــــــــريح لل

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٦-١٢٤ ، ا

ر قانونيـــة.  وال التحفظـــات ملثـــل، فـــإن الـــتحفظ  ]...[لقبوهلـــا أيـــة آ  املنـــايفو
ميكــن قبولــه وحتفظــاً غــري  ال ينبغــي أن يُعتــرب حتفظــاً )(ج) ١(١٩ حكــام املــادةأل

ر قانونية ال صحيح يف حد ذاته  .)٣٩٦(ترتتب عليه أية آ

اللجنــــة. فقــــد  وهــــذا هــــو الــــرأي الــــذي أخــــذت بــــه )٤( 
ر إن  اعتـــربت أن القبـــول الصـــريح للــــتحفظ ميكـــن أن تكـــون لــــه آ

ـــا جـــواز تطـــل  مل ذلـــك علـــى األقـــل تقيـــيم  لاتطـــالـــتحفظ ذاتـــه فإ
ومــــدروس مــــن إرادي ؛ ذلــــك أن اإلعــــالن النــــاتج عــــن فعــــل اجلــــواز

ر يف  أو جانب دولة خذه املفسِّ منظمة دولية جيب على األقل أن 
 .جوازه عدم أو التحفظجواز  لتقييماالعتبار 
جيب  ١-٤-٣واملبدأ الذي يضعه املبدأ التوجيهي  )٥( 

تــج عــن  - أنــه أوهلمــا هــامني.بتحــذيرين أن يقــرتن  صــياغة وهــذا 
ـــ املبــدأ التـــوجيهي علــى القبـــول الصـــريح (وهـــو  إال ينطبـــق ال -ا ذا

در عمليــــــاً أ نيهمــــــا .القبــــــول الضــــــمينويســــــتبعد )، مــــــر  مــــــا  نأ و
ً  ال ميكنهـــا أن تقــوم بـــه  تســتطيع األطــراف املتعاقـــدة القيــام بـــه فــرد

، فقــــد اعتــــربت اللجنــــة أنــــه يف حالــــة قبــــول مجيــــع األطــــراف مجاعيــــاً 
بـــني األطـــراف  املتعاقـــدة لـــتحفظ مـــا، يشـــكل ذلـــك اإلمجـــاع اتفاقـــاً 

 .)٣٩٧(املعاهدة يعدِّل
 تحفظالجواز االعرتاض على  ٢-٤-٣

 إن االعــــرتاض علــــى الــــتحفظ الــــذي تقصــــد بــــه الدولــــة 
ا مـع صـاحب الـتحفظ  أو املنظمة الدولية أن تستبعد يف عالقا

ا التحفظ ال تطبيق أحكام املعاهدة اليت  يكون جـائزاً  ال يتعلق 
 إذا: إال

كانــت األحكــام اإلضــافية الــيت اســُتبعدت علــى  (أ) 
ــــ ــــا هــــذا النحــــو ت ــــق  ــــيت يتعل ألحكــــام ال ــــاً  رتبط ارتباطــــاً كافي

 ؛)٣٩٨(التحفظ
خيـــــــل مبوضـــــــوع املعاهـــــــدة  ال كـــــــان االعـــــــرتاض و(ب) 

والغــــــــــرض منهــــــــــا يف العالقـــــــــــات بــــــــــني صــــــــــاحب الـــــــــــتحفظ 
 االعرتاض. وصاحب

__________ 
، ... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsانظـر  )٣٩٦( 

 .١٢١ )، صأعاله ٣٣٩املرجع املذكور (احلاشية 
 أيضــــاً ] أعــــاله. انظــــر ٤-٣-٣[ ٣-٣-٣ التــــوجيهي أانظــــر املبــــد )٣٩٧( 

، ٢٠٠١ حوليــة( )٨( الفقــرة، خاصــة ١-٣-٢ التــوجيهي املبــدأ علــى التعليــق
لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص  املبـدأ علـى التعليـقو  ،)٢٤١-٢٣٦ ا

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٤ حوليــة( )٧ة (الفقــر ، خاصــة ٥-٣-٢ التــوجيهي ، ا
 ).١٣٤-١٣٢ الثاين)، ص

فلــة queكلمــة "  اخلــاص: قدمــه املقــرر اقــرتاح )٣٩٨(  " يف الــنص الفرنســي 
 تنطبق على النص العريب. وينبغي حذفها. وهذه املالحظة ال
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 التعليق
بنوع خاص  إال ٢-٤-٣ال يتعلق املبدأ التوجيهي  )١( 

ــــا  مـــا غالبــــاً اعرتاضــــات  ، وهـــيمــــن االعرتاضــــات جـــداً  توصــــف 
أن اسـتبعاد املنظمـة الدوليـة  أو الدولـةا ترى و "ذات أثر متوسط" 

مــن  ٣تــنص عليــه الفقــرة  مــا يتجــاوزجيــب أن التعاهديــة  العالقــات
بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة تعـــارض مـــن اتفـــاقييت فيينـــا، دون أن  ٢١املـــادة 

وقـــد الحظـــت اللجنـــة وجـــود هـــذه صـــاحب الـــتحفظ. بينهـــا وبـــني 
ـــااالعرتاضـــات الـــيت ميكـــن أن  "مـــن النـــوع الثالـــث" يف  توصـــف 
بشــأن تعريــف االعرتاضــات  ١-٦-٢التعليـق علــى املبــدأ التــوجيهي 

 .)٣٩٩(جوازها تبت يف مل على التحفظات، ولكنها
 يتعلــــــــق فيمــــــــاواألمثلــــــــة امللموســــــــة علــــــــى املمارســــــــة  )٢( 
ــــــــــع" أو "توســــــــــطاألثــــــــــر امل"االعرتاضــــــــــات ذات  بتلــــــــــك درة املوسَّ  "
ــــــــد" جــــــــداً  ــــــــدو أن هــــــــذا "اجليــــــــل اجلدي  )٤٠٠(ولكنهــــــــا موجــــــــودة. ويب
ـــــــى  حصـــــــراً  يتعلـــــــق فيمـــــــانشـــــــأ  االعرتاضـــــــات مـــــــن لتحفظـــــــات عل

ــــة بــــدء نفســــها، حيــــث قبلــــت دول معينــــة  ١٩٦٩ لعــــام فيينــــا اتفاقي
ســـتثناء األحكـــام  نفـــاذ االتفاقيـــة بينهـــا وبـــني أصـــحاب التحفظـــات 
ـــــــا  الـــــــيت  مـــــــواد أخــــــــرىوكـــــــذلك  )٤٠١(التحفظــــــــات املعنيـــــــةتتعلـــــــق 

لتــــــــــايل، فــــــــــإن األمــــــــــر يتعلــــــــــق )٤٠٢(بتلــــــــــك األحكــــــــــام مرتبطــــــــــة . و
أوســـــع نطاقـــــاً مـــــن االعرتاضـــــات ذات "األثـــــر األدىن"،  عرتاضـــــات

ملعاهـدة  ولكن مع عدم إعالن أصحاب االعرتاضات عدم التـزامهم 
قيـة إزاء صاحب التحفظ. ورغم أن عدداً من الدول األطـراف يف اتفا

فيينـا قــد أعربــت عــن اعرتاضــات علـى تلــك التحفظــات تتعلــق حصــراً 
ر " مـــن  ٢١مـــن املـــادة  ٣" املنصـــوص عليهـــا يف الفقـــرة املفرتضـــةآل

ـــا  )٤٠٤(هـــي كنـــدا -، فـــإن دوالً أخـــرى )٤٠٣(١٩٦٩ لعـــام اتفاقيـــة فيين
__________ 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٥ حولية )٣٩٩(   )٢٣( ، الفقـرة٩٦ ، ا
 .١-٦-٢ التوجيهي املبدأ على التعليق من
 )٤٠٠( Riquelme Cortado احلاشــــية) أعــــاله)،  ٣٦١، املرجــــع املــــذكور
 .٢٩٣ ص
ملــــادة  ،كقاعــــدة عامــــة )٤٠١(  مــــن االتفاقيــــة ومرفقهــــا  ٦٦يتعلــــق ذلــــك 

احلاشـية ( ... Multilateral Treaties(انظـر حتفظـات كـل مـن االحتـاد الروسـي (
) وأوكرانيـــــــا (املرجـــــــع نفســـــــه) ١-، الفصـــــــل الثالـــــــث والعشـــــــرون)أعـــــــاله ٣٥٩
اجلزائــــر (املرجــــع نفســــه) و روس (املرجــــع نفســــه) وتــــونس (املرجــــع نفســــه) وبــــيال

واجلمهوريــة العربيــة الســورية (املرجــع نفســه) والصــني (املرجــع نفســه) وغواتيمــاال 
كـل   ت. وأبـد)وكـو (املرجـع نفسـه) م (املرجـع نفسـه) وفييـت (املرجع نفسه)

ملعـــىن نفســــه، مـــن بلغـــار واجلمهوريـــة التشـــيكية ومنغوليــــا وهنغـــار حتف ظـــات 
ـا ســحبتها يف أوائــل التســعين إال ات (املرجــع نفســه). كــذلك كانــت مجهوريــة يأ

 (املرجع نفسه). ٦٦يستبعد تطبيق املادة  حتفظاً  صاغتأملانيا الدميقراطية قد 
ألحكــام األخــرى للبــاب اخلــامس مــن اتفاقيــة فيينــا،  )٤٠٢(  يتعلــق األمــر 

ن لقواعـــ املتعلقـــة ٦٤وخاصــة املـــادة   ). انظـــر أيضـــاً ٦٤و ٥٣د اآلمــرة (املـــاد
ه  .من التعليق احلايل )٩(الفقرة  أد

ملانيـــا والـــدامنرك ( )٤٠٣(   ٣٥٩ احلاشـــية( ... Multilateral Treatiesيتعلـــق ذلـــك 
 ).١-، الفصل الثالث والعشرون)أعاله

 يتعلق بتحفظ اجلمهورية العربية السورية (املرجع نفسه). فيما )٤٠٤( 

ن )٤٠٥(ومصـــر  )٤٠٩(والســـويد )٤٠٨(ونيوزيلنـــدا )٤٠٧(وهولنـــدا )٤٠٦(واليـــا
ت املتحــــدة )٤١٠(واململكــــة املتحــــدة ـــؤدي  - )٤١١(والــــوال أرادت أن تـ

ـــة  ا إىل نتـــائج أكثـــر أمهيـــة دون أن يســـفر ذلـــك عـــن احليلول اعرتاضـــا
. والواقــع )٤١٢(دون بـدء نفـاذ اتفاقيــة فيينـا بينهــا وبـني الــدول املتحفظـة

األحكـام  أو ترغـب فقـط يف اسـتبعاد تطبيـق احلكـم مل أن تلك الـدول
لتس ا لتحفظاليت يستهدفها اللمنازعات وية اإللزامية املتعلقة  ، بل إ

ا الثنائية مع الدولة  ال إضافة إىل ذلك تعترب نفسها ملزمة، يف عالقا
ألحكام املوضوعية اليت ينطبـق عليهـا إجـراء إجـراءات  أو املتحفظة، 

ت املتحـدة املنازعاتتسوية  . وعلى سبيل املثال، فإن اعـرتاض الـوال
__________ 

ي ال  )٤٠٥(  يتعلق اعرتاض مصر بتحفظ معني على وجه التحديد وإمنـا 
 (املرجع نفسه). ٦٦حتفظ يستبعد تطبيق املادة 

ي حتفـظ يسـتبعد تطبيـق املـادة  فيما )٤٠٦(  مرفـق االتفاقيـة  أو ٦٦يتعلق 
 (املرجع نفسه). 

يتعلــــق جبميــــع الــــدول الــــيت صــــاغت حتفظــــات بشــــأن اإلجــــراءات  فيمــــا )٤٠٧( 
أن ذلـك اإلعـالن العـام قـد كـّرِر بصـورة  ، بصورة عامـة. إالاملنازعاتاإللزامية لتسوية 

لفعـــل حتفظـــاً مـــن هـــذا القبيـــل  لنســـبة لكـــل دولـــة مـــن الـــدول الـــيت صـــاغت  فرديـــة 
 (املرجع نفسه).

  يتعلق بتحفظ تونس (املرجع نفسه). فيما )٤٠٨( 
ي حتفـــظ يســـتبعد تطبيـــق األحكـــام املتصـــلة بتســـوية  فيمـــا )٤٠٩(  يتعلـــق 

، بصـــفة عامـــة، وفيمـــا يتصـــل بتحفظـــات تـــونس واجلمهوريـــة العربيـــة املنازعـــات
، بصفة خاصة (املرجع نفسه).   السورية وكو

ــــا املــــؤرخ  )٤١٠(  ســــتثناء حتفــــظ  ١٩٨٧حزيران/يونيــــه  ٥مبوجــــب إعال و
 م.  فييت

ا قبـل أن تصـبح طرفـاً متعاقـداً، صاغت الوال )٤١١(  ت املتحدة اعرتاضـا
وهــــي اعرتاضــــات تتعلــــق بتحفظــــات تــــونس واجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية وكــــو 

 (املرجع نفسه).
عرتاضـــــــات ذات أثــــــر أقصــــــى، حســـــــب  )٤١٢(  تقــــــدمت اململكــــــة املتحــــــدة 

ــ. واجلمهوريــة العربيــة الســورية األصــول املرعيــة، علــى حتفظــْي تــونس دو أن غــري أنــه يب
 ٥عــالن اململكـــة املتحـــدة املـــؤرخ أثــر هـــذه االعرتاضـــات قــد خّفـــت حدتـــه الحقـــاً 

لالعــرتاض املقـــدم يف  جزئيــاً  ســحباً  إىل حــد مــاالــذي يشــكل  ١٩٨٧حزيران/يونيــه 
، ٢٠٠٨ حوليـــةوالتعليـــق عليـــه،  ٧-٧-٢الســـابق (انظـــر مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي 

لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، ص لنظــر إىل أن ١٢٨-١٢٦ ا صــاحب االعــرتاض )، 
االتفاقيـــة بـــني اململكـــة املتحـــدة وأي دولـــة تكـــون قـــد حتفظـــت بـــدء نفـــاذ  يعـــارض ال

اخلــامس البــاب سـتبعد ســوى تطبيـق ي فيينــا وال تفاقيـةمرفــق اعلـى  أو ٦٦علـى املــادة 
الــــذي ذّكــــرت بــــه اململكــــة رب ذلــــك اإلعــــالن . ويعَتــــبينهمــــايف العالقــــات التعاهديــــة 

  حتفــــظبشــــأن ( ١٩٩٩ عــــام حتفــــظ اجلزائــــر) ويف بشــــأن( ١٩٨٩ يف عــــاماملتحــــدة 
ي حتفــظ آخــر يهــدف إىل  فيمــا")، أنــه كــو أحكــام املــادة  تطبيــقاســتبعاد يتعلــق 
لفعـــــل أوجزئيـــــاً،  كليـــــاً أو،  ٦٦ عقـــــب  صـــــدر اعرتضـــــت عليـــــه اململكـــــة املتحـــــدة 

ت االشــرتاكية الســـوفياتية]، لـــن املقـــدم مـــنالــتحفظ  تعتـــرب اململكـــة  [احتـــاد اجلمهـــور
ــــا التعاهديــــة مــــع الدولــــة الــــيت  أو ،ذلــــك الــــتحفظصــــاغت  الــــيت املتحــــدة أن عالقا

الـيت يـرفض الـتحفظ انطبـاق  اخلـامس مـن االتفاقيـةالبـاب تشـمل أحكـام ستصـوغه، 
، الفصـــل )أعـــاله ٣٥٩احلاشـــية ( ... Multilateral Treaties( "عليهـــا ٦٦ املـــادة
اململكــة املتحــدة مــرة أخــرى أبــدت ). وعلــى الــرغم مــن ذلــك، ١-والعشــرون الثالــث
اســتبعدت بــه مجيــع م  علــى حتفــظ فييــت، ٢٠٠٢ ، يف عــاماً ذا أثــر أقصــىاعرتاضــ

جتعـــــل (املرجـــــع نفســـــه). كـــــذلك اختـــــارت نيوزيلنـــــدا أن  هـــــامعالعالقـــــات التعاهديـــــة 
 أقصى (املرجع نفسه). على التحفظ السوري أثراً العرتاضها 
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 مـن اتفاقيـة فيينـا يـنص علــى (أ)٦٦ ملــادةتـونس املتعلـق علـى حتفـظ 
ت املتحــدة، يف اللحظــة الــيت تصــبح "يلــي:  مــا تعتــزم حكومــة الــوال

وأن  ]...[يف االتفاقيـــة، أن تؤكـــد مـــن جديـــد اعرتاضـــها  فيهـــا طرفـــاً 
ـــا مـــن االتفاقيـــة ســـاريتا  ٦٤ أو ٥٣تعتـــرب أن املـــادتني  لـــن تعلـــن أ

ت املتحدة األمريكية وتونساملفعول بني   .)٤١٣("الوال
ـــــــا لعـــــــام )٣(  ـــــــرغم مـــــــن أن اتفـــــــاقييت فيين ل  ١٩٦٩ يو

جتيزان صـراحة هـذه االعرتاضـات ذات األثـر املتوسـط،  ال ١٩٨٦و
االعرتاضــات ف، بــل علــى العكــس. امينعهــ مــا فــإن لــيس فيهمــا أيضــاً 
يشـري امسهـا، تبقـى "ضـمن احلــدود"، أي  كمـا  ذات األثـر املتوسـط،

لفعل بني اخليارين األقصيني املنصوص عليهما يف نظام أ ا توجد 
 بقــدرفهــذه االعرتاضــات ترمــي إىل اســتبعاد تطبيــق املعاهــدة  ،فيينــا
 ٢١مـن املـادة  ٣جاوز مدى االعـرتاض ذي األثـر األدىن (الفقـرة تي

ــــا) و  ــــر لكنــــه مــــن اتفــــاقييت فيين يقــــل عــــن مــــدى االعــــرتاض ذي األث
 .)٤١٤(من اتفاقييت فيينا) ٢٠ملادة (ب) من ا٤األقصى (الفقرة 

 وعلى الرغم مـن أنـه جيـوز مـن حيـث املبـدأ "للدولـة )٤( 
للمنظمة الدولية أن تصوغ اعرتاضاً على الـتحفظ بصـرف النظـر  أو

إذا   مــا ، يظـل الســؤال مطروحـاً بشـأن)٤١٥(عـن جـواز هــذا الـتحفظ"
كــــان جيــــب يف بعــــض احلــــاالت أن تُعتــــرب االعرتاضــــات ذات األثــــر 

 املتوسط اعرتاضات غري جائزة.
ــــــــــــاب اعتبــــــــــــار أن " )٥(  ــــــــــــك ويقــــــــــــرتح بعــــــــــــض الُكت تل

ـــــعةاالعرتاضـــــات  ة متثـــــل، يف واقـــــع األمـــــر، حتفظـــــات (حمـــــدود املوسَّ
. وهـــذا التحليـــل )٤١٦(")النطــاق مـــن حيـــث االختصـــاص الشخصـــي

ملعـىن  ما يؤيده إىل حد كون دول أخرى اختارت صـوغ حتفظـات 
. وينطبـق )٤١٧(إىل النتيجـة نفسـهاالدقيق للكلمة من أجـل الوصـول 

__________ 
 املرجع نفسه.  )٤١٣( 
: ١٩٦٩ مــن اتفاقيـــة فيينــا لعـــام ٢١انظــر تعليــق مـــولر علــى املـــادة  )٤١٤( 

Daniel Müller, "Article 21 (1969)", in O. Corten and P. Klein (eds.), 

Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: commentaire article 

par article, Brussels: Bruylant, 2006, pp. 925-926, paras. 67-69. 
 (حرية صوغ االعرتاضات). ٣-٦-٢املبدأ التوجيهي  )٤١٥( 
 J. Sztucki, "Some questions arising fromانظر، على وجـه اخلصـوص،  )٤١٦( 

reservations to the Vienna Convention on the Law of Treaties", German 

Yearbook of International Law, vol. 20 (1977), p. 297 وقـد اقـرتح املؤلـف اعتبـار .
ت "اعرتاضــات علــى التحفظــات األوليــة فحســب، وحتفظــات  هــذا النــوع مــن اإلعــال

 ).٢٩١ ن جانب الدول املعرتضة يف اجلزء املتبقي" (املرجع نفسه، صم
ه ال بلجيكاحتفظ  )٤١٧(  خيتلـف كثـرياً، مـن حيـث املضـمون  املشار إليه أد

ومــن حيــث اهلــدف املقصــود واألســلوب املســتخدم، عــن االعرتاضــات املشـــروطة 
 . انظـــر، علـــى وجـــه اخلصـــوص،١٤-٦-٢املتصـــورة يف مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي 

) مـــن ٢املشـــار إليـــه يف الفقـــرة ( ١٩٦٩ اعـــرتاض شـــيلي علـــى اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام
لــد الثـــاين ٢٠٠٨ حوليـــة( ١٤-٦-٢التعليــق علــى مشـــروع املبــدأ التــوجيهي  ، ا

 ). ١١٨ (اجلزء الثاين)، ص

تفاقية فيينا  ذلك على بلجيكا اليت صاغت حتفظاً (متأخراً) يتعلق 
 حيث أعلنت أن: 

ملــادتني  لــن البلجيكيــة الدولــة مــن االتفاقيــة  ٦٤و ٥٣تكــون ملزمــة 
إجــــراء التســــوية  (أ)،٦٦ ملــــادةإزاء أي طــــرف يــــرفض، بصــــوغه حتفظــــاً يتعلــــق 

 . )٤١٨(الذي حتدده تلك املادة

 وُكِتب يف هذا الصدد أنه: 
إىل أن التقــــــدم بــــــرفض جزئــــــي يــــــؤدي إىل تعــــــديل مضــــــمون  لنظــــــر

لنســبة إىل الدولــة املتحفظــة يتجــاوز األثــر املرجــو للــتحفظ، يبــدو  مبــا املعاهــدة 
رضــاها أمــر ضــروري حــىت يصــبح الــرفض اجلزئــي  أو أن قبــول الدولــة املتحفظــة

تقـــــام عالقـــــات مبوجـــــب  ال حــــدوث ذلـــــك،حالـــــة عـــــدم  ويف ســــاري املفعـــــول؛
ـــــــرفض جزئيـــــــاً تلـــــــك  ـــــــة معرتضـــــــة ت ـــــــة املتحفظـــــــة وأي دول املعاهـــــــدة بـــــــني الدول

 .)٤١٩(العالقات

وقد اعُرتض علـى هـذا التحليـل حبجـة أنـه، اسـتناداً  )٦( 
الــــيت،   -، فــــإن الدولــــة املعرتضــــة )٤٢٠(إىل نــــص تعريــــف التحفظــــات

قـد أصـبحت بعد أن تكـون  إال تصوغ اعرتاضها ال كقاعدة عامة،
تـتمكن مـن القيـام بـذلك يف املهلـة احملـددة،  لن -طرفاً يف املعاهدة 

فتكـــــون عرضـــــة لعـــــدم اليقـــــني الـــــذي يتســـــم بـــــه نظـــــام التحفظـــــات 
لتحفظــات" ومــن مث، رهنــاً ب .)٤٢١(املتــأخرة الــذي " احلــوار املتعلــق 

تســتطيع الدولــة املتحفظــة، مــن حيــث املبــدأ، أن تــردَّ  لــن قــد ينشــأ،
وعــالوة علــى ذلــك، مت التأكيــد علــى . بفعاليــة علــى هــذا االعــرتاض

مــن التنــاقض إخضــاع االعرتاضــات ذات األثــر املتوســط لشــروط أن 
ختضــع ملثــل  ال يف حــني أن االعرتاضــات ذات األثــر األقصــىاجلــواز 

حتديد وتقـدير الصـلة الالزمـة بـني األحكـام الـيت  ، وأنهذه الشروط
نتيجـًة للتفاعـل بـني الـتحفظ وبـني انوين حيتمل أن ُيستبعد أثرهـا القـ

 وإذا كـان االعـرتاض ذ مـا مها أكثر ارتباطاً مبسألة املوسَّعاالعرتاض 
 .)٤٢٢(صاحبه يتوخاهاألثر الذي ميكن أن حيدث األثر املتوسط 

__________ 
 )٤١٨( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــــــــــــــل)أعـــــــــــــــــاله ٣٥٩احلاشـــــــــــــــــية ، 

 . ١-والعشرون الثالث
 )٤١٩( Gaja, "Unruly treaty reservations"احلاشــــية) ٣٨٢ ، املرجــــع املــــذكور 

 ,R. Baratta, Gli effetti delle riserve ai trattati. انظـر أيضـاً ٣٢٦ أعـاله)، ص

Milan, Giuffrè, 1999, p. 385. 
مـــــن  ٢(ب) مـــــن املـــــادة ١(والفقـــــرة  ١-١انظـــــر املبـــــدأ التـــــوجيهي  )٤٢٠( 

 اتفاقييت فيينا).
مــن هــذا الــدليل؛ ولالطــالع علــى التعليــق، انظــر  ٣-٢انظــر الفــرع  )٤٢١( 

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء الثـــــاين) والتصـــــويب، ص٢٠٠١ حوليــــة ، ٢٤٦-٢٣٦ ، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٤ حوليةو  .١٣٣-١٣٢ ، ا
بـــــني القـــــول بعـــــدم صـــــحة  اً مثـــــة اختالفــــفـــــإن  ،حســــب هـــــذا الـــــرأي )٤٢٢( 

نـــه ال ميكـــن أن يرتتــب علـــى مثـــل هـــذا  االعــرتاض ذي األثـــر املتوســـط والقــول 
 تتعلــق بصــحة االعــرتاض، . فاملشــكلة الصــاحبه االعــرتاض األثــر الــذي يتوخــاه

 
 )بع على الصفحة التالية(
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ــــذا الــــرأي، واعتــــربت أن هــــذه  )٧(  ومل تقتنــــع اللجنــــة 
واحي االعرتاضـــات ذات األثـــر املتوســـط الـــيت تشـــكل مـــن بعـــض النـــ

ملعـىن الـدقيق)  لتأكيـد حتفظـات  "حتفظات مضادة" (ولكن ليس 
جيـــــب أن تســـــتويف الشـــــروط الالزمـــــة جلـــــواز التحفظـــــات وصـــــحتها 

جتـــــــرد املعاهـــــــدة مـــــــن  أال الشـــــــكلية، وجيـــــــب، يف مجيـــــــع األحـــــــوال،
موضــــوعها وغرضــــها، وذلــــك علــــى األقــــل ألنــــه لــــيس مــــن املنطقــــي 

تشـــري إليـــه  مـــا وهـــذا. غـــرض أو تطبيـــق معاهـــدة لـــيس هلـــا موضـــوع
 .٢-٤-٣من املبدأ التوجيهي  ٢الفقرة 

ومـــن املخـــالف مـــن غـــري املقبـــول  هفإنـــومـــع ذلـــك،  )٨( 
ـــدأ الرتاضـــي الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة مـــن تتخـــذ أن  )٤٢٣(متامـــا ملب

ا ذريعـة مــا حتفـظ متوســطة  اً ر آ، حســب هواهـا، لتعطــي العرتاضـا
ــــيتتســــتبعد  وإللقــــاء الضــــوء علــــى هــــذه . تــــروق هلــــا ال األحكــــام ال
 .املتوسط األثر ذاتاالعرتاضات صل التذكري من املفيد املسألة، 

ممارســة ، جتلـت )٤٢٤(فعلـى النحـو املشــار إليـه أعــاله )٩( 
تكــن  مل ذات األثــر املتوســط بصــورة رئيســية، إناالعرتاضــات هــذه 

البـــاب حصـــرية، يف إطـــار التحفظـــات واالعرتاضـــات علـــى أحكـــام 
، وهي تُبني بوضوح األسباب ١٩٦٩ لعام اخلامس من اتفاقية فيينا

. الســــــــعي إىل اســــــــتخدامها علـــــــىالـــــــيت حــــــــدت الـــــــدول املعرتضــــــــة 
لتوفيــــق اإللزامــــي  ٦٦ فاملــــادة مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ومرفقهــــا املتعلــــق 

عديد من الدول، عند اعتمـاد الاعتربمها يشكالن ضمانني إجرائيني 
معينة من الباب استخدام أحكام  إساءةملنع  نيضرورياتفاقية فيينا، 

اعرتاضــات  صــاغتوقــد أشــارت بعــض الــدول الــيت  .)٤٢٥(اخلــامس
إىل هـــــذه  ٦٦التحفظـــــات علـــــى املـــــادة  بشـــــأنذات أثـــــر متوســـــط 

 :ومنها مثالً  ؛الصلة
األحكـام املتعلقـة بتسـوية املنازعـات، املنصـوص مملكة هولندا أن  ترى

ميكــن  وال يف االتفاقيــة هامــاً  مــن االتفاقيــة، تشــكل عنصــراً  ٦٦عليهــا يف املــادة 
ا *فصلها  .)٤٢٦(عن القواعد املوضوعية اليت ترتبط 

                                                                                             
 )بع( )٤٢٢احلاشية (

لتــــايل فــــإن حملهــــا لــــيس يف  ص ملســــألة الصــــحة صــــدليــــل املمارســــة املخجــــزء و
ملعاهـدة، بـل يف  ت املتعلقـة  ر الـيت اجلـزء الـذي يتنـاول املوضوعية لإلعال اآل

لفعل على اعرتاض ذي أثر متوسط (التقرير الرابـع عشـر عـن  ميكن أن ترتتب 
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء األول)،٢٠٠٩ حوليـــــة التحفظـــــات علـــــى املعاهـــــدات،  ، ا

 ).١١٨قرة ، الفAdd.1-2و A/CN.4/614الوثيقة 
، ٧-١-٣انظر، على وجه اخلصوص، التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهي  )٤٢٣( 

ألخـــــــص الفقـــــــرة ( لـــــــد الثـــــــاين (اجلـــــــزء الثـــــــاين)، ٢٠٠٧ حوليـــــــة) منـــــــه (٣و ، ا
 ).٥٠-٤٧ ص
 .التعليق احلايل) من ٢انظر أعاله الفقرة ( )٤٢٤( 
 )٤٢٥( Sztucki احلاشــية) ٢٨٧-٢٨٦ أعــاله)، ص ٤١٦، املرجــع املــذكور 

 لكاتب).ا املراجع اليت أشار إليها (انظر أيضاً 
 أعاله. ٤٠٧انظر احلاشية  )٤٢٦( 

 :أن اململكة املتحدة بطريقة أكثر وضوحاً  وأعلنت
للمنازعـات يف بعـض احلـاالت تنص على التسوية اإللزاميـة  ٦٦املادة 

. ]...[عــن طريـق إجــراء للمصــاحلة  أو ]...[ عـن طريــق حمكمــة العـدل الدوليــة
ــاالبـاب حكـام  *وثيقـاً  ارتباطــاً مرتبطـة  وهـذه األحكـام . اخلــامس الـيت تتعلـق 

لقبــــول مــــؤمتر فيينــــا لعناصــــر البــــاب  شــــكل إدراج هــــذه األحكــــام أساســــاً  وقــــد
 .)٤٢٧(للقانون الدويل رجيياً تد راً ياخلامس اليت متثل تطو 

القصـــد مـــن رد فعـــل عـــدة دول علـــى  فـــإن، عليـــهو  )١٠( 
ملــادة  كــان   ١٩٦٩ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٦٦التحفظــات املتعلقــة 

الـيت حاولـت بعـض ) package deal(احملافظـة علـى الصـفقة الشـاملة 
ســتثناء اللجــوء إىل  الــدول تقويضــها عــن طريــق التحفظــات والــيت، 

ا ال ،)٤٢٨(اعــــرتاض ذي أثــــر أقصــــى عــــرتاض  إال ســــبيل الســــتعاد
ر  ــــــة"يتجــــــاوز أثــــــره اآل للتحفظــــــات املنصــــــوص عليهــــــا يف " العادي

 .)٤٢٩(اتفاقييت فيينا
العرتاضـــــات  إذن يتبـــــنيو  )١١(  مـــــن املمارســـــة املتعلقـــــة 

ـــــق وجـــــود ضـــــرورة ذات األثـــــر املتوســـــط  ـــــني األحكـــــام ارتبـــــاط وثي ب
 أثرها القانوين. اليت ميس االعرتاض األحكام موضوع التحفظات و 

وقد حبثت اللجنة أفضل طريقـة لتحديـد هـذا االرتبـاط،  )١٢( 
الرتباط  ، "ينفصـم ال الـذي" أو "الوطيـد" أو "الوثيق"ونظرت يف وصفه 

ايــة املطــاف أن تنعتــه ب ـــولكنهـا اختــارت يف  ، وهــو نعــت يبــدو "الكــايف" ـ
ولكنه يتميز عنهـا بكونـه يبـنيِّ آنفاً يتعارض مع النعوت املذكورة  ال هلا أنه

وفضالً عن ذلك، فـإن املبـدأ . اخلاصة بكل حالة وجوب مراعاة الظروف
يـــدخل يف نطـــاق التطـــوير التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل  ٢-٤-٣التـــوجيهي 

ملعـــىن الـــدقيق؛ واســـتخدام صـــفة  " الكـــايف"أكثـــر منـــه يف نطـــاق تدوينـــه 
ــال لتوضــيحات قــد يتميـز، يف  نـه يفســح ا رأي أغلبيــة أعضــاء اللجنــة، 

 .تنشأ عن املمارسة يف املستقبل
حــــدود أخــــرى فيمــــا خيــــص جــــواز أيضــــاً واقُرتحــــت  )١٣( 

فقد لوحظ أنه من املنطقي، فيما . االعرتاضات ذات األثر املتوسط
يبـــدو، اســـتبعاد االعرتاضـــات الـــيت تســـتهدف مـــواد يكـــون الـــتحفظ 

مــــــن  ١٩مـــــن املـــــادة ) ب(و) أ(عليهـــــا حمظـــــوراً مبوجـــــب الفقــــــرتني 
ـا تـرى أن  ال واللجنة. )٤٣٠(اتفاقييت فيينا تعرتض على ذلك، غري أ

يبــدو معهــا  ال هــذه فرضــيات بعيــدة االحتمــال وهامشــية إىل درجــة
 .٢-٤-٣ ن املفيد تناوهلا صراحة يف املبدأ التوجيهيم

__________ 
 ١٩٨٧حزيران/يونيــــــه  ٥االعــــــرتاض الــــــذي قدمتــــــه اململكــــــة املتحــــــدة يف  )٤٢٧( 

 أعاله. ٤١٠من اتفاقية فيينا؛ انظر احلاشية  ٦٦بشأن التحفظ السوفيايت على املادة 
مـــن  ٢١مـــن املـــادة  ٣والفقـــرة  ٢٠املـــادة (ب) مـــن ٤انظـــر الفقـــرة  )٤٢٨( 

 اتفاقييت فيينا.
 )٤٢٩( Müller, "Article 21 (1969)"احلاشــــــــــــية) ٤١٤ ، املرجـــــــــــع املــــــــــــذكور 

 .٧٠ ، الفقرة٩٢٨-٩٢٧ أعاله)، ص
 من دليل املمارسة. ١-٣أدرج نصهما يف املبدأ التوجيهي  )٤٣٠( 
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ـــــــــــــــدأ )١٤(  ـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى، إىل أن املب حي  وأشـــــــــــــــري، مـــــــــــــــن 
ال ميكن أن يسـتبعد الـتحفظ األثـر "ينص على أنه  ٩-١-٣التوجيهي 

قواعـد يعدِّله على حنو خيالف قاعـدة قطعيـة مـن ال أو القانوين للمعاهدة
لنســبة ، لــذلك )٤٣١("الــدويلالعامــة للقــانون  ينبغــي اتبــاع الــنهج نفســه 

 تعتمــــــد اللجنــــــة هــــــذا الــــــرأي، ومل لالعرتاضــــــات ذات األثــــــر املتوســــــط.
كانـــــت ذات أثـــــر متوســــــط،  اعتـــــربت أن االعرتاضـــــات، حــــــىت وإن إذ

ليســــــــت حتفظــــــــات وأن هــــــــدفها األول هــــــــو تقــــــــويض الــــــــتحفظ، وأن 
 )٤٣٢("التقـــــارب" بـــــني الـــــتحفظ واألحكـــــام الـــــيت يســـــتبعدها االعـــــرتاض

 اد احتمال التعارض مع القواعد اآلمرة.يكفي إلبع
ونتيجـــة لـــذلك، تعمـــدت اللجنـــة اســـتبعاد اإلشـــارة  )١٥( 

إىل عـــدم جـــواز االعـــرتاض بســـبب تعارضـــه مـــع قاعـــدة آمـــرة. فقـــد 
ت استحالة حدوث افرتاض من هذا القبيل.  ار

أن  مــــا عــــرتاضال كـــان  ه إذاأنــــ ومـــن الواضــــح متامـــاً  )١٦( 
صــاحبه وصــاحب الــتحفظ الثنائيــة بــني التعاهديــة العالقــات  يعــدِّل

ـــةيتعـــارض مـــع قاعـــدة علـــى حنـــو   مـــن قواعـــد القـــانون الـــدويل قطعي
غري أن تكون مقبولة.  لن من هذا القبيلنتيجة فإن ، (قاعدة آمرة)

يهــدف ســوى إىل  ال اعــرتاضفــأي  مســتبعداً،هــذا االحتمــال يبــدو 
ميكن أن  وال ية،التعاهد حكاماألأكثر من  أو استبعاد تطبيق حكم
 قاعــدة "نــتجأن "يذا االســتبعاد ميكــن هلــ وال .حيقــق أكثــر مــن ذلــك

يعـدو أن يكـون  ال بـل إن أثـرهمرة. من القواعد اآلمع قاعدة  تتناىف
لتايل إىل تطبيق القانون العريف. ف "لقيودلرفع "جمرد   لقواعدايؤدي 

يف ختتلـــف  ال الســـارية بـــني صـــاحب الـــتحفظ وصـــاحب االعـــرتاض
عـــن األحكـــام  وال ،املعاهـــدةلـــيت ســـبقت وجـــود النهايـــة عـــن تلـــك ا

تطبيـــق املعاهـــدة  ســـتبعديُ  مـــا مل يـــرد عليهـــا حتفـــظ مل التعاهديـــة الـــيت
"اعــرتاض" تصــور  ،هــذه الظــروفظــل يف  ،. ومــن املســتحيلبرمتهــا

غـــري أنـــه، وفقـــاً لوجهـــة نظـــر  .القواعـــد القطعيـــةنتهـــك قاعـــدة مـــن ي
حـــد  يتعلـــق فيمـــافـــع القيـــود" أخـــرى، فمـــن املتصـــور أن يـــؤدي "ر 

 االلتزامات إىل تعديل االلتزامات املتصلة به الناشئة عن املعاهدة.
عنـد اعتمـاد  ،اللجنـةرفضـت إلضافة إىل ذلك، و  )١٧( 

االعرتاضـات اختاذ موقـف بشـأن مسـألة جـواز ، "االعرتاض" عريفت
ـــدف إىل  واملقصـــود هنـــا . )٤٣٣("قصـــىإحـــداث أثـــر "فـــوق األالـــيت 

ا خيُلص االعرتاضات اليت  ليس فقط إىل أن الـتحفظ يفتقـر أصحا
ـــذلكنتيجـــة و  ،وإمنـــا أيضـــاً  إىل الصـــحة، عاهـــدة تنطبـــق امل إىل أن ،ل

كـــان  مــا وكثــرياً  العالقـــات بــني الــدولتني.علــى حبكــم الواقــع برمتهــا 

__________ 
، ٢٠٠٧ حوليــــةانظـــر نــــص هـــذا املبــــدأ التـــوجيهي والتعليــــق عليـــه،  )٤٣١( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  .٥٨-٥٥ ا
 .٢-٤-٣من املبدأ التوجيهي  ١انظر الفقرة  )٤٣٢( 
ــــــــــــــق علــــــــــــــى مشــــــــــــــروع املبــــــــــــــدأ ٢٤انظــــــــــــــر الفقــــــــــــــرة ( )٤٣٣(   ) مــــــــــــــن التعلي

، ٢٠٠٥ حوليـــة(تعريـــف االعرتاضـــات علـــى التحفظـــات)،  ١-٦-٢التـــوجيهي 
لد  .٩٦ الثاين (اجلزء الثاين)، ص ا

 ،)٤٣٤(موضــع شــكجــواز االعرتاضــات ذات األثــر "فــوق األقصــى" 
 ة رئيسية إىل أن ويرجع ذلك بصور 

ره منـــع تطبيـــق معاهـــدة  األحكـــام الـــيت  أو بكاملهـــاهـــذا اإلعـــالن لـــيس مـــن آ
طـالً التحفظ  جعلبل  ،التحفظ يف العالقات بني الطرفني يشري إليها الغيـاً و

ر دون موافقـــة اجلهـــة الـــيت أبدتـــه عرتاضـــات علـــى اال. وهـــذا يتجـــاوز مبراحـــل آ
(ب) مـــن ٤والفقـــرة  ٢١مـــن املـــادة  ٣التحفظـــات املنصـــوص عليهـــا يف الفقـــرة 

ـــــــــا[مـــــــــن  ٢٠املـــــــــادة   االعرتاضـــــــــات، خالفـــــــــاً " حـــــــــني أن ويف .]اتفـــــــــاقييت فيين
إزاء إزاء قاعــدة مــن قواعــد القــانون، بــل  ال للتحفظــات، تعــرب عــن موقــف دولــة

الدولـــة  حتـــتج، فـــإن القاعـــدة نفســـها الـــيت "دولـــة أخـــرى تتخـــذهاملوقـــف الـــذي 
ذات منــاقض لــأمــر وهــذا  يُطعــن فيهــا [يف هــذه احلالــة]،الــيت هــي  ــا املتحفظــة

 .)٤٣٥(جوهر االعرتاضات

غري أن موضع الشك ليس هو جواز االعـرتاض يف  )١٨( 
إذا   مـا تتعلـق مبعرفـةالـيت تطرحهـا هـذه املمارسـة فالقضـية  حد ذاته،

، )٤٣٦(الـذي يقصـده صـاحبهاألثـر  ُحيـدثأن االعـرتاض ميكـن كان 
قـــف خصوصـــاً علـــى جـــواز الـــتحفظ وهـــو أمـــر يصـــعب إثباتـــه، ويتو 

وأن  اً اعرتاضـــأن ُتصـــدر منظمـــة دوليـــة)  دولـــة (أو فـــألي. )٤٣٧(ذاتـــه
ن أعين ي ال أن هذا "فوق األقصى"، غريأثر ترغب يف أن يكون له 

نظــام يــرد البتــة يف  ال ميكــن أن ُحيــدث ذلــك األثــر الــذياالعــرتاض 
أقــرت اللجنــة يف تعليقهــا علــى املبــدأ التــوجيهي  كمــا  فيينــا. ولكــن،

ـــرِّف  ١-٦-٢ مـــن  جبعلـــه يشـــمل، "االعـــرتاض"مصـــطلح الـــذي يُع
 :"األقصىذات األثر "فوق دون شك، االعرتاضات 

بصــــحة  يتعلــــق فيمــــاأرادت [اللجنــــة] أن تعتمــــد موقفــــاً حمايــــداً متامــــاً 
ر [وليس االعرتاض] اليت تريد اجلهة املعرتضة العرتاضها أن ُحيدثها. وهذه  اآل

ر االعرتاضات  .)٤٣٨(مسألة سيتم تناوهلا يف إطار دراسة آ

 إىل أنـــه اإلشــارة جمــدداً ينبغـــي ، عــالوة علــى ذلــكو  )١٩( 
صــاحبه قــد قبـــل اعــرتاض بصــورة صـــحيحة إذا كــان جيــوز صــوغ  ال

فهمــه الــتحفظ حمــل االعــرتاض. ورغــم أن هــذا الشــرط ميكــن ســابقاً 
متعلقـة مسـألة  يعتـرب أيضـاً  قـد االعـرتاض، فإنـهجلواز على أنه شرط 

__________ 
انظــــــــــر التقريــــــــــر الثـــــــــــامن عــــــــــن التحفظـــــــــــات علــــــــــى املعاهـــــــــــدات،  )٤٣٤( 

لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة ٢٠٠٣ حوليــــة ، Add.1و A/CN.4/535، ا
ن ٦٢ ص . وانظــــــر أيضـــــــاً التعليــــــق علـــــــى ١٦٠واحلاشـــــــية  ٩٨و ٩٧، الفقــــــر

ــــــــــدأ التــــــــــوجيهي  ن (ســــــــــيما  ، وال١-٦-٢مشــــــــــروع املب ) ٢٥) و(٢٤الفقــــــــــر
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٥ حولية(  ).٩٧-٩١ ، ا

لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٣ حوليــة )٤٣٥(   A/CN.4/535، ا
 .٩٧، الفقرة ٦٢ ، صAdd.1و
؛ وانظــــــر أيضــــــاً الفقــــــرة ٩٥، الفقــــــرة ٦٢-٦١ املرجــــــع نفســــــه، ص )٤٣٦( 
لـد الثـاين ٢٠٠٥ حولية( ١-٦-٢التوجيهي ) من التعليق على املبدأ ٢٤( ، ا

 ).٩٦ (اجلزء الثاين)، ص
ه. ٣-٥-٤و ٤-٣-٤انظر املبدأين التوجيهيني  )٤٣٧(   أد
ــــــــــة )٤٣٨(  لــــــــــد الثــــــــــاين (اجلــــــــــزء الثــــــــــاين)، ص٢٠٠٥ حولي ، ٩٧-٩٦ ، ا

 .١-٦-٢) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٢٥( الفقرة

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   81 13/07/2020   08:17:40



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 76   والستني الثانية دور
 

 

ومــــن هــــذا املنطلــــق، يــــنص مشــــروع املبــــدأ لصــــياغة.  أو لشــــكل
 :علـى أنـه ،(الطـابع النهـائي لقبـول الـتحفظ) ١٢-٨-٢التوجيهي 

يبـــدو مـــن املفيـــد  وال تعـــديل قبـــول الـــتحفظ". أو "ال جيـــوز ســـحب
 .احلايل التوجيهي املبدأتكرار ذلك يف 

 جواز اإلعالن التفسريي ٥-٣
ً تفسريً  أو جيوز للدولة   املنظمة الدولية أن تصوغ إعال

منافيـاً  أو يكن اإلعالن التفسريي حمظـورًا مبوجـب املعاهـدة ما مل
 الدويل. للقانونلقاعدة قطعية من القواعد العامة 

 التعليق
ـــــــــــق  ال )١(  ـــــــــــا أي قواعـــــــــــد تتعل تـــــــــــرد يف اتفـــــــــــاقييت فيين

ـــا، ويشــمل ذلـــك بطبيعـــة احلـــال  ت التفســـريية يف حـــد ذا إلعــال
ت االنفراديــــة. وهــــي يف هــــذا جــــواز شــــروط  ــــالهــــذه اإلعــــال ، ا

اعتبارهـــا ميكــن  وال عــن التحفظــاتخمتلفــة ، وجمــاالت أخــرى كثــرية
ملبــادئ وا ٥-٣. ويهــدف املبــدأ التــوجيهي ســاطةكــل ببمســاوية هلــا 

جبــــواز تلــــك  يتعلــــق فيمـــاالتوجيهيـــة الــــيت تليــــه إىل ســـد هــــذه الثغــــرة 
على أن يكون مفهوماً أنه ينبغي التمييز يف هذا الصدد  - األدوات

ت التفســــــريية "البســــــيطة" (املبــــــدأ التــــــوجيهي  ) ٥-٣بــــــني اإلعــــــال
ت التفســريية املشــروطة الــيت تتبــع، يف هــذا الشــأن، النظــام  واإلعــال

). ٣-٥-٣و ٢-٥-٣القـــانوين للتحفظــــات (املبـــدآن التوجيهيــــان 
فظـــــــات، بيـــــــد أن اإلعـــــــالن يعـــــــين أن األمـــــــر يتعلـــــــق بتح ال وهـــــــذا

االنفرادي الذي يقدمه صاحبه علـى أنـه إعـالن تفسـريي قـد يكـون 
ـــاً يف بعـــض األحيـــان حتفظـــاً  ـــة تقيـــيم  - حقيقي وجيـــب يف هـــذه احلال

جـوازه يف ضــوء القواعــد املنطبقــة علـى التحفظــات (املبــدأ التــوجيهي 
١-٥-٣.( 

ـــــوارد يف يقتصـــــر و  )٢(  ت التفســـــريية ال تعريـــــف اإلعـــــال
ت التفسـريية) ٢-١التـوجيهي  املبـدأ تعريــف علـى  (تعريـف اإلعــال

 إعـالً  ‘اإلعـالن التفسـريي’ يعـين" :هذه املمارسـة يف صـيغة إجيابيـة
ً كانت صيغته ً، أ منظمة دولية  أو دولةتصدره تسميته،  أو انفراد

دف  إيضـاح املعـىن أو املنظمة إىل حتديـدتلك  أو الدولةتلك ه ب و
إىل  أو تسنده اجلهة املصدرة لإلعالن إىل املعاهدة الذيالنطاق  أو

 .)٤٣٩("بعض أحكامها

ال خيل يوضح التعليق، " كما  بيد أن هذا التعريف، )٣( 
ت إطالقــــاً  ر املرتتبــــة عليهــــا و أو بصــــحة هــــذه اإلعــــال  ]...[آل

 نفس االحتياطات الواجبة يف حالـة التحفظـات تكـون واجبـة أيضـاً 
ت التفســريية: فــالتعريف املقــرتح يتعلــق فيمــا خيــل جبــواز  ال إلعــال

__________ 
لد ١٩٩٩ حولية )٤٣٩(   .١٨٦ الثاين (اجلزء الثاين)، ص، ا

ـــــــــــة  ـــــــــــث القواعـــــــــــد الواجب رهـــــــــــا مـــــــــــن حي ت و هـــــــــــذه اإلعـــــــــــال
 .)٤٤٠("عليها التطبيق

تسـاؤل عمـا إذا كـان اإلعـالن الوممكن، مع ذلـك،  )٤( 
 ، وهـــي مســـألة ختتلـــف بوضـــوح عـــن مســـألة حتديـــدجـــائزاً التفســـريي 

. حتفظـــاً  أم إعـــال تفســـريً اإلعـــالن االنفـــرادي يشـــكل كـــان إذا   مــا
 إىل حتديـــــد"[يهـــــدف] إذا كـــــان اإلعـــــالن االنفـــــرادي  مـــــا فتحديـــــد

النطــاق الــذي تســنده اجلهــة املصــدرة لإلعــالن  أو إيضــاح املعــىن أو
وفقـــــاً لتعريـــــف "اإلعـــــالن ، "إىل بعـــــض أحكامهـــــا أو إىل املعاهـــــدة
 إذا كان التفسري الوارد يف ما هو أمر خمتلف عن حتديدالتفسريي"، 

النطــاق  أو املعــىن"إذا كــان  مــا بعبــارة أخــرى أو ،صــحيحاً  اإلعــالن
 إىل بعــــض أو الـــذي تســــنده اجلهــــة املصـــدرة لإلعــــالن إىل املعاهــــدة

 .اً صحيح" أحكامها
ت التفســـــري جـــــواز شـــــك فيـــــه أن  ال وممــــا )٥(  ة ياإلعـــــال

 يفينــــدر حدوثــــه  مــــا ، وهــــو)٤٤١(املعاهــــدة نفســــها تتناولــــهميكــــن أن 
. وهكـــذا، فـــإن منـــع أي املســـتبعد متامـــاً ألمـــر أنـــه لـــيس  إال مارســةامل

ت تفســـريية مبقتضـــى املعاهــــدة  إعــــالن تنتفـــي معـــه صـــحة أي إعـــال
 ملعاهـدة يتعلق فيما "النطاق أو إيضاح املعىن أو حتديد"يهدف إىل 

املـادة اخلامسـة عشـرة مـن مـن  ٣الفقـرة بعض أحكامهـا. وتشـكل  أو
 )٤٤٢(٢٠٠١ عــام بـني كنـدا وكوسـتاريكا يفاملــربم اتفـاق التجـارة احلـرة 

عاهـدات املتقتصـر األمثلـة علـى  وال حكـم مـن هـذا النـوع.على  مثاالً 
ثنائيــــة. فاملشــــروع التمهيــــدي الثالــــث التفــــاق منطقــــة التجــــارة احلــــرة ال

يـــزال يف  ال يوالـــذ، ٢٠٠٣لألمـــريكتني املـــؤرخ تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 
لفعـل يف مرحلة الصياغة،  مـن الفصـل الرابـع  ٤مشـروع املـادة يـنص 

ال جيـوز أن خيضـع هـذا االتفـاق لتحفظـات " يلـي: مـا علـى والعشرين
ت تفسريية انفرادية] وقت التصديق عليه  .)٤٤٣("[أو إلعال

ميكــن أيضــاً تصــور أن تــنص معاهــدة علــى حظــر و  )٦( 
ت تفســـريية معينـــة بشـــأن بعـــض أحكامهـــا. صـــوغ  ولـــيس يف إعـــال

__________ 
) مــن التعليــق. وينبغــي ٣٣، الفقــرة (٢٠٠-١٩٩ املرجــع نفســه، ص )٤٤٠( 

علـــى أنـــه  ١٩٩٩ " الفرنســـي املســـتعمل يف عـــامlicéitéأن يُفهـــم اآلن مصـــطلح "
لنســـبة للتحفظـــات، وهـــي الكلمـــة الـــيت تبـــدو  "، كمـــاvaliditéيعـــين " هـــو احلـــال 

لــد الثـاين (اجلــزء ٢٠٠٥ حوليـة انظـراحلــاالت (للجنـة أكثـر مالءمــة يف مجيـع  ، ا
ن   ).٣٥٨و ٣٥٧الثاين)، الفقر

 M. Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen zuانظر  )٤٤١( 

multilateralen Verträgen (Unilateral interpretative declarations to 

multilateral treaties), Berlin, Duncker & Humblot, 2005, p. 114. 
(التحفظـــات): "ال جيـــوز أن خيضـــع هـــذا  ٣-املـــادة اخلامســـة عشـــرة )٤٤٢( 

ت تفســريية انفراديــة" (ميكــن االطــالع  االتفــاق لتحفظــات انفراديــة أو إلعــال
 /www.sice.oas.org/Trade/cancr/Englishعليـه علـى العنـوان الشـبكي التـايل: 

cancrin.asp.( 
 : ملنطقــــــــــة التجــــــــــارة احلــــــــــرة لألمــــــــــريكتني الشــــــــــبكيانظــــــــــر املوقــــــــــع  )٤٤٣( 

www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/ChapterXXIV_e.asp  القوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان)
 .)يف النصأصالً ردان تان تاملعقوف
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املعاهـدات املتعـددة األطــراف، علـى حـد علــم املقـرر اخلـاص، حظــر  
حظـر أعـم بيد أن املمارسـة التعاهديـة تنطـوي علـى حـاالت كهذا. 

دون عني سلوب ممن إمكانية قيام األطراف بتفسري املعاهدة  حتدّ 
جيــوز  ال وعليــه، فإنــه يف احلالــة الــيتبعينــه.  أن حتظــر صــراحة إعــالً 

ت التفســـريية ســـلوب معــني، تفســري معاهــدة فيهــا  تكــون اإلعــال
ت غري اليت  علـى أمثلة وترد صحيحة. تقرتح التفسري احملظور إعال

ــــة ظــــربنــــود احل لغــــات  أو هــــذه يف امليثــــاق األورويب للغــــات اإلقليمي
والــــــذي تــــــنص  ١٩٩٢ تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب ٥األقليــــــات املــــــؤرخ 

 يلي: ما علىمنه  ٤ املادة
ـــــاق   * حيـــــدحنـــــوميكـــــن تفســـــريه علـــــى  مـــــا لـــــيس يف أحكـــــام هـــــذا امليث

 . نسانينتقص من احلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإل أو

 يلي: ما على ٥املادة وتنص 
* ينطـوي علـى احلـق يف ميكن تفسريه على أنـه ما ليس يف هذا امليثاق 

ي عمل يتنـاىف مـع  أو مباشرة أي نشاط  ميثـاق األمـم املتحـدةمقاصـد القيام 
يف ذلـك مبـدأ سـيادة الـدول  مبـا القانون الدويل،مبوجب مع التزامات أخرى  أو

 وسالمتها اإلقليمية.

ملثــــــل، فـــــــإن  )٧(  مـــــــن االتفاقيـــــــة  ٢٢و ٢١ املـــــــادتنيو
 ١٩٩٥شــباط/فرباير  ١األقليــات القوميــة املؤرخــة  حلمايــةاإلطاريــة 

 من إمكانية تفسري االتفاقية: حتدان أيضاً 
 ٢١ املادة

* ميكــن تفســريه علــى أنــه مــا لــيس يف أحكــام هــذه االتفاقيــة اإلطاريــة 
مـــــل خيـــــالف املبـــــادئ القيـــــام بع أو حـــــق يف مباشـــــرة نشـــــاطأي ينطـــــوي علـــــى 

احـــرتام ســـيما املســـاواة يف الســـيادة بـــني الـــدول و  وال األساســـية للقـــانون الـــدويل،
 سالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي.

 ٢٢املادة 
 *أنــه علــى تفســريه ميكــن مــا االتفاقيــة اإلطاريــةهــذه أحكــام لــيس يف  

ت  أو حقــوق اإلنســانينــتقص مــن  أو حيــد يت قــد تكــون األساســية الــمــن احلــر
مبوجــب أحكــام أي اتفــاق آخــر  أو طــرف متعاقــدمبوجــب قــوانني أي مكفولــة 

 فيه. يكون الطرف املتعاقد طرفاً 

ت التفســريية  )٨(  وتبــني هــذه األمثلــة أن حظــر اإلعــال
 ميكـــن أن يكـــون صـــرحياً  ٥-٣املنصـــوص عليـــه يف املبـــدأ التـــوجيهي 

 ضمنياً. أو
ت التفسريية هدات لحظر املعاوإىل جانب  )٩(  إلعال

ترى اللجنة ضرورة مراعـاة سـبب آخـر مـن أسـباب عـدم االنفرادية، 
قطعية من القواعد  جواز اإلعالن التفسريي هو التعارض مع قاعدة

 العامة للقانون الدويل (قاعدة آمرة).
توجــد فيمـــا يبـــدو حالــة حمـــددة احـــتج  ال ورغــم أنـــه )١٠( 

فيهـــا طـــرف إزاء صـــاحب إعـــالن تفســـريي مبنافـــاة اإلعـــالن لقاعـــدة 

ميكــن اســتبعاد حــدوث املشــكلة يف املســتقبل. وقــد  ال قطعيــة، فإنــه
حيـــدث ذلـــك مـــثًال عنـــدما تســـعى دولـــة طـــرف يف اتفاقيـــة مناهضـــة 

 العقوبـــــــــة القاســـــــــية أو التعـــــــــذيب وغـــــــــريه مـــــــــن ضـــــــــروب املعاملـــــــــة
املهينــة إىل إضــفاء املشــروعية علــى أشــكال معينــة  أو ســانيةالالإن أو

ســتخدام تفســري معــني، عنــدما تقــوم دولــة طــرف  أو مــن التعــذيب 
دة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا بتفســري هــذه  يف اتفاقيــة منــع جرميــة اإل

دة اجلماعيـــة  عتبارهـــا تســـتثين بعـــض أشـــكال اإل وإن   -االتفاقيـــة 
ـــــــذه االفرتاضـــــــات، أن تلــــــــك  يتعلـــــــق فيمــــــــاكـــــــان قـــــــد لـــــــوحظ، 

"التفسريات" املزعومة ميكن أن تُعترب حتفظات وأن تدخل يف نطاق 
 .١-٥-٣تطبيق املبدأ التوجيهي 

وهلــــذا الســــبب، اعتــــربت اللجنــــة، رغــــم وجــــود رأي  )١١( 
فرضـيًة  ٥-٣توجد ضرورة لتضـمني املبـدأ التـوجيهي  ال خمتلف، أنه

 وضـــوع املعاهـــدة وغرضـــها،يكــون اإلعـــالن التفســـريي فيهـــا خمالفـــاً مل
إذا اعتُـــرب اإلعـــالن حتفظـــاً ألن تلــــك  إال ميكـــن حـــدوث ذلــــك فـــال

ت، حبكـــم تعريفهـــا، ر القانونيـــة  ال اإلعـــال ـــدف إىل تعـــديل اآل
دف إىل حتديدها . )٤٤٤(إيضاحها فحسب أو للمعاهدة، بل هي 

 هذه الفرضية. ١-٥-٣ويتناول املبدأ التوجيهي 
اللجنــــــة، ولكــــــن ألســــــباب خمتلفــــــة كمــــــا رفضــــــت  )١٢( 

ن  لرغم من املوقف املعارض الذي تبناه بعض أعضائها، القول  و
وعلـــــى ســـــبيل املثـــــال  -التفســـــري اخلـــــاطئ مـــــن الناحيـــــة املوضـــــوعية 

 -التفســـري املخــــالف لتفســـري حمكمــــة دوليــــة تُعـــرض عليهــــا املســــألة 
 جيب اعتباره غري جائز.

 يعتـــرب مســـتنداً تفســـري ميكــن أن ال أن وغــين عـــن البيــان )١٣( 
 املطلـــق حتديـــد يصـــعب يفوإن كـــان  ،أســـاس ســـليم غـــري مســـتند إىل أو
إىل أن تفصـــــل يف أمـــــر تفســـــري  مصـــــيباً  أو خمطئـــــاً  واضـــــعهإذا كـــــان  مـــــا

ولكـن  ،للغايـة ةذاتيـعمليـة تفسـري ويظـل ال. خمتصة بـذلكهيئة املعاهدة 
سـوى تفسـري ل تقبـ ال يف جمملهـا،معاهـدة  أو ،نـص قـانوينوجود  يندر

ئق هو إىل حد"واحد.   .)٤٤٥(دقيقاً" فن وليس علماً  ما إن تفسري الو

__________ 
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، ص١٩٩٩ حوليــةانظــر  )٤٤٤(  ، الفقــرة ١٩٤ ، ا
وانظـــر أيضـــاً املالحظـــة . ٢-١) مـــن التعليـــق علـــى مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي ١٦(

تفســري معاهــدات الســالم املربمــة الشــهرية حملكمــة العــدل الدوليــة يف فتواهــا بشــأن 
 Interpretation of Peace Treaties with، مــع بلغــار ورومانيــا وهنغــار

Bulgaria, Hungary and Romania, Advisory Opinion of 18 July 1950, 

I.C.J. Reports 1950, p. 221, at p. 229 ؛ وانظـر كـذلك حكـم احملكمـة املـؤرخ
ت املتحــدة األمريكيــة يف بشــأن  ١٩٥٢آب/أغســطس  ٢٧ حقــوق رعــا الــوال

 Rights of Nationals of the United States of America in Morocco، املغرب

(France v. the United States of America), I.C.J. Reports 1952, p. 176, at 

p. 196. 
لــــد الثــــاين، الوثيقــــة ١٩٦٦ حوليــــة )٤٤٥(  ، ٢١٨ ، صA/6309/Rev.1، ا

مـن مشـاريع املـواد املتعلقـة بقـانون  ٢٨و ٢٧) من التعليق علـى املـادتني ٤الفقرة (
 A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2ndاملعاهـدات. وانظـر أيضـاً 

ed., Cambridge University Press, 2007, p. 230. 
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 كيلسن:  أكدكما و  )١٤( 
لتفســري" هــو التحقُّــق املعــريف مــن معــىن املوضــوع إذا كــان  املقصــود "

 التحقق مـن ينتج عن عملية التفسري القانوين سوىميكن أن  فال ،املراد تفسريه
خمتلــــف الســــبل ومــــن مث معرفــــة ، يشــــكله القــــانون املــــراد تفســــريهاإلطــــار الــــذي 

حـــل  إىللضـــرورة يفضـــي  مـــا ال داخـــل هـــذا اإلطـــار. فتفســـري تشـــريعاملمكنـــة 
حلـول  عـدةقـدم يكون هو احلل السـليم الوحيـد، بـل ميكـن أن ي واحد فحسب

 .)٤٤٦(متساوية يف قيمتها [...]

 وكما أشَري أيضاً فإن
يف حــــاالت  إال ليســــت مركزيــــةلقــــانون الــــدويل] يف اتفســــري [عمليــــة ال

ــــا  ويعــــود ي طريقـــة أخـــرى.  أو هيئـــة قضـــائية،اســـتثنائية، إمـــا عنـــدما تقـــوم 
إىل مجيــع األشــخاص وإىل كــل مــنهم بصــفة فرديــة. وتكــاثر تفســري اختصــاص ال

يعوضـه تـدرجها يف األمهيـة سـوى جزئيـاً. وتكـون  ال طرق التفسري نتيجة لـذلك
الصـــيغ املتفـــق  أمـــا القيمـــة،ريات االنفراديـــة، مـــن حيـــث املبـــدأ، متســـاوية التفســـ

احتماليــة. ولكــن ينبغــي عــدم املبالغــة يف تقــدير  ومــن مثاختياريــة، عليهــا فهــي 
ت حجم ال لقـانون بوجود عيب جـوهري يف ا تتعلق ال ملشكلةفاعملية. الصعو
وهـــو عنصــــر ، تـــهطبيعلعناصـــر املكونـــة العنصـــر مـــن تتعلـــق ب مـــا بقـــدر ،الـــدويل
ســتعمال ه هــيوج بكاملــه حنــو التفــاوض الــدائم الــذي ميكــن ترشــيده وتوجيهــه 

 .)٤٤٧(القواعد السارية

ا، احلـق يف  ،لكل دولـة"أن والواقع  )١٥(  مبقتضـى سـياد
يف لمعاهــدات الــيت هــي طــرف فيهــا، ل الــذي تعطيــه عــىناملأن تبــني 
ـــــدول احلـــــق يف . فـــــإذا كـــــان )٤٤٨(خيصـــــها" مـــــا حـــــدود  أن تفســـــرلل

جيـب أيضـاً أن يكـون هلـا احلـق يف أن املعاهدات من جانب واحد، 
ـــــق فيمـــــاتعلـــــن وجهـــــة نظرهـــــا  بعـــــض  مـــــا أو تفســـــري معاهـــــدةب يتعل

 .اأحكامه
ــــدويلغــــري أن  )١٦(  ــــار  يقــــدم أي ال القــــانون ال يســــمح معي

لــئن  علــى أســس ســليمة. و قائمــاً  مــا إذا كــان تفســري ملــا بتحديــد قــاطع
لفعل طرق   ٣١مـن املـواد  بصـفة أوليـة، ،للتفسـري (انظـركانت توجد 

هــذه ليســـت ســوى مبــادئ توجيهيـــة فــإن فيينـــا)،  يتمــن اتفــاقي ٣٣إىل 
ســـتخالص  ال "الســـليم"، وهـــيالتفســـري التوصـــل إىل لكيفيـــة  تســـمح 

ـــائي لســـالمة  ضـــي")   ،التفســـري. وهكـــذامعيـــار "موضـــوعي" (أو "ر
تفسـر " حتديـداً علـى أنفيينـا  يتاتفـاقي من ٣١ادة امل من ١الفقرة تنص 

__________ 
 )٤٤٦( H. Kelsen, Pure Theory of Law, translated from German by 

Max Knight, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 

1967, p. 351. 
 )٤٤٧( J. Combacau and S. Sur, Droit international public, 8th ed., 

Paris, Montchrestien, 2008, p. 171. 
 )٤٤٨( P. Daillier, M. Forteau and A. Pellet, Droit international 

public (Nguyen Quoc Dinh), 8th ed., Paris, Librairie générale de droit et 

de jurisprudence, 2009, p. 277, para. 164 ًوانظـر أيضـا .C. Rousseau, 

Droit international public, vol. I, Introduction et Sources, Paris, Sirey, 

1970, p. 250. 

املعاهدة حبسن نية وفقاً للمعىن العادي الذي يعطى لتعابري املعاهدة يف 
 اهـــذو  ".*ضـــوء موضـــوع املعاهـــدة وغرضـــها ويف الســـياق الـــذي تـــرد فيـــه

ي حـــال معيـــاراً لتقـــدير ســـالمة ال ال اإليضـــاح الـــيت تفســـريات يشـــكل 
وسـيلة  و، وإمنا هتهاصحيشكل شرطاً ل ، دع عنك أنلمعاهدةتعطى ل

 يف األمر.  ما ما. وذلك كل تفسري الستخالص
تتحـــــدد مـــــن  ال تفســـــري يف القـــــانون الـــــدويلالقيمـــــة و  )١٧( 
فالتفســـري الـــذي يســـود . حجيتـــه مـــن حيـــث ضـــمونه، ولكـــنحيـــث م

مجيـــع لـــيس هـــو التفســـري "الســـليم"، وإمنـــا التفســـري الـــذي تعطيـــه إمـــا 
 - ويعتـــرب يف هـــذه احلالـــة التفســـري "الرمســـي" -األطـــراف يف املعاهـــدة 

. لألطـــراف فيهـــا املزمـــتفســـرياً املعاهـــدة خمولـــة تفســـري هيئـــة تعطيـــه  أو
لذكر يف هـذا الصـدد رأي و  ، ةالدوليـ الدائمـة للعدالـةكمـة احملاجلدير 

اقتناع رغم ف. جاوُرزيناقضية يف  ١٩٢٣ عام يفاملفيد للغاية، الصادر 
يستند إىل أساس  ال التفسري الذي اعتمده مؤمتر السفراءن احملكمة 
ــا، ســليم بــل ، شــكلة كمســألة متعلقــة بصــحة التفســريتتنــاول امل مل فإ

 يلي: ما وأشارت إىل. ة التفسريحجيتناولتها من زاوية 
للنصـــوص الرمســـي الـــيت حتكـــم التفســـري  املبـــادئ وحـــىت لـــو حنينـــا جانبـــاً  
مـن نـص ميكن إعطاء قيمة حامسة لـرأي واضـعي  ال أنهمن الواضح فالقانونية، 

يت يف فـرتة الحقـة لصـياغة هـذا الـرأي  النصوص إذا كان  الـنص املـذكورالـذي 
ب أوىل حيــق،. و والــرأي الصـــادر عــنهم آنـــذاك يتفــق ال االعــرتاض علـــى  ،مـــن 

هـو احلـال هنـا، تفصـل  كمـا  إذا كانت فرتة تتجاوز العـامني،هذا الرأي، حجية 
هـــذا الـــرأي واليـــوم الـــذي اعتمـــد فيـــه القـــرار نفســـه  اليـــوم الـــذي صـــدر فيـــه بـــني

 .)٤٤٩(املنظور يف تفسريه

فـــــرض القـــــانون الـــــدويل بصـــــفة عامـــــة وقـــــانون يال و  )١٨( 
 عمومــــاً التفســـري صـــحة  اً إلثبـــاتشــــروط بصـــفة خاصـــةاملعاهـــدات 

ت و  مفهــوم علــى  يــنص ســوى ال فهــو. خصوصــاً التفســريية اإلعــال
وســع تفســريي، ال عــالناإل أو تفســريحجيــة ال وهــو مفهــوم ينطبــق 

ر املرتتبـــة علـــى إعـــالن تفســـرييمعانيـــه يف ســـياق   .)٤٥٠(حتديـــد اآل
لغياب أي شروط  ويف ت "تصبح صحة تتعلق  التفسـريية اإلعـال

يكـــون مـــن املناســـب  وال ،)٤٥١("البســـيطة مقبولـــة مـــن حيـــث املبـــدأ
املعاهــدة نفســها حتــدد  مــا مل عــدم الصــحة أو احلــديث عــن الصــحة

 .)٤٥٢(معيار الصحة
لـــرغم مـــن وجـــود  )١٩(  وفضــًال عـــن ذلـــك، بـــدا للجنـــة، 

ت  ال رأي خمــــــــــالف، أنــــــــــه ــــــــــد تقيــــــــــيم جــــــــــواز اإلعــــــــــال جيــــــــــوز عن
يســــتبعده املبــــدأ  مــــا وهــــو -ســــؤولية اخلــــوض يف جمــــال امل التفســــريية
لتحفظــــات. بيــــد أن ذلــــك قــــد  يتعلــــق فيمــــا ١-٣-٣ التــــوجيهي

ــــــــرب أن التفســــــــري  ت التفســــــــريية إذا اعُت ــــــــة اإلعــــــــال حيــــــــدث يف حال
__________ 

 )٤٤٩( Jaworzina, Advisory Opinion of 6 December 1923, P.C.I.J., 

Series B, No. 8, p. 38. 
 .٣-٧-٤إىل  ١-٧-٤انظر املبادئ التوجيهية من  )٤٥٠( 
 )٤٥١( Heymann احلاشية) ١١٣ أعاله)، ص ٤٤١، املرجع املذكور. 
 ) من التعليق احلايل.٨() و٥انظر أعاله الفقرتني ( )٤٥٢( 
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 ٣١"اخلـــاطئ" يشـــكل فعـــًال غـــري مشـــروع دوليـــاً "ينتهـــك" املـــادتني 
 فيينا. من اتفاقييت ٣٢و
 حتفظاً  الواقع يف يشكل الذي التفسريي اإلعالن جواز ١-٥-٣

ــــان االنفــــرادي الصــــادر كــــإعالن تفســــريي   إذا كــــان البي
يشكل يف الواقع حتفظًا، جيب تقييم جوازه وفقاً ألحكام املبادئ 

 .١٣-١-٣إىل  ١-٣التوجيهية من 

 التعليق
لفرضية اليت  ٣-١يتعلق الفرع  )١(  من دليل املمارسة 

ألثـــر القـــانوين ألحـــد إىل اإلضـــرار  "إعـــالن تفســـريييـــؤدي فيهـــا "
يُعتـرب  ال هـذه احلالـة، ويف .)٤٥٣(معاهدة ككللل أو أحكام املعاهدة

ً بـل حتفظـاً  ً تفسـري بصـفته هـذه  التعامـل معـه ينبغـياإلعالن إعـال
اجلـــــواز (والصـــــحة شـــــروط ، بنـــــاء علـــــى ذلـــــك، أن يســـــتويفجيـــــب و 

 لتحفظات.الشكلية) املتعلقة 
ـــ )٢(  ـــرأي أكدت حمكمـــة التحكـــيم الـــيت ُكلِّفـــت ه وهـــذا ال

ــــــني فرنســــــا واململكــــــة املتحــــــدة يف قضــــــية القنــــــال  بتســــــوية النــــــزاع ب
أن هيئـــة التحكـــيم أكـــدت اململكـــة املتحـــدة أمـــام فقـــد . اإلنكليـــزي

من اتفاقيـة اجلـرف  ٦التحفظ الثالث الذي أبدته فرنسا على املادة 
التفسـري  تـرفض هـذا فهـي ذلك لـالقاري هو جمرد إعـالن تفسـريي، و 

علــى هيئـة التحكـيم توافـق  ومل كتفسـري ميكـن االحتجـاج بـه إزاءهــا.
هذه احلجة واعتربت أن إعالن فرنسا ليس جمرد إعالن تفسريي بل 

ـــايل، علـــى حنـــو٦إنـــه يعـــّدل نطـــاق تطبيـــق املـــادة  لت  ، وأنـــه حتفـــظ 
 أكدته فرنسا:  ما

بيــق هــذا الشــرط، وفقــاً لنصــه، لــيس جمــرد تفســري. فهــو جيعــل تط يبــدو 
ا اجلمهوريـــة  ً بقبـــول الدولـــة األخـــرى للمنـــاطق الـــيت حـــدد ذلـــك النظـــام مرهـــو
الفرنســية كمنــاطق يســري عليهــا مفهــوم "الظــروف اخلاصــة"، وذلــك مبعــزل عــن 

(د) مــن ١ الفقــرة. وتــنص ٦مســألة صــحة هــذا التحديــد الــذي مت وفقــاً للمــادة 
ــا تعــّرف  مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات الــيت يعــرتف ٢املــادة  الطرفــان 

مــــن جانــــب  [ـــــاً]إعالنالــــتحفظ تعريفــــاً ســــليماً علــــى أن تعبــــري "حتفــــظ" يعــــين "
ً واحـــــد بـــــه  مســـــتهدفة [...]دولـــــة التســـــميته، تصـــــدره  أو ت صـــــيغتهكانـــــ  ، أ
تغيـــري األثـــر القـــانوين ألحكـــام معينـــة يف املعاهـــدة يف تطبيقهـــا علـــى  أو اســـتبعاد

ت الــيت حيصــر هــذا  وال تلــك الدولــة". التعريــف نطــاق التحفظــات يف اإلعــال
ـــا؛ فهـــو يشـــمل أيضـــاً  أو ــدف إىل اســـتبعاد تعـــديل أحكـــام املعاهـــدة حبـــد ذا

دف إىل استبعاد ت اليت  لبعض األحكام يف  األثر القانوينتعديل  أو اإلعال
لتحديـــد  تطبيقهــا علـــى الدولـــة املتحفظــة. وتعتـــرب هيئـــة التحكــيم أن هـــذا هـــو 

__________ 
يكفـــــــي أن تقـــــــوم دولـــــــة أخـــــــرى  علـــــــى أن يكـــــــون مفهومـــــــاً أنـــــــه ال )٤٥٣( 
عتباره حتفظـاً لكـي منظمة دولية أخرى ب أو ــ "إعادة تكييف" إعالن تفسريي 

(إعــادة تكييـــف  ٣-٩-٢تتغــري طبيعــة اإلعــالن املعــين (انظـــر املبــدأ التــوجيهي 
لد الثـاين (اجلـزء ٢٠٠٩ حوليةاإلعالن التفسريي) والتعليق عليه،  الثـاين)، ، ا

 ).١٤١-١٣٩ ص

الـــتحفظ الثالـــث لفرنســـا، وختلـــص بـــذلك إىل أن هـــذا "الـــتحفظ" الغـــرض مـــن 
ً تفسريً  ال ورد) جيب اعتباره "حتفظاً" كما  ("اإلعالن"؟  .)٤٥٤(""إعال

تشري  أو ورغم أنه يف كثري من األحيان تؤكد الدول )٣( 
يتوافــق مــع موضــوع املعاهــدة  ال إىل أن تفســرياً تقرتحــه دولــة أخــرى

اإلعــالن التفســريي،  فــإن ،)٤٥٥(الغــرض منهــاالــيت يتناوهلــا التفســري و 
 مــع موضــوعها أو ميكــن أن يتعــارض مــع املعاهــدة ال حبكــم تعريفــه،

كانت احلال خالف ذلك، فإن األمر يتعلـق  الغرض منها. وإذا أو
ت "يتبني من العديد من ردود فعل الدول على  كما  بتحفظ إعـال
الـذي  "اإلعـالن". وهكذا، فإن رد فعل إسبانيا علـى )٤٥٦("تفسريية

كســتان عنــد التوقيــع علــى  حلقــوق صــاغته  العهــد الــدويل اخلــاص 
يُظهـــــر بوضـــــوح  ١٩٦٦ لعـــــام ةاالقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــ

 "التفســــري"خمتلــــف مراحــــل التفكــــري يف احلــــاالت الــــيت يكــــون فيهــــا 
يتنــاىف مـــع موضـــوعها  املقــرتح، يف حقيقـــة األمــر، تعـــديًال للمعاهـــدة

والغرض منها. وجيب أوًال تكييف اإلعالن، وبعد ذلك فقط ميكن 
لتحفظات(أن تطبق عليه شروط اجلواز   :)املتعلقة 

نظــــرت حكومــــة مملكــــة إســــبانيا يف اإلعــــالن الــــذي أصــــدرته حكومــــة  
كســتان اإلســالمية يف  عنــد توقيعهــا  ٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣مجهوريــة 

حلقــــــوق االقتصــــــادية واالجتماعيــــــالعهــــــد علــــــى  ــــــدويل اخلــــــاص  ـة ة والثقافيـــــــال
 .١٩٦٦كانون األول/ديسمرب   ١٦ املؤرخ

ً كانــــت   ن أي إعــــالن انفــــرادي، أ وتــــذّكر حكومــــة مملكــــة إســــبانيا 
ر القانونيـة ألحكـام  أو استبعادإىل به دف و تسميته، تصدره دولة  تغيـري اآل

 تطبيقها على تلك الدولة، يشكل حتفظاً.معينة من معاهدة ما، يف 

__________ 
 )٤٥٤( English Channel case  انظـــر احلاشـــية)٤٠ أعـــاله)، ص ٥٦ ،

 .٥٥الفقرة 
ســـبيل املثـــال، رد فعـــل أملانيـــا علـــى اإلعـــالن التفســـريي  علـــىانظـــر،  )٤٥٥( 

كــانون   ١٣لبولنــدا بشــأن االتفاقيــة األوروبيــة املتعلقــة بتســليم املطلــوبني املؤرخــة 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1862, pp( ١٩٥٧األول/ديسـمرب 

مـن  ١أيضاً على إعـالن اهلنـد الـذي يفسـر املـادة  أملانيارد فعل  )، أو474-476
حلقوق املدنية والسياسية حلقوق و  العهد الدويل اخلاص  العهد الدويل اخلاص 

 ٣٥٩احلاشـية ( ... Multilateral Treaties( ةاالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـ
 .)٤و ٣-أعاله)، الفصل الرابع

ه، انظــر  )٤٥٦(  إلضــافة إىل املثــال املتعلــق بــرد فعــل إســبانيا املشــار إليــه أد
يتعلـــق  كســتان فيمــا الــذي صــاغته "اإلعــالن التفســـريي"اعــرتاض النمســا علــى 

لقنابــل لعــامالتفاقيــة  وردود الفعــل  ،١٩٩٧ الدوليــة لقمــع اهلجمــات اإلرهابيــة 
ســـبانيا وأســــرتاليا وإســـرائيل وأملانيـــا وإيطاليــــا والـــدامنرك والســـويد وفرنســــا املماثلـــة إل

ت  وفنلنــــدا وكنــــدا واململكــــة املتحــــدة والنــــرويج ونيوزيلنــــدا واهلنــــد وهولنــــدا والــــوال
ن ( أعــــــاله)، الفصــــــل  ٣٥٩ (احلاشـــــية ... Multilateral Treatiesاملتحـــــدة واليــــــا

انيــا وهولنــدا علــى اإلعــالن االنفــرادي . انظــر أيضــاً ردَّي فعــل أمل)٩-الثــامن عشــر
ملـــاليز (املرجـــع نفســـه) وكـــذلك ردود فعـــل أملانيـــا والســـويد وفنلنـــدا وهولنـــدا علـــى 

يتعلــق بنظــام رومــا األساســي  الــذي صــاغته أوروغــواي فيمــا "اإلعــالن التفســريي"
). ولالطـالع ١٠-للمحكمة اجلنائية الدولية (املرجع نفسه، الفصـل الثـامن عشـر

، ٢-١ ة أخرى عن إعادة التكييـف، انظـر التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهيعلى أمثل
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حولية  .٣٢٨، احلاشية ١٩٣ ، ا
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كســتان   وتعتــرب حكومــة مملكــة إســبانيا أن إعــالن حكومــة مجهوريــة 
اإلسـالمية الــذي جيعــل تطبيـق أحكــام العهــد خاضـعاً ألحكــام دســتور مجهوريــة 
ر القانونيـة للعهـد  كستان اإلسالمية يشـكل حتفظـاً يهـدف إىل احلـد مـن اآل

كسـتان اإلسـالمية. وإن حتفظـاً يتضـمن إشـارة عامـة يف تطبيقه على  مجهوريـة 
يســمح بتحديــد دقيــق ملــدى قبــول  ال إىل القــانون الــداخلي دون حتديــد فحــواه

كســتان اإلســالمية لاللتزامــات املرتتبــة علــى العهــد، ويضــع متســكها  مجهوريــة 
 مبوضوع هذا العهد والغرض منه موضع الشك.

كســتان  وتعتــرب حكومــة مملكــة إســبانيا  أن إعــالن حكومــة مجهوريــة 
حلقــوق اإلســالمية الــذي جيعــل االلتزامــات املرتتبــة علــى العهــد الــدويل  اخلــاص 

حكام دستورها يشكل حتفظاً يتناىف االقتصادية واالجتماعية والثقافي ة مرهونة 
 مع موضوع العهد والغرض منه.

قيــة فيينــا لقــانون وال جييــز القــانون الــدويل العــريف، حســبما دوِّن يف اتفا 
 املعاهدات، إبداء حتفظات تتناىف مع موضوع معاهدة والغرض منها.

وعليــه، تعــرتض حكومــة مملكــة إســبانيا علــى حتفــظ حكومــة مجهوريــة  
لعهـــــد الـــــدويل  حلقـــــوق االقتصــــــادية كســـــتان اإلســـــالمية املتصـــــل  اخلـــــاص 

العهــــد بــــني حيــــول هــــذا االعــــرتاض دون بــــدء نفــــاذ  وال ة.واالجتماعيــــة والثقافيــــ
كستان اإلسالمية  .)٤٥٧(مملكة إسبانيا ومجهورية 

ت  "صـحة"وال يتعلق األمر، إذن، مبسـألة  )٤(  اإلعـال
ت االنفراديــــة هــــي يف الواقــــع حتفظــــات،  التفســــريية. فهــــذه اإلعــــال

لتايل أن تُعاَمل على هذا األساس، يف ذلـك مـن حيـث  مبـا وجيب 
جوازهــا وصــحتها الشــكلية. وقــد اتبعــت احملكمــة األوروبيــة حلقـــوق 

بليلوس ضـد اإلنسان هذا االستدالل يف حكمها الصادر يف قضية 
أعـادت احملكمـة تكييـف اإلعـالن الـذي أصـدرته . فبعـد أن سويسرا

 التحفظــــاتسويســــرا واعتربتــــه حتفظــــاً، طبقــــت عليــــه شــــروط جــــواز 
التفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان:  اخلاصة 

لتسمية "اإلعالن"الطبيعة القانونية هلذا  لتبنيُّ  ، ينبغي عدم االكتفاء 
النظــــر، يتبــــني أن القضــــية قيــــد  ويف والســــعي إىل حتديــــد املضــــمون املوضــــوعي.

 ١سويسرا كانت تريد استبعاد بعض فئـات املنازعـات مـن نطـاق تطبيـق الفقـرة 
واتقــاء تفســري تعتــربه فضفاضــاً هلــذه الفقــرة. بيــد أن احملكمــة جيــب  ٦مــن املــادة 

تفـي  ال أن تسـهر علـى تفـادي إخضـاع االلتزامـات املرتتبـة علـى االتفاقيـة لقيـود
لتح ٦٤بشروط املادة  ـا سـتنظر، مـن زاويـة هـذه املتعلقة  فظات. ومـن مث، فإ

 .)٤٥٨(تفعل يف حالة التحفظ كما  املادة، يف صحة هذا اإلعالن التفسريي

 شروط جواز اإلعالن التفسريي املشروط ٢-٥-٣[
جيـــب تقيـــيم جــــواز اإلعـــالن التفســــريي املشـــروط وفقــــاً  

 )٤٥٩(.]١٣-١-٣إىل  ١-٣ألحكام املبادئ التوجيهية من 
__________ 

 )٤٥٧( Multilateral Treaties ... ) ٣-أعاله)، الفصل الرابع ٣٥٩احلاشية. 
 )٤٥٨( Belilos v. Switzerland, judgment, 29 April 1988, Series A, 

No. 132, para. 49, p. 18. 
 أعاله. ١٦٣انظر احلاشية  )٤٥٩( 

 التعليق[
، ١-٢-١وفقاً للتعريف الـوارد يف املبـدأ التـوجيهي  )١( 

اإلعـــالن االنفـــرادي  [...]" فـــإن اإلعـــالن التفســـريي املشـــروط هـــو
 منظمــــــــة دوليــــــــة عنــــــــد توقيــــــــع معاهــــــــدة أو الــــــــذي تصــــــــوغه دولــــــــة

 املوافقـــــة عليهـــــا أو قبوهلـــــا أو إقرارهـــــا رمسيـــــاً  أو عليهـــــا التصـــــديق أو
ما تقــــدم إشــــعاراً الــــذي تصــــوغه دولــــة عنــــد أو االنضــــمام إليهــــا، أو

املنظمــة  أو خلالفـة يف معاهــدة، والــذي ُختِضــع مبوجبــه تلــك الدولــة
ملعاهـــدة لتفســـري حمـــدد للمعاهـــدة  الدوليـــة موافقتهـــا علـــى أن تلتـــزم 

 .)٤٦٠("لبعض أحكامها أو
وال تكمن خصوصـية إعـالن تفسـريي مشـروط مـن  )٢( 

كونــه جيعــل هــذا النــوع إذن يف كونــه يقــرتح تفســرياً معينــاً، ولكــن يف  
ملعاهدة خاضعاً لشـروط . وهـذا العنصـر )٤٦١(قبول صاحبه االلتزام 

األخــــــري، أي املشــــــروطية، هــــــو الــــــذي يقــــــرِّب اإلعــــــالن التفســــــريي 
 املشروط من التحفظ.

غــــري أنــــه يبــــدو بداهــــًة أن اإلشــــكالية املتعلقــــة جبــــواز  )٣( 
ت التفســـــــريية املشـــــــروطة قلـــــــيالً عـــــــن تلـــــــك  إال ختتلـــــــف ال اإلعـــــــال

ت التفســـريية اإلشـــك إلعـــال يبــــدو أن  وال ،"البســـيطة"الية املتعلقـــة 
هنــاك مــربراً إلخضــاع صــوغ إعــالن تفســريي مشــروط لشــروط جــواز 
ت التفســـــــريية  أخــــــرى غــــــري تلــــــك الشـــــــروط املطبقــــــة علــــــى اإلعــــــال

. ويتبـــــني بوضـــــوح مـــــن تعريـــــف اإلعـــــالن التفســـــريي )٤٦٢("البســـــيطة"
تعديل املعاهدة وإمنـا يهـدف يهدف إىل  ال املشروط أن هذا اإلعالن
 عدة أحكام منها بطريقة ما. أو فحسُب إىل تفسري حكم

غـــري أن الوضـــع خيتلـــف اختالفـــاً كبـــرياً إذا تبـــني أن  )٤( 
 التفســـــــري الـــــــذي اقرتحـــــــه صـــــــاحب اإلعـــــــالن التفســـــــريي املشـــــــروط

هـــذه  ويف يطــابق تفســـري املعاهـــدة الناشـــئ عــن اتفـــاق األطـــراف. ال
 يصـــوغه صـــاحب اإلعـــالن موضـــحاً أنـــه احلالـــة، فـــإن الشـــرط الـــذي

ـرت تفسـرياً خمتلفـاً يُقـرِّب إىل  ال ملعاهـدة إذا فسِّ يعترب نفسه ملتزمـاً 
حــد كبــري هــذا اإلعــالن االنفــرادي مــن أن يصــبح حتفظــاً. وقــد رأى 

 يلي: ما فرانك هورن
ترغـــب يف التخلـــي عـــن تفســـريها حـــىت وإن صـــدر  ال إذا كانـــت دولـــة 

نتهـــاك املعاهـــدة عنـــد قـــرار خمـــالف ذو حجيـــة عـــن  ـــا قـــد جتـــازف  حمكمـــة، فإ
 تطبيق تفسريها اخلاص. ولتجنب ذلك، ينبغي هلا أن توضح أن تفسريها شرط

__________ 
والتعليـق عليـه، انظـر  ١-٢-١لالطالع على نص املبدأ التوجيهي  )٤٦٠( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حولية  . ٢٠٧-٢٠٠ ، ا
، ١-٢-١جيهي ) مـــن التعليــــق علـــى املبـــدأ التــــو ١٦انظـــر الفقـــرة ( )٤٦١( 

 .٢٠٦ املرجع نفسه، ص
 أعاله. ٥-٣انظر التعليق على املبدأ التوجيهي  )٤٦٢( 
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غــىن عنــه ملشــاركتها يف املعاهــدة. وتثُبــت طبيعــة البيــان بوصــفه حتفظــاً مبجــرد  ال
 .)٤٦٣(أن يثبت أن التفسري املعلن غري صائب

قد يشكل إعالن تفسريي مشروط وهكذا فإن أي  )٥( 
 رمـــاألهــذا  ضــحيت. و تفســري معــّني ب مشــروط حتفــظ أي أنــه :اً فظــحت
ت التفسـريية املشـروطةعلـى  ء من أبلغ مثالالجب وهـو  أال ،اإلعـال
ـــــذي أرفقتـــــه عـــــالناإل ـــــة الفرنســـــية  ال الرضـــــا  بتعبريهـــــا عـــــناجلمهوري

اين ملعاهـدة علـى الربوتوكـول اإلضـايف الثـ متمثًال يف توقيعهـا اللتزام
معاهــــدة "حظــــر األســــلحة النوويــــة يف أمريكــــا الالتينيــــة والكــــارييب (

 طـــرف، اعـــرتاض حـــال يف" :يلـــي مـــا ضـــحو والـــذي ي) "تالتيلولكـــو
 يف أو املعاهـــــدة يف املتعاقـــــدة األطـــــراف مـــــن طـــــرف، مـــــن أكثـــــر أو

 التفســـريي اإلعـــالن علـــى جزئيـــاً  أو كليـــاً   اعرتاضـــاً  الثـــاين الربوتوكـــول
 هــذان يصــبح الفرنســية، احلكومــة مــن املبــّني، النحــو علــى الصــادر،
 والدولـة الفرنسـية اجلمهوريـة بـني العالقات يف األثر عدميي الصكان

ـــارة أخـــرى،  .)٤٦٤("املعرتضـــة الـــدول أو فرنســـا اســـتبعاد تتـــوخى وبعب
ـــــا مـــــع الـــــدول األطـــــراف قبـــــل ت ال الـــــيت تطبيـــــق املعاهـــــدة يف عالقا

 .بتحفظ األمر يتعلق لو كان كما  للمعاهدة، متاماً  هاتفسري 

 احتمــال،هــذا األمــر هــو جمــرد  علــى الــرغم مــن أنو  )٦( 
املنصـوص اجلـواز خيضـع لشـروط  اإلعالنيبدو واضحاً أن هذا  فإنه

 االعتقـــاد،كـــن ومـــع أنـــه ميفيينـــا. اتفـــاقييت مـــن  ١٩عليهـــا يف املـــادة 
 اإلعـــالن التفســـريي املشـــروطصـــاحب يفعلـــه  مـــا أنللوهلـــة األوىل، 

يف املبـدأ  ةاجلواز املبينـضع لشروط خي(يتعدى اقرتاح تفسري حمدد  ال
االنفـــرادي  اإلعـــالن اهـــذصـــاحب  فـــإن )،غـــري ال ٥-٣التـــوجيهي 

ر إعالنه مع ذلك لشرط عـدم ت أكثـر مـن  أو ري حكـمفسـخيِضع آ
 .املنشود أحكام املعاهدة على النحو

 بصــــوغ هولنــــدا لــــذي اختذتــــها دروساملــــقــــرار ال وإن )٧( 
حلقوق املدنية والسياسية بدًال  حتفظات على العهد الدويل اخلاص 

ت تفســــرييةإصــــدار  مـــن التشــــابه الكبــــري  يعــــّرب بوضــــوح عــــن إعــــال
 النهجني: بني

ا مملكة هولندا توضح    يف مجيع احلـاالت حتفظـاتتصوغ أن  تقرر أ
ت تفسـريية ال ـا ذات طـابع تفسـريي إىل حـد مـا إعـال ، لـرغم مـن أن حتفظا

ت التفسريية قـد تثـور الشـكوك حـول تخدملو استُ ألنه  إذا   مـا صيغة اإلعال
ـــر وفـــقنـــص العهـــد كـــان  املقرتحـــة.  التفســـرياتتـــذهب إليـــه  مـــا ميكـــن أن يفسَّ

 يف مجيـع احلـاالتتضـمن مملكـة هولنـدا أن ، تود تحفظاتلستخدام صيغة او

__________ 
 )٤٦٣( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .٣٢٦ أعاله)، ص ٣٣٩املرجع املذكور (احلاشية 
كيـــد هـــذا اإلعـــالن عنـــد التصـــديق يف عـــام )٤٦٤(   United( ١٩٧٤ مت 

Nations, Treaty Series, vol. 936, p. 419(. ) مـن التعليـق ١انظـر أيضـاً الفقـرة (
ت التفســـــــريية  علـــــــى(ردود الفعــــــل  ١٠-٩-٢علــــــى املبــــــدأ التـــــــوجيهي  اإلعــــــال

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حوليةاملشروطة)،   .١٤٧-١٤٦ ، ا

انطباقهـــا علـــى  أو ،املعنيـــة الناشـــئة مـــن العهـــد عليهـــا االلتزامـــاتبـــاق عـــدم انط
 .)٤٦٥(النحو املشار إليه فقط

 علـــى ســـريأن ت منـــاص مـــن ال مـــن مث، يبـــدو أنـــهو  )٨( 
ت التفسريية املشروطة نفس شروط  هذه  سـريالـيت تاجلـواز اإلعال

مـن  ١٩تطبيق (الوقائي) لشـروط املـادة ال غري أن على التحفظات.
مـن جانـب قـرتح يثبت أن التفسـري امل ما مل فيينا ليس سهالً اتفاقييت 

ع التفسـري مـ طـابقيت وال أسـاس لـه مـن الصـحة ال صاحب اإلعالن
 الرمسي للمعاهدة. 

يف هــذا الصــدد، ظهــرت وجهتــا نظــر متعارضــتان. و  )٩( 
 إلعــالن التفســريي املشــروطوضــع ادام  مــا ذهبــت إحــدامها إىل أنــه

ــــةد دَّ ُحيــــ مل ــــده، فــــإن هــــذا اإلعــــالن جيــــب أن  ال أو بدق ميكــــن حتدي
يستويف شروط جواز اإلعالن التفسريي (يف حال تبّني أن األطراف 

أن هيئــة خمتصــة قــد قررتــه) وشــروط  أو األخــرى تتبــىن ذات التفســري
 يتقـــــرَّر مل ومــــا ).املقــــرتح الــــتحفظ (يف حــــال رفـــــض التفســــريجــــواز 

غري ل يظاإلعالن التفسريي املشروط  فإن على وجه الدقة،التفسري 
إذا كـــان ينبغـــي أن تطبَّـــق عليـــه القواعـــد  مـــا حمـــدَّد وتســـتحيل معرفـــة

ت التفســــــــ تلــــــــك املتعلقــــــــة جبــــــــواز  أو يةري املتعلقــــــــة جبــــــــواز اإلعــــــــال
وحســــب وجهــــة النظــــر  ني.ويبقــــى االحتمــــاالن قــــائم. اتتحفظــــال

، اأحكامهـ حتفظات علـىصوغ ظر قد حت ما ن معاهدةأرغم هذه، 
 ماز تـلالرضـاها  ُختضـع أن جيوز ألي دولـة ال أنهيعين  ال فإن ذلك
 ن التفســري قـــائمتبـــّني أإذا و ملعاهــدة. هلـــذه اتفســـري حمــدد ملعاهــدة ل

فـإن للمعاهـدة، الرمسـي  التفسـري وأنـه يتفـق مـع على أسـاس صـحيح
 ســــتويفجيــــب أن ي حقيقــــي عــــالن تفســــريي األمــــر يتعلــــق حينئــــذ

ت التفسرييةجواز لضرورة شروط  شروط غريها  ال ، ولكناإلعال
الصحيح  يعرب عن املعىن ال التفسري إذا كان أما .يتوجب استيفاؤها

 ن التفســريي"عــالب "اإلحاصــ إن، فــســببفــض هلــذا الللمعاهـدة ورُ 
ــــه.لوفقــــاً  هاتعــــديلإذا مت  إال ملعاهــــدة اً مــــعتــــرب نفســــه ملزَ ي ال  رغبات
يف حتفــظ  بــةاثمبن املشــروط" عــال"اإليُعتــرب  احلالــة األخــرية، هـذه ويف

 التحفظات.جواز  شروط يستويف جيب أنو حقيقة األمر 
ـــا  )١٠(  وحســـب وجهـــة النظـــر األخـــرى الـــيت متســـكت 

ت  ــــذ البدايــــة أن تُعتــــرب اإلعــــال ايــــة األمــــر، يتعــــني من ــــة يف  اللجن
دولة املصِدرة لإلعالن التفسريية املشروطة حتفظات. فمىت جعلت ال

ملعاهـــــدة مشـــــروطاً بتفســـــري معـــــّني ألحكـــــام تلـــــك  قبوهلـــــا االلتـــــزام 
ــــــا تســــــتبعد بــــــذلك أي تفســــــري آخــــــر، صــــــائباً كــــــان  املعاهــــــدة، فإ

لـــتحفظ.  أم خاطئـــاً، وجيـــب يف احلـــال اعتبـــار هـــذا الشـــرط شـــبيهاً 
 البحـارمـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون  ٣٠٩ وهكـذا، فـإن املـادة

، حبظرها أي حتفظ، متنع أي دولة من أن جتعـل قبوهلـا ١٩٨٢ لعام
االتفاقيــة مشــروطاً بتفســري حكــم مــن أحكامهــا تفســرياً معيَّنــاً. فــإذا 
اللتزام، مـثًال، أن  ا عن رضاها  أرادت دولة من الدول، عند إعرا
ملعـــــىن املقصـــــود يف  ـــــا تعتـــــرب واحـــــدة مـــــن اجلـــــزر صـــــخرة  تـــــذكر أ

__________ 
 )٤٦٥( Multilateral Treaties ...  احلاشية)٤-الفصل الرابع أعاله)، ٣٥٩. 
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من االتفاقية، ميكنهـا أن تفعـل ذلـك عـن  ١٢١ن املادة م ٣ الفقرة
طريق إصدار إعالن تفسريي بسيط، ولكنهـا إذا جعلـت مشـاركتها 
يف االتفاقية مشروطة بقبـول ذلـك التفسـري، فـإن األمـر سـيتعلق هنـا 
ـــة  بـــتحفظ جيـــب التعامـــل معـــه بصـــفته تلـــك، وينبغـــي يف هـــذه احلال

 .١-٥-٣الرجوع إىل املبدأ التوجيهي 
املطروحــة مشــكلة املشــكلة وعلــى كــل حــال، تبقــى  )١١( 
والواقع أنـه حـىت مـن وجهـة النظـر الـيت تعتنقهـا إىل حد كبري.  نظرية
ت صــــوغ املعاهــــدة  فيهــــا الــــيت حتظــــريف احلالــــة  ،)٤٦٦(األقليــــة إعــــال

إعالن تفسـريي كل عترب  يُ  أننطق ه ينبغي من حيث املنفإتفسريية، 
، ولكن النتيجـة ً غري جائزإعال "الصائب" التفسري رتحمشروط يق

 إال(و  الً و قبـــم يعـــدّ  تفســـري صـــاحب اإلعــالن إن هـــي نفســها:تبقــى 
جــــواز  لــــذلك، فــــإن ).تفســــريً  اإلعــــالن املشــــروط إعــــالً كــــان  ملـــا

عدم جوازه  أو " تفسريً إعالً "بوصفه اإلعالن التفسريي املشروط 
ثـري أمـر لـيس لـه  جــائزاً  املقـرتح تفسـريفسـواء أكـان ال. ملمــوس أي 

 ة.يجاحل ذاوتفسري املعاهدة غري جائز، فإنه يتطابق  أم
اإلعــــالن عــــدم اســــتيفاء  أو ولــــيس ملســــألة اســــتيفاء )١٢( 

ثـــري اإلعـــالن التفســـريي جـــواز شـــروط لالتفســـريي املشـــروط  يف أي 
 التحفظـاتجواز شروط  استيفاء لكنالواقع على تفسري املعاهدة. 

 ثـــري حقيقـــي علـــى مضـــمون العالقـــات أمـــر لـــه اســـتيفائهاعـــدم  أو
 يكـــــون فيهـــــا الـــــة الـــــيتاحل يف وجودهـــــا) علـــــى (أو حـــــىتالتعاهديـــــة 

املشــــروط "ســــلوك" مياثــــل الــــتحفظ يف حقيقــــة إلعــــالن التفســــريي ل
 األمر.

يوجــــد أي ســــبب  ال يف ضــــوء هــــذه املالحظــــات،و  )١٣( 
ت التفســـــريية املشــــــروطة لـــــنفس شـــــروط  إلخضـــــاع از جــــــو اإلعـــــال

ت التفسريية "البسيطة".  جواز شروط عليها  تنطبق بيد أنهاإلعال
لنسبة ل كما  التحفظات،  . )٤٦٧(الصحة الشكلية طو شر هو احلال 

ـــــا  )١٤(  وطبقــــاً للقــــرار الــــذي اختذتـــــه اللجنــــة أثنــــاء دور
والتعليــق عليـــه  ٢-٥-٣ الرابعــة واخلمســني، ُوضــع املبـــدأ التــوجيهي

معقـــوفتني يف انتظـــار املوقـــف النهـــائي الـــذي ســـتتخذه بـــني قوســـني 
ـــــة بشـــــأن مو  ت التفســـــريية املشـــــروطة يف دليـــــل ضـــــاللجن ع اإلعـــــال

 .] )٤٦٨(املمارسة

__________ 
 ) من التعليق احلايل.٩انظر أعاله الفقرة ( )٤٦٦( 
؛ ١٠-٤-٢و ٨-٤-٢إىل  ٥-٤-٢انظـر املبـادئ التوجيهيـة مـن  )٤٦٧( 

، ٢٠٠١ حوليـةولالطالع على التعليقات على هـذه املبـادئ التوجيهيـة، انظـر 
لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين) والتصـــويب، ص ، ٢٠٠٢ حوليـــة؛ و٢٤٩-٢٤٧ ا

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٤ حولية؛ و٥٣-٥٢ ا ، ا
 . ١٣٦-١٣٥ ثاين)، صال
لـد الثــاين (اجلـزء الثــاين)، ص٢٠٠٢ حوليــةانظـر  )٤٦٨(  ) ٥، الفقــرة (٥٣ ، ا

 .٧-٤-٢من التعليق على املبدأ التوجيهي 

 اختصاص تقييم جواز اإلعالن التفسريي املشروط ٣-٥-٣[
، مـع ٤-٢-٣إىل  ٢-٣تسري املبادئ التوجيهيـة مـن  
ت ا مــا مراعــاة لتفســريية يقتضــيه اخــتالف احلــال، علــى اإلعــال

 )٤٦٩(املشروطة.]

 التعليق[
جـــواز علـــى مســـألة  املالحظـــات املبـــداةلنظـــر إىل  )١( 

ت  تقيـيم  ميكـن أن تطبَّـق علـى ال فإنـه، لتفسـريية املشـروطةااإلعال
ت ســـوى قواعـــد االختصـــاص نفســـها الســـارية  جـــواز تلـــك اإلعـــال

 . على تقييم جواز التحفظات
ـــــذه  يتعلـــــق فيمـــــاالثابتـــــة  اللجنـــــة ةوفقـــــاً ملمارســـــو  )٢( 

ت ـــائي مـــن  ويف احملـــددة، التفســـريية اإلعـــال انتظـــار صـــدور قـــرار 
 ، فـــإن مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهيتمييـــزالعلـــى  ءابقـــاإلبشـــأن لجنـــة ال
ولــــذلك  -بصــــفة مؤقتــــة  إال يف دليــــل املمارســــة يُــــدرج مل ٣-٥-٣
 ].نصه والتعليق عليه بني معقوفتني عُوض
ت التفسريية ٦-٣  جواز ردود الفعل على اإلعال

حكــــام املبــــدأين التــــوجيهيني    ،٢-٦-٣و ١-٦-٣رهنــــاً 
إعـــادة  أو معارضـــته أو ختضـــع املوافقـــة علـــى اإلعـــالن التفســـريي ال

 .تكييفه ألي شرط من شروط اجلواز

 التعليق
مســألة جــواز ردود الفعــل علــى  تُفحــص أنينبغــي  )١( 

ت التفســـريية  يف  -املوافقـــة واملعارضـــة وإعـــادة التكييـــف  -اإلعـــال
لنظـــر إىل أنـــه  ت التفســـريية نفســـها. و ضـــوء دراســـة جـــواز اإلعـــال
ت تفسـريية، وذلـك مبوجـب حقهـا  حيق ألي دولة أن تصـدر إعـال

أنـه شـك  فـال السيادي يف تفسري املعاهدات اليت تكون طرفـاً فيهـا،
ـــرد علـــى هـــذا اإلعـــالن  األخـــرى املتعاقـــدة لألطـــرافحيـــق كـــذلك  ال

التفســريي وأن تلـــك الـــردود ختضـــع، عنــد االقتضـــاء، لـــنفس شـــروط 
 اجلواز اليت تسري على اإلعالن املردود عليه.

ــــــــردود،   )٢(  وكقاعــــــــدة عامــــــــة ميكــــــــن أن تكــــــــون هــــــــذه ال
ت التفسريية نفسها، صائبة يسـتتبع  ال خاطئة، لكن هـذا أو كاإلعال

ا جائزة أن  ٥-٣غري جائزة. غري أنه يُستنتج من املبدأ التـوجيهي  أو أ
 حمظـوراً مبوجـب املعاهـدةاألمر خيتلف عنـدما يكـون اإلعـالن التفسـريي 

. وهـذه هـي منافيـاً لقاعـدة قطعيـة مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدويل أو
 ٢-٦-٣و ١-٦-٣االفرتاضــات الــيت حييــل إليهــا املبــدآن التوجيهيــان 

ملوافقــــــة علــــــى اإلعــــــالن التفســــــريي  اللــــــذان يتعلقــــــان، علــــــى التــــــوايل، 
يعــــــربِّ عنــــــه مســــــتهل املبــــــدأ  مــــــا ومبعارضــــــة اإلعــــــالن التفســــــريي. وهــــــو

حكـــــــــام املبـــــــــدأين التـــــــــوجيهيني ": ٦-٣ التـــــــــوجيهي  ١-٦-٣رهنـــــــــاً 
 ."[...] ٢-٦-٣و

__________ 
 أعاله. ١٦٣انظر احلاشية  )٤٦٩( 
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وينبغـــــــي معاجلـــــــة مســـــــألة جـــــــواز إعـــــــادة تكييــــــــف  )٣( 
ت التفسري  ية بشـكل خمتلـف قلـيًال. فـالواقع أنـه بصـوغ بيـان اإلعال
يف مضـــــــمون  )٤٧٠(يشـــــــكك صـــــــاحب البيـــــــان ال إعـــــــادة التكييـــــــف

اإلعالن األصلي، وإمنا يف طبيعته القانونية والنظـام الـذي ينبغـي أن 
 .)٤٧١(ينطبق عليه

اإلعـــــــالن  أو وجيـــــــب أن حيـــــــدَّد تكييـــــــف الـــــــتحفظ )٤( 
املعايري اليت أشـارت إليهـا اللجنـة يف التفسريي مبوضوعية مع مراعاة 

. فوفقــــــــاً ٣-٣-١إىل  ١-٣-١ومــــــــن  ٣-١املبــــــــادئ التوجيهيــــــــة 
 "ُحيــدَّد طــابع اإلعــالن االنفــرادي، كــتحفظ ٣-١للمبــدأ التــوجيهي 

ألثـــر القـــانوين الـــذي يقصـــد هـــذا اإلعـــالن  أو كـــإعالن تفســـريي، 
 .)٤٧٢(إحداثه"
ر  "املوضوعي"وال يراَعى يف هذا االختبار  )٥(  سوى آ

علـــــــــــى املعاهـــــــــــدة.  الـــــــــــيت ينشـــــــــــدها صـــــــــــاحبهاإلعـــــــــــالن احملتملـــــــــــة 
 أخرى: وبعبارة
ر احملتملـة  إال ال ميكـن لإلعـالن أن حيـدد اهلــدف  -واملوضــوعية  -لتحليـل اآل

ــــــذي يــــــتم تقدميــــــه  ــــــة لإلعــــــالن ال ــــــد الطبيعــــــة القانوني املنشــــــود. وألغــــــراض حتدي
ملعاهــدة، يقــوم املعيــار احلاســم علــى  فيمــا النتيجــة الفعليــة (أو احملتملــة) يتصــل 

ألحكام  أو استبعاد األثر القانوين للمعاهدة أو لتطبيقه: فإذا أفضى إىل تعديل
ً كانــــت  معينــــة مــــن أحكامهــــا، فــــإن األمــــر يتعلــــق يف هــــذه احلالــــة بــــتحفظ "أ

توضـيح املعـىن  أو تسميته"؛ وإذا كان اإلعالن يقتصـر علـى حتديـد أو [صيغته]
ألحكـام معينـة منهـا فـإن األمـر  أو عطيـه مقدمـه للمعاهـدة[أو] النطاق الذي ي

عالن]  .)٤٧٣(تفسريي يتعلق [

__________ 
أن يشـــكك يف مضـــمون اإلعـــالن املعـــاد تكييفـــه  يف آن واحـــدميكنـــه  )٤٧٠( 

وأن يعـــــرتض عليـــــه؛ ولكـــــن، يف هـــــذه احلالـــــة، تظـــــل إعـــــادة التكييـــــف مـــــن جهـــــة 
ً. ويف الواقــع العملــي، تكــاد  واالعــرتاض مــن جهــة أخــرى عمليتــني خمتلفتــني فكــر

اجلـدير غـري أن الدول جتمع دائماً بني إعـادة التكييـف واالعـرتاض علـى الـتحفظ. 
وبــــني اً ه حتفظــــوصـــفإعــــالن تفســــريي ب تكييـــفمثــــة فرقـــاً بــــني إعــــادة  لتأكيـــد أن

بيــد أنـه ينبغــي توجيــه  لــذلك. " تبعـاً أعيــد تكييفــهاالعـرتاض علــى الــتحفظ الـذي "
الــذي  -االنتبــاه إىل أنــه حــىت يف حالــة الــتحفظ "املقّنــع" (يف شــكل إعــالن تفســريي) 

اإلجرائيــة وتلــك لقواعــد فــإن ا - ظــل دائمــا يشــكل حتفظــاً مــن وجهــة النظــر القانونيــة
ســارية  تظـل ،هـذا ةرد يف دليـل املمارسـتـ علـى حنـو مـا املتعلقـة بصـوغ التحفظـات،

اعـرتاض أن و  تكييـفإعـادة  صوغعلى الدولة اليت تود  هوهذا يعين جبالء أنمتاماً. 
وهلـذا السـبب، جـاء يف  .حترتم القواعد واآلجال اإلجرائية املنطبقة علـى االعـرتاض

لتـــايل لتلـــك  ٣-٩-٢املبـــدأ التـــوجيهي  مـــن ةثانيـــالفقـــرة ال أن الدولـــة أنـــه ينبغـــي 
 معاملة التحفظ. تكييفهاملعاد إلعالن تعامل ا

، ٣-٩-٢) مـــــن التعليـــــق علـــــى املبـــــدأ التـــــوجيهي ٥انظـــــر الفقـــــرة ( )٤٧١( 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٤١ ، ا

ـــــــوجيهي  )٤٧٢(  ـــــــدأ الت ـــــــه، انظـــــــر  ٣-١لالطـــــــالع علـــــــى املب ـــــــق علي والتعلي
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حولية  .٢١١-٢٠٩ ، ا

) مـــــن التعليـــــق علـــــى ٣، الفقـــــرة (٢١٢-٢١١ ، صاملرجـــــع نفســـــه )٤٧٣( 
 .١-٣-١املبدأ التوجيهي 

ودون أن تكــون مثــة ضــرورة إلصــدار حكــم مســـبق  )٦( 
ا تشكل  ت االنفرادية، فإنه من الواضح أ ر هذه اإلعال بشأن آ

يســتهان بــه لتحديــد الطبيعــة القانونيــة لإلعــالن األصــلي:  ال عنصــراً 
عـــالن تفســـريي مـــا فلتحديـــد بــــتحفظ،  أو إذا كـــان األمــــر يتعلـــق 

ت يف االعتبار كتعبري عن موقف األطراف  ينبغي أخذ هذه اإلعال
، مــع  "الــتحفظ" أو "اإلعــالن التفســريي"يف املعاهــدة بشــأن طبيعــة 

صـــاحب بيـــان إعـــادة  أمـــا يرتتـــب علـــى ذلـــك مـــن نتـــائج. مـــا كـــل
ــــّني التكييــــف فهــــو ببســــاطة يبــــدي رأيــــه يف هــــذ  ه املســــألة. وقــــد يتب

ـــــق اختبـــــار املبـــــدأ  أو كـــــان رأيـــــه وجيهـــــاً  إذا مـــــا خاطئـــــاً عنـــــد تطبي
يســــتتبع البتــــة أن إعــــادة التكييــــف  ال . لكــــن هــــذا٣-١التــــوجيهي 
ـــــــــــق مـــــــــــرة أخـــــــــــرى  أو جـــــــــــائزة ـــــــــــاألمر هنـــــــــــا يتعل غـــــــــــري جـــــــــــائزة. ف
 .منفصلتني مبسألتني
ت إعــــادة التكييــــف، بصــــرف النظــــر عــــن   )٧(  ــــا إن بي
ـا  ختضــع إذن ألي  ال تســتند إىل أسـاس صــحيح، ال أو تســتندكو

تبـــني أن  )٤٧٤(معيـــار مـــن معـــايري اجلـــواز. فاملمارســـة الشـــائعة للـــدول
ت،  األطـــراف املتعاقـــدة تعتـــرب أن مـــن حقهـــا إصـــدار هـــذه اإلعـــال

لكفالــة  أو األحيــان، لضــمان ســالمة املعاهــدة وذلــك، يف كثــري مــن
 .)٤٧٥(احرتام حظر املعاهدة للتحفظات

ت التفسريية ١-٦-٣  جواز املوافقة على اإلعال
املوافقـــة علـــى اإلعـــالن التفســـريي غـــري اجلـــائز هـــي حبـــد  

ا غري جائزة.  ذا

 التعليق
ملوافقــــة علــــى إعــــالن تفســــريي، يعــــرب صــــاحب  )١( 

املوافقــة عــن اتفاقــه مــع التفســري املقــرتح، ومــن مث يقــدم وجهــة نظــره 
 تقــوم الدولــة وال أحكامهــا.تفســري بعــض  أو بشــأن تفســري املعاهــدة

ي شـيء آخـر غـري أو يقـوم  مـا املنظمة الدولية اليت تصوغ املوافقة 
. ومـــن الصـــعب تصـــور )٤٧٦(بـــه صـــاحب اإلعـــالن التفســـريي نفســـه

إخضاع رد الفعل هذا لشروط جواز ختتلف عن شـروط اجلـواز الـيت 
 تسري على الفعل األصلي. 

__________ 
) مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى ٤انظـــــــر، علـــــــى وجـــــــه اخلصـــــــوص، الفقـــــــرة ( )٤٧٤( 

ــــــدأ ــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء الثــــــاين)، ٢٠٠٩ حوليــــــة، ٣-٩-٢التــــــوجيهي  املب ل ، ا
 .١٤١-١٣٩ ص
لالطــالع علــى مثــال معــرب للغايــة، انظــر ردود فعــل عــدة دول علــى  )٤٧٥( 
الذي أصدرته الفلبني بصدد اتفاقية األمم املتحدة لقانون  "اإلعالن التفسريي"

الفصــــــل  أعــــــاله)، ٣٥٩(احلاشــــــية  ... Multilateral Treatiesالبحــــــار (
 ).٦-والعشرون احلادي

ــــــــى ٦) إىل (٤انظــــــــر كــــــــذلك الفقــــــــرات مــــــــن ( )٤٧٦(  ) مــــــــن التعليــــــــق عل
ــــــدأ ــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء الثــــــاين)، ٢٠٠٩ حوليــــــة، ١-٩-٢التــــــوجيهي  املب ل ، ا
، املرجـــــــــــــع املـــــــــــــذكور Heymann؛ وانظـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً موقـــــــــــــف ١٣٦-١٣٥ ص

 .١٢٣-١١٩ أعاله)، ص ٤٤١ (احلاشية
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بــني  الصــلةومــن جهــة أخــرى، تــذُكر اتفاقيتــا فيينــا  )٢( 
، حيث تشري إىل "أّي ٣١(أ) من املادة ٣التفسري وقبوله يف الفقرة 

طبيــــــق ت أو بــــــني األطــــــراف بشـــــأن تفســــــري املعاهــــــدةاتفـــــاق الحــــــق 
  .)٤٧٧("هاأحكام

إذن علــى جعــل  ١-٦-٣ويقتصــر املبــدأ التــوجيهي  )٣( 
ت التفسـريية تنطبــق علــى املوافقــة علــى  القواعـد الســارية علــى اإلعــال

ت   .٥-٣حالة ضمنية إىل املبدأ التوجيهي  -تلك اإلعال
إذا كــــان التفســــري الــــذي  مــــا بيــــد أن مســــألة معرفــــة )٤( 

اقرتحه صاحب اإلعالن التفسريي من جهة وقبَـَله صـاحب املوافقـة 
، وأنه ميكن، بصفته هذه، أن "السليم"من جهة أخرى هو التفسري 

ر الـــيت تتوخاهـــا األطـــراف املعنيـــة ســـواء   ـــا يتعلـــق فيمـــاُحيـــدث اآل
هــــي مســــألة ختتلــــف عــــن  )٤٧٨(ألطــــراف األخــــرى يف املعاهــــدة أو

جــواز اإلعــالن وجــواز املوافقــة عليــه. وتنــدرج املســألة األوىل  مســألة
منهما يف ذلك الفرع من اجلـزء الرابـع مـن دليـل املمارسـة املخصَّـص 

ت التفسريية.  ر اإلعال  آل
ت التفسريية ٢-٦-٣  جواز معارضة اإلعال

مــا  تكــون معارضــة اإلعــالن التفســريي غــري جــائزة بقــدر 
اإلعــالن التفســريي املنصــوص عليهــا يف تتقيــد بشــروط جــواز  ال

 .٥-٣املبدأ التوجيهي 

 التعليق
 إن جـــــواز رد الفعـــــل الســـــليب إزاء إعـــــالن تفســـــريي  )١( 

ــــر ال - )٤٧٩(املعارضــــة -  خيضــــع لشــــرط احــــرتام معــــايري حمــــددة أكث
ت التفسريية وجواز املوافقة عليها.  مما  خيضع لذلك جواز اإلعال

لنســـــبة  )٢(  ويتضـــــح هـــــذا االســـــتنتاج بشـــــكل خـــــاص 
للمعارضــــة الــــيت يُعــــربَّ عنهــــا مــــن خــــالل صــــوغ تفســــري خيتلــــف عــــن 
التفسري الذي اقرتحه يف البداية صاحب اإلعالن التفسريي. فلـيس 

هـذا القبيـل، مـن  "إعـالن تفسـريي مضـاد"يسـوّغ إخضـاع  مـا هناك
لـبعض أحكامهـا، ملعـايري  أو يقرتح ببسـاطة تفسـرياً بـديًال للمعاهـدة

وشروط جواز خمتلفـة عـن املعـايري والشـروط الـيت خيضـع هلـا اإلعـالن 
التفسريي األصلي. ورغم أنه من الواضح أن الغلبة قد تكون ألحد 

، يف حـــــال تعارضــــهما، فإنـــــه )٤٨٠(أحســـــن األحــــوال التفســــريين، يف
__________ 

، ١-٩-٢) مـــــن التعليـــــق علـــــى املبـــــدأ التـــــوجيهي ٥انظـــــر الفقـــــرة ( )٤٧٧( 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٣٦-١٣٥ ، ا

ينــا مــن اتفــاقييت في ٤١جيــب النظــر يف هــذه املســألة يف ســياق املــادة  )٤٧٨( 
علــى وجــه اخلصــوص (االتفاقــات علــى إدخــال تغيــري علــى املعاهــدات املتعــددة 

 األطراف بني بعض األطراف فقط).
ــــدأ التــــوجيهي  )٤٧٩(  ــــةوالتعليــــق عليــــه،  ٢-٩-٢انظــــر املب ، ٢٠٠٩ حولي

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  .١٣٩-١٣٦ ا
ي مــــــن  لــــــيس مــــــن املســــــتبعد يف الواقــــــع أال )٤٨٠(  لــــــث  يقبــــــل طــــــرف 

التفسـريين املقرتحــني بشــكل فـردي وانفــرادي مــن ِقبـل األطــراف يف املعاهــدة إذا 

يتبـــّني لألطـــراف املعنيـــة غلبـــة  مـــا مل جـــواز التفســـريين جيـــب افـــرتاض
 إذا كـان أحـد التفسـريين، مـا ، فـإن مسـألةحـالأحدمها. وعلى أي 

للمعاهـــدة  "ائبالصــ"واحــد منهمــا، يعــّرب فعـــًال عــن التفســري  ال أو
ت؛ وهــــي مســــألة  وال مســــألة خمتلفــــة تــــؤثر يف جــــواز تلــــك اإلعــــال

ابــــع مـــــن دليــــل املمارســـــة يغطيهــــا أيضــــاً ذلـــــك الفــــرع مـــــن اجلــــزء الر 
ت التفسريية. ر اإلعال  املخصَّص آل

وينطبــــق هــــذا أيضــــاً علــــى املعارضــــة البســــيطة الــــيت  )٣( 
ــــري عــــن رفضــــه للتفســــري املقــــرتح يف إعــــالن  لتعب يكتفــــي صــــاحبها 

ً أ"دون أن يقــرتح تفســرياً آخــر  مــا تفســريي مــن وجهــة  "كثــر صــوا
نظره. ولكن ميكن أن نعترب، يف حالـة مـن هـذا القبيـل، أن مشـكلة 

الـيت اسـتقر  ٢-٦-٣اجلواز غـري مطروحـة؛ وصـيغة املبـدأ التـوجيهي 
 عليها الرأي ترتك املسألة مفتوحة.

ر -٤ ت للتحفظات القانونية اآل  التفسريية واإلعال

 التعليق
ر  )١(  ُخيصــــــص اجلــــــزء الرابــــــع مــــــن دليــــــل املمارســــــة آل

رالتحفظـات والقبـول واالعـرتاض،  ينبغـي أن ُتضـاف إليهــا  وهـي آ
ت التفسـريية وردود الفعــل عليهـا ( ر اإلعـال  املعارضــة أو املوافقـةآ

. ويتفق هذا اجلزء مع منطق دليـل السكوت) أو إعادة التكييف أو
مل املمارسة الذي يسعى إىل تقدمي عرض  منهجي قدر اإلمكان 

ت االنفراديــــة  لتحفظــــات واإلعــــال املشــــكالت القانونيــــة املتعلقــــة 
ت التفســـريية: بعـــد حتديـــد الظـــاهرة (يف اجلـــزء  ـــا واإلعـــال املتصـــلة 
ـــدليل)، ووضـــع القواعـــد الســـارية علـــى تقـــدير الصـــحة  األول مـــن ال

ت املختلفة (اجلزء الثاين مـن الـدليل )، وعلـى الشكلية هلذه اإلعال
جوازهــا (اجلــزء الثالــث مــن الــدليل)، ُحتــدَّد يف هــذا اجلــزء الرابــع مــن 

ر القانونية للتحفظات ت التفسريية أو الدليل اآل  .)٤٨١(لإلعال
دئ ذي بــــدء إىل  )٢(  حامســــة نقطــــة وينبغــــي اإلشــــارة 
ــــــة ــــــلفهــــــم اآل األمهي ــــــتحفظ ةر القانوني تفســــــريي. العــــــالن اإل أو لل

ر اتب فكالمهـــا يعرَّفـــان ما إىل يهـــدف  الـــيتلقانونيـــة عـــاً لـــآل أصـــحا
(تعريـف  ١-١التـوجيهي  أملبـديـنص ا، وعليـهاملعاهدة.  إحداثها يف

ً  ‘ الـــتحفظ’يعـــين "يلـــي:  مـــا التحفظـــات) علـــى ً، أ ً انفـــراد إعـــال
منظمة دولية عند توقيـع  أو تسميته، تصدره دولة أو كانت صيغته

املوافقــــة  أو قبوهلــــا أو إقرارهــــا رمسيــــاً  أو التصــــديق عليهــــا أو معاهــــدة
ــــة عنــــد تقــــدميها إشــــعاراً  أو االنضــــمام إليهــــا أو عليهــــا تصــــدره دول

ــــدف بــــه الدولــــة  املنظمــــة إىل اســــتبعاد أو خلالفــــة يف معاهــــدة، و
تعـــديل األثـــر القـــانوين ألحكـــام معينـــة مـــن املعاهـــدة مـــن حيـــث  أو

                                                                                             
شـــــئ مـــــن أحكـــــام  ى، بتطبيـــــق أســـــاليب التفســـــري، وجـــــود تفســـــري آخـــــر  ار

 Rights of Nationals of the United Statesاملعاهدة. انظر، على سبيل املثال، 

of America in Morocco  ٢١١ أعاله)، ص ٤٤٤(احلاشية. 
خيصــص اجلــزء اخلــامس واألخــري مـــن دليــل املمارســة لتنــاول مســـألة  )٤٨١( 

لتحفظات. خالفة الدول فيما  يتعلق 

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   90 13/07/2020   08:17:41



 85 املعاهدات على التحفظات 

 

 

مــــــــة هـــــــذه املنظ أو انطبـــــــاق تلـــــــك األحكــــــــام علـــــــى هـــــــذه الدولــــــــة
 .)٤٨٢("الدولية

 ٢-١ املبـــدأ التـــوجيهيومــن املنطلـــق نفســـه، يـــنص  )٣( 
ت التفســــريية) علــــى اإلعــــالن ’ يعــــين"يلــــي:  مــــا (تعريــــف اإلعــــال

ً كانـــت صـــيغته إعـــالً  ‘التفســـريي ً، أ تصـــدره تســـميته،  أو انفـــراد
ــدفمنظمــة دوليــة  أو دولــة املنظمــة إىل تلــك  أو الدولــةتلــك ه بــ و

تســــنده اجلهــــة املصــــدرة  الــــذيالنطــــاق  أو إيضــــاح املعــــىن أو حتديــــد
 .)٤٨٣("إىل بعض أحكامها أو لإلعالن إىل املعاهدة

ر القانونيـــــــــــــة احملتملــــــــــــة للـــــــــــــتحفظو  )٤(   رغــــــــــــم أن اآل
لتــــــايل،تفســــــريي العــــــالن اإل أو  )٤٨٤(""عنصــــــراً جــــــوهرً  تشــــــكل، 
إعـــــالن  أو حتفـــــظيعـــــين قـــــط أن كـــــل  ال ذلـــــك ، فـــــإن)٤٨٥(تعريفـــــهل

رتفســريي  لفعــل هــذه اآل اجلــزء الرابــع مــن يســعى  وال .ســيحدث 
ر الــيت إىل الـدليل  اإلعــالن  أو الــتحفظ صــاحب يهـدفحتديــد اآل

األول زء اجلــيف ذلــك مت فقــد  -إحــداثها مــن خاللــه  إىلالتفســريي 
ت التفســريية. املتعلــق بتعريــف وحتديــد التحفظــات واإل بــل إن عــال

ر القانونيـــة الـــيت خمصـــص  خالفـــاً لـــذلك،، اجلـــزء هـــذا لتحديـــد اآل
لفعل  قـد  يتعلـق مبـا فيمـا، وذلـك إعالن تفسـريي أو حتفظحيدثها 

 املنظمــــــات املتعاقــــــدة أو يصــــــدر مــــــن ردود فعــــــل الــــــدول املتعاقــــــدة
ر فــــ. )٤٨٦(األخــــرى ر املســــتهدفة واآل الفعليــــة ليســــت متطابقــــة اآل

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٨ حولية )٤٨٢(   .٢٠٥-٢٠١ ، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حولية )٤٨٣(   .٢٠٠-١٨٦ ، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء الثــــاين)، الفقــــرة ١٩٩٨ حوليــــة )٤٨٤(  . ومــــن ٥٠٠، ا

ر قانونيــة. ويؤكــد  أن   Hornاملسـّلم بــه عامــة أن هـدف الــتحفظ هــو إحـداث آ
ر القانونيــــة احملــــددة هــــو أهــــم  كــــون التحفظــــات ترمــــي إىل إحــــداث بعــــض اآل

 Horn, Reservations andمعيــــار هلــــذه الفئــــة مــــن األفعــــال االنفراديــــة (

Interpretative Declarations … أعـــاله)،  ٣٣٩، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية
أشـــارا إىل  اللـــذين روزِيـــن). وانظــر أيضـــاً مـــداخليت الســـيد رودا والســيد ٤١ ص

ر القانونيـــــــة الــــــــيت قـــــــد حيــــــــدثها  الصـــــــلة الوثيقـــــــة بــــــــني تعريـــــــف الــــــــتحفظ واآل
لـــــــد األول، اجللســـــــة ١٩٦٥ حوليـــــــة( ، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــه  ١٠، ٧٩٩، ا

ــــــــــــــــــه  ١١، ٨٠٠، واجللســــــــــــــــــة ٤٦، الفقــــــــــــــــــرة ١٦٧ ص ، ١٩٦٥حزيران/يوني
 ).٨، الفقرة ١٧١ ص
ملبــــــــدأ يتعلـــــــق بتعريـــــــف التحفظـــــــات بصـــــــفة عامـــــــة، انظـــــــر ا فيمـــــــا )٤٨٥( 

لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين)، ١٩٩٨ حوليـــةوالتعليـــق عليـــه ( ١-١ التـــوجيهي ، ا
، ١٩٩٩ حوليــةوالتعليــق عليــه ( ١-١-١) واملبــدأ التــوجيهي ٢٠٥-٢٠١ ص

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  ).١٨١-١٧٦ ا
كــان عــدد كبــري مــن املبــادئ التوجيهيــة املعتمــدة ســابقاً والتعليقــات  )٤٨٦( 

يســــــتخدم، لــــــدواعي الســــــهولة، عبــــــارة "األطــــــراف املتعاقــــــدة" لإلشــــــارة عليهــــــا 
ـــــــادئ  إىل الـــــــدول املتعاقـــــــدة واملنظمـــــــات املتعاقـــــــدة (انظـــــــر بصـــــــفة خاصـــــــة املب

ــــــــة ] ٨-٤-٢و[ ٦-٤-٢و ٤-٣-٢إىل  ١-٣-٢ومــــــــن  ٥-٤-١ التوجيهي
ملبــدأ التــوجيهي  ). بيــد أن اللجنــة تــرى أن ٨-٥-٢والبنــود النموذجيــة املرفقــة 

ذكورة هي سهولة خادعة تدمج تعـاريف متباينـة هـي تعريفـا "الدولـة السهولة امل
من اتفاقية  ٢(و) من املادة ١املتعاقدة" و"املنظمة املتعاقدة" الواردين يف الفقرة 

وتعريــف "الطــرف" الــوارد يف الفقــرة (ز) مــن املــادة نفســها.  ١٩٨٦ فيينــا لعــام
عبــري "الطــرف املتعاقــد ولتجنــب هــذا االلتبــاس، تعتــزم اللجنــة االستعاضــة عــن ت

التحفظــــــات لضــــــرورة وتتوقــــــف مــــــن جهــــــة علــــــى صــــــحة وجــــــواز 
ت التفســـريية  الـــدول، ومـــن جهـــة أخـــرى علـــى ردود فعـــل واإلعـــال

 املعنية.  األخرىاملنظمات الدولية  أو

ر وال تزال ا )٥(   علـى قبوهلـا أو اتالتحفظـاملرتتبة علـى آل
مـن ، اتفـاقييت فيينـااألحكام املخصصة هلـا يف رغم  عليها، االعرتاض أو

رة املســـــائلأكثـــــر  مـــــن  ٢١ املـــــادةفقـــــانون املعاهـــــدات. يف للجـــــدل  إ
ر القانونيـــة  "حصـــراً  تتنـــاولاالتفـــاقيتني  العرتاضـــات للتحفظـــات و لاآل

 ملقارنـة مـع سهلة نسـبياً  هذا احلكموكانت صياغة . "على التحفظات
القـانون  جلنـةويبـدو أن . لتحفظـاتاألحكام األخرى املتصـلة  صياغة

، املعقـــود يف فيينـــا يف عاهـــداتقـــانون امللاملتحـــدة األمـــم  ومـــؤمترالـــدويل 
ت معينة يف صياغة القواعـد  مل ،١٩٦٩و ١٩٦٨عامي  يواجها صعو
 التحفظـاتر واملكرستني آل ٢١من املادة الفقرتني األوليني ردة يف الوا
ر االعرتاضات).  ٣الفقرة  بينما تتناول(  آ

للجنـــــة املقـــــرر اخلـــــاص األول وقـــــد ســـــبق أن اقـــــرتح  )٦( 
 ١لفقـرة الـذي أعـده ل شـروع، يف املبريـريلاملعين بقانون املعاهـدات، 

ر  "حيـــد مـــنالـــتحفظ اعتبـــار  ١٠ملـــادة مـــن ا يغريهـــا  أو عاهـــدةاملآ
 ] مع واحدصاحبة التحفظنظمة [امل أو دولةلبعالقات ا يتعلق فيما
 . )٤٨٧("املعاهدةيف  املقبلة أو احلالية طرافاألأكثر من  أو

ر حكم منفصـل بشـأن اآل أولاقرتح فيتزموريس وقد  )٧( 
ووضع به إىل حد كبـري تصـوراً للفقـرتني األوليـني مـن للتحفظ،  ةالقانوني
أن إىل  . وينبغي اإلشـارة يف هـذا الصـدد)٤٨٨(بصيغتها احلالية ٢١املادة 

ــــة،األحكــــام هــــذه مشــــاريع  فيتزمــــوريس هــــذا خيــــص  مل إذ بــــدت بديهي
عـرض هـذه يبدو مـن املفيـد "أنه  ةالحظى مبواكتف، ي تعليق املشروع
  .)٤٨٩(تستدعي التفسري" ال هالكنالنتائج، 

ر البدايــة، ، منــذ والــدوكواقــرتح  )٨(  آل حكمــاً يتعلــق 
خيَضــــع  ومل ،)٤٩٠()admissibleاملرتتبـــة علـــى حتفــــظ يعتـــرب "مقبـــوًال" (

يعتــــرب  ومل .)٤٩١(لتعــــديالت صــــياغية طفيفــــة إال اقرتاحــــه بعــــد ذلــــك

                                                                                             
(األطــــراف املتعاقــــدة)" كلمـــــا ورد يف دليــــل املمارســــة بتعبـــــري "الدولــــة املتعاقـــــدة 

 واملنظمة املتعاقدة (الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة)".
التقريــر [األول] عــن قــانون املعاهــدات الــذي أعــده ج. ل. بريــريل،  )٤٨٧( 

لد الثاين، الوثيقة ١٩٥٠ حولية  .٨٣، الفقرة ٢٣٨ ، صA/CN.4/23، ا
التقريـــر األول عـــن قـــانون املعاهـــدات الـــذي أعـــده ج. غ. فيتزمـــوريس،  )٤٨٨( 

لد الثاين، الوثيقة ١٩٥٦ حولية  .١١٦-١١٥ ، صA/CN.4/101، ا
 .١٠١، الفقرة ١٢٧ املرجع نفسه، ص )٤٨٩( 
  ١٨مـــن مشـــروع املـــادة  ٥هـــذا هـــو املصـــطلح املســـتخدم يف الفقـــرة  )٤٩٠( 

لـــــد الثـــــاين، الوثيقـــــة ١٩٦٢ حوليـــــةورد يف التقريـــــر األول لوالـــــدوك،  كمـــــا ، ا
A/CN.4/144 وAdd.1٦٢-٦١ ، ص. 

الـذي اقرتحـه والـدوك هـو نـص  ١٨من املـادة  ٥أصبح نص الفقرة  )٤٩١( 
لكامل لألثر القانوين للتحفظات مع بعض التغيريات لثاً  ١٨املادة   املكرسة 

 
 )بع على الصفحة التالية(
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على هـذه مطوًال  ن من الضروري التعقيباللجنة أ وال )٤٩٢(والدوك
 القواعــــد، الــــيت بتأكيــــد أن: "هــــذهاللجنــــة  فقــــد اكتفــــتالقاعــــدة، 

 الرتاضـــي الـــذي مييـــز ابعن طـــمـــمباشـــرة  تنبـــع، موضـــع نـــزاعبـــدو ت ال
 . )٤٩٣(التعاهدية"لعالقات ا

ملثــــــــل، )٩(   أي مالحظـــــــــات هـــــــــذه املســـــــــألةتُثـــــــــر  مل و
اللتني  تنيقراءال يف الفرتة املمتدة بنيالدول انتقادات من جانب  أو

ما  .األمم املتحدة لقانون املعاهداتمؤمتر يف  أو اللجنة أجر
الراهنـة  ٢١مـن املـادة  ٣وقد طرحـت صـياغة الفقـرة  )١٠( 

مزيـداً مــن املشـاكل. فهــذه الفقـرة الــيت كـان مــن املنطقـي عــدم ورودهــا 
ســـري مهفـــري (الـــيت كانـــت تســـتبعد أي عالقـــة يف املقرتحـــات األوىل لل

أُدرجت يف املادة  ))٤٩٤(تعاهدية بني الدولة املتحفظة والدولة املعرتضة
ن  ر التحفظـــــات واالعرتاضـــــات عنـــــدما أقـــــرت اللجنـــــة  املتعلقـــــة 
الدولــــة الــــيت تبــــدي اعرتاضــــاً علــــى حتفــــظ تســــتطيع مــــع ذلــــك إقامــــة 

. وأقنـــــع اقـــــرتاح مـــــن )٤٩٥(عالقـــــات تعاهديـــــة مـــــع صـــــاحب الـــــتحفظ
لضرورة املنطقية  ذا املعىن السري مهفري  ت املتحدة األمريكية  الوال

 .)٤٩٧(، لكن صياغتها كانـت شـاقة داخـل اللجنـة)٤٩٦(ه املادةملثل هذ

                                                                                             
 )بع( )٤٩١احلاشية (

لـــــد األول،  ـــــة الصـــــياغة (املرجـــــع نفســـــه، ا ا جلن ـــــيت أعـــــد الشـــــكلية البحتـــــة ال
). وأُدخلــت ٦٣، الفقــرة ٢٣٤ ، ص١٩٦٢حزيران/يونيــه  ١٩، ٦٦٤ اجللســة

الحقـــاً علـــى مشـــروع املـــادة تعـــديالت أخـــرى يف إطـــار جلنـــة الصـــياغة (املرجـــع 
). ٧١، الفقـــــرة ٢٥٣ ، ص١٩٦٢حزيران/يونيـــــه  ٢٥، ٦٦٧نفســــه، اجللســـــة 

ايــــة املطـــاف املــــادة  ا اللجنــــة يف  ٢١وأصـــبحت هــــذه املــــادة يف  الــــيت اعتمــــد
لـــد الثــاين، الوثيقـــة  ١٩٦٢ ألوىل يف عــامالقــراءة ا ، A/5209(املرجـــع نفســه، ا

ـــــة اســـــتلزمتها ١٨١ ص ). وأُدخلـــــت علـــــى هـــــذا الـــــنص تعـــــديالت حتريريـــــة حبت
لتحفظـــــات، وذلـــــك  التعـــــديالت الـــــيت أُدخلـــــت علـــــى أحكـــــام أخـــــرى تتعلـــــق 

) مــــن ٣٤(ب) (انظـــر بشــــأن هــــذه املســـألة الفقــــرة (١ســـتثناء تعــــديل الفقــــرة 
ه). ٤-٢-٤لى املبدأ التوجيهي التعليق ع  أد

لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــة )٤٩٢(  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 .١٨) من التعليق على املادة ٢١، الفقرة (٦٨ ص
(التعليـــــــــــق علـــــــــــى  ١٨١ ص، A/5209املرجـــــــــــع نفســـــــــــه، الوثيقـــــــــــة  )٤٩٣( 

 ١٩) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع املــــادة ١). وانظــــر أيضــــاً الفقــــرة (٢١ املــــادة
لد الثاين، الوثيقـة ١٩٦٦ حولية، ١٩٦٥ املعتمد يف القراءة الثانية يف عام ، ا

A/6309/Rev.1٢٠٩ ، ص. 
انظر التقرير الرابـع عـن قـانون املعاهـدات الـذي أعـده السـري مهفـري  )٤٩٤( 

لـــــــد الثـــــــاين، ١٩٦٥ حوليـــــــةوالـــــــدوك،  ، Add.1-2و A/CN.4/177الوثيقـــــــة ، ا
 .٣، الفقرة ٥٦ ص
 ، املرجــــــــع املــــــــذكور (احلاشــــــــية"Müller, "Article 21 (1969)انظـــــــر  )٤٩٥( 

ن ٨٨٨ أعاله)، ص ٤١٤  .٨و ٧، الفقر
لـــد ١٩٦٥ حوليـــةانظـــر التقريـــر الرابـــع عـــن قـــانون املعاهـــدات،  )٤٩٦(  ، ا

وانظــــــــــــر أيضــــــــــــاً . ٥٥و ٤٧ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الثــــــــــــاين، الوثيقــــــــــــة 
 ).٤٦ مالحظات احلكومة الدامنركية (املرجع نفسه، ص

بسيط  اعرتاض املقدم بشأنهالتحفظ  حالة أن والدوك اعتربأن مع  )٤٩٧( 
لــــــــد األول،  حالــــــــة "يصــــــــعب حتديــــــــدها بدرجــــــــة كافيــــــــة" (املرجــــــــع نفســــــــه، ا

 ٣يـُـدخل املــؤمتر عليهــا ســوى تعــديل طفيــف نســبياً ليجعــل الفقــرة  ومل
 .)٤٩٨(٢٠من املادة ) ب(٤مع عكس قرينة الفقرة متوائمة 
يف أثنــــــاء  ٢١ومل يثــــــر اســــــتئناف النظــــــر يف املــــــادة  )١١( 

ت تـــذكر. وعنــد مناقشـــة  ١٩٨٦ لعــام صــياغة اتفاقيــة فيينـــا صــعو
جيــاز شــديد، أشــار اثنــان مــن أعضــاء اللجنــة ٢١ املــادةمشــروع   ،

 ١٩إىل أن هــذه املــادة تشــكل "التتمــة املنطقيــة" ملشــروعي املــادتني 
. وبشكل أوضح، أعلـن السـيد كاييـه إي كاييـه أنـه "مـىت )٤٩٩(٢٠و

ا أثــر أُقـرَّ مبــدأ التحفظــات يكـون املقصــود بوضــوح هـو أن يكــون هلــ
قانوين بتعديل العالقات بني الطرف املتحفِّظ والطرف الذي أنشئ 

 .)٥٠٠(التحفظ جتاهه"
، وحـــذا مـــؤمتر األمـــم ٢١واعتمـــدت اللجنـــة املـــادة  )١٢( 

املتحــدة لقــانون املعاهــدات حــذوها بعــد ذلــك بســنوات، علــى إثــر 

                                                                                             
ــــــــه  ٢٩، ٨١٣ اجللســــــــة ، فــــــــإن )٩٦، الفقــــــــرة ٢٧٠ ، ص١٩٦٥حزيران/يوني
 ١١، ٨٠٠اجللســـــــة (املرجـــــــع نفســـــــه، الســـــــيد رودا  انظـــــــر(عضـــــــاء األغالبيـــــــة 

(املرجــــع نفســــه،  آغــــوالســــيد و ) ١٣الفقــــرة ، ١٧٢ ، ص١٩٦٥ حزيران/يونيــــه
ن٢٧٢-٢٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــه  ٢٩، ٨١٤ اجللســـــــــة  ٧ ، الفقـــــــــر

 بريغــــز والســــيد) ٨الفقــــرة ، ٢٧١ ص(املرجــــع نفســــه،  تــــونكنيالســــيد و ) ١١و
ن مـن الضـروري، بـل )١٤، الفقـرة ٢٧٢ نفسـه، ص(املرجع  ) كـانوا مقتنعـني 

ـــــه"  ممـــــا أن  )٧، الفقـــــرة ٢٧١ املرجـــــع نفســـــه، صآغـــــو، (الســـــيد "ال غـــــىن عن
ً لنشوء حاالت يكتنفها االلتباس"  ذا الشأن "تفاد (املرجع ُيستحدث حكم 

. ولكن األعضاء كانوا منقسمني بشأن األساس نفسه الـذي يقـوم عليـه نفسه)
ت املتحـدة ومـن املقـرر اخلـاص: يف  األثر املتوخى من الفقرة املقرتحـة مـن الـوال
حـــني أن اقـــرتاح والـــدوك كـــان يشـــدد علـــى أســـاس الرتاضـــي الـــذي تقـــوم عليـــه 
ت املتحــدة  العالقــة التعاهديــة رغــم االعــرتاض، بــدت الفقــرة املقرتحــة مــن الــوال

ـــا تشـــري إىل أن األثـــر املرتقـــب ال الفعـــل االنفـــرادي للدولـــة عـــن  يـــنجم إال وكأ
املعرتضـــــة، أي عـــــن االعـــــرتاض، دون أن يكـــــون أمـــــام الدولـــــة املتحفظـــــة خيـــــار 

 الســـيد(انظـــر مواقـــف حقيقـــي. ووجـــدت املقولتـــان َمـــن يؤيـــدمها داخـــل اللجنـــة 
، ١٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيــه  ١١، ٨٠٠اجللســة (املرجــع نفســه،  ســني

لســـــــيد تــــــــونكني وا) ٢٦و ٢٣-٢١ الفقـــــــرات، ١٧٣-١٧٢وص ، ٧الفقـــــــرة 
ل) و ١٨، الفقــــــــــرة ١٧٢ ص(املرجــــــــــع نفســــــــــه،  (املرجــــــــــع نفســــــــــه،  الســــــــــيد 

(املرجـــــــع نفســـــــه،  ، ومواقـــــــف الســـــــري والـــــــدوك)٢٤الفقـــــــرة ، ١٧٣-١٧٢ ص
) ١٠، الفقـرة ١٧٢ ، ص(املرجـع نفسـهوالسيد روزِيـن ) ٣١، الفقرة ١٧٣ ص

غـــري أن الـــنص الـــذي . ))١٣، الفقـــرة ١٧٢ (املرجـــع نفســـه، ص الســـيد روداو 
ايــــة األمــــر  إلمجــــاع يف   ٢، ٨١٦(املرجــــع نفســــه، اجللســــة اعتمدتــــه اللجنــــة 

تبـت يف  حمايد جداً ويبني بوضوح أن اللجنـة مل )٢٨٤ ، ص١٩٦٥متوز/يوليه 
، ملقــــــرر اخلــــــاص، املرجــــــع نفســــــهالــــــذي عرضـــــه اوجز املــــــ (انظــــــر أيضــــــاً املســـــألة 
 .)٣١، الفقرة ١٧٣ ، ص٨٠٠ اجللسة

 )٤٩٨( Official Records of the United Nations Conference on the Law 

of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  ٣٥٧(احلاشــية 
ر/مايو  ٢١، ٣٣أعاله)، اجللسة العامة   .١٨١ ، ص١٩٦٩أ

ــــــــيب ( )٤٩٩(  ــــــــة الســــــــيد طبي ــــــــةانظــــــــر مداخل لــــــــد األول، ، ١٩٧٧ حولي ا
)؛ وانظـــر أيضـــاً ٧الفقـــرة ، ٩٨ ، ص١٩٧٧حزيران/يونيـــه  ٦، ١٤٣٤ اجللســـة

 ).١٨، الفقرة ٩٩ مداخلة السيد دادزي (املرجع نفسه، ص
 .٨، الفقرة ٩٨ املرجع نفسه، ص )٥٠٠( 
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أكثـــر اســـتلزمها نطـــاق التطبيـــق  ال إدخـــال تعـــديالت حتريريـــة عليهـــا
 .١٩٨٦ لعام فاقية فيينااألوسع الت

 ٢١والقبــول الواســع النطــاق الــذي حظيــت بــه املــادة  )١٣( 
عنـــــد اعتمـــــاد مشـــــاريع املـــــواد املتعلقـــــة بقـــــانون املعاهـــــدات بـــــني الـــــدول 

فيما بني املنظمات الدولية قد يدل على أن هـذه  أو واملنظمات الدولية
عتبارهـــا تعكـــس العـــرف  املـــادة كانـــت مقبولـــة، حـــىت يف ذلـــك احلـــني، 

ــــــال. وقــــــرار التحكــــــيم الصــــــادر يف قضــــــية  ــــــال الــــــدويل يف هــــــذا ا القن
ن: اإلنكليـــــزي  يؤكـــــد هـــــذا التحليـــــل. فقـــــد أقـــــرت حمكمـــــة التحكـــــيم 

دات املتعــــــددة القــــــانون الســــــاري علــــــى التحفظــــــات علــــــى املعاهــــــ"
يف  ١٩٦٩ عـام إال يبلـغ غايتـه مل األطراف كان يشهد آنذاك تطوراً 

 .)٥٠١("اتفاقية فيينا لقانون املعاهداتمن  ٢٣إىل  ١٩املواد من 
 ١٩٦٩مـن اتفــاقييت فيينـا لعــامي  ٢١إال أن املـادة  )١٤( 

ر قبولـــه مل ١٩٨٦و ر الـــتحفظ وآ  حتســـم بشـــكل كامـــل مســـألة آ
ثـــر هـــذه الصـــكوك  إال تتعلـــق ال االعـــرتاض عليـــه. فهـــذه املـــادة أو

علـــى مضـــمون العالقـــات التعاهديـــة بـــني صـــاحب الـــتحفظ وســـائر 
 مســألة أثــر الــتحفظ أمــا .)٥٠٢(الــدول املتعاقــدة واملنظمــات املتعاقــدة

اللتـــزام  أو قبولـــه أو االعـــرتاض عليـــه علـــى رضـــا صـــاحب الـــتحفظ 
ــــــل  ٢١حتكمهــــــا املــــــادة  فــــــال ملعاهــــــدة، وهــــــي مســــــألة خمتلفــــــة، ب

مـــــن اتفـــــاقييت فيينـــــا، وهـــــي املعنونـــــة "قبـــــول التحفظـــــات  ٢٠ املـــــادة
 واالعرتاض عليها".

 ٢٠غـري أن هـذا احلكـم، النـاتج عـن مشـروع املـادة  )١٥( 
، وعنوانـــه ١٩٦٢ عـــاميف  الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة يف القـــراءة األوىل

ر التحفظات" وع يف مشر  ١٩٦٥ عاميف  ، أُدمج مع ذلك)٥٠٣("آ
__________ 

 )٥٠١( English Channel case  انظـــر احلاشـــية)٣٢ أعـــاله)، ص ٥٦ ،
 .٣٨الفقرة 

ه. ٤-٢-٤انظر التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٠٢(   أد
 يلي: كان نص مشروع املادة كما )٥٠٣( 

إذا أجــــــــازت أحكــــــــام معاهــــــــدة بشــــــــكل صــــــــريح  (أ) -١"  
 ضمين حتفظاً، انتفت ضرورة قبول هذا التحفظ؛ أو

تتطـــــــرق املعاهـــــــدة إىل مســـــــألة التحفظـــــــات، ســـــــرت  إذا مل "(ب)  
ه. ٤إىل  ٢أحكام الفقرات من   أد

 ٤و ٣فقــــــرتني ســـــتثناء احلــــــاالت املنصــــــوص عليهــــــا يف ال -٢"  
ه، وما  تنص املعاهدة على أمر خمالف: مل أد
مــن جانــب دولــة ميكــن أن تصــبح  ُيضــفي قبــول حتفــظ مــا "(أ)  

طرفــاً يف املعاهــدة علــى الدولــة صــاحبة الــتحفظ صــفة الطــرف يف املعاهــدة إزاء 
 الدولة اليت قبلت هذا التحفظ، وذلك مبجرد دخول املعاهدة حيز النفاذ؛

تعتـــربه  عـــرتاض الـــذي تصـــدره دولـــة إزاء حتفـــظ مـــاحيـــول اال "(ب)  
منافيـــاً ملوضـــوع املعاهـــدة والغـــرض منهـــا دون دخـــول املعاهـــدة حيـــز النفـــاذ بـــني 

إذا أبـــــدت الدولـــــة  الدولـــــة صـــــاحبة االعـــــرتاض والدولـــــة صـــــاحبة الـــــتحفظ، إال
 صاحبة االعرتاض نية خمالفة.

ه،  ٤ســـــتثناء احلـــــاالت املنصـــــوص عليهـــــا يف الفقـــــرة  -٣"   أد
علـى معاهـدة مربمـة مـن جانـب جمموعـة صـغرية مـن الـدول  يكون أثر حتفـظ مـا

 )٥٠٤(اجلديد املعنون "قبول التحفظات واالعرتاض عليها" ١٩ املادة
) ١٩٦٩ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠ بعــد املــادة (الــذي أصــبح فيمــا

إطـار هـذا  ويف .)٥٠٥(بعد إجراء تغيري هام توخيـاً للوضـوح والبسـاطة
التغيـــري، قـــررت اللجنـــة أيضـــاً التخلـــي عـــن الـــربط بـــني االعرتاضـــات 

التحفظ، وخصوصاً توافق هـذا الـتحفظ مـع موضـوع وشروط جواز 
 والغرض منها. املعاهدة
، األمــــــــم املتحــــــــدة لقــــــــانون املعاهــــــــداتمـــــــؤمتر  ويف )١٦( 
مهمـــة إىل  تعـــديالتعـــدة ل املـــادة هالفقـــرة األوىل مـــن هـــذ خضـــعت

(ب) منها نتيجة تعديل ٤الفقرة وأُدخل تغيري على  ،)٥٠٦(كبري حد
ثـري شـديد للغايـةالتعـديل وكان هلـذا  .)٥٠٧(سوفيايت أنـه  مبـا األخـري 

اعـرتاض  أيسيعترب  من اآلن فصاعداً ف :(ب)٤املادة قرينة عكس ي
. وعـالوة نية خمالفةعن  بوضوحيعرب صاحبه  ما مل اً بسيط اً اعرتاض

 مـنمـن الواضـح ف، ٢٠ملـادة اعنـوان عـدم مالءمـة على ذلك، رغـم 
ر ،لـــــى وجـــــه اخلصـــــوصع املقصـــــود بـــــه،أن  منشـــــأ هـــــذا احلكـــــم  آ

ر كل من قبوله  بدى بشأنه. اليت قد تُ االعرتاضات  أو التحفظ وآ

                                                                                             
ً بقبـــــول مجيـــــع الـــــدول املعنيـــــة هـــــذا الـــــتحفظ، إال يف إحـــــدى احلـــــالتني  مرهـــــو

 التاليتني:
 إذا نصت املعاهدة على خالف ذلك، أو "(أ)  
إذا كانــــت الــــدول أعضــــاء يف منظمــــة دوليــــة تطبــــق قاعــــدة  "(ب)  

 ملعاهدات املربمة برعايتها.خمتلفة بشأن ا
سيســــياً ملنظمــــة دوليــــة  -٤"   إذا كانــــت املعاهــــدة املعنيــــة صــــكاً 

التحفظ، عـاد للهيئـة املختصـة يف املنظمـة املـذكورة اختـاذ االعرتاض على  وجرى
تـــــــنص املعاهـــــــدة علـــــــى خـــــــالف ذلـــــــك"  القـــــــرار بشـــــــأن أثـــــــر الـــــــتحفظ، مـــــــا مل

لد الثاين، الوثيقة ١٩٦٢ حولية(  ).١٧٦ ، صA/5209، ا
لد الثاين، الوثيقة ١٩٦٥ حولية )٥٠٤(   .١٦٢ ، صA/6009، ا
انظر التقرير الرابـع عـن قـانون املعاهـدات الـذي أعـده السـري مهفـري  )٥٠٥( 

ن٥٠ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177والدوك، املرجع نفسه، الوثيقة   ٤ ، الفقر
 .٥و
) A/CONF.39/C.1/L.97انظـــــر التعـــــديالت املقرتحـــــة مـــــن سويســـــرا ( )٥٠٦( 

يلنــد (A/CONF.39/C.1/L.113وفرنســا وتــونس (  ).A/CONF.39/C.1/L.150) و
غلبيـة كبـريةوقـد اعتُ   Official Records of the United( مـدت هـذه التعـديالت 

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session ... 

(A/CONF.39/11)  ١٦، ٢٥ه)، اجللســـــــــــــــــة أعـــــــــــــــــال ٣٣١(انظـــــــــــــــــر احلاشـــــــــــــــــية 
 .)٣٠، الفقرة ١٣٥ ، ص١٩٦٨ نيسان/أبريل

 )٥٠٧( A/CONF.39/L.3 تـــرد يف ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions ... 

(A/CONF.39/11/Add.2)  وقـد ٢٦٦-٢٦٥ أعاله)، ص ٣٣١(انظر احلاشية .
غلبيــة اعُتمــد هــ ً مقابــل  ٤٩ذا التعــديل  ً وامتنــاع  ٢١صــو وفــداً عــن  ٣٠صــو

 Official Records of the United Nations Conference on the Lawالتصـويت (

of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  ٣٥٧(انظر احلاشية 
). ٧٩الفقــرة  ،٣٥ ، ص١٩٦٩نيســان/أبريل  ٢٩، ١٠أعــاله)، اجللســة العامــة 

 ٣٤٢، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية "Müller, "Article 20 (1969)وانظـــر أيضـــاً 
 .١٤، الفقرة ٨٠٧-٨٠٦ أعاله)، ص
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ن  يشــوبومــع ذلــك  )١٧(   يتمــن اتفــاقي ٢١و ٢٠املــاد
تعــد  مل ،ثغــرات. ففـي ممارســة الـدولالو  قــدر مـن عــدم الوضـوحفيينـا 

، وهــــي حالــــة ٢١مــــن املــــادة  ٣احلالــــة املنصــــوص عليهــــا يف الفقــــرة 
على ، )٥٠٨("رةد"حالة اليوم تبدو  االعرتاضات ذات األثر األدىن،

اللجنــة يف أول األمــر؛ بــل أصــبحت علــى العكــس  تصــورته مــا حنــو
أكثر حاالت ، ٢٠ (ب) من املادة٤الفقرة نتيجة لقرينة من ذلك، 

  االعرتاض شيوعاً.

الســـــــعي تقتصـــــــر علـــــــى  ال الـــــــدول ةإال أن ممارســـــــ )١٨( 
ر  حتاول بشـكل  فالدول. ٣ص عليها يف الفقرة املنصو لتحقيق اآل

ا حتـــدثمتزايـــد  راً  جعـــل اعرتاضـــا مغـــايرة. وعـــدم اختـــاذ موقـــف  آ
ــا حــالً   حمايــداً  حــازم مــن جانــب اللجنــة الــيت اختــارت مبحــض إراد

عـن حـل املشـكلة، قـد تسـبب  وإن كـان بعيـداً  ،من اجلميـع ومقبوالً 
 املمارسة.يف دليل حسمها يف مشاكل أخرى ينبغي 

ســــؤال ال علــــى أيضــــاً  ٢١و ٢٠ ناملــــاد وال جتيـــب )١٩( 
ر الــــيت حيــــدثها حتفــــظاملتعلــــق بطبيعــــة  اجلــــواز يفــــي بشــــروط  ال اآل
الشـكلية (املـذكورة بشـكل بشـروط الصـحة  أو ١٩الواردة يف املـادة 

 ٢٠املــــــــادة  حتــــــــدد ال ). وبعبــــــــارة أخــــــــرى،٢٣خــــــــاص يف املــــــــادة 
 علـــــى األقــــــل أو التحفظـــــات،صـــــحة عـــــدم ل نتـــــائج ٢١ املـــــادة وال
ا  ال ِ بشـــكل خـــاص أن  بشـــكل صـــريح. ومـــن املقلـــق أيضـــاً حتـــددا

 عــــــــرتاضالتحفظ وااملركبــــــــة للــــــــ رآلاملتعلقــــــــة  ٣تطبيــــــــق الفقــــــــرة 
 وفقــاً لــيت أنشــئت ، أي ااجلــائزةيقتصــر علــى حــاالت التحفظــات  ال

. ١ لنســـبة للفقـــرة هـــو عليـــه احلـــال مـــا ، علـــى عكـــس١٩للمـــادة 
 . )٥٠٩(ما" إىل حدغامضة  ٢١املادة "أن ميكن قوله هو  ما وأقل

يف ظـــــــل هـــــــذه الظـــــــروف، رأت اللجنـــــــة أنـــــــه مـــــــن  )٢٠( 
ر القانونيـة للـتحفظ  الضروري التمييز بني القواعد السارية على اآل

مــن اجلـــزء الرابـــع مـــن  ٤-٤إىل  ١-٤الصــحيح (انظـــر الفـــروع مـــن 
يف  -ل جزئيــــــاً علــــــى األقــــــ -دليــــــل املمارســــــة)، املنصــــــوص عليهــــــا 

ر القانونيــة للــتحفظ غــري  آل اتفــاقييت فيينــا، وبــني القواعــد املتعلقــة 
 ).٥-٤الصحيح (انظر الفرع 

ت التفســـريية، فـــإن خلـــو  يتعلـــق فيمـــاأمــا  )٢١(  إلعــال
ا رهـا. وتشـكل  )٥١٠(اتفاقييت فيينا من حكـم بشـأ ميتـد أيضـاً إىل آ

ر موضـــــوع الفـــــرع الســـــابع مـــــن اجلـــــزء  احلـــــايل مـــــن دليـــــل تلـــــك اآل
 املمارسة.

__________ 
لــد الثــاين، ١٩٦٥ حوليــةالتقريـر الرابــع عــن قــانون املعاهــدات،  )٥٠٨(  ، ا

 .٥٥ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقة 
 )٥٠٩( Gaja, "Unruly treaty reservations" احلاشــية) املرجــع املــذكور ،

 .٣٣٠ أعاله)، ص ٣٨٢
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء الثــــــاين)، ص١٩٩٩ حوليــــــةانظــــــر  )٥١٠(  ، ١٨٦ ، ا

 .٢-١) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١( الفقرة

 منظمة أخرى أو إنشاء التحفظ إزاء دولة ١-٤
منظمـة دوليــة إزاء  أو يُنشـأ الـتحفظ الــذي تصـوغه دولــة 

منظمـــة متعاقـــدة إذا كـــان جـــائزاً وصـــيغ وفقـــاً  أو دولـــة متعاقـــدة
ملقتضــــــيات الشــــــكل واإلجــــــراءات، وإذا قبلتــــــه تلــــــك الدولــــــة 

 املنظمة املتعاقدة. أو املتعاقدة

 عليقالت
ر القانونية للتحفظ  )١(  بشـكل كبـري  اجلائزتتوقف اآل

 اجلـائزدث الـتحفظ وحيـالـتحفظ.  اثريهـا هـذيعلى ردود الفعل الـيت 
راً  ر الــــيت تــــنجم عــــن الــــتحفظ  واملقبــــول آ قانونيــــة خمتلفــــة عــــن اآل

فيينـا الفـرق  يتمن اتفـاقي ٢١. وتبني املادة اً اعرتاضاجلائز الذي يثري 
مــن  وهــي صــيغة أكثــر مشــوالً  ،١٩٨٦ لعــام تهافــي صــيغفبوضــوح. 

ر النامجة عن  تضمنهاحيث  حتفظات املنظمات الدوليـة وردود اآل
 يلي: ما فعلها، يرد

لنســبة إىل طــرف آخــر وفقــاً  -١   ١٩ للمــواد أي حتفــظ يوضــع 
 :٢٣و ٢٠و

لنســبة إىل الدولــة (أ)  ــا املنظمــة  أو يغـري،  املتحفظــة، يف عالقا
ــا الــتحفظ، إىل املــدى  مــع ذلــك الطــرف اآلخــر، أحكــام املعاهــدة الــيت يتعلــق 

 الذي يذهب إليه هذا التحفظ؛

لنسـبة إىل ذلـك الطـرف  و(ب)  لقـدر نفسـه  يغري تلك األحكـام 
 املنظمة املتحفظة. أو اآلخر يف عالقاته مع الدولة

لنسـبة إىل األطــراف ال يغـري الـتحفظ مـن أحكــام املعاهـ -٢  دة 
ا فيما بينها.  األخرى يف املعاهدة يف عالقا

املنظمـــة الدوليـــة الـــيت اعرتضـــت علـــى  أو تكـــن الدولـــة مل إذا -٣ 
 بينهـــا وبـــني الدولـــةفيمـــا قـــد عارضـــت دخـــول املعاهـــدة حيـــز التنفيـــذ  مـــا حتفـــظ
بـــني فيمـــا تطبـــق  ال املنظمــة املتحفظـــة، فـــإن األحكـــام الـــيت يتناوهلــا الـــتحفظ أو

املنظمـــة املعرتضـــة إىل املـــدى  أو املعرتضـــةاملنظمـــة املتحفظـــة والدولـــة  أو الدولـــة
 الذي يذهب إليه التحفظ.

ر  من هذه املادة ١ويف حني أن الفقرة  )٢(  آل تتعلق 
، وهـــو مفهـــوم يســـتدعي الـــذي "يوضـــع" [يُنشـــأ] القانونيـــة للـــتحفظ

ر القانونيـــــة للــــتحف ٣التوضــــيح، تتنــــاول الفقــــرة  يثـــــري ظ الــــذي اآل
 ،واملقبـول اجلـائزبـني حالـة الـتحفظ التمييـز لتايل ينبغي . و اً اعرتاض

الذي  )٥١١(اجلائزالتحفظ وحالة من جهة، "الـُمنشأ"،  تحفظالأي 
 ، من جهة أخرى.اً اعرتاض يثري

__________ 
إىل  فقـــطشـــري ت ال ٢١مـــن املـــادة  ٣أن الفقـــرة  إىل اإلشـــارة ينبغـــي )٥١١( 

لتـــايل عـــدم اســـتبعاد . اً اعرتاضـــالـــذي يثـــري  الصـــحيحالـــتحفظ  ومـــن البـــديهي 
ن هذه الفقرة كذلك على حالة االعرتاض على حتفظ غري صحيح.  سر
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وأبدى بعض أعضاء اللجنـة تـرددهم إزاء املصـطلح  )٣( 
ســـــتحداثه بصـــــورة  املســـــتخدم، حيـــــث رأوا أنـــــه قـــــد يثـــــري التباســـــاً 
مصــــطنعة وبــــال ضــــرورة فئــــة جديــــدة مــــن التحفظــــات، وذلــــك ألن 

تنصــا علــى تعريــف لتعبــري "الــتحفظ الـــُمنشأ". ومــع  مل فيينــااتفــاقييت 
مــن  ١ه الفقــرة ذلــك، رأت اللجنــة أن املســألة تتعلــق مبفهــوم تكرســ

يشـــــكل فئـــــة معينـــــة مــــــن  ال مـــــن اتفـــــاقييت فيينـــــا، وهـــــو ٢١املـــــادة 
ر التحفظـــــــــات.  لـــــــــغ األمهيـــــــــة يف حتديـــــــــد آ التحفظـــــــــات لكنـــــــــه 

ـــذا  وعليـــه، يبـــدو مـــن املفيـــد علـــى األقـــل حماولـــة توضـــيح املقصـــود 
ر التحفظـات مـن دليـل  التعبري يف الفـرع التمهيـدي الـذي يتنـاول آ

 املمارسة.
 ،٢١مــن املــادة  ١لفقــرة ملســتهل ا اقــع أنــه وفقــاً والو  )٤( 

ر القانونية املنصوص عليها يف  ترتتب ال الفقرتني الفـرعيتني (أ) اآل
وفقــــاً ألحكــــام يُنشــــأ حتفــــظ  علــــى هــــذه الفقــــرة ســــوىو(ب) مــــن 

 ١لتحديـــــد نطـــــاق تطبيـــــق الفقـــــرة أنـــــه  إال .٢٣و ٢٠و ١٩ املـــــواد
الـــــة، غـــــري موفقـــــة ا فيينـــــا علـــــى إحتـــــ، تقتصـــــر اتفاقي٢١ املـــــادة مـــــن
لتحفظـــــــات (املـــــــادة ا جبـــــــواز، إىل األحكـــــــام املتعلقـــــــة مـــــــا حـــــــد إىل
) وشـــــــــــكل التحفظـــــــــــات ٢٠التحفظـــــــــــات (املـــــــــــادة  وقبـــــــــــول )١٩

الــــرتابط بــــني هــــذه األحكــــام مبزيــــد شــــرح لكــــن دون  )،٢٣ (املــــادة
لــذلك يبــدو مــن املناســب حتديــد املقصــود بــتحفظ التفصــيل. و  مــن

ره  ٢١مــن املــادة  ١للفقــرة "يوضــع" [يُنشــأ] وفقــاً  قبــل النظــر يف آ
 القانونية.

فيينــــا،  اتفــــاقييتمــــن  ٢١املــــادة ومبوجــــب مســــتهل  )٥( 
ــــتحفظ  يُنشــــأ  ٢٠و ١٩لنســــبة إىل طــــرف آخــــر وفقــــاً للمــــواد "ال

 والــيت كثــرياً  للوهلــة األوىل . وهــذه الصــيغة الــيت تبــدو واضــحة"٢٣و
ــا  مــا دولــة واملقبولــة مــن  اجلــائزةالتحفظــات  تشــري إىلتفهــم علــى أ

ا  ةمتعاقد منظمة أو متعاقدة عناصر عدم الوضوح العديد من يشو
القــراءة  أثنــاءقامــت بــه اللجنــة تغيــري هــام  وعــدم الدقــة النــاجتني مــن

، من ١٩٦٥ عام املواد املتعلقة بقانون املعاهدات يف ملشاريعالثانية 
 ٢٠(ب) مـن املـادة ٤ أدخلـت علـى الفقـرةاليت تعديالت الجهة، و 

 يف األمـــم املتحـــدة لقـــانون املعاهـــداتمـــؤمتر  يف أثنـــاءمـــن االتفاقيـــة 
 .١٩٦٩ عام

ــــــــري )٦(  ــــــــة إىل املــــــــادة  فــــــــأوًال تث   جمملهــــــــايف ٢٣اإلحال
لـيس هلـا يف الواقـع  ٢٣ من املـادة ٤و ٣أحكام الفقرتني ف. مشكلة

بســـــــحب  إال تتعلـــــــق ال وهـــــــي .الـــــــتحفظإنشـــــــاء  علـــــــى ريثـــــــأي 
عـــرتاض يف اال أو قبـــولالتأكيـــد لضـــرورة وجـــود عـــدم بو التحفظـــات 

 حاالت معينة.
ـــاً، يتعـــذر، بـــل يســـتحيل، حتديـــد الصـــلة الـــيت  )٧(  ني و

ميكــن أن توجــد بــني إنشــاء الــتحفظ وأثــر االعــرتاض علــى بــدء نفــاذ 
 .٢٠(ب) مــــــــن املـــــــــادة ٤املعاهــــــــدة املنصـــــــــوص عليــــــــه يف الفقـــــــــرة 

أنـــه يرمـــي، علـــى  مبـــا للـــتحفظميكـــن اعتبـــار االعـــرتاض قبـــوًال  ال إذ
ر القانونيــــة للــــتحفظ أو العكـــس، إىل "اســــتبعاد إىل  أو تعـــديل اآل

ــــــة كملهــــــا يف [العالقــــــات] مــــــع الدول  اســــــتبعاد تطبيــــــق املعاهــــــدة 

لتــــايل، أن الــــتحفظ  ،. ومــــن الواضــــح)٥١٢(املنظمــــة املتحفظــــة" أو
ملعـــىن املقصـــود يف  ال الـــذي صـــدر بشـــأنه اعـــرتاض يوضـــع [يُنشـــأ] 

 .٢١من املادة  ١قرة الف
ويسمح استعراض األعمال التحضريية بتفسري هذا  )٨( 

ا اللجنــــــة، والــــــيت  "التنــــــاقض". ففــــــي مشــــــاريع املــــــواد الــــــيت اعتمــــــد
(الـــيت أصـــبحت فيمـــا بعـــد  ١٩تضـــمنت اإلحالـــة نفســـها يف املـــادة 

(الـــــيت أصـــــبحت فيمـــــا بعـــــد  ١٧)، كانـــــت قرينـــــة املـــــادة ٢١ املـــــادة
) ترســي مبــدأ عــدم بــدء نفــاذ املعاهــدة ٢٠(ب) مــن املــادة ٤ الفقــرة

لنظــــر إىل عــــدم نفــــاذ  بــــني الدولــــة املتحفظــــة والدولــــة املعرتضــــة. و
ر القانونية للتحفظ  ما يكن هناك مل املعاهدة، يدعو إىل حتديد اآل

علــى مضــمون العالقــات التعاهديــة. وقــد أوضــح تعليــق اللجنــة أن 
ر  مـــن هـــذه املـــادة حتـــددان القواعـــد ٢و ١"الفقـــرتني  آل املتعلقـــة 

 ١٧و ١٦القانونيــة املرتتبــة علــى حتفـــظ أُنشــئ وفقــاً ألحكــام املـــواد 
يف  إال يبدأ "التنـاقض" ومل .)٥١٣("*مع افرتاض نفاذ املعاهدة، ١٨و

 ٢٠ (ب) مـــن املـــادة٤أثنـــاء املـــؤمتر مـــن جـــراء عكـــس قرينـــة الفقـــرة 
اجلديدة، . ونتيجة هلذه القرينة )٥١٤(عقب اعتماد التعديل السوفيايت

لفعـــل إزاء الدولـــة صــاحبة الـــتحفظ حـــىت يف  فــذة  تظــل املعاهـــدة 
يعـــىن إطالقـــاً أن  ال حالـــة صـــوغ اعـــرتاض بســـيط عليـــه. لكـــن ذلـــك

 .٢١التحفظ قد أنشئ مبوجب املادة 
وقد وضع السري مهفري والدوك يف اعتباره فعـًال يف  )٩( 

حيدث  تقريره األول عن قانون املعاهدات شرط قبول التحفظ لكي
ره القانونية. وأوضح مشروع املادة  الذي اقرتح إفراده ملسـألة  ١٨آ

رهـــا" إن الـــتحفظ، حبكـــم هدفـــه " يلـــي: مـــا "قبـــول التحفظـــات وآ
 حيـدث أثـراً  ال املعاهدة بصيغتها املعتمدة،أحكام املتمثل يف تعديل 

مفرتضــــاً وفقـــــاً ألحكـــــام  أو إزاء الدولــــة الـــــيت قبلتــــه قبـــــوًال فعليـــــاً  إال
 .)٥١٥("قرات التالية من هذه املادةالف

وشــــددت حمكمــــة العــــدل الدوليــــة أيضــــاً يف فتواهــــا  )١٠( 
دة اجلماعيـة واملعاقبـة بشأن  التحفظات على اتفاقية منـع جرميـة اإل
على هذا املبدأ األساسي يف قانون التحفظات، بل يف قانون  عليها

جيــوز إلـــزام الدولـــة دون رضـــاها يف  ال مـــن الثابـــت أنـــه" املعاهــدات:

__________ 
(تعريف االعرتاضات على التحفظات)؛  ١-٦-٢املبدأ التوجيهي  )٥١٢( 

لـــد ٢٠٠٥ حوليـــةولالطـــالع علـــى املبـــدأ التـــوجيهي والتعليـــق عليـــه، انظـــر  ، ا
 .٩٧-٩٠ الثاين (اجلزء الثاين)، ص

لــد الثــاين، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )٥١٣(  ، ٢٠٩ ، صA/6309/Rev.1، ا
 .١٩) من التعليق على املادة ١الفقرة (

) مــــــن مقدمــــــة اجلــــــزء الرابــــــع مــــــن دليــــــل ١٦انظــــــر أعــــــاله الفقــــــرة ( )٥١٤( 
 أعاله. ٥٠٧املمارسة، وخباصة احلاشية 

لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــة )٥١٥(  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 .٦١ ص
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ي حتفــــظ ــــايل غــــري ملزمــــة  لت ــــا  ــــة وأ ــــا التعاهدي توافــــق  مل عالقا
 .)٥١٦("عليه

مــــــن  ١تشـــــري إليـــــه الفقـــــرة  مـــــا وهـــــذه الفكـــــرة هـــــي )١١( 
ينبغــي فهمــه مــن اإلشــارة إىل  مــا اتفــاقييت فيينــا، وهــيمــن  ٢١ املــادة
غىن عنه  ال وبناء على ذلك، يشكل قبول التحفظ شرطاً . ٢٠ املادة

ره ذهــب إليــه  ملــا لكــن خالفــاً . لكــي يعتــرب الــتحفظ ُمنشــأً وُحيــدث آ
، فــــإن القبــــول لــــيس هــــو الشــــرط )٥١٧(بعــــض أنصــــار مدرســــة احلجيــــة

يف آن واحـد إىل كـل  ٢١ادة املـ من ١الفقرة  ويشري مستهل. الوحيد
) ١٩املـــــادة (واجلــــواز ) ٢٠اإلشــــارة إىل املـــــادة (مــــن قبــــول الـــــتحفظ 

يكفــي  ال وعليــه، فــإن القبــول وحــده). ٢٣املــادة (والصــحة الشــكلية 
ره  إلضـافة إىل ذلــك أن  إذ ".العاديـة"لكـي يُنـتج الـتحفظ آ ينبغـي 

ملعـىن املقصـود يف املـادة  ، وأن يصـاغ وفقـاً ١٩يكون الـتحفظ جـائزاً 
 .٢٣للقواعــــــــد اإلجرائيــــــــة والشــــــــكلية املنصــــــــوص عليهــــــــا يف املــــــــادة 

وقـد تبنـت حمكمـة . جتماع هذين الشـرطني إال التحفظ" يُنشأ" وال
 ٢٤ا املؤرخـة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسـان هـذا املوقـف يف فتواهـ

أثر التحفظات علـى بـدء نفـاذ االتفاقيـة بشأن  ١٩٨٢ سبتمرب/أيلول
حيـــث خلصـــت مـــن دراســـة نظـــام فيينـــا  األمريكيـــة حلقـــوق اإلنســـان،

مــن االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق  ٧٥الــذي تشــري إليــه صــراحة املــادة (
جيــوز للــدول "إىل أنــه ") ميثــاق ســان خوســيه، كوســتاريكا: "اإلنســان

الـــيت تنضـــم إليهـــا أن تفعـــل ذلـــك مـــع  أو علـــى االتفاقيـــةالـــيت تصـــدق 
. )٥١٨(*"تتنــاىف مــع موضــوعها والغــرض منهــا ال إصــدار أيــة حتفظــات

__________ 
 )٥١٦( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide ) ٢١ أعـاله)، ص ٣٢٣انظـر احلاشـية .
أعـاله)،  ٣٤٢ ، املرجـع املـذكور (احلاشـية"Müller, "Article 20 (1969)وانظـر أيضـاً 

 .٢٤-٢٠، الفقرات ٨١١-٨٠٩ ص
هــي نقــيض مدرســة "اجلــواز". ولالطــالع علــى معلومــات بشــأن هــاتني  )٥١٧( 

ليـــــل املمارســـــة (صـــــحة املدرســـــتني، انظـــــر التعليـــــق العـــــام علـــــى اجلـــــزء الثالـــــث مـــــن د
ت التفســــريية)، وخباصــــة الفقــــرة ( لــــد ٢٠٠٦ حوليــــة)، ٣التحفظــــات واإلعــــال ، ا

؛ وانظــــر أيضــــاً التقريــــر األول عــــن القــــانون ١٧٩-١٧٨ الثــــاين (اجلــــزء الثــــاين)، ص
لتحفظــــات علــــى املعاهــــدات،  لــــد الثــــاين ١٩٩٥ حوليــــةواملمارســــة املتعلقــــني  ، ا

. ١٠٥-١٠١، الفقــــرات ٢٢٨-٢٢٧ ، صA/CN.4/470(اجلــــزء األول)، الوثيقــــة 
 J. K. Koh, "Reservations to multilateral treaties: how internationalانظـر أيضـاً 

legal doctrine reflects world vision", Harvard International Law Journal, 

vol. 23, No. 1 (Spring 1982), pp. 71-116؛ وRedgwellور ، املرجــع املـــذك
، املرجــع املــذكور Riquelme Cortado؛ و٢٦٩-٢٦٣ أعــاله)، ص ٣٦١ (احلاشــية
 I. Sinclair, The Vienna Convention؛ و٨٢-٧٣ أعـاله)، ص ٣٦١(احلاشـية 

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

footnote 78؛ وA. Pellet, "Article 19 (1969)", in Corten and Klein (eds.) ،
 . ١١٨-١١١، الفقرات ٦٩٩-٦٩٦ أعاله)، ص ٣٤٢املرجع املذكور (احلاشية 

 )٥١٨( The Effect of Reservations on the Entry into Force of the 

American Convention on Human Rights (arts. 74 and 75), Advisory 

Opinion OC-2/82 of 24 September 1982, Inter-American Court of 

Human Rights, Series A: Judgments and Opinions, No. 2, para. 26 غري .
أنـــه اســـتناداً إىل الطبيعـــة اخلاصـــة لالتفاقيـــة، رأت احملكمـــة أن التحفظـــات علـــى 

)؛ ٣٧هذه االتفاقية "ال تتطلب قبول الـدول األطـراف" (املرجـع نفسـه، الفقـرة 

وخلصـت احملكمــة أيضـاً إىل أن االتفاقيــة تشــري ضـمناً إىل قبــول مجيــع 
 .تتناىف مع موضوعها والغرض منها ال التحفظات اليت

وُيســــتمد هـــــذا اجلمــــع الضـــــروري لشــــرطي الصـــــحة  )١٢( 
الـــيت  ٢١مـــن املـــادة  ١والقبـــول أيضـــاً مـــن العبـــارة الـــواردة يف الفقـــرة 

فمـن ". لنسـبة إىل طـرف آخـر] "يُنشـأ[توضح أن التحفظ يوضع 
ميكــن أن يكــون الــتحفظ صــحيحاً إزاء طــرف  ال الناحيــة املنطقيــة،

فهـذه . يكـون كـذلك ال أو فهو إما أن يكـون صـحيحاً . آخر فقط
 ختضـــــــــع مـــــــــن حيـــــــــث املبـــــــــدأ إلرادة الـــــــــدول املتعاقـــــــــدة ال املســــــــألة

لطبع إذا قـررت، بنـاًء علـى اتفـاق  إال ،)٥١٩(املنظمات املتعاقدة أو
حية أخرى،. )٥٢٠(التحفظ" إجازة"بينها،  لتحفظ  ال ومن  ُحيتج 

املنظمــات الــيت  أو إزاء الــدول إال الصــحيح مــن الناحيــة املوضــوعية
وتنشأ يف هذه احلالـة عالقـة ثنائيـة مبوجـب . خرى أو بطريقة قبلته

ــــيت  أو القبــــول بــــني صــــاحب الــــتحفظ والدولــــة املنظمــــة املتعاقــــدة ال
ره وال إزاء ذلــك الطــرف إال ينشــأ الــتحفظ وال .رضـيت بــه  ينــتج آ

 .يف العالقات معه إال
لتايل التأكيد جمـدداً يف دليـل  )١٣(  ويبدو من الضروري 

يتحقـــق نتيجـــة اجتمـــاع شـــرَطي  مـــا املمارســة علـــى أن إنشـــاء حتفـــظ
ــــه ــــه لــــيس مــــن املناســــب . صــــحته وقبول ــــة أن ومــــع ذلــــك رأت اللجن

الـذي يشـرح  ٢١املـادة  من ١ الفقرةاالكتفاء مبجرد تكرار مستهل 
إلشارة إىل األحكـام ] حتفظ يُنشأ" [يوضع حتفظ"املقصود بعبارة 

والواقــع أن . اســُتمد منهــا هــذا احلكــماألخـرى يف اتفــاقييت فيينــا الــيت 
حيمل املعىن نفسه لكنه، بدالً من اللجوء إىل  ١-٤املبدأ التوجيهي 

اإلشـــارة إىل أحكـــام أخـــرى، يشـــرح موضــــوع كـــل حكـــم مـــن هــــذه 
تقابـــــــــــــل اإلشـــــــــــــارة إىل " إذا كـــــــــــــان جـــــــــــــائزاً "فعبـــــــــــــارة : األحكـــــــــــــام

" واإلجراءاتصيغ وفقاً ملقتضيات الشكل "؛ وعبارة )٥٢١(١٩ املادة
؛ وعبـــارة )٥٢٢(٢٣إىل املـــادة  ٢١مـــن املـــادة  ١تقابـــل إشـــارة الفقـــرة 

تقابـل اإلشـارة " املنظمـة املتعاقـدة أو إذا قبلته تلك الدولة املتعاقدة"
 .٢٠إىل املادة 
، مـــن زاويـــة ١-٤وختتلـــف صـــيغة املبـــدأ التـــوجيهي  )١٤( 

: اتفـــاقييت فيينـــامـــن  ٢١مـــن املـــادة  ١أخـــرى، عـــن مســـتهل الفقـــرة 
                                                                                             

بشــأن بــدء  يســري إال أوضــحت احملكمــة الحقــاً، ال عتبــار، كمــالكــن هــذا اال
ه التعليق على  وفيما - ٣٨نفاذ االتفاقية (الفقرة  ذه النقطة، انظر أد يتعلق 

 ).٥-٢-٤و ٢-٢-٤املبدأين التوجيهيني 
 ].٣-٣-٣[ ٢-٣-٣انظر املبدأ التوجيهي  )٥١٩( 
 ].٤-٣-٣[ ٣-٣-٣انظر املبدأ التوجيهي  )٥٢٠( 
 (التحفظات اجلائزة).  ١-٣املبدأ التوجيهي  انظر )٥٢١( 
 ٥-١-٢(الشــــكل الكتــــايب) و ١-١-٢انظــــر املبــــادئ التوجيهيــــة  )٥٢٢( 

(التأكيــد الرمســي للتحفظــات الــيت تصــاغ عنــد  ١-٢-٢(إبــالغ التحفظــات) و
التوقيـع علـى معاهـدة). وعلــى وجـه العمـوم، فــإن هـذه اإلشـارة إىل "مقتضــيات 

مقتضيات اإلجراءات املنصوص عليها يف اتفـاقييت فيينـا، اإلجراءات" حتيل إىل 
دليل املمارسة، وكذلك، يف بعض احلاالت، يف املعاهدة اليت ينطبـق عليهـا  ويف

 التحفظ نفسه.
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 91 املعاهدات على التحفظات 

 

 

، يتنــاول املبــدأ التــوجيهي )٥٢٣("طــرف آخــر"فبــدًال مــن اإلشــارة إىل 
 دولـــــة متعاقـــــدة إزاء[...] الـــــتحفظ ] فيهـــــا[يُنشـــــأ "احلـــــاالت الـــــيت 

 ٢١ويرجــع ســبب االخــتالف إىل أن املــادة *". منظمــة متعاقــدة أو
ر  للــتحفظ وتفــرتض ضــمناً أن املعاهــدة " الفعليــة"تســري علــى اآل

فذة فعًال، بينما يكتفي املبدأ التوجيهي اليت ينطب ق عليها التحفظ 
ن حيدث  ١-٤ بتوضيح الشروط اليت تسمح من الناحية القانونية 

فـذة ومـىت  ر اليت ينشدها صاحبه إذا كانت املعاهـدة  التحفظ اآل
 .بدأ نفاذها

كيد القاعدة  ١-٤ويقتصر املبدأ التوجيهي  )١٥(  على 
إذا كـان الـتحفظ  مـا يقدم إجابة وافيـة بشـأن حتديـدالعامة دون أن 

مـــــن اتفــــاقييت فيينــــا الــــيت تـــــنص  ٢٠والواقــــع أن املــــادة . قــــد أنشــــئ
منها على النتائج القانونية العادية املتعلقة بقبول التحفظ،  ٤ الفقرة

، تتضـمن )٥٢٤("املـرن"واليت تشكل بـذلك حجـر الزاويـة لنظـام فيينـا 
لفعــل  عــراب الــدول املتعاقــدة واملنظمــات  يتعلــق فيمــااســتثناءات 

هـــذه  ٤تشـــري الفقـــرة  كمـــا  .املتعاقـــدة األخـــرى عـــن قبوهلـــا للـــتحفظ
ا تشملها الفقرات  ال احلاالت اليت"يف  إال تسري ال بوضوح إىل أ

ومــن مث جيــب ". تــنص املعاهــدة علــى حكــم خمــالف مل ومــا الســابقة،
 تبعاً لطبيعة التحفظتكييف إنشاء التحفظ، وخباصة شرط القبول، 

املعاهــدة، وكــذلك حســب أي حكــم يــدرَج يف املعاهــدة يف هــذا  أو
 ٣-١-٤و ٢-١-٤و ١-١-٤وتعـاجل املبـادئ التوجيهيـة . الشأن

احلــــاالت اخلاصــــة الــــيت تنتفــــي فيهــــا ضــــرورة قبــــول الــــدول املتعاقــــدة 
الــــيت جيــــب فيهــــا اإلعــــراب عنــــه  أو واملنظمــــات املتعاقــــدة األخــــرى،

 .ورة مجاعيةبص أو إلمجاع
متعاقــــــدة إزاء دولـــــة "والغـــــرض مــــــن اســـــتخدام عبــــــارة  )١٦( 

الــواردة يف نـــص املبـــدأ ]" أخـــرى[متعاقـــدة ] دوليــة[منظمـــة  أو ]أخــرى[
عنوانــــه هــــو اإلشــــارة بوضــــوح إىل أن هــــذا احلكــــم  ويف ١-٤التـــوجيهي 

ر  ال خيـــص احلالـــة العاديـــة الـــيت ُحيـــدث فيهـــا إنشـــاء الـــتحفظ ســـوى آ
املنظمة الدولية الـيت قبلتـه، علـى  أو صاحب التحفظ والدولةنسبية بني 

يشــرتط فيهــا قبــول دولــة متعاقــدة  ال العكــس مــن احلــاالت احملــددة الــيت
ره،  أو أخـــرى منظمـــة دوليـــة متعاقـــدة أخـــرى لكـــي ُحيـــدث الـــتحفظ آ

ــــة  ــــادئ التوجيهي ــــيت تتناوهلــــا املب   ٢-١-٤و ١-١-٤وهــــي احلــــاالت ال
 . ٣-١-٤و

 مـــــن اتفـــــاقييت فيينـــــا ٢١مـــــن املـــــادة  ٢ة أمـــــا الفقـــــر  )١٧( 
نعــدام  فــال ر القانونيــة للــتحفظ وإمنــا  آل ملعــىن الضــيق،  تتعلــق، 

األثر القانوين للتحفظ على العالقات القانونية بني الـدول املتعاقـدة 
__________ 

 ٢٠و ١٩* وفقـاً للمـواد طـرف آخـرلنسـبة إىل  أي حتفظ يوضـع" )٥٢٣( 
 [...]". ٢٣و
لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــةانظــــــــر  )٥٢٤(  ، A/6309/Rev.1، ا
 ,Bowett. انظــر أيضــاً ١٧) مــن التعليــق علــى املــادة ٢١لفقــرة (ا، ٢٠٧ ص

"Reservations to non-restricted multilateral treaties" املرجــع املــذكور ،
، املرجـع "Müller, "Article 20 (1969) ؛ أو٨٤ أعـاله)، ص ٣٨١(احلاشـية 

 .١، الفقرة ٧٩٩ أعاله)، ص ٣٤٢املذكور (احلاشية 

واملنظمــــات املتعاقــــدة غــــري صــــاحب الــــتحفظ، بصــــرف النظــــر عــــن 
مــن  ٦-٤وهــذه املســألة يعاجلهــا الفــرع . صــحته أو إنشــاء الــتحفظ

ر التحفظــــات علــــى دليــــل املمارســــة، وهــــو الفــــر  ع الــــذي يتنــــاول آ
العالقـــــات التعاهديـــــة بـــــني الـــــدول املتعاقـــــدة واملنظمـــــات املتعاقـــــدة 

 .األخرى
 إنشاء التحفظ الذي جتيزه املعاهدة صراحة ١-١-٤

ال يتطلب التحفظ الذي جتيـزه املعاهـدة صـراحة  -١ 
ــــدة  ــــدة واملنظمــــات املتعاق ــــدول املتعاق ــــول الحــــق مــــن ال أي قب

 تنص املعاهدة على ذلك. ما مل األخرى،
يُنشـأ الـتحفظ الـذي جتيـزه املعاهـدة صــراحة إزاء  -٢ 

الدول املتعاقـدة واملنظمـات املتعاقـدة األخـرى إذا جـرى صـوغه 
 وفقاً ملقتضيات الشكل واإلجراءات.

 التعليق
إىل االســتثناء مــن  ١-١-٤يشــري املبــدأ التــوجيهي  )١( 

مـن  ١نشاء التحفظات والـواردة يف الفقـرة القاعدة العامة املتعلقة 
مــن اتفــاقييت فيينــا ويقــيم يف الوقــت ذاتــه صــلة مــع تعبــري  ٢٠ املــادة

"الــتحفظ الـــُمنشأ". فبمــا أن الــتحفظ الــذي جتيــزه املعاهــدة صــراحة 
يكون، حبكم تعريفه، جائزاً ومقبوًال من الدول املتعاقـدة واملنظمـات 

إصدارُه وفقاً للقواعد السـارية علـى املتعاقدة، فإنه يكفي، إلنشائه، 
صــــوغ وإبــــالغ التحفظــــات. ومـــــن مث يكــــون ُملزِمــــاً جلميــــع الـــــدول 

 املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة.
مـــن اتفــاقييت فيينـــا  ٢٠مـــن املــادة  ١وتــنص الفقــرة  )٢( 

يتطلـب أي قبـول  ال على أن التحفظ الـذي جتيـزه املعاهـدة صـراحة
 ١واملنظمات املتعاقدة. والفقرة  "الحق" من جانب الدول املتعاقدة

تعــــين مــــع ذلــــك إعفــــاء الــــتحفظ مــــن شــــرط قبــــول الــــدول  ال هــــذه
املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة، وإمنا تعرب فقط عن فكرة أن القبول 

أن تلك الدول واملنظمات قد أبدت قبوهلـا  مبا الالحق غري ضروري
أن  كمـا  حىت قبل صوغ الـتحفظ، وذلـك يف نـص املعاهـدة نفسـها.

تنص املعاهدة علـى ذلـك" الـواردة يف نـص هـذه الفقـرة  مل عبارة "ما
ا تفرض هذا التفسري بوضوح. والتحفظـات املشـمولة فعـًال  )٥٢٥(ذا

تعــد تســتلزم قبــوًال الحقــاً  مل ــذا االتفــاق املســبق هــي الوحيــدة الــيت

__________ 
تـــــنص  أدرج املقـــــرر اخلـــــاص، الســـــري مهفـــــري والـــــدوك، عبـــــارة "مـــــا مل )٥٢٥( 

املعاهـــدة علـــى ذلـــك" مـــن أجـــل مراعـــاة "احلالـــة الـــيت جتيـــز فيهـــا املعاهـــدة صـــراحة 
نســـبة حمــــددة مــــن  التحفظـــات، ولكــــن بشـــرط قبوهلــــا مــــن جانـــب عــــدد حمــــدد أو

لـــد الثـــاين، ١٩٦٥ حوليـــةاألطـــراف" (التقريـــر الرابـــع عـــن قـــانون املعاهـــدات،  ، ا
). وقــد أدخلــت جلنــة الصــياغة تعــديالً ٥٠ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقــة 

لـــــد األول، اجللســـــة   ٢٩، ٨١٣طفيفـــــاً علـــــى هـــــذه الصـــــيغة (املرجـــــع نفســـــه، ا
، ١٩٦٦ عــــــــــــام ). ويف٣٠، الفقــــــــــــرة ٢٦٦-٢٦٥ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيــــــــــــه 

ضــــر املــــوجزة خضــــعت الصــــيغة مــــرة أخــــرى لتعــــديل طفيــــف دون أن تتضــــمن احملا
 للجلسات توضيحاً ألسباب هذا التعديل.
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شــــئة اعتبــــاراً مــــن حلظــــة  لتــــايل، مــــن الناحيــــة املنطقيــــة،  وتصــــبح 
از.ع )٥٢٦(إصدارها  لى النحو ا
ــــة يف  )٣(  ا اللجن ومل تَقِصــــر مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــد

إمكانيــة القبــول علــى التحفظــات الــيت  ١٩٦٦ عــام القــراءة الثانيــة يف
جتيزهـــا املعاهـــدة "صـــراحة"، وإمنـــا جعلتهـــا تشـــمل أيضـــاً التحفظـــات 

ـــا "ضـــمناً"، ولكـــن أعمـــال اللجنـــة تلقـــي الضـــوء علـــى  ال املســـموح 
مـؤمتر األمـم املتحـدة  ويف .)٥٢٧(املعىن الذي ينبغي إعطاؤه هلذا املفهوم

لقــــانون املعاهــــدات، أعربــــت وفــــود عــــدة عــــن شــــكوكها بشــــأن هــــذا 
واقرتحــــــــــت تعــــــــــديالت ترمــــــــــي إىل حــــــــــذف عبــــــــــارة "أو  )٥٢٨(احلــــــــــل
. وكــان الســري )٥٣٠(، وهــو التعــديل الــذي تقــرر األخــذ بــه)٥٢٩(ضــمناً"

ن مهفـري والــدوك، اخلبـري االستشــاري يف  املـؤمتر، قــد اعـرتف بنفســه 
ــا ١٧مـن املـادة  ١الـواردة يف الفقـرة ‘ أو ضـمناً ’"عبـارة    قـد احـُتفظ 
ر املاضــي نــتج مــن مشــاريع  كمــا يبــدو يف مشــاريع املــواد كــأثر مــن آ

ســـــابقة أكثـــــر تفصـــــيالً تتنــــــاول احلظـــــر الضـــــمين واإلجـــــازة الضــــــمنية 
ن املـادة مـ ١. ولذا فمن الصـواب عـدم نـص الفقـرة )٥٣١(للتحفظات"

 على التحفظات اليت جتيزها املعاهدة ضمناً. ٢٠

__________ 
رهـــا دون أن  )٥٢٦(  ـــا حتـــدث آ "إصــدارها" ولـــيس "صـــوغها"، وذلـــك أل

) مــــــــن التعليــــــــق علــــــــى املبــــــــدأ ٦تســــــــتلزم أي إجــــــــراء إضــــــــايف. انظــــــــر الفقــــــــرة (
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٦ حوليــــة(التحفظــــات اجلــــائزة)،  ١-٣ التــــوجيهي ، ا
 .١٨٢-١٨١ الثاين)، ص

لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــةانظــــــــر  )٥٢٧(  ، A/6309/Rev.1، ا
، وهـــــي ١٧) مـــــن التعليـــــق علـــــى املـــــادة ١٨؛ وانظـــــر أيضـــــاً الفقـــــرة (٢٠٢ ص

 .٢٠٧ توضح هذه النقطة بشكل كبري، ص خمتصرة للغاية وال
ت ممثلي كل من اهلند ( )٥٢٨(   Official Records of the Unitedانظر بيا

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session ... 

(A/CONF.39/11)  ١٦، ٢٤أعــــــــــــــاله)، اجللســــــــــــــة  ٣٣١(انظــــــــــــــر احلاشــــــــــــــية 
ت املتحــــــدة (املرجــــــع ٣٠، الفقــــــرة ١٢٨ ، ص١٩٦٨نيســــــان/أبريل  ) والــــــوال
 ١٦، ٢٥اجللســـــة ) وإثيوبيـــــا (املرجـــــع نفســـــه، ٥٣، الفقـــــرة ١٣٠ نفســـــه، ص

 ).١٥، الفقرة ١٣٤ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل 
ــــــــــــــــــــونس  )٥٢٩(  انظــــــــــــــــــــر التعــــــــــــــــــــديالت املقرتحــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن فرنســــــــــــــــــــا وت
)A/CONF.39/C.1/L.113) وسويســـــــــــــــــرا (A/CONF.39/C.1/L.97 يلنـــــــــــــــــد ) و
)A/CONF.39/C.1/L.150) (Official Records of the United Nations 

Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions ... 

(A/CONF.39/11/Add.2)  ١٣٥ أعاله)، ص ٣٣١(انظر احلاشية.( 
ـــــــــارة "أو  )٥٣٠(  ـــــــــة الراميـــــــــة إىل حـــــــــذف عب اعُتمـــــــــدت التعـــــــــديالت الثالث

غلبيــــة  ٥٢٩(انظـــــر احلاشـــــية  ضــــمناً" ً مقابـــــل  ٥٥أعـــــاله)  ً  ١٨صـــــو صـــــو
 Official Records of the United Nationsوفـداً عـن التصـويت ( ١٢وامتنـاع 

Conference on the Law of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11) 
، ١٩٦٨نيســـــــــان/أبريل  ١٦، ٢٥أعــــــــاله)، اجللســـــــــة  ٣٣١(انظــــــــر احلاشـــــــــية 

 ).٣٠ ، الفقرة١٣٥ ص
، ١٩٦٨نيســــــــــــــــان/أبريل  ١٦، ٢٤املرجـــــــــــــــع نفســـــــــــــــه، اجللســـــــــــــــة  )٥٣١( 
 .١٤، الفقرة ١٢٧-١٢٦ ص

ــــو كــــان قــــد )٤(   ن، )٥٣٢(رأى الــــبعض كمــــا  ،ُأخــــذ ول
فئــات معينــة  أو املعاهــدة حتفظــات حتظــر فيهــااالت األمــر يتعلــق حبــ

 وجتيــز، حبكــم الواقــع، مجيــع التحفظــات األخــرى،، التحفظــاتمــن 
، فـإن مـن الواضـح (ب)١٩يعين عكس القرينـة الـواردة يف املـادة  ما

مــــن  ١الفقــــرة  واضــــحاً بــــني اً تناقضــــكــــان لينشــــئ أن هــــذا التفســــري  
يكفـــي أن يـُـــدرج يف ، فوفـــق هــــذه الفرضـــية. ١٩املـــادة و  ٢٠ املـــادة

، لكي ُتكفل التحفظات على  بند حيظراملعاهدة  احلرية حكم معنيَّ
إلبــــداء أي حتفــــظ آخــــر عليهــــا غــــري التحفظــــات احملظــــورة الكاملــــة 
منها عـدمي  غرضالاملعاهدة و  موضوعمعيار ومن مث يصبح صراحة؛ 

بـــدأ يف املد مثـــل هـــذا التفســـري اســـتبعاوقـــد ســـبق للجنـــة  .)٥٣٣(األثـــر
، حتظرهــا املعاهــدة) ال التحفظــات الــيت جــواز( ٣-١-٣ تــوجيهيال

حتظرهــا املعاهــدة  ال نص بوضــوح علــى أن التحفظــات الــيتوالــذي يــ
ــــايل، ميكــــن وال ،الواقــــع جــــائزة حبكــــم تليســــ ب أوىلو  لت  ،مــــن 

ا لشروط املعاهدة وفقاً اعتبارها قد أنشئت وقبلت   . ذا
 افتقـــار اتفـــاقييت فيينـــا إىلولألســـباب نفســـها، ورغـــم  )٥( 

عمومـاً لتحفظـات أن تعترب إجازة اميكن  ال الدقة بشأن هذه النقطة،
 واملنظمـاتجانـب الـدول املتعاقـدة من قبول مسبق  مبثابة عاهدةامليف 

حتفظــــات علــــى  صــــوغ األطــــرافميــــع فــــالقول إنــــه حيــــق جلاملتعاقــــدة. 
التحفظــات  مجيــعأن  وال يعــين أن هــذا احلــق غــري حمــدود، ال املعاهــدة

ـــرد إدراج هـــذا البنـــد العـــام  يف الـــيت تصـــاغ علـــى هـــذا النحـــو تعتـــرب، 
ملعـــــىن املقصـــــود يف مســــــتهل املعاهـــــدة ، قـــــد "وضـــــعت" [أُنشـــــئت] 
نظــام  مــن شــأنه أن جيــردهــذا الــرأي . وقبــول ٢١ادة مــن املــ ١ الفقــرة
تفعله إجـازة التحفظـات عمومـاً هـو اإلحالـة  ما فكل. من معناهفيينا 

إىل النظـــام العـــام الـــذي يتجســـد يف اتفـــاقييت فيينـــا ويرتكـــز علـــى مبـــدأ 
  مبوجبه األطراف يف املعاهدة سلطة صوغ حتفظات.متلك أساسي 

لـيس وح بـه صـراحة مفهـوم الـتحفظ املسـمكما أن  )٦( 
 ملفهــــــوم الــــــتحفظ احملــــــدَّد. وهــــــذا )٥٣٤(عــــــادالً م أو اً مطابقــــــمفهومــــــاً 

__________ 
 )٥٣٢( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .١٣٢ أعاله)، ص ٣٣٩احلاشية املرجع املذكور (
 ,Tomuschatانظـــر علـــى وجـــه اخلصـــوص انتقـــادات توموشـــات:  )٥٣٣( 

"Admissibility and legal effects of reservations ..." املرجــع املــذكور ،
 .٤٧٥ أعاله)، ص ٣٣٩(احلاشية 

مــع ذلــك أن "التحفظــات احملــدَّدة" مشــمولة يف تعبــري  Imbertيؤكــد  )٥٣٤( 
"الــتحفظ الــذي جتيــزه املعاهــدة صــراحة". ويشــري، دعمــاً هلــذا التفســري، إىل أن 

ي شــكل كــان مــن حــق الــدول املتعاقــدة يف  ال ٢٠مــن املــادة  ١الفقــرة  حتــد 
ـــا ال عـــن فكـــرة  تعـــرب إال إبـــداء اعـــرتاض علـــى حتفـــظ مســـموح بـــه صـــراحة، وأ

ادها أن الدولة املتحفظة تصبح طرفاً متعاقداً حـال إيـداعها صـك تصـديقها مف
 P.-H. Imbert, "La question des réserves dans laانضـمامها (انظـر  أو

décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau 

continental entre la République française et le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord", Annuaire français de droit 

international, vol. 24 (1978), pp. 52-57(. ينفـي الكاتـب أن هـذا احلـل  وال
إلحالـة إىل أعمـال ٢٠يتعارض بوضوح مع أحكام املـادة  جـه  ، ولكنـه يـربر 

) مــن التعليــق ١١انظــر أيضــاً الفقــرة (مــؤمتر األمــم املتحــدة لقــانون املعاهــدات. 
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ـــــزي يف قضـــــيةبوضـــــوح التحكـــــيم  أكدتـــــه هيئـــــة مـــــا  القنـــــال اإلنكلي
 اجلــــــــرف القــــــــاريمــــــــن اتفاقيــــــــة  ١٢بتفســــــــري املــــــــادة  يتعلــــــــق فيمــــــــا
جيـوز أليـة ": يلـي مـا منهـا علـى ١الفقـرة ، واليت تـنص ١٩٥٨ لعام

االنضــمام، أن ُتصــدر حتفظــات  أو التصــديق أو التوقيــعدولــة، عنــد 
أنـه  شـك فيـه ال ممـاو  ."٣و ٢و ١إزاء مواد من االتفاقية غري املـواد 

اللتـــزام جتعـــلأن ، ، مبوجـــب هـــذا احلكـــمجيـــوز لكـــل دولـــة  رضـــاها 
 "حمـــدَّد" علـــى هـــذا النحـــو،حتفـــظ مشـــروطاً بصـــوغ  بتلـــك االتفاقيـــة

 وفقــــاً ، ١٥ إىل ٤مــــن ملــــواد يتعلــــق أي حتفــــظ بعبــــارة أخــــرى،  أو
يعــين  ال "الرتخــيص"هــذا لكــن مــن اتفــاقييت فيينــا.  (ب)١٩للمــادة 

لضــرورة ــذا الشــكل صــحيح  يعــين  وال ،)٥٣٥(أن أي حتفـظ يصــاغ 
مـــن  ١الفقـــرة  قبلـــت، مبوجـــبقـــد ألحـــرى أن األطـــراف األخـــرى 

 حمكمــــةرأت و . ١٥ إىل ٤ مــــن ، أي حتفــــظ علــــى املــــواد١٢املــــادة 
ن الـدول منـه أنـه يلـزم ال ميكن أن يفهم "التحكيم أن هذا احلكم 

[...].  ٣و ٢و ١على مواد غري املواد  كل وأي حتفظ  تقبل مسبقاً 
رخصـة صـياغة املتعاقدة فهذا التفسري [...] يكاد يعين منح الدول 

اة معاهد  .)٥٣٦("خاصة 

 حمكمة أخذت بهالدول النهج الذي  ةتؤيد ممارسو  )٧( 
ا عرتاضاتوكانت االالتحكيم.  علـى إحـدى عشـرة دولـة  اليت أبـد

رغـــــم أن هــــــذه ، )٥٣٧(هـــــذه االتفاقيــــــةالصـــــادرة بشــــــأن تحفظـــــات ال
هــو  ملـا وفقـاً  ٣إىل  ١املـواد مـن التحفظـات كانـت تتعلـق مبـواد غـري 

، مبثابــة مؤشــر إىل مــن االتفاقيــة ١٢املــادة مــن  ١ متــوخى يف الفقــرة
 . الواجب اعتمادهالتفسري 

وجيــــــب أن يفســـــــر تعبـــــــري "الــــــتحفظ الـــــــذي جتيـــــــزه  )٨( 
مــن  ١لتحقيــق اهلــدف مــن الفقــرة  ضــيقاً  تفســرياً املعاهــدة صــراحة" 

التحكـيم،  اعتربت حمكمـة، القنال اإلنكليزيقضية  ويف .٢٠املادة 
ال ميكـن اعتبـار أطـراف يف االتفاقيـة قـد قبلـت " هحـق، أنـعن وجـه 

املادة قد أجازت إصدار حتفظات إذا كانت  إال مسبقاً حتفظاً معيناً 
التحفظــات "الــيت جتيزهــا املعاهــدة صــراحة" تحديــد ول .)٥٣٨("حمــددة
ً الحقاً  ال واليت التحفظات الـيت حتديد  ينبغي، تتطلب قبوًال انفراد

ها  هذا الصدد،  ويف يف املعاهدة.سبق أن أبدت األطراف قبوهلا إ
ــا حمــدداً "عنــدما يكــون حمتــوى التحفظــات امل هإىل أنــأشــري  ســموح 

                                                                                             
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، ٢٠٠٦ حوليــة، ٢-١-٣علــى املبــدأ التــوجيهي  ، ا

 .١٩١ ص
ـــــــوجيهي  )٥٣٥(  ـــــــدأ الت (جـــــــواز  ٤-١-٣انظـــــــر بشـــــــأن هـــــــذه املســـــــألة املب

 .١٩٥-١٩٤ التحفظات احملدَّدة) والتعليق عليه؛ املرجع نفسه، ص
 )٥٣٦( English Channel case  انظـــر احلاشـــية)٣٢ أعـــاله)، ص ٥٦ ،

 .٣٩الفقرة 
 )٥٣٧( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل أعـــــاله ٣٥٩احلاشـــــية ،(

 .٤-والعشرون احلادي
 )٥٣٨( English Channel case  انظـــر احلاشـــية)٣٢ أعـــاله)، ص ٥٦ ،

 .٣٩الفقرة 

مسبقاً، ميكن منطقياً اعتبار قبوهلا قد مت بصورة مسبقة وقت الرضا 
 .)٥٣٩(ملعاهدة"

 ١الفقـرة  تطبيـق نطاقيشمل وحسب هذا الرأي،  )٩( 
تقبــــل مبوجبهمــــا  ال الرتخــــيص املســــبق،نــــوعني مــــن  ٢٠مــــن املــــادة 

ــردة لصــوغ حتفظــات، بــل حتــدد أيضــاً  األطــراف فقــط اإلمكانيــة ا
صــدارها. فمــن جهــة،  حتديــداً دقيقــاً ومســبقاً التحفظــات املــرخص 

ل الصـادرة اتحفظـجيب أن تُعتـرب الت  اتتحفظـوفقـاً للبنـد املتعلـق 
 حكــــمن تســــتبعد بكــــل بســــاطة تطبيــــق  لألطــــرافالــــذي يســــمح 

"جتيزهـــا  اتمبثابـــة حتفظـــ )٥٤١(املعاهـــدة مـــنكامـــل جـــزء   أو )٥٤٠(مـــا
ميكــــن أن تستشــــرف الــــدول  ،هــــذه احلالــــة ويف ".صــــراحة املعاهــــدة

إبـــرام عنــد  علــى وجــه الدقــةاملتعاقــدة األخــرى  املتعاقــدة واملنظمــات
العالقــات التعاقديــة مــع األطــراف  الشــكل الــذي ســتتخذهاملعاهــدة 

. لشــرط االســتبعاد وفقــاً تحفظــات ال إصــدار الــيت تســتخدم إمكانيــة
التحفظــــــــات "املتفــــــــاوض  ميكــــــــن أن تُعتــــــــرب، ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى

ا" بعــــــض  فهنــــــاك يف الواقــــــعدة. حتفظــــــات حمــــــدَّ  أيضــــــاً  )٥٤٢(بشــــــأ
 إصــدارللــدول األطــراف فحســب  جتيــز ال الــيتاالتفاقيــات الدوليــة 

__________ 
 )٥٣٩( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ، املرجـــع

 .١٣٣ أعاله)، ص ٣٣٩احلاشية املذكور (
مــن االتفاقيــة املتعلقــة بــبعض  ٢٠انظــر، علــى ســبيل املثــال، املــادة  )٥٤٠( 

: "جيـوز لكـل مـن األطـراف ١٩٣٠ املسائل املتصلة بتنازع قـوانني اجلنسـية لعـام
االنضــمام  التصــديق علــى هــذه االتفاقيــة أو الســامية املتعاقــدة، عنــد التوقيــع أو

أن يســـتثين مـــن قبولـــه لالتفاقيـــة أحكامـــاً مـــن األحكـــام الـــواردة يف املـــواد  إليهـــا،
، وذلك من خالل اإلعراب صراحة عن حتفظاتـه ٢١املادة  ويف ١٧إىل  ١ من

جتيز املعاهدات حتفظات تستبعد تطبيق حكم يتعلـق بتسـوية  عليها". وكثرياً ما
 ,P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxاملنازعـات (انظـر 

Paris, Pedone, 1978, p. 169, footnote 27؛ وRiquelme Cortado املرجـع ،
 ).١٣٦-١٣٥ أعاله)، ص ٣٦١املذكور (احلاشية 

لوســائل الســـلمية  ملنازعــات الدوليـــةاالقــانون العــام املـــنقح لتســوية  )٥٤١( 
لوســـــائل ٣٨، املـــــادة ١٩٤٩ لعـــــام ؛ واالتفاقيـــــة األوروبيـــــة لتســـــوية املنازعـــــات 

ملنظمـــة العمـــل  ١٠٢ . وجتمـــع االتفاقيـــة رقــم٣٤، املــادة ١٩٥٧ الســلمية لعـــام
الدوليــــة بشــــأن املعـــــايري الــــدنيا للضــــمان االجتمـــــاعي، إضــــافة إىل ذلــــك، بـــــني 

ديــد عــدد أدىن مــن الفصــول الواجبــة إمكانيــة اســتبعاد تطبيــق فصــول كاملــة وحت
ملنظمــة  ١٢٨ رقــممــن االتفاقيــة  ٢) (انظــر أيضــاً املــادة ٢التطبيــق فعليــاً (املــادة 

ــــة، واملــــادة  ت العجــــز والشــــيخوخة والورث مــــن  ٢٠العمــــل الدوليــــة بشــــأن إعــــا
مـــن املدونـــة األوروبيـــة  ٢ املـــادة ، أو١٩٦١ امليثـــاق االجتمـــاعي األورويب لعـــام

، املرجـع Riquelme Cortado). وانظـر أيضـاً ١٩٦٤ عي لعـامللضمان االجتمـا
 .١٣٤ أعاله)، ص ٣٦١املذكور (احلاشية 

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ٢٠٠٠ حوليـــــةبشـــــأن هـــــذا املفهـــــوم، انظـــــر  )٥٤٢(  ، ا
. ٨-١-١) مـن التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهي ١١، الفقرة (١٩٢ الثاين)، ص

 W. P. Gormley, "The modification of multilateralوانظـــر أيضـــاً 

conventions by means of ‘negotiated reservations’ and other 

‘alternatives’: a comparative study of the ILO and Council of Europe—

Part I", Fordham Law Review, vol. 39 (1970-1971), pp. 75-76 ؛
 ، املرجــــع املــــذكورImbert, Les réserves aux traités multilatérauxو
 .١٩٩-١٩٦ أعاله)، ص ٥٤٠ احلاشية(
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ـــــة،  ـــــى أحكـــــام معين ـــــلحتفظـــــات عل ـــــوي ب ـــــى قائمـــــة شـــــاملة  حتت عل
يســـمح هـــذا و . )٥٤٣(لتحفظـــات الـــيت جيـــب أن ختتـــار الـــدول منهـــا

علـى س يقـن تعاقـدة املتاملتعاقـدة واملنظمـات للـدول  اإلجراء أيضاً 
الـــتحفظ وأثـــره علـــى العالقـــات التعاهديـــة. حنـــو دقيـــق ومســـبق وقـــع 

ــــة اللتــــزام  أو فالدول ــــدما تعــــرب عــــن رضــــاها  ــــة، عن املنظمــــة الدولي
ـــــــــــــا  ي مـــــــــــــن التحفظـــــــــــــات املســـــــــــــموح  ـــــــــــة، ترضـــــــــــــى  ــ التفاقي

 ."القائمة" مبوجب

 التحفظــــــاتمضــــــمون  يكــــــون، احلــــــالتنيويف كلتــــــا  )١٠( 
ـــاً العتبارهـــا مـــن التحفظـــات  املعاهـــدة يف ســـلفاً  حمـــدداً  حتديـــداً كافي

ملعـــىن املقصـــود يف  ـــازة صـــراحة"  مـــن  ٢٠املـــادة  مـــن ١الفقـــرة "ا
مدركــة املتعاقــدة  الــدول املتعاقــدة واملنظمــات اتفــاقييت فيينــا. وتكــون

صوغ حتفظ معـني تكـون لعالقات التعاهدية اليت تنجم عن ل مقدماً 
أي  أو فلــيس هنــاك أيــة مفاجــأة. فســهن نــص املعاهــدةقــد قبلتــه يف 

 . الرتاضي بدأملانتهاك 

اخلطوط األولية ملعيار يسـمح  اللجنة أيضاً  وقد رمست )١١( 
تعريف مفهوم لتمييز بني خمتلف فئات التحفظات احملدَّدة من خالل 

ـــــــازةالتحفظـــــــات  ـــــــدأ التـــــــوجيهي ا جـــــــواز ( ٤-١-٣ صـــــــراحة يف املب
إذا كانــــت ": يلــــي مـــا علــــى هــــذا احلكـــمويـــنص ). احملــــدَّدة تحفظـــاتال

حمـددة دون أن حتـدد  )٥٤٤(حتفظـاتتنص علـى إمكانيـة صـوغ املعاهدة 
ا، إذا   إال منظمـــة دوليـــة أن تصـــوغ حتفظـــاً  أو جيـــوز لدولـــة فـــال مضـــمو

. "يتعــارض مــع موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا ال كــان هــذا الــتحفظ
ن مضــمونه مقــرَّراً يف يُعتــرب الــتحفظ احملــدَّد الــذي يكــو علــى العكــس، و 

املعاهـــدة حتفظــــاً جـــائزاً حبكــــم الواقــــع وُمنشـــأً بفعــــل احلكـــم الــــذي جييــــز 
 التحفظات صراحة. 

 ١-١-٤وتكــــرر الفقــــرة األوىل مــــن املبــــدأ التــــوجيهي  )١٢( 
. ورغــم أن ١٩٨٦ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠مــن املــادة  ١ الفقــرةنــص 

ً متاماً وأن  املبدأ الوارد فيه ينتج من قراءة متأنيـة هذا التكرار ليس ضرور
، ١-١-٤ وللفقــرة الثانيــة مــن املبــدأ التــوجيهي ١-٤للمبــدأ التــوجيهي 

فإنه يتفق مع املمارسة الراسخة اليت دأبـت اللجنـة علـى اتباعهـا وتتمثـل 
يف إدراج أحكـــام االتفاقيــــة، قــــدر اإلمكــــان، يف دليــــل املمارســــة. وهلــــذا 

تــــنص  مل الصــــياغة رغــــم أن عبــــارة "مــــا تعــــدل اللجنــــة مل الســــبب أيضــــاً 

__________ 
، انظــر  )٥٤٣(  ، Riquelme Cortadoلالطــالع علــى ممارســـة جملــس أورو

 .١٣١-١٣٠ أعاله)، ص ٣٦١املرجع املذكور (احلاشية 
، بطريـق اخلطـأ ٤-١-٣يستخدم النص الفرنسي للمبدأ التوجيهي  )٥٤٤( 

 Lorsqueيلي:  "؛ وينبغي أن يكون نصه كماdesعلى األرجح، أداة التعريف "

le traité envisage la formulation de réserves déterminées sans en 

préciser le contenu, une réserve ne peut être formulée par un État ou 

une organisation internationale que si elle n’est pas incompatible avec 

l’objet et le but du traité. 

املعاهــدة علــى ذلــك" متثــل مســألة بديهيــة وتبــدو زائــدة عــن احلاجــة يف 
 . )٥٤٥(هذا النص
 ١-١-٤وتشـري الفقـرة الثانيـة مـن املبـدأ التـوجيهي  )١٣( 

إىل القاعدة احملـددة الـيت تسـري علـى إنشـاء التحفظـات الـيت جتيزهـا 
العامــــة الــــواردة يف املبــــدأ  املعاهــــدة صــــراحة، كاســــتثناء مــــن القاعــــدة

، بوضـــعها الشـــرط الوحيـــد الـــذي جيـــب الوفـــاء بـــه ١-٤التـــوجيهي 
ــــزه املعاهــــدة صــــراحة، وهــــو صــــوغ  ــــتحفظ الــــذي جتي لكــــي يُنشــــأ ال

 .)٥٤٦(التحفظ وفقاً ملقتضيات الشكل واإلجراءات
يف مجيـع األحكـام الــيت  كمــا  ويف الفقـرتني كلتيهمـا، )١٤( 

، تغطـي )٥٤٧(املتعاقـدة واملنظمـات املتعاقـدة"تستخدم عبارة "الـدول 
هــذه العبــارة ثــالث حــاالت: احلالــة الــيت تكــون فيهــا دول فحســب 
هـــــي املعنيـــــة، واحلالـــــة االســـــتثنائية بدرجـــــة أكـــــرب الـــــيت تكـــــون فيهـــــا 
منظمـات دوليــة فقـط هــي املتعاقـدة، والفرضــية الوسـطى الــيت تكــون 

 فيها مثة دول متعاقدة ومنظمات متعاقدة. 
ينبغي التأكيد أيضاً على أنه مىت ثبت بوضوح أن و  )١٥( 

، فــإن قبولــه مــن ٢٠مــن املــادة  ١ينــدرج يف إطــار الفقــرة  مــا حتفظــاً 
جانــــــب األطــــــراف األخــــــرى يصــــــبح غــــــري ضــــــروري، ولــــــيس ذلــــــك 
ائية بكل  فحسب، بل تعترب هذه األطراف قد قبلته فعًال وبصورة 

ر املرتتبـة  ما ر. ومن اآل حتديـداً علـى هـذا يرتتب على ذلك من آ
النظـــام اخلـــاص عـــدم جـــواز اعـــرتاض األطـــراف األخـــرى علـــى هـــذا 

. فقبـــــول الـــــدول املتعاقـــــدة واملنظمـــــات )٥٤٨(النـــــوع مـــــن التحفظـــــات
املتعاقدة مسبقاً هلذا التحفظ يف نص املعاهدة ذاته مينعهـا فعـًال مـن 
االعـرتاض عليـه الحقــاً، و"مبـا أن األطـراف قــد اتفقـت مسـبقاً علــى 

ـــا جعلـــت هـــذا اجلـــواز موضـــع اتفـــاق صـــريح  ومبـــا ظجـــواز الـــتحف أ
ــا قــد ختلــت عــن حــق االعــرتاض علــى الــتحفظ يف وقــت  بينهــا، فإ

يف مـؤمتر األمـم  )٥٥٠(. وقد تضمن تعديل اقرتحته فرنسـا)٥٤٩(الحق"

__________ 
 ٤١٤، املرجـع املـذكور (احلاشـية "Müller, "Article 21 (1969)انظـر  )٥٤٥( 

 .٧، الفقرة ٨٨٨ أعاله)، ص
ملعـــــــــىن احملــــــــدد ملقتضـــــــــيات "اإلجــــــــراءات"، انظـــــــــر  فيمــــــــا )٥٤٦(  يتعلــــــــق 

 أعاله. ٥٢٢ احلاشية
 أعاله. ٤٨٦انظر احلاشية  )٥٤٧( 
 )٥٤٨( Bowett, "Reservations to non-restricted multilateral 

treaties" ؛ أو٨٤ أعــــــــاله)، ص ٣٨١، املرجـــــــع املــــــــذكور (احلاشــــــــية Coccia ،
 .٩ أعاله)، ص ٣٣٣املرجع املذكور (احلاشية 

 )٥٤٩( Bowett, "Reservations to non-restricted multilateral 

treaties" ٨٥-٨٤ أعاله)، ص ٣٨١، املرجع املذكور (احلاشية. 
 )٥٥٠( A/CONF.39/C.1/L.169 مــن املــادة الوحيــدة الــيت  ٢. تــنص الفقــرة

مـــــن مشـــــروع جلنـــــة  ١٧و ١٦يـــــدعو اقـــــرتاح فرنســـــا إىل إحالهلـــــا حمـــــل املـــــادتني 
ميكـــن أن  القـــانون الـــدويل علـــى أن "الـــتحفظ الـــذي جتيـــزه املعاهـــدة صـــراحة ال

علـــى ذلـــك"  تـــنص املعاهـــدة خيضـــع العـــرتاض الـــدول املتعاقـــدة األخـــرى، مـــا مل
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 95 املعاهدات على التحفظات 

 

 

ــا لكنــه يُعتمــد مــن جانــب  مل املتحــدة لقــانون املعاهــدات الفكــرة ذا
(الطـابع  ١٢-٨-٢هي . ولذا، فـإن املبـدأ التـوجي)٥٥١(جلنة الصياغة

ألحرى على التحفظات املسـموح  النهائي لقبول التحفظ) ينطبق 
 جيوز االعرتاض عليها. وال ا صراحة. فهي تعترب مقبولة

لكاملتحفظ على معاهدة ال إنشاء ٢-١-٤  يلزم تطبيقها 
املعاهـــدة الـــيت يتبـــني، مـــن العـــدد احملـــدود الــتحفظ علـــى  

ا ومـــن موضـــوعها والغـــرض للـــدول واملنظمـــات  املتفاوضـــة بشـــأ
لكامـــل بـــني مجيـــع األطـــراف شـــرط أساســـي  منهـــا، أن تطبيقهـــا 

ــا يُنشــأ الــدول املتعاقــدة  إزاء ملوافقــة كــل طــرف علــى االلتــزام 
كــــان ذلــــك الــــتحفظ جــــائزاً إذا   املتعاقــــدة األخــــرىواملنظمــــات 
ات، وإذا قبلتــه مجيــع لشــكل واإلجــراءقتضــيات امل وصــيغ وفقــاً 

 دول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة.ال

 التعليق
 ٢٠مـن املـادة  ٢تتعلق حالة حمـددة تتناوهلـا الفقـرة  )١( 

لتحفظــات علــى املعاهــدات الــيت يلــزم تطبيقهــا  مــن اتفــاقييت فيينــا 
ــــق النظــــام املــــرن علــــى  لكامــــل. حيــــث يســــتبعد هــــذا احلكــــم تطبي

ع األطـــراف املعاهـــدات الـــيت يكـــون تطبيقهـــا الكامـــل فيمـــا بـــني مجيـــ
ا. ففي تلك احلالة، يتطلب  شرطاً أساسياً لقبول كل منها االلتزام 

إلمجاع.  إنشاء أي حتفظ قبول األطراف 
ورغــــــم أن فيتزمــــــوريس كــــــان ميّــــــز بــــــني املعاهــــــدات  )٢( 
األطــراف الــيت اعتربهــا األقــرب إىل املعاهــدات الثنائيــة، مــن  احملــدودة

تـربز  مل ،)٥٥٢(جهة، واملعاهدات املتعددة األطراف، من جهة أخرى
يف التقرير األول الذي أعـده والـدوك.  إال أمهية هذا التمييز بوضوح

احلاليـة مثـرة التوصـل إىل حـل وسـط  ٢٠مـن املـادة  ٢وكانت الفقرة 
ين ظلـوا مقتنعـني متامـاً مبـزا النظـام التقليـدي بني أعضاء اللجنة الذ

القــــــــائم علــــــــى اإلمجــــــــاع وأنصــــــــار النظــــــــام "املــــــــرن" الــــــــذي اقرتحــــــــه 
، وكانـت الفقــرة تشـكل يف ذلـك الوقــت املعقـل األخــري )٥٥٣(والـدوك

                                                                                             
Treaties, First and Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  انظـر)

 ).١٣٣ أعاله)، ص ٣٣١ احلاشية
خبصــوص رفــض هــذا التعــديل إىل أن الــدول املمثلــة  Imbertخلُــص  )٥٥١( 

ــا ترغــب يف تقييــ يف املــؤمتر مل د احلــق يف االعــرتاض علــى التحفظــات املســموح 
 Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale duصـراحة (

30 juin 1977 ..." ٥٥ أعاله)، ص ٥٣٤، املرجع املذكور (احلاشية.( 
انظــر التقريــر األول عــن قــانون املعاهــدات الــذي أعــده جريالــد غ.  )٥٥٢( 

لـــد الثـــاين، الوثيقـــة ١٩٥٦ حوليـــةفيتزمـــوريس،  ، ١٢٧ ، صA/CN.4/101، ا
 .٩٧الفقرة 

متـثالن ركيـزة التـوازن  ٢] والفقـرة ٤شدد املقرر اخلـاص علـى أن "الفقـرة [ )٥٥٣( 
لـــد األول، اجللســـة ١٩٦٢ حوليـــةالـــيت تســـتند إليهـــا املـــادة كلهـــا" (  ١٩، ٦٦٤، ا

ـــــه  ). انظـــــر أيضـــــاً مـــــداخالت غـــــروس ١٧، الفقـــــرة ٢٣٠ ، ص١٩٦٢حزيران/يوني
) ٩٧، الفقــرة ٢٢٨ ، ص١٩٦٢حزيران/يونيــه  ١٨، ٦٦٣(املرجــع نفســه، اجللســة 
 ).٨٧، الفقرة ٢٢٨ وآغو (املرجع نفسه، ص

الــذي متســك بــه أنصــار اإلمجــاع. ولــدى دراســة مشــروع والــدوك يف 
لـــــذي تســـــتند إليـــــه ختتلـــــف اآلراء بشـــــأن املبـــــدأ ا مل القـــــراءة الثانيـــــة،

يف مــــؤمتر األمــــم  أو ســــواء داخــــل اللجنــــة ٢٠مــــن املــــادة  ٢ الفقــــرة
 املتحدة لقانون املعاهدات.

ــــــدأ قبــــــول  ال لكــــــن املشــــــكلة الرئيســــــية )٣(  تكمــــــن يف مب
إلمجــاع   -وهــي قاعــدة تعــود ممارســتها إىل وقــت بعيــد  -التحفظــات 

ويتعــــني ختضــــع للشــــرط التحــــوطي  ال وإمنــــا يف حتديــــد املعاهــــدات الــــيت
، ١٩٦٥ عـام لتايل استبعادها من نطاق تطبيق النظام "املـرن". وحـىت

اقتصــــــر املقــــــررون اخلاصــــــون واللجنــــــة علــــــى اإلشــــــارة إىل معيــــــار عــــــدد 
والــدوك يف تقريــره  . وقــد اعــرتف الســري مهفــري)٥٥٤(األطــراف (احملــدود)

الرابع، آخذاً يف االعتبار االنتقادات الـيت أثـريت بشـأن اسـتخدام معيـار 
نــه "ال ميكــن وضــع تعريــف هلــذه الفئــة مــن املعاهــدات  العــدد وحــده، 

. واقرتح يف الوقـت نفسـه االسـتناد إىل نيـة األطـراف: )٥٥٥(بدقة مطلقة"
 مجيـع األطـراف "جيب أن يُنظر إىل تطبيق [أحكـام املعاهـدة] فيمـا بـني

. وعليـــه، فـــإن نيـــة األطـــراف )٥٥٦(بوصـــفه شـــرطاً أساســـياً مـــن شـــروطها"
ســـتبعاد  احلفـــاظ علـــى ســـالمة املعاهـــدة تشـــكل املعيـــار الـــذي يســـمح 
لنظــام التقليـــدي القــائم علــى اإلمجـــاع.  تطبيــق النظــام "املـــرن" واألخــذ 
دخـــال تعـــديل طفيـــف علـــى صـــياغة  وقـــد تبنـــت اللجنـــة هـــذه الفكـــرة 

 .)٥٥٧(احلالية ٢الذي أصبح الفقرة النص 
لــذكر مـع ذلــك أن فئـة املعاهــدات املشــار  )٤(  وجـدير 

 تعــد هــي نفسـها الــيت كانـت مقصــودة حــىت مل إليهـا يف ذلــك احلكـم
. وتتميــز اإلشــارة إىل عنصــر النيــة مبيــزة مزدوجــة تتمثــل ١٩٦٢ عــام

حيــــة يف تضــــمني النظــــام املــــرن معاهــــدات أبرمــــت بــــني عــــدد  مــــن 
الـــــدول لكنهـــــا أقـــــرب إىل املعاهـــــدات العامـــــة املتعـــــددة  حمـــــدود مـــــن

نيــة يف إقصــاء املعاهــدات الــيت أبرمــت بــني  حيــة  األطــراف، ومــن 
عـــدد أكـــرب مـــن الـــدول لكـــن طبيعتهـــا جتعـــل مـــن الضـــروري احلفـــاظ 
علـــــى ســـــالمتها. ويالحـــــظ هنـــــا التحـــــول مـــــن مفهـــــوم "املعاهـــــدات 

__________ 
يف التقريــر األول  ٣٨ينطبــق ذلــك علــى فيتزمــوريس (مشــروع املــادة  )٥٥٤( 

لـــد الثـــاين، ا١٩٥٦ حوليـــةعـــن قـــانون املعاهـــدات،  ، A/CN.4/101لوثيقـــة ، ا
(د) يف تقريــــره األول عــــن قــــانون ١) وعلــــى والــــدوك (مشــــروع املــــادة ١١٥ ص

لــــــد الثــــــاين، الوثيقــــــة ١٩٦٢ حوليــــــةاملعاهــــــدات،  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
ا اللجنـــــة يف  ٣يف الفقــــرة  ٢٠). ويشــــري مشــــروع املـــــادة ٣١ ص الـــــيت اعتمــــد

بــني جمموعــة صــغرية مــن "إىل املعاهــدات املربمــة  ١٩٦٢ القــراءة األوىل يف عــام
 ).١٧٦ ، صA/5209الدول" (املرجع نفسه، الوثيقة 

لـــــد الثـــــاين، الوثيقـــــة ١٩٦٥ حوليـــــة )٥٥٥(  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
 .٧، الفقرة ٥١ ص
 ).٢، الفقرة ١٩(مشروع املادة  ٥٠ املرجع نفسه، ص )٥٥٦( 
لـد األول، اجللســة  )٥٥٧(  ، ١٩٦٥حزيران/يونيــه  ٢٩، ٨١٣املرجـع نفســه، ا
ــــــــــــــــــــه  ٢، ٨١٦، واجللســــــــــــــــــــة ٥٣-٣٦، الفقــــــــــــــــــــرات ٢٦٧ ص ، ١٩٦٥متوز/يولي
 .٤٩-٤٣، الفقرات ٢٨٤-٢٨٣ ص
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ب احلفــاظ علــى احملــدودة األطــراف" إىل مفهــوم املعاهــدات الــيت جيــ
 .)٥٥٨(سالمتها
 يُتخــَل متامــاً عــن معيــار العــدد الــذي مل ومــع ذلــك، )٥( 

. لكـــــن وظيفتـــــه ٢٠احلاليـــــة مـــــن املـــــادة  ٢يــــزال وارداً يف الفقـــــرة  ال
 املعيــار الوحيــد لتحديــد ١٩٦٥ عــام تغــريت، ففــي حــني كــان قبــل

ختضــع للنظــام "املــرن"، أصــبح  ال أو إذا كانــت املعاهــدة ختضــع مــا
ُيستخدم يف الوقت احلاضر لتوضيح معيار نية األطراف. ولـذا فقـَد 
ثـريه يف حتديـد طـابع املعاهـدة بعـد أن أصـبح  هذا املعيار جزءاً من 
معيـــــاراً مســـــاعداً، ولكنــــــه ظـــــل لســــــوء احلـــــظ غــــــري دقيـــــق وصــــــعب 

. وتظـــــــل اإلشـــــــارة إىل "العـــــــدد احملـــــــدود مـــــــن الـــــــدول )٥٥٩(التطبيـــــــق
ـــــــة، املنظمـــــــات املتفاوضـــــــة واملنظمـــــــات املتفاوضـــــــة  أو، تبعـــــــاً للحال
ألخــص تســمح علــى اإلطــالق بتمييــز  وال املتفاوضــة" غــري مألوفــة 

هــذه املعاهــدات بوضــوح عــن املعاهــدات املتعــددة األطــراف مبعناهــا 
الدقيق، وهي املعاهدات اليت ميكن أن تكون أيضاً نتاج مفاوضات 
ن بني عدد قليل فقط من الـدول واملنظمـات الدوليـة. وقـد يكـون مـ

األفضـــــل اإلشـــــارة إىل الـــــدول الـــــيت جيـــــوز هلـــــا أن تصـــــبح أطرافـــــاً يف 
املعاهــــــــدة ولــــــــيس الــــــــدول واملنظمــــــــات الدوليــــــــة الــــــــيت شــــــــاركت يف 

 .)٥٦٠(املفاوضات
واقــــــــرتح الســــــــري مهفــــــــري والــــــــدوك معــــــــايري أخــــــــرى  )٦( 

"مسـاِعدة" تسـمح بتحديــد نيـة األطــراف وهـو األمــر الـذي يُفــرتض 
ر  أيضــــاً يف تقريــــره الرابــــع مســــألة دائمــــاً صــــعوبته. وهكــــذا، فقــــد أ
. ودون تفســــــري أســــــباب )٥٦١("طبيعــــــة املعاهــــــدة وظــــــروف إبرامهــــــا"

ت املتحـــــدة الـــــيت ظلـــــت  لـــــرغم مـــــن اقرتاحـــــات الـــــوال التحـــــول، و
، كان معيار )٥٦٢(حريصة على إدراج طبيعة املعاهدة ضمن التعريف

موضوع املعاهدة والغرض منها هو املعيار "املساعد" اآلخـر الوحيـد 
__________ 

 )٥٥٨( Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux املرجـع املـذكور ،
 .١١٥ أعاله)، ص ٥٤٠(احلاشية 

 Imbert, Lesانظـــر علـــى اخلصـــوص االنتقـــادات الـــيت وجههـــا أمبـــري:  )٥٥٩( 

réserves aux traités multilatéraux أعـــاله)،  ٥٤٠، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية
ت املتحــــدة يف مــــؤ ١١٣-١١٢ ص متر . انظــــر أيضــــاً االقــــرتاح الــــذي قدمتــــه الــــوال

األمم املتحدة لقانون املعاهدات والرامي إىل حذف اإلشارة إىل أي معيـار آخـر غـري 
ت،   Official Records of the United Nationsمعيـار النيـة بسـبب هـذه الصـعو

Conference on the Law of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  انظـر)
، ١٠٨ ، ص١٩٦٨نيســـــــــان/أبريل  ١٠، ٢١أعـــــــــاله)، اجللســـــــــة  ٣٣١احلاشـــــــــية 

 .٩ الفقرة
 )٥٦٠( Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux املرجـع املـذكور ،

 .١١٣-١١٢ أعاله)، ص ٥٤٠(احلاشية 
لـــــد الثـــــاين، الوثيقـــــة ١٩٦٥ حوليـــــة )٥٦١(  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
 .٧، الفقرة ٥١ ص
 Official Records، يرد يف A/CONF.39/C.1/L.127انظر التعديل  )٥٦٢( 

of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and 

Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  أعـــاله)،  ٣٣١(احلاشـــية
 .١٣٥ ص

ي اعتمدتـــه اللجنـــة أوًال واعتمـــده مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة لقـــانون الـــذ
املعاهدات يف وقت الحق. ويفتقر معيار موضوع املعاهدة والغرض 

إىل الدقة بشكل كبري، شأنه يف ذلك شأن معيار العدد.  )٥٦٣(منها
وذهب الـبعض إىل القـول إن هـذا املعيـار، بـدًال مـن توضـيح تفسـري 

 .)٥٦٤(ري غموضاً وذاتية، يزيد هذا التفس٢ الفقرة
من  ٢تطبيق الفقرة  وعالوة على ذلك، فإن نطاق )٧( 
يصــــعب علــــى  أو الغمــــوضالــــذي يكتنفــــه لــــيس وحــــده  ٢٠ املــــادة
طبـق نالنظام القـانوين امللكن ذلك يسري أيضاً على حتديده،  األقل
مـن جانـب  قبل التحفظات، جيب أن تُ هذه الفقرة. فبموجب فعالً 

اســــتنتاج حقيقتــــني  إال ميكــــن يف ضــــوء ذلــــك وال .مجيــــع األطــــراف
 "املــرن"ختضـع للنظــام  ال مهـا أن هــذه التحفظــاتأوالبتتـني فقــط، 

حيـــث نفســـها  ٤تؤكـــده الفقـــرة  مـــا وهـــو، ٤يف الفقـــرة شـــار إليـــه امل
تشــــــملها الفقــــــرات  ال احلــــــاالت الــــــيت" يفنطــــــاق تطبيقهــــــا  حتصــــــر
ني"الســـــابقة ن يف واقـــــع األمـــــر همـــــا أن ت. و تلـــــك التحفظـــــات تـــــر

ا  ،إلمجاع على قبوهلا  ."األطراف مجيع"فهي تستلزم أن تقبل 

 واضـحاً  تقـدم رداً  ال ٢٠مـن املـادة  ٢الفقرة  بيد أن )٨( 
لفعــل قبــول الــتحفظ. واملؤكــد  ا يتعــني عليهــيتالــحتديــد اجلهــة بشــأن 

أن هـــــذه اإلشـــــارة  إال "،األطـــــراف"يشـــــري إىل  هـــــذه الفقـــــرةأن نـــــص 
أن يكـــون شـــرط فمـــن املشـــكوك فيـــه  ُمرضـــية علـــى اإلطـــالق.ليســـت 

 مجيــع الـــدول أي، فقـــط "األطــراف"مجيـــع قبــول الـــتحفظ حمصــوراً يف 
اللتزام اليت  الدولية املنظمات أو تكـون هـذه الـيت ملعاهـدة و رضيت 

لنسبة إليها  فذة  (ز) مـن ١الـوارد يف الفقـرة وفقـاً للتعريـف املعاهدة 
املتمثلـــة يف أن  األساســـيةاألمـــر مـــع الفكـــرة ويتعـــارض هـــذا . ٢ املـــادة

وتلــك املعاهــدة ينبغــي أن ُتطبــق بكاملهــا بــني مجيــع األطــراف احلاليــة 
ينـــاقض  مبـــا ســـتقبل. والـــدفعالـــيت يتوقـــع أن تنضـــم إىل املعاهـــدة يف امل

 معناه. منيفرغ إىل حد بعيد مفهوم القبول اإلمجاعي  ذلك قد

مبــدأ الرضــا تــربط  ٢٠مــن املــادة  ٥ورغــم أن الفقــرة  )٩( 
يف سـياق  الضـمين، فإن انطبـاق القبـول ٢لفقرة املضمر  أو الضمين

مـــن  ٥ . فـــالفقرةغامضـــاً يظـــل  ٢ املعاهـــدات املشـــار إليهـــا يف الفقـــرة
__________ 

(عــدم توافــق الــتحفظ مــع موضــوع  ٥-١-٣انظــر املبــدأ التــوجيهي  )٥٦٣( 
(حتديــد موضــوع املعاهــدة  ٦-١-٣منهــا) واملبــدأ التــوجيهي املعاهــدة والغــرض 

لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، ٢٠٠٧ حوليــةوالغــرض منهــا) والتعليــق عليهمــا،  ، ا
. ورأت حمكمـــــة البلـــــدان األمريكيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان يف فتواهـــــا ٤٧-٣٨ ص

تنطبــق  ال ٢٠مــن املــادة  ٢أن "الفقــرة  ١٩٨٢أيلول/ســبتمرب  ٢٤الصــادرة يف 
اب منهــا أن موضــوع االتفاقيــة والغــرض منهــا لــيس تبــادل حقــوق متبادلــة ألســب

بــــني عــــدد حمــــدود مــــن الــــدول، وإمنــــا محايــــة حقــــوق اإلنســــان لكــــل البشــــر يف 
 The Effect of Reservations onاألمـريكتني، بصـرف النظـر عـن جنسـيتهم" (

the Entry into Force of the American Convention on Human Rights 
 ).٢٧أعاله)، الفقرة  ٥١٨انظر احلاشية (

 Tomuschat, "Admissibility and legal effects ofانظـــر  )٥٦٤( 

reservations ..." ؛ و٤٧٩ أعـاله)، ص ٣٣٩، املرجع املذكور (احلاشـيةImbert, 

Les réserves aux traités multilatéraux) ٥٤٠ احلاشـــية، املرجـــع املـــذكور 
 .١١٥-١١٤ أعاله)، ص
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املتعاقــدة أن  املنظمــة أو املتعاقــدة لدولــةل جيــوز ال تعــين أنــه ٢٠املــادة 
 دولـةً مث فـإن  ملعاهدة. ومـنا عندما تصبح طرفاً يف إال اعرتاضاً  تصدر

ميكــــن أن عـــة علــــى معاهـــدة حمــــدودة األطـــراف موقِّ منظمــــة  أو عـــةموقِّ 
 اعرتاضاً  تصغ مل دون اإلمجاع على قبول حتفظ حىت وإن تقف حائالً 

هافــرتاض  عليــه، الســتحالة رمسيــاً  قبــل انقضــاء املهلــة الزمنيــة  قبوهلــا إ
ثـــين عشـــر شـــهراً  . وهكـــذا، فـــإن تطبيـــق االفـــرتاض الـــوارد يف احملـــددة 

مــن األثــر  هــو العكــس متامــاً  حيــدث أثــراً  قــد ٢٠مــن املــادة  ٥الفقــرة 
ركـز ملوهو حتقيق االسـتقرار السـريع للعالقـات التعاهديـة و  أال نشود،امل

لنسب ، اعتـرب . وهلـذا السـبب حتديـداً )٥٦٥(ة للمعاهـدةالدولة املتحفظة 
أن إضـــفاء املرونـــة علـــى املهلـــة الزمنيـــة  ١٩٦٢ عـــام املقـــرر اخلـــاص يف

ثين عشر شهراً   تصـبح بعـد أطرافـاً  مل لـدول الـيت يتعلق فيما احملددة 
يف حالــة املعاهــدات احملــدودة األطــراف ألن  لــيس ممكنــاً  ةيف املعاهــد

مركـز الدولـة يثـري الشـك يف خر دولة يف اختـاذ قـرار يف هـذه احلالـة 
 .)٥٦٦(املتحفظة إزاء مجيع الدول املشاركة يف املعاهدة

الدهشـة،  أوجه القصـور وعـدم االتسـاق هـذهوتثري  )١٠( 
يف  والـــــدوكالـــــذي اقرتحـــــه  ١٨ مشـــــروع املـــــادة خصوصـــــاً يف ضـــــوء

املضــمر يف  أو بــني القبــول الضــمين بوضــوح وميّــز فيــه ١٩٦٢ عــام
املعاهدات حالة  ويف من جهة "احملدودة األطراف"املعاهدات  ةحال

هـذه اإليضـاحات . بيـد أن )٥٦٧(أخـرىمـن جهـة  املتعددة األطـراف
لتحفظـــات علـــى لعلـــى أكمـــل وجـــه النظـــام القـــانوين الـــيت حـــدَّدت 

التخلــي  ى، جــر ٢٠ مــن املــادة ٢املشــار إليهــا يف الفقــرة  املعاهــدات
لتحفظات أقل تعقيداً  عنها جلعل  .وأكثر إجيازاً  األحكام املتصلة 

وللتغلب على أوجه عدم اليقني هذه، يوضح املبدأ  )١١( 
 ــــذا النــــوع مــــن املعاهــــدات، يتعلــــق فيمــــاأنــــه  ٢-١-٤التــــوجيهي 

ـــتحفظ ال مجيـــع الـــدول املتعاقـــدة واملنظمـــات إذا "قبلتـــه  إال يُنشـــأ ال
املتعاقــدة"؛ وتشــري هــذه العبــارة إىل مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة 

الــيت تفعــل ذلــك خــالل االثــين  أو الــيت صــدقت فعــًال علــى املعاهــدة
 عشر شهراً التالية لصوغ التحفظ.

وترجــــع الصــــياغة املعقــــدة نســــبياً الــــيت اســــتخدمتها  )١٢( 
إىل حرصــها علــى التقيــد قــدر  ٢-١-٤هي اللجنــة يف املبــدأ التــوجي

، مـــع الـــنص علـــى مجيـــع ٢٠مـــن املـــادة  ٢اإلمكـــان بصـــيغة الفقـــرة 
الشــــروط الالزمــــة إلنشـــــاء التحفظــــات علـــــى املعاهــــدات املـــــذكورة، 

لسري على منوال املبدأ التوجيهي   يف هذا الشأن. ١-٤وذلك 
ــــات أن املعاهــــدة هــــي  )١٣(  ــــاران املســــتخدمان إلثب واملعي
لكامل" (العدد احملدود للدول اليت شاركت  "معاهدة يلزم تطبيقها 

__________ 
 ٣٤٢ احلاشــية، املرجــع املــذكور ("Müller, "Article 20 (1969) انظــر )٥٦٥( 

ن٨٢١-٨٢٠ أعاله)، ص  .٤٧و ٤٦ ، الفقر
لـد الثــاين، ١٩٦٢ حوليــة التقريـر األول عـن قــانون املعاهـدات، )٥٦٦(  ، ا

 .)١٦، الفقرة (٦٧ ، صAdd.1و A/CN.4/144 الوثيقة
 .٦٢-٦١ املرجع نفسه، ص )٥٦٧( 

ــــــاران  يف التفــــــاوض، وموضــــــوع املعاهــــــدة والغــــــرض منهــــــا) مهــــــا معي
لضرورة تراكميني ن وليسا   شاملني. وال إرشاد

سيسي ملنظمة دولية ٣-١-٤  إنشاء التحفظ على صك 
معاهـــــــــــدة تشـــــــــــّكل الصـــــــــــك تحفظ علـــــــــــى يُنشـــــــــــأ الـــــــــــ 
إزاء الــدول املتعاقــدة واملنظمــات املتعاقــدة ملنظمــة دوليــة  التأسيســي

شــــــــكل قتضــــــــيات المل وصــــــــيغ وفقــــــــاً كــــــــان جــــــــائزاً   األخــــــــرى إذا
 ٧-٨-٢ات، وإذا مت قبوله وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة مـن واإلجراء

 .١٠-٨-٢إىل 

 التعليق
مــــــن النظــــــام  -واألخــــــري  -إن االســــــتثناء الثالــــــث  )١( 

من اتفاقييت فيينـا  ٢٠من املادة  ٤رة "املرن" املنصوص عليه يف الفق
ئــق املنشــئة ملنظمــات  ٣يــرد يف الفقــرة  لو مــن هــذه املــادة ويتعلــق 

حينمـا تشـكل املعاهـدة وثيقـة منشـئة " دولية. ومبوجب هذه الفقرة:
تــــنص املعاهــــدة علـــــى حكــــم خمــــالف، فـــــإن  مل ومـــــا ملنظمــــة دوليــــة،

 ."املنظمة التحفظ يستلزم أن يقبل به اجلهاز املختص يف تلك
 الــــــــوارد أعـــــــــاله أن الــــــــنصويتبــــــــني مبجــــــــرد قـــــــــراءة  )٢( 
 ملنظمــة دوليــة يســتلزم قبــولَ الصــك التأسيســي الــتحفظ علــى  إنشــاء

ــــق اجلهــــاز املخــــتص يف املنظمــــة.  ــــول هــــذا اإلعــــراب عــــن وطرائ القب
 الــيت )٥٦٨(١٠-٨-٢إىل  ٧-٨-٢تعاجلهــا املبــادئ التوجيهيــة مــن 

__________ 
 :١٠-٨-٢إىل  ٧-٨-٢فيما يلي نص املبادئ التوجيهية  )٥٦٨( 

 قبول التحفظ على الصك التأسيسي ملنظمة دولية ٧-٨-٢"  
سيســــياً إذا كانــــت املعاهــــدة "   تــــنص  مل ملنظمــــة دوليــــة، ومــــا صــــكاً 

الــتحفظ قبــول اجلهــاز املخــتص يف تلــك حكــم خمــالف، يتطلــب املعاهــدة علــى 
 املنظمة.

سيسيتحفظ على الاجلهاز املختص بقبول  ٨-٨-٢"    صك 
"رهنـــاً بقواعـــد املنظمـــة، يعـــود االختصـــاص يف قبـــول الـــتحفظ علـــى   

سيسي   :ملنظمة دولية إىلصك 
لبّت يف قبول عضو يف املنظمة؛ أو (أ)"    اجلهاز املختص 
 بتعديل الصك التأسيسي؛ أو املختص اجلهاز "(ب)  
 هذا الصك.بتفسري  املختص اجلهاز "(ج)  

سيسيتحفظ على الطرائق قبول  ٩-٨-٢"   صك 
يكــون القبــول الصــادر عــن  رهنــاً بقواعــد املنظمــة، جيــب أال -١" 

املنظمــة  جهــاز املنظمــة املخــتص قبــوالً ضــمنياً. غــري أن قبــول عضــوية الدولــة أو
 الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبوالً لذلك التحفظ.

سيسـي ملنظمـة دوليـة، ألغراض قبول الـتحفظ علـى صـك  -٢" 
املنظمـــات الدوليـــة  ُيشـــرتط القبـــول الفـــردي للـــتحفظ مـــن جانـــب الـــدول أو ال

 األعضاء يف املنظمة.
سيسيتحفظ على القبول  ١٠-٨-٢"   يبدأ نفاذه بعد مل صك 

 )بع على الصفحة التالية(
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 أعمالـــــــه وتصـــــــف احلكـــــــم هـــــــذا معـــــــينتوضـــــــح التعليقـــــــات عليهـــــــا 
 .)٥٦٩(التحضريية

ألســـباب  لتـــذكري جمـــدداً ال يبـــدو مـــن الضـــروري او  )٣( 
مــن املــادة  ٣الفقــرة أحكــام الــيت دفعــت اللجنــة واملــؤمتر إىل اعتمــاد 

يعــــرب  ٧-٨-٢مـــن اتفـــاقييت فيينـــا. ورغـــم أن املبـــدأ التـــوجيهي  ٢٠
لــتحفظ، لملنظمــة يف اعــن ضــرورة قبــول اجلهــاز املخــتص  وافيــاً  تعبــرياً 

ـذا املطلـب فقد رأت اللجنة أن   يف اجلـزء احملـددمن املفيد التـذكري 
ر التحفظـــات. والواقـــع أن قبـــول اجلهـــاز املخـــتص الـــذي يتنـــاول  آ

علـــى الصـــك التأسيســـي  الـــتحفظ إلنشـــاءغـــىن عنـــه  ال يعـــد شـــرطاً 
َره كافـــــة الــــــتحفظ ُحيـــــدث وال .ملنظمـــــة دوليـــــة ذا القبــــــول ـــــ إال آ

مــــن املؤكــــد أن القبــــول الفــــردي للــــتحفظ مــــن جانــــب . و اجلمــــاعي
 قبــــول أنــــه إال ألمــــر احملظــــوريف املنظمــــة لــــيس  اآلخــــرين األعضــــاء

 .)٥٧٠(التحفظإنشاء أثر له على  ال
ر  ٢-٤  التحفظ املُنشأ آ

 التعليق
يف املقصــود ملعــىن  "الـــُمنشأ" رتتـب علــى الــتحفظت )١( 

ر الــــــيت  كــــــل  ١-٤املبــــــدأ التــــــوجيهي  يهــــــدف إليهــــــا صــــــاحب اآل
(موضـوع  ١-١-١وهي حسـبما ورد يف املبـدأ التـوجيهي التحفظ، 

تعــديل األثــر القــانوين ألحكــام معينــة مــن  أو اســتبعاد"التحفظــات) 
بـــــــــبعض اجلوانـــــــــب  يتعلـــــــــق فيمـــــــــاللمعاهـــــــــدة ككـــــــــل  أو املعاهـــــــــدة
لــتحفظ علــى النحــو الــذي موضــوع ايتحقــق  وبــذلك. )٥٧١("احملــددة
 يهدف إليه صاحب التحفظ.  أو ينشده

                                                                                             
 )بع( )٥٦٨احلاشية (

فــذ املفعــول بعــد يف احلالــة املشــار  "إذا مل  يكــن الصــك التأسيســي 
تعــرتض عليــه  ، يعتــرب الــتحفظ مقبــوالً مــا مل٧-٨-٢إليهــا يف املبــدأ التــوجيهي 

شـــهراً بعـــد  ١٢منظمـــة دوليـــة موقعـــة خـــالل فـــرتة أقصـــاها  أي دولـــة موقعـــة أو
ائياً    مىت حتقق". تلقيها إشعاراً بذلك التحفظ. ويكون هذا القبول اإلمجاعي 

، ١٠-٨-٢إىل  ٧-٨-٢انظر التعليقـات علـى املبـادئ التوجيهيـة مـن  )٥٦٩( 
لــــــد الثــــــاين (اجلـــــــزء الثــــــاين)، ص٢٠٠٩ حوليــــــة يتعلـــــــق  ؛ وفيمــــــا١٣٣-١٢٧ ، ا

) مـن التعليـق ٥) إىل (٢ألعمال التحضريية، انظر علـى وجـه اخلصـوص الفقـرات (
 .١٢٨، ص ٧-٨-٢على املبدأ التوجيهي 

  :١١-٨-٢انظر املبدأ التوجيهي  )٥٧٠( 
حتفـــــــــــــظ علـــــــــــــى بشـــــــــــــأن منظمـــــــــــــة دوليـــــــــــــة  العضـــــــــــــو يف"رد فعـــــــــــــل  

 التأسيسي الصك
ــــــدأ التــــــوجيهي  "ال مينــــــع  ــــــدول أو ٧-٨-٢املب ــــــة  ال املنظمــــــات الدولي

مالءمــة حتفــظ علــى  األعضــاء يف منظمــة دوليــة مــن اختــاذ موقــف بشــأن جــواز أو
سيسي للمنظمة. ويكـون هـذا الـرأي يف حـد ذاتـه عـدمي األثـر مـن الناحيـة  صك 

 القانونية".
 والتعليـق عليـه، انظـر ١-١-١لالطالع على نص املبدأ التوجيهي  )٥٧١( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حولية  .١٨١-١٧٦ ، ا

اسـتبعاد  أو التحفظ على تعديل إنشاءوال يقتصر أثر  )٢( 
بـل إنـه جيعـل  ،أكثـر مـن أحكـام املعاهـدة أو حلكـم واحـد األثر القانوين

الـتحفظ، إنشـاء يف املعاهـدة. فبعـد  متعاقـداً  طرفـاً صاحب التحفظ من 
 والطــــــرف املتعاقــــــدصــــــاحب الــــــتحفظ تعاهديــــــة بــــــني العالقــــــة التنشــــــأ 

جتاههـا، وتكـون هلـذه العالقـة  الـتحفظأُنشـئ األطراف املتعاقدة اليت  أو
ر علــى وضــع الدولــة املتعاقــدة املنظمــة املتعاقــدة (املبــدأ التــوجيهي  أو آ

) وعلـى ٢-٢-٤) وعلى بدء نفاذ املعاهدة (املبدأ التـوجيهي ١-٢-٤
الــــتحفظ واألطـــراف الـــيت أُنشــــئ  صـــاحبوجـــود عالقـــة تعاهديــــة بـــني 

) وعلـى العالقـات التعاهديـة ٣-٢-٤ التحفظ إزاءهـا (املبـدأ التـوجيهي
 ). ٥-٢-٤و ٤-٢-٤الناجتة عن ذلك (املبدآن التوجيهيان 

 ضع صاحب التحفظ املُنشأو ١-٢-٤
 وفقـــــــاً للمبـــــــادئ التوجيهيـــــــة الـــــــتحفظمبجـــــــرد إنشـــــــاء  
دولـــــــة صــــــاحب الـــــــتحفظ  ، يصـــــــبح٣-١-٤إىل  ١-٤ مــــــن

 منظمة متعاقدة يف املعاهدة. أو متعاقدة

 التعليق
لنســـبة إنشـــاء رتتـــب علـــى ت )١(  رالـــتحفظ   لصـــاحبه آ

وضــــع صــــاحب وب ذاتــــهالعالقــــات التعاهديــــة وجــــود متعــــددة تتعلــــق ب
بـدء  أيضاً  نتج عنهوقد يبل إزاء األطراف األخرى املتعاقدة. التحفظ 

لنســـبة  املنظمـــات الدوليـــة  أو املتعاقـــدةالـــدول جلميـــع نفـــاذ املعاهـــدة 
ر مباشرة عن الفقرتني  (أ) و(ج) الفـرعيتني املتعاقدة. وتنشأ هذه اآل

ويتعلـــق أول هـــذين  .مـــن اتفـــاقييت فيينـــا ٢٠املـــادة مـــن  ٤الفقـــرة مـــن 
والطـرف صـاحب الـتحفظ تعاهديـة بـني العالقـات نشاء الاحلكمني 

)، جتاهه تحفظأُنشئ ال(أي الطرف املتعاقد الذي  هعاقد الذي قبلاملت
 الدولــةكانــت موافقــة إذا   مــا يف حــني أن احلكــم الثــاين يتنــاول مســألة

فــذ أو إذا   مــا املفعــول أو، بعبــارة أخــرى، ةاملنظمــة الدوليــة املتحفظــة 
يف املعاهــدة. وفيمــا يلــي  متعاقــداً  طرفــاً صــاحب الــتحفظ يصــبح  كــان

 :١٩٨٦ لعام يف اتفاقية فيينا نص احلكمني
تـنص  مل ومـا تشـملها الفقـرات السـابقة، ال يف احلاالت الـيت -٤ 

 املعاهدة على حكم خمالف، فإن:

جيعــل مــن  مــا املنظمــة املتعاقــدة حتفظــاً  أو قبــول الدولــة املتعاقــدة أ)( 
لنســبة إىل الدولــة املتحفظــة طرفــاً الدوليــة املنظمــة  أو الدولــة املنظمــة  أو يف املعاهــدة 

فذة املفعـول لنسـبة  أو اليت قبلته، إذا كانت املعاهدة  فـذة املفعـول  مـىت أصـبحت 
 ؛التحفظ قبلتاملنظمة اليت  أو للمنظمة املتحفظة والدولة أو للدولة

 [...] (ب) 

ـــــة ج)(  ـــــة  أو أي تصـــــرف يعـــــرب عـــــن رضـــــا الدول املنظمـــــة الدولي
فـــذ املفعـــول مبجـــرد أن تقبـــل  مـــا ملعاهـــدة ويتضـــمن حتفظـــاً  الرتبـــاط يصـــبح 

 منظمة متعاقدة واحدة على األقل. أو التحفظ دولة متعاقدة واحدة

 ١٧مشــــروع املــــادة علــــى للجنــــة ويتضــــمن تعليــــق ا )٢( 
 : تفسرياً واضحاً ملوضوع هذه األحكام) ٢٠(اليت أصبحت املادة 
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يقــوم عليهــا النظـــام الـــيت األساســية ثالث الــالقواعـــد  تشــمل ٤الفقــرة 
لتحفظــات  يتعلــق فيمــاالــدول املتعاقــدة  حتكــم وضــع، والــيت ينبغــي أن "رن"املــ

لفقــــرات الســــابقة. شــــمولة امل غــــريعلــــى مجيــــع املعاهــــدات املتعــــددة األطــــراف 
عــل جي مـا أخـرى لـتحفظ علـى أن قبـول دولـة متعاقـدة (أ) الفرعيـة تـنص الفقـرةو 

، إذا  األخـــرىالدولـــة تلـــك لنســـبة إىل مـــن الدولـــة املتحفظـــة طرفـــاً يف املعاهـــدة 
 تـنص الفقــرةو  ].)٥٧٢(مـىت بـدأ نفاذهـا [... أو قـد بـدأ نفاذهـاكانـت املعاهـدة 

لتـــــزام أي تصـــــرف يعـــــرب عـــــن موافقـــــة الدولـــــة علـــــى االعلـــــى أن  )ج( الفرعيـــــة
فــذ  مــا ويتضــمن حتفظــاً  ]ملعاهــدة[ املفعــول مبجــرد أن تقبــل الــتحفظ يصــبح 

 تُعتـربمهم ألنـه حيـدد مـىت  احلكم هذا. و على األقل أخرى دولة متعاقدة واحدة
يــة طريقــة  أو قبلتهــا أو املتحفظــة قــد صــدقت علــى املعاهــدةالدولــة  أصــبحت 

ا  .)٥٧٣(أخرى ملتزمة 

ــــــا ٢٠(أ) مــــــن املــــــادة ٤والفقــــــرة  )٣(   مــــــن اتفاقيــــــة فيين
 )٣-٢-٤يـــــرد جوهرهـــــا يف املبـــــدأ التـــــوجيهي (الـــــيت  ١٩٦٩ لعـــــام
تقــــدم حــــًال ملســــألة حتديــــد التــــاريخ الــــذي ميكــــن فيــــه اعتبــــار أن  ال

ـــــــــدول املتعاقـــــــــدة  صـــــــــاحب الـــــــــتحفظ قـــــــــد انضـــــــــم إىل جمموعـــــــــة ال
(ج) ٤املنظمــات الدوليــة املتعاقــدة. وقــد أدرجــت اللجنــة الفقــرة  أو

 أوضــحوقــد هــذه الفجــوة. يف االتفاقيــة بقصــد ســد  ٢٠مــن املــادة 
 :كالتايل  يف تقريره الرابعهذه املسألة والدوك 
لشـــروط صـــياغة، ألن  إن املســـألة ليســـت جمـــرد مســـألة  األمـــر يتعلـــق 

األطـراف يف إطـار املطلوبة العتبار الدولة املتحفظة "طرفاً" يف معاهدة متعـددة 
احلكومــــة  بــــل كــــذلكســــرتالية، حلكومــــة األا حتــــث، الواقــــع ويف ."املــــرن" النظــــام
لنظـــر إىل األمهيـــة الـــيت اللجنـــة علـــى اختـــاذ موقـــف صـــريح، ، منركيـــةاالد وذلـــك 

ريـــخ بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة ـــا املســـألة لتحديـــد  ميكـــن أن تثـــريه مـــن  وملـــا تتســـم 
لنســـبة للوديـــع. ويعتقـــد املقـــرر اخلـــاص ت  الوضـــع يف إطـــار النظـــام  نأ صـــعو

 أن تُعتـــرب "طرفـــاً" يف املعاهـــدة الـــيت تصـــوغ حتفظـــاً جيـــب دولـــة"املـــرن" هـــو أن ال
ملعاهـدة بقبـول الـتحفظ  ما أن تقوم دولة أخـرى أثبتـت موافقتهـا علـى االلتـزام 

مـــن  ٤احلاليـــة (الفقـــرة  ١٩مـــن املـــادة  ٣ضـــمنياً وفقـــاً للفقـــرة  أو قبـــوالً صـــرحياً 
ه) ٢٠ املادة  .)٥٧٤(اجلديدة الواردة أد

د إليــه ، واملســتنوالــدوكالــذي قدمــه شــرح غــري أن ال )٤( 
 ١٩٦٩ لعـام من اتفاقية فيينا ٢٠ (ج) من املادة٤يف وضع الفقرة 

يســــتلزم تغيــــرياً أو، علــــى أي حــــال، توضــــيحاً: فمــــن املســــتحيل يف 
إذا كـان صـاحب الـتحفظ يصـبح "طرفـاً"  ما أغلب احلاالت حتديد

ملعىن املقصود يف الفقرة  اتفاقية من  ٢(ز) من املادة ١يف املعاهدة 
__________ 

ر االعــــرتاض علــــى  )٥٧٢(  تتعلــــق الفقــــرة الفرعيــــة (ب) يف املقــــام األول 
ه الفــــرع  مــــن دليــــل  ٣-٤حتفــــظ صــــحيح. وخبصــــوص هــــذه النقطــــة، انظــــر أد

بـدء نفــاذ  يفاالعـرتاض  (أثـر ١-٣-٤سـيما املبـدآن التوجيهيــان  املمارسـة، وال
بـــدء عـــدم ( ٤-٣-٤صـــاحب االعـــرتاض وصـــاحب الـــتحفظ) وبـــني  املعاهـــدة

 صاحب االعرتاض ذي األثر األقصى).تحفظ و لاصاحب املعاهدة بني نفاذ 
لـــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاين، الوثيقـــــــــــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــــــــــة )٥٧٣(  ، A/6309/Rev.1، ا
 .١٧التعليق على املادة  ) من٢١الفقرة (،٢٠٧ ص
لـــــد الثـــــاين، الوثيقـــــة ١٩٦٥ حوليـــــة )٥٧٤(  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
 .١١، الفقرة ٥٣-٥٢ ص

 ، ألنه، بصرف النظر عن مسألة إنشاء الـتحفظ،١٩٦٩ لعام فيينا
ميكــن أن يبـــدأ نفــاذ املعاهـــدة بســبب العـــدد احملــدود للـــدول الـــيت  ال

ـــة الـــيت يتناوهلـــا  -وافقـــت عليهـــا  أو تكـــون قـــد صـــدقت وهـــي احلال
ه. ٣-٢-٤مشروع املبدأ التوجيهي   أد

ت كانـــإذا   مـــا ولكـــن ميكـــن علـــى وجـــه اليقـــني حتديـــد )٥( 
ومــىت  منظمــة متعاقــدة أو تصــبح دولــة متعاقــدةالدولــة صــاحبة الــتحفظ 

ملعاهـــدة إذا كانـــت قـــد "رضـــيت  مـــا أي، يـــتم ذلـــك  ســـواءن تـــرتبط 
). ٢املـادة (و) مـن ١(الفقـرة " تدخل مل أو النفاذدخلت املعاهدة حيز 

الـــيت  ٢٠(ج) مـــن املـــادة ٤وهـــذه املســـألة هـــي حتديـــداً موضـــوع الفقـــرة 
رضـــا [صـــاحب الـــتحفظ] تصـــرف يعـــرب عـــن ن أي "تكتفـــي بـــذكر أ

ملعاهدة فـذ املفعـول مـا ويتضمن حتفظاً  الرتباط  مبجـرد أن  *يصـبح 
 من الدول املتعاقدة األخرى". تقبل التحفظ دولة واحدة على األقل

ـــــدو العامـــــة ترغـــــم أن القاعـــــدة و  )٦(  حمـــــددة بوضـــــوح يف ب
أي أن صـــــاحب  -مـــــن اتفـــــاقييت فيينـــــا  ٢٠املـــــادة مـــــن  (ج)٤ الفقـــــرة

أن تقبـــل حتفظـــه  مـــا منظمــة متعاقـــدة أو الــتحفظ يصـــبح دولـــة متعاقـــدة
 - علـى األقـلمنظمة متعاقدة واحدة  أو الصحيح دولة متعاقدة واحدة

فاجلهــات  يــزال يفتقــر إىل االتســاق والتجــانس. ال فــإن تطبيقهــا العملــي
عــدة، أي اجلهــات الوديعــة، تطبقهــا يف الرئيســية املعنيــة بتطبيــق هــذه القا

 .معظم احلاالت بصورة تقريبية إىل حد كبري

لألمــــــم  األمــــــني العــــــاموعلــــــى ســــــبيل املثــــــال، يقبــــــل  )٧( 
أي  أن يــودعَ  للمعاهــدات املتعــددة األطــراف، ، بصــفته وديعــاً املتحــدة
ويكــون مشــفوعاً مبعاهــدة  لتــزامعلــى اال ةوافقــاملعــن فيــه  يُعــَربصــك 

ميتنـــع عـــن اختـــاذ أي موقـــف بشـــأن مســـألة صـــحة  إذ وهـــو،تحفظ، بـــ
ره، "يبــنيِّ  أو الــتحفظ يف األحــوال العاديــة أن التــاريخ الــذي ينبغــي آ

أمــر كــل طــرف لرتك يــملعاهــدة و حكــام األ وفقــاً يبــدأ فيــه نفــاذ الصــك 
ــــــــراه مناســــــــباً مــــــــن  مــــــــا اســــــــتخالص ر القانونيــــــــة ي  لتحفظــــــــاتلاآل

احلصـــول علـــى األمـــني العـــام ينتظـــر  ال . وبعبـــارة أخـــرى،)٥٧٥(املعنيـــة"
 صــــك تصــــديقموافقــــة واحــــدة علــــى األقــــل ليقبــــل اإليــــداع النهــــائي ل

  يتعامـــــــل مـــــــع هـــــــذه الصـــــــكوك بـــــــلتحفظ، مشـــــــفوع بـــــــانضـــــــمام  أو
 :مشفوع بتحفظانضمام غري  أو تصديق يتعامل مع أي صك كما

األمـر، يف هـذا  من غري املفرتض أن يفصل األمني العـامإىل أنه ونظراً 
ر احملتملـــة للصـــك احملتـــوي علـــى حتفـــظ، ال فإنـــه ســـيما  وال يســـعه البـــت يف اآل
 إذا كانت املعاهدة يبدأ نفاذها بني الدولة املتحفظة والدول األخرى، ما حتديد
ألحــرى بــني الدولــة املتحفظــة والدولــة الــيت تصــوغ اعرتاضــاً علــى الــتحفظ.  أو

يبـــدأ علــى أن املعاهــدة معاهــدة تـــنص للاألحكـــام اخلتاميــة وعليــه، فــإذا كانــت 
 قبـــولال أو املوافقـــة أو صـــكوك التصـــديقعـــدد معـــني مـــن مبجـــرد إيـــداع نفاذهـــا 

يف الفقــرة  يــرد مــا مــع مراعــاةو ، األمــني العــام بصــفته وديعــاً فــإن االنضــمام،  أو
__________ 

 )٥٧٥( United Nations, Summary of practice of the Secretary-

General as depositary of multilateral treaties (United Nations 

publication, Sales No. E/F.94.V.15, document ST/LEG/7/Rev.1), 

para. 187. 
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خــذ يف احلســبان يف عمليــة عــدالتاليــة لبــدء الصــكوك الالزمــة  ، درج علــى أن 
غـري  أو سـواء كانـت مشـفوعة، قُبـل إيـداعهاالصـكوك الـيت  مجيـعنفاذ املعاهـدة 

رت تلك التحفظات  .)٥٧٦(تثر اعرتاضات مل أو مشفوعة بتحفظات وسواء أ

اســــــتناداً إىل  )٥٧٧(وتعــــــرض هــــــذا املوقــــــف لالنتقــــــاد )٨( 
مقـــروءة فيينـــا ( يتاتفـــاقي مـــن ٢٠املـــادة (ج) مـــن ٤الفقـــرة مضـــمون 

األمــــني العــــام هــــذا . وبــــرر )٢٠املــــادة مــــن  ٥ الفقــــرةالقــــرتان مــــع 
  نه:املوقف 

تشــــارك فيهــــا دول مل يســــبق أبــــداً أن اعرتضــــت دولــــة علــــى بــــدء نفــــاذ معاهــــدة 
 يف احلسـبان مـا ميكـن اسـتبعاد أخـذ صـك ال هنـإ ميكـن القـول أخـرياً و متحفظة. 

إذا اعرتضــــت مجيــــع الــــدول املتعاقــــدة األخــــرى دون اســــتثناء علــــى مشــــاركة  إال
ملعاهــدة، ولــيس ذلــك فحســب، بــل وأعربــت تلــك الــدول الدولــة املتحفظــة يف ا

ا بـــدء نفـــاذ  املعرتضـــة مجيعهـــا بشـــكل قـــاطع عـــن رغبتهـــا يف أن متنـــع اعرتاضـــا
 .)٥٧٨(املعاهدة بينها وبني الدولة املتحفظة

كســــــتان إىل حــــــديث، مثــــــال وإلعطــــــاء  )٩(  انضــــــمت 
 ١٧مــــؤرخ إشــــعار االتفاقيــــة الدوليــــة لقمــــع متويــــل اإلرهــــاب مبوجــــب 

بتحفظــات علـــى  . وكــان هــذا الصـــك مشــفوعاً ٢٠٠٩ حزيران/يونيــه
. ورغــــم هــــذه التحفظــــات، )٥٧٩(مــــن االتفاقيــــة ٢٤و ١٤و ١١ املــــواد
 ٢٠٠٩حزيران/يونيـه  ١٩املـؤرخ األمني العام يف إشـعار الوديـع  اعترب
 :أن

 ٢٠٠٩متوز/يوليــه  ١٧لنســبة لباكسـتان يف ســيبدأ نفاذهـا يـة االتفاق
 يلي: ما تفاقية اليت تنص علىاالمن  ٢٦من املادة  ٢لفقرة حكام األ وفقاً 

توافــــق  أو تقبلهــــا أو لنســــبة إىل كــــل دولــــة تصــــدق علــــى االتفاقيــــة" 
 املوافقــــــة أو القبــــــول أو التصــــــديقوثيقــــــة تنضــــــم إليهــــــا بعــــــد إيــــــداع  أو عليهــــــا

ريخ  ةاالنضمام الثاني أو ن االتفاقية يف اليوم الثالثني من  والعشرين، يبدأ سر
 .)٥٨٠("انضمامها أو موافقتها أو قبوهلا أو تصديقهاوثيقة إيداع تلك الدولة 

__________ 
 .١٨٤املرجع نفسه، الفقرة  )٥٧٦( 
 P.-H. Imbert, "A l’occasion de l’entrée en vigueur de laانظـر  )٥٧٧( 

Convention de Vienne sur le droit des traités - Réflexions sur la pratique 

suivie par le Secrétaire général des Nations Unies dans l’exercice de ses 

fonctions de dépositaire", Annuaire français de droit international, vol. 26 

(1980), pp. 524-541؛ وGaja, "Unruly treaty reservations" املرجـع املـذكور ،
، املرجـــــع Riquelme Cortado ؛ أو٣٢٤-٣٢٣ أعـــــاله)، ص ٣٨٢(احلاشــــية 

 Müller, "Article 20 ؛ أو٢٥٠-٢٤٥ أعــاله)، ص ٣٦١املــذكور (احلاشــية 

، ٨٢٢-٨٢١ أعـــــــــــــــاله)، ص ٣٤٢، املرجـــــــــــــــع املـــــــــــــــذكور (احلاشـــــــــــــــية "(1969)
 .٤٨ الفقرة

 )٥٧٨( Summary of practice of the Secretary-General as depositary 

of multilateral treaties  ١٨٦أعاله)، الفقرة  ٥٧٥(انظر احلاشية. 
 )٥٧٩( Multilateral Treaties ... )الثـامن  الفصـل ،)أعـاله ٣٥٩حلاشـية ا

 .١١-عشر
؛ ميكـن االطـالع C.N.371.2009.TREATIES-1 إشعار الوديع رقـم )٥٨٠( 

 http://treaties.un.org (Status of Treatiesعليـه علـى املوقـع الشـبكي التـايل: 

كسـتان اعترب الوديعُ من مث، و  فـذ املفعـول يف احلـال  صـكاً  صـك 
مـــن  ٢٠املـــادة (ج) مـــن ٤ بصـــرف النظـــر عمـــا تـــنص عليـــه الفقـــرة

كســتان، . و ١٩٦٩ لعــام اتفاقيــة فيينــا لنســبة للوديــع، أصــبحت 
الدوليـــة لقمـــع تفاقيـــة االاألطـــراف يف بـــل مـــن الـــدول املتعاقـــدة مـــن 

قبـول لت قد  اعما إذا كانت حتفظا بغض النظرمتويل اإلرهاب 
 .)٥٨١(ة األخرىتعاقدعلى األقل من األطراف املطرف واحد 

 مـــــا يبـــــدو منـــــذ ســـــنواتفيوهـــــذه املمارســـــة املتبعـــــة  )١٠( 
بوقت  ١٩٦٩ لعام اتفاقية فييناواليت سبق وجودها اعتماد  عديدة،

 ففــــــي. دول وديعــــــة أخــــــرى أو مؤسســــــات أيضــــــاً طويــــــل، اتبعتهــــــا 
، كـــل مـــن اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة وجملـــس أوروأبلـــغ   ١٩٦٥ عـــام

لدولــة املتحفظــة ن االعــام  األمــنيَ ، )٥٨٢(عتبارمهــا جهتــني وديعتــني
ـــــدخل يف احلـــــال يف حســـــاب عـــــدد  ـــــدان ال"ت لبـــــدء نفـــــاذ الـــــالزم بل

عــــرب عــــن موافقتهــــا علــــى حاملــــا ت ،بعبــــارة أخــــرىو ، )٥٨٣("االتفاقيـــة
أفادت جهات وديعة أخرى، و االلتزام شافعًة تلك املوافقة بتحفظ. 

ت املتحــدة  األغذيــة منظمــة و منظمــة الــدول األمريكيــة و مثــل الــوال
خمتلفــة إىل حــد مــا، فهــي ممارســة تباعهــا ، املتحــدةوالزراعــة لألمــم 
 .)٥٨٤(من الدول املتعاقدةعترب الدول املتحفظة ت ال من حيث املبدأ

وتـــرى اللجنـــة، دون أن تقصـــد إبـــداء رأيهـــا بشـــأن  )١١( 
لــرغم مــن أن )٥٨٥(مــدى ســالمة هــذه املمارســة تطبيــق الفقــرة ، أنــه 

نــــه إيقــــال عنــــه  مــــا أقــــل مــــن اتفــــاقييت فيينــــا ٢٠(ج) مــــن املــــادة ٤
لـــــرتدد،   القاعـــــدة املنصــــوص عليهـــــا يف هــــذا احلكـــــمفــــإن مشــــوب 

مـن النظـام الــذي  جـزءاً بـدون شـك تشـكل فهـي حجيتهـا. تفقـد  مل
 ١٩٦٩ يأقرتــه اتفاقيتــا فيينــا لعــام مــا حيكــم التحفظــات علــى حنــو

 وضـــــع وعـــــدم هاســـــتكمالمبـــــدأ اللجنـــــة  والـــــذي التزمـــــت، ١٩٨٦و
مــن  ٢٠(ج) مــن املــادة ٤يــرد يف الفقــرة  ملــا . ووفقــاً )٥٨٦(يناقضــه مــا

                                                                                             
(Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General)—

Depositary Notifications). 
انظر أيضاً، على سبيل املثال، حتفظ السلفادور الذي صـاغته عنـد  )٥٨١( 

ر/مــايو  ٢٧تصــديقها، يف  ت ٢٠٠٨أ ، علــى اتفاقيــة اســتكهومل بشــأن امللــو
 ٢٥العضـــوية الثابتـــة. فقـــد أكـــد إشـــعار الوديـــع الصـــادر عـــن األمـــني العـــام يف 

مـن  أن السلفادور سُتعترب دولـة طرفـاً يف "اليـوم التسـعني ٢٠٠٨آب/أغسطس 
منظمـــــة التكامـــــل االقتصـــــادي اإلقليمـــــي صـــــك  ريـــــخ إيـــــداع تلـــــك الدولـــــة أو

ـا"، وفقـاً للمـادة  املوافقة أو القبول أو التصديق أو مـن  ٢٦االنضمام اخلاص 
، املرجـــــع C.N.436.2008.TREATIES-5 هـــــذه االتفاقيـــــة (إشـــــعار الوديـــــع رقـــــم

نضـــمامها إىل إعـــالن مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية املصـــاحب لصـــك ا نفســـه)، أو
اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وإشـــعار الوديـــع املتصـــل بـــه (إشـــعار 

 ، املرجع نفسه).C.N.792.2009.TREATIES-37 الوديع رقم
لد الثاين١٩٦٥ حوليةانظر  )٥٨٢(   .٩٨ ، صA/5687، الوثيقة ، ا
 املرجع نفسه. )٥٨٣( 
 املرجع نفسه. )٥٨٤( 
ه املبدأ التوجيهي  )٥٨٥(   والتعليق عليه.  ٢-٢-٤انظر أد
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء الثــــــاين)١٩٩٥ حوليــــــةانظــــــر  )٥٨٦(  ، ٢٠٩ ، ص، ا

 .٤٨١ الفقرة
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منظمـة  أو دولـة متعاقـدةيصـبح صـاحب الـتحفظ  ال اتفاقييت فيينا،
منظمــــة  أو أخــــرىبعــــد إعــــراب دولــــة متعاقــــدة واحــــدة  إال متعاقــــدة

 علـــى األقـــل عـــن قبوهلـــا للـــتحفظ إمـــا قبـــوالً  أخـــرى متعاقـــدة واحـــدة
يتحقــق  ضــمنياً  قبــوالً  أو مــا نــدر،في إال حيــدث مــا ال ، وهــوصــرحياً 

مــــــن  ٥الفقــــــرة  يف بعــــــد انقضــــــاء املهلــــــة الزمنيــــــة املنصــــــوص عليهــــــا
ــــدواملشــــار إليهــــا يف  ٢٠ املــــادة  )٥٨٧(١٣-٦-٢ني التــــوجيهيأين املب

صــارم يرتتــب علــى التطبيــق الأســوأ احلــاالت،  ويف .)٥٨٨(١-٨-٢و
 لنســـــبة شـــــهراً  ١٢بـــــدء نفـــــاذ املعاهـــــدة ملـــــدة  خـــــرُ  هلـــــذا احلكـــــم

 . ومــن املؤكــد أن هــذا التــأخري ميكــن اعتبــاره أمــراً لصــاحب الــتحفظ
الطرف املتسـبب يف صاحب التحفظ هو غري مرغوب فيه؛ غري أن 

حية أخـرى، ميكـن اختصـار ، حيةالتأخري من  هـذا التـأخري ومن 
واحــدة تعاقــدة ممنظمــة  أو أخــرى واحــدةمتعاقــدة دولــة  أعربــتإذا 

 . لتحفظأخرى عن قبوهلا الصريح ل
ـــاالت االعتياديـــــة، بيـــــد أن  مـــــا وهـــــذا )١٢(  حيـــــدث يف احلــ

ــــوجيهي  تشــــمل يف الوقــــت ذاتــــه احلــــاالت  ١-٢-٤صــــيغة املبــــدأ الت
مــــن  ٣و ٢و ١االعتياديــــة واحلــــاالت اخلاصــــة الــــيت تتناوهلــــا الفقــــرات 

 املبـــدأ التــــوجيهيمـــن اتفـــاقييت فيينـــا. وهلــــذا الســـبب، فـــإن  ٢٠ املـــادة
يكــــرر ببســــاطة شــــرط تــــوافر قبــــول واحــــد، وإمنــــا يتنــــاول  ال ١-٢-٤

. فهـــذه الصـــيغة تســـمح، مـــثًال، يف املبـــدأ )٥٨٩(مســـألة إنشـــاء الـــتحفظ
يتطلــب إنشــاؤها  ال التــوجيهي نفســه بشــمول حالــة التحفظــات الــيت

. )٥٩٠(قبـــول طـــرف آخـــر، وذلـــك ألن املعاهـــدة تـــنص عليهـــا صـــراحة
علــى هــذا النحــو جيعــل صــاحب الــتحفظ دولــة والــتحفظ الــذي يُنشــأ 

 . متعاقدة منظمة أو متعاقدة
وكــان ذلــك، علــى ســبيل املثــال، االســتدالل الــذي  )١٣( 

 يف فتواهــا حمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســاناســتندت إليــه 
، لــتخلص إىل أن الدولــة الــيت تصــوغ حتفظــاً تُعتــرب مــن ١٩٨٢ لعــام

ــــــدة ــــــخ مــــــن  أو الــــــدول املتعاق ري األطــــــراف املتعاقــــــدة ابتــــــداء مــــــن 
التصــديق. ومــن املؤكــد أن هــذا االســتدالل يقــوم علــى تفســري واســع 

مـــــن  ١ملفهــــوم "الـــــتحفظ الــــذي جتيـــــزه املعاهــــدة صـــــراحة" (الفقــــرة 
ر الـــتحفظ )٥٩١()٢٠ املـــادة  الــــُمنشأ. بيـــد أن االســـتنتاج املتعلـــق 

 يثري خالفاً: ال على هذا النحو

__________ 
والتعليـــق عليــــه،  ١٣-٦-٢لالطـــالع علـــى نـــص املبـــدأ التـــوجيهي  )٥٨٧( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٨ حوليةانظر   .١١٨-١١٥ ، ا
والتعليـق عليـه، انظـر  ١-٨-٢لالطالع على نص املبدأ التوجيهي  )٥٨٨( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٣-١٢١ ، ا
) مــــــــــن التعليــــــــــق علــــــــــى املبــــــــــدأ ٣) و(٢انظــــــــــر أيضــــــــــاً الفقــــــــــرتني ( )٥٨٩( 

ه. ٣-٢-٤ التوجيهي  أد
 والتعليق عليه أعاله. ١-١-٤انظر املبدأ التوجيهي  )٥٩٠( 
 )٥٩١( The Effect of Reservations on the Entry into Force of the 

American Convention on Human Rights  أعــاله) ٥١٨(انظــر احلاشــية ،
 .٣٦الفقرة 

ض هـــــذا التحليــــل، فـــــإن اإلشــــارة الـــــواردة يف بنــــاء علــــى ذلـــــك، ولغــــر 
ـــا إذن صـــريح  إال معـــىن هلـــا ال مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٧٥ املـــادة إذا ُفِهمـــت علـــى أ

 أي حتفظــات تراهــا مناســبة، بشــرط إصــداراهلــدف منــه هــو متكــني الــدول مــن 
ــــذه  أال تتعــــارض تلــــك التحفظــــات مــــع موضــــوع املعاهــــدة والغــــرض منهــــا. و

) مــــن اتفاقيــــة فيينــــا، ١(٢٠ اضــــعة ألحكــــام املــــادةالصــــفة، ميكــــن أن تعتــــرب خ
لتايل  .)٥٩٢(تقتضي قبول أي دولة طرف أخرى ال و

تــرى اللجنــة أن مــن الحظــات، امل هــذهوبنــاء علــى  )١٤( 
ُــــدرَ الضــــروري  ــــوجيهيالبــــدأ املليــــل املمارســــة دج يف أن ي  ١-٢-٤ ت

 ٢٠(ج) مـــن املـــادة ٤لفقـــرة حرفيـــاً ل استنســـاخاً يكـــن  مل إنالـــذي و 
وفقـــاً للمبـــادئ  الـــتحفظفبمجـــرد إنشـــاء . ايعـــرب عـــن مضـــموفهـــو 

صـــك  ، يصـــبح٣-١-٤و ٢-١-٤و ١-١-٤و ١-٤التوجيهيـــة 
فــــذ املفعــــول وجيعــــل مــــن  أو تصــــديق انضــــمام صــــاحب الــــتحفظ 

. ويعين ذلـك أن منظمة متعاقدة أو دولة متعاقدةصاحب التحفظ 
ــــة  ــــتحفظ يصــــبح دول  منظمــــة متعاقــــدة مــــع أو متعاقــــدةصــــاحب ال

ر إذا مــــــا قــــــد بــــــدأ  املعاهــــــدة تكــــــن مل يرتتــــــب علــــــى ذلــــــك مــــــن آ
 طرفـــاً يف املعاهـــدة إذا كانـــت قـــد بـــدأ نفاذهـــا فعـــالً  أو ،)٥٩٣(نفاذهـــا

 .)٥٩٤(سيبدأ نفاذها لذلك أو
 أثر إنشاء التحفظ يف بدء نفاذ املعاهدة  ٢-٢-٤

يُــدرَج ، تكــن املعاهــدة قــد بــدأ نفاذهــا بعــد مل إذا -١ 
الــدول املتعاقـــدة العــدد املطلــوب مــن ضــمن صــاحب الــتحفظ 

 لبدء نفاذ املعاهدة مبجرد إنشاء التحفظ.واملنظمات املتعاقدة 
ـــتحفظ يف  -٢  ُـــدرَج صـــاحب ال جيـــوز مـــع ذلـــك أن ي

الـــــدول املتعاقـــــدة العـــــدد املطلـــــوب مـــــن ضـــــمن ريـــــخ أســـــبق 
ذلـك يف  تعـارض مل لبدء نفاذ املعاهـدة، إذااملنظمات املتعاقدة و 

 منظمة متعاقدة. أو احلالة املعنية أي دولة متعاقدة

 التعليق
ـــــــواردة يف املبـــــــدأ )١(  ـــــــق القاعـــــــدة العامـــــــة ال ـــــــد تطبي  عن

 ، جيـــب التمييـــز بـــني حالـــة عـــدم نفـــاذ املعاهـــدة١-٢-٤التـــوجيهي 
يتناوهلـا املبـدأ التـوجيهي  مـا قد يطرح مشاكل معقـدة إىل حـدٍّ  مما -
وهي حالـة أقـل تعقيـداً بكثـري يتناوهلـا  -وحالة نفاذها  - ٢-٢-٤

 . ٣-٢-٤املبدأ التوجيهي 
يبــدأ نفاذهــا بعــد،  مل والواقــع أنــه إذا كانــت املعاهــدة )٢( 

فإن إنشاء التحفظ وصحة الصك الذي أعرب بـه صـاحب الـتحفظ 
ملعاهــــدة قــــد يرتتــــ ب عليهمــــا بــــدء نفــــاذ عــــن موافقتــــه علــــى االلتــــزام 

لنسبة  صـاحب فيهـا  مبـا ،الدول واملنظمات املتعاقدة جلميعاملعاهدة 
ُأضــــيف صــــاحب الــــتحفظ، بعــــد إذا نطبــــق هــــذا األمــــر ويالــــتحفظ. 

__________ 
 .٣٥املرجع نفسه، الفقرة  )٥٩٢( 
ه. ٢-٢-٤انظر املبدأ التوجيهي  )٥٩٣(   أد
ه. ٣-٢-٤انظر املبدأ التوجيهي  )٥٩٤(   أد
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يف املعاهـــدة فـــأدى ذلـــك إىل إىل األطـــراف املتعاقـــدة إنشـــاء حتفظـــه، 
 حتقق هذه النتيجـة إىل حـد بعيـدالوفاء بشروط بدء نفاذها. ويتوقف 

شـــروط بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة الـــيت ســـيما  وال كـــل حالـــة،ظـــروف  لـــى ع
وعـدد األطـراف املتعاقـدة وغـري ذلـك.  اخلتاميـةتنص عليهـا أحكامهـا 

فيمــا عــدا إذن اســتخالص قاعــدة عامــة يف هــذا الصــدد مــن املتعــذر و 
 العــدد املطلـــوب مـــن ضـــمنـُمنشأ الـــصـــاحب الــتحفظ إدراج وجــوب 
لبـــدء نفـــاذ املعاهـــدة. وهـــذا هـــو املبـــدأ املنظمـــات املتعاقـــدة  أو الـــدول

 .٢-٢-٤من املبدأ التوجيهي  ١الذي تنص عليه الفقرة 
خــذ يف االعتبــار ٢أمــا الفقــرة  )٣(  ــا أن  ، فاملقصــود 

دون احلكـــم  -املمارســـة الغالبـــة، علـــى األرجـــح، للجهـــات الوديعـــة 
ها األمني العام (وعلى أي حال، املمارسة اليت يتبع -على صحتها 

ــــا أعــــاله ) والــــيت تتمثــــل يف اعتبــــار )٥٩٥(لألمــــم املتحــــدة والــــوارد بيا
منظمــــة متعاقــــدة فــــور إيــــداع  أو صــــاحب الــــتحفظ دولــــة متعاقــــدة

الصك الذي يعرب عن موافقتـه علـى االلتـزام، دون االهتمـام بصـحة 
 عدم صحته. أو التحفظ
احلــرص وكــان الــدافع لصــياغة هــذه الفقــرة الثانيــة هــو  )٤( 

ـا ت خاصـة،  مل على مراعـاة ممارسـة يبـدو أ تسـبب حـىت اآلن صـعو
مـــع عـــدم التشـــكيك يف قاعـــدة واضـــحة جـــداً وغـــري قابلـــة لتفســـريات 

مـــن اتفـــاقييت فيينـــا. وجمـــرد  ٢٠(ج) مـــن املـــادة ٤شـــىت تـــرد يف الفقـــرة 
كان  ما ذكر إمكانية توصل األطراف إىل اتفاق خمالف هلذه القاعدة

لتوفيـق بـني هـذين الشـاغلني: ففضـالً عـن أن مجيـع املبــادئ  ليسـمَح 
التوجيهية الواردة يف دليل املمارسـة لـيس هلـا سـوى قيمـة إرشـادية وأنـه 
تفـاق (صــحيح) فيمــا بينهــا، قــد  يظـل لألطــراف حريــة اخلــروج عنهــا 
ـرد سـكوت  ن اتفاقـاً قـد مت  تثور شـكوك جديـة يف إمكانيـة القـول 

ذا املنطلــق، رفضــت حمكمــة العــدل مجيــع األطــراف األخــرى. ومــن هــ
أن تعتــرب جمــرد اللجــوء إىل  ١٩٥١ عــام الدوليــة يف فتواهــا الصــادرة يف

مؤسسة وديعة موافقًة من الدول على مجيع قواعد تلك اجلهة الوديعة 
ا:  ملالحظـة أوالً أن وجـود ممارسـة إداريـة لــيس "وممارسـا مـن اجلـدير 

قد يكـون لـدى الـدول  ما يديف حد ذاته عنصراً حامساً ميّكن من حتد
دة اجلماعيــة مــن تصــور للحقــوق وااللتزامــات  املتعاقــدة يف اتفاقيــة اإل

ملثـــل، .)٥٩٦("الناشـــئة عـــن االتفاقيـــة تعتـــرب اللجنـــة أن مـــن املالئـــم  مل و
اإلشــارة إىل املمارســة املعتــادة الــيت يتبعهــا الوديــع دون تقــدمي توضــيح 

ن هــذا قــد يــؤدي إىل ، حيــث رأت أغلبيــة مــن أعضــائها أ)٥٩٧(إضــايف

__________ 
 .١-٢-٤) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١٠) إىل (٦الفقرات ( )٥٩٥( 
 )٥٩٦( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide أعــاله)،  ٣٢٣احلاشــية  (انظــر
 .٢٥ ص
 ٢-٣-٢مثلمــا فعلــت ذلــك يف حــاالت أخــرى؛ انظــر املبــدأ التــوجيهي  )٥٩٧( 

تكـن  مل مـا تـنص املعاهـدة علـى حكـم خمـالف أو (قبول صوغ حتفظ متأخر): "مـا مل
*، يعتــرب الطــرف املتعاقــد قــد قبــل املمارســة املعتــادة الــيت تتبعهــا اجلهــة الوديعــة خمتلفــة

يعـــرتض هـــذا الطـــرف علـــى صـــوغ الـــتحفظ قبـــل انقضـــاء  صـــوغ حتفـــظ متـــأخر إذا مل
لــتحفظ" (لالطــالع علــى نـــص مهلــة االثــين عشــر شـــهراً الــيت تلــي تلّقيــه اإل شـــعار 

تكريس وتشجيع اللجـوء إىل هـذه املمارسـات الـيت تتعـارض مـع نـص 
 من اتفاقييت فيينا. ٢٠(ج) من املادة ٤وروح الفقرة 

ا، واملتمثلة يف إضافة فقرة  )٥(  والصيغة اليت مت األخذ 
نيـــة، هـــي صـــيغة تكتفـــي بوصـــف ممارســـة بعـــض اجلهـــات الوديعـــة 

للقاعــدة. وتعكــس عبــارة "جيــوز مــع ذلــك أن يُــدرَج بوصــفها بــديًال 
صــــــاحب الــــــتحفظ" الطــــــابع االختيــــــاري هلــــــذه املمارســــــة املخالفــــــة 

تعارض ذلك يف احلالة  مل التوضيح النهائي القائل "إذا أما للقاعدة،
منظمــــة متعاقــــدة" فهــــو حيــــافظ علــــى  أو املعنيــــة أي دولــــة متعاقــــدة

ذا اعرتضــت علــى ذلــك إ ١تطبيــق املبــدأ املنصــوص عليــه يف الفقــرة 
 منظمة متعاقدة واحدة. أو اإلدراج دولة متعاقدة واحدة

ريخ أسـبق"  )٦(  حية أخرى، يقصد بعبارة "يف  ومن 
لنســبة للممارســات الــيت ميكــن  احملافظــة علــى قــدر كبــري مــن املرونــة 
أن تُتبع يف املستقبل، وعلى سبيل املثال، إمكانية عدم استبعاد كل 

إعراب صاحب الـتحفظ عـن موافقتـه علـى االلتـزام فاصل زمين بني 
املنظمـة املتعاقـدة.  أو ملعاهدة وبني اكتسابه صـفة الدولـة املتعاقـدة

ولكن يف هذه احلالة تظـل تلـك املمارسـة خاضـعة ملبـدأ عـدم وجـود 
 أي اعرتاض. 

أثر إنشاء التحفظ يف وضع صاحب التحفظ كطرف  ٣-٢-٤
 يف املعاهدة

لنســبة جيعــل إنشــاء الــتحفظ صــ  احبه طرفــاً يف املعاهــدة 
املتعاقدة اليت أُنشئ التحفظ إزاءهـا املنظمات املتعاقدة و لدول ل

فذة  مىت بدأ نفاذها. أو إذا كانت املعاهدة 

 التعليق
ن ينشــئ قبــول الــتحفظ قاعــدة إن ال )١(  الــيت تقضــي 

املنظمــة  أو والدولـةالصـحيح عالقـة تعاهديـة بــني صـاحب الـتحفظ 
الـــــيت قبلـــــت الـــــتحفظ هــــي قاعـــــدة ميليهـــــا املنطـــــق الســـــليم. الدوليــــة 
شـــــكال شـــــىت يف  وهـــــي  نياخلاصـــــ يناملقـــــرر مجيـــــع مشـــــاريع تظهـــــر 
ــج والــدوك  نياملعنيــ مبســألة قــانون املعاهــدات. والفــرق الوحيــد بــني 

الــالزم لتحقيــق هـــذا  حـــاالت القبــول ــج أســالفه يتمثــل يف عــددو 
لنظـــــام فـــــاملقررون اخلاصـــــ. األثـــــر ون الثالثـــــة األوائـــــل، املتمســـــكون 

 تنشــــأ ال كــــانوا يعتــــربون أن العالقــــة التعاهديــــة،  التقليــــدي لإلمجــــاع
مجيـــــع األطـــــراف املتعاقـــــدة األخـــــرى قـــــد قبلـــــت بعـــــد أن تكـــــون  إال

خـــذ بــه رنالــنهج املـــ أمـــا الــتحفظ. كـــل فيســمح ل، والـــدوك الــذي 
إذا كـان الـتحفظ  مـا ن تقرر بصورة فردية دولة (أو منظمة دولية)

راً  قابًال لالحتجـاج بـه إزاءهـا، بـل إن قبوهلـا الفـردي يُنشـئ أيضـاً آ
، األخـرى املنظمـات الدوليـة أو بصرف النظر عـن ردود فعـل الـدول

ر تقتصـر،ولكن صــاحب العالقـات الثنائيـة بـني علــى  ،منطقيـاً  هـا آ

                                                                                             
لــــد الثـــاين (اجلــــزء الثــــاين) ٢٠٠١ حوليـــةاملبـــدأ التــــوجيهي والتعليـــق عليــــه، انظــــر  ، ا

 ).٢٤٣-٢٤٢ والتصويب، ص
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أوضــــحت اللجنــــة يف د قــــ. و الــــتحفظ واجلهــــة الــــيت قبلــــت الــــتحفظ
القـراءة األوىل أن تطبيـق يف املعتمـد  ٢٠مشروع املادة  تعليقها على
 ميكن املرنهذا النظام 

املتحفظـــة طرفـــاً يف املعاهـــدة الدولـــة أن يفضـــي إىل وضـــع تكـــون فيـــه لتأكيـــد 
لنسبة إىل الدولة (ص)، رغم ارتبـاط  لنسبة للدولة (سني)، وغري طرف فيها 

ملعاهــدة. الــدولتني (س) و ولكــن يف حالــة وجــود معاهــدة (ص) فيمــا بينهمــا 
بـني دول كثـرية، يبـدو للجنـة أن هـذه مربمـة معاهـدة  أو عامة متعددة األطـراف

عرتاضــها، دون بــدء النتيجــة  ن حتــول،  أقــل ضــرراً مــن الســماح للدولــة (ص) 
  .)٥٩٨(نفاذ املعاهدة بني الدولة املتحفظة والدولة (س) اليت قبلت التحفظ

"النسبية" يف  شاركةالقائم على امل نظامولكن هذا ال )٢( 
 "العاديــــة" إلنشــــاء الــــتحفظ. يف احلالــــة إال ينطبــــق ال )٥٩٩(املعاهـــدة

ميكــــن تطبيقــــه يف احلــــاالت الــــيت يكــــون فيهــــا  ال ومــــن الواضــــح أنــــه
إلمجـــاع  ولكـــي تكـــون ملثـــل هـــذا الـــتحفظ. الزمـــاً إلنشـــاء القبـــول 

ر  لنسـبة  مبا املتوخاة منه،التحفظ اآل يف ذلك بدء نفاذ املعاهـدة 
لصــاحب الــتحفظ، جيــب أن توافــق مجيــع األطــراف املتعاقــدة علــى 

لضــرورة )٦٠٠(الــتحفظ . وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن نفــاذ املعاهــدة يبــدأ 
حيــــة،  لنســــبة جلميــــع األطـــراف املتعاقــــدة، مــــن  لطريقـــة نفســــها 

حيـــة أخـــرى. وهنـــاك حـــل مماثـــل يفـــرض  وصـــاحب الـــتحفظ، مـــن 
نفســــه يف حالــــة الــــتحفظ علــــى الصــــك التأسيســــي ملنظمــــة دوليــــة، 
حيـــث يكــــون قبــــول اجلهـــاز املخــــتص هــــو الســـبيل الوحيــــد إلنشــــاء 

 .)٦٠١(الـتحفظ وضـم صــاحب الـتحفظ إىل أســرة األطـراف املتعاقــدة
أن يــــتم احلصــــول علــــى هــــذا القبــــول، يقــــيم صــــاحب الــــتحفظ  ومــــا

ضـرورة ملتعاقـدة األخـرى دون مع مجيع األطـراف اعالقات تعاهدية 
 ملوافقة كل منها على حدة.

ينبغــــي اإلشــــارة مــــع هــــذه املالحظــــات،  ويف ضــــوء )٣( 
ذلـــك إىل أنـــه مـــىت أنشـــئ الـــتحفظ وفقـــاً للقواعـــد املبينـــة يف املبـــادئ 

ـــــتحفظ  ٣-١-٤إىل  ١-٤ التوجيهيـــــة مـــــن تقـــــام، تبعـــــاً لطبيعـــــة ال
 ف املتعاقــدواملعاهــدة، عالقــة تعاهديــة بــني صــاحب الــتحفظ والطــر 

األطـــــراف املتعاقـــــدة الـــــيت أنشـــــئ الـــــتحفظ إزاءهـــــا: أي الطـــــرف  أو
املتعاقد الـذي قبـل الـتحفظ (يف احلالـة "العاديـة")، ومجيـع األطـراف 

ـــــذه  املتعاقـــــدة (يف لتـــــايل التـــــذكري  احلـــــاالت األخـــــرى). ويكفـــــي 
جمــدداً احلاجــة إىل التمييــز القاعــدة الــيت متثــل جــوهر نظــام فيينــا دون 

توجيهيــة البــادئ فصــيغة امل العامــة واالســتثناءات منهــا، قاعــدةالبــني 
__________ 

لـــــــــــد الثـــــــــــاين، الوثيقـــــــــــة ١٩٦٢ حوليـــــــــــة )٥٩٨(  ، ١٨١ ، صA/5209، ا
لـــد الثـــاين، الوثيقـــة ١٩٦٦ حوليـــة) مـــن التعليـــق. انظـــر أيضـــاً ٢٣( الفقـــرة ، ا

A/6309/Rev.1مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع ٢٢، الفقــــرة (٢٠٨-٢٠٧ ، ص (
 .١٧املادة 

 املرجع نفسه. )٥٩٩( 
 أعاله. ٢-١-٤انظر املبدأ التوجيهي  )٦٠٠( 
 أعاله. ٣-١-٤انظر املبدأ التوجيهي  )٦٠١( 

ــــــــــيح يف واقــــــــــع األمــــــــــر  ٣-١-٤و ٢-١-٤و ١-١-٤و ١-٤ تت
اجلهة اليت يُنشأ إزاءها التحفظ واجلهة اليت تقام معها عالقـة حتديد 

  تعاهدية.

نتـــائج هـــذا  ٣-٢-٤ويســـتخلص املبـــدأ التـــوجيهي  )٤( 
ـــة  - ١-٢-٤التـــوجيهي الـــذي يـــنص عليـــه املبـــدأ  -املبـــدأ  يف حال

 ).٢-٢-٤نفاذ املعاهدة (أو بـدء نفاذهـا مبوجـب املبـدأ التـوجيهي 
هــذه احلالــة، يكـــون مــن البــديهي أن يصـــبح صــاحب الـــتحفظ  ويف

ملعـــىن الـــذي تقصـــده الفقـــرة  الــــُمنشأ (ز) مـــن ١طرفـــاً يف املعاهـــدة 
 ، ولــيس فقــط دولــة متعاقــدة١٩٨٦ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢ املــادة
(و) مــن تلــك ١منظمــة متعاقــدة وفقــا للتعريــف الــوارد يف الفقــرة  أو

 املادة نفسها.

 العالقات التعاهدية أثر التحفظ املُنشأ يف  ٤-٢-٤

 يســـــتبعدطـــــرف آخـــــر إزاء الـــــتحفظ إن إنشـــــاء  -١ 
املتحفظـــة، يف الدوليـــة املنظمـــة  أو لنســـبة إىل الدولـــة عــدلي أو

ــــك الطــــرف اآلخــــر،  ــــع ذل ــــا م ــــر عالقا القــــانوين ألحكــــام األث
ـــااملعاهـــدة الـــيت يت األثـــر القـــانوين للمعاهـــدة   أو الـــتحفظ علـــق 

وذلـــك إىل املـــدى ، بـــبعض اجلوانـــب احملـــددة يتعلـــق فيمـــاككـــل 
 .الذي يذهب إليه هذا التحفظ

يســتبعد الــتحفظ املُنشــأ األثــر القــانوين  مــا بقــدر -٢ 
ـــبعض أ  يكـــون لصـــاحب الـــتحفظ حقـــوق ال حكـــام املعاهـــدة،ل

تكون عليـه التزامـات مبوجـب هـذه األحكـام يف عالقاتـه مـع  وال
تكــون هلــذه  وال األطــراف األخــرى الــيت أُنشــئ الــتحفظ إزاءهــا.

ملثــــل حقــــوق تكــــون عليهــــا التزامــــات  وال األطــــراف األخــــرى 
ا مع صاحب التحفظ.  مبوجب هذه األحكام يف عالقا

يعـــدل الـــتحفظ املُنشـــأ األثـــر القـــانوين  مـــا بقـــدر -٣ 
لبعض أحكام املعاهدة، يكون لصاحب التحفظ حقـوق وتكـون 
عليه التزامات مبوجـب هـذه األحكـام، بصـيغتها املعدلـة مبوجـب 
التحفظ، يف عالقاته مـع األطـراف األخـرى الـيت أُنشـئ الـتحفظ 
إزاءهـــا. ويكـــون هلـــذه األطـــراف األخـــرى حقـــوق وتكـــون عليهـــا 

ــــة مبوجــــب التزامــــ ات مبوجــــب هــــذه األحكــــام، بصــــيغتها املعدل
ا مع صاحب التحفظ.  التحفظ، يف عالقا

 التعليق

فيما يلي العناصر اليت تتناوهلا الفقرات الثالث اليت  )١( 
 :٤-٢-٤ منها املبدأ التوجيهي يتألف

(أ) ١الفقرة األوىل على املبدأ الوارد يف الفقرة  تنص 
ـــا، مـــع بعـــض التعـــديالت الالزمـــة  ٢١ املـــادةمـــن  مـــن اتفـــاقييت فيين

 املمارسة؛ دليل ألغراض
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الفقرة الثانية النتائج اليت يستتبعها هذا املبدأ  وحتدد
حلالة اليت يسـتبعد فيهـا  يتعلق فيما الــُمنشأ  الـتحفظعلى األخص 

 املعاهدة؛ مننوين ألحكام معينة األثر القا
الفقــــرة الثالثــــة تلــــك النتــــائج يف احلالــــة الــــيت  وحتــــدد

 .القانوين األثر هذا التحفظيعّدل فيها 
واســتخدمت اللجنــة يف احلــاالت الــثالث (ويف عنــوان  )٢( 

املبدأ التوجيهي نفسه) صيغة املفرد لوصـف مجيـع النتـائج الـيت يسـتتبعها 
ـــا متباينــة يف الواقــع، وذلــك حرصــاً منهـــا إنشــاء الــتحفظ  لــرغم مــن أ

مـن  ٢(د) مـن املـادة ١على صـياغة املبـدأ التـوجيهي علـى منـوال الفقـرة 
) اليت ُتستخدم فيها ١-١اتفاقييت فيينا (املستنسخة يف املبدأ التوجيهي 

ــدف )٦٠٢(صــيغة املفــرد . وهــذا احلكــم مييِّــز أيضــاً بــني التحفظــات الــيت 
ــــدف إىل "تعـــديل األثــــر القــــانوين إىل "االســـتبع اد" والتحفظــــات الـــيت 

علـى صـاحب الـتحفظ، بينمـا  "ألحكام معيّنة من املعاهدة يف تطبيقهـا
 علـى أن أي حتفـظ ُمنشـأ "يغـريِّ [...] ٢١(أ) من املادة ١تنص الفقرة 

ــــيت  ــــا أحكــــام املعاهــــدة ال ــــتحفظيتعلــــق  ــــر  وال "ال ــــوخى إحــــداث أث تت
كــن ببســاطة املطابقــة بــني أثــر التحفظــات مي ال اســتبعادي. ومــع ذلــك

 ذات األثر التعديلي والتحفظات ذات األثر االستبعادي.
دة توضـيح مضـمون التزامـات وحقـوق صــاحب لـو  )٣(  ز

الــتحفظ إزاءهــا، مــن أنشــئ املنظمــة الدوليــة الــيت  أو الــتحفظ والدولــة
 modifying" هـــــــــــورنرانـــــــــــك أمســـــــــــاه ف مـــــــــــا احلكمـــــــــــة التمييـــــــــــز بـــــــــــني

reservations" )مــــــــــن جهـــــــــــة )التحفظــــــــــات ذات األثــــــــــر التعـــــــــــديلي 
 )التحفظــــــات ذات األثــــــر االســــــتبعادي( "excluding reservations"و
، وميكـــن أن دائمـــاً  هـــذا التمييـــز لـــيس ســـهالً و  .)٦٠٣(ن جهـــة أخـــرىـمـــ

. يكـــون للـــتحفظ نفســـه أثـــر اســـتبعادي وأثـــر تعـــديلي يف الوقـــت ذاتـــه
التـــزام تطبيــق تضــييق نطــاق  صــاحبه إىلولــذا فــإن حتفظــاً يهــدف بــه 

ميكــن فهمــه فئــة معينــة مــن األشــخاص فقــط ليقتصــر علــى تعاهــدي 
األثــر القــانوين لاللتــزام األويل يعــدل أثــر تعــديلي ( ذوحتفــظ علــى أنــه 
حتفـظ علـى أنـه دائرة األشخاص املعنيني) مثلما ميكـن فهمـه  هبتضييق

االلتزام التعاهدي علـى تطبيق أثر استبعادي (يهدف إىل استبعاد  ذو
وميكـــن  .)٦٠٤(ينتمـــون إىل الفئـــة احملـــددة) ال نمجيـــع األشـــخاص الـــذي

__________ 
‘ الـــــتحفظ’(تعريــــف التحفظـــــات): "يعــــين  ١-١املبــــدأ التـــــوجيهي  )٦٠٢( 

 ً ً كانـــت صـــيغته أوإعـــال ً، أ منظمـــة دوليـــة  تســـميته، تصـــدره دولـــة أو انفـــراد
املوافقـــة  قبوهلـــا أو إقرارهـــا رمسيـــاً أو التصـــديق عليهـــا أو عنـــد توقيـــع معاهـــدة أو

خلالفــــة يف  االنضــــمام إليهــــا أو عليهــــا أو تصــــدره دولــــة عنــــد تقــــدميها إشــــعاراً 
ـــدف بـــه الدولـــة أو تعـــديل األثـــر القـــانوين  واملنظمـــة إىل اســـتبعاد أ معاهـــدة، و

ألحكام معينة من املعاهدة من حيث انطباق تلك األحكـام علـى هـذه الدولـة 
ــا هــو " ٢١املــادة  هـذه املنظمــة الدوليـة". أمــا أو ر مـن اتفــاقييت فيينـا فعنوا اآل

 ".على التحفظات للتحفظات ولالعرتاضات [بصيغة اجلمع] القانونية
 )٦٠٣( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .٨٧-٨٠ أعاله)، ص ٣٣٩احلاشية املرجع املذكور (
 "تسـرياتفاقية فيينا للعالقات القنصـلية: على  مصرحتفظ  انظر مثالً  )٦٠٤( 
إلعفـــــاء الضـــــرييب فقـــــط علـــــى املـــــوظفني القنصـــــليني وعلـــــى  ٤٩ة داملـــــا املتعلقـــــة 

ر تعديليـة غـري مباشـرة.  أيضاً أن يكون لتحفظ ذي أثر استبعادي آ
ن  بعبــارة "بقــدر  ٣و ٢وملراعــاة أوجــه عــدم اليقــني هــذه، تبــدأ الفقــر

. شـيوعاً بتحديـد أوضـح للحـالتني األكثـر أن التمييـز يسـمح  إال ما".
إحـــــدى هـــــاتني وميكـــــن تصـــــنيف األغلبيـــــة الســـــاحقة للتحفظـــــات يف 

 هذا التمييز. جراء على األقل فهمها  أو الفئتني،
مـــــن اتفـــــاقييت  ٢١(أ) مـــــن املـــــادة ١وحتـــــدد الفقـــــرة  )٤( 

فيينــا، بصــورة عامــة، أثــر الــتحفظ الـــُمنشأ علــى مضــمون العالقــات 
لنســبة لصــاحب الــتحفظ. وفيمــا يلــي نــص هــذا احلكــم  التعاهديــة 

 :١٩٨٦ لعام يف اتفاقية فيينا
 :٢٣و ٢٠و ١٩ للمواد وفقا آخر طرف إىل لنسبة يوضع حتفظ أي 
 يف املتحفظة،[الدولية]  املنظمة أو الدولة إىل لنسبة يغري، (أ) 
ا  إىل الـتحفظ، ـا يتعلق اليت املعاهدة أحكام اآلخر، الطرف ذلك مع عالقا
 [...] التحفظ؛ هذا إليه يذهب الذي املدى

إلضــــــافة إىل عــــــدم ذكــــــر التحفظــــــات ذات األثــــــر  )٥(  و
االســـتبعادي الـــيت تـــرد مـــع ذلـــك يف تعريـــف الـــتحفظ ذاتـــه، ميكـــن تبـــني 

يف  "الــتحفظ"أكثــر خطــورة عنــد مقارنــة تعريــف مصــطلح تنــاقض آخــر 
ر املنصوص عليهـا يف الفقـرة  ؛ ففـي ٢١ مـن املـادة ١اتفاقييت فيينا واآل

علــى أن الــتحفظ يغــريِّ "أحكــام املعاهــدة"، فــإن  ٢١نص املــادة حــني تــ
 ، هـــو تغيـــري٢(د) مـــن املـــادة ١مبوجـــب الفقـــرة ، الغـــرض مـــن الـــتحفظ

تغــب هــذه  ومل اسـتبعاد "األثــر القـانوين ألحكــام معينــة يف املعاهـدة". أو
ن مناقشــــــات بعــــــض شــــــدد فقــــــد  اللجنــــــة، املشــــــكلة عــــــن األذهــــــان إ

ميكــن أن يغــري أحكــام املعاهــدة وأنــه مــن  ال الــتحفظاألعضــاء علــى أن 
غـري ، )٦٠٥("تطبيـقبكلمـة " "أحكـامكلمـة "املستحسن االستعاضة عـن  

أعربـــوا  أو )٦٠٦(يـُــذكر هـــذه املســـألة اهتمامـــاً يعـــريوا  مل نيأعضـــاء آخـــر أن 
  .)٦٠٧(عن ارتياحهم للنص الذي اقرتحته جلنة الصياغة

مســألة تغيــري أثــريت حبــدة أمــا يف جمــال الفقــه، فقــد  )٦( 
ر القانونية" تغيري أو "أحكام املعاهدة" وذهـب . عليهـا املرتتبة "اآل

 : مبري إىل أنأُنري أ -بيري  األستاذ

                                                                                             
توســــــــــيع نطــــــــــاق هــــــــــذا اإلعفــــــــــاء ميكــــــــــن  أزواجهــــــــــم وأطفــــــــــاهلم القاصــــــــــرين. وال

 ... Multilateral Treatiesومـوظفي اخلــدمات" ( املسـتخدمني القنصــليني ليشـمل
 .)٦-الفصل الثالث ،)أعاله ٣٥٩احلاشية (

لــــد األول، اجللســــة ١٩٦٥ حوليــــةالســــيد روزِيــــن ( )٦٠٥(   ١١، ٨٠٠، ا
ـــــــــــــــــــــه   ٢٩، ٨١٤، واجللســـــــــــــــــــــة ٩، الفقـــــــــــــــــــــرة ١٧٢ ، ص١٩٦٥حزيران/يوني

) والســيد تســوروكا (املرجــع نفســه، ٢، الفقــرة ٢٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيــه 
 ).١٦، الفقرة ٢٧٢ ص
يغــــري أحكــــام ’ صــــيغة"تضــــمني الــــنص أن تــــونكني  الســــيدالحــــظ  )٦٠٦( 

لغـة ‘يغري تطبيق أحكام املعاهدة’ أو ‘املعاهدة مر ذي أمهية  (املرجـع  "ليس 
السـيد انظـر ي مماثـل، لالطالع على رأ). و ٩الفقرة ، ٢٧٢-٢٧١ صنفسه، 
 ).١٣الفقرة ، ٢٧٢ ص(املرجع نفسه،  بريغز

، ١٧٣ ، ص٨٠٠الســــــــــــيد بريغــــــــــــز (املرجــــــــــــع نفســــــــــــه، اجللســــــــــــة  )٦٠٧( 
 ).٢٨ الفقرة
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أحكـــام بـــني الصـــلة الـــيت يقيمهـــا واضـــعو اتفاقيـــة فيينـــا بـــني الـــتحفظ و  
لتحديد ما اتفاقية يهـدف،  ال فـالتحفظأكثر مـدعاة للنقـد. يبدو لنا  ما هي 

 .)٦٠٨(التزامبل إىل استبعاد حكم يف واقع األمر، إىل استبعاد 
مــن زاويــة صــاحب  إال الــتحفظأثــر ينظــر إىل  ال إال أن هــذا الــرأي

صــــاحب التــــزام  هبتغيــــري  الــــتحفظ الــــتحفظ ويبــــدو أنــــه يتجاهــــل أن
ـــتحفظ ـــؤثر ، ال فيمـــا يـــرتبط بـــذلك االلتـــزام مـــن حقـــوق  أيضـــاً إمنـــا ي
ولــذا فــإن . إزاءهــا الــتحفظ الــيت أُنشــئاملنظمــات الدوليــة  أو للــدول

(د) مـن ١الفقـرة ، إىل أن صـياغة ذه املسـألة يتعلق فيمااالنتهاء، 
ــــا لعــــامي مــــن اتفــــاقييت  ٢املــــادة  مــــن أفضــــل  ١٩٨٦و ١٩٦٩فيين
ليصعب تصـور  إنه: هو أشد إقناعاً  ٢١من املادة  ١الفقرة  صياغة

 أحكام أحدعلى تعديل  ،املعاهدة خارجوهو صك قدرة التحفظ، 
أثـره  أو يعدل تطبيق احلكم أو فالتحفظ قد يستبعد، املعاهدة تلك
 .)٦٠٩(يغري النص ذاته، أي احلكم ال ولكنه

(د) مـن ١يبدو أن نص الفقرة وعالوة على ذلك،  )٧( 
مـــاً  أيضـــاً يتفـــق  ال ٢ املـــادة  يتعلـــق فيمـــاالـــدول  ةمـــع ممارســـ اتفاقـــاً 

ســـوى يســـتهدف  ال أن الـــتحفظحتديـــده لتحفظـــات، مـــن حيـــث 
. )٦١٠("املعاهــدةيف األثـر القــانوين ألحكـام معينــة "تغيــري  أو اسـتبعاد

الـــدول حتفظـــات مـــن أجـــل  تصـــوغأن يف الواقـــع ر دلـــيس مـــن النـــاف
جـــزء كبـــري تطبيـــق علـــى األقـــل  أو املعاهـــدة برمتهـــا،تعـــديل تطبيـــق 

اعتبــــــــار هــــــــذه  لتأكيــــــــدميكــــــــن  ال بعــــــــض احلــــــــاالت، ويف منهــــــــا.
ـــــا تُفــــــرغ املعاهـــــدة مــــــن جــــــائزة، وذلـــــك التحفظـــــات حتفظـــــات  أل

التحفظــــات حيرمهــــا مــــن أن ُمتــــنح مركــــز " اممــــ ،غرضــــهاموضــــوعها و 
املمارسة تشمل  إذ ،أنه ليس هذا هو احلال دائماً  إال .)٦١١(املنشأة"

 تكـن حمـل اعـرتاض مل الـيتهذه التحفظات الشاملة على عدة أمثلة 
. ويبــدو يف هــذا الصــدد )٦١٢(طعــن مــن الــدول املتعاقــدة األخــرى أو

ـــا  أكثـــر انفتاحـــاً  ٢١مـــن املـــادة  (أ)١أن الفقـــرة  تـــنص ببســـاطة أل
ا " ]يستبعد[أو  على أن التحفظ يغري أحكام املعاهدة اليت يتعلق 

__________ 
 )٦٠٨( Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux املرجـع املـذكور ،

 .١٥ أعاله)، ص ٥٤٠(احلاشية 
 ١-١-١) مــــــن التعليــــــق علــــــى املبــــــدأ التــــــوجيهي ٢انظـــــر الفقــــــرة ( )٦٠٩( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حولية(موضوع التحفظات)،   .١٧٦ ، ا
، املرجـع Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxانظـر  )٦١٠( 

 R. Szafarz, "Reservations؛ و١٥-١٤ ص، أعاله) ٥٤٠احلاشية املذكور (

to multilateral treaties", Polish Yearbook of International Law, vol. 3 

(1970), p. 296الـــذي يـــرى أن ذهـــب إليـــه هيلتـــون  مـــا ،مـــع ذلـــك ،. وانظـــر
حكــام معينــة فيمــا إال املعاهــداتمعاهــدة مــن  تعــّدل التحفظــات ال"  "يتعلــق 
)D. N. Hylton, "Default breakdown: the Vienna Convention on the Law 

of Treaties' inadequate framework on reservations", Vanderbilt Journal 

of International Law, vol. 27, No. 2 (1994), p. 422.( 
(موضـــــــــــوع  ١-١-١املبـــــــــــدأ التـــــــــــوجيهي  التعليـــــــــــق علـــــــــــى انظـــــــــــر )٦١١( 

لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)،١٩٩٩ حوليــةالتحفظــات)،  ، ١٧٩-١٧٨ ص ، ا
ن   .)٧(و )٦(الفقر

 .)٥(الفقرة ، ١٧٨-١٧٧ املرجع نفسه، ص )٦١٢( 

ن . فإذا كان م"التحفظ، إىل املدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ
ر القانونيــة اجلــائز أن يســـتهدف الــتحفظ  أحكـــام جلميـــع تغيـــري اآل

أقرتـــه اللجنــــة  مــــا علــــى حنـــوجبوانــــب حمـــددة،  يتعلـــق فيمــــاعاهـــدة امل
، )٦١٣((موضــوع التحفظــات) ١-١-١يف املبــدأ التــوجيهي بوضــوح 

يف تعــــديل تطبيــــق مجيــــع تلــــك ، إنشــــائهمبجــــرد فــــإن أثــــره ســــيتمثل، 
أو، حسـب احلالـة، تعـديل  ،٢١مـن املـادة  ١وفقاً للفقرة  األحكام

 .)٦١٤(مجيع أحكام املعاهدة
ـــــذي ويعـــــين هـــــذا  )٨(  ـــــى حنـــــو يُنشـــــأ أن الـــــتحفظ ال عل

 يستبعدألنه العالقات التعاهدية لصاحب التحفظ يف صحيح يؤثر 
أحكام من املعاهدة، بل للمعاهدة  أو حلكميعدل األثر القانوين  أو

وعلــى أســاس حمــدد، جبانــب  يتعلــق فيمــا حيــانيف بعــض األ برمتهــا
ملثل  .)٦١٥(مبدأ املعاملة 

للممارســــة الراســــخة الــــيت تتبعهــــا اللجنــــة يف  ووفقــــاً  )٩( 
ـــــوجيهيالبـــــدأ مـــــن امل ١تستنســـــخ الفقـــــرة إطـــــار دليـــــل املمارســـــة،   ت

مــن اتفاقيــة  ٢١(أ) مــن املــادة ١الفقــرة نــص كبــري   بقــدر ٤-٢-٤
إدخـال التعـديالت الـيت تربرهـا احلجـج املبينـة  مـع ١٩٨٦ لعام فيينا

 أعاله:
ــــــــــر  أخــــــــــذ - " االســــــــــتبعاديالتحفظــــــــــات "ذات األث

 االعتبار؛ يف
"أحكــــام املعاهـــدة" وإمنــــا  يُعـــّدل ال الــــتحفظ كـــون -

 القانوين؛ أثرها
ــــتحفظ كــــون - ــــيس يف  ال ــــر ل ــــه أث ميكــــن أن يكــــون ل

 يتعلــق فيمــاأحكــام معينــة فحســب وإمنــا أيضــاً يف "املعاهــدة ككــل 
 ببعض اجلوانب احملددة".

ن الالحقتــــان  )١٠(  وعلــــى نفــــس املنــــوال صــــيغت الفقــــر
ر  املكرســــتان، علــــى التــــوايل، لتقــــدمي مزيــــد مــــن التفاصــــيل عــــن اآل

ر االستبعادية للتحفظات املن شأة. فاجلملة األوىل يف  التعديلية واآل
__________ 

(موضـــــــوع التحفظـــــــات) علـــــــى  ١-١-١يــــــنص املبـــــــدأ التـــــــوجيهي  )٦١٣( 
تعــديل األثــر القــانوين ألحكــام  "اهلــدف مــن الــتحفظ هــو اســتبعاد أو: يلــي مــا

د يتعلـق بـبعض اجلوانـب احملـددة عنـ للمعاهدة ككل فيمـا معينة من املعاهدة أو
، ١٩٩٩ وليـةح( املنظمة الدوليـة الـيت تصـوغ الـتحفظ" تطبيقها على الدولة أو

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  ).١٧٦ ا
"عــن طريــق التحفظــات، تســتطيع الــدول احلــد مــن نطــاق التطبيــق  )٦١٤( 

عـــدة أحكـــام مـــن  الـــذايت للمعاهـــدة إىل حـــد اســـتبعاد حكـــم أو املوضـــوعي أو
ميكنهــا أيضــاً إبــداء  اهــدة علــى مواضــيع حمــددة، أوعــدم تطبيــق املع املعاهــدة أو

بربطها بقيود ذات طابع  أو الرغبة يف قبول أحكام املعاهدة وفق طرائق تقييدية
 P. de Cesari, "Riserve, dichiarazioni e facoltà nelleإقليمـي" ( زمـين أو

Convenzioni dell’Aja di diritto internazionale privato", Comunicazioni 

e Studi, vol. 22 (2002), p. 167, para. 8.( 
ملثــل، انظــر املبــدأ التــوجيهي  فيمــا )٦١٥(   ٥-٢-٤يتعلــق مبســألة املعاملــة 

ه.  والتعليق عليه أد
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نعـــــــدام حقـــــــوق  ـــــــق حبقـــــــوق والتزامـــــــات (أو  ـــــــا الفقـــــــرتني تتعل كلت
. وتتنـــاول اجلملـــة الثانيـــة حقـــوق )٦١٦(والتزامـــات) صـــاحب الـــتحفظ

والتزامات األطراف األخرى اليت أُنشئ التحفظ إزاءها حيث تكـرر 
مــن اتفــاقييت  ٢١(ب) مــن املــادة ١املبــدأ املنصــوص عليــه يف الفقــرة 

ملثل يف تطبيق التحفظ. فيينا   وتُرسي مبدأ املعاملة 
 ٤-٢-٤مــــن املبــــدأ التــــوجيهي  ٢وتوضــــح الفقــــرة  )١١( 

عـدة  أو عنـدما َيسـتبعد األثـر القـانوين حلكـم الــُمنشأنتائج الـتحفظ 
 أحكام من املعاهدة.

ُتسـتخدم  مـا فكثـرياً . )٦١٧(واألمثلة على ذلـك كثـرية )١٢( 
الســتبعاد اإلجــراءات اإللزاميــة التحفظــات ذات األثــر االســتبعادي 

، أخطــــــرت هــــــذا الصــــــدد ويف .بشــــــكل خـــــاص لتســـــوية املنازعــــــات
لتحفظ التايل  انضمامها إىل االتفاقية لدى كستان األمني العام 

ال " :٢٠٠٩حزيران/يونيــــه  ١٧الدوليــــة لقمــــع متويــــل اإلرهــــاب يف 
حكــام  كســتان اإلســالمية نفســها ملزمــة  تعتــرب حكومــة مجهوريــة 

. الدولية لقمع متويـل اإلرهـابمن االتفاقية  ٢٤من املادة  ١الفقرة 
كستان اإلسالمية أنه جيوز إحالـة نـزاع  ال وتعلن حكومة مجهورية 

ـــــة ـــــة  إال إىل حمكمـــــة العـــــدل الدولي إذا وافقـــــت كـــــل األطـــــراف املعني
 . )٦١٨("ضية حمل النزاعلق يتعلق فيما

__________ 
إلشــــــــارة كــــــــذلك أن صــــــــيغة اجلملــــــــة األوىل بكــــــــل مــــــــن  )٦١٦(  جــــــــدير 

ترمــي إىل إزالــة الغمــوض النــاتج  ٤-٢-٤مــن املبــدأ التــوجيهي  ٣و ٢ الفقــرتني
 ٢(د) مـن املـادة ١عن تعريف مصطلح "التحفظ" يف النص اإلنكليـزي للفقـرة 

 a unilateral statement [...] made by a State [or by an"مـن اتفـاقييت فيينـا: 
international organization] [...] whereby it purports to exclude or 

modify the legal effect of certain provisions of the treaty ففـي هـذه ."
علـى  " (اإلعـالن) أوthe statement" علـى "itالصيغة ميكـن أن يعـود الضـمري "

"the Stateالــنص الفرنســي، فقــد اســتخدم الضــمري " " (الدولــة). أمــاil قبــل "
" itفيه ويظهر بوضوح أن الضمري "لبس  "، وهو نص الvise à exclureعبارة "

ـــــتحفظ. ومثلمـــــا هـــــو احلـــــال يف  ـــــزي يعـــــود علـــــى صـــــاحب ال يف الـــــنص اإلنكلي
ســـياقات أخـــرى، فـــإن نفـــس الضـــمري ُيســـتخدم ليشـــري لـــيس إىل نيـــة صـــاحب 

ر الـــتحفظ (انظـــر املبـــدأ التـــوجيهي  )، ولتجنـــب ١-١-١الـــتحفظ وإمنـــا إىل آ
تج عن تعريف مصطلح "التحفظ" يف النص اإلنكليـزي التفـاقييت  أي التباس 

ـــــا لعـــــامي  ـــــارت اللجنـــــة أن تســـــتخدم صـــــيغة تبـــــدد ١٩٨٦و ١٩٦٩فيين ، اخت
ر التحفظــــات، وتكــــريس الثــــاين  الشــــك متامــــاً، وهــــي تكــــريس البنــــد األول آل

 حلقوق صاحب التحفظ والتزاماته.
التعليـــــــــــــق عليـــــــــــــه، و  ٨-١-١املبـــــــــــــدأ التـــــــــــــوجيهي  انظـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً  )٦١٧( 

لد الثاين٢٠٠٠ حولية  .١٩٤-١٨٦  (اجلزء الثاين)، ص، ا
 )٦١٨( Multilateral Treaties ... ) الفصـل الثـامن  ،)أعـاله ٣٥٩احلاشـية

كـــل مـــن اإلمـــارات ماثلـــة الـــيت صـــاغتها  التحفظـــات امل انظـــر أيضـــاً . ١١-عشـــر
والصـني وكـو  والسـلفادور العربية املتحدة وأندورا والبحرين وبنغالديش واجلزائر

ت املتحــدة وغريهــا (املرجــع  وكولومبيــا ومصــر واململكــة العربيــة الســعودية والــوال
وانظــر كــذلك، علــى ســـبيل املثــال، التحفظــات العديــدة الــيت تســـتبعد  .نفســه)

دة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــاتطبيـــق املـــادة التاســـعة مـــن   اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإل
 ).١-(املرجع نفسه، الفصل الرابع

كما يهدف عدد كبري من التحفظات إىل استبعاد  )١٣( 
 مصــر حتفظــاً  صــاغت يف املعاهــدة. فمــثالً موضــوعية أحكــام تطبيــق 

علـى اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماسـية يهــدف إىل اســتبعاد األثــر 
مـــــــن  ٢ال تنطبـــــــق الفقـــــــرة ": ٣٧مـــــــن املـــــــادة  ٢القـــــــانوين للفقـــــــرة 

يهــــدف إىل اســــتبعاد  حتفظــــاً  أيضــــاً وأبــــدت كــــو . )٦١٩("٣٧ املــــادة
تبـدي " من اتفاقية البعثات اخلاصة: ٢٥من املادة  ١الفقرة تطبيق 

جلملـــة  يتعلـــق فيمـــا صـــرحياً  احلكومــة الثوريـــة جلمهوريـــة كـــو حتفظــاً 
لتــايل تقبــل  وال ،مــن االتفاقيــة ٢٥مــن املــادة  ١الثالثــة مــن الفقــرة 

ول مقـــــر البعثـــــة اخلاصـــــة ألي مــــــن تُفـــــرتض املوافقـــــة علـــــى دخـــــأن 
ــــــك الفقــــــرة . )٦٢٠("ألي ســــــبب آخــــــر أو األســــــباب املــــــذكورة يف تل

تفاقيــة االعلــى  وعــالوة علــى ذلــك، صــاغت حكومــة روانــدا حتفظــاً 
النحــو لقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري علــى الدوليــة ل
ملــادة  اجلمهوريــةال تعتــرب "التــايل:  مــن  ٢٢الروانديــة نفســها ملزمــة 

 .)٦٢١("تفاقيةاال
مــــن اتفــــاقييت  ٢١(أ) مــــن املــــادة ١الفقــــرة وتطبيــــق  )١٤( 

ويعــــّدل . فيينـــا علـــى هـــذا النــــوع مـــن التحفظـــات أمــــر يســـري نســـبياً 
املعاهــــدة الــــذي يتعلــــق بــــه األثــــر القــــانوين حلكــــم الـــــُمنشأ الــــتحفظ 

ن ، أي "إىل املــــدى الــــذي يــــذهب إليــــه هــــذا الــــتحفظالــــتحفظ "
ــــر قــــانوين حلكــــم أي ببســــاطة ُيســــتبعد   إنشــــاءومبجــــرد املعاهــــدة. أث

 تتضــمن احلكـــم ال لــو كانــت املعاهــدة كمــا  تســري األمــورالــتحفظ، 
لــتحفظ يف العالقــات التعاهديــة بــني صــاحب وذلــك  ،املســتهدف 

ُحتدث وهكذا، . إزاءها هذا التحفظأنشئ التحفظ واألطراف اليت 
. ويصبح )٦٢٢(د"أثراً "رافعاً للقيو التحفظات ذات األثر االستبعادي 

اللتـــزام الناشـــئ عـــن حكـــم  املعاهـــدة صـــاحب الـــتحفظ غـــري مقيـــد 
وال مينَـع مـن إلزامـه من االمتثـال لـه (إطالقاً مينعه  ال وهذااملقصود، 

ت القاعـــدة التعاهديـــة تـــنص علــــى إذا كانـــ بـــه، حســـب االقتضـــاء،
 تتنــــازل الــــدولالتـــزام عــــريف). وبنـــاًء علــــى ذلـــك، فمــــن املنطقـــي أن 

الـتحفظ إزاءهـا عـن حقهـا أنشئ الدولية األخرى اليت  املنظمات أو
يف إطـار املعاهـدة املعـين اللتزام الناشـئ عـن حكـم  الوفاءيف طلب 

ا التعاهدية مع صاحب التحفظ.  عالقا
عــن  ٤-٢-٤مــن املبــدأ التــوجيهي  ٢وتعــرب الفقــرة  )١٥( 

ــــر النــــاتج عــــن التحفظــــات االســــتبعادية بعبــــارات بســــيطة  هــــذا األث
اهلــدف منهــا تبديــد أي شــك يف كــون صــاحب الــتحفظ غــري مقيــد 
شــئ عــن احلكــم الــذي يســتهدفه الــتحفظ االســتبعادي  ي التــزام 

شئ عنه. وال ي حق  ملثل" يوضح تعبري " وكما ميكنه التمسك 

__________ 
 الذي صاغهالتحفظ  انظر أيضاً  .٣-املرجع نفسه، الفصل الثالث )٦١٩( 

 املغرب (املرجع نفسه).
 .٩-، الفصل الثالثاملرجع نفسه )٦٢٠( 
 .٢-املرجع نفسه، الفصل الرابع )٦٢١( 
 )٦٢٢( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ...، 

 .٨٤ أعاله)، ص ٣٣٩احلاشية ( املرجع املذكور

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   112 13/07/2020   08:17:43



 107 املعاهدات على التحفظات 

 

 

يف اجلملــة الثانيــة مــن هــذه الفقــرة، فــإن ذلــك ينطبــق بصــورة مماثلــة 
 لنسبة لألطراف األخرى اليت أُنشئ التحفظ إزاءها.

إلشـــارة أن اســــتبعاد  )١٦(  وعـــالوة علـــى ذلـــك، جـــدير 
شــئ عــن حكـــم  عاهـــدة عــن طريــق حتفـــظاملمــن أحكــام  مــا التــزام 

ذا االلتزام. فقد أن صاحب التحفظ يرفض ال يعين تلقائياً  ال وفاء 
يرغــــــب صــــــاحب الــــــتحفظ ببســــــاطة يف اســــــتبعاد تطبيــــــق االلتــــــزام 
التعاهدي ضمن اإلطار القانوين الذي حددته املعاهـدة. وميكـن أن 

يف حكــم مــن قاعــدة واردة علــى  منظمــة دوليــة متامــاً  أو توافــق دولــة
هيئــة عاهــدة، لكــن ميكــن مــع ذلــك أن تــرفض اختصــاص املأحكــام 
 تطبيــق وتفســريلبــت يف أي نــزاع يتعلــق بيئــة قضــائية ه أو تعاهديــة

تمتـع بكامـل حريـة يظـل ي أن صاحب الـتحفظ. ورغم هذه القاعدة
ســـتبعد ياالمتثـــال لاللتـــزام املنصـــوص عليـــه يف إطـــار املعاهـــدة، فإنـــه 

 .)٦٢٣(ة عليهآليات الرقابة اليت وضعتها املعاهدانطباق 
وهــي  -وخيتلــف األثــر امللمــوس للــتحفظ التعــديلي  )١٧( 

ـــــيت تتناوهلـــــا الفقـــــرة  ـــــة ال ـــــدأ التـــــوجيهي  ٣احلال  - ٤-٢-٤مـــــن املب
اختالفــاً كبــرياً، وهــو أصــعب فهمــاً. فعلــى نقــيض صــاحب الــتحفظ 

يســـعى صـــاحب الـــتحفظ التعـــديلي للـــتخلص مـــن  ال االســـتبعادي،
هديـة بغيـة أكثـر مـن األحكـام التعا أو االلتزامات الناشئة عن حكم

استعادة حرية التصرف يف داخل اإلطار القانوين للمعاهدة. بل إنه 
لتــزام  يســعى لالستعاضــة عــن االلتــزام الناشــئ عــن حكــم املعاهــدة 

 آخر خمتلف.
إىل جمــــــــــرد  وال يهــــــــــدف صــــــــــاحب هــــــــــذا الــــــــــتحفظ )١٨( 

شــئ عــن  الــتخلص، حــال إنشــاء الــتحفظ، مــن أي التــزام تعاهــدي 
تحفظ. فمثــــل هــــذا الــــتحفظ يــــؤدي إىل احلكــــم الــــذي يتعلــــق بــــه الــــ

لتـزام آخـر  االستعاضة عن االلتزام املنصوص عليه أصالً يف املعاهدة 
عـن منصـوص عليـه يف الـتحفظ. وبعبـارة أخـرى، فـإن االلتـزام الناشـئ 

يُعدِّلـــه احلكـــم  أو حكـــم املعاهـــدة واملشـــار إليـــه يف الـــتحفظ حيـــل حملـــه
املنصــــوص عليــــه يف الــــتحفظ يف العالقــــات التعاهديــــة بــــني صــــاحب 

 املنظمـــات الدوليـــة الـــيت أنشـــئ الـــتحفظ إزاءهـــا؛ أو الـــتحفظ والـــدول
إىل االستعاضــة عــن االلتــزام  الـــُمنشأيفضــي الــتحفظ بعبــارة أدق،  أو

اللتـــزام  واحلـــق املـــرتبط بـــه، الناشـــئني عـــن حكـــم املعاهـــدة املقصـــود، 
الناشئني عن حكم  أو ق املرتبط به املنصوص عليهما يف التحفظواحل

 املعاهدة بصيغته املعدَّلة مبوجب التحفظ.
خــرى غريهــا )١٩(   غــري أن االستعاضــة عــن االلتزامــات 

ميكــن أن  وال إزاء صــاحب الــتحفظ إال ميكــن أن يكــون هلــا أثــر ال
فظ علــى األطــراف األخـــرى الــيت أُنشــئ الـــتح إال تكــون هلــا تبعـــات

إزاءها. وعبارة "بصيغتها املعدلة مبوجب التحفظ" اليت ترد مرتني يف 
والـــيت تنطبـــق علــــى حقـــوق والتزامـــات صـــاحب الــــتحفظ  ٣ الفقـــرة

__________ 
ـــــدأ التـــــوجيهي  انظـــــر أيضـــــاً  )٦٢٣(  نـــــص (التحفظـــــات علـــــى  ٨-١-٣املب

لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٧ حوليــــةقاعــــدة عرفيــــة) والتعليــــق عليــــه، يعكــــس  ، ا
 .٥٣-٥٢ من التعليق، ص )٧(الفقرة ألخص و ، ٥٥-٥٠ ص، الثاين)

وحقــوق والتزامــات األطــراف األخــرى الــيت أُنشــئ الــتحفظ إزاءهــا، 
ر.  ا توجيه االنتباه إىل تنوع هذه اآل  يقصد 

ثـر التعـديلي مـن ومن األمثلة علـى الـتحفظ ذي األ )٢٠( 
أي التحفظــات الــيت تغــري حصــراً حقــوق والتزامــات  -النــوع األول 

صاحب التحفظ إزاء األطراف األخرى دون أن يكون هلا أثر على 
حتفــظ مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة  -حقــوق والتزامــات هــذه األطــراف 

 على اتفاقية املؤثرات العقلية:
االحتاديــة، يتوجــب علــى املصــنعني ومــوزعي اجلملــة يف مجهوريــة أملانيــا  

واملصدرين واملستوردين، عوضاً عن االحتفاظ بسجالت من النوع املذكور [يف 
من االتفاقية]، أن يضعوا عالمـة خاصـة لبنـود فـواتريهم  ١١من املادة  ٢الفقرة 

ــــــث. وحيــــــتفظ  ــــــيت تتضــــــمن املــــــواد واملستحضــــــرات املدرجــــــة يف اجلــــــدول الثال ال
لفــواتري وإيصــاالت الشــحن الــيت حتتــوي علــى هــذه البنــود األشــخاص  املعنيــون 

 .)٦٢٤(املميزة بعالمة ملدة مخس سنوات على األقل

ذا التحفظ استبعاد تطبيق الفقرة  ال فأملانيا  ٢تستهدف فحسب 
مــن اتفاقيــة املــؤثرات العقليــة، بــل أيضــاً االستعاضــة  ١١مــن املــادة 

لتـزام آخـر خمتلـفعـن االلتـزام الناشـئ عـن ذلــك   ينطبــق ال احلكـم 
 على صاحب التحفظ. إال

لنســـــــبة لـــــــتحفظ فنلنـــــــدا علـــــــى  )٢١(  وكـــــــذلك الشـــــــأن 
، ١٩٦٨ لعـــــام شـــــارات الطـــــرقإو الفتـــــات مـــــن اتفاقيـــــة  ١٨ املـــــادة

يتخلص فحسب  ال والذي يدل بوضوح على أن صاحب التحفظ
ض، من االلتزام الذي يقع على عاتقه مبوجب املعاهـدة وإمنـا يسـتعي
لتزام آخـر يغـري  ال يف بعض احلاالت على األقل، عن هذا االلتزام 

ــــا:  ي شــــكل مــــن األشــــكال حقــــوق األطــــراف األخــــرى والتزاما
يف  E, 9b أو E, 9aالالفتتــني  تســتخدم أال ق يفحلــحتــتفظ فنلنــدا "

يف خمارجهـا.  E, 9d أو E, 9cالالفتتـني  وال مداخل املراكز احلضرية،
وسُتستخدم رموز بدًال من هذه الالفتات. وُتسـتخدم الفتـة منـاظرة 

لبيــــان اســــم املكــــان، دون أن يكــــون هلــــا نفــــس داللــــة  E, 9bلالفتــــة 
 .)٦٢٥("b9 ,Eالالفتة 

حيــــة أخــــرى، فــــإن الــــتحفظ الــــذي صــــاغته  )٢٢(  ومــــن 
اية إسرائيل على اتفاقيات جنيف األوىل والثانية والرابعة املتعلقة حبم

لشــــارة املميـــــزة  ضــــحا احلــــرب والــــذي يســــتهدف املــــواد املتعلقــــة 
ً،)٦٢٦(لألفــــراد الطبيــــني يعــــدل مباشــــرة  ال ، حــــىت وإن كــــان، ظــــاهر
__________ 

 )٦٢٤( Multilateral Treaties ... ) الفصــــــــــــــل  ،)أعــــــــــــــاله ٣٥٩احلاشــــــــــــــية
 .١٦-السادس

 .٢٠-ء-املرجع نفسه، الفصل احلادي عشر )٦٢٥( 
صـــيغ هـــذا الـــتحفظ عقـــب رفـــض تعـــديل اقرتحتـــه إســـرائيل خـــالل  )٦٢٦( 

دراج درع داوود األمحــــر ضــــمن العالمــــات  ١٩٤٩ املــــؤمتر الدبلوماســــي لعــــام
مماثلــة املميـزة ألفــراد اخلــدمات الطبيـة. ومــن مث صــاغت إسـرائيل ثالثــة حتفظــات 

كــــانون   ٨عنــــد توقيــــع اتفاقيــــات جنيــــف املتعلقــــة حبمايــــة ضــــحا احلــــرب (يف 
ا عنــــــد التصــــــديق علــــــى هــــــذه االتفاقيــــــات ١٩٤٩األول/ديســــــمرب  )، وأكــــــد

 ).١٩٥١متوز/يوليه  ٦(
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إزاء إسرائيل نفسها، فإنه يستتبع  إال مضمون األحكام ذات الصلة
فــرض التزامـــات علـــى األطـــراف األخــرى الـــيت أُنشـــئ إزاءهـــا. وفيمـــا 

تفاقيــة جنيــف لتحســني حالــة اجلرحــى يلــي نــص الــتحفظ  املتعلــق 
ن رهنـاً " واملرضى من أفراد القـوات املسـلحة يف امليـدان: لـتحفظ 

مـــع احرتامهـــا حلصــــانة الشـــارات والعالمـــات املميـــزة الــــيت  ،إســـرائيل
د األمحـر كشـارة وعالمـة و سـوف تسـتخدم درع داو  ،تقرها االتفاقيـة

ا املسـل وبـذلك فـإن إسـرائيل  .)٦٢٧("حةمميزة للخدمات الطبية لقـوا
تفرض على األطراف األخرى اليت يُنشأ حتفظها إزاءها التزاماً، غـري 
حـــرتام شـــارة مميـــزة جديـــدة يف  منصـــوص عليـــه يف األصـــل، يقضـــي 

ا مع إسرائيل.  عالقا
ملثــــــــــــل، مــــــــــــن الواضــــــــــــح أن حتفظــــــــــــات احتــــــــــــاد  )٢٣(  و

ت االشــرتاكية الســوفياتية علــى املــادة  فاقيــة أعــايل مــن ات ٩اجلمهـور
مـــن اتفاقيـــة البحـــر اإلقليمـــي  ٢٠واملـــادة  )٦٢٨(١٩٥٨لعـــام  البحـــار

ترمــي إىل إنشــاء نظــام تعاهــدي يفــرض علــى  )٦٢٩(واملنطقــة املتامخــة
ــا عنــد  مل األطــراف األخــرى يف هــاتني االتفــاقيتني التزامــات تتعهــد 

االنضـــمام إليهمـــا. وميكـــن إبـــداء مالحظـــات  أو التصـــديق عليهمـــا
والـــدامنرك والســـويد وأيرلنـــدا فظـــات كـــل مـــن إســـبانيا مماثلـــة علـــى حت

مبـــــــري املتعلقـــــــة بتقـــــــدمي مـــــــوارد  واململكـــــــة املتحـــــــدة علـــــــى اتفاقيـــــــة
ولعمليـــات  االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية للحـــد مـــن الكـــوارث

، فهــي تغــري النظــام التعاهــدي، مــن حيــث االختصــاص )٦٣٠(اإلغاثــة
 الشخصي، بتوخيها حتويل االلتزام من كيان إىل آخر. 

وقابلية التحفظات ذات األثر االستبعادي للتطبيق  )٢٤( 
يكــن يف مجيــع احلــاالت، قابليــة التحفظــات  مل املتبــادل تفــوق، وإن

 لــــيتذات األثــــر التعــــديلي لــــذلك (وخاصــــة حتفظــــات الفئــــة األوىل ا
مضمون حقوق والتزامات صـاحبها). ورأت اللجنـة مـع  إال تغري ال

__________ 
 )٦٢٧( United Nations, Treaty Series, vol. 75, p. 436. 
ت االشـــرتاكية الســـوفي )٦٢٨(  اتية أن مبـــدأ "تعتـــرب حكومـــة احتـــاد اجلمهـــور

للواليـــة  ختضـــع الســفينة يف أعـــايل البحــار إال القــانون الــدويل الـــذي مبقتضــاه ال
ــــة الــــيت ترفــــع علمهــــا ينطبــــق دون أي قيــــد علــــى مجيــــع الســــفن  القضــــائية للدول

الفصـــــــــل  ،)أعـــــــــاله ٣٥٩حلاشـــــــــية (ا ... Multilateral Treatiesاحلكوميـــــــــة". (
 ).٢-احلادي والعشرون

ت االشـرتاكية السـوفياتية أن السـفن "تعترب حكومـة احتـا )٦٢٩(  د اجلمهـور
جيـوز  األجنبية وأنه، هلذا السـبب، ال ةاحلكومية تتمتع حبصانة يف املياه اإلقليمي

مبوافقة دولة العلم".  أن تنطبق عليها التدابري املنصوص عليها يف هذه املادة إال
 ).١-(املرجع نفسه، الفصل احلادي والعشرون

حملافظـــــة علـــــى تفـــــويض بعـــــض تتعلـــــق تلـــــك الت )٦٣٠(  حفظـــــات مجيعهـــــا 
جمـاالت املسـؤولية إىل االحتـاد األورويب. وهـي مصـاغة بعبـارات متطابقـة تقريبـاً، 
لرغم من بعض االختالفات الطفيفة. فعلى سـبيل املثـال، يـنص حتفـظ أيرلنـدا 

مبـري املتعلقـة بتقـدمي  تكـون أحكـام معينـة مـن اتفاقيـة يلـي: "بقـدر مـا على ما
 ولعمليـات اإلغاثـة د االتصـاالت السـلكية والالسـلكية للحـد مـن الكـوارثمـوار 
داخلــة يف نطــاق مســؤولية اجلماعــة األوروبيــة، فــإن تنفيــذ أيرلنــدا ‘) االتفاقيــة(’

التــام لالتفاقيــة جيــب أن جيــري وفقــاً إلجــراءات هــذه املنظمــة الدوليــة" (املرجــع 
 ).٤-نفسه، الفصل اخلامس والعشرون

ذلــــــك أنــــــه مــــــن الضــــــروري اإلشــــــارة يف اجلملــــــة الثانيــــــة بكــــــل مــــــن 
إىل املبــــــدأ العــــــام  ٤-٢-٤مــــــن املبــــــدأ التــــــوجيهي  ٣و ٢ الفقــــــرتني

(ب) مــن ١للتطبيــق املتبــادل للتحفظــات املنصــوص عليــه يف الفقــرة 
ختل  ال ينبغي اعتبار أن هذه اإلشارةمن اتفاقييت فيينا. و  ٢١املادة 

 . ٥-٢-٤الستثناءات الواردة يف املبدأ التوجيهي 
ومبدأ التطبيـق املتبـادل للتحفظـات يعـين أنـه مبجـرد  )٢٥( 

إنشــــــاء الــــــتحفظ جيــــــوز االحتجــــــاج بــــــه لــــــيس لصــــــاحب الــــــتحفظ 
فحســــب، وإمنــــا أيضــــاً ألي طــــرف آخــــر يكــــون هــــذا الــــتحفظ قــــد 

مثلمــا تــدل علــى ذلــك اجلملــة الثانيــة يف  اكتســب هــذا املركــز إزاءه، 
. فـــــالتحفظ ٤-٢-٤مـــــن املبـــــدأ التـــــوجيهي  ٣و ٢كلتـــــا الفقـــــرتني 

ينشئ بني صاحبه واألطراف اليت أنشئ التحفظ إزاءها نظام قواعد 
ملثـــل. خاصــاً يطبَّـــق علـــى أســـاس  يف والـــدوك وقـــد أوضـــح املعاملـــة 

. )٦٣١("يف كـــال االجتــــاهني دائمــــاً  يســـريالــــتحفظ "أن هـــذا الصـــدد 
، من اتفاقييت فيينا ٢١املادة  من(ب) ١الفقرة وترد هذه الفكرة يف 
 : يلي ما على ١٩٨٦ عام حيث تنص صيغة

 ١٩ للمــواد لنســبة إىل طــرف آخــر وفقــاً  يوضــعأي حتفــظ  -١ 
 : ٢٣و ٢٠و

 [...] )(أ 

] ـــــا يتعلـــــق الـــــيت املعاهـــــدة[أحكـــــام  األحكـــــام تلـــــك يغـــــري (ب) 
 املنظمـة أو الدولة مع عالقاته يف اآلخر الطرف ذلك إىل لنسبة نفسه لقدر

 . املتحفظة [الدولية]

أن صـاحب الـتحفظ يعَفـى مـن ويرتتب على ذلك  )٢٦( 
اللتزامــات التعاهديــة ــا الــتحفظ، ولكنــه يفقــد  الوفــاء  الــيت يتعلــق 
املنظمة الدوليـة الـيت أنشـئ الـتحفظ  أو أيضاً احلق يف مطالبة الدولة

ــــا الــــتحفظ. اللتزامــــات التعاهديــــة الــــيت يتعلــــق  ن تفــــي    إزاءهــــا 
املنظمة الدولية الـيت أنشـئ الـتحفظ إزاءهـا تعفـى  أو أن الدولة كما

اللتــــــــزام الـــــــــذي يتعلــــــــق بــــــــه ا  لــــــــتحفظ إزاء الدولـــــــــةمــــــــن الوفــــــــاء 
 املتحفظة.  املنظمة أو

التطبيــــــــــق املتبــــــــــادل هــــــــــذا ميليــــــــــه املنطــــــــــق مبــــــــــدأ و  )٢٧( 
بــني  التعاهديــةالــذي حيكــم العالقــات فنظــام القواعــد . )٦٣٢(الســليم

يقـــع علـــى  ملـــا يف الواقـــع القاســـم املشـــرتكيعكـــس الـــدولتني املعنيتـــني 
وإن   -جتـــة عــن تالقــي إرادتيهمـــا  التزامــاتمــن  عــاتق كــل منهمـــا
__________ 

 )٦٣١( Waldockاحلاشية ، ا) أعاله). ٤٨ملرجع املذكور 
اعتــــــرب أنزيلــــــوّيت أن "أثــــــر الــــــتحفظ يتمثــــــل يف عــــــدم التــــــزام الدولــــــة  )٦٣٢( 

ـــــا الـــــتحفظ، و ألحكـــــام الـــــيت يتعلـــــق  تكـــــون  *، البطبيعـــــة احلـــــالاملتحفظـــــة 
األطـــراف األخـــرى ملزمـــة بتلـــك األحكـــام جتاههـــا؛ وهكـــذا، فإنـــه يف العالقـــات 

ـا الـتحفظ  بني الدولة املتحفظة  والدول األخـرى، تُعامـل األحكـام الـيت يتعلـق 
 Dionisio Anzilotti, Corso diتشكل جـزءاً مـن املعاهـدة" ( لو كانت ال كما

diritto internazionale, vol. I, 4th ed., Padua, CEDAM, 1955, 
 pp. 334-335.( 
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تـــج "مباشـــرة مـــن أســـاس الرتاضـــي )٦٣٣(كـــان تالقيـــاً جزئيـــاً  . وهـــذا 
والبــــالغ التــــأثري علــــى  )٦٣٤(الــــذي تقــــوم عليــــه العالقــــات التعاهديــــة"

ـــا يفالنظـــام العـــام للتحفظـــات  أوضـــحه  مـــا ، علـــى حنـــواتفاقيـــة فيين
ـــدوك ـــره األول عـــن قـــانون املعاهـــدات وال حفظ يكـــون للـــت" :يف تقري

لنســـبة للدولـــة الـــيت تصـــوغه وأي طـــرف آخـــر يف  مفعـــول متبـــادل 
املعاهــدة، حبيــث يعَفــى كالمهــا مــن تطبيــق األحكــام املــتحفظ عليهــا 

ما املتبادلة  .)٦٣٥("يف عالقا

ة حمكمـــة العـــدل الدوليـــة وعرضـــت )٢٨(  ، بطريقـــة مشـــا
ـــــــا اختالفـــــــات طفيفـــــــة، التطبيـــــــق املتبـــــــادل مشـــــــكلة  وإن كانـــــــت 

ت  ة لقبول االختصاص اإللزامـي املنصـوص عليهـا ختياريااللإلعال
مــــن النظـــام األساســــي حملكمـــة العــــدل  ٣٦مــــن املـــادة  ٢يف الفقـــرة 
 بعــــض قضــــية الصــــادر يف حكمهــــايف وقــــد رأت احملكمــــة . الدوليــــة

 يلي: ما القروض النروجيية

عالنـــــــني انفــــــراديني، يكـــــــون للمحكمـــــــة هـــــــذا  فـــــــال لنظــــــر إىل أن األمـــــــر يتعلـــــــق 
ه. ومقارنــة اإلعالنــني تبــني  إال االختصــاص بقــدر اتفــاق اإلعالنــني علــى منحهــا إ

يقبلــه اإلعــالن  ممــا يف حــدود أضــيقأن اإلعــالن الفرنســي يقبــل اختصــاص احملكمــة 
 الـيت يسـتند إليهـا اختصـاص وبناًء على ذلـك فـإن اإلرادة املشـرتكة للطـرفني ؛النروجيي

 .)٦٣٦(التحفظ الفرنسيملبينة يف ا األضيقهذه احلدود توجد يف  حملكمةا

ر الــتحفظ يصــحح أيضــاً أوجــه  )٢٩(  والتطبيــق املتبــادل آل
التفـــــاوت الـــــيت يســـــببها الـــــتحفظ يف العالقـــــات الثنائيـــــة بـــــني صـــــاحب 

املنظمــــات الدوليــــة األخــــرى الــــيت أنشــــئ الــــتحفظ  أو الــــتحفظ والــــدول
ـــــدول ميكـــــن أن تكـــــون تلـــــك  ال إزاءهـــــا. فوفقـــــاً آلليـــــة التحفظـــــات، ال

لتزامــــات تفــــوق  ــــدة جتــــاه صــــاحب الــــتحفظ  واملنظمــــات الدوليــــة مقي
االلتزامــــــات الــــــيت يكــــــون هــــــو نفســــــه علــــــى اســــــتعداد ألخــــــذها علــــــى 

. وقد اعترب األستاذ سيما يف هـذا الصـدد أنـه "ال جيـوز ألي )٦٣٧(عاتقه
__________ 

املرجــــــــــــــع املــــــــــــــذكور ، ... Baratta, Gli effetti delle riserveانظــــــــــــــر  )٦٣٣( 
: "رأينا أيضاً أن االجتاه املنبثق مـن املمارسـة ٢٩١ أعاله)، ص ٤١٩ (احلاشية

الدولية يبدو وثيق الصلة مببـدأ الرتاضـي الـذي يشـكل عنصـراً أساسـياً يف قـانون 
ا التحفظ تفقد مركزها القانوين بسبب عدم  املعاهدات: فالقاعدة اليت يتعلق 

 ص القانون نتيجة لصوغ التحفظ يف حد ذاته".وجود اتفاق عليها بني أشخا
التقريــــر األول عـــــن قـــــانون املعاهـــــدات الـــــذي أعـــــده الســـــري مهفـــــري  )٦٣٤( 

لـــــــــد الثـــــــــاين، الوثيقـــــــــة ١٩٦٢ حوليـــــــــةوالـــــــــدوك،  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
. وقـد اعتمـدت اللجنـة هـذا ١٨التعليق على املادة من ) ٢١الفقرة (، ٦٨ ص

ـــا علـــى مشـــ مـــن  ٢١(الـــيت أصـــبحت املـــادة  ١٩روع املـــادة التفســـري يف تعليقا
لـــد ١٩٦٦ حوليـــة) املعتمـــد يف القـــراءة الثانيـــة (١٩٦٩ اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام ، ا

 ) من التعليق).١، الفقرة (٢٠٩ ، صA/6309/Rev.1الثاين، الوثيقة 
لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــة )٦٣٥(  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 .١٨التعليق على املادة من ) ٢١الفقرة (، ٦٨ ص
 )٦٣٦( Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway), 

Judgment of 6 July 1957, I.C.J. Reports 1957, p. 9, at p. 23. 
لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٦٦ حوليــــــــةانظــــــــر  )٦٣٧(  ، A/6309/Rev.1، ا
. وقــد ١٧و ١٦) مــن التعليــق علــى مشــروعي املــادتني ١٣( ، الفقــرة٢٠٦ ص

ر الــتحفظ  ، عـن وجـه حــق، أنـه ثبـت أن التطبيـق املتبـادل آل را أكـد روبرتـو 

جهـة تعفـي نفسـها مـن التزامــات تعاهديـة معينـة مبوجـب حتفـظ املطالبــة 
ا التحفظ"ن تُعامل وفقاً ل  .)٦٣٨(ألحكام التعاهدية اليت يتعلق 

والتطبيق املتبادل للتحفظ هو نتيجة مباشرة لفكـرة  )٣٠( 
ملثل  ألخـذ والعطـاء بـني ولاللتزامـات الدوليـة  يتعلـق فيمااملعاملة 

 ).do ut des( فق مع مبدأ العطاء املتبادلاوهو يتو  ،األطراف
ملثـــــــــل  )٣١(  وعـــــــــالوة علـــــــــى ذلـــــــــك، تـــــــــؤدي املعاملـــــــــة 
 رادعــــــــاً، ، بــــــــل دوراً تنظيميــــــــاً  حفظــــــــات دوراً تر ال يتعلــــــــق فيمــــــــا
ــا علــى  صــوغسـتهان بــه يف ممارســة حريــة يُ  ال التحفظــات املعــرتف 

ذهـــن صـــاحب الـــتحفظ أن  نيغيـــب عـــ أال جيـــب إذ ،نطـــاق واســـع
ره لصاحله فقط، بل ال التحفظ ن ُحيتج أل ض أيضاً معرّ  هو ينتج آ

 يلـــي: مـــا يف هـــذا الصـــددوالـــدوك ــذا الـــتحفظ ضـــده. وقـــد كتـــب 
 إبـداءلالسـتخدام غـري الالئـق حلريـة  رادع آخـر هناك بطبيعة احلـال"

ن الــتحفظ الــيت األساســية كمــن يف القاعــدة ي التحفظــات تقضــي 
ألي دولـــة أخـــرى أن جيــوز االجتـــاهني، حبيـــث كــال يف   دائمـــاً يســري 

ما   .)٦٣٩("املتبادلةحتتج به ضد الدولة املتحفظة يف عالقا
حــــــدين  اذ اً إذن ســــــيفاملتبــــــادل ويشــــــكل التطبيــــــق  )٣٢( 

بــني مرونــة املعاهـــدة الكـــامن يف إزالــة التــوتر  اً كبـــري إســهاماً  يســهم و"
مكمـًال لشـرط جـواز  مـا . ويبدو هذا املبدأ إىل حـد)٦٤٠(وسالمتها"
إىل أن نظـراً ، الشـرطمـن هـذا ردعـاً يكـون أكثـر  ما وكثرياً  ،التحفظ

 ستهان به من احلاالت.يُ  ال يف عدديكون مؤكداً  ال تقرير اجلواز
 األحكـــــــام املتعلقـــــــة يشـــــــري العديـــــــد مـــــــن ،وهكـــــــذا )٣٣( 

ـــــــــــــادل لتحفظـــــــــــــات  ـــــــــــــق املتب إشـــــــــــــارة صـــــــــــــرحية إىل مبـــــــــــــدأ التطبي
التطبيـق  ر مببـدأ، يف حني أن معاهدات أخرى تـذكّ )٦٤١(للتحفظات

                                                                                             
هـــو "آليـــة تعويضـــية يف العالقـــات املتبادلـــة بـــني األطـــراف املتعاقـــدة؛ وهـــي آليـــة 

حــت إعــادة التـــوازن إىل كــم االلتزامــات التعاهديـــة الــيت تقــع علـــى عــاتق كـــل   أ
ً حتفــظ معــني" (  Baratta, Gli effettiطــرف، وهــو التــوازن الــذي غــريه انفــراد

delle riserve ...) ٢٩٢ أعاله)، ص ٤١٩احلاشية ، املرجع املذكور.( 
 )٦٣٨( B. Simma, Das Reziprozitätselement im Zustandekommen 

völkerrechtlicher Verträge, Berlin, Duncker and Humblot, 1972, p. 60. 
 )٦٣٩( Waldock) وانظــر ٨٧ أعــاله)، ص ٤٨احلاشــية ، املرجــع املــذكور .

 F. Parisi and C. Ševčenko, "Treaty reservations and the economics أيضاً 

of article 21 (1) of the Vienna Convention", Berkeley Journal of 

International Law, vol. 21, No. 1 (2003), pp. 1-26. 
 )٦٤٠( F. Parisi and C. Ševčenko, "Treaty reservations and the 

economics of article 21 (1) of the Vienna Convention", George Mason 

School of Law’s series of Working Papers in Law and Economics, No. 

02-07, p. 16 ًانظــر أيضــا . Baratta, Gli effetti delle riserve ... املرجــع ،
 .٢٩٦-٢٩٥ أعاله)، ص ٤١٩احلاشية املذكور (

لنسـبة للفقـرة  )٦٤١(  االتفاقيـة املتعلقـة مـن  ٢٠املـادة مـن  ٢هـذا هـو احلـال 
 ال ميكـــن تطبيــــق" :١٩٣٠ لعـــام بـــبعض املســـائل املتصـــلة بتنـــازع قـــوانني اجلنســـية

 
 )بع على الصفحة التالية(
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قـد تبـدو  الصـرحيةاألحكـام هـذه أن  إال .)٦٤٢(بعبارات أعـماملتبادل 
ملثــل أن  الواقعفــ .)٦٤٣(زائــدة عــن احلاجــة مبــدأ لــيس مبــدأ املعاملــة 

 بـــل هـــو أيضـــا مبـــدأ ينطبـــق تلقائيـــاً  ،)٦٤٤(بـــه فحســـب معرتفـــاً  عامـــاً 
إىل إعـالن انفـرادي مـن  وال يف املعاهـدة،حمـدد  حكـمحيتاج إىل  وال

علــى هــذا املنظمــات الدوليــة الــيت قبلــت الــتحفظ  أو الــدولجانــب 
 .)٦٤٥(األساس

                                                                                             
 )بع( )٦٤١احلاشية (

 الــذي أصــدر الــتحفظ،الطــرف املتعاقــد  إزاءاألحكــام املســتبعدة علــى هــذا النحــو 
ـا مـن جانـب هــذا الطـرف  وال . وتوجــد "طـرف متعاقـد آخـرأي  إزاءاالحتجـاج 

 الــدويل اخلــاص (لالطــالع علــى بشــأن القــانونأمثلــة أخــرى يف اتفاقيــات الهــاي 
 F. Majoros, "Le régime de لتحفظـــات، انظـــر تلـــك األحكـــام املتعلقـــة

réciprocité de la Convention de Vienne et les réserves dans les 

Conventions de La Haye", Journal du droit international, vol. 101, No. 1 

(1974), pp. 90 et seq.،( األمــم جلنـة يف إطـار مـن االتفاقيـات املربمـة عـدد  ويف
 Imbert, Les réserves aux traités (انظـــر رو االقتصـــادية ألو املتحـــدة 

multilatéraux ١٩١-١٨٨ ص أعـــــــــاله)، ٥٤٠، املرجـــــــــع املـــــــــذكور (احلاشـــــــــية 
. يف إطــــار برمــــت صــــيغت وأُ الــــيت تفاقيــــات بعــــض اال ويف ،)٢٥١و جملــــس أورو
يف إطـــــار لالتفاقيــــات واالتفاقـــــات املربمــــة النموذجيــــة قــــرتح األحكــــام اخلتاميـــــة تو 

 بشــــأناحلكـــم التـــايل  ١٩٨٠ جملـــس الــــوزراء يف عـــام ااعتمـــدهيت الـــجملـــس أورو 
ملثل فيما بشـأن  حتفظـاً  أصـدرجيـوز لطـرف  ال"ر التحفظـات: يتعلق  املعاملة 

أي احلكــم مــن جانــب ذلــك  طبيــق] أن يطالــب بتاملعــين حكــم [وارد يف االتفــاق
، أن يطالــب مشــروطاً  أو جيــوز لــه، إذا كــان الــتحفظ جزئيــاً  طــرف آخــر؛ غــري أنــه

؛ ميكــــن ٣الفقــــرة  ،)ه(املــــادة ( "قبلــــه هــــو نفســـه بقـــدر مــــا احلكــــمذلــــك بتطبيـــق 
 /www.coe.int/en/webاالطـــــــــــالع عليهـــــــــــا علـــــــــــى العنـــــــــــوان الشـــــــــــبكي التـــــــــــايل: 

conventions/general-information( ًانظــر أيضــا . Horn, Reservations and 

Interpretative Declarations ...أعــــاله)، ٣٣٩ع املــــذكور (احلاشــــية ، املرجــــ 
 .١٤٧-١٤٦ ص
ال حيـق "من اتفاقية حتصيل النفقـة يف اخلـارج ( ١٨املادة  انظر مثالً  )٦٤٢( 

لطــــرف متعاقــــد أن يســــتفيد مــــن هــــذه االتفاقيــــة ضــــد أطــــراف متعاقــــدة أخــــرى 
ــذه االتفاقيــة إال املــادة الرابعــة عشــرة مــن اتفاقيــة  ) أو"بقــدر التزامــه هــو نفســه 
ال حيـــق لدولـــة متعاقـــدة أن "بقـــرارات التحكـــيم األجنبيـــة وتنفيـــذها ( العـــرتافا

بقــدر التزامهــا هــي  تســتفيد مــن هــذه االتفاقيــة ضــد أطــراف متعاقــدة أخــرى إال
ذه االتفاقية  )."نفسها 

، املرجـع Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxانظـر  )٦٤٣( 
، املرجــــــــع املــــــــذكور Majoros؛ و٢٥٢ أعــــــــاله)، ص ٥٤٠املــــــــذكور (احلاشــــــــية 

أحكـــام يف  إدراج Majorosينتقـــد و . ١٠٩و ٨٣ ص أعـــاله)، ٦٤١(احلاشـــية 
كيــــد ت املعاهــــدات واالســــتقرار  الوضــــوح دواعيلــــ"ملثــــل مبــــدأ املعاملــــة عيــــد 

 ).٨١ (املرجع نفسه، ص ني"القانوني
 Baratta, Gli effetti delle؛ و١٠٩و ٨٣ املرجــــع نفســــه، ص )٦٤٤( 

riserve ... ؛ ويليهـا ومـا ٢٤٣ أعـاله)، ص ٤١٩، املرجـع املـذكور (احلاشـيةHorn, 

Reservations and Interpretative Declarations ...) احلاشـــية ، املرجـــع املـــذكور
، ... Simma, Das Reziprozitätselement انظــر أيضــاً  .١٤٨ ، صأعــاله) ٣٣٩

 .٦١-٦٠ ص، أعاله) ٦٣٨احلاشية املرجع املذكور (
، املرجــع املـــذكور ... Baratta, Gli effetti delle riserveانظــر  )٦٤٥( 

، املرجــع Majoros؛ و٢٩١وص  يليهــا ومــا ٢٢٧ أعــاله)، ص ٤١٩ (احلاشــية
، Parisi and Ševčenko؛ و١٠٩و ٨٣ ص أعــاله)، ٦٤١املــذكور (احلاشــية 

الذي اعتمدته اللجنـة يف  ٢١إال أن مشروع املادة  )٣٤( 
تلقائيــة بشــأن  متامــاً  يكــن واضــحاً  مل ١٩٦٢ عــام وىل يفاألقــراءة ال

ملثـــل مبـــدأ "علـــى  سيســـرينـــص علـــى أن الـــتحفظ  فقـــد ،املعاملـــة 
ملثـــــلأســـــاس  طـــــرف يف أخـــــرى لكـــــل دولـــــة حبيـــــث حيـــــق  املعاملـــــة 

ـا نفسه يف أحكام املعاهدة لتعديل املعاهدة أن تطالب  يف عالقا
ـــة املتحفظـــة وكانـــت هـــذه الصـــياغة للقاعـــدة تعـــين  .)٦٤٦("مـــع الدول

لتحفظ بغية االستفادة حتتج لدول املتعاقدة أن ل ينبغيأنه  ضمنياً 
ملثل.  ر املعاملة  ت  املالحظاتوبناء على من آ ا الوال اليت أبد

ن نـــتج يؤكـــد أن الـــتحفظ يُ حبيـــث دل الـــنص ُعـــ، )٦٤٧(املتحــدة واليـــا
لنســبة للدولــة املتحفظــة والدولــة تلقائيــاً حبكــم القــانون األثــر نفســه 

الـــنص الــــذي اعتمدتــــه أصــــبح وهكــــذا،  .)٦٤٨(الـــيت قبلــــت الـــتحفظ
عـــن فكـــرة يعـــرب بوضـــوح  ١٩٦٥ عـــام لجنـــة يف آخـــر املطـــاف يفال

يف تعــــــــــديالت لخضــــــــــع مـــــــــرة أخـــــــــرى كـــــــــان قـــــــــد وإن   ،التلقائيـــــــــة
 .)٦٤٩(الصياغة

 لاللتزامـــــــات الـــــــيت يتعلـــــــق املتبـــــــادل غـــــــري التطبيــــــق  ٥-٢-٤
 ا التحفظ 

تكـــون االلتزامـــات مبوجـــب األحكـــام الـــيت  مـــا ال بقـــدر 
ــــا الــــتحفظ خاضــــعة للتطبيــــق املتبــــادل بســــبب طبيعــــة  يتعلــــق 

يتأثر مضـمون  ال والغرض منها،موضوع املعاهدة  أو االلتزامات
يتـــأثر مضـــمون  وال التزامـــات األطـــراف غـــري صـــاحب الـــتحفظ.

يكـون التطبيـق املتبـادل  ال التزامات هـذه األطـراف أيضـاً عنـدما
 ممكناً بسبب مضمون التحفظ.

 التعليق
، مثلما يدل علـى ٥-٢-٤يتناول املبدأ التوجيهي  )١( 

 املبدأ العـام للتطبيـق املتبـادل لـتحفظذلك عنوانه، االستثناءات من 
                                                                                             

دول هناك حاالت جعلت فيهـا أن  أعاله). إال ٦٣٩املرجع املذكور (احلاشية 
لتطبيـق املتبـادل للـتحفظ. وجيـب ، فقط االحتياطعلى سبيل ، مشروطاً  قبوهلا
ت املتحــــدة ت يف ضــــوء ذلــــك إعــــالفهــــم تُ أن  علــــى  الــــيت جــــاءت رداً الــــوال

ت االشـــرتاكية الســوفياتية ورومانيـــا علـــى اتفاقيـــة الســـري  حتفظــي احتـــاد اجلمهـــور
تو  ١٩٤٩ على الطرق لعام ال "املتحـدة أنـه  الـيت أكـدت فيهـا حكومـة الـوال

[هـذين] ترى أن هلا أن تطبـق ’، لكنها ]ين[اعرتاض هلا على [هذين] التحفظ
ملثـل  ]ين[التحفظ  ، املتحفظتـني]نيالـدولت[جتـاه كـل مـن علـى أسـاس املعاملـة 
ـا هـذا وتعلن  ـا تعتـزم فعـل ذلـكمبوجـب إعال  ... Multilateral Treaties‘" (أ

 ).١-ء-الفصل احلادي عشر ،)أعاله ٣٥٩احلاشية (
لد الثاين، الوثيقة ١٩٦٢ حولية )٦٤٦(   .١٨١ ، صA/5209، ا
لـــد الثـــاين، الوثيقـــة ١٩٦٦ حوليـــة )٦٤٧(   ٣٠٣ ، صA/6309/Rev.1، ا
 ).٢٨٢ تعليقات النمسا (املرجع نفسه، ص . انظر أيضاً ٣٥١و
التقرير الرابـع عـن قـانون املعاهـدات الـذي أعـده السـري مهفـري  انظر )٦٤٨( 

لـــــــد الثـــــــاين، الوثيقـــــــة ١٩٦٥ حوليـــــــةوالـــــــدوك،  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
 .٥٥ ص
، انظــــــــــر ١٩لالطــــــــــالع علــــــــــى الــــــــــنص النهــــــــــائي ملشــــــــــروع املــــــــــادة  )٦٤٩( 

لد الثاين، الوثيقة ١٩٦٦ حولية  .٢٠٩-٢٠٨ ، صA/6309/Rev.1، ا
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بـــــــني صـــــــاحبه واألطـــــــراف األخـــــــرى يف املعاهـــــــدة الـــــــيت أنشـــــــئ  مـــــــا
 إزاءها. التحفظ

 ٢ويف حني تعكس اجلملة الثانية بكل من الفقـرتني  )٢( 
مبدأ التطبيق املتبـادل للتحفظـات،  ٤-٢-٤من املبدأ التوجيهي  ٣و

ن أوردت كـــل منهمـــا، فيمـــا خيصـــها،  الفكـــرة الـــيت تتضـــمنها وذلـــك 
مــــــــن اتفــــــــاقييت فيينــــــــا، فــــــــإن املبــــــــدأ  ٢١(ب) مــــــــن املــــــــادة ١الفقــــــــرة 
جمــال  فــال .)٦٥٠(يؤكــد أن هــذا املبــدأ غــري مطلــق ٥-٢-٤ التــوجيهي
بــــني التزامــــات التــــوازن يف احلــــاالت الــــيت تكــــون فيهــــا إعــــادة لتطبيقــــه 

أُنشــــئ املنظمــــة الدوليـــة الــــيت  أو صـــاحب الــــتحفظ والتزامـــات الدولــــة
الـــيت تثبـــت فيهـــا اســـتحالتها. ويعـــود  أو ريةضـــرو غـــري ظ إزاءهـــا الـــتحف

إىل  أو ذلـــــك أساســـــاً إىل طبيعـــــة االلتـــــزام الـــــذي يتعلـــــق بـــــه الـــــتحفظ
 مضمون التحفظ ذاته. أو موضوع املعاهدة والغرض منها

 ٥-٢-٤وتتعلق اجلملة األوىل من املبدأ التوجيهي  )٣( 
يكـون فيهـا التطبيـق املتبـادل وىل هاتني الفرضيتني، أي احلالة اليت 

 للــتحفظ مســتبعداً بســبب طبيعــة االلتــزام الــذي يتعلــق بــه الــتحفظ
ن الفرضــــيتان  -بســـبب موضــــوع املعاهــــدة والغــــرض منهــــا  أو وهــــا

فــإذا كانـــت الفرعيتــان يصــعب، فضـــًال عــن ذلـــك، التمييــز بينهمـــا. 
ملثـــل  تقـــوم علـــى أســـاس ال املعاهـــدة نفســـها  يتعلـــق فيمـــااملعاملـــة 

نـتج أن يُ  مـا ميكـن لـتحفظ فـال بـني األطـراف،االلتزامات قوق و حل
 املتبادل.األثر هذا 

حقــــوق اإلنســــان هــــي مثــــال منــــوذجي معاهــــدات و  )٤( 
يســـــتبعد تطبيـــــق أحـــــد  حتفظـــــاً  مـــــا دولـــــة فَصـــــْوغ. )٦٥١(علـــــى ذلـــــك

يعفــي الدولــة الــيت  ال مــن هــذا القبيــلمعاهــدة االلتزامـات الــواردة يف 
يكــون ذلـك االلتــزام غــري  مــا بقـدر االلتــزام املــذكوراحـرتام تقبلـه مــن 
لقدر نفسه، فإن ، وذلك على الرغم من وجود التحفظ. متبادل و

طرفاها  بني دولإطار عالقة تسري يف الواقع يف  ال هذه االلتزامات
تســــري الدولــــة املتحفظــــة والدولــــة الــــيت قبلــــت الــــتحفظ، وإمنــــا مهــــا 

هـــذا الصـــدد،  ويف يف إطـــار عالقـــة بـــني الدولـــة واإلنســـان.ببســـاطة 
 هأنـ ٢٤ رقمقوق اإلنسان يف تعليقها العام املعنية حبلجنة الاعتربت 

لاللتزامــات تبـادل املعاهـدات الــيت تشـكل جمـرد علـى الـرغم مـن أن "
ن تـتحفظ فيمـا بينهـا علـى تطبيـق  قواعـد [البني الدول تسمح هلا 

األمـر خيتلـف عـن ذلـك يف معاهـدات  فـإن، ]دويلالـالعامة للقانون 
__________ 

 )٦٥٠( Simma, Das Reziprozitätselement ... املرجــــــع املــــــذكور ،
، املرجع ... Baratta, Gli effetti delle riserve؛ و٦١ أعاله)، ص ٦٣٨ احلاشية(

، املرجـــــــــــــع املـــــــــــــذكور Greig؛ و٢٩٢ أعـــــــــــــاله)، ص ٤١٩احلاشـــــــــــــية املـــــــــــــذكور (
 Horn, Reservations and Interpretative؛ و١٣٩ أعـاله)، ص ٣٧١ (احلاشية

Declarations ... ١٤٨ أعاله)، ص ٣٣٩، املرجع املذكور (احلاشية. 
لتحفظــــات  )٦٥١(  انظـــر التقريـــر األول عـــن القــــانون واملمارســـة املتعلقـــني 

لــــــــد الثــــــــاين (اجلــــــــزء األول)، الوثيقــــــــة ١٩٩٥ حوليــــــــةعلــــــــى املعاهــــــــدات،  ، ا
A/CN.4/470انظــــــــر أيضــــــــاً التقريــــــــر الثــــــــاين عــــــــن ١٣٨، الفقــــــــرة ٢٣٦ ، ص .

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء األول)، ١٩٩٦ حوليـــــةات علـــــى املعاهـــــدات، التحفظـــــ ، ا
 .١٥٤-١٤٨، الفقرات ٨٦-٨٥ ، صAdd.1و A/CN.4/477الوثيقة 

الـذين يـدخلون يف  حقوق اإلنسان اليت ترمي إىل محايـة األشـخاص
ــ .)٦٥٢("نطــاق واليتهــا ، فــإن ذا الســببهلــ ه،وتتــابع اللجنــة القــول إن

حلقـوقالعهد [الدويل "ومنها اإلنسان، معاهدات حقوق   اخلـاص 
تشـــكل شـــبكة لتبـــادل  ال ،] علـــى وجـــه التحديـــداملدنيـــة والسياســـية

دف إىل االعرتاففيما بني الدول، بل االلتزامات  لألفراد  مبا هي 
ـــــدولمـــــن حقـــــوق.  ملثـــــل فيمـــــا بـــــني ال  طبـــــقني ال فمبـــــدأ املعاملـــــة 

 .)٦٥٣(هنا"
تكـون" الـواردة يف مسـتهل املبـدأ  ما ال وعبارة "بقدر )٥( 

مطلقــة إىل لتخفيــف هــذه الصــيغة الــيت قــد تبــدو  ٥-٢-٤التــوجيهي 
ــــا اإلشــــارة إىل أنــــه حــــىت إذا كانــــت طبيعــــة  حــــد مبــــالغ فيــــه يقصــــد 

موضوع وغرض املعاهـدة ككـل يسـتبعدان التطبيـق املتبـادل  أو االلتزام
ملثــل ميكــن أن تســتمر مــع  للتحفظــات، فــإن بعــص عناصــر املعاملــة 
ذلــــك يف العالقــــات بــــني صــــاحب الــــتحفظ واألطــــراف األخــــرى يف 

املنظمـــــة  أو املثـــــال، مـــــن الواضــــح أن الدولـــــة املعاهــــدة. فعلـــــى ســــبيل
اللتــزام املســتبعد ال الــتحفظ أصــدرتالدوليــة الــيت   ميكنهــا أن حتــتج 

لوفـــاء  أو املعـــدل مبوجـــب الـــتحفظ وأن تطالـــب األطـــراف األخـــرى 
اللتــــــزام  - بـــــه حــــــىت وإن ظلـــــت تلــــــك األطــــــراف األخـــــرى مقيــــــدة 

لـيس لـه أثـر  ٥-٢-٤املذكور. وهذا يعين كذلك أن املبدأ التـوجيهي 
علــى املفعـــول العـــادي للـــتحفظ يف العالقـــات بـــني األطـــراف األخـــرى 

ــــا) ال (الـــيت ؛ وهــــذا هــــو املقصــــود بعبــــارة )٦٥٤(يعــــدل الــــتحفظ التزاما
يتـأثر مضــمون التزامـات األطــراف غـري صــاحب الـتحفظ" الــواردة  ال"

اية اجلملة األوىل من املبدأ التوجيهي   .٥-٢-٤يف 
ات حقــوق اإلنســان ليســت الوحيــدة إال أن معاهــد )٦( 

ملثــل. فهــذا التــأثري ينطبــق عليهــا ال الــيت وجــود لــه  ال مبــدأ املعاملــة 
ـــــــدول أيضـــــــاً يف  ـــــــيت تنشـــــــئ التزامـــــــات إزاء جمتمـــــــع ال املعاهـــــــدات ال
لســـــلع ومـــــن األمثلـــــة املتعاقـــــدة.  علـــــى ذلـــــك املعاهـــــدات املتعلقـــــة 
بعض معاهدات التجريـد و معاهدات محاية البيئة، ، و )٦٥٥(األساسية

__________ 
ئـــــق الرمسيــــة للجمعيـــــة تقريــــر اللجنــــة املعنيـــــة حبقــــوق اإلنســــان،  )٦٥٢(  الو

لـــد األول، املرفـــق A/50/40( ٤٠ العامـــة، الـــدورة اخلمســـون، امللحـــق رقـــم )، ا
 ٣٣٣، املرجــــــع املــــــذكور (احلاشــــــية Coccia. انظــــــر أيضـــــاً ٨اخلـــــامس، الفقــــــرة 

 Imbert, "La question des réserves dans la décision؛ و٣٧ أعـاله)، ص

arbitrale du 30 juin 1977 ..." أعــاله)،  ٥٣٤، املرجــع املــذكور (احلاشــية
 M. Virally, "Le principe de réciprocité dans le droit؛ و١٥٣ ص

international contemporain", Recueil des cours de l'Académie de droit 

international de La Haye, 1967-III, vol. 122, pp. 26-27. 
ئق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلمسـون، امللحـق رقـم )٦٥٣(   ٤٠ الو

 .١٧أعاله)، الفقرة  ٦٥٢(انظر احلاشية 
ه. ٦-٤انظر املبدأ التوجيهي  )٦٥٤(   أد
 H. G. Schermers, "The suitability of reservations toانظـر  )٦٥٥( 

multilateral treaties", Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, 

vol. VI, No. 4 (1959), p. 356 ًانظـــر أيضـــا .Greig املرجـــع املـــذكور ،
 .١٤٠ أعاله)، ص ٣٧١ (احلاشية
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، وكـــــذلك معاهـــــدات القـــــانون )٦٥٦(نـــــزع الســـــالح أو الســـــالحمـــــن 
 .)٦٥٧(ص اليت تنص على قوانني موحدةالدويل اخلا

أن ُحيـــــــدث ميكـــــــن  ال مجيـــــــع هـــــــذه احلـــــــاالت،ويف  )٧( 
ــــتحفظ أثــــراً  ــــادالً ال  والدولــــةصــــاحبه يف العالقــــات الثنائيــــة بــــني  متب

يقـــع علـــى عـــاتق و الـــتحفظ إزاءهـــا. أنشـــئ ليـــة الـــيت املنظمـــة الدو  أو
اللتـزام إزاء الدولة ال مجيـع طرف واجب فردي يفرض عليها التقيد 

لتــــــايليف املعاهــــــدة األطــــــرافاألخــــــرى الــــــدول  جيــــــد التــــــأثري  ال . و
ن  أو ‘التشـبث بـه’أي شيء متاح ميكـن "العكسي للتحفظ  السـر

 .)٦٥٨(عليه"
 :ار روبرتو  الحظ ما وعلى حنو )٨( 

ملثــلينـتج مفعــول امل حــىت يف حالـة التحفظــات علــى القواعـد الــيت تــنص  عاملـة 
املبــادئ الســارية يف هــذا  وال املمارســة ال هعليهـا االتفاقــات املــذكورة أعــاله، ألنـ

ال  ن تطالـب بتطبيـق ا توحي بتمتع الدولة املتحفظـة حبـق قـانوين يسـمح هلـا 
ظ مــن جانــب شــخص القــانون الــذي لــيس هــو احلكــم الــذي يتعلــق بــه الــتحف

مجيــــع أشــــخاص القــــانون خبــــالف لكــــن يظــــل مــــن واجــــب صــــاحب الــــتحفظ. 
ــا الــتحفظ يف مجيــع احلــاالت،  صــاحب الــتحفظ تطبيــق القاعــدة الــيت يتعلــق 

 .)٦٥٩(أوجده االتفاق نظام التضامن الذي وذلك مبوجب

صـياغة تلك هي أيضاً الفكرة اليت استندت إليهـا و  )٩( 
ملثــل الــذي اعتمــده جملــس  البنــد النمــوذجي وزراء الــبشــأن املعاملــة 

لس أورو يف  حتفظـاً  أصـدرجيوز لطـرف  ال" :١٩٨٠ عام التابع 
ذلــــك  طبيــــق] أن يطالــــب بتاملعــــين بشــــأن حكــــم [وارد يف االتفــــاق

لــــه، إذا كــــان  جيــــوز طــــرف آخــــر؛ غــــري أنــــهأي احلكــــم مــــن جانــــب 
 بقــدر احلكــمذلــك ، أن يطالــب بتطبيــق مشــروطاً  أو الــتحفظ جزئيــاً 

 .)٦٦٠("قبله هو نفسه ما
 ٥-٢-٤وتتعلق اجلملة الثانية من املبدأ التوجيهي  )١٠( 

الستثناء الثاين من املبدأ العام للتطبيق املتبادل للتحفظات: احلالة 

__________ 
، ... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsانظـر  )٦٥٦( 

 .١٦٥-١٦٤ أعاله)، ص ٣٣٩احلاشية املرجع املذكور (
فيمــا خيــص اتفاقيــات مــؤمتر الهــاي للقــانون الــدويل اخلــاص، انظــر  )٦٥٧( 

Cesari ؛ ١٧٤-١٤٩ أعــــــــــــــاله)، ص ٦١٤، املرجــــــــــــــع املــــــــــــــذكور (احلاشــــــــــــــية
 .١٠٩-٧٣ أعاله)، ص ٦٤١، املرجع املذكور (احلاشية Majorosو
 G. Fitzmaurice, The Law and Procedure of the Internationalانظـر  )٦٥٨( 

Court of Justice, vol. 1, Cambridge, Grotius, 1986, p. 412. 
 )٦٥٩( Baratta, Gli effetti delle riserve ...) ٤١٩ احلاشـــــية، املرجـــــع املـــــذكور 

 .١٤٠ أعاله)، ص ٣٧١، املرجع املذكور (احلاشية Greig؛ و٢٩٤ أعاله)، ص
يف إطــار لالتفاقيــات واالتفاقــات املربمــة  األحكــام اخلتاميــة النموذجيــة )٦٦٠( 

، Majorosأعـاله). وانظـر بشـأن هـذا املوضـوع  ٦٤١(انظر احلاشية  جملس أورو
 Horn, Reservations and؛ و٩٠ أعـاله)، ص ٦٤١املرجـع املــذكور (احلاشــية 

Interpretative Declarations ...) أعــــــاله)،  ٣٣٩ احلاشـــــية، املرجـــــع املـــــذكور
 .١٤٧-١٤٦ ص

ـــــــــــادل ممكنـــــــــــاً بســـــــــــبب  ـــــــــــيت "ال يكـــــــــــون [فيهـــــــــــا] التطبيـــــــــــق املتب ال
 التحفظ".  مضمون
لنســـبة للتحفظـــات الـــيت  وتنشـــأ هـــذه احلالـــة مـــثالً  )١١( 

فـــالتطبيق اإلقليمـــي للمعاهـــدة. بيـــق نطـــاق التطـــدف إىل تضـــييق 
ببســـــاطة أمـــــر مســـــتحيل مـــــن الناحيـــــة املتبـــــادل هلـــــذا الـــــتحفظ هـــــو 

ملثــل،  .)٦٦١(العمليـة ر الــتحفظ مســتبعد و فــإن التطبيـق املتبــادل آل
للـتحفظ هـو حـاالت خاصـة تواجههـا حتديـداً إذا كان الـدافع أيضاً 

لطـرف آخـر جيـوز  ال وهكـذا، مـن املؤكـد أنـه .)٦٦٢(الدولة املتحفظـة
لتحفظ الـذي يف اتفاقية    صـاغتهاملؤثرات العقلية أن حيتج لصاحله 
مــن  )٦٦٣()Peyote( والــذي يهــدف إىل اســتبعاد البيــويت يهــاكنــدا عل

بسـبب وجـود  إال ذلـك الـتحفظ ُيَصـغ مل إذ ،االتفاقيةنطاق تطبيق 
 طقوســها الســحرية"جمموعــات علــى األراضــي الكنديــة تســتخدم يف 

، نظام االتفاقيةلعادة ختضع بعض املؤثرات العقلية اليت  "الدينية أو
 .)٦٦٤(يكن الطرف اآلخر يف مواجهة نفس املوقف ما مل وذلك

مبدأ التطبيق املتبـادل للتحفظـات وميكن أن يكون  )١٢( 
ـــــــق  مبـــــــا أيضـــــــاً مقيـــــــداً  ـــــــود تتعل تتضـــــــمنه املعاهـــــــدة نفســـــــها مـــــــن بن

يف اتفاقيـة التسـهيالت اجلمركيـة  احلـال مـثالً هـو  التحفظات. وهذ
لســـــــياحة و  تفاقيـــــــة التســـــــهيالت الاإلضـــــــايف  لربوتوكـــــــو الاملتعلقـــــــة 

لســياحة ئــق ومــواد الدعايــة  اجلمركيــة املتعلقــة  ســترياد و واملتصــل 
من هذه االتفاقية  ٢٠من املادة  ٧الفقرة ف. ١٩٥٤ لعام السياحية

 :أنتنص على 

املنصـــوص حتفظـــاً املــزا  أصــدرتالـــيت  لدولــةامبـــنح الــدول املتعاقــدة غـــري ملزمــة 
ــــا عليهــــا يف أحكــــام االتفاقيــــة  كــــل دولــــة علــــى  ذلــــك الــــتحفظ. و الــــيت يتعلــــق 

بالغ األمني العام ويقوم ر بذلك األمني العام. شعِ تُ أن هذا احلق تستفيد من 
 واملتعاقدة. املوقعةالدول هذا القرار إىل مجيع 

مبـــدأ  إعمـــال عد يف حـــد ذاتـــهيســـتب ال ورغـــم أن هـــذا البنـــد اخلـــاص
خضــاعه لشــرط مــن طابعــه التلقــائي  جيــردهفإنــه  ،التطبيــق املتبــادل

ــــة الــــتوجيــــه  ــــذلك. الدول ــــه إشــــعاراً ب ت يت قبلت ــــوال وقــــد وجهــــت ال
 صاغهااملتحدة إشعارات من هذا القبيل خبصوص التحفظات اليت 

__________ 
 Imbert, "La question des réserves dans la décisionانظـر  )٦٦١( 

arbitrale du 30 juin 1977..." أعـــاله) ٥٣٤، املرجــع املــذكور (احلاشــية ،
، املرجـــــع املــــــذكور ... Simma, Das Reziprozitätselement؛ و٢٥٨ ص

 .٦١ أعاله)، ص ٦٣٨ احلاشية(
 )٦٦٢( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... املرجـع ،

 Imbert, "La question des؛ و١٦٦-١٦٥ أعاله)، ص ٣٣٩احلاشية املذكور (

réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 ..." املرجــع املــذكور ،
. وانظــر مــع ذلــك االعتبــارات األكثــر ٢٦٠-٢٥٨ أعــاله)، ص ٥٣٤(احلاشــية 

، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية Majorosجتـــاه هـــذه االفرتاضـــات الـــيت صـــاغها  حـــذراً 
 .٨٤-٨٣ أعاله)، ص ٦٤١

ر عقلية مسببة للهلوسة. لهمن نبات الصبار  صغرينوع  هو )٦٦٣(   آ
 )٦٦٤( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــاله ٣٥٩احلاشـــــــــــــــــية ،(

 .١٦-السادس
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ت االشرتاكية السـوفياتية  ى آليـة ورومانيـا علـوبلغـار احتاد اجلمهور
مـــــــــن تلـــــــــك  ٢١عليهـــــــــا املـــــــــادة تـــــــــنص تســـــــــوية املنازعـــــــــات الـــــــــيت 

 .)٦٦٥(االتفاقية
 أثر االعرتاض على حتفظ صحيح ٣-٤

دوليـة  منظمـة أو دولـةإزاء  أُنشـئالتحفظ قد  يكن مل ما 
مينــع حــدوث حتفــظ صــحيح معرتضــة، فــإن صــوغ اعــرتاض علــى 

ر املتوخاة من التحفظ إزاء الدولة  املعرتضة.املنظمة  أو اآل

 التعليق
نـــتج تلقبـــول الـــتحفظ الصـــحيح، ميكـــن أن  خالفـــاً  )١( 

ر متنوعة  صاحب التحفظ بني فيما عن االعرتاض على التحفظ آ
 بشكل ليسلكن رتك اخليار إىل حد بعيد (. ويُ وصاحب االعرتاض

ر القانونيـة ) مطلق لصـاحب االعـرتاض الـذي ميكنـه أن يكيّـف اآل
. فعلـى االعـرتاض/علـى ثنـائي التحفظاحملتملة الـيت ميكـن أن ترتتـب 

 ٢٠ (ب) مـن املـادة٤سبيل املثال، ميكنه أن يقـرر، مبوجـب الفقـرة 
أن مينع املعاهدة من دخول حيز النفاذ بينه وبني من اتفاقييت فيينا، 
ــالدولــة املتحفظــة لتعبــري عــن تلــك ، وذل ". بصــورة قاطعــة" النيــةك 
بـدء  معارضـةعـدم لصـاحب االعـرتاض أن خيتـار  ولكن ميكن أيضـا

علــى حنــو أدق، أن بينــه وبــني صــاحب الــتحفظ أو، نفــاذ املعاهــدة 
ــــة ميتنــــع  هــــذه احلالــــة األخــــرية، إذا  ويف .خمالفــــةعــــن التعبــــري عــــن ني

ل ، تُعــدَّ )٦٦٦(فنيلطــر إىل النســبة  دخلـت املعاهــدة حيــز النفــاذ فعـالً 
وفقا صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض العالقات التعاهدية بني 

ينتج  ما من اتفاقييت فيينا. لذا فإن ٢١من املادة  ٣ألحكام الفقرة 
ر ملموســة علــى صــميم  عــن االعــرتاض علــى حتفــظ صــحيح مــن آ

 يتخــــذ أشــــكاالً  علــــى حمتواهــــا ميكــــن أن أو وجــــود عالقــــة تعاهديــــة
 نفسها وإزاء التحفظ نفسه. عاهدة املإزاء  ةوخمتلف ةمتعدد

واألثــــــر لكــــــن الوظيفــــــة الرئيســــــية لكــــــل اعــــــرتاض و  )٢( 
للقبـــول،  اً . وخالفـــيظـــالن بســـيطني جـــداً األساســـي هلـــذا االعـــرتاض 

. مــن جانــب صــاحب االعــرتاض للــتحفظ يشــكل االعــرتاض رفضــاً 
 ١٩٥١ لعــام أكــدت حمكمـة العــدل الدوليـة بوضــوح يف فتواهـاقـد و 

. )٦٦٧(توافـــق عليـــه" مل "مـــن غـــري اجلـــائز إلـــزام أي دولـــة بـــتحفظأنـــه 
الذي يرتكز عليه قانون ذاته  ملبدأ الرتاضي األساسيوهذا هو األثر 

كمله، املعاهـدة صـك إن سيما نظام التحفظـات:  الو  املعاهدات 
__________ 

. انظــــر ٧-وألـــف ٦-ألـــف-املرجـــع نفســـه، الفصـــل احلـــادي عشـــر )٦٦٥( 
Riquelme Cortado ٢١٢ أعــــاله)، ص ٣٦١، املرجــــع املــــذكور (احلاشــــية ،

 .٤٤احلاشية 
لنســــبة  )٦٦٦(  إىل فيمــــا خيــــص مســــألة معرفــــة موعــــد بــــدء نفــــاذ املعاهــــدة 

 ١-٣-٤و ٣-٢-٤و ١-٢-٤ ةالتوجيهيـــاملبـــادئ ، انظـــر صـــاحب الـــتحفظ
 والتعليقات عليها. ٤-٣-٤و
 )٦٦٧( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله)، ٣٢٣(انظــر احلاشــية 
 .٢٦ ص

ـــــازرضـــــائي  ـــــه مـــــنمتي ـــــدولإرادة  ، ويســـــتمد قوت لتحفظـــــات . فاال
 .)٦٦٨(ملعاهدة االلتزامَ  ما دولة"تشرتك يف نفس اجلوهر" مع رضا 

، يف املقــــــام عتبــــــارهاالعــــــرتاض حتليــــــل ولــــــذا ميكــــــن  )٣( 
ــــة املعرتضــــة رفضــــاً مــــن األول،  حيــــول الــــتحفظ و علــــى للموافقــــة الدول
ملعـــىن املعرتضـــة،  املنظمـــة الدوليـــة أو إزاء الدولـــة دون نشـــوئهبـــذلك 

 املبــــدأ ويف يت فيينــــاـمــــن اتفاقيــــ ٢١ادة مــــن املــــ ١الفقــــرة  املقصــــود يف
ـــــوجيهي  ـــــة يف  ومثلمـــــا. ١-٤الت ـــــى اأكـــــدت اللجن ملبـــــدأ تعليقهـــــا عل
، فـــإن )االعرتاضـــات علـــى التحفظـــات(تعريـــف  ١-٦-٢التـــوجيهي 

ملعـــىن الكامـــل والعـــاديعـــدم " لتحديـــد اعـــرتاض   قبـــول حتفـــظ هـــو 
 .)٦٦٩("هلذه الكلمة

عدمي للقبول، فإن االعرتاض جيعل التحفظ  وخالفاً  )٤( 
ميكـن  ال . ومـن املؤكـد أن هـذا األثـرصاحب االعرتاضاحلجية إزاء 

يكن صاحب االعرتاض قد قبل ذلك الـتحفظ  مل إذا إال حيدثأن 
فــالقبول واالعــرتاض يســتبعد يف وقــت ســابق.  )ضــمنياً  أو (صــراحة

ر، على األقـل فيمـا خيـص اً ائيأحدمها اآلخر استبعاداً   القبـول. آ
علـــــى أنــــــه  ١٢-٨-٢التـــــوجيهي  املبـــــدأ يـــــنصهـــــذا الصـــــدد،  ويف

. والعبـــــــــارة )٦٧٠(تعـــــــــديل قبـــــــــول الـــــــــتحفظ" أو جيـــــــــوز ســـــــــحب ال"
حتيل ضمناً إىل هذا املبدأ، وإن   ٣-٤ستهاللية للمبدأ التوجيهي اال

وهـو الـذي يشـكل مقدمـة  -كانت اللجنة قد فضلت عدم إثقالـه 
 جبعل هذه اإلحالة صرحية. -كمله  ٣-٤للفرع 

الــيت األساسـية ولتسـليط الضـوء علــى هـذه الوظيفــة  )٥( 
يـــرد يف دليـــل  وهـــو، ٣-٤املبـــدأ التــوجيهي ، فـــإن يؤديهــا االعـــرتاض

ر االعـــرتاض علـــى  املمارســـة يف مســـتهل اجلـــزء املخصـــص ملســـألة آ
يطرح مبدأ أن االعرتاض مينع التحفظ من أن حيقق صحيح، حتفظ 

ر اليت يتوخاها صـاحبه . وهـذا يشـكل توضـيحاً أوليـاً ملعـىن )٦٧١(اآل
تطبــق فيمــا بــني الــدولتني  ال عبــارة "األحكــام الــيت يتناوهلــا الــتحفظ

ايـة التحفظ إليه يذهب الذي املدى إىل "، وهي العبارة الواردة يف 
ـح  ١٩٦٩ لعـام مـن اتفاقيـة فيينــا ٢١مـن املـادة  ٣الفقرة  والـيت وضِّ

 .٥-٣-٤معناها توضيحاً أكرب يف املبدأ التوجيهي 
 ومـــــع ذلـــــك فـــــإن حتييـــــد أثـــــر الـــــتحفظ إزاء الدولـــــة )٦( 

بعيد عن أن يكون قد املنظمة الدولية صاحبة االعرتاض هو أمر  أو
ثـر االعـرتاض. ميكـن أن تنـتج عـن  إذ حسم مجيع املسـائل املتعلقـة 

ر خمتلفـــة ســـواء  ببـــدء نفـــاذ املعاهـــدة  يتعلـــق فيمـــااالعـــرتاض عـــدة آ
__________ 

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ١٩٩٧ حوليـــــةعلـــــى ســـــبيل املثـــــال، انظـــــر،  )٦٦٨(  ، ا
 .٨٣ الثاين)، الفقرة

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٥ حولية )٦٦٩(  ) ١٣، الفقـرة (٩٢ ، ا
 .من التعليق

لالطــــالع علــــى نــــص هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه، انظــــر  )٦٧٠( 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٣٤ ، ا

ن املبــــدأين التــــوجيهيني  )٦٧١(  يعرفــــان  ١-١-١و ١-١ينبغــــي التــــذكري 
 املنظمة الدولية اليت صاغتها. التحفظات تبعاً للهدف الذي تتوخاه الدولة أو
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) أو، ٤-٣-٤إىل  ١-٣-٤توضــحه املبــادئ التوجيهيــة  مــا (وهــو
لنســبة إىل صــاحب الــتحفظ  مــىت كانــت املعاهــدة قــد بــدأ نفاذهــا 

ــــة  يتعلــــق فيمــــاعــــرتاض، وصــــاحب اال مبضــــمون العالقــــات التعاهدي
ــــــه املبــــــادئ  املنشــــــأة علــــــى هــــــذا النحــــــو (وهــــــو األمــــــر الــــــذي تتناول

 ).٧-٣-٤إىل  ٥-٣-٤ التوجيهية
ر  ال إال أنه توجد حالة )٧(  ُحيدث فيهـا االعـرتاض اآل

، وهـــي احلالـــة الـــيت تصـــوغ ٣-٤ العاديـــة املبينـــة يف املبـــدأ التـــوجيهي
علـــى حتفـــظ  ظمــة عضـــو يف منظمــة دوليـــة اعرتاضــاً من أو دولـــةفيهــا 
الصـك التأسيسـي منظمة دوليـة أخـرى علـى  أو أخرىدولة  صاغته

ً كــان مضــمونه، ينطــوي علــى أي  ال للمنظمــة. وهــذا االعــرتاض، أ
ملبــدأ   ١١-٨-٢التــوجيهي أثــر قــانوين. وهــذا هــو املعــىن املقصــود 

 الدول ٧-٨-٢ ال مينع املبدأ التوجيهي" يلي: ما الذي ينص على
املنظمـــات الدوليـــة األعضـــاء يف منظمـــة دوليـــة مـــن اختـــاذ موقـــف  أو

سيســــي مالءمــــة حتفــــظ علــــى  أو جــــوازبشــــأن  للمنظمــــة. صــــك 
ويكــــــــون هــــــــذا الــــــــرأي يف حــــــــد ذاتــــــــه عــــــــدمي األثــــــــر مــــــــن الناحيــــــــة 

 .)٦٧٢("القانونية
ـــدء نفـــاذ املعاهـــدة بـــني صـــاحب  ١-٣-٤ ـــر االعـــرتاض يف ب أث

 التحفظاالعرتاض وصاحب 
منظمــة متعاقــدة علــى  أو اعــرتاض دولــة متعاقــدةال مينــع  
املنظمة املعرتضـة  أو املعاهدة بني الدولة بدَء نفاذ صحيححتفظ 

احلالـــة املـــذكورة يف املبـــدأ  يف إال املنظمـــة املتحفظـــة، أو والدولـــة
 .٤-٣-٤التوجيهي 

 التعليق
ــــــدأ  )١(  ــــــى املب ــــــة يف تعليقهــــــا عل كمــــــا الحظــــــت اللجن
توضــحان اللحظــة الــيت  ال ، فــإن اتفــاقييت فيينــا٨-٦-٢ التــوجيهي

جيـــب عنـــدها أن يعـــرب صـــاحب االعـــرتاض عـــن نيـــة معارضـــة بـــدء 
ـا لقرينة أن اللجنة رأت أنه عمالً  إال .)٦٧٣(نفاذ املعاهدة  اليت أقر

مــــن اتفــــاقييت فيينــــا، فــــإن االعــــرتاض  ٢٠ (ب) مــــن املــــادة٤الفقــــرة 
لتعبري بوضوح عن  ال الذي بدء يؤدي إىل منع  ال النية هذهيقرتن 

  صـــــــاحب االعـــــــرتاض وصـــــــاحب الـــــــتحفظ،املعاهـــــــدة بـــــــني نفـــــــاذ 
 .عينةحاالت ميف  املعاهدة نفسهايؤدي إىل منع بدء نفاذ  ال كما
إلعـــراب الحقـــاً التشـــكيك يف ميكـــن  وال عـــن  هـــذا األثـــر القـــانوين 
كـــــــرة يف املبـــــــدأ . وقـــــــد ســــــبق اإلعـــــــراب عـــــــن هــــــذه الفخمالفـــــــة نيــــــة

اإلعـــراب عـــن نيـــة يـــنص علـــى وجـــوب الـــذي  ٨-٦-٢ التـــوجيهي
__________ 

هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه، انظــــر  لالطــــالع علــــى نــــص )٦٧٢( 
لد الثاين (اجلزء الثـاين)، ص٢٠٠٩ حولية املبـدأ  نـص. وقـد ١٣٤-١٣٣ ، ا

ملنظمة دولية) على الصك التأسيسي (قبول التحفظ على  ٧-٨-٢التوجيهي 
سيسياً "إذا كانت املعاهدة  يلي ما تـنص املعاهـدة  مل ملنظمة دولية، ومـاصكاً 

 املنظمة". التحفظ قبول اجلهاز املختص يف تلكالف، يتطلب حكم خمعلى 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٨ حولية )٦٧٣(  ) ٤، الفقـرة (١٠٩ ، ا

 من التعليق.

بـدء نفــاذ املعاهـدة بـني [صــاحب املعاهــدة "قبـل معارضـة بـدء نفـاذ 
املبــدأ التــوجيهي  ذلــكولكــن  .)٦٧٤(االعــرتاض وصــاحب الــتحفظ]"

يبـدو مـن لـذلك رهـا؛ و  ال النيـة املطلوبـة، جـراءات إبـداءيتعلق 
ــــــــذا  ألثــــــــر القــــــــانوين املفيــــــــد التــــــــذكري  املبــــــــدأ يف اجلــــــــزء املتعلــــــــق 

 ١-٣-٤املبـدأ التـوجيهي غـري أن ليل املمارسة. لالعرتاضات من د
 ضـمنياً  يعـين ممـا [...] بدء نفاذ املعاهدة"،مينع  يستخدم تعبري "ال

صـــــــاحب الـــــــتحفظ وصـــــــاحب فـــــــذة بـــــــني تكـــــــن  مل أن املعاهـــــــدة
 االعرتاض عندما صيغ التحفظ.

املعاهـدة بـدء نفـاذ  ، فـإن عـدمالتحديـدوعلى وجه  )٢( 
صــاحب الــتحفظ وصــاحب االعــرتاض يــؤدي إىل عــدم وجــود بــني 

هو احلال يف أحيان   كما  أي عالقة تعاهدية بينهما حىت لو أمكن،
ملعــــىن املقصــــود يف يف املعاهــــدة  ، اعتبــــار كــــل منهمــــا طرفــــاً كثــــرية

ته يف اتفاقييت فيينا. فمجرد رفض أحد األطراف التحفظ وعدم رغب
ـــــــتحفظمـــــــع  يف عالقاتـــــــه حكـــــــام املعاهـــــــدةااللتـــــــزام   صـــــــاحب ال

لضــرورة حرمــان  ال  رفــاً صــاحب الــتحفظ مــن أن يصــبح طيســتتبع 
يكفـــي يف  إذ .١-٢-٤مبوجـــب مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  متعاقـــداً 

منظمــــة دوليــــة  أو العــــام، أن تعــــرب دولــــة النظــــامالواقــــع، يف إطــــار 
عتـــرب يُ ضــمين لكـــي  أو أخــرى عـــن قبــول الـــتحفظ علـــى حنــو صـــريح

متعاقـــدا يف املعاهـــدة. فعـــدم وجـــود عالقـــة  طرفـــاً صـــاحب الـــتحفظ 
صـــاحب االعـــرتاض ذي "األثـــر األقصـــى" وصـــاحب تعاهديـــة بـــني 
 .)٦٧٥(بينهما فيما إال ، من حيث املبدأ، أي أثرالتحفظ ليس له

يف حالــــــة عــــــدم وجــــــود تعبــــــري واضــــــح عــــــن النيــــــة و  )٣( 
نــه "بســيط"  -، فــإن أي اعــرتاض املخالفــة علــى  -ميكــن وصــفه 

املعاهــدة بــني بــدء نفــاذ يــؤدي مــن تلقــاء ذاتــه إىل  ال حتفــظ صــحيح
هـــو األمـــر يف حالـــة  كمـــا  صـــاحب الـــتحفظ وصـــاحب االعـــرتاض،

يشــــكل أحــــد الفــــروق اجلوهريــــة بــــني االعــــرتاض  مــــا لقبــــول. وهــــذاا
ـــــــات أن والق ـــــــب اعتبـــــــارات أخـــــــرى يف إثب ـــــــول، ويســـــــاهم إىل جان ب

ذهب إليـه الـبعض  ما على عكسللقبول"  االعرتاض "ليس معادالً 
 ٢٠(ب) مــن املــادة ٤ ملضــمون الفقــرة وفقــاً ف. )٦٧٦(يف أحيــان كثــرية
__________ 

، ١٠٩ . انظــــر أيضــــاً املرجــــع نفســــه، ص١٠٨ املرجـــع نفســــه، ص )٦٧٤( 
 .) من التعليق٥(الفقرة 

يـؤثر  هـذا القـرار لـن"أن  ١٩٥١ أقرت حمكمـة العـدل الدوليـة يف عـام )٦٧٥( 
" بـــني الدولـــة الـــيت أصـــدرت الـــتحفظ والدولـــة الـــيت اعرتضـــت عليـــه ةيف العالقـــ إال
)Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide  مــع ذلــك . انظــر)٢٦ أعــاله)، ص ٣٢٣(انظــر احلاشــية 
ه ٢-٣-٤) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١( الفقرة  .أد

ـــــــــة( ســـــــــني الســـــــــيد مداخلـــــــــةانظـــــــــر  )٦٧٦(  لـــــــــد األول، ١٩٦٥ حولي ، ا
، والشــــــكوك )٥، الفقــــــرة ٢٧١ ، ص١٩٦٥يونيــــــه /حزيران ٢٩، ٨١٤ اجللســــــة

، ٨٠٠ســــــــــــه، اجللســــــــــــة الـــــــــــيت أعــــــــــــرب عنهــــــــــــا الســــــــــــيد تســـــــــــوروكا (املرجــــــــــــع نف
، املرجــــع Koh. انظــــر أيضــــاً )٤٠ ، الفقــــرة١٧٤ ، ص١٩٦٥ حزيران/يونيــــه ١١

، املرجــع املــذكور (احلاشــية Coccia؛ و١٠٢ أعــاله)، ص ٥١٧املــذكور (احلاشــية 
، املرجـع املـذكور "Gaja, "Unruly treaty reservations؛ و٣٥ أعـاله)، ص ٣٣٣

 J. Klabbers, "Accepting the؛ و٣٢٩-٣٢٦ أعــاله)، ص ٣٨٢(احلاشــية 
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مثـل فـإن  ١-٣-٤يف املبـدأ التـوجيهي  ُكـّررمن اتفاقييت فيينا الذي  
املنظمــة  أو املعاهــدة بــني الدولــةبــدء نفــاذ مينــع  ال" هــذا االعــرتاض

ولكــن، إذا   ."املتحفظـةالدوليـة املنظمـة  أو الدوليـة املعرتضـة والدولـة
 حمايــداً فإنــه يظــل بــدء نفــاذ املعاهــدة،  مينــع ال كــان هــذا االعــرتاض

 يف املعاهدة متعاقداً إذا كان صاحب التحفظ يصبح طرفاً  ما بشأن
لضــــرورة إىل  وال ال، أم صــــاحب ملعاهــــدة بــــني ابــــدء نفــــاذ يــــؤدي 

 االعرتاض وصاحب التحفظ. 
الـــذي  -ألحـــرى غيـــاب األثـــر  أو -وهـــذا األثـــر  )٤( 

ووجــــود عالقــــة تعاهديــــة بـــــني  إنشـــــاءيرتكــــه االعــــرتاض البســــيط يف 
 ة عــــن صــــيغةمباشــــر صــــاحب االعــــرتاض وصــــاحب الــــتحفظ ينشــــأ 

مــن اتفـاقييت فيينــا، حسـبما تشــري إليــه  ٢٠(ب) مــن املـادة ٤ الفقـرة
ً الــــدول   الصــــادر عـــــن. فـــــاالعرتاض اعرتاضــــاً  تصــــوغحينمـــــا  أحيــــا

ت املتحـــدة علـــى العهـــد الـــدويل اخلـــاص  هولنـــدا علـــى حتفـــظ الـــوال
 :علـــى حنـــو خـــاص بليغـــاً  حلقـــوق املدنيـــة والسياســـية يشـــكل مثـــاالً 

ـــا " مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  ٢١مـــن املـــادة  ٣حكـــام الفقـــرة رهن
بـــدء نفـــاذ أمـــام  *عائقـــاً االعرتاضـــات هـــذه تشـــكل  ال املعاهـــدات،

ت املتحدة العهد بني مملكة هولندا رأت هولنـدا فقـد  .)٦٧٧("والوال
ن اعرتاضها بدء " أمام يشكل "عائقاً  ال هنا أن من املفيد التذكري 

ت املتحــدة، وأن العالقــة التعاهديــة بينهمــا نفــاذ  املعاهــدة مــع الــوال
مـن املـادة  ٣وفقـا للفقـرة  دَّدُحتـجيب أن  -املعاهدة بدأ نفاذ إذا  -
 فيينا. اتفاقيةمن  ٢١

الــــــذي يرتكــــــه  -غيــــــاب األثــــــر  أو -وهــــــذا األثــــــر  )٥( 
يف املبـدأ التـوجيهي مـذكور املعاهـدة بدء نفـاذ االعرتاض البسيط يف 

مانة أحكام الفقرة  ١-٣-٤  ٢٠(ب) من املادة ٤الذي يعكس 
ستثناء بعض التعديالت ١٩٨٦ لعام من اتفاقية فيينا  الطفيفة.، 

ـــــــــتحفظ  ٢-٣-٤ ـــــــــني صـــــــــاحب ال ـــــــــدء نفـــــــــاذ املعاهـــــــــدة ب ب
 االعرتاض وصاحب

ــــتحفظ الصــــحيح   يبــــدأ نفــــاذ املعاهــــدة بــــني صــــاحب ال
املنظمــــة املتعاقــــدة املعرتضــــة مــــىت أصــــبح  أو والدولــــة املتعاقــــدة

منظمـة متعاقـدة وفقـاً للمبـدأ  أو صاحب التحفظ دولـة متعاقـدة
 ومىت بدأ نفاذ املعاهدة. ١-٢-٤التوجيهي 

                                                                                             
unacceptable? A new Nordic approach to reservations to multilateral 

treaties", Nordic Journal of International Law, vol. 69 (2000), p. 181 ؛
 J.-M. Ruda, "Reservations to treaties", Collected Courses of the Hagueو

Academy of International Law, vol. 146 (1975), pp. 198-199 ؛
؛ ٧٤ أعـــــــاله)، ص ٣٧١، املرجـــــــع املـــــــذكور (احلاشـــــــية Sucharipa-Behrmannو
، "... Zemanek, "Some unresolved questions concerning reservationsو

التقريــــر  انظــــر أيضــــاً . ٣٣٣-٣٣٢ أعــــاله)، ص ٣٣٣املرجــــع املــــذكور (احلاشــــية 
لتحفظــــــــــات علــــــــــى املعاهــــــــــدات،  عــــــــــناألول  القــــــــــانون واملمارســــــــــة املتعلقــــــــــني 
لــــد الثـــاين (اجلــــزء ١٩٩٥ حوليـــة ، ٢٣٢ ص، A/CN.4/470الوثيقــــة )، األول، ا
 .١٢٣الفقرة 

 )٦٧٧( Multilateral Treaties ... ) ٤-الفصل الرابع ،)أعاله ٣٥٩احلاشية. 

 التعليق
اللحظة اليت يبـدأ  ٢-٣-٤يوضح املبدأ التوجيهي  )١( 

 فيها نفاذ املعاهدة بني صاحب االعرتاض وصاحب التحفظ. 
ولكـــي حيـــدث ذلـــك، فيجـــب، ويكفـــي يف الوقـــت  )٢( 

ـــــدأ نفاذهـــــا وأن يكـــــون صـــــاحب  ـــــد ب ذاتـــــه، أن تكـــــون املعاهـــــدة ق
وصاحب االعرتاض طرفني متعاقدين فيها. وبعبارة أخرى، التحفظ 

منظمة  أو جيب أن يكون التحفظ قد أُنشئ بقبوله من دولة أخرى
ملعـىن املقصـود يف املبـدأ التـوجيهي  . وبغـض ١-٢-٤دولية أخرى 
، فــإن بــدء ٢-٣-٤النظــر عــن الفرضــية الــواردة يف املبــدأ التــوجيهي 

يتوقـف  ال وصـاحب الـتحفظنفاذ املعاهدة بني صاحب االعـرتاض 
 إطالقـــــــاً علـــــــى االعـــــــرتاض نفســـــــه، وإمنـــــــا علـــــــى إنشـــــــاء الـــــــتحفظ؛

 التحفظ. االعرتاض أي دور يف إنشاءيؤدي  ال إذ
يبــدأ نفــاذ املعاهــدة الــيت ختضــع للنظــام  ال وعمليــاً، )٣( 

مــن اتفــاقييت فيينــا  ٢٠مــن املــادة  ٤العــام للموافقــة احملــدَّد يف الفقــرة 
ـــةلنســـبة إىل  إذا كـــان هـــذا  إال املنظمـــة الدوليـــة املتحفظـــة أو الدول

الــــتحفظ قــــد قبلــــه علــــى األقــــل طــــرف متعاقــــد آخــــر (طبقــــاً للفقــــرة 
ميكـــن أن تنشـــأ عالقـــة تعاهديـــة بـــني  فـــال ).٢٠ (ج) مـــن املـــادة٤

إذا كـان الـتحفظ  إال صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض البسيط
لتعاهديـة ختضـع قد أنشئ علـى ذلـك النحـو. بيـد أن هـذه العالقـة ا

 .)٦٧٨(من اتفاقييت فيينا ٢١من املادة  ٣للقيود الواردة يف الفقرة 
لنســبة لصــاحب الــتحفظ  ٣-٣-٤ ــدء نفــاذ املعاهــدة  عــدم ب

 إلمجاع عندما يُشرتط القبول
إلمجــاع   الــتحفظ، فــإن  شــرطاً إلنشــاءإذا كــان القبــول 

ــــذي تبديــــه  ــــى حتفــــظ صــــحيح االعــــرتاض ال ــــة متعاقــــدةعل  دول
ملنظمة ا أو لدولةا إزاءاملعاهدة بدء نفاذ منظمة متعاقدة مينع  أو

 املتحفظة.

 التعليق
ـــــــــوجيهي  )١(   ٢-٣-٤املبـــــــــدأ املعـــــــــروض يف املبـــــــــدأ الت

" إنشاءآلخر، " أو ميكن فيها، لسبب ال يف احلاالت اليتينطبق  ال
إلمجــــاع، إال الـــتحفظ   إذا اتفقـــت األطـــراف املتعاقــــدة علـــى قبولـــه 
الـــيت جيـــب تطبيقهـــا ملعاهـــدات إىل النســـبة  احلـــال مـــثالً هـــو  كمـــا

 بســـيط -كـــون لكـــل اعـــرتاض ت. ففـــي هـــذه احلالـــة، )٦٧٩(لكامـــل
ر أهـــم بكثــري علـــى مســـألة  - مشــروط أو املعاهـــدة يف بــدء نفـــاذ آ

صــاحب مــن جهــة، وبــني  ،اقــدةالعالقــات بــني مجيــع األطــراف املتع
ـــــتحفظ،  ـــــع أخـــــرى جهـــــةمـــــن ال ـــــع إنشـــــاء. فـــــاالعرتاض مين  يف الواق
(ب) مــــــن ٤انــــــت الفقــــــرة وحــــــىت لــــــو ك .بوصــــــفه حتفظــــــاً الــــــتحفظ 

وهـو  - احملـدَّدةمن اتفاقييت فيينا تنطبق علـى هـذه احلالـة  ٢٠ املادة
__________ 

ه. ٥-٣-٤انظر املبدأ التوجيهي  )٦٧٨(   أد
 أعاله. ٢-١-٤املبدأ التوجيهي انظر  )٦٧٩( 
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ميكـن  لـن - )٦٨٠(إذا رجعنـا إىل مسـتهل تلـك الفقـرة غـري مؤكـدأمر 
لتايلالتإنشاء  لصـاحب الـتحفظ أن يصـبح  يُتاح أبداً  لن حفظ، و

يشكل يف هذه  - املشروط أو البسيط - . فاالعرتاضمتعاقداً  رفاً ط
لنســبة  مجيــع األطــراف املتعاقــدة إىل و إىل صــاحب الــتحفظ احلالــة 

صـــــاحب عالقـــــات تعاهديـــــة مـــــع  إنشـــــاءحيـــــول دون منيعـــــاً  عائقـــــاً 
 بســــــحب الــــــتحفظ إال الوضــــــعميكــــــن تســــــوية هــــــذا  وال الــــــتحفظ.

 بسحب االعرتاض. أو
لفعـــــل ن هـــــذا احلـــــل أ ورغـــــم )٢(  املبـــــدأين مـــــن ينبثـــــق 

ــذا ، جمتمعــني ١-٢-٤و ٢-١-٤ التــوجيهيني األثــر فــإن التــذكري 
إلمجـــاع اهلـــام املرتتـــب علـــى االعـــرتاض علـــى حتفـــظ ُيشـــرتط ـــه   قبول

 خيلو من فائدة. ال
ـــــني  ٤-٣-٤ ـــــتحفظ عـــــدم بـــــدء نفـــــاذ املعاهـــــدة ب صـــــاحب ال

 وصاحب االعرتاض ذي األثر األقصى 
ـــة متعاقـــدةمينـــع ا  منظمـــة متعاقـــدة علـــى  أو عـــرتاض دول
ملعرتضـة ااملنظمة  أو املعاهدة بني الدولةبدَء نفاذ  صحيححتفظ 

ــــــة وذلــــــك إذا أعربــــــت ،املنظمــــــة املتحفظــــــة أو والدولــــــة  الدول
للمبـــــدأ  وفقـــــاً تلـــــك النيـــــة املنظمـــــة املعرتضـــــة بوضـــــوح عـــــن  أو
 .٨-٦-٢توجيهي ال

 التعليق
 اتفــاقييتمــن  ٢٠(ب) مــن املــادة ٤ال تــرتك الفقــرة  )١( 

فيينـــا أي شـــك فيمـــا خيـــص األثـــر املرتتـــب علـــى اعـــرتاض يُبـــدى مـــع 
صـــاحب التعبـــري بصـــورة قاطعـــة عـــن نيـــة عـــدم تطبيـــق املعاهـــدة بـــني 

 ٨-٦-٢للمبـــــدأ التـــــوجيهي  وفقـــــاً االعـــــرتاض وصـــــاحب الـــــتحفظ 
هــذه احلالــة،  ويف .)٦٨١(املعاهــدة)بــدء نفــاذ (اإلعــراب عــن نيــة منــع 

 أقصى". ثرأ" بُيسمى كثرياً  ما نتج االعرتاضيُ 
ــــوجيهي  )٢(  هــــذه  ٤-٣-٤ويتنــــاول مشــــروع املبــــدأ الت

(ب) مـــــــن ٤لفقـــــــرة وهـــــــو يكـــــــرر املضـــــــمون األساســـــــي لالقاعــــــدة، 
 .١٩٨٦ لعام فيينا اتفاقيةمن  ٢٠ املادة

 هاملماثـل يف مجيـع جوانبـ -ذلـك احلكـم يتبني من و  )٣( 
ســتثناء اإلشــارة إىل املنظمــة  ،١٩٦٩ لعــام فيينــا اتفاقيــةلنظــريه يف 

مـــن يشـــكل،  مـــا ال أن االعـــرتاض علـــى حتفـــظ -الدوليـــة املتعاقـــدة 
املعاهـــدة بـــني الدولـــة املعرتضـــة عائقـــاً أمـــام بـــدء نفـــاذ حيـــث املبـــدأ، 

__________ 
تــــــنص  مل تشــــــملها الفقــــــرات الســــــابقة، ومــــــا "يف احلــــــاالت الــــــيت ال )٦٨٠( 

 ".]...[املعاهدة على حكم خمالف 
: "إذا كانــت لــدى الدولــة يلــي هــذا املبــدأ التــوجيهي علــى مــايــنص  )٦٨١( 
املعاهدة بينها وبني بدء نفاذ تحفظ نية منع الاملنظمة الدولية املعرتضة على  أو

املنظمــة الدوليــة املتحفظــة، عليهــا أن تعــرب بوضــوح عــن تلــك النيــة  الدولــة أو
املنظمــــــة املتحفظــــــة"  بينهــــــا وبــــــني تلــــــك الدولــــــة أوقبــــــل بــــــدء نفــــــاذ املعاهــــــدة 

لد الثـاين (اجلـزء الثـاين)، ص٢٠٠٨ حولية( . انظـر التعليـق عليـه يف ١٠٨ ، ا
 .)١٠٩-١٠٨ املرجع نفسه، ص

املنظمـــة املتعاقـــدة  أو اعـــرتاض الدولـــة املتعاقـــدة" والدولـــة املتحفظـــة:
 بـــني الدولـــةذ] حيـــز [النفـــااملعاهـــدة دخـــول مينـــع  مـــا ال علـــى حتفـــظ

 ."[...] املنظمة املتحفظة أو املنظمة الدولية املعرتضة والدولة أو
 رذا أثــ" أو "وهــذا االعــرتاض الــذي يســمى "بســيطاً  )٤( 

املعاهدة على الفور يف بدء نفاذ يؤدي إىل  ال وإن كان، )٦٨٢("أدىن
 فإنـه ،)٦٨٣(القبولهو األمر يف حالة  كما  -العالقات بني الدولتني 

 حيول دون ذلك. ال
ميكـــــن  فـــــرتاض إال يتعلـــــق ال األمـــــر هنـــــا غـــــري أن )٥( 

مـن  ٢٠املـادة (ب) مـن ٤ فالفقرة لصاحب االعرتاض أن يعكسه.
ما  ]...[" على النحو التايل: متضي قائلة ١٩٨٦ لعام فيينا اتفاقية

عـن نيـة خمالفـة".  قاطعـة بصـورةاملنظمة املعرتضـة  أو تعرب الدولة مل
قـة يدخل يف عال أال خيتار أيضاً  لصاحب االعرتاض أنوميكن إذن 
بصـورة "صاحب التحفظ، بشرط أن يعـرب عـن ذلـك تعاهدية مع 

. والشـــائع أن ُيســـمى االعـــرتاض يف هـــذه احلالـــة اعرتاضـــاً ذا "قاطعـــة
 أقصى". "أثر

يف هـذا ويتطابق النظام الـذي وضـعته اتفاقيتـا فيينـا  )٦( 
 يفمـــــــع احلــــــــل الـــــــذي اختارتـــــــه حمكمــــــــة العـــــــدل الدوليــــــــة  الصـــــــدد

علـــى حتفـــظ ["لكـــل دولـــة تعـــرتض  ، والـــذي مفـــاده أن١٩٥١ عـــام
اعتبار الدولة اليت أبـدت الـتحفظ ] ...[أن ترفض  أو أن تقبل ]ما

 .)٦٨٤(يف االتفاقية" طرفاً 
يــدعو إىل الدهشــة. فقــد  قــد  االفــرتاض اومعــىن هــذ )٧( 

ً كـان لالعـرتاض  ، وعلـى حنـو يتسـق كليـا مـع مبـدأ الرتاضــي، تقليـد
لدولــــة املتحفظــــة أن ل يكــــون مــــن املمكــــن أال أثــــر فــــوري يتمثــــل يف

األثـــر فكانـــت القاعـــدة هـــي قاعـــدة  ،)٦٨٥(يف املعاهـــدة تصـــبح طرفـــاً 
"األقصى" لالعرتاض. وكان هذا احلل يفرض نفسه يف إطار النظام 

ن حـــىت العـــرتاض واحـــد  يســـمحعلـــى اإلمجـــاع الـــذي كـــان  القــائم
جمال  يوجديكن  ومل بقية الدول املتعاقدة؛املوافقة اإلمجاعية ليقّوض 

__________ 
، املرجـــع املـــذكور Riquelme Cortadoنظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، ا )٦٨٢( 

 Horn, Reservations and؛ و ٢٨٠-٢٧٩ أعــاله)، ص ٣٦١(احلاشــية 

Interpretative Declarations ...) أعــــــاله)،  ٣٣٩احلاشــــــية ، املرجــــــع املــــــذكور
 . ١٧٢-١٧٠ ص
ا دامت املعاهدة  ما )٦٨٣(  لدولة نتيجة انضمام ايبدأ نفاذها  فذة أوذا

 ٣-٢-٤إىل  ١-٢-٤(انظـــر مشـــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة  الـــيت أبـــدت القبـــول
ـــــــع عشـــــــر عـــــــن التحفظـــــــات علـــــــى  ٢٥٢-٢٣٩ والفقـــــــرات ـــــــر الراب مـــــــن التقري
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٩ حوليــة( املعاهـدات  A/CN.4/614، ا

 )).Add.1-2و
 )٦٨٤( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله)،  ٣٢٣(انظــر احلاشــية
 .٢٦ ص
 Imbert, "La question des réserves dans la décisionانظـر  )٦٨٥( 

arbitrale du 30 juin 1977 ..." أعــاله)،  ٥٣٤، املرجــع املــذكور (احلاشــية
 . ٢٦٠و ١٥٥ ص
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 بد للدولة املتحفظة من أن تسحب حتفظهـا ال ألي استثناء. وكان
يف املعاهـــدة. وكانـــت  تعّدلـــه ليكـــون يف وســـعها أن تصـــبح طرفـــاً  أو

أوائــــل املقــــررين اخلاصــــني للجنــــة  هــــذه القاعــــدة واضــــحة لدرجــــة أن
صــــياغتها يف يقومـــوا حـــىت ب مل الـــذين كـــانوا ملتـــزمني بنظــــام اإلمجـــاع

 املتتالية. مشاريعهم
 أيــدهالنظــام املــرن الــذي الــيت أحــدثها  ةولكــن الثــور  )٨( 
إىل التخلي عن املبدأ التقليـدي الـذي مفـاده أن  تؤد مل )٦٨٦(والدوك

. ومع ذلـك، كـان )٦٨٧(املعاهدة"بدء نفاذ ول دون حت اتاالعرتاض"
لنظام التقليـدي  املقرر اخلاص يعرتف بوجود اختالف مهم مقارنة 

من منع الدولـة  فقط: فبدالً  نسبياً  ألنه كان يعترب أن لالعرتاض أثراً 
 دور لالعــرتاضيكــن  مل املعاهــدة، يف املتحفظــة مــن أن تصــبح طرفــاً 

 .)٦٨٨(يف العالقات بني الدولة املتحفظة والدولة املعرتضة إال
إىل تقريـــب املشـــروع مـــن احلـــل  ومـــع ذلـــك، وســـعياً  )٩( 

، )٦٨٩(١٩٥١ لعــام يف فتواهــا حمكمــة العــدل الدوليــةالــذي اختارتــه 
وعلــــى إثــــر االنتقــــادات والشــــكوك الــــيت عــــّرب عنهــــا عــــدد كبــــري مــــن 

، مت التخلـــي عـــن احلـــل اجلـــذري الـــذي اقرتحـــه )٦٩٠(اللجنـــة أعضـــاء
األقصى، وبقـي  األثربسيط لصاحل  فرتاضوالدوك واستعيض عنه 

لتـــــــــــايل، نصـــــــــــفحســـــــــــب بوصـــــــــــفه اختيـــــــــــارً  األدىن األثـــــــــــر ت . و
مـــد يف قـــراءة أوىل الـــذي اعتُ  ٢٠مشـــروع املـــادة مـــن (ب) ٢ الفقـــرة
دولـة علـى حتفـظ تعتـربه حيول االعرتاض الذي تُبديـه " يلي: ما على

منافيــاً ملوضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا دون بــدء نفــاذ املعاهــدة بــني 

__________ 
 ٥١٧، املرجع املـذكور (احلاشـية "Pellet, "Article 19 (1969)انظر  )٦٨٦( 

 .٥٥-٤٤، الفقرات ٦٦٨-٦٦٤ أعاله)، ص
يف والــــدوك (ج)، الـــذي قدمـــه ٤، الفقـــرة ١٩انظـــر مشـــروع املـــادة  )٦٨٧( 

لـــــد ١٩٦٢ حوليـــــة، التقريـــــر األول عـــــن قـــــانون املعاهـــــدات( ١٩٦٢ عـــــام ، ا
يُعــرض هــذا احلــل  مــا وكثــرياً ). ٦٢ ، صAdd.1و A/CN.4/144الثــاين، الوثيقــة 

، املرجــع Reuter بوصــفه احلــل الوحيــد الــذي يفرضــه املنطــق الســليم. انظــر مــثالً 
 . ١٣٤، الفقرة ٨٣ أعاله)، ص ٣٤٨املذكور (احلاشية 

ـــــــق اليف هـــــــذا اخلصـــــــوص انظـــــــر أيضـــــــاً  )٦٨٨(  مشـــــــروع علـــــــى لجنـــــــة تعلي
لــــد الثــــاين، الوثيقــــة ١٩٦٢ حوليــــة( (ب)٢، الفقــــرة ٢٠ املــــادة  ،A/5209، ا
 )).٢٣، الفقرة (١٨١ ص
 )٦٨٩( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide ) أعــاله)،  ٣٢٣انظــر احلاشــية
 .٢٦ ص
ـــــة(تـــــونكني  مالحظـــــات الســـــيدمـــــثالً انظـــــر  )٦٩٠(  لـــــد ١٩٦٢ حولي ، ا

ر ٢٩، ٦٥٣األول، اجللســـــــــــــة  ، ٢٦، الفقـــــــــــــرة ١٥٦ ، ص١٩٦٢مـــــــــــــايو /أ
ر ٣٠، ٦٥٤واجللســـــــــــة  ) ١١، الفقــــــــــــرة ١٦٢-١٦١ ، ص١٩٦٢مـــــــــــايو /أ

) ٣٠الفقـــرة ، ١٥٧-١٥٦ ص، ٦٥٣ن (املرجــع نفســه، اجللســة يــروزِ الســيد و 
والسـيد ) ٤٨، الفقـرة ١٥٨ (املرجـع نفسـه، صالسيد خيميِنس دي أريشاغا و 

سني (املرجع نفسـه، والسيد ) ٦٦الفقرة ، ١٦٠ ملرجع نفسه، صلو (ادي 
أنه حيّبذ  املقرر اخلاص أيضاً وقد أوضح ). ٦، الفقرة ١٦١ ، ص٦٥٤اجللسة 
ن  ،١٦٢ (املرجع نفسه، صهذا االفرتاض اعتماد   ).٢٠و ١٧الفقر

تعـرب الدولـة املعرتضـة عـن  مـا مل الدولة املعرتضة والدولة املتحفظـة،
 .)٦٩١("نية خمالفة
ولكــن، أثنــاء مناقشــة مشــروع جلنــة القــانون الــدويل  )١٠( 

اللجنـــة السادســـة للجمعيـــة العامـــة، دعـــا وفـــدا تشيكوســـلوفاكيا  يف
مــن أجــل جعــل القاعــدة "ذات  ا االفــرتاضورومانيــا إىل عكــس هــذ

إىل توسيع نطاق العالقـات التعاهديـة بـني بدرجة أكرب طابع يؤدي 
 الروابطيف  اوب فيهغري مرغاحلؤول دون نشوء فراغات  وإىلالدول 

، علــى الــرغم مــن التأييــد الــذي غــري أنــه. )٦٩٢(القانونيــة بــني الــدول"
م  أبداه هلذا املوقف بعض أعضـاء جلنـة القـانون الـدويل يف مـداخال

، فـإن املشـروع النهـائي )٦٩٣(أثناء النظر يف املشروع يف القـراءة الثانيـة
 االعتبار. يفخذ هذا املوقف  مل للجنة

املســـألة أثـــريت مـــن جديـــد خـــالل مـــؤمتر هـــذه لكـــن و  )١١( 
 مقرتحـــــــــــاتقـــــــــــد رمـــــــــــت األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة لقـــــــــــانون املعاهـــــــــــدات. ف

ت االشـــــــرتاكية  احتـــــــادو  )٦٩٥(ةوســـــــوري )٦٩٤(تشيكوســـــــلوفاكيا اجلمهـــــــور
اختارتـــه اللجنـــة. ورغـــم أن االفـــرتاض الـــذي إىل عكـــس  )٦٩٦(ةالســـوفياتي

ــا  )٦٩٧(بعــض الوفــود ، فــإن عكــس غــري ذات شــأنوصــفت املســألة 
ً  اً شــــّكل تغــــريّ  ا االفــــرتاضهــــذ ميــــس صــــميم منطــــق آليــــة القبــــول جــــذر

. وهــذا هــو الســبب الــذي أدى إىل رفــض مبــدأ عكــس )٦٩٨(واالعــرتاض
__________ 

لــــد الثــــاين، الوثيقــــة  )٦٩١(  ؛ وانظــــر ١٧٦ ، صA/5209املرجــــع نفســــه، ا
 ).٢٣، الفقرة (١٨١ أيضاً املرجع نفسه، ص

تشيكوســــــلوفاكيا ورومانيــــــا يف وفــــــدي انظــــــر ملخــــــص مالحظــــــات  )٦٩٢( 
لــــد الثــــاين، الوثيقــــة ١٩٦٥ حوليــــة التقريــــر الرابــــع عــــن قــــانون املعاهــــدات، ، ا

A/CN.4/177 وAdd.1-2٤٩-٤٨ ، ص. 
ــــــد األول، ١٩٦٥ حوليــــــة( نظــــــر تعليقــــــات الســــــيد تــــــونكنيا )٦٩٣(  ل ، ا

) والســــــيد ٣٩، الفقـــــرة ١٦٧ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــه  ١٠، ٧٩٩اجللســـــة 
، ٢٦٨ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيــه  ٢٩، ٨١٣س (املرجــع نفســه، اجللســة كــال 

 ).٦٢الفقرة 
 )٦٩٤( A/CONF.39/C.1/L.85 ترد يف ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

... (A/CONF.39/11/Add.2)  ١٣٥ أعاله)، ص ٣٣١(انظر احلاشية. 
 )٦٩٥( A/CONF.39/C.1/L.94، .املرجع نفسه 
 )٦٩٦( A/CONF.39/C.1/L.115، ١٣٣ املرجع نفسه، ص. 
علــــى ســــبيل املثــــال، اعتــــربت اجلمهوريــــة العربيــــة املتحــــدة أن هـــــذه  )٦٩٧( 

 Official Records of the Unitedتعــديالت صــياغية صــرفة (التعــديالت 

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session ... 

(A/CONF.39/11) ١٦، ٢٤أعــــــــــــــاله)، اجللســــــــــــــة  ٣٣١ (انظــــــــــــــر احلاشــــــــــــــية 
 ).٢٤ ، الفقرة١٢٧ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل 

أن  الحـــظالـــذي  الســـويد ممثـــلانظـــر بشـــأن هـــذا املوضـــوع مداخلـــة  )٦٩٨( 
ميــزة ثــين الــدول عــن  قــد تكــون هلــا"الصــيغة الــيت وضــعتها جلنــة القــانون الــدويل 

، ١٩٦٨نيســــان/أبريل  ١١، ٢٢التحفظــــات" (املرجـــع نفســــه، اجللســـة  صـــوغ
ـا،عن دعمه لل ابولند ممثل). وعّرب ٣٥، الفقرة ١١٨-١١٧ ص  تعـديالت أل
 

 )بع على الصفحة التالية(

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   123 13/07/2020   08:17:44



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 118   والستني الثانية دور
 

 

ومـــــع ذلـــــك، وخـــــالل الـــــدورة الثانيـــــة  .)٦٩٩(١٩٦٨ عـــــام يف االفـــــرتاض
ت االشـــرتاكية للمـــؤمتر، قــــدم احتــــاد  طلــــب  جمــــدداً  ةالســــوفياتياجلمهــــور

مـع التشـديد علـى  ،)٧٠٠(حبجـج مسـهبة تعديل يف هذا االجتـاه مشـفوعاً 
حمكمـة إىل فتوى  حتفظ، استناداً صوغ أن لكل دولة احلق السيادي يف 

ُتمــــد هــــذا التعــــديل . واع)٧٠١(١٩٥١ عــــام يف ةالصــــادر  العــــدل الدوليــــة
(ب) ٤ تضـمنته الفقـرة االفـرتاض الـذيأدى إىل عكـس  مما ،)٧٠٢(أخرياً 

 لجنة.الكانت قد اقرتحته  مبا قارنةمل االتفاقيةمن  ٢٠من املادة 
ت الــيت واجههــا املــؤمتر  )١٢(  قبــول يف ويتضــح مــن الصــعو

علـى يكن أمراً غري ذي شـأن  مل االفرتاضالتعديل السوفيايت أن عكس 
. للمـــؤمتر آنـــذاك خلبـــري االستشـــاريوالـــدوك، ا كـــان قـــد أكـــده مـــا حنـــو

يف واقــع األمــر علــى "صــياغة القاعــدة علــى إطالقــاً تقتصــر  ال فاملشــكلة
: فهـــذه الصـــيغة اجلديـــدة هـــي املســـؤولة، علـــى وجـــه )٧٠٣(آخـــر" أو حنـــو

تُثـــار بشـــأن وظيفـــة االعـــرتاض  مـــا اخلصـــوص، عـــن الشـــكوك الـــيت كثـــرياً 
 .)٧٠٤(واالعرتاض ية القائمة بني القبولوالفروق احلقيق

 هذا االفـرتاضعلى قط يعرتض أحد  مل ومع ذلك، )١٣( 
 فيينــااتفاقيــة  صــياغة وأثنــاء. ١٩٦٩ لعــام منــذ اعتمــاد اتفاقيــة فيينــا

                                                                                             
 )بع( )٦٩٨احلاشية (

التحفظــات وإنشــاء عالقــة تعاهديــة (املرجــع  صــوغ، تنحــو إىل تشــجيع حتديــداً 
ً األرجنتـــــني " اعتربتـــــه)، األمـــــر الـــــذي ٤٠، الفقـــــرة ١١٨ ، صنفســــه يف  إمعـــــا

، ١٩٦٨نيســان/أبريل  ١٦، ٢٤ اجللســةتطبيــق معيــار املرونــة" (املرجــع نفســه، 
 ).٤٣ ، الفقرة١٢٩ ص
، ١٣٥ ، ص١٩٦٨نيسـان/أبريل  ١٦، ٢٥املرجع نفسه، اجللسة  )٦٩٩( 

 .يليها من فقرات وما ٣٥ ةالفقر 
 )٧٠٠( A/CONF.39/L.3 تــرد يف ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  أعــــــــــــــــاله)،  ٣٣١(انظــــــــــــــــر احلاشــــــــــــــــية
 .٢٦٦-٢٦٥ ص
على السؤال الثاين الذي أكـدت فيـه احملكمـة أن اإلجابة سيما  وال )٧٠١( 

 رفــاً املعرتضــة "تســتطيع يف الواقــع أن تعتــرب أن الدولــة املتحفظــة ليســت ط ةالدولــ
 Reservations to the Convention on the Prevention and(" االتفاقيـةيف 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله) ٣٢٣(انظــر احلاشــية ،
 .)٢٩ ص
ــــــة )٧٠٢(  عــــــن وفــــــداً  ٣٠، وامتنــــــاع صــــــوً  ٢١ مقابــــــل صــــــوً  ٤٩ غلبي

 Official Records of the United Nations Conference on the( التصـويت

Law of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  انظــر)
، ١٩٦٩أبريل /نيســــــــان ٢٩، ١٠أعــــــــاله)، اجللســــــــة العامــــــــة  ٣٥٧احلاشــــــــية 

 .)٧٩، الفقرة ٣٥ ص
 ,Imbertاً . انظــــــر أيضــــــ٧٤، الفقــــــرة ٣٤ املرجــــــع نفســــــه، ص )٧٠٣( 

"La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 ..." ،
 .١٥٧-١٥٦ أعاله)، ص ٥٣٤املرجع املذكور (احلاشية 

، ... Horn, Reservations and Interpretative Declarations انظـر )٧٠٤( 
؛ وانظـــــــــر أيضـــــــــاً ١٧٣-١٧٢ ، صأعـــــــــاله) ٣٣٩احلاشـــــــــية املرجـــــــــع املـــــــــذكور (

 .أعاله ٦٧٦ حلاشيةا

يبدو  ال لذا،و . هو كما  ببساطة بنقله، اكتفت اللجنة ١٩٨٦ لعام
الـذي التـوفيقي احلـل حقاً تقويض من الضروري  وال أن من املمكن

مت التوصــــل إليــــه يف اللحظــــة األخــــرية خــــالل مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة 
يشــــكل  لالفــــرتاض الــــذي . فوفقــــاً ١٩٦٩ لعــــام لقــــانون املعاهــــدات

هـي العامـة مـن القـانون الـدويل الوضـعي، تظـل القاعـدة  جزءاً  حالياً 
وهــو مبــدأ يشــري  -املعاهــدة بــدء نفــاذ حيــول دون  ال أن االعــرتاض
، وهـــو موضـــوع ، مـــع وجــود اســـتثناء١-٣-٤التـــوجيهي  إليــه املبـــدأ

توجــد فيهــا أي  ال احلالــة الــيتيتمثــل يف  ،٤-٣-٤املبــدأ التــوجيهي 
 صاحب االعرتاض وصاحب التحفظ.عالقة تعاهدية بني 

 العالقات التعاهديةأثر االعرتاض يف  ٥-٣-٤
املعرتضة دولية النظمة امل أو دولةتعارض ال مل إذا -١ 

ــــدَء نفــــاذ علــــى حتفــــظ صــــحيح  ــــةاملعاهــــدة بينب ــــني الدول  هــــا وب
ـاام الـيت كـاألحتطبَّق  ال املنظمة املتحفظة، أو الـتحفظ  يتعلـق 

ـــتحفظ ـــني صـــاحب ال ـــة فيمـــا ب عرتضـــة، يف املنظمـــة امل أو والدول
 .ينص عليه التحفظ ما حدود

يهــدف الــتحفظ الصــحيح إىل اســتبعاد  مــا بقــدر -٢ 
ام املعاهـــدة، وعنـــدما تكـــون دولــــة األثـــر القـــانوين لـــبعض أحكــــ

ــــدت اعرتاضــــاً علــــى هــــذا  أو متعاقــــدة ــــد أب منظمــــة متعاقــــدة ق
التحفظ دون أن تعارض بـدء نفـاذ املعاهـدة بينهـا وبـني صـاحب 

املنظمة املعرتضة وصاحب التحفظ،  أو تُلَزم الدولة ال التحفظ،
ألحكام اليت يتعلق  ما التعاهدية،   التحفظ. ايف عالقا

يهـــدف الـــتحفظ الصـــحيح إىل تعـــديل  مـــا بقـــدر -٣ 
األثـــر القـــانوين لـــبعض أحكــــام املعاهـــدة، وعنـــدما تكـــون دولــــة 

ــــدت اعرتاضــــاً علــــى هــــذا  أو متعاقــــدة ــــد أب منظمــــة متعاقــــدة ق
التحفظ دون أن تعارض بـدء نفـاذ املعاهـدة بينهـا وبـني صـاحب 

املنظمة املعرتضة وصاحب التحفظ،  أو تُلَزم الدولة ال التحفظ،
ـــة يف  ل حكـــام املعاهـــدة يف صـــيغتها املعدَّ ـــة،  مـــا التعاهدي عالقا
 يتوخاه التحفظ. ما وفق

تظل مجيع أحكام املعاهدة غري تلك الـيت يتعلـق  -٤ 
ـــة ـــتحفظ ســـارية بـــني الدول ـــة أو ـــا ال  املنظمـــة املتحفظـــة والدول

 املنظمة املعرتضة. أو

 التعليق
ر احملتملـــــة  طائفـــــة تتنـــــوع )١(   اعـــــرتاض املرتتبـــــة علـــــىاآل

ي  تطبيـقهي عدم  فأبسط فرضية. )٧٠٥(ملحوظاً  تنوعاً  ما املعاهـدة 
صـــــــــــاحب الـــــــــــتحفظ وصـــــــــــاحب االعـــــــــــرتاض شـــــــــــكل كـــــــــــان بـــــــــــني 

ـــــــــــر األ (تشـــــــــــكل ـــــــــــدأ  قصـــــــــــىاالعرتاضـــــــــــات ذات األث موضـــــــــــوع املب
 ،ةهامشــــي حالــــة إال تشــــكل اليــــوم ال ولكنهــــا ،)٤-٣-٤ التــــوجيهي

__________ 
) مــــــن التعليــــــق العــــــام علــــــى اجلــــــزء الرابــــــع مــــــن ٤أعــــــاله الفقــــــرة (انظــــــر  )٧٠٥( 
 .املمارسة دليل
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ـــــرتاضســـــيما بســـــبب عكـــــس  وال (ب) مـــــن ٤الفقـــــرة وارد يف الـــــ االف
ـدف . )٧٠٦(فيينا اتفاقييتمن  ٢٠ املادة الغالبيـة العظمـى مـن  حاليـاً و

ر خمتلفــــــــة متامــــــــاً   : فالدولــــــــة املعرتضــــــــةاالعرتاضــــــــات إىل إحــــــــداث آ
تســعى  صــاحب الــتحفظ ولكنهــااملعاهــدة إزاء  تعــارض بــدء نفــاذ ال

مواقفهـــا  لـــتالئمشـــكل العالقـــة التعاهديـــة عـــرب تكييفهـــا  إىل أن تعـــّدل
 يعربَّ عنمن اتفاقييت فيينا،  ٢١من املادة  ٣. ومبوجب الفقرة اخلاصة

حالـــة بعـــدم التطبيـــق اجلزئـــي للمعاهـــدة ( مبـــدئياً الثنائيـــة هـــذه العالقـــة 
 ٥-٣-٤اليت يعرض املبـدأ التـوجيهي دىن األثر األ اتذ اتعرتاضاال

رهــا املعقــدة واملتنوعــة حبســب مضــمون الــتحفظ  ). ولكــن ممارســاتآ
رهـا عـن تلـكأخـرى مـن االعرتاضـات تبتعـد  الدول أنتجـت أنواعـاً   آ

من اتفاقييت فيينا وذلك إما  ٢١من املادة  ٣اليت نصت عليها الفقرة 
) يف حتديـداً ( تندرج ال املعاهدةعرب استبعاد تطبيق أحكام حمددة من 
ثـــــر األ ات ذاتعرتاضـــــحالـــــة االالنطـــــاق الـــــذي يســـــتهدفه الـــــتحفظ (

)، مـن نظامها القـانوين ٦-٣-٤عرض املبدأ التوجيهي اليت يتوسط امل
حالــــة ق دون أي تعــــديل (ن املعاهــــدة تطبَّــــ االدعــــاءعــــرب  أو جهــــة،

الــيت تشــكل موضــوع املبــدأ  "قصــىاأل فــوق" ثــراأل ذات اتعرتاضــاال
 ).٧-٣-٤التوجيهي 
ر  ٥-٣-٤واملبــــــــدأ التــــــــوجيهي  )٢(  الــــــــذي يشــــــــرح آ

االعــــــرتاض "البســــــيط" علــــــى العالقــــــات التعاهديــــــة بــــــني صــــــاحب 
املنظمـة الدوليـة الـيت اعرتضـت عليـه يتـألف مـن  أو الـتحفظ والدولـة

 أربع فقرات هي: 
 وعــام، اســتهاليل بطــابع تتســم وهــي األوىل، الفقــرة - 

، ١٩٨٦ لعـام ينـافي اتفاقيـة من ٢١ املادة من ٣ الفقرة نص وتكرر
ــــا نفســــه الوقــــت يف وتوضــــح  علــــى العرتاضــــات حصــــراً  تتعلــــق أ
 الصحيح؛ التحفظ

ن الثانيــــــــة والثالثــــــــة توضــــــــيحات  تتضــــــــمن -  الفقــــــــر
 كان  إذا ملا تبعاً  التعاهديةثر االعرتاض على العالقات  يتعلق فيما
 يتناوهلـا الـيت األحكـام تعـديل أو اسـتبعاد إىل يهدف االعرتاض هذا

 التحفظ؛
 يبقـــى االعـــرتاض أن الرابعـــة الفقـــرة توّضـــح وأخـــرياً، - 

 .للمعاهدة األخرى األحكام على أثر بال املبدأ حيث من
 يف إطــــار النظــــام التقليــــدي املســــتند إىل اإلمجــــاع،و  )٣( 

سـتثناء عــدم كـان عــرتاض أي أثـر  االيكـن مـن املتصـور أن يُنـتج  مل
: فقـــد كـــان االعـــرتاض )٧٠٧(املعاهـــدةصـــاحب الـــتحفظ يف مشـــاركة 
يف  اإلمجـــــاع ومينـــــع الدولـــــة املتحفظـــــة مـــــن أن تصـــــبح طرفـــــاً  يقـــــوض

__________ 
) من التعليق علـى املبـدأ التـوجيهي ٥) إىل (١الفقرات ( أعالهانظر  )٧٠٦( 
٤-٣-٤. 
؛ ١٤٦ أعـــاله)، ص ٣٧١، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية Greig انظـــر )٧٠٧( 
، املرجـع املـذكور ... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsو
  .١٧٠ أعاله)، ص ٣٣٩احلاشية (

 بريــريلينــاقش  مل ،بــديهياً  كــان يبــدو حينئــذ أمــراً  مــا املعاهــدة. وإزاء
ر االعرتاضـــــات علـــــى التحفظـــــات، وال هـــــريش  أمـــــا فيتزمـــــوريس آ

خـــت  بشـــأن يف أطروحاتـــه بشـــكل عـــابر  إال فلـــم يتطـــرق إليهـــالوتر
 .)٧٠٨(املنشودالقانون 
الهتمــــام يف تقريــــره لبــــدوره ضــــرورة والــــدوك ومل يــــر  )٤( 

ر االعرتاض على  ن الاألول مبسألة آ تحفظ. وميكن تفسري ذلك 
نص تـــ تكانـــ  ١٩لمـــادة وضـــعه لاملشـــروع الـــذي مـــن (ج) ٤ لفقـــرةا

ة بـني املعاهـدة يف العالقـات الثنائيـبدء نفاذ مينع  االعرتاضعلى أن 
هذا احلـل التحول عن . ورغم )٧٠٩(الدولة املتحفظة والدولة املعرتضة

بسـيط، ظـل مشـروع املـواد الـذي  فرتاضاجلذري واالستعاضة عنه 
لالعــرتاض  احملــددمســألة األثــر  عــن ســاكتاً مــد يف القــراءة األوىل اعتُ 

والدولـــة بـــني صـــاحب االعـــرتاض املعاهـــدة بـــدء نفـــاذ مينـــع  ال الـــذي
قلـــة قليلـــة مـــن  إال الســـكوتيُقلـــق هـــذا  مل املتحفظـــة. ومـــع ذلـــك،

 .)٧١٠(الدول
ت املتحـدة قدمتـه الذي غري أن التعليق )٥(   )٧١١(الـوال
إقامــة  أنلجنــة إىل هـذه املشـكلة. فمـع الاخلـاص و املقـرر نتبـاه وّجـه ا

، )٧١٢("غـري معتـادة"اعتُـربت حالـة  االعـرتاضعالقات تعاهدية رغم 
ت يف تلـــك احلقبـــة، رأت لتأكيـــد كـــان صـــحيحاً  مـــا وهـــو الـــوال

أن مــن الضــروري تنــاول هــذا النــوع مــن احلــاالت واقرتحــت املتحــدة 
 جديدة نصها:إدراج فقرة 

عالقـــة  نتعـــرتض عليـــه ولكنهـــا تعتـــرب أ أو عنـــدما تـــرفض دولـــة حتفظـــاً  
لدولــة املتحفظــة، فــإن األحكــام الــيت يســري عليهــا الــتحفظ  تعاهديــة تربطهــا 

 .)٧١٣(الدولتني بني تسري ال

توأقنعـــــــت تفســـــــريات  )٦(  والــــــــدوك  املتحـــــــدة الــــــــوال
قـد . و ٢١يف مشـروع املـادة  احلالـةلضرورة "املنطقيـة" إلدراج هـذه 

عـن املقـرتح املقـدم  رزاً  اقرتح فقرة جديدة ختتلف صياغتها اختالفـاً 
ت املتحدة:  من الوال

__________ 
 عـناألول التقريـر يف  ٩لمـادة ل جيم ودال نيالبديلانظر املشروعني  )٧٠٨( 

خـت، قانون املعاهدات  لـد الثـاين، ١٩٥٣ حوليـةالـذي أعـده هـريش لوتر ، ا
 .٩٢ يليها، وخباصة ص وما ٩٠ ، صA/CN.4/63الوثيقة 

 أعاله. ٤-٣-٤) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٨انظر الفقرة ( )٧٠٩( 
احلكومــــة  تعليقـــاتدولتـــان. انظــــر  صــــراحًة إال املســـألةهــــذه  تثـــرمل  )٧١٠( 

مهفـــــري الســــري الــــذي أعـــــده  الدامنركيــــة (التقريـــــر الرابــــع عـــــن قــــانون املعاهـــــدات
لـــــــد الثـــــــاين، الوثيقـــــــة ١٩٦٥ حوليـــــــةوالـــــــدوك،  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا

ت املتحدة (املرجع نفسه،  تعليقات)، و ٤٦ ص  .)٥٥و ٤٧ صالوال
 .٥٥ املرجع نفسه، ص )٧١١( 
 املرجع نفسه. )٧١٢( 
 املرجع نفسه. )٧١٣( 
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الــدولتني تعتــربان عــرتض دولــة علــى حتفــظ دولــة أخــرى ولكــن تعنــدما  
مل مـــا ملزمتـــان  فـــإن األحكـــام الـــيت يتناوهلـــا ، فيمـــا بينهمـــا عاهـــدةرغـــم ذلـــك أ

 .)٧١٤(تنيالدولهاتني العالقات بني تسري على  ال التحفظ

، يف حمكمـــة العـــدل الدوليـــة علـــى أيـــة حـــال، فـــإنو  )٧( 
ا يفالـــيت  الفتـــوى رأي مماثـــل  إىلقـــد ذهبـــت  ،١٩٥١ عـــام أصـــدر

 :حيث قالت إنه
 أن تـــّدعي أنـــه، دون علـــى حتفـــظ مـــا ةلـــدو ، أخـــرياً، أن تعـــرتض جيـــوز

وأن يكــون بينهــا وبــني الدولــة الــيت ، منهــاغــرض الو  االتفاقيــة موضــوعيتنــاىف مــع 
ســــتثناء ا، مـــبينه فـــذةاالتفاقيـــة  جيعـــل أبـــدت الـــتحفظ، رغـــم ذلـــك، تفـــاهم

 .)٧١٥(التحفظ يتناوهلااليت حكام األ

 ٣لجنـة بشـأن الفقـرة الوكان النقـاش الـذي دار يف  )٨( 
ييــد،  رأي كاســِرتن أييلــق  ومل . جــداً حمتــدماً مــن والــدوك  ةاملقرتحــ
حالـــة الـــتحفظ الـــذي قُـــدم بشـــأنه اعـــرتاض بســـيط  ناعتـــرب أحيـــث 

 .)٧١٦(تغطيـــة كافيــــة ٢١املـــادة  (ب) مـــن مشـــروع١تغطيهـــا الفقـــرة 
بــــد  ال ممـــا"أن مــــن الضـــروري، بـــل  )٧١٧(األعضـــاءأغلبيـــة واعتـــربت 

غـري  .)٧١٩("تفـادي نشـوء أوضـاع ملتبسـة"ل إضافة حكم ،)٧١٨("منه
لفقــــرة املتــــوخى ل بشــــأن تفســــري األثــــرأعضــــاء اللجنــــة انقســــموا  نأ

ت املتحــدة واملقــرر اخلــاص ففــي حــني . اجلديــدة املقرتحــة مــن الــوال
ــــدوك شــــدد  ــــة مقــــرتح وال علــــى األســــاس الرضــــائي للعالقــــة التعاهدي

ت املتحـدة بدا أن احلكم عرتاض، رغم االالقائمة  املقـرتح مـن الـوال
الفعل االنفرادي للدولة من األثر املتوخى ينبثق فقط أن  يعين ضمناً 

أن يكـــــون للدولـــــة املتحفظـــــة االعـــــرتاض، دون مـــــن املعرتضـــــة، أي 
 داخـــل حقيقـــي. وكـــان لكـــل نظريـــة مـــن النظـــريتني مؤيـــدوهااختيـــار 
 .)٧٢٠(اللجنة

__________ 
(مالحظات املقرر اخلاص ومقرتحاته بشأن  ٣املرجع نفسه، الفقرة  )٧١٤( 

 ). ٢١ املادة
 )٧١٥( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله)،  ٣٢٣(انظــر احلاشــية
 .٢٧ ص
لــد األول، اجللســة  ،١٩٦٥ حوليــة )٧١٦(  ، ١٩٦٥ حزيران/يونيــه ١١، ٨٠٠ا
 .١٥ ، الفقرة١٧٢ ص
) والسيد آغو (املرجع نفسه، ١٣السيد رودا (املرجع نفسه، الفقرة  )٧١٧( 

ن٢٧٢-٢٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــه  ٢٩، ٨١٤اجللســـــــــة   ٧ ، الفقـــــــــر
) والســــيد بريغــــز ٨، الفقــــرة ٢٧١ ) والســــيد تــــونكني (املرجــــع نفســــه، ص١١و

 ).١٤، الفقرة ٢٧٢ (املرجع نفسه، ص
 ).٧، الفقرة ٢٧١ انظر مداخلة السيد آغو (املرجع نفسه، ص )٧١٨( 
 املرجع نفسه. )٧١٩( 
ســـني (املرجـــع نفســـه، اجللســـة  )٧٢٠(   ١١، ٨٠٠أبـــدى كـــل مـــن الســـيد 

، ٢٣-٢١، الفقـرات ١٧٢، وص ٧، الفقرة ١٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيه 
، ١٧٢ ) والســـــــــــيد تـــــــــــونكني (املرجـــــــــــع نفســـــــــــه، ص٢٦، الفقـــــــــــرة ١٧٣ وص
ل (املرجــع نفســه، ص١٨ الفقــرة ) نفــَس ٢٤، الفقــرة ١٧٣-١٧٢ ) والســيد 

)؛ ٣١، الفقـــرة ١٧٣ الشـــكوك الـــيت أبـــداها املقـــرر اخلـــاص (املرجـــع نفســـه، ص

إلمجـاعالنص الـذي اعتمدغري أن  )٩(   )٧٢١(تـه اللجنـة 
ايــــة املطــــاف  ــــاويبــــني بوضــــوح  حمايــــد جــــداً نــــص يف  حتســـــم  مل أ

مكانــه "قبــول كــل  أناملســألة. فقــد اعتــرب املقــرر اخلــاص يف الواقــع 
اللــــذين ظهــــرا بشــــأن الفقــــرة اإلضــــافية" ألن "لكــــال  التــــوجهنيمــــن 

ر العمليــة يف هــذه مــن املــرجح ، و إىل حــد كبــري الصــيغتني نفــس اآل
العتبـــــار  ةمســـــتعدســـــتكون  نيالـــــدولتكـــــًال مـــــن   أناحلالـــــة اخلاصـــــة 

ستثناء بينهفذة املعاهدة  احكام األما،   .)٧٢٢("املتحفَّظ بشأ
تثــر  مل مـؤمتر األمــم املتحـدة لقــانون املعاهـدات،ويف  )١٠( 
أثنـــاء تُـــذَكر مشـــاكل أي  ٢١ أصـــبح فيمـــا بعـــد املـــادة ممـــا ٣ الفقـــرة

ستثناء بعض التغيريات  تراجع  ما سرعان اليتغري املوفقة املناقشة، 
 املؤمتر. عنها

فهـم الولكن هذه احلادثـة ليسـت عدميـة الفائـدة يف  )١١( 
فلجنة الصياغة التابعة للمؤمتر اليت  .٢١من املادة  ٣لفقرة الدقيق ل

ســــني  الــــذي كــــان قــــد أبــــدى، يف إطــــار جلنــــة القــــانون  -ترأســــها 
بشأن التمييز بني القبول واالعرتاض من حيـث أثـر   الدويل، شكوكاً 

 معــدَّالً نصــاً اقرتحــت  - )٧٢٣(كــل منهمــا علــى العالقــات التعاهديــة
وذلــك ملراعــاة الفرضــية ، ٢١ مــن املــادة ٣أصــبح الحقــاً الفقــرة  ملــا

ألثــــر األدىن لالعـــــرتاض واملعتمــــدة بعـــــد التعـــــديل لاجلديــــدة املؤيـــــدة 
 يلي: ما السوفيايت. وينص هذا التعديل على

علـــى حتفـــظ بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة  اعرتاضـــاً  أبـــدتتعـــارض دولـــة  مل إذا 
ر املبينـــــة يف  بينهــــا وبــــني الدولــــة صــــاحبة الــــتحفظ، فــــإن الــــتحفظ حيــــدث اآل

 .)٧٢٤(*٢و ١الفقرتني 

وكـــان مـــن املفـــرتض أن ينـــتج عـــن ذلـــك علـــى حنـــو  )١٢( 
نفــس األثــر الــذي ُحيِدثــه بســيط الالعــرتاض ُحيــِدث ا أنواضــح جــداً 

فـــإن ، )٧٢٥(حلكـــم فعـــالً قـــد اعتمـــد هـــذا ا املـــؤمترولـــئن كـــان . القبـــول

                                                                                             
وعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك، اعتــــرب الســــيد روزِيــــن، وأيــــده الســــيد رودا يف ذلــــك 

ـــــه ") أن ١٣، الفقـــــرة ١٧٢ ، ص(املرجـــــع نفســـــه ـــــذي تبنت ـــــنهج االنفـــــرادي ال ال
ــــا علــــى  ت املتحــــدة يف فهمهــــا هلــــذا الوضــــع والــــذي ذكرتــــه يف مالحظا الــــوال

لتحفظــات  ٢الفقــرة  ــج أكثــر توافقــاً مــع البنيــة العامــة لألحكــام املتعلقــة  هــو 
مل ا اللجنة، ويبدو أفضل من النهج القـائم علـى املعاملـة  ثـل الـذي اليت اعتمد

 ).١٠(املرجع نفسه، الفقرة  "اقرتحه املقرر اخلاص
 .٢٨٤ ، ص١٩٦٥متوز/يوليه  ٢، ٨١٦املرجع نفسه، اجللسة  )٧٢١( 
، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــــه  ١١، ٨٠٠املرجـــــــــــــع نفســـــــــــــه، اجللســـــــــــــة  )٧٢٢( 
 .٣١، الفقرة ١٧٣ ص
، ٢٧١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــه  ٢٩، ٨١٤املرجـــع نفســـه، اجللســـة  )٧٢٣( 

 .٥الفقرة 
 )٧٢٤( Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  انظــر)
، ١٩٦٩نيســــــــان/أبريل  ٣٠، ١١أعــــــــاله)، اجللســــــــة العامــــــــة  ٣٥٧احلاشــــــــية 

 .٣٦ ص
ً مؤيداً وبدون اعرتاض). ٩٤( ١٠املرجع نفسه، الفقرة  )٧٢٥(   صو
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نو  االحتــاد الســوفيايت ، قبــل اختتــام )٧٢٦(قــدمت اهلنــد وهولنــدا واليــا
م، تعــــديًال مشــــرتكاً  عــــن اجلــــزء األخــــري مــــن لالستعاضــــة املــــؤمتر 
لــنص الــذي اقرتحتــه بــني مــن جديــد لتمييــز أصــًال لاللجنــة  اجلملــة 

ر االعرتاض و  ر آ  .القبولآ
شــرتك يف الــنص املالتعــديل وأدخلــت جلنــة الصــياغة  )١٣( 
بـني مـن الضـروري التمييـز "أنـه سني  وأوضح. )٧٢٧(املؤمتر واعتمده
وتوافــق مــع ذلــك علــى حتفــظ اعرتاضــاً دولــة تبــدي فيهــا الــيت احلالــة 

 الـــــــتحفظواحلالـــــــة الـــــــيت يُقبـــــــل فيهـــــــا املعاهـــــــدة، علـــــــى بـــــــدء نفـــــــاذ 
 .)٧٢٨("الـُمبدى
يعيـــد  الـــذي اقرتحتـــه اللجنـــة أصـــالً إرجـــاع الـــنص و  )١٤( 

ره احلقيقيـــــة ويقطـــــع الطريـــــق أمــــــام  لالعـــــرتاض معنـــــاه احلقيقـــــي وآ
األصــــــوات الفقهيـــــــة الـــــــيت تشــــــكك يف خصوصـــــــية ممارســـــــة تقـــــــدمي 

 .)٧٢٩(ملقارنة مع القبول اتعرتاضاال
 فيينـــامـــن اتفاقيـــة  ٢١مـــن املـــادة  ٣بيـــد أن الفقـــرة  )١٥( 
ــــــدويناً  مل ١٩٦٩ لعــــــام ــــــدما  تشــــــكل ت ملعــــــىن الضــــــيق للكلمــــــة عن

ا اللجنة، مث املـؤمتر. فقـد أدرجتهـا اللجنـة "لتفـادي حـدوث  اعتمد
وعلـى الـرغم مـن  .)٧٣١(بصـفتها قاعـدة عرفيـة ليسولكن  )٧٣٠("ثغرة

رت  مــا قــد وضــعتها اللجنــة علــى عجــل نوعــاً هــذه  ٣أن الفقــرة  وأ
م األخـرية مـن مـؤمتر ا ألمـم مناقشات ومقرتحات بتعديلها حـىت األ

، اعتـــــرب بعـــــض أعضـــــاء ١٩٦٩ لعـــــام املتحـــــدة لقـــــانون املعاهـــــدات
اللجنة، خالل األعمال التحضريية ملشروع النص الذي أصبح فيما 

 )٧٣٢(، أن هـــــــذا احلكـــــــم واضـــــــح١٩٨٦ لعـــــــام بعـــــــد اتفاقيـــــــة فيينـــــــا
ــــة ككــــل .)٧٣٣(ومقبــــول ــــدو أن هــــذا كــــان موقــــف اللجن ــــا  إذ ويب إ

بعـــــد إدخـــــال  ١٩٧٧ عـــــام اعتمـــــدت احلكـــــم يف القـــــراءة األوىل يف
الالزمــة فقــط. ويــدل هــذا التأييــد علــى الطــابع التحريريــة التغيــريات 

أكــده  مــا وهــو ،)٧٣٤(٢١مــن املــادة  ٣العــريف الــذي اكتســبته الفقــرة 
__________ 

 )٧٢٦( A/CONF.39/L.49 تــرد يف ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

... (A/CONF.39/11/Add.2)  ٢٧٣ أعاله)، ص ٣٣١(انظر احلاشية. 
ر/مـــــــــايو  ٢١، ٣٣املرجـــــــــع نفســـــــــه، اجللســـــــــة العامـــــــــة  )٧٢٧(  ، ١٩٦٩أ
 .١٢، الفقرة ١٨١ ص
 .٢املرجع نفسه، الفقرة  )٧٢٨( 
 أعاله. ٦٧٦انظر املراجع الفقهية املشار إليها يف احلاشية  )٧٢٩( 
لــد الثــاين، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )٧٣٠(  ، ٢٠٩ ، صA/6309/Rev.1، ا

 .١٩ ) من التعليق على مشروع املادة٢الفقرة (
 )٧٣١( Edwards احلاشية) ٣٩٨ أعاله)، ص ٣٣٣، املرجع املذكور. 
لــــــد األول، اجللســــــة ١٩٧٧ حوليــــــةكاييــــــه إي كاييــــــه (الســــــيد   )٧٣٢(  ، ا

 ). ٨، الفقرة ٩٨ ، ص١٩٧٧حزيران/يونيه  ٦، ١٤٣٤
 ).٧السيد طبييب (املرجع نفسه، الفقرة  )٧٣٣( 
 )٧٣٤( Edwards احلاشــــــية) ؛ ٣٩٨ أعــــــاله)، ص ٣٣٣، املرجــــــع املــــــذكور
 ٣٨٢(احلاشـــية ، املرجـــع املـــذكور "Gaja, "Unruly treaty reservationsو

 . ٣٠٨ أعاله)، ص

لفصـــل يف النـــزاع  القنـــال يف قضـــية قـــرار حمكمـــة التحكـــيم املكلفـــة 
بعـــد ذلـــك  بـــني فرنســـا واململكـــة املتحـــدة، والـــذي صـــدراإلنكليـــزي 

مبب نظـام ال عناصـر مـنهـام عنصـر ب واألمـر هنـا يتعلـق. )٧٣٥(ضـعة أ
 املعاهدات. لتحفظات علىاملرن ل

مـــن اتفـــاقييت  ٢١مـــن املـــادة  ٣إذن الفقـــرة وتـــنص  )١٦( 
" لالعـــرتاض العـــادياألثـــر "انتهـــى األمـــر إىل اعتبـــاره  مـــا علـــى فيينـــا

 اكتمـاالً على حتفظ صحيح. وتنص هذه املادة، يف صيغتها األكثر 
 يلي: ما ، على١٩٨٦ لعام

 قـد مـا حتفظ على اعرتضت اليت الدولية املنظمة أو الدولة تكن مل إذا 
 املنظمــــة أو الدولـــة وبـــني بينهـــا حيـــز [النفـــاذ] فيمـــا عارضـــت دخـــول املعاهـــدة

 الدولـــــة بـــــني فيمـــــا تطبـــــق ال الـــــتحفظ الـــــيت يتناوهلـــــا األحكـــــام فـــــإن املتحفظـــــة،
 الــــذي املــــدى إىل املنظمــــة املعرتضــــة أو املعرتضــــة املتحفظــــة والدولــــةاملنظمــــة  أو

 .التحفظ إليه يذهب

فــإن ، الظــاهر يف الصــياغة التعّقــدوعلــى الــرغم مــن  )١٧( 
املعاهـــدة يف العالقـــات مبجـــرد بـــدء نفـــاذ واضـــح:  احلكـــممعـــىن هـــذا 
 وهـذا تفصـيل -صـاحب الـتحفظ وصـاحب االعـرتاض الثنائية بني 

ُيسـتثىن  -بـديهي  ولكنـهعلى ذكره  ٢١ من املادة ٣الفقرة يت  ال
يتناوهلــا األحكــام الــيت  أو مـن العالقــة التعاهديــة بــني الطــرفني احلكــم

 ٣الفقــرة غــري أن  الــتحفظ إىل املــدى الــذي يــذهب إليــه الــتحفظ.
 .مالحظات ثالثسوق دعو إىل ت ٢١ من املادة
نـاقض متامـاً تإن األثر املتوخى من االعرتاض ي ،أوالً  )١٨( 

مع أثر القبول. فالقبول يؤدي إىل تغيري األثر القانوين لألحكام اليت 
ــا الــتحفظ إىل املــدى الــذي يــذهب إليــه هــذا الــتحفظ، يف  يتعلــق 
ملـــدى نفســـه.  حـــني أن االعـــرتاض يســـتبعد تطبيـــق هـــذه األحكـــام 

العالقة التعاهديـة القائمـة رغـم على  حني أن األثر الواقع عملياً  ويف
االعـــرتاض ميكـــن أن يكـــون ممـــاثًال ألثـــر القبـــول يف بعـــض احلـــاالت 

للتحفظ/القبـــول مـــن جهـــة  النظـــامني القـــانونينيفـــإن  ،)٧٣٦(احملـــددة
عـــن منهمـــا  خيتلفـــان الواحـــد أخـــرى جهـــةوللتحفظ/االعـــرتاض مـــن 

 .متاماً يف القانوناآلخر 
 ٣أن الفقرة  -واألسف  -يثري الدهشة  ومما ،نياً  )١٩( 

 "ةصــــحيحال"تطبيقهــــا علــــى التحفظــــات  نطــــاقصــــراحًة  تقصــــر ال
ملعـــىن املقصـــود يف املـــادتني   ،مـــن اتفـــاقييت فيينـــا ٢٣و ١٩ وحـــدها 

لنســبة إىل الفقـــرة ي هــ كمــا ميكـــن  فــال . ومــع ذلـــك)٧٣٧(١احلـــال 
املتــــوخى يف العـــرتاض علـــى حتفــــظ غـــري صـــحيح أن ُحيــــدث األثـــر ل

تقبـــــل بــــذلك يف بعـــــض ، رغــــم أن ممارســـــات الــــدول )٧٣٨(٣الفقــــرة 
__________ 

 )٧٣٥( English Channel case  انظر احلاشية)٣ أعاله)، ص ٥٦. 
ه الفقرة ( )٧٣٦(   ) من التعليق احلايل.٣٩خبصوص هذه املسألة، انظر أد
لنسـبة إىل طـرف آخـر وفقـاً  -١" )٧٣٧(   ١٩للمــواد  أي حتفـظ يوضـع 
 والتعليق عليه. ١-٤التوجيهي ؛ انظر أعاله املبدأ "[...] ٢٣و ٢٠و
ه املبدأ التوجيهي  )٧٣٨(   والتعليق عليه. ١-٥-٤انظر أد
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لفعـــل، كثـــرياً  مـــا اجلوانـــب علـــى تعـــرتض الـــدول علـــى  مـــا يبـــدو. و
تعتربهـــا غـــري صــحيحة بســـبب عـــدم توافقهــا مـــع موضـــوع ات حتفظــ

توضــــح  أو املعاهـــدةبـــدء نفـــاذ  تعـــارضاملعاهـــدة وغرضـــها دون أن 
ــا ء نفــاذ بــدحيــول دون  ال صــراحة أن اعرتاضــها املعاهــدة يف عالقا
 مع الدولة املتحفظة.

علــــى ذلــــك هــــو اعــــرتاض  الواضــــحةوأحــــد األمثلــــة  )٢٠( 
ـــا علـــى الـــتحفظ الـــذي  اتفاقيـــة حقـــوق  بشـــأنميامنـــار  صـــاغتهأملاني

 الطفل:
 أصـــدرهاتعتـــرب أن التحفظـــات الـــيت  إذ إن مجهوريـــة أملانيـــا االحتاديـــة، 

تتوافـق مـع  ال مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل ٣٧و ١٥احتاد ميامنار بشـأن املـادتني 
علـــى  )، تقـــدم اعرتاضــاً ٢، الفقــرة ٥١(املـــادة  والغـــرض منهــاموضــوع االتفاقيــة 
 هذه التحفظات.

التفاقية بـني احتـاد ميامنـار ومجهوريـة بدء نفاذ اهذا االعرتاض وال مينع  
 .)٧٣٩(االحتادية أملانيا

وهــــذا املثــــال بعيــــد عــــن أن يكــــون حالــــة معزولـــــة.  )٢١( 
تعــارض بــدء  ال فكثــرية هــي االعرتاضــات ذات "األثــر األدىن" الــيت

نفاذ املعاهدة وتنص على ذلك بوضوح، رغم اقتناع مقدميها املعلن 
، وهــــي تــــنص صــــراحة أيضــــاً، يف بعــــض )٧٤٠(بعــــدم جــــواز الــــتحفظ

ــــــا الــــــتحفظ وحــــــ  دهااألحيــــــان، علــــــى أن األحكــــــام الــــــيت يتعلــــــق 

__________ 
 )٧٣٩( Multilateral Treaties ... ) ١١-)، الفصل الرابعأعاله ٣٥٩احلاشية. 
انظـــــر أيضـــــاً، يف مجلـــــة أمثلـــــة عديـــــدة، اعرتاضـــــات بلجيكـــــا علـــــى  )٧٤٠( 

ة (املرجــــع اتفاقيـــة فيينــــا للعالقــــات الدبلوماســــيحتفظـــات كمبــــود ومصــــر علــــى 
اعرتاضــات أملانيــا علــى عــدة حتفظــات متعلقــة  )، أو٣-نفســه، الفصــل الثالــث

إلشـارة، فيمـا عـرتاض  التفاقية نفسها (املرجـع نفسـه). ولكـن جيـدر  يتعلـق 
، أن "غـــري متوافقـــة مـــع االتفاقيـــة نصـــاً وروحـــاً "أملانيـــا الـــذي يعتـــرب التحفظـــات 

لنســبة لــبعض  ــا ال االعرتاضــاتاحلكومــة األملانيــة قــد أعلنــت،  حتــول  فقــط، أ
دون بـدء نفــاذ املعاهــدة بــني أملانيــا والـدول املعنيــة، ولكــن دون أن تتخــذ موقفــا 

لألســــباب  علــــى حتفــــظ مــــاصــــرحياً يف احلــــاالت األخــــرى الــــيت اعرتضــــت فيهــــا 
نفســـــــها. وميكـــــــن العثـــــــور علـــــــى العديـــــــد مـــــــن األمثلـــــــة يف االعرتاضـــــــات علـــــــى 
حلقــوق املدنيــة والسياســية:  التحفظــات املصــاغة بشــأن العهــد الــدويل اخلــاص 
ت املتحــــدة علــــى  بوجـــه خــــاص االعرتاضــــات الــــيت قــــدمتها علــــى حتفــــظ الــــوال

ــــدامنرك مــــن العهــــد كــــل مــــن إســــبانيا وإيطاليــــا والرب  ٦ املــــادة تغــــال وبلجيكــــا وال
). ٤-والســويد وفرنســا وفنلنــدا والنــرويج وهولنــدا (املرجــع نفســه، الفصــل الرابــع

غري متوافق مع موضوع العهد وغرضه،  التحفظفقد رأت مجيع هذه الدول أن 
ت املتحـدة؛  ولكنها مل ـا مـع الـوال تعارض مع ذلك بدء نفاذ العهد يف عالقا

تلـــــزم الصـــــمت خبصـــــوص هـــــذه املســـــألة مـــــع أن  وذلـــــك خبـــــالف أملانيـــــا الـــــيت مل
ت املتحــدةاعرتاضــها يــربره أيضــاً عــدم توافــق   ٦ مــع نــص املــادة" حتفــظ الــوال

(املرجــع نفســه). بيــد أن هــذه الظـــاهرة  "وكــذلك مــع موضــوعها والغــرض منهـــا
غـــري مقصـــورة علـــى معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان: انظـــر مـــثالً اعرتاضـــات أملانيـــا 

اتفاقيـــة األمـــم املتحــــدة م علـــى  ســـا علـــى حتفـــظ فييـــتوإيطاليـــا وفرنســـا والنم
 ١٩٨٨ املخــــدرات واملــــؤثرات العقليــــة لعــــاميف ملكافحــــة االجتــــار غــــري املشــــروع 
 ).١٩-(املرجع نفسه، الفصل السادس

لتـــــايل فـــــإن وجـــــود  .)٧٤١(تنطبـــــق يف العالقـــــات بـــــني الـــــدولتني ال و
الـــيت تُعتـــرب غـــري صـــحيحة بســـيطة علـــى التحفظـــات العرتاضـــات اال

 .)٧٤٢(ليس من قبيل التخمني
هلـذه املشـكلة الشـائكة حـًال فيينـا  تااتفاقيوال تقدم  )٢٢( 
مــــــا تعاجلـــــان ويبـــــدو  ر االعــــــرتاض علـــــى مضــــــمون العالقــــــات أ آ

هـــــذا  ويف التعاهديــــة بصــــرف النظــــر عـــــن مســــألة صــــحة الــــتحفظ.
احلـــــد املطلـــــوب  قـــــد جتـــــاوزاالتفـــــاقيتني ميكـــــن اعتبـــــار أن  ،الشـــــأن
ر  يتعلـــــــق فيمـــــــا بقطـــــــع الصـــــــلة بـــــــني معـــــــايري صـــــــحة الـــــــتحفظ وآ

العرتاض على أي  االعرتاض. فالسماح للدول واملنظمات الدولية 
عن  غري صحيح، هو أمر خمتلف متاماً  أم صحيحاً كان ،)٧٤٣(حتفظ

ر مماثلة. وفضًال عن ذلك،  أن تُعزى إىل مجيع هذه االعرتاضات آ
، فإن ٢-٥-٤و ١-٥-٤هو موضَّح يف املبدأين التوجيهيني  وكما

ـــــــا ٢١ مـــــــن املـــــــادة ٣ الفقـــــــرة ـــــــق علـــــــى  ال مـــــــن اتفـــــــاقييت فيين تنطب
تســـتويف شــروط الصـــحة الـــيت تـــنص  ال االعرتاضــات علـــى حتفظـــات

وهــــذا هــــو الســــب يف أن كــــًال مــــن  .)٧٤٤(٢٣و ١٩ نعليهــــا املــــاد
تــنص علــى  ٥-٣-٤الفقــرات الــثالث األوىل مــن املبــدأ التــوجيهي 

ا  .حتفظات صحيحةاضات على على االعرت  إال تنطبق ال أ
 ٣الفقــرة مبوجـب نــص ، ع أنـه مــن الواضــح، مــلثـاً  )٢٣( 

أن األحكــــــام الــــــيت يتناوهلــــــا ، مــــــن اتفــــــاقييت فيينــــــا ٢١ مــــــن املــــــادة
 إىل"عبــــارة صــــاحب االعــــرتاض، فــــإن  إزاءتســــري  ال )٧٤٥(الــــتحفظ

__________ 
ا عـــدة دول  )٧٤١(  انظــر، مـــثالً، اعــرتاض بلجيكـــا علــى التحفظـــات الــيت أبـــد

علــى اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية: "إن حكومــة مملكــة بلجيكــا تعــرتض علــى 
االتحفظــات الــيت  ، والتحفظــات الــيت ٢٧مــن املــادة  ٣البحــرين علــى الفقــرة  أصــدر

ا بيــة اآلن) وكمبــود (مجهوريــة اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة (مجهوريــة مصــر العر  أصــدر
أن احلكومـــــة تعتـــــرب أن  . إال٣٧مـــــن املـــــادة  ٢اخلمـــــري اآلن) واملغـــــرب علـــــى الفقـــــرة 

فــــذة بينهــــا وبــــني كــــل مــــن الــــدول اآلنفــــة الــــذكر، إال فيمــــا خيــــص  االتفاقيــــة تبقــــى 
األحكـــــام اخلاضـــــعة يف كـــــل حالـــــة للتحفظـــــات املـــــذكورة" (املرجـــــع نفســـــه، الفصـــــل 

ت )؛ وانظـــر أي٣-الثالـــث ضـــاً اعـــرتاض هولنـــدا علـــى الـــتحفظ الـــذي صـــاغته الـــوال
حلقــــوق املدنيــــة والسياســــية، والــــذي يــــرد يف  املتحــــدة علــــى العهــــد الــــدويل اخلــــاص 

 أعاله). ٦٧٧(احلاشية  ١-٣-٤) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٤( الفقرة
 )٧٤٢( Zemanek, "Some unresolved questions concerning 

reservations ..." ٣٣١ أعاله)، ص ٣٣٣، املرجع املذكور (احلاشية. 
) ١، الفقــرات (٣-٦-٢انظـر أعـاله التعليـق علــى املبـدأ التـوجيهي  )٧٤٣( 

 ).٩إىل (
 G. Gaja, "Il regime della Convenzione diانظـر علـى األخـص  )٧٤٤( 

Vienna concernente le riserve inammissibili", in Studi in onore di 

Vincenzo Starace, vol. I, Naples, Ed. Scientifica, 2008, pp. 349-361. 
من غري املالئم أن يعَطى للفظ "أحكام" معىن حمدد للغايـة يف هـذا  )٧٤٥( 

لعكس قد يُقصد  عدة مواد من املعاهدة، أو . فقد يُقصد به مادة أوالسياق
كملهـــا فيمــــاحــــىت جــــزء مــــن مجلـــة، أو مجلـــة أو بـــه فقــــرة أو يتعلــــق   املعاهــــدة 
 جوانب معينة منها. جبانب أو

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   128 13/07/2020   08:17:44



 123 املعاهدات على التحفظات 

 

 

احلـــرية إىل حــــد "تبعـــث علـــى  املـــدى الـــذي يـــذهب إليـــه الـــتحفظ"
 .إيضاحات أوىفتاج حتو  )٧٤٦("ما

القنـــــــال  قـــــــرار حمكمـــــــة التحكـــــــيم يف قضـــــــيةوحيـــــــدد  )٢٤( 
الذي ينبغي الدقيق بني فرنسا واململكة املتحدة املعىن  )٧٤٧(اإلنكليزي
، عنــد التصــديق، تاجلمهوريــة الفرنســية كانــف. ه العبــارةهلــذأن يعطــى 

 مــــــن اتفاقيــــــة اجلــــــرف القــــــاري ٦علــــــى املــــــادة  حتفظــــــاً  صــــــاغتقــــــد 
 يلي: ما ؛ وقد نص اجلزء ذو الصلة من التحفظ على١٩٥٨ لعام

، مــــن دون يُفــــرض عليهــــاحكومــــة اجلمهوريــــة الفرنســــية أن  تقبــــل لــــن 
 مبدأ تساوي البعد: يطبِّق اجلرف القاريدود حلتعيني أي ، اتفاق خاص

احلـدود انطالقـاً مـن خطـوط األسـاس الـيت  هـذه تسبإذا حُ  
 ؛١٩٥٨أبريل /نيسان ٢٩بعد  أُقرت

 عمــق علــىالتســاوي العمقــي  خــط بعــد مــا إىل امتــدتإذا  
 مرت؛ ٢٠٠

احلكومـة أنـه توجـد فيهـا "ظـروف  تـرىيف مناطق  توقع إذا 
سكاي ب، وهي: خليج ٦ من املادة ٢و ١املقصود يف الفقرتني  ملعىنخاصة" 
حبـــر الشـــمال قبالـــة  مـــنو  دوفـــر مضـــيق مـــن يـــةنـــاطق البحر املرانفيـــل و غوخلـــيج 

 .)٧٤٨(الساحل الفرنسي

حكومة اململكة املتحدة على هذا اجلزء من الـتحفظ  اعرتضتوقد 
 :إىل أنهفقط مشرية الفرنسي 
ال التحفظــــات الــــيت حكومــــة اململكــــة املتحــــدة قبــــو ال يســــع    أصــــدر
 .)٧٤٩(اجلمهورية الفرنسية حكومة

نـــه نظـــراً  التحكـــيم حمكمـــة واحتجـــت فرنســـا أمـــام )٢٥( 
ملبــدأ  وفقــاً اململكــة املتحــدة و العــرتاض لتحفظهــا و املشــرتك  إىل األثــر
العالقــــات بــــني تســــري علــــى  ال مبجملهــــا ٦ فــــإن املــــادة، الرتاضــــي

مـــــن  ٣لفقـــــرة فقـــــد رأت أن ا املتحـــــدةاململكـــــة  أمـــــا .)٧٥٠(طـــــرفنيال
تكــن يف تلــك الفــرتة قــد بــدأ  مل الــيت -فيينــا  مــن اتفاقيــة ٢١ املــادة

مؤداهـا  -ة حـىت قـد وقعتهـا الفرنسـيتكن اجلمهوريـة  مل نفاذها واليت
ــــة  ٦ ميكــــن أن جتعــــل املــــادة ال الفرنســــيةتحفظــــات ال"أن  غــــري قابل

__________ 
ت املتحــدة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة لقــانون  )٧٤٦(  علــى حــد قــول ممثــل الــوال

 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofاملعاهدات (

Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  ٣٥٧ احلاشــية(انظــر 
ر/مايو  ٢١، ٣٣أعاله)، اجللسة العامة   ).٩، الفقرة ١٨١ ، ص١٩٦٩أ

 )٧٤٧( English Channel case ) أعاله). ٥٦انظر احلاشية 
 )٧٤٨( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل أعـــــاله ٣٥٩احلاشـــــية ،(

 .٤-والعشرون احلادي
 املرجع نفسه. )٧٤٩( 
 )٧٥٠( English Channel case ) ٤٠ أعـــاله)، ص ٥٦احلاشـــية انظـــر ،

 .٥٧الفقرة 

 إليـه يـذهب الـذي املـدى إىل’بصورة كلية بل علـى األكثـر للتطبيق 
 .)٧٥١("‘التحفظ
 احملكمة أن واعتربت )٢٦( 

ر القانونيـة للتحفظـات الفرنسـية ينبثـق  الرد الذي جيب تقدميـه علـى مسـألة اآل
من حجج اململكة املتحدة. فمـن  من حجج اجلمهورية الفرنسية، وجزئياً  جزئياً 

الواضــح أن اجلمهوريـــة الفرنســـية حمقــة بقوهلـــا إن إقامـــة عالقــات تعاهديـــة بينهـــا 
وبــني اململكــة املتحــدة يف إطــار االتفاقيــة مرهــون مبوافقــة كــل مــن الــدولتني علــى 

حكــام هــذه االتفاقيــة ــا عنــد جتــاه الطــرف اآلخــر االلتــزام  ــا  صــوغ، وإ حتفظا
حكــــام هــــذه املــــادة أن  ٦علــــى املــــادة  قــــد اشــــرتطت للموافقــــة علــــى االلتــــزام 

ُتســـتوَىف الشـــروط املنصـــوص عليهـــا يف التحفظـــات. ومـــن جهـــة أخـــرى، تتســـم 
بكثـــري مـــن األمهيـــة مالحظـــة اململكـــة املتحـــدة القائلـــة إن رفضـــها ينطبـــق علـــى 

ختصار، فإن موضـوع اخلـالف   ٦التحفظات فقط وليس على املادة  ككل. و
ن املـادة  مل بني الـدولتني مـا  ٦يكـن يتنـاول مسـألة االعـرتاف بسـر علـى عالقا

ا حتفظــات اجلمهوريــة الفرنســية مــن  املتبادلــة، بــل يتنــاول املســائل الــيت اســتبعد
اململكــة املتحــدة  جانــب. لــذا، فــإن أثــر رفــض التحفظــات مــن ٦تطبيــق املــادة 

 .)٧٥٢(التحفظات نفسها علىيقتصر 

بعت  :قائلة احملكمة و
ملعــىن الضــيق للكلمــة، ميكــن بيــد   ثــري الــرفض،  يف رأي احملكمــة أّن 

 النظــر إليــه علــى أنــه جيعــل التحفظــات غــري ذات حجيــة إزاء اململكــة املتحــدة.
كـــان أثـــر التحفظـــات الفرنســـية هـــو منـــع اململكـــة املتحـــدة مـــن االحتجـــاج  وملـــا

رفـض لشـروط املنصـوص عليهـا يف التحفظـات، فـإن أثـر  إال ٦حكام املـادة 
هـــــو منـــــع اجلمهوريـــــة الفرنســـــية مـــــن فـــــرض  ، علـــــى املنـــــوال نفســـــه،التحفظـــــات

ا علـى اململكـة املتحـدة إللزامهـا بتعيـني للحـدود  للشـروط الـيت  وفقـاً يـتم حتفظا
تنص عليها هذه التحفظات. وهكذا، فإن األثر املشـرتك للتحفظـات الفرنسـية 

غـري قابلـة للتطبيـق  ٦اململكة املتحدة ليس هو جعل املادة جانب ورفضها من 
هــــو جعلهـــا قابلــــة للتطبيــــق  وال تــــدعي اجلمهوريــــة الفرنســـية، كمـــا  بصـــورة كليــــة
ثـــر األإن املقـــام األول، بـــل تؤكـــد ذلـــك اململكـــة املتحـــدة يف  كمـــا  بصـــورة كليـــة

التحفظــــات ورفضــــها هــــو جعــــل املــــادة غــــري قابلــــة للتطبيــــق بــــني املرتتــــب علــــى 
؛ وهـذا أكثـر ال حـدوده ويف التحفظـات،الدولتني إىل املدى الذي تذهب إليـه 

لضـبط مـن  ٢١مـن املـادة  ٣تـنص عليـه يف مثـل هـذه احلـاالت الفقـرة  مـا هـو 
 .)٧٥٣(الرتاضييرتتب على مبدأ  وما اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات،

 ١٩٧٧ عـــام الصــادر يفهـــذا القــرار ولــذلك، فــإن  )٢٧( 
بــل ، )٧٥٤(ســبفح ٢١ملــادة مــن ا ٣لفقــرة لالعــريف  الطــابعيؤكــد  ال

 الرتاضـياملنبثق من مبدأ  -الغرض من هذا احلكم  إنه يوضح أيضاً 
وهـو صـون االتفـاق بـني الطـرفني قـدر اإلمكـان. وينبغـي  أال -ذاته 

كملــــه ــــيت  أو عــــدم اســــتبعاد تطبيــــق احلكــــم  كملهــــا ال األحكــــام 
__________ 

 .٥٨، الفقرة ٤١ املرجع نفسه، ص )٧٥١( 
 .٥٩املرجع نفسه، الفقرة  )٧٥٢( 
 .٦١، الفقرة ٤٢ املرجع نفسه، ص )٧٥٣( 
 ) من التعليق احلايل.١٦انظر أعاله الفقرة ( )٧٥٤( 

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   129 13/07/2020   08:17:44



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 124   والستني الثانية دور
 

 

سـتبعد فقـط األجـزاء مـن هـذه األحكـام الـيت يتناوهلا الـتحفظ، بـل تُ 
ختالفهما عليها.صرح   الطرفان 

ويعــــين ذلــــك، يف حالــــة فرنســــا واململكــــة املتحــــدة،  )٢٨( 
ن املادة  تظل سـارية بـني الطـرفني خـارج نطـاق العناصـر  ٦اإلقرار 

ينبغــي فهمــه مــن عبــارة  مـا الـيت يســتهدفها الــتحفظ الفرنســي. وهــذا
"إىل املدى الذي يذهب إليه التحفظ". واألثر الذي تتوخاه الفقـرة 

قــدر اإلمكــان عــن طريــق قصــر  األطــرافهــو صــون االتفــاق بــني  ٣
تطبيـق املعاهــدات علــى األحكــام الـيت متــت املوافقــة عليهــا واســتبعاد 

يف " :كــوهجــان كيــونُغن  أوضــح ذلــك  كمــا  األحكــام األخــرى؛ أو،
ـــــا تســـــعى  ـــــدو أن اتفاقيـــــة فيين إىل صـــــون  صـــــراحةهـــــذا الصـــــدد، يب

 .طرفــان علــى حتفــظ مــااملعاهــدة قــدر اإلمكــان حــىت وإن اختلــف ال
ـــا أن تنقـــذ قـــدر اإلمكـــان اجلوانـــب الـــيت] ...[  وحتـــاول اتفاقيـــة فيين
ا خــــــالف ال يف العالقــــــات بــــــني الدولــــــة املتحفظــــــة والدولــــــة  بشــــــأ

 .)٧٥٥("املعرتضة
مــن املــادة  ٣الفقــرة ورغــم أن املبــدأ الــذي تتضــمنه  )٢٩( 

ً  مما أوضح ٢١ . وقـد صعوبةخيلو من  ال ، فإن تطبيقهيُّدعى أحيا
 يف هذا الصدد: بُوِوتذكر 

تكمن الصعوبة العملية يف التحديد الـدقيق لـذلك اجلـزء مـن املعاهـدة  
لتحفظ والذي جيب حذفه من االتفـاق بـني الطـرفني. وقـد يكـون  الذي يتأثر 

كملهــا كلمـــة يف  أو عبــارةجمـــرد  أو فقــرة فرعيـــة مــن مــادة أو هــذا اجلــزء مـــادة 
ســتثناء تلــك الــيت  أن توجــدميكــن  وال الفرعيــة.الفقـرة  أي قاعــدة حتــدد ذلــك، 

 "األحكـام"هـي  مـا ، بطرائق التفسري والتأويل العادية،حيدَّدتقضي بوجوب أن 
 .)٧٥٦(الكلمات اليت يتناوهلا التحفظ أو

 :يلي ما على حبقأكد هورن وعالوة على ذلك،  )٣٠( 
بـل ميكـن أن  مباشـرةيؤثر فقـط يف احلكـم الـذي يتعلـق بـه  ال التحفظ 

أحــــد األحكــــام، أي األخــــذ  "اســــتبعاد"أخــــرى. و أحكامــــاً  انعكاســــاتهل اتطــــ
تفســري قواعـــد أخــرى. والقاعـــدة بالصــلة  الوثيـــق، يغـــري الســياق مضــادةبقاعــدة 

مــــن يتجـــزأ مــــن نظـــام  ال توجـــد مبعــــزل عـــن غريهــــا، بـــل تشـــكل جــــزءاً  مـــا دراً 
لضـرورة علـى احلكـم  ال ى التحفظلقواعد. ومدا مباشـرة بـل بـه  املتـأثريقتصر 

 .)٧٥٧("التعديل" أو "االستبعاد"األحكام اليت يؤثر يف تطبيقها  يشمل أيضاً 
لتـايل هـو وحـده الـذي ميكـن أن  )٣١(  وتفسري الـتحفظ 

أجــزاء هــذه األحكــام، الــيت  أو يســاعد يف حتديــد أحكــام املعاهــدة،
ـــــة  ـــــوخى الدول ـــــة املتحفظـــــة اســـــتبعاد أو املتحفظـــــةتت  املنظمـــــة الدولي

مــــن جــــزاء هــــذه األ أو تعــــديل أثرهــــا القــــانوين. وهــــذه األحكــــام أو
غـري قابلـة للتطبيـق يف تكـون ، بسـبب االعـرتاض، اليت األحكام هي

__________ 
 )٧٥٥( Koh احلاشية) ١٠٢ أعاله)، ص ٥١٧، املرجع املذكور. 
 )٧٥٦( Bowett, "Reservations to non-restricted multilateral 

treaties") ٨٦ أعاله)، ص ٣٨١احلاشية ، املرجع املذكور. 
 )٧٥٧( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .١٧٨ أعاله)، ص ٣٣٩احلاشية املرجع املذكور (

لتحفظ. ومجيع صاحب االعرتاض وصاحب االعالقة التعاهدية بني 
 ة املفعول بني الطرفني.يتناوهلا التحفظ تبقى ساري ال األحكام اليت

جيــب اســتبعاده  مــا حتديــد مــن حيــث املبــدأوميكــن  )٣٢( 
الـــتحفظ  يعّدلــهمــن العالقــة بــني الطـــرفني عــن طريــق التســـاؤل عمــا 

لـــتحفظ بطـــرف ا صـــاحبيف العالقـــات التعاهديـــة الـــيت تـــربط  فعـــالً 
 متعاقد وافق على ذلك التحفظ. 

 املبــــدأ التـــــوجيهي مــــن ١فــــإن الفقــــرة  ،ومــــع ذلــــك )٣٣( 
إذا كان التحفظ الذي يتناوله  ملا تتطلب توضيحات تبعاً  ٥-٣-٤

تعـــديل األثــــر القـــانوين ألحكــــام  أو االعـــرتاض يهـــدف إىل اســــتبعاد
ن  مــا معينــة مــن املعاهــدة. وهــذا هــو  ٢توضــحه علــى التــوايل الفقــر

 التوجيهي. من املبدأ ٣و
 بولتوضيح مضمون العالقات التعاهدية بني صـاح )٣٤( 

املنظمة الدولية اليت اعرتضت عليه، من املفيـد أن  أو التحفظ والدولة
التحفظـــات "و "التحفظـــات ذات األثــر التعــديلي" التمييــز بــني يكــرَّر

يف املبــــــــدأ خدم الــــــــذي ســــــــبق أن اســــــــتُ و ، "ذات األثــــــــر االســــــــتبعادي
علـــى  ٥-٣-٤لتـــوجيهي الـــذي يســـري املبـــدأ ا - ٤-٢-٤التـــوجيهي 
ر املرتتبة على من أجل  -جه العام   .الـُمنشأ تحفظالحتديد اآل

ن  )٣٥(  ، ٥-٣-٤مــــــن املبــــــدأ التــــــوجيهي  ٣و ٢والفقــــــر
ما يف ذلك شأن الفقرتني  ، ٤-٢-٤من املبدأ التوجيهي  ٣و ٢شأ

ُتســـــتهالن بعبـــــارة "بقـــــدر مـــــا" وذلـــــك لكـــــي يؤخـــــذ يف احلســـــبان أن 
كـــن أن تكـــون لـــه يف آن واحـــد أهـــداف ذات أثـــر الـــتحفظ الواحـــد مي

عبــارة "يهــدف [...]  أمــا .)٧٥٨(اســتبعادي وأخــرى ذات أثــر تعــديلي
"يهدف [...] إىل تعديل"، وهي العبارة نفسها اليت  أو إىل استبعاد"

مــن اتفــاقييت فيينــا وتكــررت  ٢(د) مــن املــادة ١اســُتخدمت يف الفقــرة 
دليل املمارسة من أجـل من  ١-١-١و ١-١يف املبدأين التوجيهيني 

تعريف التحفظات، فهي مغايرة للفعلني "يستبعد" و"يعدِّل" الواردين 
لتوضــــــيح أن  ٤-٢-٤يف احلكمــــــني املنــــــاظرين يف املبــــــدأ التــــــوجيهي 

ميكـن اعتبارهـا قـد  ال ٥-٣-٤التحفظات املعنية يف املبدأ التـوجيهي 
 رد،أنـــه، حبكـــم االفـــرتاض الـــوا مبـــا "أنشـــئت" إزاء صـــاحب االعـــرتاض

 يقبلها. مل
ــــــــــع يف حالــــــــــــــة التحفظــــــــــــــات ذات األثــــــــــــــر  )٣٦(  والوضــــ

. ومثال التحفظ املصري االستبعادي هو بوجه خاص أكثر وضوحاً 
 يشـكل دلـيالً  ١٩٦١ لعام على اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية
 ٢الفقـرة  تنطبـق ال" يلـي: ما على ذلك. وينص هذا التحفظ على

. فمـــــن الواضـــــح أن احلكــــم الـــــذي يتعلـــــق بـــــه )٧٥٩("٣٧ مــــن املـــــادة
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا للعالقـــات  ٣٧مـــن املـــادة  ٢الـــتحفظ هـــو الفقـــرة 

العالقـــــــات التعاهديـــــــة بــــــني صـــــــاحب الـــــــتحفظ  ويف الدبلوماســــــية.
__________ 

 أعاله. ٤-٢-٤) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٣(انظر الفقرة  )٧٥٨( 
 )٧٥٩( Multilateral Treaties ... ) الفصــــــــــــــل أعــــــــــــــاله ٣٥٩احلاشــــــــــــــية ،(

 .٣-الثالث
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ــــــــا للعالقــــــــات  وصــــــــاحب اعــــــــرتاض بســــــــيط، تســــــــري اتفاقيــــــــة فيين
ســـتثناء الفقـــرة   . فهـــذا احلكـــم٣٧املـــادة مـــن  ٢الدبلوماســـية إذن 

يســري  ال أي أنــه ،يســري إىل املــدى الــذي يــذهب إليــه الــتحفظ ال
 ً  .د متاماً . فتطبيق هذا احلكم مستبعَ بتا

 تطبيــــقيهــــدف إىل اســــتبعاد  كــــو حتفظــــاً وأبــــدت   )٣٧( 
 البعثات اخلاصة:من اتفاقية  ٢٥ من املادة ١الفقرة 

 يتعلـــــق فيمـــــا صـــــرحياً  حتفظـــــاً تبــــدي احلكومـــــة الثوريـــــة جلمهوريـــــة كـــــو  
لتــايل أن  وال ،مــن االتفاقيــة ٢٥مــن املــادة  ١جلملــة الثالثــة مــن الفقــرة  تقبــل 

تُفـرتض املوافقـة علـى دخـول مقـر البعثـة اخلاصـة ألي مـن األسـباب املـذكورة يف 
 .)٧٦٠(ألي سبب آخر أو تلك الفقرة

استبعاد تطبيق بسيط) الاالعرتاض ( ينتج عن، يف هذه احلالة أيضاً و 
ســائر  أمــا مــن االتفاقيــة. ٢٥ مــن املــادة ١ اجلملـة الثالثــة مــن الفقــرة

 ساري املفعول بني الطرفني.فيظل احلكم 
ثـــــــر األذات  تحفظـــــــاتبعـــــــض حـــــــاالت الولكـــــــن  )٣٨( 

وهـذا بصـورة خاصـة هـو حـال  .أكثـر تعقيـداً قد تكون  االستبعادي
ـدف إىل اسـتبعاد األثـر  التحفظات الشاملة، أي التحفظات الـيت 

 .)٧٦١(املعينـــةبعض اجلوانــب بــ يتعلــق فيمــا ككــلالقــانوين للمعاهــدة  
االتفاقيـــــة اجلمركيـــــة املتعلقـــــة  وهكـــــذا، فـــــإن حتفـــــظ غواتيمـــــاال علـــــى

 قـد نــص ١٩٥٤ لعـام اخلاصـة للمركبـات الطُرقيـةالسـترياد املؤقـت 
 يلي: ما على

 حلق يف: لنفسها حتتفظ حكومة غواتيماال 
األشــخاص علـى تسـري فقــط  أن أحكـام االتفاقيــة تعتـربأن  )١( 

واهليئــــات االعتباريــــة حســــبما  االعتبــــارينياألشــــخاص علــــى  ولــــيسالطبيعيــــني، 
 .)٧٦٢(األول من الفصل ١ عليه املادةتنص 

مـن اتفـاقييت فيينـا  ٢١من املـادة  ٣إن التطبيق اآليل البحت للفقرة 
قد حيمل علـى االعتقـاد أن العالقـة التعاهديـة القائمـة بـني صـاحب 

، وهـــي ١ هـــذا الـــتحفظ ودولـــة تعـــرتض عليـــه تســـتبعد تطبيـــق املـــادة
هــــي املــــادة  ١احلكــــم الــــذي يتناولــــه الــــتحفظ. بيــــد أن كــــون املــــادة 

 يتعلـق ال يعـين أن الـتحفظ ال التحفظ صـراحةً الوحيدة اليت يتناوهلا 
ـــــة احملـــــددة اخلاصـــــة ـــــذه املـــــادة. وفيمـــــا يتصـــــل  إال بـــــتحفظ حلال

 مـن االتفاقيـة، ١ستبعد فقط تطبيـق املـادة أن يُ يُعقل  ال ،غواتيماال
يسـتبعد مجيـع أحكـام  بسـيطاً  أن يُعترب أن اعرتاضاً  يعقل كذلك وال

رد أن التحفظ يتعلق جب سـتبعاد االتفاقية  ميـع أحكـام االتفاقيـة (
الشخصــي). فمــا مــن حيــث االختصــاص جــزء مــن نطــاق تطبيقهــا 

__________ 
 .٩-املرجع نفسه، الفصل الثالث )٧٦٠( 
ــــدأ التــــوجيهي  )٧٦١(  (موضــــوع التحفظــــات) والتعليــــق  ١-١-١انظــــر املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حوليةعليه (  ).١٨١-١٧٦ ، ا
 )٧٦٢( Multilateral Treaties ... ) الفصل احلـادي أعاله ٣٥٩احلاشية ،(

 .٨-ألف-عشر

حبكــم الـــتحفظ هـــو وحــده الـــذي يظـــل غـــري  اســـُتبعد فعـــالً  أو ُعــدل
قابل للتطبيق يف العالقة التعاهدية بـني صـاحب الـتحفظ وصـاحب 
االعرتاض البسيط: تطبيق جممل االتفاقية عندما يتعلق هذا التطبيق 

 شخاص االعتباريني.أل
ُحيـــــــــــدث  ،)٧٦٣(دون غريهــــــــــا ويف هــــــــــذه احلــــــــــاالت )٣٩( 

ر الـــيت ُحيـــدثها القبـــول: اســـتبعاد األثـــر  االعـــرتاض عمليـــاً نفـــس اآل
تطبيــق احلكــم، الــذي يتعلــق بــه الــتحفظ "إىل  أو القــانوين للحكــم،

املــدى الــذي يــذهب إليــه الــتحفظ"؛ ففــي الواقــع، ينــتج عــن القبــول 
وعـــن االعـــرتاض البســـيط نفـــس العالقـــات التعاهديـــة بـــني صـــاحب 

حيــة،  االعــرتاض البســيط، مــن  أو صــاحب القبــولو الــتحفظ مــن 
ا . بيــد أن هــذ)٧٦٤(. ويتفــق املؤلفــون علــى هــذه النقطــةأخــرىحيــة 

ر االعــرتاض ذي األثــر األدىن ر القبــول وآ يعــين  ال التماثــل بــني آ
أن رّدي الفعــــــــــــل متطابقــــــــــــان وأن صــــــــــــاحب الــــــــــــتحفظ "ســــــــــــينال 

علـى األقـل  أو حني أن القبول مـرادف للموافقـة، ويف .)٧٦٥(مبتغاه"
ميكــن اعتبــار االعــرتاض "جمــرد  فــال لعــدم وجــود معارضــة للــتحفظ،

ن االخــتالف ويهــدف إىل محايــة ؛ فهــو وســيلة للتعبــري عـ)٧٦٦(أمنيـة"
 .)٧٦٧(حقوق صاحبه بطريقة مماثلة لإلعالن االنفرادي (االحتجاج)

ويف ضـــوء هـــذه املالحظـــات، يبـــدو مـــع ذلـــك مـــن  )٤٠( 
املفيــــــــــد حتديــــــــــد األثــــــــــر امللمــــــــــوس لالعــــــــــرتاض علــــــــــى حتفــــــــــظ ذي 

العـــــــــرتاف، يف الفقـــــــــرة  أثـــــــــر مـــــــــن املبـــــــــدأ  ٢اســـــــــتبعادي وذلـــــــــك 
__________ 

خيتلـــف األمــــر عـــن ذلــــك يف حالــــة االعرتاضـــات علــــى التحفظــــات  )٧٦٣( 
 .٥-٣-٤من املبدأ التوجيهي  ٣انظر الفقرة  -ذات األثر التعديلي 

 B. Clark, "The Vienna Conventionانظــر، علــى ســبيل املثــال،  )٧٦٤( 

reservations regime and the Convention on Discrimination against Women", 

AJIL, vol. 85, No. 2 (April 1991), p. 308؛ وCoccia املرجـــع املـــذكور ،
، املرجــع "Gaja, "Unruly treaty reservations؛ و٣٦ أعـاله)، ص ٣٣٣ (احلاشـية

 Imbert, "La question des réserves؛ و٣٢٧ أعـاله)، ص ٣٨٢اشـية املـذكور (احل

dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 ...") ٥٣٤احلاشـية ، املرجـع املـذكور 
؛ ١٩٩ أعـــاله)، ص ٦٧٦، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية Ruda؛ و١٥٧ أعـــاله)، ص

نظـــر أيضـــاً شـــروح . وا٧٦ أعـــاله)، ص ٥١٧، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية Sinclairو
عـي األطـراف (مشـار إليـه يف احلاشـية  أعـاله)،  ٧٢٦ممثل هولندا بشأن التعديل الر

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

Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  أعـاله)، اجللسـة  ٣٥٧احلاشـية (انظـر
ر/مــايو  ٢٠، ٣٢العامـة   Horn, Reservations؛ و٥٥، الفقــرة ١٧٩ ، ص١٩٦٩أ

and Interpretative Declarations ...أعــــاله)،  ٣٣٩ ، املرجــــع املــــذكور (احلاشــــية
، املرجــع املــذكور (انظــر "... ?Klabbers, "Accepting the unacceptable؛ و١٧٣ ص

 .١٨٧-١٨٦ أعاله)، ص ٦٧٦احلاشية 
 )٧٦٥( Klabbers, "Accepting the unacceptable? ..." املرجـع املـذكور ،

 .١٧٩ أعاله)، ص ٦٧٦(انظر احلاشية 
 )٧٦٦( Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale 

du 30 juin 1977 ...") ١٥٧ أعــاله)، ص ٥٣٤احلاشــية ، املرجــع املــذكور ،
 .J. Dehaussyمقتبساً من 

 )٧٦٧( Zemanek, "Some unresolved questions concerning 

reservations ...") ٣٣٢ أعاله)، ص ٣٣٣احلاشية ، املرجع املذكور. 
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لتماثـل املوجـود يف العالقـات التعاهديـة الــيت ٥-٣-٤ التـوجيهي  ،
 تنشأ يف احلالتني.

بيـــد أن حالـــة التحفظـــات ذات األثـــر التعـــديلي الـــيت  )٤١( 
تبـني بوضـوح  ٥-٣-٤من املبدأ التـوجيهي  ٣تشكل موضوع الفقرة 

شــديد الفــرق بــني االعــرتاض والقبــول. ففــي حــني أن إنشــاء الــتحفظ 
ونيـة بـني صـاحب الـتحفظ واألطـراف املتعاقــدة يعـدِّل االلتزامـات القان

تســـتبعد  ٢١مـــن املـــادة  ٣الـــيت أُنشـــئ الـــتحفظ جتاههـــا، فـــإن الفقـــرة 
انطباق مجيع األحكام اليت يتوخى التحفظ تعديلها، إىل املدى الذي 
يــــذهب إليــــه هــــذا الــــتحفظ. وبنــــاء علــــى ذلــــك، إذا صــــاغت الدولــــة 

ــــدف بــــه إىل االستعاضــــة عــــن التــــزام تعا خــــر، فــــإن حتفظــــاً  هــــدي 
ن يُبــرت مــن العالقــة التعاهديــة بــني  ٢١ مــن املــادة ٣ الفقــرة تقضــي 

صـاحب الــتحفظ وصـاحب االعــرتاض البســيط االلتـزاُم الــذي يتــوخى 
ــــه. ــــزام األصــــلي ألن  فــــال الــــتحفظ االستعاضــــة عن جيــــوز تطبيــــق االلت

االلتــزام املعــدَّل املقــرتَح مبوجــب  وال يوافــق عليــه، مل صــاحب الــتحفظ
 بدوره. فظ ألن صاحب االعرتاض قد عارضهالتح

هــذا  ٥-٣-٤مـن املبـدأ التـوجيهي  ٣وتُـربز الفقـرة  )٤٢( 
لقبول وذلك  الفارق بني التحفظ ذي األثر التعديلي الذي حظي 
ا شــــأن  الــــذي أُبــــدي اعــــرتاض بســــيط بشــــأنه. وهــــذه الفقــــرة، شــــأ

القرتان مـع الفقـرة ٢ الفقرة ا  املبـدأ التـوجيهي، مـن  ١، جيب قراء
لفقرة   أن توضح تلك األخرية. ٣حيث يراد 

واألخــــرية فهــــي تعلــــن قاعــــدة ميليهــــا  ٤أمــــا الفقــــرة  )٤٣( 
املنطـــــق الســــــليم ُتســـــتنتج مبفهــــــوم املخالفــــــة مـــــن الفقــــــرات الــــــثالث 

ً مــن  ال وهــي أن إعمــال الــتحفظ واالعــرتاض أال الســابقة، ميــس أ
ام املعاهـدة خبـالف تلـك الـيت احلقوق وااللتزامات املرتتبة على أحكـ

يتناوهلـــا الـــتحفظ. ومـــع ذلـــك، جيـــب أن يُفهـــم هـــذا املبـــدأ يف إطـــار 
ت "ذات األثــــر  ملــــا مراعــــاة احلالــــة اخلاصــــة ً اإلعــــال ُيســــمى أحيــــا

 .٦-٣-٤املبدأ التوجيهي  املتوسط" اليت تشكل موضوع
 أثـــــر االعـــــرتاض يف أحكـــــام غـــــري تلـــــك الـــــيت يتعلـــــق  ٦-٣-٤

 ا التحفظ
يتعلــــــق بــــــه  ال ال يســـــري حكــــــم املعاهــــــدة الـــــذي -١ 

ألحكــــــام الــــــيت يتعلــــــق  الـــــتحفظ، ولكنــــــه يــــــرتبط ارتباطــــــاً كافيــــــاً 
ـــــــــني صـــــــــاحب  ـــــــــا ـــــــــة ب ـــــــــتحفظ، علـــــــــى العالقـــــــــات التعاهدي ال

وصــــــــاحب االعــــــــرتاض الــــــــذي صــــــــيغ وفقــــــــاً للمبــــــــدأ  الــــــــتحفظ
 .٢-٤-٣ التوجيهي
املنظمـــة املتحفظـــة أن تعـــارض،  أو جيـــوز للدولـــة -٢ 
عـرتاض  خالل  فرتة أقصاها اثنا عشر شـهرًا بعـد تلقيهـا إشـعاراً 

 املنظمة املعرتضة. أو كهذا، بدء نفاذ املعاهدة بينها وبني الدولة
ــــني  ويف حــــال عــــدم وجــــود تلــــك املعارضــــة، تنطبــــق املعاهــــدة ب

لقدر املنصوص عليـه يف  صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض 
 التحفظ واالعرتاض.

 التعليق
ــــدأ التــــوجيهي  )١(  (جــــواز  ٢-٤-٣وفقــــاً ألحكــــام املب

 االعرتاض على التحفظ)، 
املنظمـــة  أو إن االعـــرتاض علـــى الـــتحفظ الـــذي تقصـــد بـــه الدولـــة[فــــ] 

ــا مــع صــاحب الــتحفظ تطبيــق أحكــام املعاهــدة  الدوليــة أن تســتبعد يف عالقا
ا التحفظ ال اليت  إذا: إال يكون جائزاً  ال يتعلق 

األحكــام اإلضــافية الــيت اســُتبعدت علــى هــذا النحــو كانــت  (أ) 
ا التحفظ؛ ألحكام اليت يتعلق   ترتبط ارتباطاً كافياً 

خيــل مبوضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا يف  ال كــان االعــرتاض و(ب) 
 العالقات بني صاحب التحفظ وصاحب االعرتاض.

بيـد أن هــذه االعرتاضــات، دون أن تــذهب إىل حــد  )٢( 
املعاهــــدة برمتهــــا بــــني صــــاحب االعــــرتاض وصــــاحب  منـــع بــــدء نفــــاذ

راً )٧٦٨()الـــتحفظ (اعرتاضـــات ذات أثـــر أقصـــى ـــا أن تُنـــتج آ ، يـــراد 
ر اليت تنشدها الفقرة  من اتفاقييت فيينا،  ٢١من املادة  ٣تتجاوز اآل

؛ ويطلــــق علــــى هــــذه ٥-٣-٤املكــــرَّرة واملكمَّلــــة يف املبــــدأ التــــوجيهي 
 .)٧٦٩(ضات "ذات األثر املتوسط"االعرتاضات عادة اسم االعرتا

 تقريـــــر لـــــيس ٦-٣-٤ التـــــوجيهي املبـــــدأ مـــــن واهلـــــدف )٣( 
 التــــوجيهي املبــــدأ هــــدف هــــو فهــــذا - االعرتاضــــات هــــذه جــــواز شــــروط

ر حتديـــــــــد هـــــــــو بـــــــــل - ٢-٤-٣  هـــــــــذه ُحتـــــــــدثها أن ميكـــــــــن الـــــــــيت اآل
 أثـــــر حتقيــــق االعـــــرتاض لصــــاحب ميكـــــن مــــدى أي فـــــإىل. االعرتاضــــات
 مـــن ٢١ املـــادة مـــن ٣"البســـيط" (الفقـــرة  األثـــر بـــني مـــا يكـــون العرتاضـــه
 نفـاذ بـدء دون حيـول الـذي"األقصى"  أو "املشروط" واألثر) فيينا اتفاقييت
 االعــرتاض وصـاحب الـتحفظ صـاحب بــني العالقـات يف برمتهـا املعاهـدة
 )؟فيينا اتفاقييت من ٢٠ املادة من(ب) ٤(الفقرة 

ميكن تركه لصاحب  ال اخليارومن الواضح أن هذا  )٤( 
أكــدت حمكمــة  وكمــا .)٧٧٠(االعــرتاض ليبــت فيــه حســبما يــرتاءى لــه

التحفظـــــات علـــــى بشـــــأن  ١٩٥١ لعـــــام العـــــدل الدوليـــــة يف فتواهـــــا
دة اجلماعية واملعاقبة عليها  :اتفاقية منع جرمية اإل

لــدى الــدول املتعاقــدة إرادة احلفــاظ،  تُفــرتضال بــد بطبيعــة احلــال أن  
لنسـبة ألغـراض االتفاقيـة؛ وإذا غابـت هـذه  مـا على األقل، على يعـد أساسـياً 

اإلرادة، فمـن الواضــح أن هــذا األمـر مــن شــأنه أن يقـوض االتفاقيــة نفســها مــن 
 .)٧٧١(حيث املبدأ والتطبيق معاً 

__________ 
 .٤-٣-٤انظر املبدأ التوجيهي  )٧٦٨( 
 أعاله. ٢-٤-٣) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١انظر الفقرة ( )٧٦٩( 
 .أعاله ٢-٤-٣) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٨انظر الفقرة ( )٧٧٠( 
 )٧٧١( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله)،  ٣٢٣(انظــر احلاشــية
 .٢٧ ص
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 127 املعاهدات على التحفظات 

 

 

ي حــــال مــــن األحــــوال أن  ال فــــاالعرتاض )٥(  ميكــــن 
املنظمــــة الدوليــــة  أو العالقــــات التعاهديــــة بــــني الدولــــة يســــتبعد مــــن

حيــة  حيــة وصــاحب الــتحفظ مــن  أحكامــاً أخــرى املعرتضــة مــن 
تعاهديــة تكــون أساســية لتحقيــق موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا. 

ينبغي جتاوزه، بل إن املبـدأ  ال ويشكل هذا األمر، دون شك، حداً 
 .)٧٧٢(لتقييم جواز االعرتاضجيعل منه معياراً  ٢-٤-٣التوجيهي 
حيـة أخـرى إغفـال مبـدأ  ال ومع ذلك، )٦(  جيـب مـن 

  الرتاضي الذي هـو أسـاس قـانون املعاهـدات برمتـه، والـذي يشـّكل،
القنـال اإلنكليـزي أشارت عن حـق حمكمـة التحكـيم يف قضـية  كما

لنســبة إىل حتديــد )٧٧٣(بــني فرنســا واململكــة املتحــدة  ً ، أمــراً جــوهر
ر امل ذُكـــــــر مـــــــراراً يف  وكمـــــــا رتتبـــــــة علـــــــى االعـــــــرتاض والـــــــتحفظ.اآل

التعليقات علـى املبـادئ التوجيهيـة املختلفـة يف دليـل املمارسـة فإنـه: 
لتزامات تعاقدية ال" . )٧٧٤("تعتربها مناسبة ال ميكن إلزام أي دولة 

(أو املنظمــة الدوليــة) املتحفظــة والدولــة ويصــدق ذلــك علــى الدولــة 
ر االعـرتاض (أو املنظمة الدوليـة)  املعرتضـة علـى السـواء. غـري أن آ

ـــا قـــد ٢١مـــن املـــادة  ٣ الـــيت تســـندها إليـــه الفقـــرة  مـــن اتفـــاقييت فيين
تكون كافية، يف بعض احلاالت، الستعادة الرتاضي بني صاحب  ال

ميــس الــتحفظ مبوضــوع  مل الــتحفظ وصــاحب االعــرتاض، حــىت وإن
 املعاهدة والغرض منها.

وجـــه اخلصـــوص حينمـــا يكـــون وينطبـــق ذلـــك علـــى  )٧( 
تعــــديل حكــــم مــــن أحكــــام  أو اهلــــدف مــــن الــــتحفظ هــــو اســــتبعاد

ً للحفــاظ علــى التــوازن  املعاهــدة يُعتــرب، وفقــاً لنيــة األطــراف، ضــرور
بني احلقوق والواجبات الناشئة عن موافقة تلك األطراف على بـدء 

يقتصر الـتحفظ علـى  ال نفاذ املعاهدة. ويكون األمر كذلك عندما
تقــاص مــن موافقــة األطــراف علـــى احلكــم الــذي يتناولــه بشـــكل االن

ن املفاوضـات بشـأن  لتوازن الـذي حتقـق إ مباشر، بل وخيل أيضاً 
جمموعـــة مـــن األحكـــام املرتابطـــة. فيجـــوز بـــذلك لطـــرف متعاقـــد أن 
حــد األحكــام املــذكورة دون االســتفادة  يعتــرب عــن حــق أن االلتــزام 

ً أحكام أخـرى هـو أمـر يشـ أو من حكم يـراه  ال كل "التزامـاً تعاقـد
 مناسباً له".

ــــــــدف االعرتاضــــــــات ذات األثــــــــر املتوســــــــط إىل  )٨(  و
التصـــدي ملثـــل هـــذه احلـــاالت. وقـــد نشـــأت هـــذه املمارســـة بصـــورة 

تكــــن حصــــرية، يف إطــــار التحفظــــات واالعرتاضــــات  مل رئيســــية، إن
__________ 

 ) من التعليق احلايل.١انظر أعاله الفقرة ( )٧٧٢( 
 )٧٧٣( English Channel case  انظـــــر احلاشـــــية)٤٢ أعـــــاله)، ص ٥٦ ،

 .٦١ الفقرة
 )٧٧٤( Tomuschat, "Admissibility and legal effects of 

reservations ..." ؛ وانظـــر ٤٦٦ أعـــاله)، ص ٣٣٩، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية
لـــد ١٩٩٦ حوليـــةالثـــاين عـــن التحفظـــات علـــى املعاهـــدات،  رأيضـــاً التقريـــ ، ا

ن ٥٧ ، صAdd.1و A/CN.4/477الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة   ٩٧، الفقـــر
، املرجـــــع املـــــذكور "Müller, "Article 20 (1969)؛ وانظـــــر أيضـــــاً ٩٩و

 .٢٤-٢٠، الفقرات ٨١١-٨٠٩ أعاله)، ص ٣٤٢ (احلاشية

، وهــي ١٩٦٩ لعــام علــى أحكــام البــاب اخلــامس مــن اتفاقيــة فيينــا
 ضــوح األســباب الــيت تــدفع أصــحاب االعرتاضــات إىل بــذلتبــني بو 

م. ما ر املتوخاة من اعرتاضا  يف وسعهم لتوسيع نطاق اآل
من اتفاقية فيينا ومرفقها املتعلق  ٦٦وتشكل املادة  )٩( 

لتوفيـــق اإللزامـــي ضـــمانني إجـــرائيني اعتُـــربا عنصـــرين جـــوهريني مـــن 
حيتمــل  مــا يينــا، ملنــعجانــب كثــري مــن الــدول، عنــد اعتمــاد اتفاقيــة ف

حدوثـــه مـــن إســـاءة اســـتخدام لألحكـــام األخـــرى الـــواردة يف البـــاب 
ـــــــدول إزاء )٧٧٥(اخلـــــــامس ـــــــذلك، فـــــــإن رد فعـــــــل الكثـــــــري مـــــــن ال . ول

ملـــــادة   ١٩٦٩ لعـــــام مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٦٦التحفظـــــات املتعلقـــــة 
) "package deal"يهدف إىل احملافظـة علـى احلـل التـوفيقي الشـامل (

بعــض الــدول االنتقــاص منــه عــن طريــق التحفظــات الــذي حاولــت 
ر "العاديـة"  إال سبيل الستعادته ال والذي عرتاضـات تتجـاوز اآل

 .)٧٧٦(للتحفظات اليت تتوخاها اتفاقيتا فيينا
ميكـن  مـا ويؤكد ذلك أنـه مـن الضـروري، السـتعادة )١٠( 

أن يُطلــق عليــه "التــوازن الرضــائي" بــني صــاحب الــتحفظ وصــاحب 
ن أثــر االعــرتاض علــى العالقــات التعاهديــة االعــرتاض،  االعــرتاف 

بني الطرفني ميكن أن ميتد ليشمل أحكامـاً مـن املعاهـدة ذات صـلة 
لتحفظ. ألحكام املستهدفة   حمدَّدة 

وقامــــــت اللجنــــــة، بنــــــاء علــــــى هــــــذه املالحظــــــات،  )١١( 
الـيت  ٦-٣-٤من املبدأ التوجيهي  ١بتضمني دليل املمارسة الفقرة 

ـــــق تـــــنص علـــــى  أن االعـــــرتاض ميكـــــن أن يفضـــــي إىل اســـــتبعاد تطبي
يتناوهلــا الــتحفظ وفقــاً للشــروط املنصــوص عليهــا يف املبــدأ  مل أحكــام

. وهــذا املبــدأ التــوجيهي األخــري مــذكور صــراحة ٢-٤-٣التــوجيهي 
ميكــــن أن  ال ميكــــن أن يثــــار أدىن شــــك يف أن هــــذا األثــــر ال لكــــي
األثـر املتوسـط إذا كانت شروط صـحة التحفظـات ذات  إال حيدث

ُــــذل اجلهــــد  ــــوجيهي قــــد اســــتوفيت. وقــــد ب ــــدأ الت ــــة يف هــــذا املب املبين
، بقــدر اإلمكــان، ٦-٣-٤ مــن املبــدأ التــوجيهي ١لصــياغة الفقــرة 

 . )٧٧٧(٢-٤-٣على غرار صياغة املبدأ التوجيهي 
مكانية أن ُحتدث االعرتاضات ذات  )١٢(  ومع التسليم 

ا يف األحــــوال احملــــددة  ر الــــيت يتوخاهــــا أصــــحا األثــــر املتوســــط اآل
، فـــــإن اللجنـــــة تـــــدرك ٢-٤-٣بشـــــكل دقيـــــق يف املبـــــدأ التـــــوجيهي 

لنسـبة إىل  املخاطر اليت ميكن أن تنطـوي عليهـا هـذه االعرتاضـات 

__________ 
 ) مــــــــــــــن التعليـــــــــــــــق علــــــــــــــى املبـــــــــــــــدأ١٠) و(٩انظــــــــــــــر الفقـــــــــــــــرتني ( )٧٧٥( 

 أعاله. ٢-٤-٣ التوجيهي
 )٧٧٦( Müller, "Article 21 (1969)" احلاشــية) ٤١٤، املرجــع املــذكور 

 .٧٠، الفقرة ٩٢٨-٩٢٧ أعاله)، ص
أعرب بعض أعضاء اللجنة عن األسف هلـذه املماثلـة يف الصـياغة،  )٧٧٧( 
سيما استخدام تعبري "يرتبط ارتباطاً كافياً" الذي رأوا أنه فضفاض إىل حد   وال

حــىت  كبــري وكــانوا يفضــلون بــدالً منــه اســتخدام تعبــري "يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً" أو
 ينفصم". اً ال"يرتبط ارتباط
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ــــا ينبغـــــي أن تظــــل ذات طبيعـــــة  التــــوازن التعاهــــدي العـــــام وتــــرى أ
 استثنائية.
 ٦-٣-٤من املبدأ التـوجيهي  ٢وتستجيب الفقرة  )١٣( 

ــدف إىل احلفــاظ إىل أقصــى حــد  هلــذا القلــق بصــورة جزئيــة، وهــي 
علــى مبــدأ الرتاضــي. فهــذه الفقــرة تنطلــق مــن مبــدأ أن االعرتاضــات 

 )٧٧٨(ذات األثر املتوسط تشكل من نواح معينة "حتفظـات مضـادة"
ب التحفظ إمكانية منع حدوث ذلك األثر عن طريق وتتيح لصاح

 معارضة بدء نفاذ املعاهدة بينه وبني صاحب االعرتاض.
وقد بـدا أن مـن املعقـول، كخطـوة علـى طريـق التطـوير  )١٤( 

اثنــا عشــر شــهراً هلــذا الغــرض، قياســاً علــى  قــدرهالتــدرجيي، حتديــد أجــل 
األجل الذي تستفيد منه الدول املتعاقدة واملنظمـات املتعاقـدة لإلعـراب 

ملعاهدة مع صاحب التحفظ  .)٧٧٩(عن نيتها عدم االلتزام 
مـــن املبـــدأ التـــوجيهي  ٢واجلملـــة الثانيـــة مـــن الفقـــرة  )١٥( 

مــن هــذا  تبــني النتيجــة املرتتبــة علــى عــدم وجــود معارضــة ٦-٣-٤
القبيـــل يف خـــالل األجـــل املطلـــوب، وذلـــك بنقـــل القاعـــدة املنطبقـــة 

مـن املـادة  ٣على االعرتاضات ذات األثر "األدىن" املبينة يف الفقرة 
 .٣-٤مـــــــــن اتفـــــــــاقييت فيينـــــــــا واملكـــــــــررة يف املبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  ٢١
لقدر املنصوص عليه يف الـتحفظ واالعـرتاض"  أما الصيغة القائلة "

نـــه عنـــد اســـتيفاء مجيـــع هـــذه الشـــروط فهـــي طريقـــة مـــو  جزة للقـــول 
سـتثناء  تنطبق املعاهدة بني صاحب التحفظ وصـاحب االعـرتاض 

لــة بفعــل الــتحفظ واألحكــام اإلضــافية  أو األحكــام املـــُستبعدة املعدَّ
 املستبعدة بفعل االعرتاض.

حـــــق صـــــاحب الـــــتحفظ الصـــــحيح يف عـــــدم إلزامـــــه  ٧-٣-٤
 فادة من حتفظهالمتثال للمعاهدة دون االست

وفقــاً ال جيــوز إلــزام صــاحب الــتحفظ اجلــائز الــذي صــيغ  
ن ميتثل ألحكام املعاهدة دون  ملقتضيات الشكل واإلجراءات 

 االستفادة من حتفظه.

 التعليق
إن حالة االعرتاضات ذات األثـر "فـوق األقصـى"،  )١( 

رة للجـــدل، والـــيت يؤكـــد مبوجبهـــا صـــاحب االعـــرتاض أن  األكثـــر إ
املعاهدة يبدأ نفاذها يف العالقات بينه وبـني صـاحب الـتحفظ دون 

، جيــــد هلــــا مبــــدأ )٧٨٠(أن ميكـــن هلــــذا األخــــري االســــتفادة مــــن حتفظــــه
 .)٧٨١(الرتاضي هي األخرى حًال منطقياً 

__________ 
 .أعاله ٢-٤-٣) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٧انظر الفقرة ( )٧٧٨( 
ــــدأ  ٢٠مــــن املــــادة  ٥انظــــر الفقــــرة  )٧٧٩(  مــــن اتفــــاقييت فيينــــا وكــــذلك املب

 .١٣-٦-٢التوجيهي 
 .أعاله ٢-٤-٣) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١٧انظر الفقرة ( )٧٨٠( 
 .أعاله ٦-٣-٤التعليق على املبدأ التوجيهي ) من ٥انظر الفقرة ( )٧٨١( 

بيــــد أنــــه تنبغــــي اإلشــــارة إىل أن املمارســــة املتعلقـــــة  )٢( 
ــــــــوق األقصــــــــى" ــــــــر "ف تنشــــــــأ يف إطــــــــار  مل العرتاضــــــــات ذات األث

 االعرتاضات على حتفظات صحيحة، وإمنا كرد فعل على حتفظات
تتوافــق مــع موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا. ومثــة مثــال حــديث  ال

العهـــد علـــى ذلـــك هـــو االعـــرتاض الســـويدي علـــى الـــتحفظ الــــذي 
الســلفادور بشــأن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  أصــدرته
 :يلي ما ، والذي جاء فيه٢٠٠٦ عام املربمة يف
حكومة مجهورية  أصدرتهنظرت احلكومة السويدية يف التحفظ الذي  

 السلفادور عند التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

وطبقاً ألحكام القانون العريف الدويل، حسبما دوِّنت يف اتفاقيـة فيينـا  
تتوافـــق مـــع موضـــوع املعاهـــدة  ال جيـــوز إبـــداء حتفظـــات ال لقـــانون املعاهـــدات،

والغـــرض منهـــا. ومـــن مصـــلحة مجيـــع الـــدول أن حتـــرتم مجيـــُع األطـــراف موضـــوَع 
وغرض املعاهدات اليت اختارت أن تصبح أطرافاً فيهـا، وأن تكـون الـدول علـى 
اللتزامــــات  اســــتعداد للشــــروع يف إجــــراء التغيــــريات التشــــريعية الالزمــــة للوفــــاء 

 الناشئة عن هذه املعاهدات.

ن السـلفادور، حسـب حتـيط إذ واحلكومـة السـويدية،  جــاء  مـا علمـاً 
يف حتفظها، تعطي دستورها األسـبقية علـى االتفاقيـة، تـرى أن الـتحفظ املـذكور 

ـــــزام  ال الـــــذي حيـــــدد بوضـــــوح مـــــدى االســـــتثناء يثـــــري شـــــكوكاً جديـــــة بشـــــأن الت
 السلفادور مبوضوع االتفاقية والغرض منها.

ملــذكور وبنــاء علــى ذلــك، تعــرتض احلكومــة الســويدية علــى الــتحفظ ا 
حكومـــة مجهوريــة الســـلفادور بشــأن اتفاقيـــة حقــوق األشـــخاص  أصــدرتهالــذي 

طـــالً والغيــاً. يـــؤثر هــذا االعــرتاض علـــى بــدء نفـــاذ  وال ذوي اإلعاقــة، وتعتــربه 
االتفاقية املذكورة بـني السـلفادور والسـويد. وبـذلك، يبـدأ نفـاذ االتفاقيـة برمتهـا 

 .)٧٨٢(حتفظها لفادور منبني السلفادور والسويد دون أن تستفيد الس

ذي  االعـرتاضوبصرف النظر عن عواقـب مثـل هـذا  )٣( 
، فمـــــن )٧٨٣(األثــــر "فـــــوق األقصــــى" يف حالـــــة عـــــدم صــــحة الـــــتحفظ

ــــــى  ال الواضــــــح أن األمــــــر ــــــى أن هــــــذا األثــــــر املرتتــــــب عل يقتصــــــر عل
شـأنه يف ذلـك شـأن  -تنص عليه أحكام اتفـاقييت فيينـا  ال االعرتاض

يتوافــق مــع مبــدأ  ال بــل إنــه أيضــاً  -املتوســط االعرتاضـات ذات األثــر 
الرتاضي. ولذلك فإن األثـر "فـوق األقصـى" مسـتبعد يف حـد ذاتـه يف 

جيــوز لصــاحب االعــرتاض  فــال حالــة االعــرتاض علــى حتفــظ صــحيح:
كثــــر هــــو مســــتعد  ممــــا أن يفــــرض علــــى صــــاحب الــــتحفظ االلتــــزام 

كنهــا أن تفــرض مي ال املنظمــة الدوليــة املعرتضــة أو للقبــول بــه. والدولــة
املنظمــة الدوليــة املتحفظــة الــيت مارســت بشــكل ســليم  أو علــى الدولــة

لتزامــات تعــرب عــن موافقتهــا علــى  مل حقهــا يف صــوغ حتفــظ التقيــد 
ا. وهذا هو موضوع املبدأ التوجيهي   .٧-٣-٤االلتزام 

__________ 
 )٧٨٢( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــــــــــــــــــلأعـــــــــــــــــــــاله ٣٥٩احلاشـــــــــــــــــــــية ،( 

 .١٥-الرابع
 ٣-٥-٤] و٣-٥-٤[ ٢-٥-٤انظـــــــــــــر املبـــــــــــــدأين التـــــــــــــوجيهيني  )٧٨٣( 
]٤-٥-٤.[ 
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ــــتحفظ الــــذي اســــتوىف شــــروط اجلــــواز  )٤(  وصــــاحب ال
واإلجـراءات املنصـوص عليهــا والـذي صـيغ وفقـاً ملقتضـيات الشـكل 

حــرتام أحكـــام املعاهـــدة يف جمموعهـــا  ال هلــذا الغـــرض ميكـــن إلزامـــه 
 دون االستفادة من حتفظه.

يعـــين، مـــع ذلـــك، أن االعـــرتاض ذا األثـــر  ال وهـــذا )٥( 
ُحيـــــــدث أي أثـــــــر علـــــــى مضـــــــمون العالقـــــــات  ال "فـــــــوق األقصـــــــى"

ــــتحفظ. فعلــــى غــــرار  التعاهديــــة القائمــــة بــــني صــــاحبه وصــــاحب ال
ــا،  االعرتاضــات ر املســموح  ذات األثــر املتوســط الــيت تتجــاوز اآل

ت االنفرادية هي اعرتاضات يعـرب صـاحبها عـن  فإن تلك اإلعال
عــدم موافقتــه علــى الــتحفظ. وتطبيــق القواعــد املنصــوص عليهـــا يف 

اضــــات البســــيطة يقتصــــر علــــى االعرت  ال ٥-٣-٤املبــــدأ التــــوجيهي 
 علـــى االعرتاضـــات مجيـــع علـــى تنطبـــق فهـــذه القواعـــددون غريهـــا. 

االعرتاضـات ذات األثـر "فـوق ذلـك  يف مبـا ،ةالصحيح اتالتحفظ
 األقصى".

أثـــــر الـــــتحفظ يف احلقـــــوق وااللتزامـــــات اخلارجـــــة عـــــن  ٤-٤
 املعاهدة نطاق

انعدام األثـر يف احلقـوق وااللتزامـات القائمـة مبوجـب  ١-٤-٤
 معاهدة أخرى

 االعـــــــــرتاض عليـــــــــه أو هقبولـــــــــ أو تحفظال يعـــــــــدِّل الـــــــــ 
 القبــــول أو ب الــــتحفظحقــــوق والتزامــــات أصــــحا يســــتبعد وال
 فيها. معاهدة أخرى هم أطرافاالعرتاض مبوجب  أو

 التعليق
(د) مـــــــن ١إن تعريـــــــف الـــــــتحفظ الـــــــوارد يف الفقـــــــرة  )١( 
مــن  ١-١التــوجيهي مــن اتفــاقييت فيينــا واملستنســخ يف املبــدأ  ٢ املــادة

 اســتبعاددليــل املمارســة يــنص بوضــوح علــى أن الــتحفظ يهــدف إىل "
*". ومبوجب املعاهدة [من]األثر القانوين ألحكام معينة  [تعديل] أو

كذلك، يقتصر الـتحفظ الــُمنشأ علـى تعـديل   ٢١ من املادة ١الفقرة 
ـا الـتحفظ *املعاهدة أحكام(أو استبعاد) " ورغـم . )٧٨٤("الـيت يتعلـق 

يتسـمان يف  ال ٤-٢-٤واملبدأ التوجيهي  ٢١من املادة  ٣أن الفقرة 
مــــا يشــــريان إىل  لدقــــة نفســــها بشــــأن هــــذه املســــألة، فإ صــــياغتهما 

 ميكــــن أن تكــــون، وفقــــاً  ال " والــــيتالــــتحفظيتناوهلــــا األحكــــام الــــيت "
 *".املعاهدة [من][ـاً] معينة "أحكام إال جاء يف تعريف التحفظ، ملا

وال يــدع نــُص اتفــاقييت فيينــا إذن أي جمــال للشــك:  )٢( 
ر القانونيـــــــــة  إال يســـــــــتبعد أو ميكـــــــــن أن يعـــــــــّدل ال فـــــــــالتحفظ اآل
ً  معينــةألحكــام  أو للمعاهــدة ً انفــراد منهــا. ويظــل الــتحفظ إعــال

رها القانونية، ملعاهدة اليت يهدف إىل تعديل آ يشكل  وال يرتبط 
__________ 

وجـه التبــاين بـني الفقــرة  فيمـا )٧٨٤(   ١والفقــرة  ٢(د) مـن املــادة ١يتعلــق 
، املرجـع "Müller, "Article 21 (1969)مـن اتفـاقييت فيينـا، انظـر  ٢١مـن املـادة 

ن، ٨٩٨-٨٩٦ أعاله)، ص ٤١٤املذكور (احلاشية   .٢٦و ٢٥ الفقر

ً قائماً بذاته مـن شـأنه أن يعـّدل التزامـات صـاحبه، دع  فعًال انفراد
ـــــــه. ـــــــتحفظ  وال عنـــــــك أن يعـــــــّدل حقوق ـــــــر اإلمجـــــــايل لل ميكـــــــن لألث

 ترد يف املعاهدة. ال واالعرتاض أن يستبعد تطبيق قواعد
ــــــايلرغــــــم أن و  )٣(  ــــــال الت ــــــتحفظ علــــــى  ال املث ــــــق ب يتعل
، فـــــإن احلجــــج املقدمـــــة مــــن اجلمهوريـــــة علــــى وجـــــه الدقــــةمعاهــــدة 

ــــا  قبــــول اختصــــاص املتعلــــق بالفرنســــية بشــــأن حتفظهــــا علــــى إعال
مــن  ٣٦مــن املــادة  ٢املقــدم مبوجــب الفقــرة العــدل الدوليــة حمكمــة 

 التجارب النووية قضييتلمحكمة خالل النظر يف لالنظام األساسي 
فمــــن أجــــل  .)٧٨٥(إفــــادة يف هــــذا الصــــدد ختلــــو مــــن ال هــــي حجــــج

فرنسـا  أكـدت، يف هـاتني القضـيتنياختصـاص احملكمـة  عـدم اتإثب
بصـــــورة عامـــــة موافقتهـــــا علـــــى اختصـــــاص يقيـــــد أن هـــــذا الـــــتحفظ 

 القــــــانون العــــــام للتحكــــــيمســــــيما املوافقــــــة املبــــــداة يف  وال احملكمــــــة،
الطـرح الفرنسـي يف  احملكمـة عدة قضاة يف . وقد رفض١٩٢٨ لعام

 املشرتك: إطار رأيهم املخالف
عــراب الدولــة عــن موافقتهــا  إال يتعلــق الــتحفظ ال مــن حيــث املبــدأ،
ــا  أو علــى االلتــزام مبعاهــدة معينــة اللتزامــات الــيت تعهــدت  مــن صــك معــني و

ـــا ذاك عـــن موافقتهـــا لتـــايل، فـــإن خـــالل إعرا  فكـــرة املتمثلـــة يف أن حتفظـــاً ال. و
صــك يضــاف إىل تفــاق دويل ميكــن، عــن طريــق عمليــة غــري حمــددة، أن  مرفقــاً 

فكــرة غريبــة عــن مفهــوم الــتحفظ هــي الصــك  أن يُنقــل إىل ذلــك أو دويل آخــر
مـن قيمـة القواعـد الـيت تـنظم اإلشـعار  حتـط أيضـاً هـي ذاته يف القـانون الـدويل؛ و 

 .)٧٨٦(ورفضهالتحفظات وقبوهلا 

يكفــــي  مبــــا بعبــــارات عامـــةبــــدي هـــذا الــــرأي وقـــد أُ  )٤( 
تحفظـــــات علـــــى احملـــــددة للالـــــة احليقتصـــــر انطباقـــــه علـــــى  ال لكـــــي

ت االختياريـــــة  قبـــــول االختصـــــاص اإللزامـــــي للمحكمـــــة، لاإلعـــــال
ولكــن يشــمل كــل حتفــظ علــى معاهــدة دوليــة بشــكل عــام. وأيــدت 

ألعمــــال  القضــــية املتعلقــــةيف  احملكمــــة نفســــها هــــذا الــــنهج الحقــــاً 
الـيت كانـت فيهـا هنـدوراس تعتـزم سلحة على احلدود وعرب احلدود امل

الختصـــــاص تغليـــــب حتفظهـــــا علـــــى اإلعـــــالن االختيـــــاري  املتعلـــــق 
ــا يف إطــار املــادة احلاديــة والثالثــني اإللزامــي ل لمحكمــة علــى التزاما

لتســوية الســلمية (مــن  . )ميثــاق بوغــواملعاهــدة األمريكيــة املتعلقــة 
ي حــال مــن  ال تــربت أن هــذا الــتحفظغــري أن احملكمــة اع ميكــن 

ــــدوراس علــــى  يضــــيق نطــــاقاألحــــوال أن  ــــه هن ــــذي قطعت ــــزام ال االلت
قبول  يكن ممكناً  مل نفسها مبوجب املادة احلادية والثالثني. ومن مث،

ــــــــ يتعلــــــــق فيمــــــــاهنــــــــدوراس  حجــــــــج ــــــــتحفظ علــــــــى إعال  اثــــــــر ال

__________ 
 )٧٨٥( Nuclear Tests (Australia v. France), Interim Protection, 

Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, pp. 101-102, para. 18; 

Nuclear Tests (New Zealand v. France), Interim Protection, Order of 

22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, pp. 137-138, para. 16. 
 )٧٨٦( Nuclear Tests (Australia v. France), Joint dissenting opinion 

of Justices Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga and Sir Humphrey 

Waldock, I.C.J. Reports 1974, pp. 349-350, para. 83. 
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احلاديـة بشأن االلتزام الذي تعهدت به يف إطار املادة  ١٩٨٦ لعام
 .)٧٨٧(والثالثني من امليثاق

ــــر النســــيب لهــــذا و  )٥(  ــــتحفظ و األث ــــل ــــيت ل ردود الفعــــل ال
ر  إال ايســـتبعد أو يعـــّدالميكـــن أن  ال مـــاإ مـــن حيـــث يثريهـــا، اآل

ا، صــيغا وصــدرا القانونيــة للمعاهــدة الــيت  نتيجــة ملبــدأ يشــكل بشــأ
 دوليـــــة أنمنظمـــــة  أو لدولـــــة جيـــــوز فـــــال العقـــــد شـــــريعة املتعاقـــــدين.

االعـــرتاض عليـــه، مـــن  أو قبولـــه أو ، عـــن طريـــق إبـــداء حتفـــظتتحلــل
 .يف إطار آخرعلى عاتقها  الواقعةااللتزامات 

 علــى عــدم وجــود ١-٤-٤املبــدأ التــوجيهي  ويؤكــد )٦( 
االلتزامـــات التعاهديـــة  يف االعـــرتاض عليـــه أو قبولـــه أو لـــتحفظلأثـــر 

ر القانونيـ مـناملنبثقـة  ة ألحكـام املعاهـدة الـيت معاهـدة أخـرى. واآل
 .ااستبعاده أو اليت ميكن تعديلهاهي وحدها  التحفظ يتناوهلا

 والصيغة اجلازمـة الـيت اختـريت هلـذا املبـدأ التـوجيهي )٧( 
تســتبعد أن جيــري اللجــوء بصــورة غــري مباشــرة إىل الــتحفظ علــى  ال

معاهــدة معينــة، وإىل ردود الفعــل عليــه، ألداء دور معــني يف تفســري 
علـــــى أســـــاس مفهــــــوم  أو معاهـــــدات أخـــــرى علـــــى ســـــبيل القيـــــاس

املخالفة. بيد أن اللجنة، على الرغم مـن بعـض اآلراء املخالفـة، قـد 
 ١-٤-٤رأت أن هذه االعتبارات خترج عن نطاق املبدأ التوجيهي 

ن هـــــذه الصـــــكوك لتـــــذكري   تعــــــّدلميكـــــن أن  ال الـــــذي يكتفـــــي 
ن معاهــدة أخــرى: فحــىت احلقــوق وااللتزامــات الناجتــة عــ تســتبعد أو

ا مـــــــن قبـــــــول ملـــــــا أو إذا كـــــــان ميكـــــــن للتحفظـــــــات،  يبـــــــَدى بشـــــــأ
ميكـــن أن  ال اعـــرتاض، أن تـــؤدي دوراً يف مســـألة التفســـري، فإنـــه أو

ر تعديلية  استبعادية. أو يكون هلا آ
انعدام األثـر يف احلقـوق وااللتزامـات القائمـة مبوجـب  ٢-٤-٤

 العريف القانون الدويل
مــن  عــن قاعــدة الــتحفظ علــى نــص يف املعاهــدة يعــّرب  إن 

يؤثر، يف حد ذاته، على احلقوق  ال عريفقواعد القانون الدويل ال
، والـــــيت يســـــتمر القاعـــــدةوااللتزامـــــات القائمـــــة مبوجـــــب هـــــذه 

 املتحفظـة والــدولاملنظمــة  أو بـني الدولـةانطباقهـا بصـفتها هــذه 
 قاعدة.امللزمة بتلك الاملنظمات الدولية األخرى  أو

 التعليق
يـــؤثر يف العالقـــات التعاهديـــة  ال ملـــا كـــان الـــتحفظ )١( 

ر يف  ال السابق وجودها لصاحبه، فإنه ميكـن أيضـاً أن تكـون لـه آ
ً كانــت، الــيت خيضــع هلــا صــاحب الــتحفظ  االلتزامــات األخــرى، أ

 يتعلــــق فيمــــاخــــارج إطــــار املعاهــــدة. ويتضــــح هــــذا بشــــكل خــــاص 

__________ 
 )٧٨٧( Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. 

Honduras), Jurisdiction and admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 

1988, p. 88, para. 41. 

قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدويل  )٧٨٨(بتحفظ على حكم يعـرب عـن
واألطـــراف  هففـــي الواقـــع، ينشـــئ الـــتحفظ بـــني صـــاحب. )٧٨٩(العـــريف

املنصــوص عليــه  "العــادي"لــيت أبــدي الــتحفظ إزاءهــا أثــره املتعاقــدة ا
نظــام معيــاري حمــدد، بــني  ســتحداث ٢١مــن املــادة  ١الفقــرة يف 

القاعــدة العرفيــة املعنيــة يف  قــد يــنجم عنــه احليــد عــنهــذه األطــراف، 
التزامـات أقـل صـرامة. ومـع  مـثالً كـأن يفـرض   - )٧٩٠(إطار املعاهدة

لطـــابع علـــى اإلطـــالق خيـــل  ال يف حـــد ذاتـــهذلـــك، فـــإن الـــتحفظ 
صـاحبه مـن  ُحيـلميكـن أن  وال .بوصـفها هـذاامللـزم للقاعـدة العرفيـة 

احــرتام القاعــدة العرفيــة، إذا كانــت ســارية عليــه، خــارج نطــاق هــذه 
 كمــــة العــــدل الدوليــــةحم. وقــــد أكــــدت )٧٩١(الــــنظم املعياريــــة احملــــددة

مع  َفىيع ال حتفظاً  يبدي الذي الطرف" أن يف هذا الصدد بوضوح
لقــانون البحــري القواعــد العامــة ل فرضــهاتذلــك مــن االلتزامــات الــيت 

يف ذلـك والسـبب  .)٧٩٢("عنهـا تفاقية وبصرف النظراالخارج إطار 
كـــون مبـــادئ [القواعـــد العامـــة للقـــانون الـــدويل والقـــانون ف" بســـيط:

ـذه الصـفة ،الدويل العريف] درجـت يف أُ  أو ونـتقـد دُ  ،املعرتف هلـا 
ــــه ال اتفاقيــــات متعــــددة األطــــراف ــــا مل يعــــين أن  يعــــد هلــــا وجــــود وأ

تطبــق كمبــادئ للقــانون العــريف، حــىت جتــاه البلــدان األطـــراف يف  ال
 .)٧٩٣("تلك االتفاقيات

استبعاد تطبيق حكم تعاهدي يعرب عن  أو وتعديل )٢( 
ره لتـــايل ميكـــن هـــو أمـــر قاعـــدة عرفيـــة  إطـــار يف فعـــالً  أن ينـــتج آ
ي حال من األحوال بوجـود  خيل ال تعاهدية؛ غري أنهالعالقات ال

 .امللزمطابعها بو بوصفها هذا القاعدة العرفية 
وعلــــى وجــــه التحديــــد، يتمثــــل أثــــر الــــتحفظ (وردود  )٣( 

) يف استبعاد تطبيـق القاعـدة اً اعرتاض وأ قبوالً  -الفعل اليت تنجم عنه 
، وهذا يعين أن صاحب التحفظ ةعرفي قاعدةاليت تعرب عن  التعاهدية

__________ 
ســتخدام عبــارة "التعبــري عــن"، انظــر  فيمــا )٧٨٨(  ، ٢٠٠٧ حوليــةيتعلــق 

لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، ص ) مــن التعليــق علــى املبــدأ ١، الفقــرة (٥١-٥٠ ا
 .٨-١-٣التوجيهي 

مـن املبـدأ  ١التحفظات، انظر الفقرة جواز هذه ق مبسألة يتعل فيما )٧٨٩( 
 ,G. Teboul . وانظـــر أيضـــاً ٥٠ ، ص(املرجـــع نفســـه) ٨-١-٣التـــوجيهي 

"Remarques sur les réserves aux conventions de codification", Revue 

générale de droit international public, vol. 86 (1982), pp. 679-717. 
 .٣٢، الفقرة ٧٠٨ رجع نفسه، صامل )٧٩٠( 
الـيت تبـديها  كثـرياً النيـة  مّ  ال ،من اآلن فصاعداً " إنهيل وِ ب.  قال )٧٩١( 

ــــة مــــا ــــة معينــــة: فســــواء  بشــــأن دول حتفظــــات علــــى بعــــض  [...] قــــدَّمتاتفاقي
ا ستكون ملزمة على أي حال  مل أو أحكامها من أحكام ية تفعل ذلك، فإ
القواعـد  ن هلـا طـابع قواعـد القـانون الـدويل العـريف أويُعـرتف االتفاقيـة أحكـام 

 P. Weil, "Towards relative normativity in( "العامــة للقــانون الــدويل

international law?", AJIL, vol. 77, No. 3 (July 1983), pp. 440.( 
 )٧٩٢( North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, 

pp. 39-40, para. 65. 
 )٧٩٣( Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua  ٧٣، الفقرة ٤٢٤ أعاله)، ص ٣٨٨(انظر احلاشية. 
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حـــرتام هـــذه القاعـــدة  لـــيس ملزمـــاً  جتـــاه األطـــراف املتعاقـــدة األخـــرى 
 ملزمـــاً  يكـــون ال فإنـــه، مـــثًال، اوهكـــذ .(التعاهديـــة) يف إطـــار املعاهـــدة

إىل القضــاء الــدويل يف كــل  أو لتــزام اللجــوء إىل التحكــيمالخلضــوع 
حكــم رغــم وجــود تطبيــق هــذه القاعــدة  أو مســألة مــن مســائل تفســري

لنظــــر إىل أن بتســــوية املنازعــــات  خــــاص يف املعاهــــدة. ومــــع ذلــــك، 
 القاعدة العرفية حتتفظ بكامل قيمتها القانونية، فإن صاحب التحفظ

الـــيت هـــي يف انتهــاك القاعـــدة العرفيـــة (  مبقتضـــى حتفظـــهحـــراً ال يكــون 
ـاجيـب عليـه أن إمنـا )، و حبكم تعريفها مطابقـة . هـذهبصـفتها  يتقيـد 

ــا نتـائج عــدم أو لقاعـدة العرفيــة التقيــدغـري أن  ينــدرجان  ال التقيـد 
ينـدرجان يف نطـاق بـل املعاهـدة،  أنشـأتهالنظام القـانوين الـذي  ضمن

 القواعد العامة للقانون الدويل ويتطوران معها.
ــــو )٤(  تــــرتدد يف  ال الــــدول الــــيت ذا الــــرأي أيضــــاً خــــذ 

تحفظ إىل أن القاعـدة العرفيـة تظـل سـارية يف توجيه انتبـاه صـاحب الـ
امــع صــاحب الــتحفظ عالقــات املتبادلــة ال  غــرارعلــى  ،رغــم اعرتاضــا

مــــــن  ١هولنــــــدا يف اعرتاضــــــها علــــــى عــــــدة حتفظــــــات بشــــــأن الفقــــــرة 
 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية: ١١ املادة

ت املقدمــة مــن   مجهوريــة بلغــار الشــعبية ال تقبــل مملكــة هولنــدا اإلعــال
مهوريـــة االشـــرتاكية اجلو املنغوليـــة مهوريـــة الشـــعبية اجلومجهوريـــة أملانيـــا الدميقراطيـــة و 

ت االشـــــــرتاكية الســـــــوفياتية و  ةوكرانيـــــــاألالســـــــوفياتية  مهوريـــــــة اجلواحتـــــــاد اجلمهـــــــور
 يتعلـق فيمـاالشـعبية ومجهوريـة الـيمن الدميقراطيـة  يةبيالروسـالاالشرتاكية السوفياتية 

مــن االتفاقيــة. وتــرى مملكــة هولنــدا أن هــذا احلكــم يظــل  ١١مــن املــادة  ١لفقــرة 
ا مع  سارً   .)٧٩٤(الدول مبوجب القانون الدويل العريف هذهيف عالقا

 متعلقـــاً  مبـــدأ توجيهيـــاً مـــن قبـــل وقــد اعتمـــدت اللجنـــة  )٥( 
صـــحة  بشـــأنـــذه املســـألة يف إطـــار اجلـــزء الثالـــث مـــن دليـــل املمارســـة 

 :يلي ما الذي ينص على ٨-١-٣املبدأ التوجيهي ، وهو التحفظات

 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية ٨-١-٣

يف املعاهــدة عــن قاعــدة عرفيــة هــو عنصــر  نــصإن تعبــري  -١ 
كل يف حـد ذاتـه يش ال وثيق الصلة يف احلكم على صحة التحفظ وإن كان

 التحفظ على ذلك النص. صوغعائقاً أمام 

 والــتحفظ علــى نــص يف املعاهــدة يعــرب عــن قاعــدة عرفيــة -٢ 
ميــّس الطــابع امللــزم لتلــك القاعــدة الــيت يســتمر انطباقهــا كقاعــدة عرفيــة  ال

 وغريهـــــا مـــــن الـــــدول املتحفظـــــةاملنظمـــــة الدوليـــــة  أو ملزمـــــة بـــــني الدولـــــة
 .)٧٩٥(لَزمة بتلك القاعدةمُ ـاملنظمات الدولية ال أو

__________ 
 )٧٩٤( Multilateral Treaties ... )٣-، الفصـل الثالـث)أعـاله ٣٥٩حلاشـية ا .
  ؛ غـري أن صـيغتها تثـري جـدالً هولندا مالحظةشك يف صحة  من حيث اجلوهر، الو 

بـني الـدول املتحفظـة وهولنـدا،  التعاهـدي هـو الـذي يظـل سـارً  احلكـم: فليس كبرياً 
 اليت يعرب عنها هذا احلكم. وإمنا القاعدة العرفية 

لد الثاين ٢٠٠٧ حولية )٧٩٥(  . انظـر التعليـق ٥٠ (اجلـزء الثـاين)، ص، ا
 .٥٥-٥٠ عليه يف املرجع نفسه، ص

 مــــــن املبــــــدأ التــــــوجيهي ٢وتــــــرى اللجنــــــة أن الفقــــــرة  )٦( 
ل املســـألة بصـــورة ُمْرضـــية. ولكـــن هـــذه الفقـــرة تتعلـــق و تتنـــا ٨-١-٣

 ر الـــــــتحفظ علـــــــى نـــــــص يف املعاهـــــــدة يعـــــــّرب عـــــــن قاعـــــــدة عرفيـــــــة
بصــحة الـــتحفظ. ولــذلك، رمبـــا يكــون مـــن احلكمــة فصـــل  تتعلــق وال

لتصــــــــبح هـــــــــي املبـــــــــدأ  ٨-١-٣ املبــــــــدأ التـــــــــوجيهيعـــــــــن  ٢الفقــــــــرة 
 .)٧٩٦(٢-٤-٤ التوجيهي
ومع ذلك، أدخلت اللجنة مبناسبة هذا النقل عدة  )٧( 

 .٨-١-٣من املبدأ التوجيهي  ٢تعديالت على نص الفقرة 
دراج عبـارة "يف حـد  )٨(  ويتعلق أبرز هذه التعديالت 

احلقوق وااللتزامات القائمة على ذاته" بني عبارة "ال يؤثر" وعبارة "
" قاعـــــدة القـــــانون الـــــدويل العـــــريف الـــــيت يعـــــّرب عنهـــــا احلكـــــم مبوجـــــب

التعاهــــدي الــــذي يشــــكل موضــــوع الــــتحفظ. وقــــد رأت اللجنــــة يف 
ميكـن أن خيـل إخـالًال آنيـاً ومباشـراً  ال الواقع أن التحفظ، وإن كان

عنصـــراً قـــد حلقـــوق وااللتزامـــات العرفيـــة املعنيـــة، ميكـــن أن يشـــكل 
اختفاء القاعدة العرفية املعنية بصفتها تعبرياً عن  أو يؤثر على تطور

 االعتقاد بوجود إلزام قانوين.
أمــا التعــديالت األخــرى الــيت أُدخلــت علــى صــياغة  )٩( 
 يلي: كما  فهي ٨-١-٣من املبدأ التوجيهي  ٢الفقرة 

 الطــابع ميــسّ "ال  عبـارة عــن االستعاضـة مناســباً  بـدا -
 احلقــوق علــى ذاتــه، حــد يف يــؤثر،"ال  بعبــارة" القاعــدة لتلــك امللــزم

 احلقـــوق ألن وذلـــك"، القاعـــدة هـــذه مبوجـــب القائمـــة وااللتزامـــات
ــــة القاعــــدة مــــن كــــل  موضــــوع تشــــكل الــــيت هــــي وااللتزامــــات  العرفي
 التعاهدية؛ والقاعدة

  وإن ،"rule" بكلمـــة "norm"عـــن كلمـــة  اســـتعيض - 
 التعديل؛ هذا من فائدة يروا مل األعضاء بعض كان

 التوجيهيــة املبــادئ مــع التناســق حتقيــق علــى حرصــاً  - 
 عبـــارة عـــن اســـتعيض املمارســـة، دليـــل مـــن الرابـــع اجلـــزء يف األخـــرى
ـــــــــــــة ـــــــــــــة املنظمـــــــــــــة أو "الدول ـــــــــــــة بعبـــــــــــــارة" املتحفظـــــــــــــة الدولي  "الدول

 ".املتحفظة املنظمة أو

مـــن القواعـــد  قطعيـــة اعـــدةتطبيـــق قيف ثـــر األانعـــدام  ٣-٤-٤
 )آمرة قاعدة( العامة للقانون الدويل

قطعية التحفظ على نص يف املعاهدة يعرب عن قاعدة إن  
يـــؤثر يف  ال ) مـــن القواعـــد العامـــة للقـــانون الـــدويلآمـــرة(قاعـــدة 

 بصفتها هذه انطباقهااليت يستمر و  ،الطابع امللزم لتلك القاعدة
ـــــــة ـــــــني الدول ـــــــدولو ة فظـــــــاملنظمـــــــة املتح أو ب املنظمـــــــات  أو ال

 .األخرى الدولية
__________ 

سيصبح نتيجة لـذلك  ٨-١-٣غين عن القول إن املبدأ التوجيهي  )٧٩٦( 
 احلالية. ١قاصراً على الفقرة 
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 التعليق

 ٢-٤-٤و ١-٤-٤ينــتج عــن املبــدأين التــوجيهيني  )١( 
تســتبعد تطبيــق  وال تعــّدل ال أن التحفظــات وردود الفعــل الــيت تثريهــا

العرفية األخـرى امللزمـة لألطـراف. ومـن البـديهي  أو القواعد التعاهدية
ب أوىل عندما تعرب القاعدة التعاهدية عـن  أن هذا املبدأ ينطبق من 

 قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الدويل (قاعدة آمرة).
لفعـــل، بعـــد  اللجنـــةويف هـــذا الصـــدد، اعتمـــدت  )٢( 

هـــــذه  نــــاوليتالــــذي  ٩-١-٣ مناقشــــات شــــاقة، املبــــدأ التـــــوجيهي
 :تناوًال جزئياً  اإلشكالية

 املخالفة لقاعدة آمرة التحفظات ٩-١-٣

ــر القــانوين للمعاهــدة  لــه  أو ال ميكــن أن يســتبعد الــتحفظ األث يعدِّ
 .)٧٩٧(من القواعد العامة للقانون الدويل قطعيةعلى حنو خيالف قاعدة 

ن  )٣(  يتعلـق  ٩-١-٣التـوجيهي  املبـدأوميكن القـول 
. ومــع ذلــك فــإن )٧٩٨(يتعلــق مبســألة صــحته ممــا ر الــتحفظ أكثــر

قررتـــه خبصـــوص التحفظـــات علـــى حكـــم  مـــا اللجنـــة، علـــى عكـــس
ــــــدأ  مل ،)٧٩٩(يعــــــرب عــــــن قاعــــــدة عرفيــــــة تعاهــــــدي ــــــف بنقــــــل املب تكت

إىل اجلـــزء الرابـــع مـــن دليـــل املمارســـة: إن هـــذا  ٩-١-٣التـــوجيهي 
ر  ال احلاليــة املبــدأ التــوجيهي بصــيغته حيــل بشــكل مباشــر مســألة آ

الـــتحفظ علـــى حكـــم يعـــرب عـــن قاعـــدة قطعيـــة مـــن القواعـــد العامـــة 
 للقانون الدويل.

لنظـر إىل أنــه )٤(  يوجــد أي ســبب حيــول دون نقــل  ال و
املبدأ املنطبق على التحفظـات علـى حكـم يعـرب عـن قاعـدة عرفيـة إىل 

يــة وأن املشــكلة تنشــأ التحفظــات املتعلقــة حبكــم يعــرب عــن قاعــدة قطع
قـــد صـــيغ بطريقـــة  ٣-٤-٤يف ذات الســـياق، فـــإن املبـــدأ التـــوجيهي 

. ومـــع ذلـــك، فمـــن أجـــل عـــدم ٢-٤-٤قريبـــة مـــن املبـــدأ التـــوجيهي 
ن بعـــض الـــدول ميكـــن لقاعـــدة  أال إعطـــاء االنطبـــاع  تكـــون ملزمـــة 

ا تلزم مجيـع  القطعية من القواعد العامة للقانون الدويل اليت يفرتض أ
القاعدة" اليت  ، فإن عبارة "امللزمة بتلك)٨٠٠(ول واملنظمات الدوليةالد

ــــوجيهي  ايــــة املبــــدأ الت ــــة  ٢-٤-٤تــــرد يف  حي قــــد ُحــــذفت. ومــــن 
تـــر اللجنـــة أن مـــن املفيـــد  مل أخـــرى، ورغـــم التعبـــري عـــن رأي خمـــالف،

 ، فممــا)٨٠١(٣-٤-٤إدراج عبــارة "يف حــد ذاتــه" يف املبــدأ التــوجيهي 

__________ 
انظــــر ، لالطــــالع علــــى نــــص هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه )٧٩٧( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ٢٠٠٧ حولية  . ٥٨-٥٥ ص، ا
، ٩-١-٣) مـــن التعليــــق علـــى املبـــدأ التــــوجيهي ١٢انظـــر الفقـــرة ( )٧٩٨( 

 .٥٨ املرجع نفسه، ص
 .٢-٤-٤) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٦انظر أعاله الفقرة ( )٧٩٩( 
 تعتزم اللجنة تناوهلا. مع احتمال وجود قواعد قطعية إقليمية ال )٨٠٠( 
 .٢-٤-٤التعليق على املبدأ التوجيهي ) من ٨انظر أعاله الفقرة ( )٨٠١( 

ولكن يبدو  )٨٠٢(مفهوم القواعد اآلمرة مفهوم تطوريشك فيه أن  ال
من املشكوك فيه أن يسـهم حتفـظ مـن التحفظـات يف زعزعـة اسـتقرار 

 اإللزامية. قاعدة متثل هذه الدرجة من القوة
 النتائج املرتتبة على التحفظ غري الصحيح ٥-٤

 التعليق
 ١٩٦٩ يفيينــــــا لعــــــام يتاتفـــــاقيأي مــــــن  تتنـــــاولمل  )١( 

ر القانونيــة لــتحفظ صــريحبشــكل  ١٩٨٦و يســتويف  ال مســألة اآل
 ١٩يف املـــادتني الشـــكلية املنصـــوص عليهـــا  اجلـــواز والصـــحةشـــروط 

عتبــــار ٢٣و إزاء دولــــة ُمنشــــًأ لــــتحفظ ا، والــــيت يســــمح اجتماعهــــا 
 وفقــــاً تقبلــــه  منظمــــة متعاقــــدة أخــــرى مبجــــرد أن أو متعاقــــدة أخــــرى
ــــــدورها،. و ٢٠ ألحكــــــام املــــــادة تســــــلط األعمــــــال التحضــــــريية  ال ب

لتحفظات يف هاتني االتفاقيتني مزيداً  من الضوء  لألحكام املتعلقة 
علــى انعــدام هــذه  أو النامجــة عــن عــدم صــحة الــتحفظر علــى اآل
ر.  اآل

ر الــيت كــان املقــررون اخلاصــون األوائــل و  )٢(  للجنــة اآل
لــتحفظ غــري  ــا  ييــدهم   الـــُمنشأيربطو كانــت ُتســتنتج ضــمنياً مــن 
يكــون  ال أن صــاحب الــتحفظ وهــي أال ،لنظــام اإلمجــاع التقليــدي

يكــن  مل يف املعاهــدة. وعــالوة علــى ذلــك، ن يصــبح طرفــاً مــؤهًال أل
ر املرتتبــــة علــــى حتفــــظ يفــــي بشــــروط  ال األمــــر يتعلــــق بتحديــــد اآل

يف شـروط مـن هـذا القبيـل اهتمام بكن هناك ي مل إذ -صحة معينة 
لكامــل علــى ، )٨٠٣(االتفــاق فيمــا بــني األطــراف هــذا النظــام القــائم 

ر حتفـــظبتحديـــد ألحـــرى يتعلـــق ولكـــن   الـــدولمجيـــع  هقبلـــت مل آ
"جـــزءاً مـــن الصــــفقة يصـــبح لـــذلك الســـبب  ومل املتعاقـــدة األخـــرى،

 .)٨٠٤(املربمة بني األطراف"
 ج. ل. بريــــــــــــــريل يف رأىمــــــــــــــن هــــــــــــــذا املنظــــــــــــــور، و  )٣( 

 هو قبول منعدم األثرتحفظ رهناً ب ما معاهدة قبولأن " ١٩٥٠ عام
املنظمــات  أو مجيــع الــدولإىل أن توافــق عليــه،  أو عليــه،توافــق  مــا مل

نالدوليــــة الــــيت تكــــون موافقتهــــا ضــــرورية   .)٨٠٥(هــــذا الــــتحفظ" لســــر
خت. هوصاغ   يتعلـق عنـدمانفـس الفكـرة علـى النحـو التـايل: " لوتر
ـــدات املتعــــددة األطــــراف، األمــــر ــــعيكــــون ال ملعاهـ ـــديقال أو توقي  تصـ
ة متعـــــددة معاهـــــدقبـــــول مـــــن أشـــــكال  ذلـــــك غـــــري أو ،نضـــــماماال أو

__________ 
مــن اتفــاقييت فيينــا ([ظهــور قاعــدة قطعيــة جديــدة  ٦٤انظــر املــادة  )٨٠٢( 

 من القواعد العامة للقانون الدويل (قاعدة آمرة)]).
ه من التعليق احلايل.٤انظر، مع ذلك، الفقرة ( )٨٠٣(   ) أد
. بريــــريل، التقريـــر [األول] عـــن قـــانون املعاهــــدات الـــذي أعـــده ج. ل )٨٠٤( 

لـد الثـاين، الوثيقـة ١٩٥٠ حولية . انظـر ٩٦، الفقـرة ٢٤١ ، صA/CN.4/23، ا
لــــــد األول، اجللســــــ املرجــــــع نفســــــهأيضــــــاً  ــــــ ٢٣، ٥٣ة ، ا ، ١٩٥٠ه حزيران/يوني
 ).ج. ل. بريريل( ٣، الفقرة ٩٠ ص
التقريـــر [األول] عـــن قـــانون املعاهــــدات الـــذي أعـــده ج. ل. بريــــريل،  )٨٠٥( 

لـد الثـاين، الوثيقـة  ، ١٠ة مشـروع املـاد( ٢٢٤ ، صA/CN.4/23املرجع نفسـه، ا
 )).٣ة (الفقر 
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توافــق عليهــا  ال عــدة حتفظــات أو بــتحفظالغيــاً إذا اقــرتن ، األطــراف
الـتحفظ علـى يُنشـأ  مل وما .)٨٠٦("ةمجيع األطراف األخرى يف املعاهد

الــتحفظ أي أثــر ويســفر عــن بطــالن املوافقــة ُحيــدث  ال هــذا النحــو،
ــــدوين  لت ــــة اخلــــرباء املعنيــــة  ملعاهــــدة. وقــــد كانــــت جلن علــــى االلتــــزام 

إىل لفعـل التـدرجيي للقـانون الـدويل التابعـة لعصـبة األمـم قـد أشـارت 
 ":الباطلة والالغيةلتحفظات "انعدام أثر تلك ا
 بشــــكل صــــحيح، املعاهــــدةعلــــى حكــــم مــــن أحكــــام حتفــــظ  لوضــــع

كــان ســيحدث  كمــا  ذا الــتحفظ،هلــ األطــراف املتعاقــدةمجيــع غــىن عــن قبــول  ال
شـأنه يف ذلـك  ،لـتحفظيكـون اخالل التفـاوض. وخبـالف ذلـك،  أُبديه لو أن

طالً والغياً التحفظذا  املقرونشأن التوقيع   ،)٨٠٧(. 

نيف هـذا النظــام، كــان األمــر يتعلــق بعـدم و  مــن الــتحفظ أكثــر  ســر
 وحــدها هــيعليــه املوافقــة  تالــتحفظ الــذي كانــبعــدم صــحة تعلقــه 
ـــــــه ينشـــــــئ مـــــــا ـــــــع األطـــــــراف  أو مقبوليت ـــــــه لـــــــدى مجي عـــــــدم مقبوليت

 األخرى. املتعاقدة
ييــــــده القــــــوي ولكـــــن حــــــىت بريــــــريل،  )٤(  لنظــــــام رغــــــم 

تكـــون جمـــردة حتفظــات ميكـــن أن رد تـــ اإلمجــاع، كـــان يـــدرك أنــه رمبـــا
بسبب املعاهدة  وأ طبيعتهال نظراً  ،أثر حمتمل يحبكم القانون من أ

يعترب أن بريريل ، كان التعاهديةلنظر إىل املمارسة وا. تتعلق اليت 
بتحفظات معينة حمددة يف  إال بعض األحكام التعاهدية "ال تسمح

عــن دور  تــذكر شــيئاً  ال وهــيأي حتفظــات أخــرى. وحتظــر  ،الــنص
مســألة التشــاور مــع الــدول بشــأن التحفظــات، وذلــك عــن الوديــع و 

ســمح بصـــوغ أي يُ  ال أنـــه مبــا ميكـــن أن تطــرح ال املســائلهــذه  ألن
تكـن  مل . ويرتتب على ذلك أن الدول)٨٠٨("*ةحتفظ يف هذه املرحل
كــان  كمــا  ،)٨٠٩(خــاص يف شــكل حتفــظ" شــرطحــرة يف "قبــول أي 
كثــرية كانـت هنــاك حتفظـات    وإمنــاقبــل عـام،  أكـداملقـرر اخلـاص قــد 

جريالــــد ـــا. وقـــد أيـــد قبوهلـــا ألن املعاهـــدة نفســـها قـــد حظر يتعـــذر 
الــذي  ٣٧ مشــروع املــادةمــن  ٣الفقــرة فيتزمــوريس هــذه الفكــرة يف 

 يلي: ما والذي نص علىاقرتحه، 

__________ 
خـــت،  )٨٠٦(  التقريـــر األول عـــن قـــانون املعاهـــدات الـــذي أعـــده هـــريش لوتر

لد الثاين، الوثيقة ١٩٥٣ حولية  ).٩ة مشروع املاد( ٩١ ، صA/CN.4/63، ا
 )٨٠٧( League of Nations, Official Journal, vol. 8, No. 7 

(1927), p. 881. 
لتحفظــــات علـــــى املعاهــــدات املتعــــددة األطـــــراف  )٨٠٨(  التقريــــر املتعلــــق 

لد الثـاين، الوثيقـة ١٩٥١ حوليةالذي أعده ج. ل. بريريل،  ، A/CN.4/41، ا
علــى ســبيل ملقــرر اخلــاص يف املرفــق جــيم مــن تقريــره اذكــر . و ١١، الفقــرة ٣ ص

التفاقيــة الــيت تــنص علــى قــانون موحــد للكمبيــاالت والســندات اإلذنيــة ا املثــال
) ١٩٣١(واالتفاقيــــــة الــــــيت تــــــنص علــــــى قــــــانون موحــــــد للشــــــيكات ) ١٩٣٠(

إلحصـــــــاءات  ١٩٤٨ وبروتوكـــــــول عـــــــام املعـــــــدل لالتفاقيـــــــة الدوليـــــــة املتعلقـــــــة 
 .١٩٢٨انون األول/ديسمرب ك  ١٤جنيف يف  االقتصادية املوقعة يف

التقريــر [األول] عــن قــانون املعاهــدات الــذي أعــده ج. ل. بريــريل،  )٨٠٩( 
لد الثاين، الوثيقة ١٩٥٠ حولية  .٨٨، الفقرة ٢٣٩ ، صA/CN.4/23، ا

فئــة معينــة  أو عنــدما جتيــز املعاهــدة نفســها بعــض التحفظــات احملــددة 
مجيـــع التحفظـــات األخـــرى  قرينـــة مفادهـــا اســـتبعادكـــون مثـــة تالتحفظـــات،  مـــن

 .)٨١٠(*اقبوهل وعدم جواز

وتغريت األمور بصدور التقرير األول للسـري مهفـري  )٥( 
املعـــــــين بقـــــــانون  الرابـــــــع املقـــــــرر اخلـــــــاصأن والـــــــدوك. ففـــــــي الواقـــــــع 

 أخضــع بشــكل صــريحالنظــام املــرن،  مؤيــديمــن وهــو املعاهــدات، 
شــروط صــحة معينـــة. لالســيادي يف صــوغ التحفظــات الــدول حــق 

التحفظـات الـيت  جـوازوعلى الرغم من الشكوك املتعلقة مبوقفـه مـن 
من مشروع  ١الفقرة فإن ، )٨١١(هاغرضموضوع املعاهدة و  مع تتناىف
تـنص املعاهـدة نفســها  مـا مل نــهتقـر " )تقريـره األول (يف ١٧املـادة 

بصـــورة  أو صـــراحةإمـــا  ،التحفظـــات إصـــدار تقييـــد أو علـــى حظـــر
ا، يف صـوغ يف إطـار ،، تكون كل دولـة حـرةضمنية واضحة  سـياد

السـري مهفـري يـر  مل . ومـع ذلـك،)٨١٢(تـراه مناسـباً مـن حتفظـات" ما
ر الـــــيت ترتتـــــب علـــــى صـــــوغ حتفـــــظ أن  مـــــن املناســـــب توضـــــيح اآل

التحفظـــات دون جـــواز عـــايري لقـــد وضــع موبعبـــارة أخـــرى،  حمظــور؛
 .)٨١٣(تلك املعايري تستويف ال إنشاء نظام للتحفظات اليت

بعــض غــري أن التقريــر األول للســري مهفــري يتضــمن  )٦( 
ر التحفظ األفكار بشأن   :املعاهدةالذي حتظره آ

حتظــره املعاهــدة، يكــون علــى الــدول األخــرى أن تعلــن  ال حتفــظ صــاغعنــدما ي
تعلـــــق األمـــــر بـــــتحفظ حتظـــــره  ، يف حـــــني أنـــــه إذااعرتاضـــــها عليـــــه أو قبوهلـــــا لـــــه

__________ 
التقريــــــر األول عــــــن قــــــانون املعاهــــــدات الــــــذي أعــــــده جريالـــــــد غ.  )٨١٠( 

لد الثاين، الوثيقة ١٩٥٦ حوليةفيتزموريس،   .١١٥ ، صA/CN.4/101، ا
انظر التقرير األول عن قـانون املعاهـدات الـذي أعـده السـري مهفـري  )٨١١( 

لـــــــــد الثـــــــــاين، الوثيقـــــــــة ١٩٦٢ حوليـــــــــةوالـــــــــدوك،  ، Add.1و A/CN.4/144، ا
 انظــر أيضــاً . ١٧) مــن التعليــق علــى مشــروع املــادة ١٠فقــرة (، ال٦٦-٦٥ ص

(التحفظـــــات  ١-٣املبـــــدأ التـــــوجيهي  ) مـــــن التعليـــــق علـــــى٣) و(٢الفقـــــرتني (
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٦ حوليةاجلائزة)،   .١٨٠ ، ا

لـد الثــاين، ١٩٦٢ حوليــةالتقريـر األول عـن قــانون املعاهـدات،  )٨١٢(  ، ا
) من التعليـق علـى مشـروع ٩، الفقرة (٦٥ ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 
) مـن التعليـق علـى ١٥، الفقـرة (٦٧ . انظـر أيضـاً املرجـع نفسـه، ص١٧املادة 

لــــد ١٨مشــــروع املــــادة  ــــة، املرجــــع نفســــه، ا . وانظــــر كــــذلك مناقشــــات اللجن
ر/مــايو  ٢٥، ٦٥١األول، اجللســة  (الســيد  ٦٤، الفقــرة ١٤٣ ، ص١٩٦٢أ
تاجات املقــــرر اخلــــاص، الســــري مهفــــري والــــدوك، املرجــــع نفســــه، ســــني) واســــتن

ر/مايو  ٢٩، ٦٥٣اجللسة   .٥٧، الفقرة ١٥٩ ، ص١٩٦٢أ
ى  )٨١٣(  [فيها] "حتظر  أن احلالة اليتفريدروس يف أثناء املناقشة  ألفردار

" (املرجــع تشــكل أيــة صــعوبة هــي حالــة ال ]...[صــراحة التحفظــات املعاهــدة 
ر/مــاي ٢٨، ٦٥٢ة نفســه، اجللســ ولكــن ) ٣٣، الفقــرة ١٤٨ ، ص١٩٦٢و أ

ر انتهـاك هـذا احلظـر الصـريح. غـري أن  دون تقدمي حـل ملمـوس فيمـا يتعلـق 
ــــة كــــانوا يــــدركون أن املشــــكلة  يتضــــح مــــن  طــــرح كمــــاأن تُ ميكــــن أعضــــاء اللجن

(املرجـــــــــع نفســـــــــه،  املتعلـــــــــق بوظـــــــــائف الوديـــــــــع ٢٧مناقشـــــــــة مشـــــــــروع املـــــــــادة 
(والـــــدوك)؛  ٥٩، الفقـــــرة ١٩١ ، ص١٩٦٢ران/يونيـــــه حزي ٦، ٦٥٨ اجللســـــة

، ٢٣٦ ، ص١٩٦٢حزيران/يونيـــــــــــه  ١٩، ٦٦٤واملرجـــــــــــع نفســـــــــــه، اجللســـــــــــة 
 ).٩٥-٨٢ الفقرات
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أعلنـت اعرتاضـها أنـه سـبق هلـا أن  مبا يكون عليها أن تفعل ذلك فال املعاهدة،
 . )٨١٤(يف املعاهدة نفسهاعليه 

ثر  ةمباشر  يردّ  ال التوضيحكان هذا ن  وحىت إ على السؤال املتعلق 
مســتبعدة يشــري إىل أن هــذه التحفظــات  هالتحفظــات احملظــورة، فإنــ

، ومن مثالدول املتعاقدة، مبوافقة األحكام املتعلقة تطبيق من نطاق 
ر التحفظات، تطبيق من نطاق   ءستثنامجيع األحكام املتعلقة 

غــري يكــون لــوال ذلــك اإلقــرار حتفظــاً  -حتفــظ صــحة إمكانيــة إقــرار 
 .)٨١٥(إلمجاع الدول املتعاقدةمبوافقة  - صحيح
ًال، وعلـى حنـو يعرتيـه قـدر اللجنـة طـوي تناولـتوقد  )٧( 

مــع موضــوع املعاهــدة تتنــاىف مســألة التحفظــات الــيت مــن االرتبــاك، 
مســــألة التحفظــــات احملظــــورة. تنــــاوًال مســــتقًال عــــن هــــا الغــــرض منو 

ر  ٢٠(ب) مــــــــــن مشــــــــــروع املــــــــــادة ٢ الفقــــــــــرةإن فــــــــــ ،وهكــــــــــذا (آ
 تكــن تتنــاول مل وىلاألقــراءة الاللجنــة يف  ا اعتمــديتالتحفظــات) الــ

عرت  ما إال األثر القانوين لتحفظ بسبب اض عليه من حيث صلته 
 الغرض منها:مع موضوع املعاهدة و تنافيه 

مـع موضـوع  متنافيـاً إن االعرتاض علـى حتفـظ مـن جانـب دولـة تعتـربه 
هــــا حيــــول دون بــــدء نفــــاذ املعاهــــدة بــــني الدولــــة املعرتضــــة من الغــــرضاملعاهــــدة و 
 .)٨١٦(تبد الدولة املعرتضة نية خمالفة لذلك ما مل ،ةتحفظوالدولة امل
 أن أثـــر االعـــرتاض  كـــذلكويتضـــح مـــن هـــذه الصـــيغة   )٨( 

املعاهـدة شرط التوافـق مـع موضـوع ل) آنذاكخيضع أيضاً (كان الذي   -
متـوخى يكن  مل - )٨١٧(ةوفقاً لفتوى حمكمة العدل الدوليمنها والغرض 

__________ 
ــــــــاين ،املرجــــــــع نفســــــــه )٨١٤(  ــــــــد الث ل ، Add.1و A/CN.4/144، الوثيقــــــــة ا
يف نفــــس  رانظــــ. و ١٧) مــــن التعليــــق علــــى مشــــروع املــــادة ٩، الفقــــرة (٦٥ ص

ل] عــــن قــــانون املعاهــــدات الــــذي أعــــده ج. ل. بريــــريل، ق التقريــــر [األو الســــيا
لد الثاين، الوثيقة ١٩٥٠ حولية  .٨٨، الفقرة ٢٣٩ ، صA/CN.4/23، ا

(ب)، التقريـــــــر األول عـــــــن قـــــــانون ١، الفقـــــــرة ١٧ة مشـــــــروع املـــــــاد )٨١٥( 
حيظُـــر حتفـــظ  جيـــوز صـــوغ"ال املعاهـــدات الـــذي أعـــده الســـري مهفـــري والـــدوك: 

 ،ســتبعده ضــمنياً ي أو اً صــرحي حظــراً أحكــام الفقــرة الفرعيــة (أ) أٌي مــن إصــداَره 
 موافقــة مســبقة مــن مجيــع الــدول املعنيــة األخــرى"ُحيَصــل أوالً علــى  وذلــك مــا مل

لـــــــد الثـــــــاين، الوثيقـــــــة ١٩٦٢ حوليـــــــة( . )٦٠ ، صAdd.1و A/CN.4/144، ا
الرابـع عـن قـانون تقريـره والـدوك يف  الذي اقرتحـه ١٨ة مشروع املاد انظر أيضاً و 

لـــد الثـــاين، الوثيقــــة ١٩٦٥ حوليـــةاملعاهـــدات،  ، Add.1-2و A/CN.4/177، ا
تعاقــــدة يتعلــــق مبســــألة موافقــــة الــــدول املتعاقــــدة واملنظمــــات امل وفيمــــا .٥٠ ص

ـــــوجيهي إلمجـــــاع، انظـــــر  ـــــدأ الت ـــــه، وخباصـــــة  ٣-٣-٣أعـــــاله املب ـــــق علي والتعلي
 ).٣( الفقرة

لد الثاين، الوثيقة ١٩٦٢ حولية )٨١٦(   .١٧٦ ، صA/5209، ا
أن "توافــــق الــــتحفظ مــــع موضــــوع  ١٩٥١ اعتــــربت احملكمــــة يف عــــام )٨١٧( 

يف شــأن  ملوقــف دولــة مــا جيــب أن يشــكل معيــاراً  هــا هــو مــامن غــرضالاالتفاقيــة و 
يف  كـــذلك لتقــدير األمـــر مــن جانـــب دولــة مـــاو  ،انضــمامها حتفظــاً عنـــد إصــدارها

ـا   تـديجيـب أن  اليتالسلوك  قاعدة هي ههذو . شأن االعرتاض على التحفظ
فيمــا جيــب عليهــا االضــطالع بــه، علــى حنــو فــردي ومــن وجهــة نظرهــا كــل دولــة 

 Reservations to the( "التحفظــــاتملقبوليـــة حتفــــظ مـــن  هـــي، مـــن تقــــدير

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

) منافيـةعتـرب (أو الـيت تُ  املنافيـةحبـاالت التحفظـات  يتعلـق فيما إال وقتئذ
نتيجــــــة  املقــــــرر اخلــــــاص، هــــــا. غــــــري أنمن غــــــرضوالملوضــــــوع املعاهــــــدة 

هــذا التقييــد  خبصــوصمــن الــدول العديــد لالنتقــادات الــيت أعــرب عنهــا 
صـــــــيغة  ١٩٦٥ عـــــــام االعـــــــرتاض علـــــــى التحفظـــــــات، اقـــــــرتح يف حلــــــق

الـــتحفظ.  للفصـــل بصـــورة أوضـــح بـــني االعـــرتاض وصـــحة )٨١٨(جديـــدة
مـن أعمـال  الصـحيحة التحفظـات غـرياسـتبعاد  لكن ترتب علـى ذلـك

 فيينا. اعتماد اتفاقية وهو األمر الذي استمر حىتاللجنة واملؤمتر، 
وعـــــــــدم وجـــــــــود قواعـــــــــد بشـــــــــأن التحفظـــــــــات غـــــــــري  )٩( 
 ١نص الفقرة  يرجع أيضاً إىل ١٩٦٩ لعام يف اتفاقية فيينا الصحيحة

اعتبــار ميكــن  ال :اتتحفظــالثــر قبــول  يتعلــق فيمــا ٢١ ــاماد مــن
ملعـــىن املقصـــود يف التحفظـــات  إذا كانـــت يف  إال احلكـــم اهـــذمنشـــأة 
، وصيغت وفقـاً ١٩وفق الشروط الواردة يف املادة  جائزةنفس الوقت 

. )٨١٩(٢٠ ، وقبلها طرف متعاقد آخر وفقاً للمادة٢٣ألحكام املادة 
تمعة  ال الصحيحومن الواضح أن التحفظ غري  ذه الشروط ا يفي 

 .أكثر أو واحد طرف متعاقد حىت لو قبله
مــــن  ٣يكــــرر يف الفقــــرة  مل التوضــــيحغــــري أن هــــذا  )١٠( 
 ذلــــــكالعــــــرتاض علــــــى التحفظــــــات. ولكــــــن  املتعلقــــــة ٢١املـــــادة 

ر القانونية لتحفظ غري يعين  ال كـان   صحيحأن االتفاقية حتدد اآل
االعـرتاض األثـر املنصـوص عليـه  ُحيـدث ذلـككي  إذ ،حمل اعرتاض
قـــل، وفقـــاً األواحـــد علـــى  قبـــولٌ  يلـــزم، ٢١مـــن املـــادة  ٣يف الفقـــرة 
 ؛ غــــــري أن االتفاقيـــــــة)٨٢٠(٢٠(ج) مـــــــن املــــــادة  ٤ الفرعيــــــة للفقــــــرة

ر املرتتبة على قبول حتفظ غري  ال  .صحيحتنظم اآل
 عمــال مــؤمتر األمــم املتحــدة لقــانون املعاهــداتوتؤكــد أ )١١( 
النتــائج  بحـث علــى اإلطـالقت ال ١٩٦٩ لعــام فيينـاأن اتفاقيــة  بوضـوح

                                                                                             
طـــالع علـــى حتليـــل دقيـــق للفـــروق ولال). ٢٤ أعـــاله)، ص ٣٢٣(انظـــر احلاشـــية 

، انظـــر ١٩٥١ بـــني النظـــام القـــانوين الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة وفتـــوى احملكمـــة لعـــام
Koh٩٥-٨٨ أعاله)، ص ٥١٧حلاشية ، املرجع املذكور (ا. 

، لـــذي أعـــده الســـري مهفـــري والــــدوكالتقريـــر الرابـــع عـــن قـــانون املعاهدا )٨١٨( 
لــد الثــاين، الوثيقــة ١٩٦٥ حوليــة  ٩، الفقــرة ٥٢ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177، ا

). وفيمــا يلــي نــص ١٩(مالحظــات ومقرتحــات املقــرر اخلــاص بشــأن مشــروع املــادة 
 الذي اقرتحه والدوك: ١٩املادة من مشروع  ٤ الفقرة

 -تنص الدولة [هكـذا وردت  مل يف احلاالت األخرى، وما -٤"  
 ؟] املعنية على أمر خمالف:‘املعاهدة’هل املقصود 

َميــــنح قبــــول حتفــــظ مــــن جانــــب أي طــــرف مــــن األطــــراف  "(أ)  
 الدولَة املتحفظة صفة الدولة الطرف يف املعاهدة إزاء ذلك الطرف؛

ُحيـــول اعـــرتاض أي طـــرف مـــن األطـــراف علـــى حتفـــظ دون  "(ب)  
بـــدء نفـــاذ املعاهـــدة بـــني الدولـــة املعرتضـــة والدولـــة املتحفظـــة" (املرجـــع 

 .)٥٤ نفسه، ص
(إنشـــــاء الـــــتحفظ إزاء دولــــــة  ١-٤انظـــــر أعـــــاله املبـــــدأ التـــــوجيهي  )٨١٩( 
 منظمة أخرى) والتعليق عليه. أو
 ٢-٣-٤بـدأ التـوجيهي ) من التعليـق علـى امل٣) و(٢انظر الفقرتني ( )٨٢٠( 

 أعاله.
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 135 املعاهدات على التحفظات 

 

 

رهـااملرتتبة علـى التحفظـات غـري  وقـد اقرتحـت  .الصـحيحة، دع عـن آ
ت املتحـــــــدة  ـــــــوال أن ، ١٩٦٨ عـــــــام يف ،مـــــــؤمترلل األوىل دورةالـــــــيف ال

 ،٢٠ أصــبح الحقــاً املــادة ممــا ٤العبــارة االســتهاللية للفقــرة  إىل ُيضــاف
 هالفقـــرات الســـابقة مـــن هـــذتشـــملها  ال الـــيتعبـــارة "يف احلـــاالت  بعـــد

 قتضــــــىمبحمظــــــوراً الــــــتحفظ  يكــــــن مل "ومــــــا :تــــــايلال يضــــــاحاملــــــادة"، اإل
 شــروحلل وفقــاً و . )٨٢١(]"فيمــا بعــد ١٩املــادة أصــبحت  الــيت[ ١٦ املــادة

ت املتحدة،  ممثل، هربرت و. بريغز اليت قدمها  للتعديل: ييداً الوال
ت املتحـــــدة  يهـــــدف  ـــــوال ـــــه علـــــى التعـــــديل الـــــذي اقرتحـــــت ال إدخال

 حظرهو و  ،معينة من التحفظات فئاتحظر  جمال تطبيقإىل توسيع  ٤ الفقرة
ا الــدول القــرارات الــيت ليشــمل ، ١٦يف املــادة  مــذكور  ٤لفقــرة ا يف إطــاراختــذ

. وعلـــى وجـــه عليـــه االعـــرتاض أو املقـــرتح قبـــول الـــتحفظ بشـــأن ١٧مـــن املـــادة 
قبـــول دولـــة  اســـتبعاد املقـــرتح هـــذا أن يقـــود إىل التعـــديلمـــن شـــأن  ،صـــوصاخل

هذه احلالـة، ينطبـق علـى  ويف املعاهدة،للتحفظات اليت حتظرها متعاقدة أخرى 
الغــرض منهــا  أو االعــرتاض معيــاُر التنــايف مــع موضــوع املعاهــدة أو ذلــك القبــول

الفقــــــرة  . ذلــــــك أن١٦املنصــــــوص عليــــــه يف الفقــــــرة الفرعيــــــة (ج) مــــــن املــــــادة 
لغرض متاماً  ال (ج) الفرعية ـتفي  إىل معيـار التنـايف بغـرض  ا، وإن أشـارتأل

ــا قبــول علــى  أيضــاً  ينطبــقتــذكر صــراحًة أن هــذا املعيــار  ال حظــر الــتحفظ، فإ
 .)٨٢٢(االعرتاض عليه أو تحفظال

يكاد يتضح مـن شـروح بريغـز الـيت  ال األمر رغم أنو  )١٢( 
جـواز الـتحفظ  معـايريتطبيـق  جمالعلى توسيع تلقى الضوء، خباصة، 

املقـرتح مــن جانــب تعــديل ال ريــب أن فـال القبــول واالعــرتاض،ليشـمل 
ت املتحــــدةا  التحفظــــاتقبــــول  كــــان ســــيقود إىل حصــــر نظــــام  لــــوال

، يف ٢٠مــــــن املــــــادة  ٤الفقــــــرة عليهــــــا، القــــــائم مبوجــــــب  واالعــــــرتاض
، دون ١٩التحفظــــات الــــيت تســــتويف معــــايري اجلــــواز الــــواردة يف املــــادة 

االعـرتاض عليـه  أو اجلـائز أن قبـول الـتحفظ غـريومن الواضـح غريها. 
قاعـــدة  دون اقـــرتاح )٨٢٣(هـــذا التعـــديل جمـــال تطبيـــق قـــد اســـتُبعدا مـــن

ـــــــدة ر .تحفظـــــــاتهـــــــذه ال بشـــــــأن جدي ـــــــذلك أ مـــــــاكس  الســـــــيد ول
من تعديل ت الفقرة (ج) ما إذا كان"، ممثل كندا، مسألة وِرشوف ه.
ت املتحـــــدة (ا جلنـــــة ملقصـــــد  مطابقـــــة )A/CONF.39/C.1/L.127لـــــوال

__________ 
 )٨٢١( A/CONF.39/C.1/L.127 تــرد يف ،Official Records of the 

United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  ١٣٦ أعـــــاله)، ص ٣٣١(انظــــر احلاشـــــية ،
 د).‘(٥’١٧٩الفقرة 

 )٨٢٢( Official Records of the United Nations Conference on the 

Law of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  ٣٣١(انظـر احلاشـية 
، ١٠٨ ، ص١٩٦٨نيســــان/أبريل  ١٠للجنــــة اجلامعـــة،  ٢١أعـــاله)، اجللســـة 

 .١١الفقرة 
بيــــد أن ســــبب عــــدم تطبيــــق القيــــد ذاتــــه علــــى احلــــاالت املنصــــوص  )٨٢٣( 
 ٣الفقـــــرة  (املعاهـــــدات الـــــيت يلـــــزم تطبيقهـــــا بكاملهـــــا) ويف ٢يهـــــا يف الفقـــــرة عل

 (الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية) ليس واضحاً متاماً.

 الســري مهفــري،ورد  .)٨٢٤(املتنافيــة"التحفظــات  بشــأنالقــانون الــدويل 
إلجياب،  ن، ً ستشار ا بصفته خبرياً  تعين يف  األ"الرد هو [...] 

 .)٨٢٥("١٦الواردة أصالً يف املادة  الواقع تكرار القاعدة
ت " ي"التحرير  وأحيل التعديل )١٣(  الذي اقرتحته الوال
يت الصـــيغة الـــ تـــدرَج مل . ومـــع ذلــك،)٨٢٦(إىل جلنـــة الصـــياغةاملتحــدة 
ت املتحدةاقرتحتها  الذي اعتمدته جلنة الصياغة النص يف  ال الوال

ر/ ١٥اجلامعـة يف اللجنـة  وعـرض علـى مؤقتاً   ،)٨٢٧(١٩٦٨ مـايوأ
إىل اجلامعــــة وأحيــــل اللجنــــة  تــــهالــــذي اعتمدالنهــــائي الــــنص  يف وال

أعمــال املــؤمتر القــرار يف يعلَّــل هــذا  ومل ،)٨٢٨(لمــؤمترلاجللســة العامــة 
اعتـربا ح أن جلنة القانون الدويل واملؤمتر من الواضلكن . اليت نشرت

 صــرحية معتمــدةختضــع لقواعــد  ال اجلــائزة غــري التحفظــاتحالــة  أن
 اتفاقيـة فيينـا مـن ٢١و ٢٠ املـادتني ن أحكامأو  يف ختام أعماهلما،

 احلالة.على تلك  تنطبق ال
ـــــــــــــــدويل بشـــــــــــــــأن  )١٤(  ـــــــــــــــة القـــــــــــــــانون ال ويف أعمـــــــــــــــال جلن
بــــــني  أو واملنظمــــــات الدوليــــــة الــــــدولاملعاهــــــدات املربمــــــة بــــــني  مســــــألة

مــــــؤمتر األمــــــم املتحــــــدة لقــــــانون  أعمــــــالو  أكثــــــر أو دوليتــــــني منظمتــــــني
لصــــوغ احملتملــــة  رمســــألة اآليُتطــــرق إىل  مل ،١٩٨٦ لعــــام املعاهــــدات

. ١٩اجلـــــــواز املنصــــــوص عليهــــــا يف املـــــــادة شــــــروط ملخالفــــــة لحتفــــــظ 
اعـــــرتف بـــــول رويــــرت، املقـــــرر اخلـــــاص للجنـــــة بشـــــأن فقـــــد  ،ذلـــــك ومــــع

مســـألة  ظلـــتللمعاهـــدات بـــني الـــدول،  لنســـبة حـــىت" هنـــاملوضـــوع، 
 أحكــام اتفاقيــة فيينــا حــىتو ، تثــري اجلـدلصــعبة  دومــاً مســألة التحفظـات

املقــــرر  رأىذلــــك، ورغــــم  .)٨٢٩("تقـــض علــــى مجيــــع تلــــك املصـــاعب مل
__________ 

 )٨٢٤( Official Records of the United Nations Conference on the Law 

of Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  ) أعـاله)،  ٣٣١انظر احلاشـية
 .٧٧، الفقرة ١٣٣-١٣٢ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل  ١٦، ٢٤اجللسة 

، ١٣٣ ، ص١٩٦٨نيسـان/أبريل  ١٦، ٢٥املرجع نفسه، اجللسة  )٨٢٥( 
 من االتفاقية. ١٩من مشروع املواد املادة  ١٦. وأصبحت املادة ٤الفقرة 

 .٣٨، الفقرة ١٣٦-١٣٥ املرجع نفسه، ص )٨٢٦( 
 )٨٢٧( A/CONF.39/C.1/L.344 تـرد يف ،Official Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second 

Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2)  ١٣٧ أعـــــاله)، ص ٣٣١(انظــــر احلاشـــــية ،
 .١٨٥الفقرة 

غلبية  )٨٢٨(  ً مقابل  ٦٠اعُتمد النص  ً وامتنـاع  ١٥صو وفـداً  ١٣صو
 Official Records of the United Nations Conference on theعن التصويت (

Law of Treaties, Second Session ... (A/CONF.39/11/Add.1)  انظــر)
، ١٩٦٩نيسان/أبريل  ١٠للجنة اجلامعة،  ٨٥أعاله)، اجللسة  ٣٥٧احلاشية 

ن ٢٢١ ص ، انظـــــر ). ولالطـــــالع علـــــى نـــــص هـــــذا احلكـــــم٣٤و ٣٣، الفقـــــر
Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, First and Second Sessions ... (A/CONF.39/11/Add.2) 
 .٢٥٨ أعاله)، ص ٣٣١ (احلاشية

التقريـــر العاشــــر الــــذي أعـــده بــــول رويــــرت بشـــأن مســــألة املعاهــــدات  )٨٢٩( 
 أكثـــــر،  بـــــني منظمتـــــني دوليتـــــني أو أو املربمـــــة بـــــني الـــــدول واملنظمـــــات الدوليـــــة

 
 )بع على الصفحة التالية(
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 136   والستني الثانية دور
 

 

 صفيمــا خيــ االتفاقيــةبتعــاد عــن تلــك مــن احلكمــة عــدم اال"اخلــاص أن 
 .)٨٣٠("مفهوم التحفظات

ــايف  وأقــرت اململكــة املتحــدة أيضــاً  )١٥(  علــى  مالحظا
، مـــن حيـــث قـــوق اإلنســـانحب املعنيـــة جنـــةلل ٢٤ رقـــمالتعليـــق العـــام 

ن اتفاقيـــــة فيينـــــا)٨٣١(علـــــى األقـــــلاملبـــــدأ   تـــــنظِّم ال ١٩٦٩ لعـــــام ، 
 :يلي ما وأوضحت اجلائزة.مسألة التحفظات غري 

 ٢٠املـــــادتني  املعنيـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان] حمقـــــة يف حتديـــــد اللجنـــــة[ إن 
بوصــفهما تضــمان القواعــد الــيت، إذا مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات  ٢١و

القــانوين للتحفظــات علــى املعاهــدات املتعــددة  نظــر إليهــا جمتمعــة، تــنظم األثــر
قــــة يف ت اللجنـــة حمذا كانـــإمـــا ع تتســـاءلاململكـــة املتحـــدة  بيـــد أن األطـــراف.

غـــــري املتوافقـــــة مـــــع [موضـــــوع املعاهـــــدة علـــــى التحفظـــــات  افـــــرتاض انطباقهمـــــا
 متامـاً  تتوافـقبوضـوح علـى التحفظـات الـيت  تنطبـقالقواعد املذكورة و  .وغرضها]

بيـد . ]...[عـرتاض الا أو لقبـولولكنهـا تظـل عرضـة ل املوضوع [والغرض]،مع 
ـــــه مـــــن املشـــــكوك فيـــــه [...] ـــــا   مـــــا أن كـــــذلك أن تشـــــمل إذا كـــــان املقصـــــود 

 .)٨٣٢(مقبولة بداية التحفظات اليت تكون غري

ً  نال بــــد مــــن اإلقــــرار فعــــالً و  )١٦(   اتفاقيــــة فيينــــامــــن  أ
تني - ١٩٨٦ لعـام واتفاقية فيينا ١٩٦٩ لعام  إىل حـد كبـري، املتشـا
بشـــأن  ودقيقـــة واضـــحة قواعـــدتتضـــمن  ال -يشـــمل هـــذه النقطـــة  مبـــا

ر املرتتبة على حتفظ غري  . وتلك هي إحـدى أخطـر )٨٣٣(صحيحاآل
 إىل وجـوديف هـذا الصـدد  وأشـريَ . ثغرات اتفاقييت فيينا يف هذا الشـأن

                                                                                             
 )بع( )٨٢٩احلاشية (

لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقـــــة ١٩٨١ حوليــــة ، Add.lو A/CN.4/341، ا
 ,Imbert. وأشار املقـرر اخلـاص إىل مـؤلَّفي أمبـري التـاليني: ٥٣، الفقرة ٥٦ ص

Les réserves aux traités multilatéraux ٥٤٠، املرجــع املــذكور (احلاشــية 
 Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale duأعاله)؛ و

30 juin 1977 ...") ٥٨-٢٩ أعاله)، ص ٥٣٤احلاشية ، املرجع املذكور. 
لــــــــــد األول، اجللســــــــــة ١٩٧٧ حوليــــــــــة )٨٣٠(  حزيران/يونيـــــــــــه  ٦، ١٤٣٤، ا

 (ب. رويرت). ٤، الفقرة ٩٨ ، ص١٩٧٧
ه. وعلى الـرغم مـن أن اململكـة املتحـدة تعتـرب  ٨٧٠انظر احلاشية  )٨٣١(  أد

ي ختضـع ألحكـام اتفـاقييت فيينـا، فـإن احلـل الــذ أن التحفظـات غـري الصـحيحة ال
مــن  ٣شــرط، الفقــرة  قيــد وال تقرتحــه يعــين أن تطبَّــق علــي هــذه التحفظــات، بــال

 من االتفاقيتني. ٢١املادة 
ئق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلمسـون، امللحـق رقـم )٨٣٢(   ٤٠ الو

 .١٣، الفقرة ١٤٥ أعاله)، املرفق السادس، ص ٦٥٢(انظر احلاشية 
 Gaja, "Il regime della Convenzioneانظـر أيضـاً يف هـذا الصـدد  )٨٣٣( 

di Vienna ..." ؛ ٣٦١-٣٤٩ أعـــاله)، ص ٧٤٤، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية
 B. Simma, "Reservations to human rights treaties—some recentو

developments", in Liber Amicorum: Professor Ignaz Seidl-

Hohenveldern in Honour of His 80th Birthday, The Hague, Kluwer, 

1998, pp. 667-668; and C. Tomuschat, "International law: ensuring the 

survival of mankind on the eve of a new century", Collected Courses of 

the Hague Academy of International Law, vol. 281 (1999), p. 321. 

األعمـــــــال  ســـــــيما وأن ال وهــــــو فـــــــراغ يثـــــــري القلــــــق"، معيـــــــاري"فــــــراغ 
 خبصــــوص ةواضــــحال هــــاتالتوجي القليــــل مــــن إال تــــوفر ال التحضــــريية
لعكـس،١٩٦٩ لعـام فيينـاواضـعي اتفاقيـة  مقاصد ىل إ ، بـل تـدفع، 

ــ يف  كــان مقبـــوالً  مــا . لكــناً عمــد وا املســألة معلقـــةتركــم االعتقــاد 
اخلالفـات الـيت  قـانون املعاهـدات بسـببل مكرَّسـةمعاهدة عامة  إطار

ـا املســألة ر ســد دام األمــر أصــبح يتعلــق حتديــداً ب مــا كــذلك  عــدي مل أ
 تحفظات.فيينا بشأن ال يتيف اتفاقي ةالقائم الثغرات

  :أن اطعقال لدليل ثبت وقد )١٧( 
 الكثـرية املسـائل عـن النظـر وبصـرف. القانون جتمد مل ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية
ً  تُعتـرب مسـائل بشـأن االتفاقية يف ثغرات وجود وعن غامضة، تركتها اليت  أحيـا
 املشـاكل علـى التطبيـق الواجبـة القواعـد علـى االتفاقيـة نص وعدم للغاية، هامة
 اعتمـاد كـان  فقد إعدادها، لدى تطرح كانت ما دراً  أو مطروحة تكن مل اليت

 مســـتقرة ليســـت أو بعـــد تســـتقر مل جديـــدة ملمارســـات انطـــالق نقطـــة االتفاقيـــة
 . )٨٣٤(احلايل الوقت يف متاماً 

إطـــار ووفقـــاً ألســـلوب العمـــل الـــذي تتبعـــه جلنـــة القـــانون الـــدويل يف 
ــــا تعتــــرب، )٨٣٥(وضــــع دليــــل املمارســــة  الــــيت -قواعــــد املعاهــــدات  فإ

ر املرتتبة على التحفظـات غـري الصـحيحة  ال  -تبت يف مسألة اآل
بتة، و"تكتفي مبحاولة سد الثغرات املوجودة مع إزالة أوجه  قواعد 
ً فيه، ولكن مع االحتفاظ  الغموض، عندما يبدو هذا ممكناً ومرغو

 .)٨٣٦("رونتهابسالستها وم
ِمـــن  ،تـــر أن تســـن وتنشـــئ مل وهكـــذا، فـــإن اللجنـــة )١٨( 
ر حتفـــظ ،عـــدم يســـتويف معـــايري الصـــحة. وقـــد  ال قواعـــد تتعلـــق 

__________ 
لتحفظــــات علــــى  )٨٣٤(  التقريـــر األول عــــن القــــانون واملمارســــة املتعلقــــني 

لد الثـاين (اجلـزء األول)، ١٩٩٥ حوليةاملعاهدات الذي أعده آالن بيليه،  ، ا
 .١٦١، الفقرة ٢٤٣ ، صA/CN.4/470الوثيقة 

عندما درست اللجنة التقرير العاشر عن التحفظات علـى املعاهـدات  )٨٣٥( 
ـــــــــــة( ٢٠٠٦ عـــــــــــاميف  لـــــــــــد الثـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء األول)، الوثيقـــــــــــة ٢٠٠٥ حولي ، ا

A/CN.4/558 وAdd.1-2 (" تســاءل الــبعض عمــا إذا كــان ينبغــي للجنــة أن تتنــاول
جيـر تناوهلـا يف اتفـاقييت فيينـا  مسألة نتائج عدم صـحة التحفظـات، وهـي مسـألة مل

سـدها، ذلـك ينبغـي  ، رمبا عن حكمة. فهذه ثغرة رمبا ال١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي 
لبـت يف صـحة التحفظـات واسـتخالص النتــائج  أن النظـام الـذي يسـمح للـدول 

لفعــل وال لــد الثــاين ٢٠٠٦ حوليــة( "داعــي إىل تغيــريه مــن ذلــك نظــام قــائم  ، ا
ــا مســألة ١٤٢(اجلــزء الثــاين)، الفقــرة  ). ولكــن يف إطــار اللجنــة السادســة قيــل إ

ئق الرمسيـة رئيسية يف هذا البحث ( للجمعيـة العامـة، الـدورة احلاديـة والسـتون، الو
(فرنســا)). وأيَّــدت  ٥)، الفقــرة A/C.6/61/SR.17( ١٧، اجللســة اللجنــة السادســة

 ١٦اجللســــــة عــــــدة وفــــــود فكــــــرة بطــــــالن الــــــتحفظ غــــــري اجلــــــائز (املرجــــــع نفســــــه، 
)A/C.6/61/SR.16 (النمســــــا)؛ واملرجـــــــع  ٥١(الســــــويد)، والفقــــــرة  ٤٣)، الفقــــــرة

(فرنسـا))، وأُعـرب عـن الرغبـة  ٧)، الفقـرة A/C.6/61/SR.17( ١٧اجللسـة نفسـه، 
يف إيضـاح النتــائج امللموســة الناشــئة عــن ذلــك الــبطالن يف دليــل املمارســة (املرجــع 

 (كندا)). ٥٩)، الفقرة A/C.6/61/SR.16( ١٦اجللسة نفسه، 
لتحفظــــات علــــى  )٨٣٦(  التقريـــر األول عــــن القــــانون واملمارســــة املتعلقــــني 

لد الثاين (اجلزء األول)، الوثيقـة ١٩٩٥ حوليةاملعاهدات،  ، A/CN.4/470، ا
 .١٦٣الفقرة 
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وَضعت ممارسة الدول والقضاء الدويل والفقه النُّهج واحللول املتعلقة 
ا.  ن توجـــه أعماهلـــا بشـــأ ـــذه املســـألة الـــيت بـــدت للجنـــة جـــديرة 

ســتحداث مبــادئ وقواعــد ميكــن تطبيقهــا تطبيقــاً  ال فــاألمر يتعلــق 
لتنظــــيم املنهجــــي لتلــــك املبــــادئ والقواعــــد وإدخــــال  معقــــوًال وإمنــــا 
عناصر من التطوير التدرجيي، مـع احلفـاظ علـى الـروح العامـة لنظـام 

 فيينا.
مــن دليــل املمارســة،  ٥-٤وقــد ُفضــل عنــوان الفــرع  )١٩( 

ظ غـــري الصـــحيح"، علـــى العنـــوان وهـــو "النتـــائج املرتتبـــة علـــى الـــتحف
ر املرتتبـة علـى الـتحفظ غـري  الذي كان مقرراً يف األصل، وهـو "اآل

، ألن النتيجــــــــة األساســــــــية هلــــــــذه الصــــــــكوك هــــــــي )٨٣٧(الصــــــــحيح"
ر. ا عدمية اآل  لتحديد أ

وعـــــــــالوة علــــــــــى ذلـــــــــك، تنبغــــــــــي اإلشــــــــــارة إىل أن  )٢٠( 
لفرع من التحفظات غري الصحيحة اليت ُوضحت نتائجها يف هذا ا
ــــا تســـــتويف  ال دليــــل املمارســــة يعـــــود ســــبب عـــــدم صــــحتها إمـــــا أل

ــا  املقتضــيات الشــكلية واإلجرائيــة املوضــحة يف اجلــزء الثــاين وإمــا أل
غـــــري جـــــائزة وفقـــــاً ألحكـــــام اجلـــــزء الثالـــــث. واســـــتعمال الكلمـــــات 

صحة/عدم الصحة" و"صحيح/غري صحيح" يتوافق مع التعريف ال"
 اللجنــــــة يفالــــــذي اعتمدتــــــه ظــــــات" الواســــــع لتعبــــــري "صــــــحة التحف

إذا   مـا "لإلشارة إىل العمليـة الذهنيـة املتمثلـة يف حتديـد ٢٠٠٦ عام
منظمـة دوليـة ويهـدف إىل  أو تصـدره دولـة مـا كان إعالن انفرادي

تعـــــديل األثــــــر القـــــانوين لــــــبعض أحكـــــام املعاهــــــدة، يف  أو اســـــتبعاد
ر هـذه املنظمـة، ميكـن أن  أو تطبيقهـا علـى هـذه الدولـة ُحيـِدث اآل

 .)٨٣٨(اليت ترتتب مبدئياً على إبداء حتفظ ما"
 بطالن ]٢-٥-٤و ١-٥-٤، والحقًا ٢-٣-٣[ ١-٥-٤

 الصحيح غري التحفظ
يستويف شروط الصحة الشكلية  ال يكون التحفظ الذي 

واجلـــواز املنصـــوص عليهـــا يف اجلـــزأين الثـــاين والثالـــث مـــن دليـــل 
طًال والغيًا، لتايل أي أثر قانوين وال املمارسة   .يرتتب عليه 

 التعليق
ـــــدأ التـــــوجيهي )١(  ـــــة مـــــن اإلشـــــارة صـــــراحة يف املب  الغاي

يســـــتويف شـــــروط الصـــــحة  ال إىل مســـــألة الـــــتحفظ الـــــذي ١-٥-٤
واجلواز املنصوص عليها يف اجلزأين الثاين والثالث من دليل الشكلية 

املمارســة، واالســتنتاج الصــريح أن هــذا الــتحفظ يكــون عــدمي األثــر، 
هــي ســد إحــدى الفجــوات اجلســيمة للغايــة يف اتفــاقييت فيينــا اللتــني 

__________ 
حوليــــة  التقريــــر اخلــــامس عشــــر عــــن التحفظــــات علــــى املعاهــــدات، )٨٣٧( 

ــــــــــاين (اجلــــــــــزء األول)، الوثيقــــــــــة٢٠١٠ لــــــــــد الث ، Add.1-2و A/CN.4/624 ، ا
 .١٢٩ الفقرة

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٦ حولية )٨٣٨(  ) ٢، الفقـرة (١٧٨ ، ا
 الثالث من دليل املمارسة. جلزءعلى االتعليقالعام من 

لـرغم مـن  ،)٨٣٩(تُركت فيهما هذه املسـألة عـن قصـد بـدون جـواب
 أمهيتها العملية الكبرية للغاية.

وليس يف هذا املبدأ التـوجيهي الـذي قـد يكـون أحـد  )٢( 
(نتائج عـدم  ٣-٣أهم أحكام دليل املمارسة تكرار للمبدأ التوجيهي 

صـــــــحة بكـــــــل مـــــــن عـــــــدم يتعلـــــــق  . فهـــــــو أوالً )٨٤٠(جـــــــواز الـــــــتحفظ)
 أن اجلـــزء الثالـــث،، يف حـــني )٨٤١(جوازهـــاعـــدم شـــكالً و التحفظـــات 

. التحفظـــات جبـــوازتعلـــق فقـــط يالثالثـــة األوىل منـــه،  الفـــروعوخباصـــة 
من سبب يربر أن ُتستثىن شـروط الصـحة الشـكلية مـن شـروط  وليس

 احرتامها. فالتحفظ الـذي عدمُ  ل التحفظَ بطِ اليت يُ  -صحة التحفظ 
 ،)٨٤٣(يبلــــغ إىل األطــــراف املعنيــــة األخــــرى مل أو ،)٨٤٢(كتابــــةً ُيصــــغ   مل
دث مـن حيـث املبـدأ أن ُحيـأيضاً ميكن  ال )٨٤٤(متأخراً صيغ الذي  أو

طـــــل  راً قانونيـــــة؛ فهـــــو  نيـــــاً )٨٤٥(والغآ يت املبـــــدأ التـــــوجيهي. و  ، 
وهــــــــو  ،٢-٣-٣و ١-٣ التــــــــوجيهيني لمبــــــــدأينل" ليــــــــاً " ١-٥-٤

حيـددان التوجيهيـان يستخلص النتائج املرتتبة عليهمـا، فهـذان املبـدآن 
ــــوجيهي  أمــــا شــــروط عــــدم جــــواز الــــتحفظ، ــــدأ الت فهــــو  ١-٥-٤املب

طــــل  ــــه  والغيســــتنتج مــــن عــــدم اجلــــواز هــــذا أن الــــتحفظ  ــــيس ل ول
 قانوين. أثر

__________ 
مــن  ٥-٤علــى الفــرع العــام  التعليــقمــن  )١٦(الفقــرة أعــاله انظــر  )٨٣٩( 

 دليل املمارسة.
 أعاله. ٣٦٨انظر احلاشية  )٨٤٠( 
مــن  ٥-٤الفــرع  علــىالعــام  التعليــقمــن  )٢٠(الفقــرة أعــاله انظــر  )٨٤١( 

ــــــــدأ  دليــــــــل املمارســــــــة. ويفســــــــر هــــــــذا النطــــــــاق الواســــــــع الغايــــــــَة مــــــــن إدراج املب
الثالــث مــن دليــل املمارســة اجلــزء يف اجلــزء الرابــع ولــيس يف  ١-٥-٤ التــوجيهي

ــــــذلك (انظــــــر خالفــــــاً  ــــــق علــــــى اجلــــــزء  )٧(إىل  )٥(يف الفقــــــرات  ،ل مــــــن التعلي
 وانظــر أيضــاً (اجلــزء  لــكذيف  ٢-٣-٣إدراج املبــدأ التــوجيهي  أســبابَ  ،الثالــث
 .))٣-٣-٣من التعليق على املبدأ التوجيهي  )١١(الفقرة 

املبـــــدأ  مـــــن اتفـــــاقييت فيينـــــا. انظـــــر أيضـــــاً  ٢٣مـــــن املـــــادة  ١الفقـــــرة  )٨٤٢( 
لـــد ٢٠٠٢ حوليـــة، والتعليـــق عليــه (الشـــكل الكتــايب) ١-١-٢التــوجيهي  ، ا

 .٢٨-٢٦ الثاين (اجلزء الثاين)، ص
مـــــن اتفـــــاقييت فيينـــــا. انظـــــر أيضـــــاً املبـــــدأ  ٢٣املـــــادة مـــــن  ١الفقـــــرة  )٨٤٣( 

، املرجــــــع نفســـــــه، والتعليــــــق عليـــــــه (إبــــــالغ التحفظـــــــات) ٥-١-٢التــــــوجيهي 
 .٤٠-٣٤ ص
(التحفظـــــــات املتـــــــأخرة) واملبـــــــادئ  ٣-٢املبـــــــدأ التـــــــوجيهي انظـــــــر  )٨٤٤( 

(توسيع نطـاق  ٥-٣-٢(صوغ حتفظات متأخرة) إىل  ١-٣-٢التوجيهية من 
ـــــتحفظ) ـــــة، ليهـــــاوالتعليقـــــات ع ال ـــــاين (اجلـــــزء الثـــــاين) ٢٠٠١ حولي لـــــد الث ، ا

لـــد الثــاين (اجلــزء الثـــاين)، ٢٠٠٤ حوليــةو، ٢٤٦-٢٣٦ والتصــويب، ص ، ا
 .١٣٤-١٣٢ ص
لنســــــبة إىل التحفظــــــات غــــــري  هــــــو ٥-٤مث إن املبــــــدأ التــــــوجيهي  )٨٤٥( 

لنســـــبة إىل التحفظـــــات  ١-٤ميثلـــــه املبـــــدأ التـــــوجيهي  ملـــــا معـــــادلالصـــــحيحة 
 املوضــوعيةكالمهــا بفئــيت الشــروط (يتعلــق   لتحفظــات املنشــأة): إذا(الصــحيحة 

يف احلالــة  "ُمنشــأً "اعتبــار الــتحفظ  يف حــال حتققهــاالشــكلية) الــيت يتوجَّــب  أو
واحــدة األوىل (شــرط أن يكــون، عــالوة علــى ذلــك، موضــع قبــول مــن جانــب 

 غــــري" ) أواملنظمــــات املتعاقــــدة األخــــرى علــــى األقــــل مــــن الــــدول املتعاقــــدة أو
 يف احلالة الثانية. "صحيح
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ن طـــل والغوالقصـــد مـــن عبـــارة " )٣(  " هـــو التــــذكري 
 علــــــــى ردود فعــــــــل الــــــــدول املتعاقــــــــدة هــــــــذا الــــــــبطالن لــــــــيس متوقفــــــــاً 

التوجيهيـــان حيـــدده املبـــدآن  مـــا املنظمـــات املتعاقـــدة األخـــرى، وهـــو أو
 على حنو أوضح. ٣-٥-٤و ٢-٣-٣

يرتتـــب علـــى  ومــا وال شــك يف أن بطـــالن الـــتحفظ )٤( 
ر أمــران مرتابطــان، أو هــذا الــبطالن مــن نتــائج مــا خمتلفــان إ إال آ

ر الـــتحفظ غـــري أيضـــاً   اجلـــائز. فلـــيس مـــن املمكـــن البـــدء بدراســـة آ
طــالً  ال القــانوين فالفعــللالســتدالل علــى بطالنــه،   والغيــاً  يكــون 

هـي  الفعـليرتتـب عليـه أثـر مـا. بـل إن خصـائص  ال لضـرورة ألنـه
ره، ولــــيس العكــــس. ولــــذلك، فــــبطالن الفعــــل لــــيس  الــــيت حتــــدد آ

علــــى  الفعــــليف قــــدرة  ســــوى إحــــدى خصائصــــه الــــيت تــــؤثر بــــدورها
 .تعديله أو إحداث وضع قانوين

وعــــــن بطــــــالن الفعــــــل يف القــــــانون املــــــدين، يقــــــول  )٥( 
 ليكــون الفعــ" :يلــي مــا ،بالنيــول، الفقيــه الفرنســي الكبــريمارســيل 

طــالً  مــن أي أثــر حبكــم القـــانون،  مــىت كــان جمــرداً  والغيــاً  القــانوين 
عـــدمي  جتعـــل منـــه أي عقبـــة فعـــالً  ومل الفعـــل يف الواقـــع ُأِيت حـــىت وإن 
ره كاملــة  الفعــلبطالن يفــرتض أن الالفائــدة. فــ ميكــن أن حيــدث آ

 .)٨٤٦("كان القانون يسمح بذلك لو
 Dictionnaire de droitالعـــــــام (ويعـــــــرف قـــــــاموس القـــــــانون الـــــــدويل 

international public(  نهالبطالن"مصطلح  ": 
مـن  حكم من أحكام الفعل، يكون جمرداً  أو قانوينخاصية من خصائص فعل 

 .)٨٤٧(الالزمة لصحته املوضوعية أو القيمة القانونية النعدام الشروط الشكلية

لضـبط علـى الـتحفظ الـذي اجلـواز يسـتويف معـايري  ال وينطبق هـذا 
يســـتويف  ال مــن اتفــاقييت فيينـــا، فهــو ١٩املنصــوص عليهــا يف املـــادة 

فهــــو عــــدمي القيمــــة  ،، ومــــن مثللجــــوازالالزمــــة  املوضــــوعيةالشــــروط 
ره القانونيـة  القانونية. ومع ذلك، كان بوسـع الـتحفظ أن حيـدث آ

 .جلوازه لو أنه استوىف الشروط الالزمة
واالعتمـــاد فقـــط علـــى الســـلطة التقديريـــة لألطـــراف  )٦( 

ايــة املطــاف إىل رفــض جــواز املتعاقــدة لتحديــد  الــتحفظ يــؤول يف 
الــــيت اسُتنســــخ مــــن اتفــــاقييت فيينــــا ( ١٩ئــــدة للمــــادة أي أثـــر ذي فا

وذلـك )، ١-٣يف املبدأ التوجيهي  ،١٩٨٦ لعام نصها، يف صيغته
ـــا و  ـــا تتبـــوأ مكانـــة مركزيـــة يف نظـــام فيين علـــى أســـاس ( تصـــوغمـــع أ

عتبارهــــا عناصــــر  ال شــــروط جــــواز التحفظــــات) مفهــــوم املخالفــــة
خـــــذها يف  احلســـــبان، بـــــل ينبغـــــي للـــــدول واملنظمـــــات الدوليـــــة أن 

__________ 
 Paul Guggenheim, "La validité et laبـول غوغنهــامي: أورده  )٨٤٦( 

nullité des actes juridiques internationaux", Receuil des Cours de 

l’Académie de Droit International de la Haye, 1949-I, vol. 74, p. 208. 
 )٨٤٧( J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit international public, 

Brussels, Bruylant, 2001, p. 760 (nullité). 

مكــان  أمــا .)٨٤٨(آمــرة عتبارهــا بنــوداً  احلجــة املقابلــة فمــدلوهلا أنــه 
اجلــواز يفــي مبعــايري  ال وإن كــان -بقبولــه  - الــدول أن جتيــز حتفظــاً 
؛ وهــذا أمــر ١٩٨٦و ١٩٦٩ يفيينــا لعــام تــاالــيت تــنص عليهــا اتفاقي

مــــع  مــــن مغزاهــــا ويكــــون متعارضــــاً  ١٩مــــن شــــأنه أن يفــــرغ املــــادة 
 . ٢-٣-٣املبدأ التوجيهي أحكام 
ومــن املعقــول إذن واملطــابق ملنطــق نظــام فيينــا تكــريس  )٧( 

ــــة ــــه دعــــاة اجلــــواز ومناصــــرو احلجي ــــذي ســــبق واتفــــق علي ، )٨٤٩(احلــــل ال
ا هيئـــات الرصـــد املنشـــأة مبوجـــب  واملطـــابق أيضـــا للمواقـــف الـــيت اختـــذ

ن عـــــدم احـــــرتام )٨٥٠(معاهـــــدات حقـــــوق اإلنســـــان ، والـــــذي يقضـــــي 
مــــن  ١٩التحفظــــات املنصــــوص عليهــــا يف املــــادة  جــــواز صــــوغشــــروط 

يســتوجب  ،١-٣والـيت اقتبسـها مشـروع املبـدأ التـوجيهي  ،اتفـاقييت فيينـا
ب  يدخل إطالقاً  ال اجلائزبطالن التحفظ. وبطالن التحفظ غري  يف 

 ، بل هو أمر راسخ يف ممارسات الدول.املنشودالقانون 
الـــــــــدول اعرتاضـــــــــات علـــــــــى  تصـــــــــوغوال ينـــــــــدر أن  )٨( 

ــا والغــرض منهــا حتفظــات تتنــاىف مــع موضــوع املعاهــدة ، موضــحة أ
طالً   ".  والغياً تعترب التحفظ "

، كانـت اململكـة املتحـدة ١٩٥٧و ١٩٥٥ويف عامي  )٩( 
ت املتحــدة قــد   ، عنــد التصــديق علــى اتفاقيــات جنيــفأصــدروالــوال

، اعرتاضـــــات علـــــى التحفظـــــات الـــــيت املتعلقـــــة حبمايـــــة ضـــــحا احلـــــرب
كانـــت  ملـــا أورو الشـــرقية، موضـــحة أنـــهدول عـــدة دول مـــن  صـــاغتها

طلة  ورة كاملـة علـى الـدول فاالتفاقيـات تنطبـق بصـ والغيةالتحفظات 
االيت أبدت حتفظاً   ،. وأعلنت اململكة املتحدة يف هذا الصدد أ

 ،املــــذكورة أعــــالهإذ تعتــــرب مجيــــَع الــــدول املــــذكورة أعــــاله أطرافــــاً يف االتفاقيــــات 
ن التحفظــات املــذكورة أعــاله الصــادرة عــن تلــك الــدول حتفظــات  ال تعــرتف 

لتـــايل،  حـــد هـــذه التحفظـــات هـــو مبثابـــة تعترب أن أي تطبيـــق ألســـصـــحيحة، و
ا التحفظخرق لالتفاقية   .)٨٥١(اليت يتعلق 

__________ 
، ويعــين ذلــك دون ]"...[ حتفظــاً مــا مل [تصــوغ]أن  ]...[للدولــة " )٨٤٨( 

 .]"...[ إذا حتفظاً  [تصوغ]أن  للدولة ال جيوز "أنه مبفهوم املخالفة شك 
م ال )٨٤٩(  لتعـارض  يستخلصون من ذلك مجيع النتـائج. وفيمـا مع أ يتعلـق 

التعليــق العــام علــى اجلــزء الثالــث مــن ) مــن ٤الفقــرة (بــني هــاتني "املدرســتني"، انظــر 
ت التفســـريية)، جـــواز دليـــل املمارســـة ( لـــد ٢٠٠٦ حوليـــةالتحفظـــات واإلعـــال ، ا

القــــانون  عــــن األوللتقريــــر ا انظــــر أيضــــاً و ؛ ١٧٩-١٧٨ الثــــاين (اجلــــزء الثــــاين)، ص
لــــد الثــــاين ، ١٩٩٥ حوليــــةلتحفظــــات علــــى املعاهــــدات، واملمارســــة املتعلقــــني  ا

 .١٠٥-١٠١الفقرات ، ٢٢٨-٢٢٧ ، صA/CN.4/470(اجلزء األول)، الوثيقة 
ــــــوجيهي  )١٦(انظــــــر الفقــــــرة  )٨٥٠(  ، ٢-٣مــــــن التعليــــــق علــــــى املبــــــدأ الت

(اختصــاص هيئــات رصــد  ١-٢-٣ نيالتــوجيهي ينالتعليــق علــى املبــدأكــذلك و 
(حتديــد اختصــاص هيئــات  ٢-٢-٣املعاهــدات يف تقيــيم جــواز التحفظــات) و

لـــد الثـــاين ٢٠٠٩ حوليـــةرصـــد املعاهـــدات يف تقيـــيم جـــواز التحفظـــات)،  ، ا
 .١٥٦-١٥٤ ص، (اجلزء الثاين)

 )٨٥١( United Nations, Treaty Series, vol. 278, No. 1957, p. 268 .
ت املتحـــدة فيمـــا يتصـــلر أيضـــاً االعرتاضـــات املماثلـــة انظـــ  الصـــادرة عـــن الـــوال
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  ،١٩٨٢ عام ويف

ت االشــرتاكية الســوفياتية  الــتحفظ  بصــحة[مل] تعــرتف حكومــة احتــاد اجلمهــور
حكومـــة اململكــة العربيـــة الســـعودية لــدى انضـــمامها إىل اتفاقيـــة  أصـــدرتهالــذي 

الــتحفظ يتعــارض  هــذاألن  وذلــك، ١٩٦١ لعــام فيينــا للعالقــات الدبلوماســية
"ال جيــوز فـتح احلقيبــة  القائـلأحكـام االتفاقيــة، وهـو احلكــم  أهــممـن  واحــدمـع 

 .)٨٥٢(حجزها أو الدبلوماسية

ـــا علـــى الـــتحفظ الـــذيملثـــل، و  ت  صـــاغته اعرتضـــت إيطالي الـــوال
حلقــــــوق املدنيـــــــة  يتعلــــــق فيمــــــااملتحــــــدة  لعهــــــد الــــــدويل اخلــــــاص 

 والسياسية:

 ورد يف مـا ، وفـق٦جيـوز إبـداء حتفظـات علـى أحكـام املـادة  ال ترى إيطاليـا أنـه
طـل  من العهد. ٤من املادة  ٢الفقرة  لتنافيـه مـع والٍغ ولذلك فهذا الـتحفظ 

 .)٨٥٣(العهدمن  ٦املادة وغرض موضوع 

ة ١٩٩٥ عام ويف ، أبدت السويد وفنلندا وهولندا اعرتاضات مشا
ت الـــيت  مصـــر لـــدى انضـــمامها إىل اتفاقيـــة  صـــاغتهاعلـــى اإلعـــال

ت اخلطــرة والــتخلص منهــا عــرب  زل بشــأن الــتحكم يف نقــل النفــا
 يلي: ما هولندا يف اعرتاضها ذكرتاحلدود. و 

شـرتاط إذن مسـبق الصـادر عـن مصـر و ترى مملكة هولنـدا أن اإلعـالن  املتعلـق 
طالً  البحر للمرور عرب  .)٨٥٤(والغياً  اإلقليمي يشكل حتفظا 

الفنلنديــــة يف اعرتاضــــيهما الســــويدية و احلكومتــــان  حت أيضــــاً وأوضــــ
ت  ـــــربان هـــــذه اإلعـــــال مـــــا تعت ـــــة و أ ـــــةطل . وردود فعـــــل )٨٥٥(الغي

تـــرد  مـــا الســـويد علـــى التحفظـــات الـــيت تعتربهـــا غـــري صـــحيحة كثـــرياً 
ــــــذا التوضــــــيح، ســــــواء كـــــان الــــــتحفظ   حمظــــــوراً مبوجــــــبمشـــــفوعة 

ــــأخرصــــيغ  أو )٨٥٦(املعاهــــدة ــــاىف مــــع كــــا أو )٨٥٧(يف وقــــت مت ن يتن
                                                                                             

. وفيمــــا يلــــي نــــص املتعلقــــة حبمايــــة ضــــحا احلــــرب تفاقيــــات جنيــــف األربعــــة
تفاقيـة جنيـف بشـأن االعرتاض املقدم  إن "معاملـة أسـرى احلـرب: فيما يتصل 

ت املتحـــدة، إذ اتـــرفض التحفظـــات الـــيت  الـــوال ة خبصـــوص دول معينـــ أصـــدر
ن تقــيم  بشــأناتفاقيــة جنيــف  عالقــات تعاهديــة معاملــة أســرى احلــرب، تقبــل 

لتعـديالت الـيت تقرتحهـا  فيمـا االتفاقية، إالهذه مع مجيع األطراف يف  يتعلـق 
 ).vol. 213, No. 972, p. 383(املرجع نفسه،  "هذه التحفظات

 )٨٥٢( Multilateral Treaties ... ) الفصــــــــــــــل )أعــــــــــــــاله ٣٥٩احلاشــــــــــــــية ،
 .٣-الثالث

 .٤-الفصل الرابع ،املرجع نفسه )٨٥٣( 
مــن  ١تــنص الفقــرة و . ٣-، الفصــل الســابع والعشــروناملرجــع نفســه )٨٥٤( 

اعـــرتاض علـــى  ال جيـــوز إبـــداء أي حتفـــظ أو"تفاقيـــة علـــى أنـــه االمـــن  ٢٦املـــادة 
 ."هذه االتفاقية

 .٣-، الفصل السابع والعشرونهاملرجع نفس )٨٥٥( 
 .املرجع نفسه )٨٥٦( 
املتــأخر الصــادر علــى الــرغم مــن أن اعــرتاض الســويد علــى اإلعــالن  )٨٥٧( 
ت اخلطــرة  يتعلــق فيمــا ،مصــر عــن زل بشــأن الــتحكم يف نقــل النفــا تفاقيــة 

حلالـة األخـرية،   يتعلـق فيمـا. و )٨٥٨(ة والغـرض منهـاموضوع املعاهـد
مجهوريـــة أملانيـــا  بشـــأن إعـــالنالســـويد الفعـــل الصـــادر عـــن كـــان رد 

تفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب  املتعلـــقالدميقراطيـــة 
يف غايـــة  )٨٥٩(املهينـــة أو الالإنســـانية أو العقوبـــة القاســـية أو املعاملـــة

 الصراحة:

مجهوريــة أملانيــا  الصــادر عــنتســتنتج احلكومــة الســويدية مــن ذلــك أن اإلعــالن 
طـل وفقـاً والغـرض منهـا الدميقراطية يتناىف مع موضوع االتفاقية  ، ومـن مث فهـو 

 .)٨٦٠(من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (ج)١٩لمادة ل

ك أن للشـ يـدع جمـاالً  ال مبا ويوضح هذا االعرتاض )١٠( 
ينبـــــع مـــــن االعـــــرتاض الـــــذي قدمتـــــه حكومـــــة  ال بطـــــالن الـــــتحفظ

الســويد، بــل ينبــع مــن عــدم اســتيفاء اإلعــالن الــذي قدمتــه مجهوريــة 
ـــــا مســـــألة  جلـــــوازأملانيــــا الدميقراطيـــــة للشــــروط الالزمـــــة  الــــتحفظ. إ

ـــــى ردود الفعـــــل الصـــــادرة  ال موضـــــوعية ن األطـــــراف عـــــتتوقـــــف عل
سع هذه األطراف أن تسهم يف املتعاقدة األخرى، حىت وإن كان بو 

من اتفاقييت فيينا  ١٩تقييم مدى تعارض التحفظ مع شروط املادة 
 .)٨٦١((التحفظات اجلائزة) ١-٣املبدأ التوجيهي اليت يوردها 

                                                                                             
التحفظـــات مبوجـــب كـــالً مـــن حظـــر كـــان تعليلـــه  ،  والــتخلص منهـــا عـــرب احلـــدود

ت "االتفاقية املـذكورة وكـون  حنـو عـامني انقضـاء بعـد قـد صـدرت هـذه اإلعـال
زل، علــى خــالف القاعــدة املنصــوص عليهــا يف علــى  انضــمام مصــر التفاقيــة 
(املرجع نفسه). بيد أن فنلندا عللـت  زل" من اتفاقية ٢٦من املادة  ٢الفقرة 

ــــأ ت جــــاءت مت خرة علــــى كــــل حــــال (املرجــــع اعرتاضــــها فقــــط بكــــون اإلعــــال
ت املصــرية جــاءت متــأخرة، وأنــه  إيطاليــانفســه). واعتــربت  بــدورها أن اإلعــال

ت املذكورة أعاله،  هلذه األسباب، ال" بصرف النظر ميكن قبول إيداع اإلعال
ا عن  (املرجع نفسه). "مضمو
 ملـــديف صـــاغتهاانظـــر اعرتاضـــات الســـويد علـــى التحفظـــات الـــيت  )٨٥٨( 
حلقوق املدنية والسياسية موريتانيو  املرجع نفسـه، (ا على العهد الدويل اخلاص 

ا على التحفظات اليت )٤-الفصل الرابع اإلمـارات العربيـة  صاغتها؛ واعرتاضا
مجهوريــة كــور الشــعبية الدميقراطيــة، و ، دار الســالم البحــرين، وبــروين، و املتحــدة

ت ميكرونيــز املوحــدة علــى اتفاقيــة  القضــاء علــى مجيــع أشــكال وعمــان، ووال
ا علـى الـتحفظ )؛ و ٨-الفصل الرابعاملرجع نفسه، (التمييز ضد املرأة  اعرتاضـا

يلند بشـأن اتفاقيـة  صاغتهالسلفادور واإلعالن التفسريي الذي  صاغتهالذي 
 .)١٥-الفصل الرابعاملرجع نفسه، (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

أعلنـــت مجهوريــــة أملانيـــا الدميقراطيــــة لـــدى التوقيــــع والتصـــديق علــــى  )٨٥٩( 
ــــا  مــــن  ٧لــــن تشــــارك يف حتمــــل النفقــــات املشــــار إليهــــا يف الفقــــرة "االتفاقيــــة أ

يف حـــدود النفقـــات  مـــن االتفاقيـــة إال ١٨مـــن املـــادة  ٥الفقـــرة  ويف ١٧ املـــادة
ي تعرتف النامجة عن األنشطة اليت تدخل يف اختصاص اللجنة على النحو الذ

. انظــر أيضــا )٩-الفصــل الرابــعاملرجــع نفســه، " (بــه مجهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة
لــد الثــاين ١٩٩٨ حوليــة، التحفظــات علــى املعاهــداتعــن التقريــر الثالــث  ، ا

 .٢١٧، الفقرة ٣١٧ ، صAdd.1-6و A/CN.4/491(اجلزء األول)، الوثيقة 
 )٨٦٠( Multilateral Treaties ... ) ٩-الفصل الرابع )،أعاله ٣٥٩احلاشية. 
مـــــــــن التعليـــــــــق علـــــــــى املبـــــــــدأ  )٣(إىل  )١(الفقـــــــــرات  انظـــــــــر أيضـــــــــاً  )٨٦١( 

 أعاله. ٢-٣-٣ التوجيهي
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وال يتعلــــــق األمــــــر يف هــــــذا املقــــــام مبــــــنح األطــــــراف  )١١( 
جيـــــوز للـــــدول  ال إذ صـــــالحية ليســـــت مـــــن حقهـــــم بطبيعـــــة احلـــــال.

إبطـــال حتفـــظ غـــري  تقـــررمـــات املتعاقـــدة منفـــردة أن املتعاقـــدة واملنظ
االعرتاضــات علــى كــل تلــك . فلــيس ذلــك هــو هــدف )٨٦٢(صــحيح
 ينبغي فهمها على هذا النحو. وال حال،

ومـــع ذلـــك، وهـــذا أمـــر مهـــم بوجـــه خـــاص يف ظـــل  )١٢( 
واإلبطــال، فهـذه االعرتاضـات تعــرب  للرقابـةوجـود فيــه آلليـة  ال نظـام

ا يف مســـــــألة صـــــــحة الـــــــتحفظ غـــــــري الصـــــــحيح  عـــــــن آراء أصـــــــحا
ره لغـــــة يف ســـــياق احلـــــوار املتعلـــــق ، )٨٦٣(وآ وهـــــي تكتســـــي أمهيـــــة 

هذا الصدد قال ممثل السويد يف اللجنة السادسة  ويف لتحفظات.
 :٢٠٠٥ عام يف

هـذه  إثبـات االعرتاض غـري ضـروري مـن أجـلفإن من الناحية النظرية  
ومـن مث فـإن االعـرتاض  ا]،إليهـ[االنتبـاه  السـرتعاءوإمنا هو جمـرد طريقـة  احلقيقة

عتبــاره  وال [حقيقــي]يف حــد ذاتــه لــيس لــه أثــر قــانوين  ينبغــي حــىت النظــر إليــه 
يف املنصــوص عليــه ينطبــق عليــه احلــد الــزمين  ال اولــذ [مبعــىن الكلمــة]، اعرتاضــاً 
ثـــين عشـــر شـــهراً تفاقيـــةمـــن اال ٢٠مـــن املـــادة  ٥الفقـــرة  . ومـــع ، احملـــدد [...] 
عتبارهـــــــا  ويف ذلـــــــك، غـــــــري [غيـــــــاب ســـــــلطة ميكـــــــن أن تصـــــــنِّف التحفظـــــــات 
 "االعرتاضــات"، مثــل احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان، فــإن هــذه ]صــحيحة

 .)٨٦٤(تزال ذات أمهية ال

 تصــــوغوممــــا لــــه داللــــة واضــــحة أن الــــدول، عنــــدما  )١٣( 
تلتفـت  مـا ال اعرتاضات على حتفظات تعتربها غري صحيحة، كثـرياً 

ا. فمــثالً  حتكــمالبتــة إىل الشــروط الــيت   يتعلــق فيمــا، فعاليــة اعرتاضــا
العقوبـــة  أو وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة تفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب

 )٨٦٥(تســــــــــع دول صــــــــــاغت ،املهينــــــــــة أو الالإنســــــــــانية أو القاســــــــــية
اعرتاضــــات علــــى أربعــــة حتفظــــات؛ لكــــن، مــــن بــــني الثمانيــــة عشــــر 

خر إبداء اثين عشر  اعرتاضاً   يـدل عمومـاً  مـا ، وهـواعرتاضاً تلك، 
ن بطــــالن  علــــى أن أصــــحاب هــــذه االعرتاضــــات كــــانوا مقتنعــــني 

الســــلبية وأن  ميتوقــــف علــــى ردود فعلهــــ ال التحفظــــات املعنيــــة أمــــر
 تثبــت. وبعبــارة أخــرى، فهــذه االعرتاضــات لصــوغهاســابق  هوجــود
 يتعلق مبعايري موضوعية. سابق الوجود بطالً 

علــــى النحــــو لكــــن جمــــرد إثبــــات بطــــالن الــــتحفظ،  )١٤( 
حيـل مسـألة  ال ،١-٥-٤اجلزء األول من املبدأ التوجيهي  الوارد يف

__________ 
، املرجع "... ?Klabbers, "Accepting the unacceptable انظر أيضاً  )٨٦٢( 

 .١٨٤ أعاله)، ص ٦٧٦املذكور (احلاشية 
 التحفظــــــات)جــــــواز (تقيــــــيم  ٢-٣املبــــــدأ التــــــوجيهي  انظــــــر أيضــــــاً  )٨٦٣( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية، والتعليق عليه  .١٥٤-١٤٨ ، ا
ئـق الرمسيــة للجمعيـة العامــة، الـدورة الســتون، اللجنـة السادســة )٨٦٤(  ، الو

 .٢٢، الفقرة )A/C.6/60/SR.14( ١٤اجللسة 
د وفرنســــــا وفنلنــــــدا ولكســــــمربغ إســــــبانيا وأملانيــــــا والــــــدامنرك والســــــوي )٨٦٥( 

، الفصـل )أعـاله ٣٥٩احلاشـية ( ... Multilateral Treatiesوالنرويج وهولندا، (
 .)٩-الرابع

املعاهــــدة والعالقــــات علــــى هــــذا الــــبطالن  -أثــــر  انعــــدام أو - أثــــر
ـــتحفظ واألطـــراف التعاهد يـــة الـــيت ُحيتمـــل أن تنشـــأ بـــني صـــاحب ال

تتضمنان أية إشارة إىل  ال أن اتفاقييت فيينا املتعاقدة األخرى، علماً 
. وجيـــب إذن الرجـــوع إىل املبـــادئ األساســـية الـــيت )٨٦٦(هـــذه املســـألة
لقواعـد السـارية علـى  يستند إليها قانون املعاهدات مبجملـه (بـدءاً 

 الرضا يف املقام األول. التحفظات)، وإىل مبدأ
اعرتاضات كثرية على التحفظات الـيت  صيغتوقد  )١٥( 

ا إما حمظورة مبوجب املعاهـدة وإمـا متنافيـة  -جائزة تُعترب غري  لكو
متنـــع مـــع ذلـــك بـــدء نفـــاذ  مـــن دون أن -مـــع موضـــوعها وغرضـــها 

ماً للمبدأ املنصوص عليه يف  املعاهدة. وهذه املمارسة متتثل امتثاالً 
مـــــن  ٢١مـــــن املـــــادة  ٣الفقـــــرة  ويف ٢٠(ب) مـــــن املـــــادة ٤الفقـــــرة 

ً أن تكـــون بشـــكل رئيســـي  -اتفـــاقييت فيينـــا  حـــىت وإن بـــدا مســـتغر
(ولكــن لــيس حصــراً) مــن صــنيع الــدول الغربيــة الــيت أبــدت، خــالل 

 القرينـةمؤمتر األمم املتحدة لقانون املعاهدات، تردداً كبرياً إزاء قلب 
ـــهالـــذي  ار نفـــاذ . لكـــن اســـتمر )٨٦٧(بقـــوة بلـــدان أورو الشـــرقية أيدت

 .املعاهدة يُبقي السؤال عن مآل التحفظ مطروحاً 
ويتــــيح اعــــرتاض بلجيكــــا علــــى حتفظــــات كــــل مــــن  )١٦( 

لعالقـــات اتفاقيـــة فيينـــا لاجلمهوريـــة العربيـــة املتحـــدة وكمبـــود بشـــأن 
الدبلوماســـــــية طـــــــرح هـــــــذه املشـــــــكلة. وهكـــــــذا، اعتـــــــربت احلكومـــــــة 

ـــــة يف ـــــد تصـــــديقها علـــــى االتفاقي  ، أن١٩٦٨ عـــــام البلجيكيـــــة، عن
اجلمهوريــة العربيـة املتحـدة ومملكـة كمبــود  أصـدرتهالـتحفظ الـذي "

 ةيتنـــــــــاىف مـــــــــع نـــــــــص االتفاقيـــــــــ ٣٧مـــــــــن املـــــــــادة  ٢علـــــــــى الفقـــــــــرة 
 دون اســــــــتخالص أي نتيجــــــــة معينــــــــة. ولكــــــــن يف ،)٨٦٨("وروحهــــــــا

كيــــد هــــذه التحفظــــات وإبــــداء املغــــرب  ، ورداً ١٩٧٥ عــــام علــــى 
 يلي: ما ، أوضحت بلجيكامماثالً  اً حتفظ

ا   إن حكومـــة مملكـــة بلجيكـــا تعـــرتض علـــى التحفظـــات الـــيت أصـــدر
ا اجلمهوريـــة ٢٧مــن املــادة  ٣البحــرين علــى الفقــرة  ، والتحفظــات الــيت أصــدر

العربيــة املتحــدة (مجهوريــة مصــر العربيــة اآلن) وكمبــود (مجهوريــة اخلمــري اآلن) 
التفاقيـة تبقـى أن احلكومـة تعتـرب أن ا إال .٣٧من املادة  ٢واملغرب على الفقرة 

فيمــــا خيــــص األحكـــــام  إال فــــذة بينهــــا وبــــني كــــل مــــن الــــدول اآلنفــــة الــــذكر،
 .)٨٦٩(*اخلاضعة يف كل حالة للتحفظات املذكورة

__________ 
ــــــق ) مــــــن ١٣) إىل (١الفقــــــرات (انظــــــر أعــــــاله  )٨٦٦(  العــــــام علــــــى التعلي

 .٥-٤ الفرع
ــــــق علــــــى املبــــــدأ ) مــــــن ١٣(إىل  )٧(الفقــــــرات أعــــــاله انظــــــر  )٨٦٧(  التعلي

املعاهـدة بـني صـاحب الـتحفظ وصـاحب بـدء نفـاذ (عدم  ٤-٣-٤التوجيهي 
التعليـق علـى املبـدأ ) مـن ١الفقـرة ( االعرتاض ذي األثر األقصى). وانظـر أيضـاً 

املعاهــــــــــدة)، بــــــــــدء نفــــــــــاذ (اإلعــــــــــراب عــــــــــن نيــــــــــة منــــــــــع  ٨-٦-٢التــــــــــوجيهي 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠٨ ، ا

 )٨٦٨( Multilateral Treaties ... ) الفصــــــــــــــل أعــــــــــــــاله) ٣٥٩احلاشــــــــــــــية ،
 .٣-الثالث

 .املرجع نفسه )٨٦٩( 
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وبعبــارة أخــرى، تــرى بلجيكــا أنــه علــى الــرغم مــن تنــايف التحفظــات 
مــع "نــص وروح" االتفاقيــة، يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بــني بلجيكــا 

. لكــــن األحكــــام الــــيت تشــــكل اجلــــائزة وأصــــحاب التحفظــــات غــــري
تنطبـــــق بـــــني أصـــــحاب هـــــذه التحفظـــــات  ال موضـــــوع التحفظـــــات

اجلـــائزة يـــؤدي إىل ترتـــب أثـــر علـــى التحفظـــات غـــري  ممـــا وبلجيكـــا،
 .اجلائزة مماثل لألثر املرتتب على التحفظات

ويبـــــــدو أن احلــــــــل الــــــــذي يـــــــدعو إليــــــــه االعــــــــرتاض  )١٧( 
ــــادحــــل  مــــا إىل حــــدالبلجيكــــي، وهــــو   ، يتوافــــق مــــع)٨٧٠(غــــري معت

__________ 
 صــــاغتهانظــــر، مــــع ذلــــك، اعــــرتاض هولنــــدا علــــى الــــتحفظ الــــذي  )٨٧٠( 

ت املتحدة على العهد  حلقوق املدنية والسياسية:الدويل الوال  اخلاص 
بعقوبـــة  ةاملتعلقـــ اتحكومـــة مملكـــة هولنـــدا علـــى التحفظـــ "تعـــرتض  

اإلعــدام عــن اجلــرائم الــيت يرتكبهــا أشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة، 
نظــراً إىل أنــه يتبـــنيَّ مــن نـــص العهــد وأعمالـــه التحضــريية أن الـــتحفظ 

مـن العهـد، والـذي  ٦املذكور يتناىف مع نص وموضوع وغـرض املـادة 
 ر األدىن حلماية احلق يف احلياة.، املعيا٤يقّر، وفقاً للمادة 

ملادة  "وتعرتض   مـن  ٧حكومة مملكة هولندا على التحفظ املتعلق 
العهــد، ألنـــه يتضــح مـــن الــنص ومـــن تفســري هـــذه املــادة أن الـــتحفظ 

 املذكور يتناىف مع موضوع العهد وغرضه.
وتــرى حكومـــة مملكـــة هولنـــدا أن هــذا الـــتحفظ يرتتـــب عليـــه األثـــر "  

علــــى خمالفـــــة عامــــة هلــــذه املـــــادة، يف حــــني أنــــه وفقـــــاً  نفســــه املرتتــــب
ي خمالفـــــــة حـــــــىت يف حـــــــاالت  مـــــــن العهـــــــد، ال ٤ للمــــــادة ُيســـــــمح 

  الطوارئ االستثنائية العامة.
ت اإلو  األفهـاموتعترب حكومة مملكة هولندا أن "   الصـادرة عـن عـال

ت املتحدة ال العهـد تعـدِّل األثـر القـانوين ألحكـام  تستبعد وال الوال
ـــــــا ال ت املتحـــــــدة، وأ حتـــــــّد مطلقـــــــاً مـــــــن  يف تطبيقهـــــــا علـــــــى الـــــــوال

اختصـــاص اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنســـان فيمـــا خيـــص تفســـري هـــذه 
ت املتحدة.   األحكام من حيث تطبيقها على الوال

حكـــام الفقـــرة "   مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  ٢١مـــن املـــادة  ٣ورهنـــاً 
اضــــات عائقــــاً أمــــام بــــدء نفــــاذ تشــــكل هــــذه االعرت  *، الاملعاهــــدات

ت املتحــدة" (املرجـع نفسـه، الفصــل  العهـد بـني مملكــة هولنـدا والـوال
 ). ٤-الرابع

ــا، يف أيضــاً  وأضــفت اململكــة املتحــدة  علــى التعليــق العــام  مالحظا
من املصداقية علـى اسـتبعاد أجـزاء  للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، نوعاً  ٢٤ رقم

بوضوح كامل  ]اململكة املتحدة[ "تفهمضوع التحفظ: املعاهدة اليت تشكل مو 
الــيت ينطبــق الــتحفظ وأجــزاء املعاهــدة  ســترتتب عليهــا إزالــة الفصــل أن إمكانيــة

لقاعــــدة ســــيما ا ، الســــتجده يتنــــاقض متامــــاً مــــع املبــــدأ. وأي حــــل آخــــر عليهــــا
 من النظـام األساسـي حملكمـة العـدل الدوليـة) ١(٣٨يف املادة  الواردةاألساسية 

ـا صــراحة[’ن االتفاقيــات الدوليــة تضـع قواعــد  قائلـةال  ]مــن جانــب ‘معرتفــاً 
اململكة املتحدة أنه ليس من املمكن حماولة إجبـار دولـة  ترىالدول املتعاقدة. و 

ـا مل ـا صـراحة’ على احرتام التزامـات مبوجـب العهـد مـن البـديهي أ  ،‘تعـرتف 
ألحــــرى أعربــــت عــــن عــــدم رغبتهــــا الصــــرحية يف ق ئــــق الرمسيــــة ( "بوهلــــابــــل  الو

ــــة العامــــة، الــــدورة اخلمســــون، امللحــــق رقــــم  ٦٥٢(انظــــر احلاشــــية  ٤٠ للجمعي
 ).١٤، الفقرة ١٤٦ صاملرفق السادس، ، أعاله)

لتحفظــات   مثــل هــذا احلــل يف متامــاً ومل يســتبعد الفريــق العامــل املعــين 
نســـان. تقريـــره إىل االجتمـــاع الثـــامن عشـــر لرؤســـاء هيئـــات معاهـــدات حقـــوق اإل

 تعــدو لعــدم الصــحة الإن النتــائج الــيت ميكــن توقعهــا "يلــي:  يف توصــياته مــارأى و 

ــــا يف حالــــ ٢١مــــن املــــادة  ٣الفقــــرة  تتوخــــاه مــــا  ةمــــن اتفــــاقييت فيين
 . )٨٧١(البسيط االعرتاض
يســـتخلص أي  ال فهـــوهـــو حـــل مثـــار تشـــكيك. و  )١٨( 

نتيجة ملموسة من بطالن الـتحفظ، وإمنـا يتعامـل معـه وكأنـه حتفـظ 
ب خلفــي، ويُعيــد جــائز اتفــاقييت فيينــا  واضــعوعمــل  مــا إقــرار مــن 
 شــك فيــه أن ال وممــا .)٨٧٢(علــى اســتبعاده ١٩٨٦و ١٩٦٩ لعــامي

مــن اتفــاقييت فيينــا يــوحي  ٢١مــن املــادة  ٣شــيء يف نــص الفقــرة  ال
ــا ــ ال صــراحًة أ ق يف حالــة التحفظــات غــري الصــحيحة، لكــن تنطب

تعــد تُعتــرب آنــذاك  مل مــن األعمــال التحضــريية أن هــذه املســألة يتبــني
 .)٨٧٣(مشمولة مبشروع املادة الذي كان منشأ هذا احلكم

ســــم  )١٩(   بلــــدانومثلمــــا شــــرح ممثــــل الســــويد متكلمــــاً 
الشــــمال األورويب خــــالل مناقشــــة تقريــــر جلنــــة القــــانون الــــدويل عــــن 

ا السابعة واخلمسني يف إطار اللجنة السادسة، فإن:أعما  ل دور
 هــو حتفــظ ]موضــوع املعاهــدة وغرضــها[مــع  يتفــق ال الــتحفظ الــذي 

ر القانونيـــة املنصـــوص  ال ، ومـــن مث١٩للمـــادة وفقـــاً  [يصـــغ] مل تنبـــين عليـــه اآل
أن األحكــام الــيت  ٢١مــن املــادة  ٣الفقــرة  ذكــرت. وحــني ٢١عليهــا يف املــادة 

ــا يف حــدود  الدولــة املعرتضــة والدولــة املتحفظــةتنطبــق بــني  ال الــتحفظ يتصــل 
ــا كانــت تشــريالــتحفظ،  ــا مبوجــب فإ  ،١٩املــادة  إىل التحفظــات املســموح 

 تتفق ال التحفظات اليتبصدد القاعدة  استخدام نفسقول يكون من املع ولن
تحفظ هــــــــذا الــــــــوإمنــــــــا ينبغــــــــي اعتبــــــــار  ]،موضــــــــوع املعاهــــــــدة وغرضــــــــها[مــــــــع 

 .)٨٧٤(أثر قانوين وليس له ]صحيح غري[

                                                                                             
يف املعاهــدة دون  أن تعتــرب طرفــاً  تُعتــرب الدولــة دولــة غــري طــرف يف املعاهــدة، أوأن 

يف املعاهـدة دون االسـتفادة مـن  أن تعترب طرفـاً  تطبيق احلكم موضوع التحفظ، أو
). HRI/MC/2006/5/Rev.1, para. 16, recommendation No. 7( *"الــتحفظ

ه). ٨٧٤لكن هذا املوقف تغري الحقاً (انظر احلاشية   أد
(أثـر االعـرتاض  ٥-٣-٤التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهي أعاله انظر  )٨٧١( 
 العالقات التعاهدية).يف 
للجنة  ٢٤ ملكة املتحدة على التعليق العام رقمامل مالحظاتانظر  )٨٧٢( 

ئـــــــــــق الرمسيـــــــــــة للجمعيـــــــــــة العامـــــــــــة، الـــــــــــدورة (املعنيـــــــــــة حبقـــــــــــوق اإلنســـــــــــان  الو
املرفــــق الســــادس، ، أعــــاله) ٦٥٢(انظــــر احلاشــــية  ٤٠ امللحــــق رقــــم اخلمســــون،

ــعة )١٣، الفقــرة ١٤٦-١٤٥ ص  املقدمــة مــن. وانظــر أيضــاً ورقــة العمــل املوسَّ
بشــأن مســألة التحفظــات علــى معاهــدات حقــوق  بســونالســيدة فرانســواز هام

للجنــة الفرعيــة لتعزيــز ومحايــة  ٢٠٠١/١٧ للقــراروفقــاً والــيت أعــدَّت ، اإلنســان
 .١٦)، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2003/WP.2حقوق اإلنسان (

ــــــق ) مــــــن ١٣) إىل (٥الفقــــــرات (انظــــــر أعــــــاله  )٨٧٣(   العــــــام علــــــىالتعلي
 .٥-٤ الفرع

ئـق  )٨٧٤(  ، الرمسيــة للجمعيـة العامــة، الـدورة الســتون، اللجنـة السادســةالو
املرجـــــع . وانظـــــر أيضـــــاً مـــــاليز (٢٢، الفقـــــرة )A/C.6/60/SR.14( ١٤اجللســـــة 
ن (٨٦، الفقـرة )A/C.6/60/SR.18( ١٨اجللسـة  نفسه،  املرجـع نفسـه،) واليـو

 تقريـــر اجتمـــاع الفريـــق)، وكـــذلك ٣٩، الفقـــرة A/C.6/60/SR.19( ١٩اجللســـة 
 

 )بع على الصفحة التالية(
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يؤكِّد بوضوح كبري عدم  ما فإنوعالوة على ذلك،  )٢٠( 
جناعـــة قواعـــد فيينـــا هـــو األغلبيـــة الســـاحقة لـــردود فعـــل الـــدول علـــى 
التحفظات اليت تعتربها غـري صـحيحة. وسـواء حـدَّدت هـذه الـدول 

لنسـبة  ال حتدد أن اعرتاضـها مل أو بوضوح مينـع بـدء نفـاذ املعاهـدة 
 اجلـائزإىل صاحب التحفظ، فهي تعترب دون لبس أن التحفظ غري 

 جمرَّد من أي أثر قانوين.
واالعرتاضــــات الصــــادرة منــــذ ســــنوات عديــــدة عــــن  )٢١( 
ت املتحــدة و  تحــدةاململكــة امل بعــض حتفظــات دول  رداً علــىالــوال

 املتعلقة حبمايـة ضـحا احلـربأورو الشرقية على اتفاقيات جنيف 
 .)٨٧٥(مغزى اذ مثاالً تشكل  ١٩٤٩ لعام

ت احتــــــــاد أيضــــــــاً  وأصــــــــدر )٢٢(   االشــــــــرتاكية اجلمهــــــــور
ـــــيالروس و بلغـــــار و  الســـــوفياتية وتشيكوسلوفاكيااعرتاضـــــات علـــــى ب

"اإلعــالن التفســـريي" للفلبــني بشـــأن اتفاقيــة األمـــم املتحــدة لقـــانون 
وأنــه جمـرد مــن أي  يشــكل حتفظـاً  هأنـتلـك الــدول واعتــربت البحـار، 

النـرويج اعرتاضـات علـى فنلنـدا و . وأودعـت )٨٧٦(أثـر قـانوين أو قيمة
اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب إعـالن جلمهوريـة أملانيـا الدميقراطيـة بشـأن 

 الالإنســــــانية أو العقوبــــــة القاســــــية أو وغــــــريه مــــــن ضــــــروب املعاملــــــة
نتقــــادات واســــعة النطــــاق  . وقوبــــل اإلعــــالن أيضــــاً )٨٧٧(املهينــــة أو

ا عـــدة دول رأت أن  لـــه  تأي إعـــالن مـــن هـــذا القبيـــل ليســـ"أبـــد
ر قانونيــة ي شــكل كــان ختفيــف االلتــزام الــذي يقــع  وال آ ميكنــه 

بتحمـل نصـيبها مـن نفقـات اللجنـة مبوجـب  مـا اتق حكومـةعلى عـ
ملثل، اعترب )٨٧٨("أحكام االتفاقية علـى  اعرتاضـهاالربتغال يف  ت. و

ملـــديف علـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع  اأبـــدالـــيت  اتالتحفظـــ
 :أن أشكال التمييز ضد املرأة

ي شـــــــكل كـــــــان  أو ميكـــــــن أن تغـــــــّري  ال هـــــــذه التحفظـــــــات  تعـــــــّدل 
 .)٨٧٩(أي دولة طرف مبوجب االتفاقيةعاتق اليت تقع على االلتزامات 

                                                                                             
 )بع( )٨٧٤احلاشية (

لتحفظـــــــات إىل  االجتمـــــــاع التاســـــــع عشـــــــر لرؤســـــــاء هيئـــــــات العامـــــــل املعـــــــين 
االجتمـــاع الســـادس املشـــرتك بـــني اللجـــان هليئـــات و معاهــدات حقـــوق اإلنســـان 

مطروحــاً أن تظــل الدولـة املتحفظــة طرفــاً يف  معاهـدات حقــوق اإلنســان: "لـيس
صــــــــــدر بشــــــــــأنه الــــــــــتحفظ" احلكــــــــــم الــــــــــذي مــــــــــع عــــــــــدم انطبــــــــــاق عاهــــــــــدة امل
)HRI/MC/2007/5, para. 18(. 

علـــــــــى هـــــــــذا  ) مـــــــــن التعليـــــــــق١٠) و(٩انظـــــــــر أعـــــــــاله الفقـــــــــرتني ( )٨٧٥( 
 .التوجيهي املبدأ

 )٨٧٦( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل )أعـــــاله ٣٥٩احلاشـــــية ،
 .٦-والعشرون احلادي

 أعاله. ٨٥٩انظر احلاشية  )٨٧٧( 
 )٨٧٨( Multilateral Treaties ... ) ٩-، الفصل الرابع)أعاله ٣٥٩احلاشية. 
 .٨-الفصل الرابعاملرجع نفسه،  )٨٧٩( 

 - وممارســـــات الـــــدول يف هـــــذا الصـــــدد متطـــــورة جـــــداً  )٢٣( 
ـــــــث اجلـــــــوهر  ـــــــة.  وال -ومتجانســـــــة مـــــــن حي ـــــــى دول معيّن تقتصـــــــر عل
، وكـــذلك )٨٨١(الســـويدو  )٨٨٠(فنلنـــدا فاالعرتاضـــات الـــيت قـــدمتها مـــؤخراً 

 )٨٨٤(وهولنـــدا )٨٨٣(وإســـبانيا )٨٨٢(اعرتاضـــات دول أخـــرى مثـــل بلجيكـــا
وحــــــــىت بعــــــــض  ،)٨٨٦(ســــــــلوفاكيا ، وأيضــــــــاً )٨٨٥(واجلمهوريـــــــة التشــــــــيكية

__________ 
انظر اعرتاضات فنلندا على التحفظ الذي أبداه اليمن على االتفاقيـة  )٨٨٠( 

(املرجــــع نفســــه، الفصــــل الدوليــــة للقضــــاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــــز العنصــــري 
ا )؛ ٢-الرابع  الكويـت وليسـوتوكسـتان وسـنغافورة و وعلى التحفظات اليت أبـد
املرجـع نفسـه، (رأة على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـ وماليز

مــاليز علــى اتفاقيــة و وعلــى حتفظــات ســنغافورة وعمــان وقطــر )؛ ٨-الفصــل الرابــع
علــى الــتحفظ الــذي  ومــؤخراً )؛ ١١-الفصــل الرابـع املرجــع نفســه،(حقـوق الطفــل 

ت املتحـــدة حـــني قبوهلـــا االلتـــزام  تقييـــد  ظـــر أوحب املتعلـــقلربوتوكـــول أبدتـــه الـــوال
تقييــد اســتعمال  التفاقيــة حظــر أو )الربوتوكــول الثالــث( اســتعمال األســلحة احملرقــة

املرجـــع (عشـــوائية األثـــر  أســـلحة تقليديـــة معينـــة ميكـــن اعتبارهـــا مفرطـــة الضـــرر أو
 .)٢-س والعشرونالفصل السادنفسه، 

ت املتحـدة السـويد انظـر اعـرتاض  )٨٨١(  علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه الـوال
 تقييد استعمال األسلحة احملرقـة ظر أوحب املتعلقلربوتوكول حني قبوهلا االلتزام 

تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة  التفاقيــة حظــر أو )الربوتوكــول الثالــث(
ومـــع ذلـــك، ). املرجـــع نفســـه(شـــوائية األثـــر ع ميكـــن اعتبارهـــا مفرطـــة الضـــرر أو

ت املتحــــدة بــــني  يبــــدأ نفاذهــــا برمتهــــااالتفاقيــــة "أوضــــحت الســــويد أن  الــــوال
ــــة والســــويد ــــة االحتجــــاج األمريكي ت املتحــــدة األمريكي ، دون أن ميكــــن للــــوال

 ."بتحفظها
علــى حتفــظ ســنغافورة بشــأن اتفاقيــة حقــوق بلجيكــا انظــر اعــرتاض  )٨٨٢( 

ت بشـــأن املـــادتني  ٢الفقـــرة "الطفـــل، والـــذي يعتـــرب أن   ٣٧و ١٩مـــن اإلعـــال
مــن التحفظــات بشــأن احلــدود الدســتورية الــيت  ٣مــن االتفاقيــة، وكــذلك الفقــرة 
 أغــــراضاالتفاقيــــة، تتعــــارض مــــع  الــــيت تتضــــمنها خيضــــع هلــــا قبــــول االلتزامــــات

الفصـل املرجـع نفسـه، " (ست ذات أثر يف القانون الدويللذا فهي لي االتفاقية،
 .)١١-الرابع

علــى الــتحفظ الـذي أبدتــه قطــر علــى اتفاقيــة إســبانيا انظـر اعــرتاض  )٨٨٣( 
أن  مملكـة إسـبانياتعتـرب حكومـة "القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة: 

ت ـا ال[...] لـيس هلـا املذكورة أعاله  اإلعال تعـدِّل  سـتبعد أوت أثـر قـانوين وأ
 أخذتــه قطــر علــى عاتقهــا مــن التزامــات مبوجــب االتفاقيــة" ي شــكل كــان مــا

 .)٨-الفصل الرابعاملرجع نفسه، (
علـــى الــتحفظ الـــذي أبدتـــه الســـلفادور علـــى هولنـــدا انظــر اعـــرتاض  )٨٨٤( 

تـــــرى حكومـــــة مملكـــــة هولنـــــدا أن "اتفاقيـــــة حقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة: 
ل األثـــر يعــدِّ  يســتبعد وال مجهوريــة الســلفادور ال الــتحفظ الــذي أبدتــه حكومــة

 "يتعلــــق بتطبيقهــــا علــــى مجهوريــــة الســــلفادور القــــانوين ألحكــــام االتفاقيــــة فيمــــا
 .)١٥-الفصل الرابعاملرجع نفسه، (

علــى الــتحفظ الــذي أبدتــه قطــر اجلمهوريــة التشــيكية انظــر اعــرتاض  )٨٨٥( 
 اجلمهوريـــةإن "رأة: علـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــ

ا دولـة قطـر  لتايل التشيكية تعرتض على التحفظـات املـذكورة أعـاله الـيت أبـد
االتفاقيــــة بــــني اجلمهوريــــة بــــدء نفــــاذ مينــــع هــــذا االعــــرتاض  علــــى االتفاقيــــة. وال

اجلمهوريـــة التشـــيكية االتفاقيـــة برمتهـــا بـــني ويبـــدأ نفـــاذ التشـــيكية ودولـــة قطـــر. 
الفصـل املرجـع نفسـه، ( "حتفظهامن قطر دولة  تستفيددون أن من  ودولة قطر

 .)٨-الرابع
كســـتان علـــى ســـلوفاكيا انظـــر اعـــرتاض  )٨٨٦(  علـــى الـــتحفظ الـــذي أبدتـــه 

حلقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة، وذكـــرت فيـــه  العهـــد الـــدويل اخلـــاص 
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اعرتاضات تقرتن يف أحيان كثـرية مبالحظـة هي  ،)٨٨٧(املنظمات الدولية
لـه داللـة أن  ومما جمرد من األثر القانوين. اجلائزمفادها أن التحفظ غري 

ذات أثـــــــــر "فـــــــــوق  املتمثلــــــــة يف إصـــــــــدار اعرتاضــــــــاتهــــــــذه املمارســـــــــة 
مـن جانـب  مبـدئياً  تثـري اعرتاضـاً  ال ، من حيث جوهرها،)٨٨٨(األقصى"

يف ذلك أصحاب  مبا -املنظمات املتعاقدة األخرى  أو املتعاقدةالدول 
 التحفظات موضع االعرتاض.

وانعـــــدام أي أثـــــر قـــــانوين كنتيجـــــة مباشـــــرة لـــــبطالن  )٢٤( 
حيــة أخــرى مباشــرة مــن  ينشــأ مــا وهــو - اجلــائزالــتحفظ غــري  مــن 

هــو أمــر أكدتــه أيضــا اللجنــة  - )٨٨٩(مفهــوم الــبطالن يف حــد ذاتــه
بشـــأن املســـائل  ٢٤ رقـــماملعنيـــة حبقـــوق اإلنســـان يف تعليقهـــا العـــام 

لتحفظــات الــيت تبــدى لــدى التصــديق علــى العهــد الــدويل  املتعلقـة 
حلقــوق املدنيـة والسياســية هــد للع االختيــاري الربوتوكـول أو اخلـاص 

حلقـوق املدنيـة والسياسـية  االختيـاري الربوتوكـول أو الدويل اخلاص 
حلقوق املدنية والسياسيةالثاين للعهد  الذي يهدف  الدويل اخلاص 

ــــة اإلعــــدام ــــدى االنضــــمام إىل هــــذه الصــــكوك أو إىل إلغــــاء عقوب  ل
ت الــــيت  يتعلــــق فيمــــا أو مــــن  ٤١املــــادة  تصــــدر يف إطــــارإلعــــال

ـــــب املعنيـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان ة رأت اللجنـــــو العهـــــد.  أن أحـــــد جوان
حتفـظ يتمثـل، يف مجلـة جـواز عـدم علـى " اليت ترتتب عادة"النتيجة 

له  ومما .)٨٩٠(يستطيع االستفادة من حتفظه ال أمور، يف أن صاحبه
                                                                                             

حلقــــوق االقتصــــادية واال"يبــــدأ نفــــاذ  يلــــي: مــــا جتماعيــــة العهــــد الــــدويل اخلــــاص 
كسـتان اإلســالمية مــن دون  والثقافيـة برمتــه بــني اجلمهوريـة الســلوفاكية ومجهوريــة 

كســــتان مـــن حتفظهــــا"  )،٣-الفصـــل الرابــــعاملرجـــع نفســــه، ( [...] أن تســـتفيد 
على التحفظ الذي أبدته قطر على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال  واعرتاضها

اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع بــدء نفــاذ رتاض ال مينــع هــذا االعــ"التمييــز ضــد املــرأة: 
ويبـــدأ نفـــاذ أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة بـــني اجلمهوريـــة الســـلوفاكية ودولـــة قطـــر. 

دون أن  مـــــن بـــــني اجلمهوريـــــة الســـــلوفاكية ودولـــــة قطـــــر برمتهـــــا ] [...]االتفاقيـــــة[
ا" (تستفيد دولة قطر من  ا وإعال  ).٨-املرجع نفسه، الفصل الرابعحتفظا

ا بشـــــكل مشــــرتك اجلماعـــــة األوروبيـــــة ا )٨٨٧(  نظــــر االعرتاضـــــات الــــيت أبـــــد
ـــــدول األعضـــــاء فيهـــــا ( ـــــا وبلجيكـــــا و وال ـــــا االحتاديـــــة أيرلنـــــدا وإيطالي مجهوريـــــة أملاني

ــة املتحـــدة وهولنـــدا)  ولكســـمربغوفرنســـا والـــدامنرك  ت الـــيت واململكـ علـــى اإلعـــال
ا بلغــــار ومجهوريــــة أملانيــــا الدميقراطيــــة بشــــأن االتفا قيــــة اجلمركيــــة املتعلقــــة أصــــدر

لنقــل الــدويل للبضــائع مبقتضــى دفــاتر النقــل الــدويل الــربي. وقــد اعتــرب أصــحاب 
 ٥٢مـن املـادة  ٣بشأن الفقـرة  ]...[اإلعالن الصادر "االعرتاضني املتطابقني أن 

، رغــم أن االتفاقيــة حتظــر صــراحة مثــل هــذا ذلــك احلكــمعلــى  حتفــظٍ يتخــذ شــكل 
اجلماعـــة األوروبيــــة والـــدول األعضـــاء فيهــــا أن هـــذا اإلعــــالن الـــتحفظ. لـــذا تــــرى 

ي حــال مـــن األحــوال أن ُحيـــتج بــه يف مواجهتهــا وتعتـــربه عــدمي األثـــر ال  "ميكــن 
 .)١٦-ألف-الفصل احلادي عشراملرجع نفسه، (

 ٧-٣-٤من التعليق علـى املبـدأ التـوجيهي ) ٤إىل ( )١( اتانظر الفقر  )٨٨٨( 
، ٢٠٠٣ حوليـة ،ر الثامن عـن التحفظـات علـى املعاهـداتالتقري وانظر أيضاً أعاله. 

لـــد الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة  . ٩٦، الفقـــرة ٦٢ ، صAdd.1و A/CN.4/535ا
، املرجــع "... Simma, "Reservations to human rights treaties كــذلك  نظــروا

 .٦٦٨-٦٦٧ ص، )أعاله ٨٣٣ احلاشيةاملذكور (
 املبدأ التوجيهي.هذا من التعليق على  )٥(الفقرة أعاله انظر  )٨٨٩( 
ئــــق الرمسيــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة اخلمســــون، امللحــــق رقــــم )٨٩٠(   ٤٠ الو
لـد األول، أعاله ٦٥٢انظر احلاشية ( . ١٨، الفقـرة ١٣٥ صاملرفـق اخلـامس، )، ا

ـــة واضـــحة أنـــه رغـــم حـــدة ردود فعـــل فرنســـا واململكـــة املتحـــدة  دالل
ت املتحــدة علــى التعليــق العــام  ً ، فــ٢٤ رقــموالــوال مــن هــذه  إن أ

 .)٨٩١(على هذا املوقف تعرتض مل الدول الثالث
ويف وقــــت الحــــق، أكــــدت اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق  )٢٥( 

، هوطبقتــ ٢٤ رقــماإلنســان هــذا االســتنتاج الــوارد يف تعليقهــا العــام 
ضد ترينيداد  ِكِندي  راِول باملتعلق يف سياق النظر يف البالغ  وذلك

غـــــــــو يف قرارهـــــــــا بشـــــــــأن مقبوليـــــــــة  ،اللجنـــــــــة قـــــــــد فصـــــــــلت. و وتو
الــتحفظ الــذي أبدتــه الدولــة الطــرف  مســألة جــوازيف ، )٨٩٢(الطلــب

 حينمــا انضــمت مــن جديــد إىل الربوتوكــول االختيــاري األول للعهــد
حلقــــــوق املدنيــــــة والسياســــــية ر/مــــــايو  ٢٦يف  ،الــــــدويل اخلــــــاص  أ

، بعــد أن كانــت قــد انســحبت منــه يف اليــوم نفســه. وكانــت ١٩٩٨
غو قد سعت عن طريق حتفظها إىل استبعاد السـجناء تري نيداد وتو

إلعـــدام مـــن نطـــاق اختصـــاص اللجنـــة . )٨٩٣(الـــذين ُحكـــم علـــيهم 
إىل الطابع التمييزي للتحفظ، وجـدت اللجنـة أن الـتحفظ  واستناداً 

ــــــــرب  موضــــــــوع الربوتوكــــــــول [مــــــــع  متوافقــــــــاً [...] "ال ميكــــــــن أن يعت
[وبنــاء " يلــي: مــا اللجنــة إىل. وخلصــت )٨٩٤("وغرضــه] االختيــاري

                                                                                             
مـــــن الســـــيدة فرنســـــواز  ٢٠٠٤ يف عــــامقدمـــــة املنهائيـــــة العمــــل الورقـــــة  وانظــــر أيضـــــاً 
معاهــــــــــــــــدات حقــــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــــان علــــــــــــــــى لتحفظــــــــــــــــات بشــــــــــــــــأن اهامبســــــــــــــــون 

)E/CN.4/Sub.2/2004/42 للعجــــب أن يتوقــــع  ســــوف يكــــون مثــــرياً " :٥٧)، الفقــــرة
الــبعض مــن هيئــة معنيــة حبقــوق اإلنســان إنفــاذ حتفــظ اســتنتجت أنــه منــاف ملوضــوع 

ـــوكـــذلك ، ها]"وغرضـــاملعاهـــدة [ مـــن الســـيدة فرنســـواز عة املقدمـــة ورقـــة العمـــل املوسَّ
ال ميكـــن أن " :٥٩)، الفقـــرة أعـــاله ٨٧٢احلاشـــية ( عـــن املوضـــوع نفســـه هامبســـون

لرصــد إنفــاذ حتفــظ اســتنتجت أنــه منــاف  ملواضــيع املعاهــدة يتوقــع مــن هيئــة معنيــة 
اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، يف صــيغة واحــدة، مســألة  قــد مجعــت. و وأغراضــها"

جدال فيها) ومسـألة أثـر هـذا التنـايف  املتنايف (اليت الاستحالة نشوء أثر عن التحفظ 
علــى اكتســاب اجلهــة املتحفظــة صــفة الطـــرف (وهــي مســألة تثــري مناقشــات واســـعة 

ه)٣-٥-٤[ ٢-٥-٤التعليق على املبدأ التوجيهي انظر  ؛النطاق  .] أد
ت املتحـدة كل من انظر مالحظات   )٨٩١(  ئـق الرمسيـة (األمريكيـة الوال الو

)، أعـاله ٦٥٢انظر احلاشـية ( ٤٠ العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم للجمعية
لــــــد األول، املرفــــــق الســــــادس،  واململكــــــة املتحــــــدة (املرجــــــع  ؛١٤٢-١٣٨ صا

ئـق ، وفرنسا (تقرير اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان ؛)١٤٦-١٤٢ صنفسه،  الو
)، A/51/40( ٤٠ واخلمسـون، امللحـق رقـمالرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة احلاديـة 

لد األول، املرفق السادس،   ).١٢٧-١٢٤ صا
ــــدي  راِول، ٨٤٥/١٩٩٩ الــــبالغ رقــــم )٨٩٢(  غــــو ِكِن ، ضــــد ترينيــــداد وتو

ئــق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورةتقريــر اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان،   الو
لـــــــد )، A/55/40( ٤٠ اخلمســـــــون، امللحـــــــق رقـــــــمو  اخلامســـــــة ، املرفـــــــق الثـــــــاينا
 .ألف-عشر احلادي

اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان مبوجب العنصر اآلخر السـتنتاجات  )٨٩٣( 
، تفــــرتض اللجنــــة أن الدولــــة الطــــرف ظلــــت ٢٤ الــــواردة يف تعليقهــــا العــــام رقــــم

لربوتوكــول ــذه البســاطة ؛ و االختيــاري ُملزمــة   ســلِّمحــىت لــو لكــن األمــر لــيس 
غـــــو كانـــــت قـــــد انســـــحبت مـــــن الربوتوكـــــول لتصـــــّدق عليـــــه  ـــــداد وتو ن تريني

ا املقـــــرر اخلـــــاص أي  جديـــــد علـــــى الفـــــور (وهـــــي مســـــألة ال مـــــن يتخـــــذ بشـــــأ
 .)هنا موقف

ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٨٩٤(  اخلمسون، امللحـق و  اخلامسة الو
 .٧-٦، الفقرة أعاله) ٨٩٢(انظر احلاشية  ٤٠ رقم
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مينــع اللجنــة مــن النظــر يف هــذا الــبالغ  مــا علــى ذلــك، لــيس هنــاك]
وبعبــارة أخــرى، رأت  .)٨٩٥("الربوتوكــول االختيــاري أحكــام مبقتضــى

غــو حيــول  ال اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان أن حتفــظ ترينيــداد وتو
ســجني املــدعي، وهــو نفســه  إزاءدون تطبيــق الربوتوكــول االختيــاري 

ــــذا إلعــــدام. ل ــــه  ــــتحفظ ال ُحكــــم علي ــــر القــــانوين  ال ُحيــــدث ال األث
األثــر القــانوين لــتحفظ صـــحيح  وال )٨٩٦(املرتتــب علــى حتفــظ ُمنشــأ

 ُحيدث أي أثر. ال . فهذا التحفظ)٨٩٧(اعرتض عليه
ورأت كـــــذلك حمكمـــــة البلـــــدان األمريكيـــــة حلقـــــوق  )٢٦( 

واليتهـا مـن  الـذي يهـدف إىل احلـداجلـائز اإلنسان أن التحفظ غري 
ميكن أن ُحيـدث أي أثـر. وشـددت احملكمـة، يف قرارهـا  ال القضائية

غو  يلي: ما ، علىيف قضية هيلري ضد ترينيداد وتو
لقيـد   غـو االحتجـاج  يف الصـك الـذي  املـدرجال ميكن لرتينيـداد وتو

أعلنت فيه قبوهلا الشرط االختياري للوالية اإلجباريـة حملكمـة البلـدان األمريكيـة 
[حلقـــوق اإلنســـان:  مـــن االتفاقيـــة األمريكيـــة ٦٢حلقـــوق اإلنســـان وفقـــا للمـــادة 

، ألن هـــــذا القيـــــد يتنـــــاىف مـــــع موضـــــوع "ميثـــــاق ســـــان خوســـــيه، كوســـــتاريكا"]
 .)٨٩٨(وغرضها االتفاقية

كمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان هــذا وانتهجــت احمل )٢٧( 
ضــــــد بليلـــــوس قضـــــا الـــــنهج مـــــن حيـــــث املبـــــدأ حــــــني نظـــــرت يف 

. )٩٠١(لويزيـــدو ضـــد تركيـــاو )٩٠٠(يـــرب ضـــد سويســـرافو، )٨٩٩(سويســـرا
جــــــواز فبعـــــدما تبــــــّني للمحكمــــــة يف هــــــذه القضــــــا الــــــثالث عــــــدم 

ا سويســرا وتركيــا،  االتفاقيــة األوروبيــة  طبقــتالتحفظــات الــيت أبــد
. تكـــــن هنـــــاك حتفظـــــات إطالقـــــاً  مل أنـــــهلـــــو  كمـــــا  اإلنســـــانحلقـــــوق 
لتايل،  ُحتدث التحفظات أي أثر قانوين. مل و

__________ 
 رجع نفسه.امل )٨٩٥( 
 من دليل املمارسة. ٢-٤ الفرعانظر املبادئ التوجيهية الواردة يف  )٨٩٦( 
 من دليل املمارسة. ٣-٤ الفرع انظر املبادئ التوجيهية الواردة يف )٨٩٧( 
 )٨٩٨( Hilaire v. Trinidad and Tobago, Preliminary Objections, 

Judgment of 1 September 2001, Inter-American Court of Human 

Rights, Series C, No. 80, para. 98 ًاحلكـم الصـادر يف نفـس  . وانظـر أيضـا
 ,Benjamin et al. v. Trinidad and Tobagoالتاليــة: قضــية الاليــوم يف 

Preliminary Objections, Series C, No. 81, para. 89هــذا احلكــم  . ويف
نفس االستنتاجات دون أن تشري إىل أن التحفظ األخري، وصلت احملكمة إىل 
 .وغرضها يتناىف مع موضوع االتفاقية

 )٨٩٩( Belilos v. Switzerland  انظر احلاشية)٦٠أعاله)، الفقرة  ٤٥٨. 
 )٩٠٠( Weber v. Switzerland, Application no. 11034/84, Judgment 

of 22 May 1990, European Court of Human Rights, Judgments and 

Decisions: Series A, No. 177, paras. 36-38 . 
 )٩٠١( Loizidou v. Turkey, Preliminary Objections, Judgment of 23 

March 1995, Application No. 15318/89, European Court of Human 

Rights, Judgments and Decisions: Series A, No. 310, paras. 89-98. 

جلنـة القــانون إىل هـذا القبــول الواسـع، تعتقــد  ونظـراً  )٢٨( 
الــــتحفظ غـــــري  قـــــانوين علــــىأثــــر عـــــدم ترتــــب أي أن مبــــدأ  الــــدويل

لقـانون الوضـعي.  ويـرد هـذا الصحيح هو مبدأ يرتبط يف حد ذاتـه 
 .١-٥-٤يف اجلزء الثاين من املبدأ التوجيهي املبدأ 

ــ ووفقــاً  )٢٩(  يف داخــل اللجنــة، قــد يكــون  رأي ظــل منفــرداً ل
يكـون عـدمي األثـر  ال : فـالتحفظإىل املرونـة هذا املبدأ مفتقـراً عن التعبري 
إذا اعتُـــرب غــــري جـــائز مبوجــــب قـــرار ملــــزم جلميـــع األطــــراف يف  إال متامـــاً 

كــل يتعــني علــى   عــدم وجــود آليــة مــن هــذا القبيــل،ظــل  ويف املعاهــدة.
حيـال  إال يتحقـق بطـالن الـتحفظ فـال يف األمر بنفسها، تدولة أن تب

طــالً  كيــد (وفقــاوالغيــاً  الــدول الــيت تعتــربه  هـــو  ملــا . وصــحيح بكــل 
يصـــدر رأي عـــن طـــرف  مـــا مل مكـــرس يف النظـــام القـــانوين الـــدويل) أنـــه

، فســتظل مســألة صــحة الــتحفظ ةميتلــك الصــالحية الالزمــلـث حمايــد 
). لكـــن اللجنـــة لتحفظـــاتقائمـــة (ومـــن مث تـــربز أمهيـــة احلـــوار املتعلـــق 

لضرورة  ن عـاعتربت أن ليس من جمال لتكريس النسبية العامة الناشئة 
(الـذي  السـاريالقـانون  جـوهربـني  اخللـطجيب جتنب  إذ هذا املوقف،

وضـعه الـيت تنشـأ عـن  يرمي دليل املمارسة إىل حتديده) وحـل اخلالفـات
. فـالتحفظ إمـا صـحيح وإمـا غـري صـحيح بصـرف النظـر موضع التنفيـذ

املنظمـــات الدوليـــة يف  أو عـــن املواقـــف الفرديـــة الـــيت قـــد تتخـــذها الـــدول
وإمنـا هـي  ،نسـبية وال ذاتيـة ال بطالنـه مسـألة فـإنهـذا الصـدد، ومـن مث 

فعـل  دون أن يُفـرّغ ذلـك ردود ،مسألة ميكن وجيـب حسـمها موضـوعياً 
ا مـــن أمهيتهـــا، وهـــذا هـــو موضـــوع  أو األطـــراف األخـــرى مـــن مضـــمو

 من دليل املمارسة. ٣-٤ الفرعاملبادئ التوجيهية الواردة يف 
ضــع صــاحب الــتحفظ غــري الصــحيح و ]٣-٥-٤[ ٢-٥-٤

 لنسبة إىل املعاهدة
إذا صـــيغ حتفـــظ غـــري صـــحيح، اعُتـــربت الدولـــة  -١ 
منظمـة  أو املتحفظـة دولـة متعاقـدةاملنظمة الدوليـة  أو املتحفظة
ــــة، طرفــــاً يف املعاهــــدة دون  أو متعاقــــدة ــــربت، حســــب احلال اعُت

إذا أمكـــن التحقـــق مـــن أن لـــدى  إال االســـتفادة مـــن الـــتحفظ،
 املنظمة املذكورة نية خمالفة لذلك. أو الدولة

ــة صــاحب الــتحفظ بوضــع  -٢  جيــب التحقــق مــن ني
ــــذه الغايــــة يف  مجيــــع العوامــــل الــــيت قــــد تكــــون وثيقــــة الصــــلة

 يلي: ما يف ذلك مبا االعتبار،
 صيغة التحفظ؛ (أ) 

ت الصـــــادرة عـــــن صـــــاحب الـــــتحفظ عنـــــد  و(ب)  البيـــــا
 التصــــديق عليهــــا، أو عنــــد التوقيــــع أو التفــــاوض بشــــأن املعاهــــدة،

ملعاهدة؛ أو  عند إعرابه بطريقة أخرى عن املوافقة على االلتزام 

 التحفظ؛السلوك الالحق لصاحب  و(ج) 

ردود فعل الدول املتعاقـدة واملنظمـات املتعاقـدة  و(د) 
 األخرى؛
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ا التحفظ؛ أو احلكم و(ه)   األحكام اليت يتعلق 

 موضوع املعاهدة والغرض منها. و(و) 

 التعليق
مجيـــــــع املســـــــائل  ١-٥-٤ال حيــــــل املبـــــــدأ التــــــوجيهي  )١( 

ر بطـــالن حتفـــظ غـــري الثابـــت أن مثـــل . ورغـــم أن مـــن جــائز املتعلقــة 
راً  ال هذا التحفظ  قانونية، يبقى من الضروري فعليـاً  ميكن أن ُحيدث آ
دون  متعاقــداً  طرفــاً كــان صــاحب الــتحفظ يصــبح إذا   مــا حتديــد مســألة

علـــى  إذا كـــان بطـــالن حتفظـــه يـــؤثر أيضـــاً  مـــا أو االســـتفادة مـــن حتفظـــه
ملعاهــدة. حلــالن املبــدأ الواقــع، حيــرتم هــذان ا ويف موافقتــه علــى االلتــزام 

املعاهـدة يبـدأ نفـاذ فإما أن  :الذي يكرس انعدام األثر القانوين للتحفظ
دون أن يكون بوسـعه االسـتفادة مـن حتفظـه لصاحب التحفظ لنسبة 

ر املطلوبـــة؛ وإمـــا أن املعاهـــدة ال غـــري الصـــحيح الـــذي  ُحيـــدث إذن اآل
ي أثـر دث الـتحفظ أُحيـ وال ،لصـاحب الـتحفظلنسبة يبدأ نفاذها  ال

. ويرسـي )٩٠٢(توجد أي عالقة تعاهدية ال إذ - بطبيعة احلال هنا أيضاً 
مبــدأ حــل وســط بــني هــذين احللــني اللـــذين  ٢-٥-٤املبــدأ التــوجيهي 

"غــري قاطعــة")  -يبــدوان متنــافرين، وهــو حــل يســتند إىل قرينــة (بســيطة 
ملعاهدة دون أن يستطيع  االستفادة مؤداها أن صاحب التحفظ ملزم 

 إذا أعرب عن نية خمالفة.  إال فظ،التحمن 
والطرح األول املتمثل يف جواز الفصل بني التحفظ  )٢( 

ــ املتحفظــة الدولــةقبــول بــني و اجلــائز غــري  ملعاهــدة يلَق ى يف االلتــزام 
ــــــدول.  ــــــراهن بعــــــض التأييــــــد يف ممارســــــات ال وكثــــــري مــــــن الوقــــــت ال

تنبـــع بوضـــوح مـــن دافـــع عـــدم صـــحة االعرتاضـــات يف هـــذا الشـــأن 
فضًال بطالن ذلك التحفظ  ،يف كثري من األحيان ،التحفظ وتثبت

ر؛ ومــــع ذلــــك، فــــإن أصــــحاب هــــذه عــــن  عجــــزه عــــن إحــــداث آ
املعاهــدة، بــدء نفــاذ ميــانعون يف معظــم احلــاالت يف  ال االعرتاضــات

ييـــــدهم إلقامـــــة عال ـــــم يعلنـــــون  صـــــاحب  قـــــة تعاهديـــــة مـــــعبـــــل إ
 ،والالغــي لعــدم وجــود أثــر قــانوين للــتحفظ الباطــل . ونظــراً الــتحفظ

صاحب إىل إلزام  إال ميكن ملثل هذه العالقة التعاهدية أن تؤدي ال
 مـــن االســتفادةدون أن يكــون يف وســـعه  برمتهـــاملعاهــدة الــتحفظ 

 حتفظه.
دول الشــــمال تتبعهــــا وهــــذا الــــنهج تؤكــــده ممارســــة  )٣( 

اتفــــــق علــــــى تســــــميته  مــــــا بصــــــوغها )٩٠٣(األورويب علــــــى اخلصــــــوص
، علــى )٩٠٤(العرتاضــات ذات األثــر (أو اهلــدف) "فــوق األقصــى"

__________ 
؛ ٥٢ أعـــــاله)، ص ٣٧١، املرجـــــع املـــــذكور (احلاشـــــية Greig انظـــــر )٩٠٢( 
 Ryan Goodman, "Human rights treaties, invalid reservations, andو

State consent", AJIL, vol. 96 (2006), p. 531. 
 ,Klabbersفيمـــا خيـــص هـــذه املمارســـة، انظـــر علـــى حنـــو خـــاص  )٩٠٣( 

"Accepting the unacceptable? ..."٦٧٦احلاشــية انظــر ملرجــع املــذكور (، ا 
 .١٨٦-١٨٣ ص، )أعاله

 أعاله. ٨٨٨انظر احلاشية  )٩٠٤( 

غــرار اعـــرتاض الســويد علـــى الــتحفظ الـــذي أبدتــه الســـلفادور علـــى 
 :األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاقية حقوق

حلكومـــة الســـويدية علـــى الـــتحفظ املـــذكور بنـــاء علـــى ذلـــك، تعـــرتض ا 
الــذي أصــدرته حكومـــة مجهوريــة الســـلفادور بشــأن اتفاقيـــة حقــوق األشـــخاص 

طـــالً والغيــاً. يـــؤثر هــذا االعــرتاض علـــى بــدء نفـــاذ  وال ذوي اإلعاقــة، وتعتــربه 
االتفاقية املذكورة بـني السـلفادور والسـويد. وبـذلك، يبـدأ نفـاذ االتفاقيـة برمتهـا 

 .)٩٠٥(حتفظها ور والسويد دون أن تستفيد السلفادور منبني السلفاد

وهـــــذه االعرتاضـــــات الـــــيت تســـــتخدمها بكثـــــرة دول  )٤( 
ـا -الشـمال األورويب   ظهــرت - )٩٠٦(تبتــدع هـذه املمارســة مل مــع أ

تـــــت تســــتخدم بشــــكل متزايـــــدمنــــذ حنــــو مخســـــة عشــــر عامــــاً   ،، و
السـويد، أرادت سيما مـن جانـب الـدول األوروبيـة. فـإىل جانـب  ال

أن يرتتـب  )٩٠٩(وهولنـدا )٩٠٨(واجلمهورية التشيكية )٩٠٧(أيضا النمسا
يلند على اتفاقية حقوق  ا على حتفظي السلفادور و على اعرتاضا

 قصى.األفوق  أثرٌ األشخاص ذوي اإلعاقة 
، أبــدت عــدة دول ٢٠١٠ عــام ، يف مطلــعومــؤخراً  )٥( 

ت املتحــــدة أوروبيــــة اعرتاضــــات علــــى الــــتحفظ الــــذي أبدتــــه الــــو  ال
تقييــد  أو ظــرحب املتعلــقلربوتوكــول عنــدما قبلــت االلتــزام األمريكيــة 

ـــــث( اســـــتعمال األســـــلحة احملرقـــــة  التفاقيـــــة حظـــــر )الربوتوكـــــول الثال
تقييـــد اســــتعمال أســــلحة تقليديــــة معينـــة ميكــــن اعتبارهــــا مفرطــــة  أو

يقــل عــن  مــا ال عشــوائية األثــر. وتضــم هــذه االعرتاضــات أو الضــرر
 يســــمَّى مــــا ـــدف إىل إحــــداثصــــيغة مخســـة اعرتاضــــات تتضــــمن 

ملثــــــل، قرنــــــت إســــــبانيا وإســــــتونيا )٩١٠(ألثــــــر "فــــــوق األقصــــــى" . و
__________ 

 )٩٠٥( Multilateral Treaties ... ) ١٥-)، الفصـل الرابـعأعاله ٣٥٩احلاشية .
يلنــد علــى نفــس االتفاقيــة  وانظــر أيضــاً  اعــرتاض الســويد علــى الــتحفظ الــذي أبدتــه 

 (املرجع نفسه).
فــــــوق "أحــــــد أوائــــــل االعرتاضــــــات الــــــيت ميكــــــن اعتبارهــــــا ذات أثــــــر  )٩٠٦( 

 الربتغـــال رداً الـــذي أبدتـــه عـــرتاض االيعـــرب عنـــه صـــراحة، هـــو  ، وإن مل"األقصـــى
مييـز ضـد املـرأة على حتفظ ملـديف علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال الت

 .أعاله) ٨٧٩احلاشية  (انظر
 )٩٠٧( Multilateral Treaties ... ) ١٥-، الفصـل الرابـع)أعاله ٣٥٩احلاشية. 

بـــدء حيـــول دون  هـــذا االعـــرتاض ال"وأكـــدت احلكومـــة النمســـاوية يف اعرتاضـــها أن 
 ."بني النمسا والسلفادور *برمتهااالتفاقية نفاذ 

 .املرجع نفسه )٩٠٨( 
ترى حكومة " يلي: ذكرت احلكومة اهلولندية ماوقد املرجع نفسه.  )٩٠٩( 

يســتبعد  مملكــة هولنــدا أن الــتحفظ الــذي أبدتــه حكومــة مجهوريــة الســلفادور ال
يتعلــق بتطبيقهــا علــى مجهوريــة  ل األثــر القــانوين ألحكــام االتفاقيــة فيمــايعــدِّ  وال

 ."السلفادور
تعـــرتض ": النمســـا (٢-والعشـــرونالفصـــل الســـادس املرجـــع نفســـه،  )٩١٠( 

ت املتحـــدة  حكومـــة النمســـا علـــى الـــتحفظ املـــذكور أعـــاله الـــذي أبدتـــه الـــوال
تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن  تفاقيــة حظــر أوااألمريكيــة علــى 

 . ولكــــن هــــذا(الربوتوكــــول الثالــــث) عشــــوائية األثــــر اعتبارهــــا مفرطــــة الضــــرر أو
  

 )بع على الصفحة التالية(
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واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا والتفيــا والنــرويج والنمســا 
ا على التحفظ الذي أبدته قطر على اتفاقية القضاء  أيضاً  اعرتاضا

اعلى مجيع أشكال الت  مييـز ضـد املـرأة بتوضـيح مفـاده أن اعرتاضـا
املتحفظــة دون والدولــة االتفاقيــة بــني تلــك الــدول بــدء نفــاذ متنــع  ال

 .)٩١١(حتفظهـــــا مـــــن االســـــتفادةأن يكـــــون يف وســـــع هـــــذه األخـــــرية 
شـــك يف أن هــــذه املمارســــة املتبعـــة يف أورو إىل حــــد كبــــري قــــد  وال

ود الفعــل علــى بشــأن رد ١٩٩٩ لعــام ثــرت بتوصــية جملــس أورو
التحفظــات علــى املعاهــدات الدوليــة حينمــا تُعتــرب تلــك التحفظــات 
ستخدام  غري مقبولة؛ وتقرتح التوصية على الدول األعضاء أن ترد 

كبــري   إىل حــد تســري علــى منواهلــاالــيت  )٩١٢(بعــض البنــود النموذجيــة
 االعرتاضات السابقة الذكر. جداً 

من التأييـد  املمارسة جتد نوعاً وال شك يف أن هذه  )٦( 
يف قـرارات هيئـات حقــوق اإلنسـان وقـرارات احملــاكم اإلقليميـة، مثــل 
احملكمــــــة األوروبيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان وحمكمــــــة البلــــــدان األمريكيــــــة 

 اإلنسان. حلقوق
واحملكمــــــة األوروبيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان، يف قرارهــــــا  )٧( 

درته الــــذي أصـــــ )٩١٣(ضــــد سويســــرا سبليلـــــو  املبــــدئي بشــــأن قضــــية
عادة توصـيف اإلعـالن التفسـريي الـذي  مل بكامل هيئتها، تكتف 

أن تبـت فيمـا  أصـدرته احلكومـة السويسـرية، بـل وجـب عليهـا أيضـاً 
إلعالن التفسريي) صحيحاً   إذا كان التحفظ (الذي ُوصَف خطأ 

                                                                                             
 )بع( )٩١٠احلاشية (

ت املتحدة األمريكيـة  برمتهااالتفاقية بدء نفاذ حيول دون  املوقف ال بني الوال
تعــرتض حكومــة مجهوريــة قــربص علــى الــتحفظ املــذكور ")؛ وقــربص ("والنمســا
ت املتحـــــدة األمريكيــــــة علــــــى الربوتوكــــــول الثالــــــث أعـــــاله  الــــــذي أبدتــــــه الــــــوال

بــني  برمتهــااالتفاقيــة بــدء نفــاذ حيــول دون  . ولكــن هــذا املوقــف ال[لالتفاقيــة]
ت املتحـــدة األمريكيـــة ومجهوريـــة قـــربص تعـــرتض حكومـــة ")؛ والنـــرويج ("الـــوال

ت  مملكــــة النــــرويج علــــى الــــتحفظ املــــذكور أعــــاله الــــذي أبدتــــه حكومــــة الــــوال
تقييــد اســتعمال األســلحة  ظــر أوحب املتعلــقالربوتوكــول املتحــدة األمريكيــة علــى 

تقييـــد اســـتعمال  ظـــر أواألمـــم املتحـــدة حلالتفاقيـــة  )الربوتوكـــول الثالـــث( احملرقـــة
عشــوائية األثــر. ولكــن  أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو

بـني الـدولتني، دون أن  برمتـهالربوتوكـول بـدء نفـاذ حيـول دون  هذا االعرتاض ال
ت املتحــدة األمريكيــة  )؛ والســويد "حتفظهــامــن  فادةاالســتيكــون بوســع الــوال

تعــرتض حكومــة الســويد علــى الــتحفظ املــذكور أعــاله الــذي أبدتــه حكومــة "(
ت املتحـــدة األمريكيـــة علـــى  تقييـــد  التفاقيـــة حظـــر أوالربوتوكـــول الثالـــث الـــوال

عشوائية األثـر،  استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
بـــدء حيـــول هـــذا االعـــرتاض دون  أي أثـــر قـــانوين. والمـــن  وتعتــرب الـــتحفظ جمـــرداً 

ت املتحــدة األمريكيــة والســويد. نفــاذ  االتفاقيــة ويبــدأ نفــاذ االتفاقيــة بــني الــوال
ت املتحدة األمريكية والسويدبني  برمتها ت  الوال دون أن يكـون بوسـع الـوال

 ).االستفادة من حتفظها"املتحدة األمريكية 
 .٨-ل الرابعاملرجع نفسه، الفص )٩١١( 
جملـــــس املعتمـــــدة مـــــن جانـــــب جلنـــــة وزراء  R (99) 13 التوصــــية رقـــــم )٩١٢( 
ر/مايو  ١٨ يف أورو  .١٩٩٩أ
 )٩١٣( Belilos v. Switzerland  انظر احلاشية)أعاله). ٤٥٨ 

ال. وبعــــــــد أن خلصــــــــت احملكمــــــــة إىل عــــــــدم صــــــــحة الــــــــتحفظ  أم
 )٩١٤(٦٤الشــروط الـواردة يف املــادة يف ضـوء  وخصوصــاً السويسـري، 

 ، أضافت تقول:اإلنسان حلقوق األوروبية االتفاقيةمن 
وتعتــرب نفســها  ،شــك يف أن سويســرا ملزمــة مــن مــا ذاتــه، الوقــت ويف 

  .)٩١٥(التفاقية بغض النظر عن صحة اإلعالن ،ملزمة
، طُلـب مـن إحـدى دوائـر احملكمـة )٩١٦(يرب ضد سويسـراف قضية ويف

مــن االتفاقيـة، وفيمــا إذا   ٦مــن املـادة  ١الفقـرة  انطبــاقأن تبـت يف 
ـــة املـــدعى عليهـــا قـــد انتهكتهـــا، الـــتحفظ  انطبـــاق ويف كانـــت الدول

وهــو الــتحفظ الــذي تعتــربه الدولــة  -السويســري علــى ذلــك احلكــم 
ـــا التفســـريي. هـــذا الصـــدد،  ويف املـــدعى عليهـــا منفصـــًال عـــن إعال

 ١سويسـري علـى الفقـرة ذكرت احلكومة السويسرية أن "الـتحفظ ال
يـــــــرب يف مجيـــــــع األحـــــــوال مـــــــن فمينـــــــع الســـــــيد  ]...[ ٦مـــــــن املـــــــادة 

نتهــــاك مبــــدأ علنيـــــة اإلجــــراءات أمــــام حمــــاكم  وقضـــــاة االحتجــــاج 
ت" . ونظرت احملكمـة يف صـحة الـتحفظ السويسـري، )٩١٧(الكانتو

. والحظـت االتفاقيـةمـن  ٦٤يف مسألة توافقه مـع املـادة  وخصوصاً 
 :أن التحفظ

 مـــوجزاً  عرضـــاً " بـــهترفـــق  مل تويف أحـــد الشـــروط، ألن احلكومـــة السويســـريةال يســـ
مـــن  ٢ولكـــن الشــرط املــذكور يف الفقــرة املعنيــة]". لقــوانني لأو املعــين [ لقــانونل

مـــن عوامـــل اليقـــني  يشـــكل يف الوقـــت نفســـه دليـــل إثبـــات وعـــامالً " ٦٤املـــادة 
لألطـــــراف املتعاقـــــدة  ســـــيما ال - مـــــنح ضـــــمانة"يهـــــدف إىل هـــــو ؛ و "القـــــانوين

ا  ال ن الـــتحفظ - وهيئـــات االتفاقيـــة يتعـــدى نطـــاق األحكـــام الـــيت اســـتبعد
، سبليلــو  املــذكور أعــاله الصــادر يف قضــية انظــر احلكــم( "الدولــة املعنيــة صــراحةً 

Series A no. 132, pp. 27-28, § 59.( ينتهـــــــــك جتاهـــــــــل هـــــــــذا األمـــــــــر  وال
(املرجــع نفســه). وبنـاء علــى ذلــك، " ياً موضـوع شــرطاً "بــل  "حبتـاً  شــكلياً  شـرطاً "

 .)٩١٨(ينبغي اعتبار التحفظ السويسري املذكور حتفظاً غري صحيح

س ضـــــد بليلـــــو قضـــــية  قرارهـــــا يفذهبـــــت إليـــــه احملكمـــــة يف  ملـــــا وخالفـــــاً 
ـــــاسويســـــرا عمـــــا إذا كـــــان فتتســـــاءل  متـــــض قـــــدماً يف اســـــتدالهلا مل ، فإ

التفاقيـــة. بـــل  اللتـــزام  لـــبطالن الـــتحفظ تبعـــات علـــى تعهـــد سويســـرا 
لنظــر فيمــا إذا كانــت الفقــرة   ٦مــن املـــادة  ١اكتفــت، بكــل بســاطة، 
لفعـــل، وخلصـــت إىل أن  مـــن  ١الفقـــرة "مـــن االتفاقيـــة قـــد انتهكـــت 

. واعتـــــربت احملكمـــــة إذن، دون أن )٩١٩("قـــــد انتهكـــــت فعـــــالً  ٦املـــــادة 
التفاقيـة األوروبيـة صراحةً  تقول ذلك حلقـوق ، أن سويسرا تظل ُملزمـة 
 مـن االسـتفادةرغم بطالن حتفظها، دون أن يكون يف وسـعها اإلنسان 

  .٦ املادةمن  ١الفقرة وبذلك تنطبق عليها ذلك التحفظ؛ 
__________ 

 .اآلن ٥٧املادة  )٩١٤( 
 )٩١٥( Belilos v. Switzerland  انظر احلاشية)٦٠، الفقرة أعاله) ٤٥٨. 
 )٩١٦( Weber v. Switzerland ) أعاله). ٩٠٠انظر احلاشية 
 .٣٦املرجع نفسه، الفقرة  )٩١٧( 
 .٣٨املرجع نفسه، الفقرة  )٩١٨( 
 .٤٠املرجع نفسه، الفقرة  )٩١٩( 
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احملكمــــة  إحــــدى دوائــــرويف القــــرار الــــذي أصــــدرته  )٨( 
لويزيدو  األوروبية يف سرتاسبورغ بشأن االعرتاضات األولية يف قضية

، اغتنمـــت احملكمـــة الفرصـــة إلضـــفاء قـــدر كبـــري مـــن )٩٢٠(ضـــد تركيـــا
صـــحة يف الالدقـــة علـــى هـــذا االجتهـــاد القضـــائي. ورغـــم أن مســـألة 

ُتطرح بشأن حتفظ علـى حكـم مـن أحكـام االتفاقيـة  مل هذه القضية
تركيـــا علـــى اإلعـــالن االختيـــاري الـــذي قبلـــت  "حتفـــظ"وإمنـــا بشـــأن 

ـــــة للمحكمـــــة وفقـــــاً  مبقتضـــــاه ـــــة اإلجباري  ٤٦و ٢٥للمـــــادتني  الوالي
االتفاقيــــة، فــــإن الــــدروس املســــتفادة مــــن هــــذا القــــرار ميكــــن أن  مــــن
بســـهولة علـــى إشـــكالية التحفظــات. وبعـــد أن الحـــظ قضـــاة  تطبــق

املتعلقـــــــة احملكمـــــــة األوروبيـــــــة يف سرتاســـــــبورغ عـــــــدم صـــــــحة القيـــــــود 
ت قبوهلا اختصـاص  الختصاص املكاين ا تركيا إعال اليت قرنت 

جهــــم االســــتداليل وحبثــــوا "فيمــــا إذا كــــان  بــــع القضــــاة  احملكمــــة، 
ت القبــــــــول  جيــــــــوز، تبعــــــــاً  لــــــــذلك، التشــــــــكيك يف صــــــــحة إعــــــــال

 : يلي ما احملكمة . والحظت)٩٢١(نفسها"
ة أن تراعــي لــدى النظــر يف هــذه املســألة، جيــب علــى احملكمــ -٩٣ 

الطبيعة اخلاصة لالتفاقية بوصفها أداة من أدوات النظـام العـام األورويب حلمايـة 
ضـــمان "، واملتمثلـــة يف ١٩بـــين البشـــر، وأن تراعـــي رســـالتها، احملـــددة يف املـــادة 

ااحرتام االلتزامات   ."األطراف املتعاقدة السامية اليت تعهدت 

 ضـــد سويســـرا سو لـــبلي يةقضـــيف ر احملكمـــة أيضـــا بقرارهـــا وتـــذكّ  -٩٤ 
الــــذي أوضــــحت فيــــه، بعــــد أن اســــتبعدت و  ،١٩٨٨نيســــان/أبريل  ٢٩الصـــادر يف 

التفاقيـة ٦٤بسبب عدم توافقـه مـع املـادة  تفسريً  إعالً  ، أن سويسـرا تظـل ُملزمـة 
ا (  ).Series A no. 132, p. 28, para. 60رغم عدم صحة إعال

وال تعتقد احملكمة أن يف وسعها البت يف مسألة جواز  -٩٥ 
ت اليت  لرجوع إىل البيا ت تركيا  فصل األجزاء غري الصحيحة من إعال

ا ممثلو  ت، سواء أمام جلنة الوزراء أدىل  تركيا يف وقت الحق إليداع اإلعال
أمامها يف  أو )،٢٥املادة  الصادر مبوجبوأمام اللجنة (فيما خيص اإلعالن 
). وبشأن هذه النقطة، تالحظ ٤٦و ٢٥جلسة احملكمة (فيما خيص املادتني 

لنظر تكون احلكومة املدعى عليها قد أدركت،  أال احملكمة أن من املستبعد
تتمثل  ٤٦و ٢٥لمادتني ل وفقاً إىل انتهاج األطراف املتعاقدة ممارسة متسقة 

 املقيِّدة البنودشرط، أن  أو يف قبول اختصاص اللجنة واحملكمة دون قيد
نظام االتفاقية وأن أجهزة االتفاقية مبوجب  يف صحتها مشكوكٌ  املطعون فيها

يف هذا الصدد أن اللجنة سبق أن  لذكر اجلدير منو .جائزةقد تعتربها غري 
ا يف قضية   املسألة اللغوية يف بلجيكاأعربت أمام احملكمة، يف مرافعا

)Preliminary objection( كيلدسن وبوسك مادسن وبيدرسن ضد   وقضية
 judgments of 9 February 1967 and 7 December 1976, Series( الدامنرك

A nos. 5 and 23 respectively جتيز وضع  ال ٤٦)، عن رأي مفاده أن املادة
 the second(انظر، على التوايل، أي قيود على قبول اختصاص احملكمة 

memorial of the Commission of 14 July 1966, Series B no. 3, vol. I, 

p. 432, and the memorial of the Commission (Preliminary objection) 

of 26 January 1976, Series B no. 21, p. 119 .(وردود الفعل على 
ت الرتكية، اليت بدرت الحقاً  تؤيد  ]...[من عدة أطراف متعاقدة،  اإلعال

ن تكن جتهل الوضع  مل تركيا بقوة املالحظة املذكورة أعاله اليت تفيد 
__________ 

 )٩٢٠( Loizidou v. Turkey ) أعاله) ٩٠١انظر احلاشية. 
 .٨٩املرجع نفسه، الفقرة  )٩٢١( 

ت القانوين. وقيامها الحقاً  يداع اإلعال الصادرة ، يف تلك الظروف، 
وإيداع اإلعالن األخري بعد ردود الفعل من  - ٤٦و ٢٥املادتني مبوجب 

ا كانت مستعدة  -األطراف املتعاقدة على النحو املذكور أعاله  يشري إىل أ
ن  ادة املتنازع املقيِّ  البنودية عدم صحة أجهزة االتفاق تعلنللمجازفة   بشأ

ت  جيوز  ال ضوء ذلك، ويف .نفسهادون أن يؤثر ذلك على صحة اإلعال
ا املمثلون  للحكومة املدعى عليها أن ت الالحقة اليت أدىل  لبيا تتمسك 

املتمثلة يف قبول  - رغم التخفيفات -عن النية األساسية  لكي ترتاجعاألتراك 
 اللجنة واحملكمة.اختصاص 
ولــذلك يتعــني علــى احملكمــة، يف ســياق ممارســة املســؤوليات  -٩٦ 

لرجـوع إىل نـص كـل ١٩امللقاة على كاهلها مبوجب املادة  ، أن حتسـم املسـألة 
ت وإىل الطابع اخلاص لنظام االتفاقية. و تلك من  هـذا جيـب القـول إن اإلعال

هـا ألن هـذه هـي الطريقـة الـيت النظام يدعو إىل فصل األحكام اليت يُعـرتض علي
ــــة يف مجيــــع  ت املكرســــة يف االتفاقي ميكــــن مــــن خالهلــــا ضــــمان احلقــــوق واحلــــر

االت اليت تقع حتت "والية" تركيا مبفهوم املادة   من االتفاقية. ١ا
تقـــــد و  -٩٧   صــــــيغة ويف نظـــــرت احملكمــــــة يف نصـــــوص اإلعـــــال

اإذا كان ميكن فصل القيود املتنازع  ما القيود ملعرفة  عـن صـكوك القبـول، بشأ
عنهــا.  ميكــن فصــله ال منهــا أصــلياً  إذا كانــت تلــك القيــود تشــكل جــزءاً  مــا أو

ملادتني نُظر إىل وحىت لو  ت املتعلقة  ، ترى جمتمعة ٤٦و ٢٥نصوص اإلعال
 حنــو عــن بقيــة الــنص، علــى املطعــون فيهــااحملكمــة أن مــن املمكــن فصــل القيــود 

 .الشروط االختياريةسالمة قبول ميس ب ال
ــــــب علــــــى ذلــــــك أن  -٩٨  تاإلويرتت كــــــانون   ٢٨ املؤرخــــــة عــــــال

الصــــــــــادرة مبوجــــــــــب  ١٩٩٠ كــــــــــانون الثاين/ينــــــــــاير  ٢٢و ١٩٨٧الثاين/ينــــــــــاير 
اللجنـة الختصـاص من االتفاقية تشتمل على قبول صـحيح  ٤٦و ٢٥ املادتني
 .)٩٢٢(واحملكمة

البلــدان األمريكيــة حلقــوق حمكمــة  والحظــت أيضــاً  )٩( 
، يف حكمهـا الصـادر بشـأن االعرتاضـات األوليـة يف قضــية اإلنسـان

ــــيه غــــوريل ــــداد وتو ــــه نظــــراً  )٩٢٣( ضــــد تريني  موضــــوع وغــــرضإىل  أن
ــــــة اال ــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان: "ميثــــــاق ســــــان خوســــــيه،  تفاقي األمريكي

غــو االســتفادة مــنكوســتاريكا" ــا  ، لــيس بوســع ترينيــداد وتو إعال
ذي حيـــّد مـــن نطـــاق قبـــول واليـــة احملكمـــة، ولكنهـــا تبقـــى ُملزمــــة الـــ

 .)٩٢٤(الوالية اإلجبارية بقبوهلا تلك
ضـــد  ِكِنـــدي  راِولويف الــبالغ الفـــردي الـــذي قدمــه  )١٠( 

غــــو رضــــت علــــى اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق اإلنســــان ، عُ ترينيــــداد وتو
لــتحفظ الــذي  ة تتعلــق  الدولــة الطــرف حــني صــاغته مســألة مشــا

ــــدويل  مها جمــــدداً انضــــما ــــاري األول للعهــــد ال إىل الربوتوكــــول االختي
حلقــوق املدنيــة والسياســية. وبعــد أن خلصــت اللجنــة إىل  اخلــاص 

، بســــبب طابعــــه النحــــوالــــتحفظ املصــــاغ علــــى ذلــــك جــــواز عــــدم 
وبنــــاء علـــى ذلــــك، لــــيس [يلــــي: " مـــا التمييـــزي، اكتفــــت مبالحظــــة

 مبقتضــى أحكــاممينــع اللجنــة مــن النظــر يف هــذا الــبالغ  مــا ]هنــاك
__________ 

 .٩٨-٩٣املرجع نفسه، الفقرات  )٩٢٢( 
 )٩٢٣( Hilaire v. Trinidad and Tobago  انظر احلاشية)أعاله) ٨٩٨. 
 .٩٨املرجع نفسه، الفقرة  )٩٢٤( 

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   153 13/07/2020   08:17:47



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 148   والستني الثانية دور
 

 

غـو . و )٩٢٥(الربوتوكول االختياري" بعبارة أخـرى، تظـل ترينيـداد وتو
لربوتوكول دون أن يكون يف وسعها االستفادة من الـتحفظ  ملزمة 

 الذي أبدته.
ويتســق هــذا القــرار الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة حبقــوق  )١١( 

ا بشـأن املسـائل  ٢٤ رقمالواردة يف التعليق العام  اإلنسان مع استنتاجا
لتحفظـــات الـــيت تبـــدى لـــدى التصـــديق علـــى العهـــد علـــى  أو املتعلقـــة 

ـــــه ـــــاريني امللحقـــــني ب ـــــدى االنضـــــمام إىل هـــــذه  أو الربوتوكـــــولني االختي ل
ت الـــيت تصـــدر يف إطـــار املـــادة  يتعلـــق فيمـــا أو الصـــكوك  ٤١إلعـــال
 أن اللجنة فيهااليت أكدت و ، )٩٢٦(من العهد

ن  ال النتيجــة الــيت ترتتــب عــادة علــى عــدم قبــول الــتحفظ تتمثــل يف عــدم ســـر
لطـــرف املـــتحفظ. بـــل إن مثـــل هـــذا الـــتحفظ يكـــون بصـــورة عامـــة علـــى االعهــد 
فـــــذاً  قــــابالً  لنســـــبة للطـــــرف املـــــتحفظ دون  للفصـــــل مبعـــــىن أن العهـــــد يكـــــون 

 .)٩٢٧(تحفظال مناستفادته 

لــــــذكر  )١٢(  أن الــــــنص الــــــذي اعتمدتــــــه ومــــــن اجلــــــدير 
ن هــذه النتيجـــة  ال اللجنــة هــي النتيجـــة املمكنـــة  "العاديـــة"يـــوحي 

 يستبعد احتمال وجود حلول ممكنة أخرى. وال الوحيدة،
أكدت فرنسا على حنو قـاطع يف  ،ويف مقابل ذلك )١٣( 

ــا الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة  ٢٤ رقــمعلــى التعليــق العــام  مالحظا
 أن اإلنسانحبقوق 

 ً كــــان نوعهــــا، ختضــــع لقــــانون املعاهــــدات وتقــــوم علــــى موافقــــة   االتفاقــــات، أ
التحفظــــات هــــي الشــــروط الــــيت تعلــــق الــــدول هــــذه املوافقــــة  [...]األطــــراف، و

لتايل لضرورة، إذا ،عليها، و ربت هـذه التحفظـات اعتُ  ما يكون احلل الوحيد 
طــالن هـــذه املوافقــة وتقريـــر ، إعــالن بوغرضـــها] موضـــوع املعاهــدة[متنافيــة مــع 

 .)٩٢٨(يف الصك املعين عدم إمكانية اعتبار هذه الدول أطرافاً 

اجلــــواب إن وجهــــة النظــــر هــــذه الــــيت تنطــــوي علــــى  )١٤( 
صـاحب الـتحفظ  املتمثـل فيمـا إذا كـان السؤال املثارعلى املعاكس 

ال تنطلـــق مـــن مبـــدأ  أم تعاقـــداملطـــرف الصـــفة غــري اجلـــائز يكتســـب 
مفاده أن بطالن التحفظ يؤثر على جممل الفعـل املعـربِّ عـن االلتـزام 

ً  لتقيـد  موافقــاً  ملعاهــدة. وقــد قــدمت حمكمـة العــدل الدوليــة جــوا
علـى السـؤال  رداً  ١٩٥١ عـام يف هذا الصدد يف فتواها الصادرة يف
 األول الذي طرحته اجلمعية العامة:

__________ 
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٩٢٥(  اخلمسون، امللحـق و  اخلامسة الو
 )٢٥(الفقـرة  . وانظر أيضـاً ٧-٦أعاله)، الفقرة  ٨٩٢(انظر احلاشية  ٤٠ رقم

 أعاله. ١-٥-٤من التعليق على املبدأ التوجيهي 
ئق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلمسـون، امللحـق رقـم )٩٢٦(   ٤٠ الو
لد األول، )، أعاله ٦٥٢انظر احلاشية (  .١٣٧-١٣٠ صاملرفق اخلامس، ا

 .١٨، الفقرة ١٣٥ املرجع نفسه، ص )٩٢٧( 
ئق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدور  )٩٢٨(   ة احلاديـة واخلمسـون، امللحـقالو

لــــــــد األول، أعــــــــاله ٨٩١انظــــــــر احلاشــــــــية ( ٤٠ رقــــــــم املرفــــــــق الســــــــادس، )، ا
 .١٣، الفقرة ١٢٦ ص

 ومتســــكت بـــه، واعــــرتض عليـــه واحــــد يت أبــــدت حتفظـــاً ميكـــن اعتبـــار الدولــــة الـــ
يف  تعـرتض عليـه األطـراف األخـرى، طرفـاً  مل أكثر من أطراف االتفاقية بينما أو

وإال  ؛وغرضـها مـع موضـوع االتفاقيـة االتفاقية إذا كان التحفظ املـذكور متوافقـاً 
 .)٩٢٩(*فيها طرفاً  تُعترب فال

ـــــدو الـــــتحفظ مبث ووفقـــــاً  )١٥(  ـــــة شـــــرطهلـــــذا الـــــنهج، يب  اب
ملعاهــدة، وهــوالدولــة وافقــة ملغــىن عنــه  ال  املتحفظــة علــى االلتــزام 
احلل الوحيد املتسق مع مبدأ الرتاضي. فإذا كان الشرط غري يُعّد  ما

هـذه احلالـة، يعـود  ويف .تتحقق موافقة الدولة املتحفظة ال صحيح،
ملعاجلـــة املتحفظـــة وحـــدها أمـــر اختـــاذ القـــرارات الضـــرورية الدولـــة إىل 

 دامـــت مـــا يف املعاهـــدة ينبغـــي اعتبارهـــا طرفـــاً  وال بطـــالن حتفظهـــا،
 تعدله. أو تسحب حتفظها مل

 أن ممارسات األمني العام بصفته وديعاً  ويبدو أيضاً  )١٦( 
هــذا  ويف للمعاهــدات املتعــددة األطــراف تؤكــد هــذا احلــل اجلــذري.

ممارســــــات األمــــــني العــــــام بوصــــــفه وديعــــــاً مــــــوجز الصــــــدد، يوضــــــح 
 يلي: ما لمعاهدات املتعددة األطرافل

إذا كانـــت املعاهـــدة حتظـــر أي حتفـــظ، يـــرفض األمـــني العـــام  -١٩١ 
يوجـــه إىل  وال قبـــول إيـــداع الصـــك. ويلفـــت انتبـــاه الدولـــة املعنيـــة إىل املشـــكلة،

 .]...[بشأن الصك  إخطاراً املعنية الدول األخرى 

 وإذا كــــــان حظــــــر التحفظــــــات يقتصــــــر علــــــى مــــــواد معينــــــة، -١٩٢ 
بشـــأن أحكـــام معينـــة فقـــط،  إال قبـــلتُ  ال لعكـــس، إذا كانـــت التحفظـــات أو

تكـون التحفظـات متفقـة  ال املتبعـة عنـدمايتصرف األمني العـام بـنفس الطريقـة 
 ]....، [يقتضيه اختالف احلال ما أحكام املعاهدة، مع مراعاةمع 

مــن  يتبــنيحينمــا  إال اإليــداعيــرفض  ال األمــني العــام بيــد أن -١٩٣ 
لصـــك يشـــكل حتفظـــاً  غـــري  الوهلـــة األوىل دون أدىن شـــك أن اإلعـــالن املرفـــق 

، كـذلك يف حالـة وجـود إعـالن يـذكر، مـثالً   األمـرجائز. ومـن املؤكـد أن يكـون 
، يف حــني أن املعاهــدة حتظــر مجيــع (صـاد)"ادة املــتطبــق  لــن (ســني)دولـة "الأن 

 .)٩٣٠((صاد) حتظر التحفظات على املادة أو التحفظات

ــــــال، وإن )١٧(  تكــــــن  مل وممارســــــات الــــــدول يف هــــــذا ا
بدرجـة أقـل مـن االتسـاق. فعلـى سـبيل املثـال، تتسـم ، منعدمة متامـاً 

قدمت إسرائيل وإيطاليا واململكة املتحدة اعرتاضـات علـى الـتحفظ 
الـــــذي أبدتـــــه بورونـــــدي حـــــني انضـــــمامها إىل اتفاقيـــــة منـــــع اجلـــــرائم 
املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفـون 

__________ 
 )٩٢٩( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله)،  ٣٢٣(انظــر احلاشــية
 .٢٩ ص
 )٩٣٠( Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary 

of Multilateral Treaties  الفقــــــــرات ،٥٧ أعــــــــاله)، ص ٥٧٥(انظــــــــر احلاشــــــــية 
ذا التمييـز، انظـر، مـع ذلـك، املبـدأ التـوجيهي  . وفيما١٩٣-١٩١  ٣-٣يتعلق 

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٩ حوليــة(نتــائج عــدم جــواز الــتحفظ) والتعليــق عليــه ( ، ا
 ).١٦٠-١٥٧ ثاين)، صال
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تعتقـــد  . ولكـــن بينمـــا١٩٧٣ لعـــام الدبلوماســـيون، واملعاقبـــة عليهـــا
أن الـــتحفظ الـــذي أبدتـــه احلكومـــة البورونديـــة هـــذه الـــدول الـــثالث 

لـيس يف وسـعها أن تعتـرب وأنـه  وغرضـها يتناىف مع موضوع االتفاقية
تســـــحب  مل دامـــــت مـــــا انضـــــمام بورونـــــدي إىل االتفاقيـــــة صـــــحيحاً 

ـــــدولت فـــــإن ،)٩٣١(الـــــتحفظ املـــــذكور (مجهوريـــــة أملانيـــــا  ني األخـــــرينيال
علــــــى الــــــتحفظ الــــــذي أبدتــــــه  وفرنســــــا) اللتــــــني اعرتضــــــتااالحتاديــــــة 
عالن من مل بوروندي  .)٩٣٢(هذا القبيل تقر اعرتاضيهما 
وكانت حكومة مجهوريـة الصـني الـيت صـدقت علـى  )١٨( 

دة اجلماعيــــــــــــة واملعاقبــــــــــــة عليهــــــــــــا يف ــــــــــــة منــــــــــــع جرميــــــــــــة اإل  اتفاقي
ا )٩٣٣(١٩٥١ عام  قد ذكرت أ

 التوقيـــع علـــى االتفاقيـــة ، لـــدىماثلـــة الصـــادرةتتعـــرتض علـــى مجيـــع التحفظـــات امل
ت االشــــــرتاكية  إليهــــــا،االنضــــــمام  أو التصــــــديق عليهــــــا أو عــــــن احتــــــاد اجلمهــــــور

ومجهوريـــــــة أوكرانيـــــــا االشـــــــرتاكية  وتشيكوســـــــلوفاكيا وبولنـــــــدا الســـــــوفياتية وبلغـــــــار
تعتـرب و . ورومانيـا وهنغـارالبيالروسـية  مهورية االشرتاكية السـوفياتيةاجلالسوفياتية و 

 احلكومــــة الصــــينية أن التحفظــــات املــــذكورة أعــــاله تتنــــاىف مــــع موضــــوع املعاهــــدة
ا حمكمــة العــدل الدوليــة يف وغرضــها لتــايل، ومبوجــب الفتــوى الــيت أصــدر  ٢٨؛ و

ر/مايو   .)٩٣٤(يف االتفاقية تعترب الدول املذكورة أعاله أطرافاً  لن ،١٩٥١أ

ـــــــ ـــــــري مـــــــن التحفظـــــــات مـــــــن هـــــــذا الن وع، فـــــــإن ورغـــــــم العـــــــدد الكب
 هولنـــــدا هـــــي الوحيـــــدة الـــــيت صـــــاغت اعرتاضـــــاً ممـــــاثًال يف حكومـــــة

 .)٩٣٥(١٩٦٦ عام
__________ 

 )٩٣١( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل )أعـــــاله ٣٥٩احلاشـــــية ،
 .٧-عشر الثامن

تـرى "نص االعرتاض الذي قدمته مجهورية أملانيا االحتادية كالتـايل:  )٩٣٢( 
حكومـــة مجهوريـــة أملانيـــا االحتاديـــة أن الــــتحفظ الـــذي أبدتـــه حكومـــة مجهوريــــة 

مــن اتفاقيــة منــع  ٦مــن املــادة  ١والفقــرة  ٢املــادة مــن  ٢بورونــدي علــى الفقــرة 
اجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد األشـــخاص املتمتعـــني حبمايـــة دوليـــة، مبـــن فـــيهم املوظفـــون 

(املرجــع  وغرضـها" الدبلوماسـيون، واملعاقبـة عليهــا، يتنـاىف مـع موضــوع االتفاقيـة
ـا  ض تعـرت "نفسه). وأعلنـت احلكومـة الفرنسـية حـني انضـمامها إىل االتفاقيـة أ

 ١٩٨٠كــانون األول/ديســـمرب   ١٧علــى اإلعــالن الــذي أصـــدرته بورونــدي يف 
" ٦مـــن املـــادة  ١والفقـــرة  ٢مـــن املـــادة  ٢لتقييـــد نطـــاق تطبيـــق أحكـــام الفقـــرة 

 (املرجع نفسه).
تشــــرين  ٢٥جـــاء هــــذا اإلخطـــار قبــــل اعتمــــاد اجلمعيـــة العامــــة، يف  )٩٣٣( 

أن تقــــــر "يــــــه ) الــــــذي قــــــررت ف٢٦-(د٢٧٥٨، القــــــرار ١٩٧١األول/أكتــــــوبر 
جلمهورية الصني الشعبية مجيع حقوقها، وأن تعرتف مبمثلي حكومتها بوصفهم 

؛ وأعلنــــت حكومــــة "وحــــدهم املمثلــــني الشــــرعيني للصــــني لــــدى األمــــم املتحــــدة
علــــى  ١٩٨٣نيســــان/أبريل  ١٨مجهوريــــة الصــــني الشــــعبية، حــــني صــــدقت يف 

دة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهــــااتفاقيـــة  تصـــديق الســــلطات "، أن منـــع جرميــــة اإل
سـم   ١٩٥١متوز/يوليـه  ١٩علـى االتفاقيـة املـذكورة يف  الصـنياحمللية التايوانيـة 

طــل والغ" ،غــري قــانوين لتــايل  احلاشــية ( ... Multilateral Treaties( وهــو 
 ).١-الفصل الرابع، )أعاله ٣٥٩

 املرجع نفسه. )٩٣٤( 
ـــا تعلـــن حكومـــة ": هولنـــدا اعـــرتاضفيمـــا يلـــي نـــص  )٩٣٥(  مملكـــة هولنـــدا أ

ت االشـــرتاكية الســـوفياتية وألبانيـــا  تعتــرب التحفظـــات الصـــادرة عـــن احتـــاد اجلمهـــور

ويف الغالبية العظمى من احلاالت، فـإن الـدول الـيت  )١٩( 
معتــــربة أنــــه غــــري صــــحيح تعلــــن  مــــا تبــــدي اعرتاضــــات علــــى حتفــــظ

ــا بــدء نفــاذ حيــول دون  ال صــراحة أن اعرتاضــها املعاهــدة يف عالقا
املتحفظة، دون أن ترى ضرورة إلعطاء تفسريات إضافية الدولة مع 

بشــأن مضــمون العالقـــات التعاهديــة الــيت حيتمـــل أن تنشــأ بينهمـــا. 
تعليقات من  ٢٠٠٥ عام قد طلبت يف وكانت جلنة القانون الدويل

 الدول األعضاء على السؤال التايل:
يتفـــق مـــع موضـــوع  ال فـــظ تـــرى أنـــهتعـــرتض الـــدول علـــى حت مـــا كثـــرياً  
ـا والغـرض منهـا مـا معاهدة ، ولكـن دون معارضـة بـدء نفـاذ املعاهـدة يف عالقا

. وترحـب اللجنــة بصــورة خاصـة بتلقــي تعليقــات اجلهــة الـيت تبــدي الــتحفظمـع 
ر الـيت تتوقـع احلكومات على هذه املمارسة. وهـي تـود بوجـه خـاص معرفـة  اآل

وكيــــــف تتفـــــق هــــــذه اضـــــات أن ترتتــــــب عليهـــــا، اجلهـــــات املبديـــــة لتلــــــك االعرت 
 (ج) مـن اتفاقيـة فيينـا١٩تراه احلكومـات، مـع أحكـام املـادة  ملا املمارسة، وفقاً 

 .)٩٣٦(١٩٦٩ لعام

 يفبوضوح من وجهات النظر اليت أعربت عنها وفود عديدة  ويتبني
السـؤال  التعامـل مـعاللجنة السادسة استمرار اخلـالف بشـأن كيفيـة 

ملعاهــــدة يف حالــــة عــــدم ب الشـــائك املتعلــــق لتقيـــد  صــــحة االلتــــزام 
أن هـــــذه املمارســـــة  )٩٣٧(صــــحة الـــــتحفظ. فقــــد أكـــــدت عــــدة دول

، يف مجيــع األحــوال، "ال ميكــن االعــرتاض صــاحبتعكــس "مفارقــة" وأن 
ـــــــتحفظ و[يت ببســـــــاطة ـــــــو كمـــــــا  صـــــــرف]أن [يتجاهـــــــل] ال  غـــــــري كـــــــان  ل

 . وأكد الوفد الفرنسي أن )٩٣٨("قائم
 ه يتــيحألنــفـوق األقصــى]"  اً أثــر يســمَّى "[ مــا لـه]مثـل هــذا االعــرتاض ســيكون [

يقـــوِّض  مـــا وهـــو تطبيـــق املعاهـــدة بكاملهـــا دون اعتبـــار للـــتحفظ الـــذي أبـــدي،
 . )٩٣٩(املعاهداتاملبدأ الرئيسي [لتوافق] اآلراء الذي يقوم عليه قانون 

صـــــاحب صـــــبح يأخـــــرى ذكـــــرت أن مـــــن األفضـــــل أن  ولكـــــن دوالً 
بــدًال مــن اســتبعاده علــى متعاقــدة منظمــة  أو متعاقــدةدولــة الـتحفظ 

                                                                                             
مهوريــــــة االشـــــرتاكية الســــــوفياتية اجلوبلغـــــار وبولنـــــدا وتشيكوســــــلوفاكيا واجلزائـــــر و 

ورومانيـــا واملغـــرب واهلنـــد البيالروســـية مهوريـــة االشـــرتاكية الســـوفياتية اجلو األوكرانيـــة 
دة اجلماعيـــة واملعاقبـــة التاســـعة شـــأن املـــادة وهنغـــار ب مـــن اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإل

ريس يف  ب التوقيع عليها يف   ١٩٤٨كـانون األول/ديسـمرب   ٩عليها اليت فُتح 
لتــايل، المتنافيــة مــع موضــوع االتفاقيــة وغرضــها تعتــرب حكومــة مملكــة هولنــدا  . و

(املرجــع  "فظــات مــن هــذا القبيــلســتبدي حت دولــة أبــدت أو طرفــاً يف االتفاقيــة أيَ 
 نفسه).

لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٥ حولية )٩٣٦(   .٢٩، الفقرة ، ا
ئـــــق الرمسيـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة انظـــــر )٩٣٧(  اللجنـــــة ون، الســـــت الو

؛ (اململكـــــة املتحـــــدة) ٣، الفقـــــرة )A/C.6/60/SR.14( ١٤، اجللســـــة السادســـــة
 ١٦اجللســـــــــــة املرجـــــــــــع نفســـــــــــه، (فرنســـــــــــا)؛ و  ٧٢ الفقـــــــــــرةواملرجـــــــــــع نفســـــــــــه، 

)A/C.6/60/SR.16( ٤٤الفقـــــــــرة ؛ واملرجـــــــــع نفســـــــــه، (إيطاليـــــــــا) ٢٠، الفقـــــــــرة 
 (الربتغال).

 ٧٢ ، الفقــــــــــرة)A/C.6/60/SR.14( ١٤اجللســــــــــة املرجــــــــــع نفســــــــــه،  )٩٣٨( 
 (فرنسا).

 املرجع نفسه. )٩٣٩( 
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هذا الصدد، أكـد ممثـل السـويد  ويف هذا النحو من دائرة األطراف.
سم بلدان الشمال األورويب  أن متكلماً 

ــــــيت  املعاهــــــدة موضــــــوع [تتفــــــق مــــــع  ال ممارســــــة فصــــــل التحفظــــــات ال
مــن غــري  الــيت يتضــح منهــا أن ١٩إمنــا تتفــق بشــكل جيــد مــع املــادة وغرضــها] 

يكـون يف العالقات التعاهدية بـني الـدول. وقـد  املتوقع إدخال هذه التحفظات
[اجلـــــائزة] هــــــو اســــــتبعاد االعــــــرتاض علـــــى التحفظــــــات غــــــري يف بــــــدائل ال أحـــــد

 العالقــــــاتالفصــــــل يــــــؤمِّن التعاهديــــــة الثنائيــــــة كليــــــاً، ولكــــــن خيــــــار العالقــــــات 
 .)٩٤٠(النظام التعاهدييف إطار  ]لحوار[فرصاً لالتعاهدية الثنائية ويتيح 

لـذكرغري أنـه  )٢٠(  أن أنصـار وجهـة النظـر  مـن اجلـدير 
رادة صـــاحب الـــتحفظ:  مرهـــوً املعاهـــدة بـــدء نفـــاذ هـــذه جعلـــوا 

 املتحفظـــــة"ومــــع ذلــــك ينبغــــي أن تؤخــــذ يف االعتبــــار إرادة الدولــــة 
 .)٩٤١("والتحفظات لعالقة بني التصديق على املعاهدة يتعلق فيما

بــدء احللــني والــرأيني بشــأن مســألة هــذين رغــم أن و  )٢١( 
مــــا متامــــاً  املعاهــــدة قــــد يبــــدوان للوهلــــة األوىل متناقضــــنينفــــاذ  ، فإ

وهـــــو مبـــــدأ  أال مـــــع املبـــــدأ األساســـــي لقـــــانون املعاهـــــدات،يتفقـــــان 
 مــــن شــــك يف أن احلــــل يكمــــن ببســــاطة يف إرادة. لــــذا فمــــا التوافــــق

 يكــــن مل إذاملعاهــــدة حــــىت  هــــل ينــــوي التقيــــد: صــــاحب الــــتحفظ
هــل يشــكل  أم -دون االســتفادة مــن الــتحفظ  - اً حتفظــه صــحيح

ملعاهدة؟ ال حتفظه شرطاً  لتقيد   غىن عنه اللتزامه 
لنســــــــــبة ملشــــــــــكلة التحفظــــــــــات علــــــــــى  )٢٢(   الشــــــــــرطو

واليـة اإلجباريـة حملكمـة العـدل الدوليـة مبوجـب لاملتعلـق االختياري 
مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة، وهــــي  ٣٦مــــن املــــادة  ٢الفقــــرة 

ة، ذكــر  كانــت  مشــكلة خاصــة وإن خــت،القاضــي مشــا يف  لوتر
األوليـــة يف االعرتاضـــات بقـــرار احملكمـــة بشـــأن  املرفـــقرأيـــه املخـــالف 

 ، أنهإنرتهاندلقضية 
 اســــياً للقبــــول، مبعــــىن أنــــه لــــوال هــــذا الــــتحفظإذا كــــان هــــذا الــــتحفظ شــــرطاً أس

بتحمــــل االلتــــزام قــــط كانــــت الدولــــة الــــيت أصــــدرت اإلعــــالن قــــد رضــــيت  ملــــا

__________ 
املرجـــع نفســـه، انظـــر أيضـــاً و . (الســـويد) ٢٣، الفقـــرة املرجـــع نفســـه )٩٤٠( 

املرجــــــــع نفســــــــه، (إســـــــبانيا)؛ و  ٢٤، الفقــــــــرة )A/C.6/60/SR.17( ١٧ اجللســـــــة
)؛ و  ٨٦ ، الفقــــــــرة)A/C.6/60/SR.18( ١٨ اجللســــــــة املرجــــــــع نفســــــــه، (مــــــــاليز
ن). ٣٩، الفقرة )A/C.6/60/SR.19( ١٩ اجللسة  (اليو

 ٢٣ ، الفقــــــــــرة)A/C.6/60/SR.14( ١٤اجللســــــــــة املرجــــــــــع نفســــــــــه،  )٩٤١( 
: )٤ ، الفقـــرة(املرجـــع نفســـهانظـــر أيضـــاً موقـــف اململكـــة املتحـــدة و (الســـويد). 

لالعــرتاض  ‘فــوق األقصــىاألثــر ’املتمثلــة يف فيمــا خيــص املســألة ذات الصــلة ["
بـل أيضـاً، ، فحسـب ض عليـهعـدم صـحة الـتحفظ املعـرتَ  يتقرر مبوجبه الالذي 

علـى العالقــات بــني  -م الواقــع حبكـ -املعاهــدة برمتهــا ونتيجـة لــذلك، انطبـاق 
اســتثنائية  ظــروفيف  ميكــن أن حيــدث إال أن هــذا الفــإن وفــده يعتــرب الــدولتني، 

ن الدولـة و  ؛جداً  الصـادر عنهـا على سبيل املثال، إذا كـان مـن املمكـن القـول 
 ".قبلت به] وافقت على هذا األثر أوقد  التحفظ

الرئيسي، فليس للمحكمة أن تتجاهل هذا التحفظ وأن تعترب يف الوقت نفسه 
 .)٩٤٢(بذلك اإلعالن مقيَّدةالدولة القابلة 

 التقيــــــدعلـــــى صــــــاحب الـــــتحفظ وعزمـــــه فمـــــا يهـــــم إذن هـــــو إرادة 
ا أو ملعاهدة، سواء مع االستفادة من حتفظه . وهذا األمر من دو

صــحيح أيضــاً فيمــا خيــص التحفظــات الــيت تبــدى بشــأن األحكــام 
الشــــكل التقليــــدي  -أكثــــر مــــن غريهــــا  -، والــــيت متثــــل التعاهديــــة
 .للتحفظات

قــوق ويف القـرار الــذي أصــدرته احملكمـة األوروبيــة حل )٢٣( 
، أولـــت احملكمـــة اهتمامـــاً ضـــد سويســـرا بليلـــوساإلنســـان يف قضـــية 

. حلقــــوق اإلنســــان خاصــــاً ملوقــــف سويســــرا إزاء االتفاقيــــة األوروبيــــة
 يف الوقــت ذاتــه، [...]" يلــي: مــا وذكــرت احملكمــة بصــريح العبــارة

التفاقيــة بغــض النظــر عــن  ،وتعتــرب نفســها ملزمــة ،سويســرا ملزمــة
. ومـــن الواضـــح إذن أن احملكمـــة قـــد أخـــذت )٩٤٣("صـــحة اإلعـــالن

"الــتحفظ" صــاحب بعــني االعتبــار حقيقــة أن سويســرا نفســها، أي 
ملعاهـــدة رغـــم بطـــالن ذلـــك  مقيـــدةغـــري الصـــحيح، تعتـــرب نفســـها 

ا تصرفت على هذا النحو.  التحفظ، وأ
كمــــة احملدت ، اســـتنضـــد تركيــــا لويزيــــدوويف قضـــية  )٢٤( 

يكــــن إىل إرادة احلكومــــة  مل بـــدورها، إناألوروبيـــة حلقــــوق اإلنســــان 
الــيت أكــدت خــالل إجــراءات الــدعوى أمــام احملكمــة أنــه  -الرتكيــة 
ت  عــــام يُعــــرتف بشــــكل مل "إذا بصــــحة القيــــود املصــــاحبة لإلعــــال

ملـادتني  مـن االتفاقيــة، فـإن مـن الواجـب اعتبــار  ٤٦و ٢٥املتعلقـة 
ت  فعلى األقـل إىل كـون تركيـا  - )٩٤٤(برمتها"طلة والغية اإلعال

ن تُعترب القيود الناجتة عن ذلك التحفظ  م،  جازفت، عن إدراك 
 غري صحيحة:

ت  ، يف تلــــــك الظــــــروف،وقيامهــــــا الحقــــــاً   الصــــــادرة يــــــداع اإلعــــــال
وإيــــداع اإلعــــالن األخــــري بعــــد ردود الفعــــل مــــن  - ٤٦و ٢٥املــــادتني مبوجــــب 

ـا كانــت مســتعدة  -األطـراف املتعاقــدة علـى النحــو املــذكور أعـاله  يشــري إىل أ
ن  ادة املتنــازع املقيِّــ البنــودأجهــزة االتفاقيــة عــدم صــحة  تعلــنللمجازفــة   بشــأ

ت دون أن يؤثر ذلك على ص  .)٩٤٥(نفسهاحة اإلعال

ــج سرتاســبورغ" )٢٥(  لتـايل فــإن " يتمثــل إذن يف  )٩٤٦(و
ملعاهـدة حـىت  إرادة الدولـة املتحفظـة االلتـزامَ  التصرف علـى أسـاس

__________ 
 )٩٤٢( Interhandel (Switzerland v. United States of America), 

Preliminary Objections, Judgment of 21 March 1959, dissenting 

opinion of Sir Hersch Lauterpacht, I.C.J. Reports 1959, p. 6, at p. 117. 
 )٩٤٣( Belilos v. Switzerland  انظر احلاشية)٦٠أعاله)، الفقرة  ٤٥٨.  
 )٩٤٤( Loizidou v. Turkey )٩٠، الفقرة )أعاله ٩٠١حلاشية انظر ا . 
 .٩٥، الفقرة املرجع نفسه )٩٤٥( 
 )٩٤٦( Simma, "Reservations to human rights treaties ..." املرجـع ،

 .٦٧٠ ، صأعاله) ٨٣٣احلاشية املذكور (
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تســـتند  مل . وحتقيقـــاً هلـــذه الغايـــة،)٩٤٧(صـــحيحاً  حتفظهـــايكـــن  مل لـــو
ت الصـــرحية للدولـــة املعنيـــة  كـــان  كمـــا  -احملكمـــة فقـــط إىل اإلعـــال

درت أيضـاً  - )٩٤٨(ضد سويسرا بليلوس الشأن مثًال يف قضية بـل 
س:  وكما " إرادة الدولة.إقرارإىل "إعادة   تنحِّ مل "كتب وليم أ. شا

إذا كــان  مــا اختبــار النــوا مــن أجــل حتديــدجانبــاً احملكمــة األوروبيــة 
ا تركز علـى صـعوبة حتديـد  ألحرى أ جيوز فصل حتفظ ما. ويبدو 

وتبــــدي قــــدراً مــــن الالمبــــاالة إزاء بعــــض العوامــــل مثــــل هــــذه النيــــة، 
ت الرمسية الصادرة عن الدولة . وال جيوز فصل التحفظ )٩٤٩(اإلعال

يف احلـــاالت الـــيت يثبـــت فيهـــا أن الدولـــة  إال عـــن االلتـــزام التعاهـــدي
تكــن تعتــرب أن حتفظهــا (الــذي اعتــرب غــري صــحيح) هــو  مل املتحفظــة
 عاهدة.مل لتقيدرضاها يف أساسي  عنصر

احملكمــة األوروبيـة حلقـوق اإلنســان ويف الواقـع، فـإن  )٢٦( 
تقتصـران علـى النظـر  ال وحمكمة البلدان األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان

رادة الدولــــــة الــــــيت أبــــــدت الــــــتحفظ غــــــري  يف االعتبــــــارات املتعلقــــــة 
خــذان   يف احلســبان الطــابع اخلــاص للصــك كلتامهــا الصــحيح، بــل 

علــى ، ضــد تركيــا لويزيــدوالــذي تكفــالن االمتثــال لــه. ففــي قضــية 
 وجهت احملكمة األوروبية االنتباه إىل حقيقة أنهسبيل املثال، 

يف هـــذه املســـألة، جيـــب علـــى احملكمـــة أن تراعـــي الطبيعـــة  لـــدى النظـــر 
اخلاصـــة لالتفاقيـــة بوصـــفها أداة مـــن أدوات النظـــام العـــام األورويب حلمايـــة بـــين 

ضـمان احـرتام "، واملتمثلـة يف ١٩البشر، وأن تراعـي رسـالتها، احملـددة يف املـادة 
اااللتزامات   .)٩٥٠("األطراف املتعاقدة السامية اليت تعهدت 

__________ 
 :يلـي مـا غاج. وقد ذكر األستاذ  أعاله. ٨٧٤احلاشية انظر أيضاً  )٩٤٧( 
إرادة الدولـة املتحفظـة، ويتمثـل يف أن الدولـة بلوغه بتحليـل ومثة حل بديل ميكن "

ملعاهــدة حــىت يف حالــة اعتبــار الــتحفظ غــري مقبــول، كانــت املعنيــة   تنــوي التقيــد 
لتايل دون االستفادة من الـتحفظ  Gaja, "Il regime della Convenzione di( "و

Vienna ..." ٣٥٨ ، ص)أعاله ٧٤٤، املرجع املذكور (احلاشية(.  
ــا،  )٩٤٨(   Baratta, Gli effetti delleانظــر، بشــأن هــذه القضــية وتبعا

riserve ... ؛ و١٦٣-١٦٠ أعاله)، ص ٤١٩، املرجع املذكور (احلاشيةH. J. 

Bourguignon, "The Belilos case: new light on reservations to 

multilateral treaties", Virginia Journal of International Law, vol. 29, 

No. 2 (Winter 1989), pp. 347-386; I. Cameron and F. Horn, 

"Reservations to the European Convention on Human Rights: the 

Belilos Case", German Yearbook of International Law, vol. 33 (1990), 

pp. 69-116; S. Marks, "Reservations unhinged: the Belilos case before 

the European Court of Human Rights", International Comparative Law 

Quarterly, vol. 39 (1990), pp. 300-327; G. Cohen-Jonathan, "Les 

réserves à la Convention européenne des droits de l’homme (à propos 

de l’arrêt Belilos du 29 avril 1988)", Revue générale de droit 

international public, vol. 93 (1989), pp. 272-314. 
 )٩٤٩( W. A. Schabas, "Invalid reservations to the International 

Covenant on Civil and Political Rights: is the United States still a 

party?", Brooklyn Journal of International Law, vol. 21, No. 2 (1995), 

p. 322. 
 )٩٥٠( Loizidou v. Turkey )٩٣، الفقرة )أعاله ٩٠١حلاشية انظر ا. 

حلقـــــــــوق  وشـــــــــددت حمكمـــــــــة البلـــــــــدان األمريكيـــــــــة )٢٧( 
غــو  لــرييه، بــدورها، يف قرارهــا يف قضــية اإلنســان ضــد ترينيــداد وتو
 على أنه:
لطريقـة الـيت  -٩٣  عالوة على ذلك، فإن قبـول اإلعـالن املـذكور 

اقرتحتهـــا الدولـــة ســـيؤدي إىل وضـــع يتعـــني فيـــه علـــى احملكمـــة أن تعتـــرب دســـتور 
[حلقـوق اإلنسـان: "ميثـاق يـة األوىل، واالتفاقيـة األمريكيـة الدولة نقطتهـا املرجع

 جتــّزؤمعيــاراً فرعيــاً فقــط، وهــو وضــع سيتســبب يف ســان خوســيه، كوســتاريكا"] 
النظــام القــانوين الــدويل حلمايــة حقــوق اإلنســان، وجيعــل مــن موضــوع االتفاقيــة 

 ومهاً.وغرضها 
فاالتفاقية األمريكية وغريهـا مـن معاهـدات حقـوق اإلنسـان  -٩٤ 
مـــن جمموعـــة مـــن القـــيم املشـــرتكة العليـــا (الـــيت تتمحـــور حـــول محايـــة  مســـتلهمة

ليات مراقبة حمددة، وتطبق بوصـفها  ضـمانة مجاعيـة، وجتسـد البشر)، ومزودة 
التزامــــات موضــــوعية يف معظمهـــــا، وهلــــا طــــابع خـــــاص مييزهــــا عــــن املعاهـــــدات 

 .)٩٥١([...] األخرى

ـــــة  )٢٨(  وكـــــان املوقـــــف الـــــذي عـــــّربت عنـــــه اللجنـــــة املعني
 . فاللجنة)٩٥٢(أكثر جزماً  ٢٤ رقمحبقوق اإلنسان يف تعليقها العام 

ــــربط مطلقــــاً بــــني دخــــول املعاهــــدة حيــــز النفــــاذ، رغــــم بطــــالن  ال ت
ــذا الشــأن. بــل صــاحب الــتحفظ الــتحفظ غــري الصــحيح، وإرادة 

ــــــا تكتفــــــي مبالحظــــــة أن "النتيجــــــة  الــــــيت ترتتــــــب [علــــــى ذلــــــك] إ
صـاحب املعاهدة دون أن يكون يف وسع بدء نفاذ هي  )٩٥٣("عادة

، فـــإن )٩٥٤(هأشـــري إليـــه أعـــال وكمـــا الـــتحفظ االســـتفادة منـــه. لكـــن،
 " اليت يبدو أن اللجنـة تعتربهـا تلقائيـة إىل حـدالعاديةهذه النتيجة "

) أن التحفظ غـري الصـحيح تعين ضمناً  لعكستستبعد (بل  ما ال
املعنيـة ". لكـن اللجنـة عاديـةميكن أن يؤدي إىل نتائج أخـرى "غـري 

ـــــك النتـــــائج  ال تتخـــــذ موقفـــــاً  مل حبقـــــوق اإلنســـــان ـــــة تل بشـــــأن ماهي
 "العاديـــــــةبشـــــــأن كيفيـــــــة وأســـــــاس نشـــــــوء النتيجـــــــة " وال األخـــــــرى،

 احملتملة. "العاديةالنتيجة "غري  أو
 توضـيحومهما يكـن، فقـد طـرأ يف السـنوات األخـرية  )٢٩( 

كـــــل مـــــن وقـــــف اهليئـــــات املعنيـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان. ففـــــي  ململحـــــوظ 

__________ 
 )٩٥١( Hilaire v. Trinidad and Tobago  انظـر احلاشـية)أعـاله)،  ٨٩٨

ن   .٩٤و ٩٣الفقر
ا، أنـ ورقةهامبسون، يف  ةاعتربت السيد )٩٥٢(   هالعمل املوسعة الـيت أعـد

لرصــد إنفــاذمــن هيئــة  يتوقــع"ال ميكــن أن  اســتنتجت أنــه منــاف حتفــظ  معنيــة 
فالنتيجـــة هـــي تطبيـــق املعاهـــدة بـــدون الـــتحفظ،  .ملواضـــيع املعاهـــدة وأغراضـــها
سـتخدام يو جــرى مت أو ‘الفصـل’سـواء أطلــق علـى ذلــك اســم  معينــة تعــابري هــه 
السـيدة فرانســواز  املقدمـة مـنورقـة العمــل املوسَّـعة ( أخـرى، مثـل عـدم التطبيـق"

بشـــأن مســـألة التحفظـــات علـــى معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان، انظـــر  هامبســـون
  .)٥٩أعاله، الفقرة  ٨٧٢احلاشية 

  .أعاله ٨٩٠حلاشية انظر ا )٩٥٣( 
 .) من التعليق على هذا املبدأ التوجيهي١١(الفقرة أعاله انظر  )٩٥٤( 
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معاهـــــدات حقـــــوق االجتمـــــاع الرابـــــع املشـــــرتك بـــــني اللجـــــان هليئـــــات 
 يلي: ما االجتماع السابع عشر لرؤساء تلك اهليئات، ذُكرو اإلنسان 
مـع جلنـة القـانون الـدويل،  ٢٠٠٣متوز/يوليـه  ٣١يف اجتماع عقـد يف  

ــا لتعليــق العــام  مــا أكــدت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان أ زالــت متمســكة 
أكد العديد من أعضائها أن النهج املستند إىل جواز الفصل حيظـى ، و ٢٤ رقم

 يتعلـق فيمـاأن جـواز الفصـل بدعم متزايد، ولكنهم أشاروا يف الوقت نفسه إىل 
 .)٩٥٥(فقطقرينة وإمنا  تلقائياً  حالً  يعدّ  ال لتحفظات غري املقبولة

لتحفظـات، و ، الحظ الفريق العامل ٢٠٠٦ عام ويف الـذي املعين 
أن مـن  ،ممارسات هيئات معاهدات حقوق اإلنسـانلدراسة أنشئ 

تبــــــني عــــــدم صــــــحة ياملمكــــــن تصــــــور العديــــــد مــــــن النتــــــائج حينمــــــا 
اية املطاف التوصية  حتفظ  التالية: ٧ رقمما. واقرتح يف 

علـــى نيـــة النتيجـــة الـــيت تســرى يف موقـــف معـــني يتوقــف حتديـــد  [...] 
جراء دراسة متأنية . وجي*لتحفظل إبدائها يف وقتالدولة  ب حتديد هذه النية 

أن الدولـة تفضـل  اللـدحض مفادهـبقرينة قابلـة للمعلومات املتاحة، مع األخذ 
ســتبعد أن تبقــى طرفــاً يف املعاهــدة دون االســتفادة مــن الــتحفظ، بــدالً مــن أن تُ 

 .)٩٥٦(منها

الصـادرة عـن  ٢٠٠٦ لعـام ٧ رقموجاء يف الصيغة املنقحة للتوصية 
لتحفظـــات  والــذي أنشـــئ لدراســة ممارســـات الفريــق العامـــل املعــين 
الـــيت أقرهـــا وهـــي الصـــيغة ، )٩٥٧(هيئـــات معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان

يئــات معاهــدات حقــوق هل االجتمــاع الســادس املشــرتك بــني اللجــان
 يلي: ما ،٢٠٠٧ عام يف )٩٥٨(اإلنسان
ريق العامـل عـن اتفاقـه بنتائج عدم الصحة، فيعرب الف يتعلق فيماأما  

ن الـــــتحفظ غـــــري  مـــــع اقـــــرتاح املقـــــرر اخلـــــاص للجنـــــة القـــــانون الـــــدويل القائـــــل 
طـــــل  ـــــةوالغالصـــــحيح  جيـــــوز هلـــــا أن تســـــتظهر  ال . ويســـــتتبع ذلـــــك أن الدول

ــــا تظــــل طرفــــاً يف املعاهــــدة دون االســــتفادة مــــن  بــــتحفظ مــــن هــــذا القبيــــل، وأ
ً قطعياً  ما انصراف نيتها إىل يثبت ما مل التحفظ،  . *خيالف ذلك ثبو

ومـــــن الواضـــــح أن العامـــــل احلاســـــم يظـــــل إذن نيـــــة  )٣٠( 
بـــــدء نفـــــاذ يعـــــد  ومل الدولـــــة الـــــيت أبـــــدت الـــــتحفظ غـــــري الصـــــحيح.

 املعاهدة يشكل نتيجة تلقائيـة بسـيطة لـبطالن الـتحفظ، بـل أصـبح
ــذا املوقــف . قرينــة يف دليــل املمارســة ألنــه يوفــق، وأخــذت اللجنــة 

مبـــدأ  -، بـــني املبـــدأ األساســـي لقـــانون املعاهـــدات بطريقـــة معقولـــة
وإمكانيــة اعتبــار صــاحب الــتحفظ غــري الصــحيح ملزمــاً  -الرتاضــي 

 التحفظ. ملعاهدة دون االستفادة من
__________ 

فيمــا هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان مارســات املتعلــق مبالتقريــر  )٩٥٥( 
 املعاهـــــــــــــــدات الدوليـــــــــــــــة حلقـــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــان خيـــــــــــــــص التحفظـــــــــــــــات علـــــــــــــــى 

HRI/MC/2005/5), para. 37(. 
 أعاله. ٨٧٠انظر احلاشية  )٩٥٦( 
 أعاله. ٨٧٤انظر احلاشية  )٩٥٧( 
 معاهـــداتتقريـــر االجتمـــاع الســـادس املشـــرتك بـــني اللجـــان هليئـــات  )٩٥٨( 

 ‘. ٥’ ٤٨، املرفق، الفقرة )A/62/224(ن حقوق اإلنسا

 وقد فضلت اللجنة عبارة "اعُتربت الدولة املتحفظة )٣١( 
منظمة متعاقدة" على  أو املنظمة الدولية املتحفظة دولة متعاقدة أو

يلي:  ما العبارة اليت اقرتحها يف البداية املقرر اخلاص واليت جاء فيها
لــــرغم مــــن الــــتحفظ، علــــى الدولــــةتطبَّــــ" املنظمــــة  أو ق املعاهــــدة، 

، وذلك لتوضيح أن األمر يتعلق مبجرد قرينة )٩٥٩("الدولية املتحفظة
لـــــــــيس هلـــــــــا طـــــــــابع القاعـــــــــدة القاطعـــــــــة. وتـــــــــؤدي عبـــــــــارة "إال إذا" 

 نفسها. الوظيفة
جتـــاه االوميكـــن مـــع ذلـــك أن تثـــور الشـــكوك بشـــأن  )٣٢( 

مــن الناحيــة علـى الســواء، ، حيــث ميكــن الـذي تنصــرف إليــه القرينـة
، املعاهـــدة أونفـــاذ مفادهـــا بـــدء نيـــة القرينـــة إىل  تنحـــوأن  ،النظريـــة

إىل اعتبار أن صاحب الـتحفظ قـد انتـوى عـدم بـدء  على العكس،
 .املعاهدة نفاذ

رفض تــــ يتالــــ - ةالســــلبي القرينــــةكــــون توُحيتمــــل أن  )٣٣( 
مـــــا  منظمـــــة متعاقـــــدة أو دولـــــة متعاقـــــدةصـــــاحب الـــــتحفظ اعتبـــــار 

ملبدأ الرتاضي  ،فيما يبدو  ،أكثر مراعاة - يثبت وجود نية خمالفة مل
ال جيـــوز ، حســـبما ذكـــرت حمكمـــة العـــدل الدوليـــة، "مبقتضـــاهالـــذي 

ــــا التعاهديــــة لفعــــل، )٩٦٠("إلــــزام الدولــــة دون رضــــاها يف عالقا . و
- حتفظاً تصوغ املنظمة الدولية اليت  أو وفقاً هلذا الرأي، فإن الدولة

تكــون قــد أعربــت بشــكل حمــدد عــن  -يكــن صــحيحاً  مل حــىت لــو 
األحكام اليت يهدف التحفظ املذكور  أو موافقتها على احلكمعدم 

اســــتبعاد أثرهــــا القــــانوين. ورأت اململكــــة املتحــــدة يف  أو إىل تعــــديل
ا ليس من املمكن حماولة " هأن ٢٤ رقمعلى التعليق العام  مالحظا

اخلـــاص [الــدويل إجبــار دولــة علـــى احــرتام التزامـــات مبوجــب العهـــد 
ــــــا] ســــــيةحلقــــــوق املدنيــــــة والسيا ــــــا ’ مل مــــــن البــــــديهي أ تعــــــرتف 

ألحـــــرى أعربــــــت عـــــن عــــــدم رغبتهـــــا الصــــــرحية يف  ،‘صـــــراحة بــــــل 
افـرتاض وجـود  أو هلـذا املنظـور مالحظـة جيـوز وفقـاً  وال .)٩٦١("قبوهلـا
 املنظمــة املعنيــة أو الدولــةدامــت  مــا علــى خــالف ذلــك اتفــاقأي 
دون حمـــل الـــتحفظ مـــن األحكــام  أو حلكـــمتوافــق علـــى االلتـــزام  مل

تقبــــل ذلــــك االلتــــزام  -علــــى األقــــل  - أو االســــتفادة مــــن حتفظهــــا
 .ضمنياً  قبوالً 

 هلـــا، ةاإلجيابيـــ القرينـــة، أي ةالعكســـي القرينـــةولكـــن  )٣٤( 
مبـدى بغض النظر عن أي اعتبارات مرتبطـة  -تؤيدها مزا عديدة 

ا، وذلك  يتعلـق  ال رغم عدم وجـود أي شـك يف أن األمـراستصوا
__________ 

التقريـــــــــر اخلـــــــــامس عشـــــــــر عـــــــــن التحفظـــــــــات علـــــــــى املعاهـــــــــدات،  )٩٥٩( 
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠١٠ حوليـة ، Add.1-2و A/CN.4/624، ا
 . ٣-٥-٤، املبدأ التوجيهي ١٩١الفقرة 

 )٩٦٠( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله) ٣٢٣(انظــر احلاشــية ،
 . ٢١ ص
ئق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلمسـون، امللحـق رقـم )٩٦١(   ٤٠ الو
لـــــــد األول، املرفــــــق الســـــــادس، )، أعــــــاله ٦٥٢انظــــــر احلاشـــــــية ( ، ١٤٦ صا

  .١٤ الفقرة
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يف القـــــــــــانون الـــــــــــدويل  وال )٩٦٢(بقاعـــــــــــدة واردة يف اتفـــــــــــاقييت فيينـــــــــــا
ميكن جتاهـل قـرارات احملـاكم املعنيـة حبقـوق  ال ، وإن كان)٩٦٣(العريف

ا هيئات معاهـدات حقـوق اإلنسـان،  اإلنسان، واملواقف اليت اختذ
ال. يف هذافتئت تتطور  ما اليتعن ممارسات الدول  فضالً   ا

صـــــــاحب يغيـــــــب عـــــــن البـــــــال أن  أال وينبغـــــــي أوالً  )٣٥( 
 طرفـــاً متعاقـــداً يفيف أن يصـــبح  -حبكـــم تعريفـــه  -الـــتحفظ يرغـــب 

عــن املوافقــة علـــى  اإلعــراب عنـــدالــتحفظ ويصــاغ . املعنيــة املعاهــدة
ــا الدولــة ملعاهــدة، وهــي الوســيلة الــيت جتســد  املنظمــة  أو االلتــزام 

وااللتـــــزام يف دائــــرة األطـــــراف ذوي احلظــــوة الـــــدخول  نيتهــــاالدوليــــة 
هـــــذه  حـــــرتام املعاهـــــدة. ومـــــن املؤكـــــد أن الـــــتحفظ يـــــؤدي دوراً يف
 إنشــاءالعمليــة، ولكــن جيــب عــدم املبالغــة يف تقــدير أمهيتــه ألغــراض 

 . القرينة
رمبا قبل كل شـيء، مـن املؤكـد لوعالوة على ذلك، و  )٣٦( 

 صــاحب الــتحفظ أصــبح يشــكلافــرتاض أن  ه مــن األكثــر حكمــةأنــ
املنظمات املتعاقـدة مـن أجـل معاجلـة  أو طرفاً يف دائرة الدول املتعاقدة

علقــة بــبطالن حتفظــه يف إطــار هــذه الــدائرة ذات احلظــوة. املشــاكل املت
يف هــذا الصــدد أنــه، علــى النحــو الــذي  يغيــب عــن الــذهن أال وجيــب

ـــــــى الذكرتـــــــه  ا األوليـــــــة بشـــــــأن التحفظـــــــات عل لجنـــــــة يف اســـــــتنتاجا
فيهـــا معاهـــدات حقـــوق  مبـــا الشـــارعة، املعاهـــدات املتعـــددة األطـــراف

  :نسانإلا
تقــــع علـــى الدولـــة املتحفظـــة مســـؤولية اختــــاذ الـــتحفظ،  مقبوليـــةيف حالـــة عـــدم 

تحفظهـا لاإلجراء الالزم. وقد يتمثل هذا اإلجـراء، مـثًال، إمـا يف تعـديل الدولـة 
 يف ختليهـا عـن أن تصـبح طرفـاً  أو ،ايف سـحب حتفظهـ أو ،مقبوليتـهإلزالة عـدم 
 . )٩٦٤(يف املعاهدة

وحتقيقاً هلذه الغاية، وعلى النحو املـذكور يف االجتمـاع الرابـع املشـرتك 
االجتمـاع السـابع  ويف نسـانإللجان هليئات معاهدات حقـوق االبني 

عشر لرؤساء هذه اهليئات "ينبغي أن تلقى هيئات معاهدات حقـوق 
األطـــــراف يف  أو أي آليـــــة أخـــــرى تنشـــــئها املعاهـــــدة أو -نســـــان" إلا

"التشــجيع علــى مواصــلة ممارســتها احلاليــة املتمثلــة  - مجــيعهماملعاهــدة 
مباشــــرة حــــوار مــــع الــــدول املتحفظــــة بغــــرض إدخــــال التعــــديالت  يف

الالزمــــــــة علــــــــى الــــــــتحفظ املتنــــــــايف مــــــــن أجــــــــل جعلــــــــه متوافقــــــــاً مــــــــع 
رأت اللجنـــــة، رغـــــم أن بعـــــض أعضـــــائها خالفوهـــــا . و )٩٦٥(املعاهـــــدة"

__________ 
املمارســــــة، مــــــن دليـــــل  ٥-٤يف مقدمــــــة الفـــــرع  أعـــــاله كمـــــا ذكــــــر )٩٦٢( 
ت أعـاله الفقـراانظـر  ؛تعاجل اتفاقيتا فيينـا مسـألة التحفظـات غـري الصـحيحة ال
 .٥-٤) من التعليق العام على الفرع ١٨(إىل  )١(

 R. Baratta, "Should invalid، علـــى وجــه اخلصـــوص ،انظــر )٩٦٣( 

reservations to human rights treaties be disregarded?", European 

Journal of International Law, vol. 11 (2000), pp. 419-420. 
لـد الثـاين (اجلـزء الثـاين)١٩٩٧ حولية )٩٦٤(   ١٥٧الفقـرة ، ١٠٩ ، ص، ا
 من االستنتاجات األولية). ١٠الفقرة (

 )٩٦٥( HRI/MC/2005/5  انظر احلاشية)٤٢، الفقرة أعاله) ٩٥٥. 

 كانــــــت الدولــــــةمــــــن األســــــهل حتقيــــــق هــــــذا اهلــــــدف إذا  الــــــرأي، أنــــــه 
 عترب طرفاً يف املعاهدة.املنظمة الدولية املتحفظة تُ  أو

بــــــدء نفــــــاذ ومــــــن جهــــــة أخــــــرى، يشــــــكل افــــــرتاض  )٣٧( 
) غـري القاطعـة( ه القرينـةليقني القانوين. وميكن هلذلاملعاهدة ضمانة 

بـــني صـــوغ  مـــا إزالـــة عـــدم اليقـــني القـــائم يف الفـــرتةســـاعد علـــى تأن 
سـنوات ل متتـدفطـوال هـذه الفـرتة (الـيت قـد  ؛بطالنـهالتحفظ وثبوت 

صــــاحب الــــتحفظ بوصــــفه طرفــــاً، وتعتــــربه تصــــرف ي، )٩٦٦(عديــــدة)
 األطراف األخرى كذلك.

يؤيــــــد أغلــــــب أعضــــــاء اللجنــــــة وهلــــــذه االعتبــــــارات  )٣٨( 
، ومفادها أنه يف حالة عدم وجود غري القاطعة القرينةفكرة األخذ ب

 اهـــدة علـــى الدولـــة، تنطبـــق املعصـــاحب الـــتحفظنيـــة خمالفـــة لـــدى 
املنظمــة الدوليــة الــيت أبــدت حتفظــاً غــري صــحيح علــى الــرغم مــن  أو

ذلــك الــتحفظ. وهــذا يعــين، يف إطــار هــذا الشــرط األساســي (عــدم 
)، افـرتاض أن املعاهـدة قـد صـاحب الـتحفظوجود نيـة خمالفـة لـدى 

ولكن بشرط أن تكون  -صاحب التحفظ لنسبة إىل بدأ نفاذها 
لنسبة للدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة فاذها نبدأ املعاهدة قد 

 ؛)٩٦٧(ينتج أي أثر قانوين على مضمون املعاهدة ال وأن التحفظ -
 برمتها. ا تطبقإ إذ

 وعبارة "إال إذا أمكـن التحقـق مـن أن لـدى الدولـة )٣٩( 
اية الفقرة األوىل  أو املنظمة املذكورة نية خمالفة لذلك"، الواردة يف 

، تعـرب عـن هـذه القرينـة اإلجيابيـة الــيت ٢-٥-٤املبـدأ التـوجيهي مـن 
ـــا اللجنـــة رهنـــاً بنيـــة الدولـــة املتحفظـــة املنظمـــة الدوليـــة  أو أخـــذت 

 .)٩٦٨(املتحفظة. ومىت أمكن التحقق من هذه النية سقطت القرينة
واقُرتح إعطاء أمهية أكرب لنية صاحب التحفظ عن  )٤٠( 

ـــارة إىل املبـــدأ  حـــة  ٢-٥-٤التـــوجيهي طريـــق إضـــافة عب توصـــي 
خيــــارات إضــــافية لالنســــحاب مــــن املعاهــــدة يف حــــال ثبــــوت عــــدم 

تتوخيــــــان هـــــــذه  ال صــــــحة الــــــتحفظ، نظــــــراً إىل أن اتفـــــــاقييت فيينــــــا
الفرضـــية. ورغـــم أن بعـــض أعضـــاء اللجنـــة أيـــدوا هـــذا االقـــرتاح فـــإن 

تشــريان إىل  ال اللجنــة رفضــته. وإذا كــان صــحيحاً أن اتفــاقييت فيينــا
مـــا القو  اعـــد الواجـــب اتباعهـــا إزاء التحفظـــات غـــري الصـــحيحة، فإ

النسـحاب مـن املعاهـدات،  تنصان على قواعد دقيقة فيما يتصـل 
تقـوم علـى أي سـابقة) أن  ال ومن شأن صيغة من هـذا القبيـل (قـد

ختـــرج عــــن نطـــاق "قــــانون التحفظـــات". وقــــد يكـــون مــــن الصــــعب 
__________ 

ايـــة إن مل مــــاقـــد يســـتمر عــــدم اليقـــني هـــذا إىل  )٩٦٦(  تبـــت يف األمــــر  ال
 خمتصة. هيئة
) مـــــــــــن التعليـــــــــــق علـــــــــــى املبـــــــــــدأ ١٧) إىل (١٤انظـــــــــــر الفقـــــــــــرات ( )٩٦٧( 

 أعاله. ١-٥-٤ التوجيهي
علـــــــى لفظـــــــة  "identified"ُفّضـــــــلت يف الـــــــنص اإلنكليـــــــزي لفظـــــــة  )٩٦٨( 

"established"  إلضــافة إىل الـيت بــدت صـارمة للغايــة لـبعض أعضــاء اللجنـة. و
تكفلهـــا  تعكـــس درجـــة مـــن الوضـــوح ال "established"ذلـــك، يبـــدو أن لفظـــة 

 العناصر غري احلصرية املدرجة يف الفقرة الثانية.

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   159 13/07/2020   08:17:47



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 154   والستني الثانية دور
 

 

اقييت فيينــا الــيت تــنص مــن اتفــ ٤٢التوفيــق بــني هــذا االقــرتاح واملــادة 
إذا   إال علـــى أنـــه "ال جيـــوز [...] انســـحاب أحـــد األطـــراف [...]

أحكــــــام هــــــذه  أو كــــــان ذلــــــك نتيجــــــة لتطبيــــــق أحكــــــام املعاهــــــدة
ن  من اتفاقييت فيينا هذه النقطة. ٥٦و ٥٤ االتفاقية". وتؤكد املاد

ـــــى الصـــــعيد العملـــــي،  )٤١(  حتديـــــد نيـــــة قـــــد يكـــــون وعل
الــتحفظ غــري الصــحيح أمــراً حساســاً. فلــيس مــن الســهل صــاحب 

عـــث الدولـــة فعـــالً  عـــن  اإلعـــراباملنظمـــة الدوليـــة علـــى  أو حتديـــد 
ملعاهـــدة، مـــن جهـــة، وعلـــى  هـــذا  إخضـــاعموافقتهـــا علـــى االلتـــزام 

ــــ اإلعــــراب أن تحفظ، مــــن جهــــة أخــــرى، والســــبب يف ذلــــك هــــو ل
تحفظهــا لالــدقيق هــي الــيت ميكــن أن تعــرف الــدور  وحــدهاالدولــة "
ا غــري  ميكــن االســتناد إليهــلــيتاالقرينــة  أن ومبــا .)٩٦٩(موافقتهــا" ]يف[

على  لِيصدِّقإذا كان صاحب التحفظ  ما بد من حتديد ال ،قاطعة
م مـــن املعاهـــدة  أنـــه، علـــى  أم ألمـــور،لدون الـــتحفظ، عـــن إدراك 
 عن ذلك.  كان لِيمتنعالعكس،  
عوامـل، ذُكـرت بطريقـة  وتدخل يف هذا األمر عـدة )٤٢( 

 .٢غري حصرية يف الفقرة 
، مــــن املؤكــــد أن نــــص الــــتحفظ نفســــه ميكــــن أن أوالً  )٤٣( 

ســتخالص نيــة صــاحبه إذا كــان  يتضــمن بعــض العناصــر الــيت تســمح 
الــــــــتحفظ غــــــــري صــــــــحيح. ويكــــــــون الشــــــــأن كــــــــذلك، علــــــــى األقــــــــل، 

يهي مبوجب التوصية الـواردة يف املبـدأ التـوج معلالً يكون التحفظ  عندما
يسـمح بتوضـيح  ال تعليـل الـتحفظ. و )٩٧٠(من دليل املمارسـة ٩-١-٢

إذا كـان الـتحفظ يعتـرب  مـا تحديدب أيضاً قد يسمح معناه فحسب، بل 
ملعاهدة اللتزام  ال. وميكن أيضاً العثور على  أم شرطاً أساسياً للتعهد 
ـــذا الشـــأن يف أي إعـــالن   صـــاحب الـــتحفظ لـــدىصـــدره يمؤشـــرات 

خلالفـــة. ولكـــن  أو االنضـــمام أو التصـــديق أو التوقيـــع إصـــدار إشـــعار 
ســـــــيما  وال ينبغـــــــي التعامـــــــل حبـــــــذر مـــــــع أي إعـــــــالن يصـــــــدر الحقـــــــاً،

ت الــــيت قــــد  يف ســــياق إجــــراءات صــــاحب الــــتحفظ صــــدرها ياإلعــــال
ر املرتتبة على عدم صحته لقتتعقضائية  آل  .)٩٧١(بصحة حتفظه و
احلســــــبان ردود فعــــــل يف ينبغــــــي أيضــــــاً أن تؤخــــــذ و  )٤٤( 

الــدول واملنظمـــات الدوليـــة األخـــرى. ورغــم أنـــه مـــن املؤكـــد أن ردود 
ــا  ال الفعــل هــذه ر قانونيــة  إحــداثتســتطيع يف حــد ذا عــن أي آ

ـــا ميكـــن أن تســـاعد علـــى تقيـــيم  طريـــق حتييـــد بطـــالن الـــتحفظ، فإ
ازفــة الـــيت صـــاحب الــتحفظ قصــد  رمبـــا أو، علـــى األصــح، تقيـــيم ا

ا مبحـض إرادتـه يكون قد  بـداء حتفـظ غـري صـحيح. واملثـال قبل 
الــيت نظــرت ضــد تركيــا لويزيــدو الواضــح علــى هــذه احلالــة هــو قضــية 
ان واليت خلصت فيها احملكمة، فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ١٩٩٧ حولية )٩٦٩(   .٨٣، ا
ــــــــى  )٩٧٠(  ــــــــى التعليــــــــق عل ــــــــدأ التــــــــوجيهي، انظــــــــر هــــــــذا لالطــــــــالع عل املب

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٨ حولية  .١٠٤-١٠٢ ، ا
ــذا الشــأن  )٩٧١(   أعــاله)، ٩٠١(احلاشــية  Loizidou v. Turkeyانظــر 

Series A, No. 310،  ٩٥الفقرة. 

السـوابق القضـائية القائمـة قبـل إبـداء تركيـا حتفظهـا بعد اإلشـارة إىل 
ا عـــــــــدة دول أطـــــــــراف يف  وكـــــــــذلك إىل االعرتاضـــــــــات الـــــــــيت أبـــــــــد

 يلي: ما ، إىل)٩٧٢(االتفاقية
ت الرتكيـــة الـــيت بـــدرت الحقـــاً   مـــن عـــدة  وردود الفعـــل علـــى اإلعـــال

ن تركيـا تؤيـد بقـوة ]...[أطـراف متعاقـدة   املالحظـة املـذكورة أعـاله الـيت تفيـد 
يــــداع تكــــن جتهــــل الوضــــع القــــانوين. وقيامهــــا الحقــــاً  مل ، يف تلــــك الظــــروف، 

ت  وإيـداع اإلعـالن األخـري بعـد  - ٤٦و ٢٥املـادتني الصادرة مبوجـب اإلعال
ـا   -ردود الفعل مـن األطـراف املتعاقـدة علـى النحـو املـذكور أعـاله  يشـري إىل أ

ن  دة املقيِّـ البنـودأجهـزة االتفاقيـة عـدم صـحة  تعلـنكانت مستعدة للمجازفـة 
ااملتنازع  ت  بشأ  .)٩٧٣(نفسهادون أن يؤثر ذلك على صحة اإلعال

احملكمــــة األوروبيــــة حلقــــوق  فعلــــت مــــا ى غــــراروعلــــ )٤٥( 
، تقتضــــي )٩٧٤(ضــــد سويســـرا بليلـــوساإلنســـان يف قرارهـــا يف قضــــية 

صـــــاحب نتهجـــــه ياحلكمـــــة أيضـــــاً مراعـــــاة الســـــلوك الالحـــــق الـــــذي 
ع ممثلــو سويســرا أي جمــال للشــك، يــدَ  مل إذ إزاء املعاهــدة.الــتحفظ 

م أمام احملكمة، يف أن هذا البلد يعترب  من خالل أعماهلم وتصرحيا
التفاقيــــة األوروبيــــة  حــــىت إذا اعتــــرب حلقــــوق اإلنســــان نفســــه ملزمــــاً 
إلضـــافة إىل ذلـــك،إعالنـــه التفســـريي غـــري صـــحيح.  ذكـــر  وكمـــا و

س  ت املتشــا ا الــوال حــدة علــى فيمــا خيــص التحفظــات الــيت أبــد
حلقوق املدنية والسياسية، فإن  العهد الدويل اخلاص 

ت املتحـدة تـدعم احلجـة الـيت مفادهـا أن بعض   جوانب ممارسة الـوال
لعهـــد، مهمـــا تكـــن نتـــائج اخلـــالف تهـــو أن تكـــون مل عـــام قصــدها بوجـــه زمــة 

ن واشــنطن قــد شــاركت مشــاركة   بشــأن قانونيــة الــتحفظ. ومــن املفيــد التــذكري 
ىل حـد بعيـد إ صياغة االتفاقية األمريكيـة الـيت تتضـمن أحكامـاً تشـبه كاملة يف
ورغم  ]...[ .من العهد، وكانت يف واقع األمر مستوحاة منهما ٧و ٦املادتني 

اســــتبعاد اجلــــرائم  ويف ألحــــداثعقوبــــة اإلعــــدام  جيــــاز يف إيقــــاعالتشــــكيك 
ت املتحدة]  مل السياسية، على األحكـام  رمن حيث اجلوهيعرتض [ممثل الوال

ت املتحـدة علـى االتفاقيــة  أو املتعلقـة بعقوبـة اإلعــدام التعـذيب. ووّقعـت الــوال
 .)٩٧٥(حتفظ بدون ١٩٧٧ حزيران/يونيه ١األمريكية يف 

ــــة بــــني معاهــــدات  ــــدى إجــــراء مقارن ورغــــم وجــــوب تــــوخي احلــــذر ل
املمكـن اإلحالـة خمتلفة، بسبب التأثري النسيب لكل حتفظ، فـإن مـن 

إىل الســلوك الســـابق للدولـــة املتحفظـــة إزاء أحكـــام مماثلـــة لألحكـــام 
، ممارسة تتمثـل ستمراراليت يستهدفها التحفظ. فانتهاج دولة ما، 

استبعاد األثر القانوين اللتزام معـني يف احلرص بشكل منهجي على 
لتأكيـــــد دلـــــيالً   وارد يف العديـــــد مـــــن الصـــــكوك ميكـــــن أن يشـــــكل 

__________ 
 .٢٤-١٨املرجع نفسه، الفقرات  )٩٧٢( 
 .٩٥املرجع نفسه، الفقرة  )٩٧٣( 
) مــــــن التعليــــــق علــــــى هــــــذا ٢٥) إىل (٢٣الفقــــــرات (انظــــــر أعــــــاله  )٩٧٤( 

 التوجيهي. املبدأ
 )٩٧٥( Schabas احلاشــــــــية) ٣٢٢ أعــــــــاله)، ص ٩٤٩، املرجــــــــع املــــــــذكور 

 (ُأسقطت احلواشي).
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ــــه علــــى أن اجلهــــة املتحفظــــة ال ي حــــال مــــن  ال يســــتهان ب تريــــد 
 بذلك االلتزام. التقيداألحوال 
ً كــــــــان نــــــــص الــــــــتحفظ ودوافعــــــــه،  )٤٦(  ً كانــــــــت وأ وأ

أيضـــــاً يف االعتبــــــار  خـــــذيؤ جيــــــب أن العناصـــــر الظرفيـــــة والســـــياقية، 
ـا الـتحفظ،  املعاهدةأحكام  أو مضمون وسياق حكم اليت يتعلـق 

ذُكـر  وكمـا املعاهدة وغرضـها مـن جهـة أخـرى. وموضوعمن جهة، 
األوروبيــة حلقــوق اإلنســان وحمكمــة كمــة احملأعــاله، أولــت كــل مــن 

 "للطــابع اخلــاص"اهتمامــاً كبــرياً البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان 
هذه االعتبارات على قصر ؛ وليس مثة سبب ل)٩٧٦(ةللمعاهدة املعني

مــن  خاصــةتشــكل فئــة  ال املعاهــدات املتعلقــة حبقــوق اإلنســان الــيت
لتحفظــــا  )٩٧٧(تاملعاهــــدات فيمــــا خيــــص تطبيــــق القواعــــد املتعلقــــة 

ـــا قيمـــاً "وليســـت الوحيـــدة الـــيت تنشـــئ  أن بعـــض  إال ."مشـــرتكة علي
بغـــي إدراج طبيعـــة املعاهـــدة إدراجـــاً أعضـــاء اللجنـــة رأوا أنـــه كـــان ين

واضــحاً، بوصــفها عنصــراً مــن عناصــر املوضــوع والغــرض، يف قائمــة 
ا عند حتديد نية صاحب التحفظ.  العوامل اليت جيب مراعا

وغريهــا مـن العوامـل عنــد  -واجتمـاع هـذه العوامـل  )٤٧( 
من املفروض أن ُيستخدم دليًال تسرتشـد بـه السـلطات  - االقتضاء

ر املرتتبة على بطالن حتفـظ غـري صـحيح،  املدعوة إىل البت يف اآل
ن قائمـــة العوامـــل هـــذه ليســـت شـــاملة علـــى اإلطـــالق وأن  علمـــاً 
ا أن تثبـت نيـة صـاحب الـتحفظ جيـب  مجيع العناصر الـيت مـن شـأ
أن تؤخــذ بعــني االعتبــار. وطــابع هــذه القائمــة غــري الشــامل يتجّلــى 

مــن  ٢-٥-٤نيــة مــن املبــدأ التــوجيهي مــرتني يف مســتهل الفقــرة الثا
خالل عباريت: "مجيع العوامل اليت قد تكون وثيقة الصلة" و"مبـا يف 

ـذه الغايـة" فهـي توجـه النظـر إىل كــون  أمـا يلـي". مـا ذلـك عبـارة "
ثبــات نيــة صــاحب الــتحفظ هــي الوحيــدة  العوامــل الوثيقــة الصــلة 

 اليت جيب أخذها بعني االعتبار. 
الــــــذي ورد بــــــه ســــــرد خمتلــــــف العوامــــــل والتسلســــــل  )٤٨( 

يعكــس التسلســل املنطقــي ألخــذها بعــني االعتبــار لكــن ليســت لــه 
مهيتهـــــا؛ فأمهيتهـــــا تتوقـــــف علـــــى  أيـــــة داللـــــة خاصـــــة فيمـــــا يتصـــــل 
ـــة. فالعوامـــل املشـــار إليهـــا يف الفقـــرات  الظـــروف اخلاصـــة بكـــل حال
لتحفظ وموقف الـدول  الفرعية األربع األوىل تتصل بشكل مباشر 

العوامـــــل املشـــــار إليهـــــا يف  أمـــــا املنظمـــــات الدوليـــــة املعنيـــــة إزاءه؛ أو
__________ 

 .من التعليق على هذا املبدأ التوجيهي) ٢٦أعاله الفقرة (انظر  )٩٧٦( 
، انظـــــــــــر التقريـــــــــــر الثـــــــــــاين عـــــــــــن التحفظـــــــــــات علـــــــــــى املعاهـــــــــــدات )٩٧٧( 

لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، الوثيقــــة ١٩٩٦ حوليــــة  ،Add.1و A/CN.4/477، ا
بشـــأن التحفظــــات علــــى  للجنــــةاالســــتنتاجات األوليـــة و  ؛٢٦٠-٥٥الفقـــرات 

فيهــا معاهـــدات حقــوق اإلنســـان،  ، مبـــاالشــارعة املعاهــدات املتعــددة األطـــراف
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقـرة ١٩٩٧ حولية السـبب، ورغـم وهلـذا  .١٥٧، ا

تشــر اللجنــة صــراحة إىل طبيعــة املعاهــدة املعنيــة كأحــد العوامــل  رأي خمــالف، مل
الواجـب أخــذها بعــني االعتبــار إلثبــات نيـة صــاحب الــتحفظ واملبينــة يف الفقــرة 

ســـيما وأنـــه ســـبقت اإلشـــارة إىل أنـــه  ، ال٢-٥-٤الثانيـــة مـــن املبـــدأ التـــوجيهي 
 يار موضوع املعاهدة والغرض منها.ليس من السهل متييز هذا املعيار عن مع

الفقرتني الفرعيتني األخريتـني اللتـني هلمـا طـابع أعـم فتتعلـق مبوضـوع 
 التحفظ.

 ه القرينةمثل هذ إنشاءيشكل  أال ومع ذلك، ينبغي )٤٩( 
العرتاضــــات ذات األثــــر "فــــوق األقصــــى". مبــــا إقــــراراً   يســــمى اليــــوم 
ايـــة املطـــاف، مـــن تـــقـــد  هـــذه القرينـــةمـــن شـــك يف أن  ومـــا ؤدي يف 

رهــــ ــــدف إليهــــا تلــــك االعرتاضــــات. احيــــث آ ، إىل النتيجــــة الــــيت 
يهــدف فيمــا األقصــى"  فــوقثــر "األ ذا ولكــن، يف حــني أن االعــرتاض

احــــرتام املعاهــــدة دون صــــاحب الــــتحفظ يفــــرض علــــى  يبــــدو إىل أن
حة هـذا الـتحفظ، االسـتفادة مـن الـتحفظ لسـبب وحيـد هـو عـدم صـ

ــا املبــدأ التــوجيهي فــإن  رتكــز علــى نيــة ت ٢-٥-٤القرينــة الــيت أخــذ 
وهـي نيـة قـد تكـون افرتاضـية يف حالـة عـدم وجـود  ،صاحب الـتحفظ

صـــاحب مينــع  مــا يوجــد ال نــه علمــاً أي إشــارة صــرحية مــن جانبــه، 
رادتــــه احلقيقيــــة. الــــتحفظ  مــــن إعــــالم األطــــراف املتعاقــــدة األخــــرى 
لتايل، احرتام املعاهدة برمتها من التقييم الذايت الذي جيريه  ينبثق ال و

 طــــرف متعاقـــــد آخـــــر، وإمنـــــا فقـــــط مـــــن بطـــــالن الـــــتحفظ ومـــــن إرادة
 أثـرإىل حتقيـق  يرمـيكـان  أو . واالعرتاض، سواء كـان بسـيطاً صاحبه

ميكـن إلـزام  . ذلـك أنـه "الُحيدث مثـل هـذا األثـر ال ،األقصى" فوق"
لتزامات تعا تلك سواء كانت  )٩٧٨(تعتربها مناسبة" ال قديةأي دولة 

ـــة  ن هـــذه دولـــة متحفظـــ أو دولـــة معرتضـــةالدول ة، علمـــاً مـــع ذلـــك 
 .)٩٧٩(تعين أن هذه املمارسات تفتقر إىل أي داللة ال االعتبارات

عـن قصـد  ٢-٥-٤وميتنع مشروع املبدأ التوجيهي  )٥٠( 
ريــخ  . ففــي معظــم كهــذهاملعاهــدة يف حالــة  بــدء نفــاذ عــن حتديــد 

احلـاالت، يتوقــف حتديـد ذلــك التـاريخ علــى شـروط خاصــة حتــددها 
ر )٩٨٠(املعاهــدة نفســها ريــخ  وال ،امللموســة. فــاآل بــدء نفــاذ ســيما 

لنســـبة  د إذن الـــتحفظ غـــري الصـــحيح، حتـــدَّ إىل صـــاحب املعاهـــدة 
توجـد، فبموجـب  مل يف املعاهدة، وإن ذات الصلةمبوجب األحكام 
لتحديــد للقواعـــد  وال ،)٩٨١(بشــكل عـــام قــانون املعاهــدات ختضــع 

لتحفظات.  املتعلقة 

__________ 
 )٩٧٨( C. Tomuschat, "Admissibility and legal effects of 

reservations ..." ؛ وانظـــر ٤٦٦ أعـــاله)، ص ٣٣٩، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية
لـــد ١٩٩٦ حوليـــةاملعاهـــدات، أيضـــاً التقريـــر الثـــاين عـــن التحفظـــات علـــى  ، ا

ن ٧٥ ص ،Add.1و A/CN.4/477الثـــاين (اجلـــزء األول)، الوثيقـــة   ٩٧، الفقـــر
 ٣٤٢، املرجـــع املـــذكور (احلاشــــية "Müller, "Article 20 (1969) و ؛٩٩و

 .٢٤-٢٠، الفقرات ٨١١-٨٠٩ أعاله)، ص
) مـــــــــــن التعليـــــــــــق علـــــــــــى املبـــــــــــدأ ٢٨) إىل (٢٠انظـــــــــــر الفقـــــــــــرات ( )٩٧٩( 

 أعاله. ١-٥-٤ التوجيهي
علــى  ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢٤مــن املــادة  ١تــنص الفقــرة  )٩٨٠( 
لكيفية ويف ما التاريخ اللذين تنص عليهما  يلي: "تدخل املعاهدة حيز النفاذ 

 اللذين تتفق عليهما الدول املتفاوضة".  املعاهدة، أو
. ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ٢٤من املادة  ٣و ٢انظر الفقرتني  )٩٨١( 

ن ن على ما وتنص ها  يلي: الفقر
 )بع على الصفحة التالية(

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   161 13/07/2020   08:17:47



ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 156   والستني الثانية دور
 

 

ردود الفعـــــــــل علـــــــــى الـــــــــتحفظ غـــــــــري ] ٤-٥-٤[ ٣-٥-٤
 الصحيح 

 ال يتوقــف بطــالن الــتحفظ غــري الصــحيح علــى -١ 
 قبول. أو منظمة متعاقدة من اعرتاض أو تبديه دولة متعاقدة ما

املنظمـة الدوليـة  أو الدولـة علـى ذلـك مـع ينبغي -٢ 
اليت ترى أن هذا التحفظ غري صحيح أن تصوغ اعرتاضاً معلًَّال 

 بشأنه يف أقرب وقت ممكن، إذا اعتربت ذلك مناسبًا.

 التعليق
، ٣-٥-٤تشكل الفقرة األوىل من املبـدأ التـوجيهي  )١( 

مناســــباً، يف اجلــــزء الرابــــع مــــن دليــــل يف جوهرهــــا، التــــذكري الــــذي بــــدا 
املمارسة، مببدأ أساسـي وردت اإلشـارة إليـه بشـكل واضـح يف مبـادئ 

وهـــو أن بطــــالن الـــتحفظ غــــري الصـــحيح مــــرده  أال توجيهيـــة ســــابقة،
التحفظ نفسه وليس ردود الفعل اليت ميكن أن يثريهـا. والفقـرة الثانيـة 

ـــــا توصـــــية موجهـــــ حيتهـــــا يتمثـــــل حتليلهـــــا يف كو ة إىل الـــــدول مـــــن 
واملنظمــات الدوليــة بعــدم التخلــي مــع ذلــك عــن االعــرتاض علــى مثــل 

يبـــدو هلــــا  ال هـــذا الـــتحفظ، مــــع توضـــيح األســــباب الـــيت مـــن أجلهــــا
 التحفظ صحيحاً.

 ٣-٥-٤والفقـــــــــرة األوىل مـــــــــن املبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي  )٢( 
(الــذي يكــرر نــص املــادة  ١-٣متوافقـة متامــاً مــع املبــادئ التوجيهيــة 

. وهــــــي )٩٨٣(١-٥-٤و )٩٨٢(٢-٣-٣اتفــــــاقييت فيينــــــا) ومــــــن  ١٩
طًال والغياً" الواردة يف مشروع املبدأ التوجيهي  جتسد معىن عبارة "

ن بطـــالن الـــتحفظ غـــري الصـــحيح يقـــوم علـــى ١-٥-٤ ، مـــذكرة 
 يتوقــــــف علـــــى ردود فعــــــل الــــــدول املتعاقــــــدة وال عوامـــــل موضــــــوعية

  يتوقــــف، ال نــــهاملنظمــــات املتعاقــــدة غــــري اجلهــــة املتحفظــــة، أي أ أو
 تشــــــري إىل ذلـــــك صــــــراحة هـــــذه الفقــــــرة األوىل، علـــــى قبوهلــــــا كمـــــا
 اعرتاضها. أو

يف ممارسات الـدول، يكـون دافـع الغالبيـة العظمـى و  )٣( 
لالعرتاضــات عــدم صــحة الــتحفظ حمــل االعــرتاض. لكــن أصــحاب 
                                                                                             

 )بع( )٩٨١احلاشية (

االتفــاق، تــدخل  يف حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا الــنص أو -٢"  
لنســـبة إىل مجيـــع  ملعاهـــدة  الرتبـــاط  املعاهـــدة حيـــز النفـــاذ فـــور ثبـــوت الرضـــا 

 الدول املتفاوضة.
الرتبـاط  -٣"   ريـخ الحـق عندما يثبت رضا دولـة  مبعاهـدة يف 

لنســـبة إىل  لـــدخول تلـــك املعاهـــدة حيـــز النفـــاذ، تـــدخل املعاهـــدة حيـــز النفـــاذ 
  ."تنص املعاهدة على غري ذلك تلك الدولة يف ذلك التاريخ، ما مل

ــــة متعاقــــدة أو )٩٨٢(  منظمــــة متعاقــــدة لــــتحفظ غــــري جــــائز  "إن قبــــول دول
 يرفع عنه البطالن".  ال
يســتويف شــروط الصــحة الشــكلية واجلــواز  ال"يكــون الــتحفظ الــذي  )٩٨٣( 

طـــالً والغيـــاً،  املنصــوص عليهـــا يف اجلــزأين الثـــاين والثالـــث مــن دليـــل املمارســة 
لتايل أي أثر قانوين".  وال  يرتتب عليه 

هـــذه االعرتاضـــات يستخلصـــون منهـــا نتـــائج شـــديدة التنـــوع: ففـــي 
اإلشارة إىل أن التحفظ املعـين لـيس  بعض األحيان، يقتصرون على

نــه  ً أخــرى  أثــر لــه مــن  وال الغطــل و صــحيحاً، ويصــفونه أحيــا
) يــــرى صــــاحب درة جــــداً ( أحيــــان أخــــرى ويف الناحيــــة القانونيــــة،

االعــرتاض أن اعرتاضــه حيــول دون بــدء نفــاذ املعاهــدة يف العالقــات 
 بـــدء يشـــري، خالفـــاً لـــذلك، إىل قـــدبينـــه وبـــني صـــاحب الـــتحفظ، و 

بعض  ويف ا،يف هذه العالقات الثنائية نفسه بكاملهانفاذ املعاهدة 
 .)٩٨٤(األحيان يلزم الصمت بشأن هذه النقطة

حملكمة العدل الدولية السوابق القضائية شكل توال  )٤( 
، ١٩٩٩ عـام . ففـي)٩٨٥(ـذه النقطـة يتعلـق فيمـامنوذجاً لالتسـاق 

إلشارة يف أمريهـا املتعلقـني بطلبـني الختـاذ تـدابري  ،اكتفت احملكمة 
ت املتحـــدة مؤقتـــة  إىل ،قـــدمتهما يوغوســـالفيا ضـــد إســـبانيا والـــوال
 يلي: ما

دة اجلماعيــةإحيــث   ن يوغوســالفياإحتظــر التحفظــات؛ و  ال ن اتفاقيــة منــع اإل
ت املتحدة على املادة التاسـعة؛ و  مل ن إتعرتض على التحفظ الذي أبدته الوال

هـــذه املــادة مـــن أحكــام االتفاقيـــة الســارية بـــني اســتبعاد هــذا الـــتحفظ أدى إىل 
 .)٩٨٦([...] الطرفني

لــــتحفظ، خبــــالف اوال يتضــــمن تعليــــل احملكمــــة أي فحــــص لصــــحة 
دة اجلماعيـــــة واملعاقبـــــة عليهـــــا مالحظـــــة أن اتفاقيـــــة  منـــــع جرميـــــة اإل

حتظـــــر هـــــذه التحفظـــــات. ويبـــــدو أن عـــــدم وجـــــود  ال ١٩٤٨ لعـــــام
__________ 

ردود الفعــل علــى الــتحفظ الــذي أبدتــه قطــر عنــد انضــمامها  جتســد )٩٨٤( 
 تقريبــاً مجيــع أشــكالملــرأة إىل اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد ا

االعرتاضـات الثمانيـة عشـر (منهـا أن االعرتاضات املمكن تصورها: ففـي حـني 
ما اعرتاضـــان متـــأخران إىل أن الـــتحفظ  كلهـــا  الربتغـــال واملكســـيك) تشـــري أبـــد

ــــة موضــــوعمــــع يتنــــاىف   أن واحــــد مــــن االعرتاضــــاتيضــــيف  وغرضــــها، االتفاقي
الـــتحفظ  أن آخــران اعرتاضــانفيمــا يوضــح  ،الغ" (الســويد)طــل و " الــتحفظ

مثانيـة مـن توضـح ثـر علـى أحكـام االتفاقيـة (إسـبانيا وهولنـدا). و أحيدث أي  ال
ـــــ يرلنـــــدا وإيطاليـــــا أول دون بـــــدء نفـــــاذ املعاهـــــدة (حتـــــ ال اهـــــذه االعرتاضـــــات أ

)، يف حـــني أن  عشـــرة والربتغـــال وبلجيكـــا وبولنـــدا وفنلنـــدا واملكســـيك وهنغـــار
لنســـبة لقطـــر دون أن تـــتمكن الدولـــة اعرتاضـــات تـــرى أ ن نفـــاذ املعاهـــدة يبـــدأ 

واجلمهوريــــة  وإســــتونيا(إســــبانيا  اجلــــائزغــــري  هــــااملتحفظــــة مــــن االعتــــداد بتحفظ
 والنرويج والنمسا وهولندا). انظروالتفيا التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا والسويد 

Multilateral Treaties ... )٨-بع، الفصل الرا)أعاله ٣٥٩حلاشية ا. 
كوميــانس و  )Higgins( هيغنــزللقضــاة نظــر الــرأي املســتقل املشــرتك ا )٩٨٥( 
)Kooijmans (والعــــــريب )Elaraby(  وأوادا)Owada ( وســــــيما)Simma ( املرفــــــق

 Armed Activities on the، ٢٠٠٦شـــباط/فرباير  ٣ الصـــادر يفحلكــم 

Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic 

of the Congo v. Rwanda), Judgment on jurisdiction and admissibility, 

I.C.J. Reports 2006, pp. 65-71. 
 )٩٨٦( Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Spain), Provisional 

Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 1999, p. 761, at p. 772, 

para. 32; Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of 

America), Provisional Measures, Order of 2 June 1999, I.C.J. Reports 

1999, p. 916, at p. 924, para. 24.  

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   162 13/07/2020   08:17:47



 157 املعاهدات على التحفظات 

 

 

 مــن جانـب الدولــة املعنيــة كـان العنصــر احلاسـم الوحيــد، وهــو اعـرتاض
ولكنه  ،١٩٥١ عام ه احملكمة يفتيتطابق مع املوقف الذي اعتمد ما

 :)٩٨٧(يتوافق معها ال اتفاقية فيينا اليتفيما بعد موقف جتاوزته 
ـــــة  ]...[يفـــــرض موضـــــوع [املعاهـــــدة] والغـــــرض منهـــــا   حـــــدوداً علـــــى حري
 حريــة االعـــرتاض عليهـــا علـــى الســواء. وبنـــاء علـــى ذلـــك،تحفظـــات وعلـــى ال إصــدار

جيـــب أن يشـــكل  مـــا هـــا هـــومن غـــرضالتوافـــق الـــتحفظ مـــع موضـــوع االتفاقيـــة و فـــإن 
كـــذلك لتقـــدير و  ،انضـــمامها يف شـــأن إصـــدارها حتفظـــاً عنـــد مـــا ملوقـــف دولـــة معيـــاراً 

 قاعـــدة هـــي ههـــذو . يف شـــأن االعـــرتاض علـــى الـــتحفظ مـــا األمـــر مـــن جانـــب دولـــة
فيمــا جيــب عليهــا االضــطالع بــه، علــى كــل دولــة ــا   تــديجيــب أن  لــيتاالســلوك 

 .)٩٨٨(ملقبولية حتفظ من التحفظات حنو فردي ومن وجهة نظرها هي، من تقدير

يف قضـــــية  مؤقتـــــةتـــــدابري اختـــــاذ إال أنـــــه يف احلكـــــم املتعلـــــق بطلـــــب 
) ٢٠٠٢األنشــــــطة املســــــلحة يف إقلــــــيم الكونغــــــو (طلــــــب جديــــــد: 

جهــا الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا)(مجهوريــة  ، غــريت احملكمــة 
دئ ذي بدء، يف   الذي أبدته رواندا:جواز التحفظ لنظر، 

 ]...[ ؛فقــط ختصــاص احملكمــةوإمنــا ال يتعلــق هــذا الــتحفظ جبــوهر القــانون، 
لتايل أنه  .)٩٨٩(يتعارض مع موضوع االتفاقية والغرض منها ال ويبدو 

ختصـــاص احملكمـــة ومقبوليـــة الطلـــب، أكـــدت ويف احلكـــم املتعلـــق 
 يلي: ما احملكمة

دة اجلماعيـة   إن حتفظ رواندا علـى املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع اإل
ختصـــاص احملكمـــة، يـــؤثر علـــى االلتزامـــات املوضـــوعية املنبثقـــة عـــن  وال يتعلـــق 

ــــا. يتعلــــق فيمـــاهـــذه االتفاقيــــة  دة اجلماعيــــة يف حـــد ذا  ظــــل ويف عمـــال اإل
ــذه القضــية الظــروف الــتحفظ  ختلــص إىل أنميكــن للمحكمــة أن  ال ،املتعلقــة 

 منازعـــةالــذي أبدتـــه روانـــدا، والـــذي يهـــدف إىل اســتبعاد وســـيلة معينـــة لتســـوية 
تنفيــذها، جيــب اعتبــاره منافيــاً ملوضــوع  أو تطبيقهــا أو بتفســري االتفاقيــة ةمتصــل

 .)٩٩٠(هذه االتفاقية والغرض منها

ـــذا تكـــون احملكمـــة قـــد "أضـــافت تقـــديرها اخلـــاص  توافـــق بشـــأن و
دة اجلماعية  التحفظ الذي أبدته رواندا مع موضوع اتفاقية منع اإل

__________ 
-٦-٢ ) مــن التعليــق علــى املبــدأ التــوجيهي٩) إىل (٢انظــر الفقــرات ( )٩٨٧( 
 أعاله.  ٣
 )٩٨٨( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله)،  ٣٢٣(انظــر احلاشــية
  .٢٤ ص
 )٩٨٩( Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), 

Provisional measures, Order of 10 July 2002 , I.C.J. Reports 2002, 

p. 216, at p. 246, para. 72. 
 )٩٩٠( Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002), Jurisdiction and Admissibility  ٩٨٥(انظـر احلاشـية 
 .٦٧، الفقرة ٣٢ )، صأعاله

لتــايل، )٩٩١("والغـرض منهـا دون أن يكـون اعــرتاض حمتمـل مــن و . و
صـــــحة الـــــتحفظ،  لتحديـــــد مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة مطلـــــوً 

ت احملكمة أنه من الضروري  يلي: ما إضافة ار
بقـــــانون املعاهـــــدات، تشـــــري احملكمـــــة أيضـــــاً إىل أن روانـــــدا عنـــــدما  يتعلـــــق فيمـــــا

دة اجلماعيـــــة  الـــــتحفظ املعـــــين، فـــــإن  وأصـــــدرتانضـــــمت إىل اتفاقيـــــة منـــــع اإل
 .)٩٩٢(تعرتض عليه مل مجهورية الكونغو الدميقراطية

لـــــيس عـــــدمي اجلـــــدوى. ففـــــي ومثـــــل هـــــذا التوضـــــيح  )٥( 
حيـدد صـحة الـتحفظ يف  مـا ال االعـرتاض علـى حتفـظالواقع، رغم أن 

لنسـبة جلميــع  ال حـد ذاتـه، فإنـه يشـكل عـامالً ذا داللـة يسـتهان بـه 
املتعاقـــــدة والــــدول صــــاحب الـــــتحفظ األطــــراف الفاعلــــة املعنيـــــة، أي 

 تحديد صحة التحفظ. وجيببواملنظمات املتعاقدة وأي هيئة خمتصة 
 أن ،١٩٥١ لعام يف فتواها بينت احملكمة كما  ،يغيب عن الذهن أال

الـــتحفظ حـــق لكـــل دولـــة طـــرف يف االتفاقيـــة، وهـــي متـــارس هـــذا صـــحة تقـــدير 
 .)٩٩٣(ومن وجهة نظرها هياحلق بصورة فردية 

كمــــــة احملوأعطــــــى كــــــذلك احلكــــــم الــــــذي أصــــــدرته  )٦( 
مكانـة مهمـة  ضـد تركيـا لويزيـدويف قضية األوروبية حلقوق اإلنسان 

لردود فعل الدول األطراف بوصفها عـامًال يتعـني مراعاتـه يف حتديـد 
. وقد أكدت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان )٩٩٤(تركياصحة حتفظ 

 :٢٤ رقمهذا النهج يف تعليقها العام 
أن  مـــــا ال ميكــــن أن يســـــتدل مـــــن عـــــدم صـــــدور احتجـــــاج عـــــن دولـــــة 

ن إ إال ]....[ الغـــرض منـــه][و يتفـــق مـــع موضـــوع العهـــد  ال أو الـــتحفظ يتفـــق
عناصر تسـتند للجنة من جانب الدول ميكن أن يوفر  ما االعرتاض على حتفظ

 .)٩٩٥([والغرض منه]إليها يف تفسريها ملدى اتفاق التحفظ مع موضوع العهد 
__________ 

، أعــــاله) ٩٨٥ احلاشــــية( الســــالف الــــذكر املشــــرتك الــــرأي املســــتقل )٩٩١( 
  .٢٠، الفقرة ٧٠ ص
 )٩٩٢( Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002), Jurisdiction and Admissibility (املرجــع نفســـه) ،
 .٦٨، الفقرة ٣٣ ص
 )٩٩٣( Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide  أعــاله)،  ٣٢٣(انظــر احلاشــية
الفتـــوى الصـــادرة عـــن حمكمـــة البلـــدان األمريكيـــة حلقـــوق انظـــر أيضـــاً و  ٢٦ ص

 The Effect of Reservations on the Entry into Force of theاإلنسـان: 

American Convention on Human Rights  أعـاله)، الفقـرة  ٥١٨(احلاشـية
("بطبيعــة احلـــال، للـــدول األطـــراف مصـــلحة مشـــروعة يف منـــع التحفظـــات  ٣٨

كيــد هــذه تتوافــق  الــيت ال مــع موضــوع االتفاقيــة والغــرض منهــا. وهــي حــرة يف 
  مبوجب االتفاقية"). االستشارية املنشأةو املصلحة من خالل اآللية التحكيمية 

حلقــوق  مــن احلكــم الصــادر عــن احملكمــة األوروبيــة ٩٥انظــر الفقــرة  )٩٩٤( 
 وانظـر أيضــاً  أعـاله)؛ ٩٠١(احلاشـية  Loizidou v. Turkeyاإلنسـان يف قضـية 

  أعاله. ٢-٥-٤) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٨الفقرة (
ئق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلمسـون، امللحـق رقـم )٩٩٥(   ٤٠ الو
لـــــــد األول، املرفـــــــق اخلـــــــامس)أعـــــــاله ٦٥٢انظـــــــر احلاشـــــــية ( ، ١٣٥ ، ص، ا

  .١٧ الفقرة
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ــــاء النظــــر يف )٧(  ــــة  وأثن ــــر جلن ــــدويل تقري عــــن القــــانون ال
ــا الســابعة واخلمســني  ، أيــدت الســويد ٢٠٠٥ عــام يفأعمــال دور

هـــذا املوقـــف صـــراحة يف ردهـــا علـــى الســـؤال الـــذي طرحتـــه اللجنـــة 
والــيت يكــون دافعهــا  "ذات األثــر األدىن"العرتاضــات  يتعلــق فيمــا

 :)٩٩٦(هو عدم توافق التحفظ مع موضوع املعاهدة والغرض منها
هـذه  اض غـري ضـروري مـن أجـل إثبـاتاالعرت فإن من الناحية النظرية  
ومـن مث فـإن االعـرتاض  ا]،إليهـ[االنتبـاه  السـرتعاءوإمنا هو جمـرد طريقـة  احلقيقة

عتبــاره  وال [حقيقــي]يف حــد ذاتــه لــيس لــه أثــر قــانوين  ينبغــي حــىت النظــر إليــه 
غيـــاب ســـلطة ميكـــن أن تصـــنِّف التحفظـــات  ويف ومـــع ذلـــك، [...]. اعرتاضـــاً 

، مثــل احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان، فــإن هــذه ]غــري صــحيحة[عتبارهــا 
 .)٩٩٧(تزال ذات أمهية ال "االعرتاضات"

تتضـمن اتفاقيتــا  ال ،)٩٩٨(وعلـى النحـو املبــني أعـاله )٨( 
ـــــا أيـــــة قاعـــــدة  تســـــتويف  ال ر التحفظـــــات الـــــيت يتعلـــــق فيمـــــافيين

تتضمن أية قاعدة  وال ،١٩املنصوص عليها يف املادة اجلواز  شروط
بــردود الفعـل الــيت  يتعلـق فيمــاحـىت  -لتــايل متامـاً منطقــي  وهـذا -

 نظــــام فيينـــــا، ويف ميكــــن أن تبــــديها الــــدول إزاء هــــذه التحفظــــات.
املنظمــات  أو يشــكل االعــرتاض وســيلة حتــدد مــن خالهلــا الــدول ال

دي وظيفـــــة أخـــــرى هـــــي جعـــــل بـــــل يـــــؤ  ،املتعاقـــــدة صـــــحة الـــــتحفظ
. وحــــاالت )٩٩٩(صـــاحب االعـــرتاض ذي حجيــــة إزاءالـــتحفظ غـــري 

 تتعلــــــــــــق ال ٢٠القبـــــــــــول واالعــــــــــــرتاض املشــــــــــــار إليهــــــــــــا يف املــــــــــــادة 
لتحفظات الصحيحة. وجمرد اللجوء، يف ممارسات الدول، إىل  إال

يعـين  ال نفسها للـرد علـى التحفظـات غـري الصـحيحة الوسائلهذه 
رأن ردود الفعل هذه ت ختضع لنفس الشروط اليت  أو نتج نفس اآل

 ختضع هلا االعرتاضات على التحفظات الصحيحة.
أن هذا لـيس سـبباً كافيـاً لعـدم اعتبـار  اللجنةرى تو  )٩( 

. فــرد فعــل ســليب كهــذا يتوافــق ردود الفعــل هــذه اعرتاضــات حقيقيــة
 "االعـرتاض"مع التعريف الذي اعتمدته اللجنة ملصطلح  ماً  توافقاً 

 ويشكل  ١-٦-٢يف املبدأ التوجيهي 
ً كانــــ[ـــــاً]انفرادي [ــــاً]إعالن منظمــــة  أو تســــميته، تصــــدره دولــــة أو صــــيغته ت، أ

منظمــــة دوليــــة أخــــرى،  أو دولــــة صــــاغتهمعاهــــدة  علــــىدوليــــة رداً علــــى حتفــــظ 
دف بـه تلـك الدولـة ر القانونيـة  [...]تبعاد اسـ إىلاملنظمـة  أو و  لـتحفظلاآل

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ٢٠٠٥ حولية )٩٩٦(   .٢٩الفقرة ، ا
ئـق الرمسيــة للجمعيـة العامــة، الـدورة  )٩٩٧(  ، الســتون، اللجنـة السادســةالو

  .٢٢، الفقرة )A/C.6/60/SR.14( ١٤اجللسة 
ــــــق العــــــام علــــــى ١٨) إىل (١انظــــــر أعــــــاله الفقــــــرات ( )٩٩٨(  ) مــــــن التعلي

 .٥-٤ الفرع
) مـــــــن التعليــــــــق علــــــــى املبــــــــدأ ٥) إىل (٢انظـــــــر أعــــــــاله الفقــــــــرات ( )٩٩٩( 

 .٣-٤ التوجيهي

ــــا مــــع الدولــــة املعاهــــدةإىل اســــتبعاد تطبيــــق  أو املنظمــــة  أو كملهــــا يف عالقا
 . )١٠٠٠(املتحفظة

وجمرد أن بطـالن الـتحفظ، ولـيس االعـرتاض عليـه، هـو الـذي حيقـق 
ره اية املطاف اهلدف املتوخى بتجريد الـتحفظ مـن آ  أمـر هـو يف 

ـــــه  ال ـــــةيغـــــري شـــــيئاً مـــــن اهلـــــدف الـــــذي ترمـــــي إلي املنظمـــــة  أو الدول
ر املرتتبـــــة علـــــى الـــــتحفظ غـــــري  ،املعرتضـــــة وهـــــو اســـــتبعاد مجيـــــع اآل

مـــــن املفيـــــد وضـــــع  وال يبـــــدو مـــــن املناســـــب ال الصـــــحيح. لـــــذلك،
للتعبري عن ردود الفعل هذه إزاء التحفظات، ذلك جديد مصطلح 

الــذي  "االعــرتاض"لح أن تســميتها احلاليــة تتوافــق مــع تعريــف مصــط
ـــا شـــائعة علـــى نطـــاق واســـع يف ممارســـات  كمـــا  اللجنـــة، اعتمدتـــه أ

إلمجاع. ا مقبولة ومفهومة   الدول ويبدو أ
شك يف أن االعـرتاض علـى  ال وعالوة على ذلك، )١٠( 

يضيف شـيئاً إىل بطـالن الـتحفظ،  ال حتفظ غري صحيح، وإن كان
 وتنبيــهلتحفظــات  املتعلـقيشـكل مــع ذلــك أداة هامـة لبــدء احلــوار 

عليهـا أن احمللية عندما يكـون  أو عاهدات واحملاكم الدوليةاملهيئات 
لتايل، فإنـه مـن غـري تبت، إذا اقتضى األمر،  يف صحة التحفظ. و

ب  وقــد يكــونبــل  -املستصــوب علــى اإلطــالق   -التضــليل مــن 
اض أي أثـر لالعـرت مالحظـة انتفـاء االقتصار يف دليل املمارسة على 

 حتفظ غري صحيح. على رداً الصادر 
وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، مـــن األمهيـــة مبكـــان أن  )١١( 

االعرتاضات على التحفظات الـيت تعتربهـا غـري  صوغتواصل الدول 
ت ر  ال صحيحة، وإن كانت هـذه اإلعـال تضـيف أي شـيء لـآل

عــــدم صــــحة  علــــىاملرتتبــــة، حبكــــم القــــانون ودون أي شــــرط آخــــر، 
يوجـــد  ال زيـــد ذلـــك أمهيـــة مـــن الناحيـــة العمليـــة أنـــهي وممـــا الـــتحفظ.

 اتيف تقيـيم صـحة التحفظــسـوى عـدد قليـل مـن اهليئـات املختصـة 
ـال -القـانون الـدويل فكمـا هـو سـائد يف  ا.املطعون فيهـ   يف هـذا ا

ـــــاالت األخـــــرى كمـــــا التقيـــــيم يكـــــون غيـــــاب آليـــــة  - يف معظـــــم ا
. ومـــن مث، )١٠٠١(االســـتثناءاملوضـــوعي هـــو القاعـــدة، ووجودهـــا هـــو 

لــث حمايــد،  ففــي انتظــار تــدخل جــد افرتاضــي مــن جانــب طــرف 
 ،"كــــل دولــــة بنفســــها موقفهــــا القــــانوين إزاء الــــدول األخــــرى  "حتــــدد

 .)١٠٠٢(لتحفظات يتعلق فيمايف ذلك بطبيعة احلال  مبا
__________ 

(تعريــف  ١-٦-٢لالطــالع علــى الــنص الكامــل للمبــدأ التــوجيهي  )١٠٠٠( 
لــــد ٢٠٠٥ حوليــــةاالعرتاضــــات علــــى التحفظــــات) والتعليــــق عليــــه، انظــــر  ، ا

 . ٩٧-٩٠ الثاين (اجلزء الثاين)، ص
 )١٠٠١( South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South 

Africa), Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 6, at p. 46, 

para. 86ــــال الـــدويل، مــــا ميكــــن أن خيضــــع  فتـــئ وجــــود التزامـــات ال : "يف ا
اية املطاف ألي إجراء قانوين يشكل القاعدة وليس االستثناء".  تنفيذها يف 

 )١٠٠٢( Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United 

States of America and France, Decision of 9 December 1978, 

UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), pp. 417-493, at p. 443, 

para. 81. 
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اعرتاضـات علـى  صـوغوينبغي عدم ثين الدول عـن  )١٢( 
ة، بل ينبغـي علـى العكـس مـن التحفظات اليت تعتربها غري صحيح

ذلــك، وحرصــاً علــى اســتقرار العالقــات التعاهديــة، تشــجيعها علــى 
ـــام بـــذلك مـــع عـــرض األســـباب الـــيت دفعتهـــا الختـــاذ مثـــل هـــذا  القي

يقتصـــــــر املبـــــــدأ  ال هلـــــــذا الســــــبب. املســــــتطاع قـــــــدر، )١٠٠٣(املوقــــــف
علــــــى الــــــنص علــــــى املبــــــدأ الــــــذي مــــــؤداه أن  ٣-٥-٤التــــــوجيهي 

ُحيدث، يف حد ذاتـه، أي  ال التحفظ غري الصحيحاالعرتاض على 
أثــــر، وإمنــــا يســــعى إىل تبديــــد أي اســــتنتاج متســــرع خبصــــوص عــــدم 

 جدوى االعرتاضات قد ُيستخلص من نص هذا املبدأ.
وإنه ملن املهم جـداً، مـن مجيـع النـواحي، أن تصـوغ  )١٣( 

الدول واملنظمات الدولية اعرتاضاً مـىت رأت لـذلك مـربراً، مـن أجـل 
تعريف علناً بوجهـة نظرهـا بشـأن عـدم صـحة الـتحفظ. وهـذا أمـر ال

مـــن  الثانيـــةمـــرتوك متامـــاً لســـلطتها التقديريـــة. لـــذلك جـــاءت الفقـــرة 
كمجـــــــرد توصـــــــية موجهـــــــة إىل الـــــــدول   ٣-٥-٤املبـــــــدأ التـــــــوجيهي 

واملنظمــات الدوليـــة يتضـــح طابعهـــا االختيـــاري الصـــرف مـــن خـــالل 
ــــــارة "إ ــــــك اســــــتخدام صــــــيغة التوصــــــية "ينبغــــــي" وعب ــــــربت ذل ذا اعت

 مناسباً".
، )١٠٠٤(لــــيس مــــن الضــــروريإلضــــافة إىل ذلــــك، و  )١٤( 

هـــذه االعرتاضـــات يف غضـــون أجـــل  صـــوغ، األفضـــلوإن كـــان مـــن 
أي أجــــــــل آخــــــــر منصــــــــوص عليــــــــه يف  أو -شــــــــهراً  االثــــــــين عشــــــــر

حتـــدث يف حـــد  ال . ولـــئن كانـــت هـــذه االعرتاضـــات)١٠٠٥(املعاهـــدة
ا أي أثر قانوين ـا حتـتفظ بكامـل قيمتهـا إزاء  ذا على الـتحفظ، فإ
 -إىل الشكوك اليت تكتنف صحته الذي ينبَّه  -صاحب التحفظ 

__________ 
(التعليل) الذي يوصي اجلهة اليت  ١٠-٦-٢انظر املبدأ التوجيهي  )١٠٠٣( 

ن تعلـــــل هـــــذا االعـــــرتاض، والتعليـــــق عليـــــه،  تبـــــدي اعرتاضـــــاً علـــــى حتفـــــظ مـــــا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٨ وليةح  .١١٢-١١١ ، ا
أوضــحت احلكومــة اإليطاليــة، يف اعرتاضــها املتــأخر علــى التحفظــات  )١٠٠٤( 

حلقـــوق املدنيـــة والسياســـية،  ا بوتســـوا بشـــأن العهـــد الـــدويل اخلـــاص  الـــيت أبـــد
اتفاقيــة فيينــا مــن  ١٩يلــي: "تعتــرب حكومــة اجلمهوريــة اإليطاليــة، وفقــاً للمــادة  مــا

] تتنـاىف مـع ١٩٦٩ لقانون املعاهدات لعام ا بوتسـوا ، أن التحفظات [الـيت أبـد
 ٥تــدخل يف نطـــاق تطبيــق الفقـــرة  موضــوع العهــد وغرضـــه. وهــذه التحفظـــات ال

لتايل أن تكون حمل اعرتاض يف أي وقت" ( ٢٠من املادة   Multilateralوميكن 

Treaties ... ) وانظــر أيضــاً اعــرتاض ٤-الفصــل الرابــع، )أعــاله ٣٥٩احلاشــية .(
إيطاليــــا علــــى حتفــــظ قطــــر بشــــأن اتفاقيــــة مناهضــــة التعــــذيب وغــــريه مــــن ضــــروب 

املهينـــــة (املرجـــــع نفســـــه، الفصـــــل  الالإنســـــانية أو العقوبـــــة القاســـــية أو املعاملـــــة أو
سم بلـدان الشـمال ٩-الرابع ). وانظر كذلك املوقف الذي أعربت عنه السويد (

إطـار اللجنــة السادســة عنــد النظــر يف تقريـر جلنــة القــانون الــدويل عــن األورويب) يف 
ا السابعة واخلمسني ( ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورةأعمال دور الستون،  الو

 ).٢٢)، الفقرة A/C.6/60/SR.14( ١٤، اجللسة اللجنة السادسة
الربتغـــال لالطـــالع علـــى أمثلـــة أخـــرى حديثـــة، انظـــر اعـــرتاض كـــل مـــن  )١٠٠٥( 

واملكسيك علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه قطـر لـدى االنضـمام إىل اتفاقيـة القضـاء علـى 
، )أعـاله ٣٥٩احلاشـية ( ... Multilateral Treatiesمجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة (

ر/مـايو  ١٠). وقـد أبـدي االعرتاضـان يف ٨-الفصل الرابـع ، يف حـني قـام ٢٠١٠أ
ر/مايو  ٨قطر يف  األمني العام بتبليغ صك انضمام  .٢٠٠٩أ

املنظمــــــات املتعاقــــــدة األخــــــرى وإزاء أي  أو املتعاقــــــدةوإزاء الــــــدول 
 سلطة ميكن أن يُطلب منها البت يف صحة التحفظ. 

تشـــجيعاً ينبغـــي أن تعتـــرب  ال بيـــد أن هـــذه املالحظـــة )١٥( 
علـــى إبـــداء اعرتاضـــات متـــأخرة بذريعـــة أن الـــتحفظ، حـــىت مـــن دون 

طــل صــاحب أثــر لــه. فخدمــًة ملصــلحة  الوالغ  االعــرتاض، حتفــظ 
والـــــدول املتعاقـــــدة واملنظمـــــات املتعاقـــــدة األخـــــرى، وخدمـــــًة الـــــتحفظ 
 إصــــداريُستحســـن  ،ووضـــوحهاعمومــــاً القانونيـــة  األوضـــاعالســـتقرار 

وأن تصـــــــاغ تلـــــــك  غـــــــري الصـــــــحيحةاعرتاضـــــــات علـــــــى التحفظـــــــات 
يف أسرع وقت ممكن حىت يتسىن جلميع اجلهات الفاعلة االعرتاضات 

مكـان صـاحب الـتحفظ أن القـانوين  الوضـعأن تقّيم  سـريعاً ويكـون 
هلـذا تـدعو  لتحفظـات. املتعلـقتدارك عدم الصحة يف إطـار احلـوار ي

مـات الدوليـة الـدول واملنظ ٣-٥-٤من املبدأ التـوجيهي  الثانيةالفقرة 
 إىل صوغ اعرتاض معلَّل "يف أقرب وقت ممكن".

انعدام أثر التحفظ يف العالقات بني األطراف األخرى  ٦-٤
 يف املعاهدة

لنســــــبة إىل   ال يغــــــري الــــــتحفظ مــــــن أحكــــــام املعاهــــــدة 
ا فيما بينها.  األطراف األخرى يف املعاهدة يف عالقا

 التعليق
، دون أي تعــديل، ٦-٤التـوجيهي يستنسـخ املبــدأ  )١( 

 ١٩٦٩مــــن اتفــــاقييت فيينــــا لعــــامي  ٢١مــــن املــــادة  ٢نــــص الفقــــرة 
 (املتطابقة يف صيغتها يف االتفاقيتني). ١٩٨٦و

لعالقـات التعاهديـة بـني فإن اومبوجب هذا احلكم،  )٢( 
لـتحفظ.  ال غري صـاحب الـتحفظأطراف املعاهدة  والقصـد تتـأثر 

 املعيـاريالنظـام  هذه هو صون القانونيةعالقات النسبية  من قاعدة
 لــيسوهـذا النظـام األطـراف األخـرى يف املعاهــدة.  الـذي يطبـق بــني

أيضـاً أن تـرهن األطـراف األخـرى بوسـع  إذ ،لضرورة نظاماً وحيداً 
لتـــــايلتحفظـــــات ب موافقتهـــــا ـــــا املتبادلـــــة  تعـــــّدل   يف احلـــــدودعالقا

 .)١٠٠٦(٢١املــــادة  مــــن ٣الفقــــرة  أو ١يف الفقــــرة  ااملنصــــوص عليهــــ
مـن  ٢الفقـرة ، شأنه يف ذلـك شـأن ٦-٤يرمي املبدأ التوجيهي  وال

هـذه املـادة، إىل منـع تكـاثر الـنظم املعياريـة يف إطـار معاهـدة معينــة، 
ر الـــتحفظ  وإمنـــا يتـــوخى فقـــط حصـــر العالقـــات الثنائيـــة بـــني  يفآ

 .)١٠٠٧(أخرى حيةخر، من طرف آ، وكل حيةمن صاحبه 
علـــــى  املبـــــدأ التـــــوجيهي تطبيـــــق يقتصـــــر نطـــــاقوال  )٣( 

 أي التحفظـــــــات الـــــــيت تســـــــتويف، "املنشـــــــأة" فحســـــــبالتحفظـــــــات 
__________ 

، ... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsانظـر  )١٠٠٦( 
 .١٤٢ أعاله)، ص ٣٣٩املرجع املذكور (احلاشية 

"منظمـــة  لـــيس مـــن املناســـب احلـــديث هنـــا عـــن "دولـــة متعاقـــدة" أو )١٠٠٧( 
ــــدأ التــــوجيهي  ــــه أثــــر ملمــــوس إال ٦-٤متعاقــــدة" ألن املب ــــ لــــيس ل دأ عنــــدما يب

 املعاهدة. نفاذ
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؛ ومـــــع )١٠٠٨(٢٣و ٢٠و ١٩ املـــــواد الشـــــروط املنصـــــوص عليهـــــا يف
 مبـــــدأ نســـــبيةذلـــــك أن . تناقضـــــاً يف الصـــــياغة يُعـــــّد هـــــذا ال ذلـــــك،

صـــــحته  أو جـــــواز الـــــتحفظ الـــــتحفظ ينطبـــــق بصـــــرف النظـــــر عـــــن
لتحفظــــات  يتعلــــق فيمــــاالشــــكلية. ويتضــــح ذلــــك بوجــــه خــــاص 

ـــا جمـــردة مـــن كـــل أثــــر  الصـــحيحة غـــري  -الـــيت تكـــون حبكــــم بطال
ا وكــذلك، بطبيعــة احلــال، لصــاحل األطــراف  لصــاحل اجلهــة الــيت أبــد

ا أو األخرى يف املعاهدة  .)١٠٠٩(إضراراً 
 يــــــــؤثر قبــــــــول الــــــــتحفظ ال وعــــــــالوة علــــــــى ذلــــــــك، )٤( 

ر الــتحفظ خـارج إطــار العالقــات االعرتاضـ أو رهـا يف آ ات الــيت أ
. الثنائيــة بــني صــاحب الــتحفظ وكــل طــرف مــن األطــراف األخــرى

صرحياً، مـن دور سـوى حتديـد  أم وليس للقبول، سواًء أكان ضمنياً 
أي األطـــراف الـــيت  -األطـــراف الـــيت يُعتـــرب الـــتحفظ منشـــًأ جتاههـــا 

 وبـني األطـراف الــيتبينهـا مـن أجـل التمييــز  - )١٠١٠(قبلـت الـتحفظ
علــى أي تلــك الــيت أبــدت اعرتاضــاً  -يُنــتج الــتحفظ أثــراً جتاههــا  ال

غـــــري األخـــــرى األطـــــراف  جممــــوعيف العالقـــــات بـــــني  أمـــــا الــــتحفظ.
ر  يســتبعد أو ميكــن للــتحفظ أن يعــدل فــال صــاحب الــتحفظ، اآل

 املعاهـــدة، يف معينـــةأحكـــام  أو حكـــم معـــنيالقانونيـــة املرتتبـــة علـــى 
ر القانونية املرتتبة على املعاهدة  أو بصرف النظر عـن   - برمتهااآل

 اعرتضت عليه. أو قبلت التحفظ كون تلك األطراف قد
لتايل املبـدأ  ٢١من املادة  ٢ ولئن كانت الفقرة )٥(  (و

ـــــــوجيهي  ـــــــذي يستنســـــــخ نصـــــــها) ٦-٤الت ـــــــد تتضـــــــمن ال ال  أي قي
نســـبية " اعـــدةق فـــإن للمـــرء أن يتســـاءل عمــا إذا كانـــتاســتثناء،  أو
ـــةال الـــيت تشـــري إليهـــا هـــذه طلقـــة امل " بتلـــك الدرجـــةعالقـــات القانوني

وعلـــــى أي حـــــال، فقـــــد أشـــــار والـــــدوك إىل هـــــذه  .)١٠١١(األحكـــــام
رخييــةاملعنــون النقطــة حبــذر أكــرب يف مرفــق تقريــره األول  عــن  "نبــذة 

"، حيــــث مســــألة التحفظــــات علــــى االتفاقيــــات املتعــــددة األطــــراف
لدولـــة عالقـــات يف  إال *،مبـــدئياً "ال يـــؤثر الـــتحفظ،  :قـــال الـــدول 

مـــــــا إذا كانـــــــت هنـــــــاك وهـــــــذا يثـــــــري التســـــــاؤل ع .)١٠١٢(املتحفظـــــــة"
 .النسبية مبدأ ينطبق عليها ال معاهدات
دات احملـــــددة املشـــــار إليهـــــا يف ومـــــن املؤكـــــد أن املعاهـــــ )٦( 
اســتثناء مــن قاعــدة النســبية.  تشــكل ال ٢٠مــن املــادة  ٣و ٢الفقــرتني 

__________ 
(إنشـــــاء الـــــتحفظ إزاء دولــــــة  ١-٤انظـــــر أعـــــاله املبـــــدأ التـــــوجيهي  )١٠٠٨( 
 منظمة أخرى) والتعليق عليه. أو
) مـــــن التعليـــــق علـــــى املبـــــدأ ٢٨) إىل (١٤انظـــــر أعـــــاله الفقـــــرات ( )١٠٠٩( 

 .١-٥-٤التوجيهي 
 والتعليق عليه. ١-٤انظر أعاله املبدأ التوجيهي  )١٠١٠( 
يعـــدل  الــتحفظ ال’أنــه "مــن الواضـــح طبعــاً أن  شـــافاجرينــا تؤكــد  )١٠١١( 

لنســـبة أحكـــام  ـــا فيمـــاألطـــراف األخـــرى يف املعاهـــدة إىل ااملعاهـــدة   يف عالقا
، املرجـع املـذكور "Szafarz, "Reservations to multilateral treaties‘" (بينهـا

 ).٣١١ أعاله)، ص ٦١٠(احلاشية 
لـد الثــاين، ١٩٦٢ حوليــةالتقريـر األول عـن قــانون املعاهـدات،  )١٠١٢(  ، ا

 )، احلاشية (ه).٥، الفقرة (٧٦ ، صAdd.1و A/CN.4/144الوثيقة 

هــذه يف إطــار  مــا حمــدودة نوعــاً العالقــات القانونيــة  نســبيةصــحيح أن و 
ره يف العالقـات بـني االتفاقيات،  ألنه من املفرتض أن يُنـتج الـتحفظ آ

يبقـى دون أثـر فيمـا  إنـه إال األطراف األخرى، ومجيعصاحب التحفظ 
دون  تظــلالــيت و نهــا، بعالقــات الــدول األطــراف األخــرى فيمــا بييتصــل 
 تغيري.

ويف حـــــني يتعـــــني يف إطـــــار املعاهـــــدات الـــــيت جيـــــب  )٧( 
لكامــــل أن متــــنح ــــتجموافقتهــــا األطــــراف مجيعــــاً  تطبيقهــــا   لكــــي يُن

رهلـــتحفظ ا إلمجـــاع  ال ،آ يف حـــد تشـــكل هـــذه املوافقـــة املمنوحـــة 
ـا  لتــايل، يتعــني . فيهـا األطــرافنفســها بـني لمعاهـدة ل تعــديالً ذا و

 داخـل املعاهـدة بـني نظـامني معيـاريني، التمييز، يف هـذا املقـام أيضـاً 
صـــاحب الـــذي حيكـــم العالقـــات بـــني فمـــن جهـــة، النظـــام : نفســـها

ــا قبلــت  الــيتاألطــراف األخــرى  الــتحفظ وكــل طــرف مــن يُفــرتض أ
حيكــم عالقــات ، النظــام الــذي أخــرى جهــةمــن ، و الــتحفظمجيعهــا 

القات األطراف األخرى فيما عف .فيما بينها األطراف األخرىهذه 
 تغيري. تظل دون بينها

الصكوك التأسيسية ونفس املنطق ينطبق يف سياق  )٨( 
 تكـون ال يف هذه احلالـة فبالرغم من أن املوافقة. للمنظمات الدولية
ـــــــلضـــــــرورة موافقـــــــة  العالقـــــــات  شـــــــيئاً يفغـــــــري ت ال اإلمجـــــــاع، فإ

 نظاميفرضه  ما كلو . غري صاحب التحفظبني األطراف  التعاهدية
األغلبيــــة علــــى األعضــــاء الــــذين ميثلــــون األقليــــة هــــو التقيــــد مبوقــــف 
األغلبيــة إزاء صـــاحب الــتحفظ، وذلـــك لـــتاليف نشــوء نظـــم معياريـــة 
متعددة داخل الصك التأسيسـي. ولكـن يف هـذه احلالـة، فـإن قبـول 

الذي يعمم تطبيق الـتحفظ،  التحفظ من جانب جهاز املنظمة هو
القـــات األطـــراف األخـــرى مـــع يكـــون ذلـــك حصـــراً يف ع مـــا وغالبـــاً 
 املنظمة املتحفظة. أو الدولة

إلمجـــاع علـــى حتفـــظ غـــري  )٩(  وحـــىت يف حالـــة املوافقـــة 
الـــــتحفظ الــــــذي "يصــــــبح صــــــحيحاً"  فــــــإن ،)١٠١٣(صـــــحيح مبــــــدئياً 

النظـــام املعيــــاري  يعـــّدل هـــو الـــذيلـــيس  مبوجـــب موافقـــة األطـــراف
لنظام وصحيح أن هذا اطبق بني األطراف األخرى. يُ  "العام" الذي

ـــتحفظ يُرفـــع إن  أو املعيـــاري خيضـــع للتغيـــري مـــن حيـــث إن حظـــر ال
مــا قــد عــدِّال)  موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا يعــدَّالن (أو يُعتــرب أ

تعــديل املعاهــدة علــى هــذا النحــو  بيــد أن. جلعــل الــتحفظ صــحيحاً 
لنســبة مــن رتتــب عليــه ي مــا مــع ر  يكــون  ال مجيــع األطــرافإىل آ

الدوليـة األطـراف يف الدول واملنظمات ا ملوافقة نتيجة للتحفظ، وإمن
إلمجاع، وهي املوافقة الناجم عنها اتفاق يرمي إىل تعديل  املعاهدة 

دف بداء التحفظ املعاهدة   ٣٩ملعىن املقصود يف املـادة  اإلذن 
 .)١٠١٤(فيينا يتمن اتفاقي
لــــــذكر  ،ومــــــع ذلــــــك )١٠(  أن األطــــــراف فمــــــن اجلــــــدير 

ــــا تعــــديل حبريــــةحتــــتفظ دائمــــا  ت ضــــرورةإذا  التعاهديــــة عالقا  ار
__________ 

 .٣-٣-٣انظر أعاله املبدأ التوجيهي  )١٠١٣( 
 .٣-٣-٣) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١انظر أعاله الفقرة ( )١٠١٤( 
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هذه اإلمكانية، عن طريق االستدالل وميكن استنتاج  .)١٠١٥(ذلكل
املواد  مشاريعمن  ١٩مشروع املادة على اللجنة تعليق من لضد، 

 ٢١ي أصــبح املــادة ذالــو ( ١٩٦٦ لعــام املتعلقــة بقــانون املعاهــدات
. وقــد ذكــرت اللجنــة يف التعليــق أن )١٩٦٩ لعــام فيينــامــن اتفاقيــة 

 التحفظ
لنســــبة إىل األطــــراف األخــــرى يف املعاهــــدة يف  ال يغــــري مــــن أحكــــام املعاهــــدة 

ــا فيمــا ــا مبــا بينهــا، وذلــك عالقا تقبلــه بوصــفه بنــداً مــن بنــود املعاهــدة يف  مل أ
ا املتبادلة  .)١٠١٦(عالقا

قبول من شيء مينع األطراف  ال وعالوة على ذلك، )١١( 
ـــــتحفظ ـــــاره  ال ـــــداً حقيقيـــــاً عتب ـــــود بن ("التحفظـــــات  ملعاهـــــدةا مـــــن بن

ا"  أحكــام أي حكــم آخــر مــن مــن تعــديل أو ))١٠١٧(املتفــاوض بشــأ
تاملعاهــدة إذا  ميكــن أن  ال بيــد أن هــذا التعــديلضــرورة لــذلك.  ار

جيب أن تتّبع . و ميكن افرتاضه ال كما  ينتج تلقائياً عن قبول التحفظ،
إن  ،أو املنصوص عليها هلذا الغرض يف املعاهدةاإلجراءات األطراف 

الـــذي تـــنص اإلجـــراء أن تتّبـــع ، خلـــت املعاهـــدة مـــن إجـــراءات كهـــذه
ورمبـــــا أصـــــبح تعـــــديل يليهـــــا.  ومـــــا ٣٩ املـــــادةفيينـــــا يف  عليـــــه اتفاقيتـــــا

ً، بــل والزمــاً أمــراً املعاهــدة برمتهــا  بيــد أن هــذه الضــرورة  .)١٠١٨(ضــرور
تتوقف على ظـروف كـل حالـة وتظـل مرتوكـة لتقـدير األطـراف. وهلـذا 

 ٢يبدو من الالزم وضع استثناء للمبدأ املذكور يف الفقـرة  ال ،السبب
حيـة أخـرى، ينبغـي أن يُفهـم  ٢١من املادة  من اتفـاقييت فيينـا. ومـن 

املبـادئ التوجيهيـة يف دليـل ، شأنه شأن جممـوع ٦-٤املبدأ التوجيهي 
ي اتفاق  املمارسة، "دون  ".تطبيقه بشأن تربمه األطرافاإلخالل 

__________ 
 )١٠١٥( Horn, Reservations and Interpretative Declarations ... ،

 .١٤٣-١٤٢ أعاله)، ص ٣٣٩احلاشية املرجع املذكور (
لــد الثــاين، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )١٠١٦(  ، ٢٠٩ ، صA/6309/Rev.1، ا

 .١٩) من التعليق على مشروع املادة ١الفقرة (
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ٢٠٠٠ حوليــــــةانظــــــر  )١٠١٧(  ، ١٩٢ الثــــــاين)، ص، ا

 .٨-١-١) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١١( الفقرة
لســـــلع  )١٠١٨(  ألخـــــص يف املعاهـــــدات املتعلقـــــة  ـــــة  ميكـــــن أن تنشـــــأ هـــــذه احلال

ملثــل اســتعادة التــوازن بــني األطــراف (انظــر  األساســية، والــيت ال يتــيح فيهــا مبــدأ املعاملــة 
Schermers لفعـــل أن ٣٥٦ اله)، صأعـــ ٦٥٥، املرجـــع املـــذكور (احلاشـــية ). ويبـــدو 

ــــا  ١٩٦٨ مــــن االتفــــاق الــــدويل للســـــكر لعــــام ٦٥املــــادة  (ج) علـــــى ٢تــــنص يف فقر
إمكانيـة تكييــف األحكــام الــيت يتبــني أن تطبيقهــا قــد خيتــل مــن جــراء الــتحفظ: "يف أي 
ألداء  حالــة أخــرى تصــاغ فيهــا التحفظــات [أي يف احلــاالت الــيت ميــس فيهــا الــتحفظ 

لـــس [الـــدويل للســـكر] فيهـــا ويقـــرر بتصـــويت خـــاص االقتصـــادي ل التفـــاق]، ينظـــر ا
يصــبح الــتحفظ  *. والوشــروط هــذا القبــول إذا اقتضــى األمــرإذا كــان يتعــني قبوهلــا،  مــا

لـس يف األمـر". وانظـر أيضـاً  ساري املفعـول إال  Imbert, Les réservesبعـد أن يبـت ا

aux traités multilatéraux) ؛ ٢٥٠ أعــــاله)، ص ٥٤٠احلاشــــية ، املرجــــع املــــذكور
احلاشـية املرجـع املـذكور ( ،... Horn, Reservations and Interpretative Declarationsو

 .١٤٣-١٤٢ أعاله)، ص ٣٣٩

 أثر اإلعالن التفسريي  ٧-٤
 التعليق

ــــــرغم مــــــن أن املمارســــــة ضــــــاربة يف القــــــدم  )١(  ــــــى ال عل
 ١٩٨٦و ١٩٦٩ومتطورة إىل حـد كبـري، فـإن اتفـاقييت فيينـا لعـامي 

إلعـال ال ب تتضمنان أي قواعـد متعلقـة  ت التفسـريية أو، مـن 
ت ر اليت ميكن أن ترتتب على هذه اإلعال آل  .)١٠١٩(أوىل، 

تفســــري هلــــذه  لالتفــــاقيتنياألعمــــال التحضــــريية ويف  )٢( 
مشـكلة متاماً أغفلوا  )١٠٢٠(فرغم أن املقررين اخلاصني األوائل. الثغرة

ت التفســريية،  علــى علــم بكــل مــن كــان   )١٠٢١(والــدوكفــإن اإلعــال
ت ت واحلـــل البـــديهي  العمليـــة الصـــعو الناشـــئة عـــن هـــذه اإلعـــال

لفعـــــل، تناولـــــت عـــــدة حكومـــــات يف  املناســـــب هلـــــذه املشـــــكلة. و
ـــا  مســـألة  ال القـــراءة األوىلاملعتمـــدة يف مشـــاريع املـــواد علـــى تعليقا
ت اإل غيــاب ت ضــرورة التمييــز بــني و  التفســرييةعــال هــذه اإلعــال

أيضـا العوامـل الـيت ينبغـي أخـذها  فحسب، وإمنـا )١٠٢٢(والتحفظات
، ســـعى ١٩٦٥ عـــام ويف .)١٠٢٣(يف االعتبـــار عنـــد تفســـري املعاهـــدة

مســــألة مؤكــــداً أن الــــدول  هــــذهطمأنــــة جاهــــداً إىل املقــــرر اخلــــاص 
ت التفسريية  وذكر أن. موضع اهتمام اللجنة اإلعال

ت التفسـريية مسألة   علـى غـرار ، رمبـا مـع ذلـكتطـرح مشـكلة اإلعـال
ت هـــو املطـــروح والســـؤال السياســـة العامـــة الصـــادرة بشـــأن معاهـــدة مـــا.  إعـــال
ر املرتتبــة علـــى   طبيعــة ت. وهنـــاك اآل كــل فئـــة مــن هـــاتني الفئتــني مـــن اإلعــال

__________ 
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء الثــــــاين)، ص١٩٩٩ حوليــــــة انظــــــر )١٠١٩(  ، ١٨٦ ، ا

 .٢-١) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١( الفقرة
ال ينطبــق " "الــتحفظ" مصـطلح أنعلـى توضــيح فيتزمــوريس  اقتصـر )١٠٢٠( 

ت البسيطة بشأن الطريقة اليت تقرتح الدولة املعنيةعلى  تنفيذ املعاهدة  اإلعال
ت التوضــيحية أو ــا، وال التفســريية، عــدا احلالــة الــيت تــنم  ينطبــق علــى اإلعــال

ت عن خالف بشأن األحكـام  ر املوضـوعية أوفيها هذه اإلعال " ملعاهـدةا آ
لـــد الثـــاين، الوثيقـــة ١٩٥٦ حوليـــة(التقريـــر األول عـــن قـــانون املعاهـــدات،  ، ا

A/CN.4/101 ١١٠ (ل)، ص١٣، املادة.( 
أوضــح والــدوك يف تعريفــه ملصــطلح "الــتحفظ" أنــه "ال يعــد حتفظــاً  )١٠٢١( 

يتعلــق مبــدلول  عــن فهــم معــني فيمــا اإلعــالن عــن النــوا أو اإلعــالن الشــارح أو
يبلغ مبلغ تغيري األثر القانوين للمعاهدة" (التقرير األول عـن  لذي الاملعاهدة وا

لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٦٢ حوليــــــــةقــــــــانون املعاهــــــــدات،   A/CN.4/144، ا
 ).٣٢-٣١ ، صAdd.1و
نيــة املــوجزة يف التقريــر  )١٠٢٢(  انظــر علــى اخلصــوص تعليقــات احلكومــة اليا

، ١٩٦٥ حوليـةفري والـدوك (الرابع عن قانون املعاهدات الذي أعده السري مه
لـــد الثـــاين، الوثيقـــة  ، ومالحظـــات )٤٧-٤٦ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177ا

تتناول سـوى التحفظـات،  ال ١٨حكومة اململكة املتحدة اليت رأت أن "املادة 
ويفـــرتض أن يــــتم التطــــرق يف تقريــــر الحـــق إىل املســــألة ذات الصــــلة املتمثلــــة يف 

ت التفسريية  ).٤٧١ سه، ص(املرجع نف "البيا
ت املتحـدة علـى مشـروعي املـادتني  )١٠٢٣(   ٧٠و ٦٩انظر تعليقات الـوال

بشأن التفسري واليت ترد موجزة يف التقرير السادس عـن قـانون املعاهـدات الـذي 
ـــــــــدوك ( لـــــــــد الثـــــــــاين، الوثيقـــــــــة ١٩٦٦ حوليـــــــــةأعـــــــــده الســـــــــري مهفـــــــــري وال ، ا

A/CN.4/186 وAdd.1-7٩٣ ، ص.( 
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سـيما  وال ،٦٩ املـادة تتنـاول هـذا املوضـوع بشـكل عـابر يفالقواعـد الـيت بعض 
املتبعـة فسـري املعاهـدة واملمارسـة ت علـىتفـاق بـني الطـرفني بشأن اال ٣الفقرة يف 

ذه ـتكميليـة التفسـري ال الـيت تتنـاول وسـائل ٧٠املادة وتتعلق . ذهاتنفيالحقاً ل
 .)١٠٢٤(أيضاً  املشكلة

الــــرأي الــــذي أعــــرب عنــــه بعــــض أعضــــاء  وخبــــالف )٣( 
لتفسـري هـي  فإن "القواعد، )١٠٢٥(اللجنة  )١٠٢٦("تـنظم الـيتاملتعلقة 

ـــــى  ـــــة عل ر املرتتب ت التفســـــرييةاآل ـــــرغم مـــــن أن . اإلعـــــال ـــــى ال وعل
ت [...] فلــيس مـــن املؤكــد أن مـــن ، مهمـــة قطعــاً  التفســريية "البيــا

ت قانونية المهية الضروري ختصيص أحكام هلا؛ والواقع أن األ للبيا
التفسريية تتوقف دائماً على الظروف اخلاصة اليت تصدر فيهـا هـذه 

ت"  .)١٠٢٧(البيا
يف مـــــــــؤمتر األمـــــــــم املتحـــــــــدة لقـــــــــانون املعاهـــــــــدات و  )٤( 
ت التفســـــريية ، نوقشـــــت مســـــألة اإلعـــــال١٩٦٩-١٩٦٨ لعـــــامي

بتعــــديل هنغـــــاري لتعريــــف مصـــــطلح  يتعلــــق فيمـــــاجمــــدداً، وخاصــــة 
) املتعلقـــة ٢١املـــادة  أصـــبحت(الـــيت  ١٩لمـــادة لو  )١٠٢٨("الـــتحفظ"

 املماثلـة بـنيهـذا التعـديل وكان سـيرتتب علـى . )١٠٢٩(التحفظر 
__________ 

ـــــــــــــــــــــــــــــة )١٠٢٤(  ـــــــــــــــــــــــــــــد األول، اجللســـــــــــــــــــــــــــــة ، ١٩٦٥ حولي ل  ١٠، ٧٩٩ا
انظـــر أيضـــا التقريـــر الرابـــع عـــن  .١٣، الفقـــرة ١٦٥ ، ص١٩٦٥ حزيران/يونيـــه

لــــد  قــــانون املعاهــــدات الــــذي أعــــده الســــري مهفــــري والــــدوك، املرجــــع نفســــه، ا
 .٢، الفقرة ٤٩ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الثاين، الوثيقة 

لــــــد األول، هاملرجــــــع نفســــــ( فــــــريدروسانظــــــر تعليقــــــات الســــــيد  )١٠٢٥(  ، ا
، ٣٦، الفقـــــــــــــــــــــــرة ١٥١ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــــــــــــــه  ٨، ٧٩٧اجللســـــــــــــــــــــــة 
ــــه  ١٠، ٧٩٩ واجللســــة ) والســــيد ٢٣، الفقــــرة ١٦٦ ، ص١٩٦٥حزيران/يوني

ــــــه  ٩، ٧٩٨آغــــــو (املرجــــــع نفســــــه، اجللســــــة  ، ١٦٢ ، ص١٩٦٥حزيران/يوني
). وانظـــــــــر أيضـــــــــاً تعليقـــــــــات الســـــــــيد كاســـــــــرتِن (املرجـــــــــع نفســـــــــه، ٧٦الفقـــــــــرة 
) والســــــيد ٣٠، الفقـــــرة ١٦٦ ، ص١٩٦٥حزيران/يونيـــــه  ١٠، ٧٩٩ اجللســـــة

 ).٢٩ رُتش (املرجع نفسه، الفقرة
، ١٩٦٥حزيران/يونيـــــــــــــه  ١٠، ٧٩٩، اجللســـــــــــــة املرجـــــــــــــع نفســـــــــــــه )١٠٢٦( 

. وانظـر أيضـاً التقريـر الرابـع عـن قـانون املعاهـدات الـذي ١٤، الفقرة ١٦٥ ص
لـد الثـاين، الوثيقـة املرجـع نفسـهأعده السـري مهفـري والـدوك،   A/CN.4/177، ا

ت التفســريية ٢، الفقــرة ٤٩ ، صAdd.1-2و . ("مل تتنــاول اللجنــة مســألة البيــا
ت اليف هــــــذا الفــــــرع لســــــبب بســــــيط هــــــو أن  تشــــــكل حتفظــــــات  هــــــذه البيــــــا

برام املعاهدات وإمنا بتفسريها وال  *").تتعلق 
 املرجع نفسه. )١٠٢٧( 
 )١٠٢٨( A/CONF.39/C.1/L.23 يف ، تردOfficial Records of the United 

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions 

... (A/CONF.39/11/Add.2)  ١١٢ أعــــــــــــاله)، ص ٣٣١(انظــــــــــــر احلاشــــــــــــية ،
 صـطلح"يقصـد مب: الـنص التـايلالوفـد اهلنغـاري ه). وقد اقرتح ‘(٦’ ٣٥ الفقرة

ً بيــــان انفــــرادي‘ الــــتحفظ’ تســــميته، تصــــدره دولــــة عنــــد  كانــــت صــــيغته أو  ، أ
 االنضــمام إليهــا التصــديق عليهــا أو أو متعــددة األطــرافعلــى معاهــدة التوقيــع 

األثــر القـــانوين  تفســري أو تغيـــري بغــرض اســتبعاد أو، عليهـــااملوافقــة  قبوهلــا أو أو
 ".على تلك الدولة تطبيقهاألحكام معينة من املعاهدة يف 

 )١٠٢٩( A/CONF.39/C.1/L.177١٤٠ ، املرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــه، ص ،
انظــــر أيضــــاً اإليضــــاحات املقدمــــة خــــالل املــــؤمتر، ‘. ٣’د) و‘(٢’١٩٩ الفقــــرة

ت التفســـــريية والتحفظـــــات، دون أي متييـــــز بـــــني فئتـــــني، ال اإلعـــــال
غـري أن العديـد كـل منهمـا. املرتتبـة علـى  ر آل يتعلق فيماوخاصة 

. وحـــــذر )١٠٣٠(مــــن الوفـــــود اعرتضـــــت بوضـــــوح علـــــى هـــــذه املماثلـــــة
ً، من   والدوك، بصفته خبرياً استشار

ت التفسـريية يف مفهــوم ج الــيت ينطـوي عليهــا دمـ خـاطرامل التحفظــات. اإلعــال
ً عـادة ً تفسـري يكـون بغـرض تفـادي الوقـوع  مـا فالواقع أن إصدار الدولـة إعـال

 .)١٠٣١(التحفظاتيف شرك قانون 

 وتبعاً لذلك، طلب
ت  وأال تغفـل حساسـية املوضـوع أال من جلنـة الصـياغة تنظـر إىل مماثلـة اإلعـال

لتحفظات   .)١٠٣٢(عتبارها مسألة تسهل معاجلتهاالتفسريية 

ايــة املطــافجلنــة الصــياغة ومل تعتمــد  ورغــم . التعــديل اهلنغــاري يف 
املكســيك، ســم ، آمــور -الســيد ســيبولفيدا املالحظــة الــيت أبــداها 

املشـار إليـه  للصـك تعريفـاً  تتضـمن ال املواد قيـد النظـرومفادها أن "
"، يف ]٣١الـــيت أصـــبحت املـــادة [ ٢٧(ب) مـــن املـــادة ٢يف الفقـــرة 

ت شــائعة يف املمارســة  القبيــلالتفســريية مــن هــذا  حــني أن "اإلعــال
األثر القانوين  إيضاحمن الضروري ، وإشارته إىل أن ")١٠٣٣("العملية

ملعـــىن  ـــا خمتلفـــة عـــن التحفظـــات  ت مـــن حيـــث كو هلـــذه اإلعـــال
، فلــم خيصَّـــص أي مـــن أحكــام اتفاقيـــة فيينـــا )١٠٣٤(مـــة"الــدقيق للكل

ت التفســــريية. ل اســــتنتاجات وبــــذلك تؤكــــد أعمــــال املــــؤمتر إلعــــال
ر هذه  والدوك بشأن تآ  .)١٠٣٥(اإلعال

ر الفعليــــــة إلصــــــدار إعــــــالن ومل حتــــــظ  )٥(  مســــــألة اآل
ـــــة تفســـــريي  مبزيـــــد مـــــن التوضـــــيح ســـــواء مـــــن خـــــالل أعمـــــال اللجن

 .١٩٨٦ لعام األمم املتحدة لقانون املعاهداتأعمال مؤمتر  أو
وهنـــا أيضـــاً، وجـــدت اللجنـــة نفســـها مضـــطرة ملـــلء  )٦( 

 ٧-٤فــراغ يف اتفــاقييت فيينــا، وهــو األمــر الــذي قامــت بــه يف الفــرع 

                                                                                             
Official Records of the United Nations Conference on the Law of 

Treaties, First Session ... (A/CONF.39/11)  أعـاله)،  ٣٣١(انظـر احلاشـية
ن ١٣٧ ، ص١٩٦٨سان/أبريل ني ١٦، ٢٥اجللسة   .٥٣و ٥٢، الفقر

انظـــــــر علـــــــى وجـــــــه اخلصـــــــوص موقـــــــف أســـــــرتاليا (املرجـــــــع نفســـــــه،  )١٠٣٠( 
) والســويد (املرجــع ٨١، الفقــرة ٢٩ ، ص١٩٦٨آذار/مــارس  ٢٩، ٥ اجللســة

ت املتحـــدة األمريكيـــة (املرجـــع نفســـه، ١٠٢، الفقـــرة ٣٠ نفســـه، ص ) والـــوال
 ١٦، ٢٥(املرجــــع نفســــه، اجللســــة ) واململكــــة املتحــــدة ١١٦، الفقــــرة ٣١ ص

 ).٦٠، الفقرة ١٣٧ ، ص١٩٦٨نيسان/أبريل 
 .٥٦، الفقرة ١٣٧ املرجع نفسه، ص )١٠٣١( 
 املرجع نفسه. )١٠٣٢( 
، ١١٣ ، ص١٩٦٨نيسـان/أبريل  ١٠، ٢١املرجع نفسه، اجللسة  )١٠٣٣( 

 .٦٢الفقرة 
 املرجع نفسه. )١٠٣٤( 
 ) من هذا التعليق.٢انظر أعاله الفقرة ( )١٠٣٥( 
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 163 املعاهدات على التحفظات 

 

 

 مـــن دليـــل املمارســـة، مـــع احلـــرص علـــى احـــرتام منطـــق االتفـــاقيتني،
 .املتعلقتني بتفسري املعاهدات ٣٢و ٣١سيما املادتني  وال
 توضيح أحكام املعاهدة بواسطة إعالن تفسريي ١-٧-٤

ال يعــدِّل اإلعــالن التفســريي االلتزامــات الناشــئة  -١ 
النطاق  أو يوضح املعىن أو يعدو أن حيدد ال عن املعاهدة. وهو

ــه صــاحب اإلعــالن للمعاهــدة لــبعض أحكامهــا،  أو الــذي يعطي
خـذه يف وجيوز، حسبما يكون مناسبًا، أن يشكل عنصـراً يتعـني أ

احلسـبان ألغـراض تفسـري املعاهــدة وفقـاً للقاعـدة العامـة لتفســري 
 املعاهدات.

عنــد تفســري املعاهــدة، ُتؤخــذ يف احلســبان أيضــًا،  -٢ 
املنظمـــات  أو حســـبما يكـــون مناســـبًا، موافقـــة الـــدول املتعاقـــدة

ه. أو املتعاقدة األخرى على اإلعالن التفسريي  معارضتها إ

 التعليق
 بشــــأنفيينــــا  يتوجــــود نــــص حمــــدد يف اتفــــاقيإن عــــدم  )١( 

ت التفســــــرييةاآل  مــــــايعــــــين أ ال )١٠٣٦(ر القانونيــــــة املمكنــــــة لإلعــــــال
ـــذا الشــأن، ال املالحظــات الـــيت يتضــح مـــن  كمـــا  تتضــمنان أي دليــل 

ا عند إعدادمها  . )١٠٣٧(أديل 
ت التفســريية بوضــوح،  )٢(  فكمــا تــدل تســمية اإلعــال

. لــذلك، )١٠٣٨(ووظيفتهــا يف اقــرتاح تفســري للمعاهــدةيتمثــل هــدفها 
 ووفقا للتعريف الذي اعتمدته اللجنة:

ً كانــــــــت صــــــــيغته ً، أ  يعــــــــين "اإلعــــــــالن التفســــــــريي" إعــــــــال انفــــــــراد
ـــدف بـــه تلـــك الدولـــة أو تســـميته، تصـــدره دولـــة أو تلـــك  أو منظمـــة دوليـــة و

اجلهـــة املصـــدرة النطـــاق الـــذي تســـنده  أو إيضـــاح املعـــىن أو املنظمـــة إىل حتديـــد
 .)١٠٣٩(إىل بعض أحكامها أو لإلعالن إىل املعاهدة

إمنــــــــا هــــــــو توضــــــــيح أحكــــــــام املعاهــــــــدة  أو وحتديــــــــد )٣( 
 الصــــيغةهــــذه كانـــت اللجنــــة قــــد اعتمـــدت ، وهلــــذا الســــبب  تفســـريها

ت التفســـريية مـــن أن التعريــــف . وعلـــى الـــرغم )١٠٤٠(لتعريـــف اإلعـــال
تاملعتمـــد "ال خيـــل إطالقـــاً بصـــحة هـــذه  ر املرتتبـــة  أو اإلعـــال آل

 ٢-١يف التعليــــــق علــــــى املبــــــدأ التــــــوجيهي  يــــــرد كمــــــا  ،)١٠٤١(عليهــــــا"
__________ 

 من دليل املمارسة. ٧-٤العام على الفرع التعليق انظر أعاله  )١٠٣٦( 
 .٧-٤ لفرعا العام علىالتعليق ) من ٢انظر أعاله الفقرة ( )١٠٣٧( 
لــــــد الثــــــاين١٩٩٩ حوليــــــةانظــــــر  )١٠٣٨(  ، ١٩٤ (اجلــــــزء الثــــــاين)، ص ، ا

 .٢-١) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١٦( الفقرة
ـــــوجيهي  )١٠٣٩(  ـــــدأ الت ت التفســـــريية)، املرجـــــع (تعريـــــف ا ٢-١املب إلعـــــال

 .١٨٦ نفسه، ص
(تعريـف  ٢-١) من التعليق على املبدأ التـوجيهي ١٨انظر الفقرة ( )١٠٤٠( 

ت التفسريية)، املرجع نفسه، ص  .١٩٥-١٩٤ اإلعال
 ).٣٣، الفقرة (٢٠٠-١٩٩ املرجع نفسه، ص )١٠٤١( 

ت التفسـريية)،  أثـر أن فإنـه يكـاد يبـدو مـن البـديهي (تعريف اإلعال
 عقـــدةحيـــدث أساســـاً يف إطـــار عمليـــة التفســـري املاإلعـــالن التفســـريي 

 للغاية.
يف  نعـالهـذا اإل قـد يؤديـهالـدور الـذي  حبثوقبل  )٤( 

، يقينـاً، أن ميكـن ال األثـر الـذي يحتوضـ فمن املهـمعملية التفسري، 
لفعــل إذ يرتتــب عليــه. ت  يتبــني  مــن املقارنــة بــني تعريــف اإلعــال
رمــي يف حـني أن هــذه األخـرية ت أنــه، التحفظـاتتعريــف التفسـريية و 

معينـــة  حكـــامأســـتبعاد إىل ا أو لمعاهـــدةاألثـــر القـــانوين لتعـــديل  إىل
ت التفســريية، منهــا يف تطبيقهــا علــى اجلهــة املتحفظــة  فــإن اإلعــال

يســــعى  وال توضــــيحه. أو ديــــد معــــىن املعاهــــدةىل حتإــــدف فقــــط 
إىل التحلل من التزاماته الدولية مبوجب صاحب اإلعالن التفسريي 

 هلـــــــذه االلتزامـــــــات. حمـــــــدد معــــــىن يقصـــــــد إعطـــــــاء املعاهــــــدة، وإمنـــــــا
سني وكما  : جداً  بنيِّ  على حنو شرح 

بصـــفة  أمهيـــة معينـــة معاهـــدةلل ن تعـــرتف الدولـــة الـــيت تبـــدي حتفظـــاً 
أحكـام عـدة  أو توسـيع نطـاق حكـم أو تقييـد أو رغـب يف تغيـريت اعامة، لكنهـ

 من هذه املعاهدة فيما خيصها.

 ا، جيـب أن تفسَّـرنه يف رأيهـأ تعلن تفسريً  إعالً تصدر  اليت الدولةو 
ـابطريقـة معينـة اموادهـ إحـدى أو املعاهدة  وعامـة قيمـة موضـوعية متـنح ؛ أي أ

اتعترب  فهي، بعبارة أخرى،. هلذا التفسري ملعاهدة، و  أ ، بدافع الشفافيةملزمة 
 .)١٠٤٢(املعاهدة هذه بشأن تفسري انظره ةوجهحترص على التعبري عن 

 وإذا كان اإلعالن التفسريي هو تعـديل للمعاهـدة، )٥( 
ً يعترب عندئذ  فال ً وإمناإعال حتفظـاً. ويوضـح تعليـق اللجنـة  تفسري

، ١٩٦٦ لعــام مــن مشــاريع موادهــا ٢(د) مــن املــادة ١علــى الفقــرة 
 دون لبس، هذه الفكرة: 

 عليهــــاالتصــــديق  أو علــــى معاهــــدة ، عنــــد التوقيــــعالنــــادر أن تقــــوم الــــدوللــــيس مــــن 
ت صــداريهــا، املوافقــة عل أو قبوهلــا أو االنضــمام إليهــا أو  طريقــة الـــيتعــن ال إعــال
تقتصـر هـذه قـد و . حمدد من أحكامها تفسريها حلكم عن أو ،مسألة معينةا فهم ت

لعكـــــــس، قـــــــد تكـــــــون هلـــــــا قيمـــــــة  ت علـــــــى حتديـــــــد موقـــــــف الدولـــــــة أو،  اإلعـــــــال
 التحفظــــات، تبعــــاً لألثــــر املرتتــــب عليهــــا مــــن حيــــث تعــــديل تطبيــــق بنــــود املعاهــــدة

 .)١٠٤٣(تطبيقها حسبما وردت يف النص املعتمداستبعاد  أو

__________ 
ـــــــــــــــــــــــــــــة )١٠٤٢(  ـــــــــــــــــــــــــــــد األول، اجللســـــــــــــــــــــــــــــة ١٩٦٥ حولي ل  ١٠، ٧٩٩، ا

ن ١٦٦ ، ص١٩٦٥ حزيران/يونيه  .٢٦و ٢٥، الفقر
لــد الثــاين، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )١٠٤٣(  ، ١٩٠ ، صA/6309/Rev.1، ا

. انظــر أيضــاً شــروح والــدوك، ٢) مــن التعليــق علــى مشــروع املــادة ١١الفقــرة (
ــــــــة ــــــــد األول، اجللســــــــة ١٩٦٥ حولي ل ، ١٩٦٥حزيران/يونيــــــــه  ١٠، ٧٩٩، ا

ر اإلعــالن التفســريي، إذا   ("النقطــة ١٤، الفقــرة ١٦٥ ص اجلوهريــة هــي أن آ
هـذه احلالـة،  . ويف٢٢إىل  ١٨كان يشكل حتفظاً، تندرج ضمن أحكام املواد 

 قبــــول الــــتحفظ مــــن ســــتؤخذ املوافقــــة يف احلســــبان، ولكــــن يف شــــكل رفــــض أو
  

 )بع على الصفحة التالية(
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 علــى أنأيضــاً حمكمــة العــدل الدوليــة  شــدَّدتوقــد  )٦( 
يف ذّكـرت  وكمـا .اميكن أن يـؤدي إىل تعـديله ما ال عاهدةمتفسري 

مــع بلغــار ورومانيــا  املربمــة تفســري معاهــدات الســالمفتواهــا بشــأن 
إلعــــادة  ال املعاهــــدات،تفســــري ل مــــدعوَّةاحملكمــــة ": ، فــــإنوهنغــــار
 .)١٠٤٤(فيها" النظر

أن هــــذه العناصــــر  االســــتنتاج انطالقــــاً مــــن وميكــــن )٧( 
ً  أحكام املعاهدة عدِّلميكن أن ي ال اإلعالن التفسريي وسـواء  . بتـا

حكــــام  زمـــاً مل يبقـــىصـــاحبه فــــإن ال،  أم التفســـري صـــحيحاً كـــان 
لتأكيد هو  ملالحظـة  الـذي ينبغـي أن يُعطـى عـىناملاملعاهدة. وهذا 

، ضــد سويســرا بليلــوس قضــية األوروبيــة حلقــوق اإلنســان يفاللجنــة 
 تفسرييالعالن اإلأن  واليت أكدت فيها

توّصـــل  لكـــن يف حـــالقـــد يكـــون لـــه دور يف تفســـري مـــادة مـــن مـــواد االتفاقيـــة. 
 ملزَمــــــــــة لدولــــــــــة املعنيــــــــــةا تكــــــــــونخمتلــــــــــف،  تفســــــــــري إىلكمــــــــــة احمل أو اللجنــــــــــة

 .)١٠٤٥(التفسري ذا

 وبعبــــارة أخـــــرى، فـــــإن الدولـــــة (أو املنظمـــــة الدوليـــــة) )٨( 
ً، مـن خطـر  ال عتمادها على التفسـري الـذي اقرتحتـه انفـراد تتحرر، 

ــا الدوليــة. املعــىن حــال عــدم توافــق تفســريها مــع " ويف انتهــاك التزاما
 يف الســـــياق الـــــذي تـــــرد فيـــــه لتعـــــابري املعاهــــدةالعــــادي الـــــذي يُعطـــــى 

، فإن السلوك الـذي يتبعـه )١٠٤٦(ضوء موضوع املعاهدة وغرضها" ويف
صاحب اإلعالن يف إطار تنفيـذ املعاهـدة ينطـوي عندئـذ علـى جمازفـة  

ن يكــــــون خمالفــــــاً  هــــــو مطلــــــوب منــــــه مبوجــــــب التزاماتــــــه  ملــــــا كبــــــرية 
 .)١٠٤٧(التعاهدية

                                                                                             
 )بع( )١٠٤٣احلاشية (

يســـعى  اإلعــالن، خالفــاً لــذلك، الجانــب الــدول املهتمــة األخــرى. وإذا كـــان 
إىل تعــديل األثــر القــانوين ألحكــام معينــة مــن املعاهــدة يف تطبيقهــا علــى الدولــة 
ً وخيضــــــع لألحكــــــام املتعلقــــــة  ً تفســــــري صــــــاحبة اإلعــــــالن، فإنــــــه يُعتــــــرب إعــــــال

 لتفسري").
 )١٠٤٤( Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and 

Romania انظـــــــر أيضـــــــاً احلكـــــــم ٢٢٩ ، صأعـــــــاله) ٤٤٤نظـــــــر احلاشـــــــية (ا .
 Rights of nationals of theيف قضــية  ١٩٥٢آب/أغســطس  ٢٧ املــؤرخ

United States of America in Morocco (املرجـع نفسـه)واحلكـم ١٩٦ ، ص ،
 ١٠٠١(احلاشية  South West Africaيف قضييت  ١٩٦٦متوز/يوليه  ١٨املؤرخ 

 .٩١قرة ، الف٤٨ أعاله)، ص
 )١٠٤٥( Council of Europe, Report of the European Commission of 

Human Rights of 7 May 1986, para. 102. 
 ١٩٦٩مــــــــن اتفــــــــاقييت فيينــــــــا لعــــــــامي  ٣١مــــــــن املــــــــادة  ١الفقــــــــرة  )١٠٤٦( 
 .١٩٨٦و
 D. M. McRae, "The legal effect of interpretativeانظـر أيضـاً  )١٠٤٧( 

declarations", BYBIL, 1978, vol. 49 (1978), p. 161و؛ أ Heymann ،
 Horn, Reservations ؛ أو١٢٦ أعـاله)، ص ٤٤١املرجـع املـذكور (احلاشـية 

and Interpretative Declarations ...، ) أعاله)،  ٣٣٩احلاشية املرجع املذكور
 .٣٢٦ ص

 منظمــة دوليــة أو دولــة اتتخــذ فيهــويف احلــاالت الــيت  )٩( 
 وذلـــك بصـــوغ ملعاهـــدة،التزامهـــا  يـــهعل يتوقـــف اً تفســـريها شـــرطمـــن 

ملعىن املقصود يف امل  ١-٢-١ بدأ التوجيهيإعالن تفسريي مشروط 
ت التفسريية املشروطة) . خيتلف نوعـاً مـافإن الوضع  ،)١٠٤٨((اإلعال

وتفســــري  عــــالنصــــاحب اإلوحتمـــاً، إذا ظــــل التفســــري الــــذي يقرتحـــه 
لثــة مــأذون هلــا منســجَمني املعاهــدة الــذي تعطيــه ، فلــيس )١٠٤٩(هيئــة 

ً فحســـــب  إذ ؛مشــــكلهنــــاك  إن اإلعــــالن التفســـــريي يبقــــى تفســــري
وميكــــن أن يــــؤدي يف عمليــــة تفســــري املعاهــــدة دوراً مطابقــــاً لــــدور أي 

عـــدم توافـــق تفســـري صـــاحب إعـــالن تفســـريي آخـــر. لكـــن يف حـــال 
 مــن جانــب اإلعــالن التفســريي مــع تفســري املعاهــدة احملــدد موضــوعياً 

لـــــــــث ســـــــــوف  ،)اتفـــــــــاقييت فيينـــــــــاتبـــــــــاع قواعـــــــــد ( حمايـــــــــد طـــــــــرف 
 االلتـــــزام ينـــــوي ال عـــــالنصـــــاحب اإل يعـــــين هـــــذا أن مشـــــكلة: تنشـــــأ

ــــزام، و إذا ُفســــرت علــــى هــــذا النحــــو ملعاهــــدة ــــوي االلت فقــــط  إمنــــا ين
ــــــر واملطبَّــــــق لــــــنص قــــــد لطريقــــــة الــــــيت اقرتحهــــــا. و  التعاهــــــدي املفسَّ
ــبملعاهدة يُلزم موافقته على أن  إذن رهن ــ يتوافق  ال خاص "تفسري" ــ

يف السـياق املعاهدة  لتعابري العادي الذي يُعطىعىن مع امل - فرضاً  -
-. وجيـب يف هـذه احلالـة وغرضـها موضوعهاضوء  ويف الذي ترد فيه

 اإلعـــالن التفســـريي املشـــروطاعتبـــار  -هـــذه احلالـــة دون غريهـــا  ويف 
ر الـتحفظ إال عنـه تجتنميكن أن  ال عليه،و مبثابة حتفظ،   يف حـال آ

ميثـل  ال الـذيهـذا االحتمـال وهكذا، يربر . املالئمةاستيفاء الشروط 
ً فحســـب أن يكـــون اإلعـــالن التفســـريي هـــذا خاضـــعاً  احتمـــاالً نظـــر
ســــــــه الــــــــذي يطبَّــــــــق علــــــــى التحفظــــــــات، رغــــــــم للنظــــــــام القــــــــانوين نف

ـــــه، إىل ال أنـــــه ـــا .)١٠٥٠(تعـــــديل املعاهـــــدة يرمـــــي، حســـــب نصِّ مت  وكمــ
 : التشديد عليه

لتفســـري ا بصـــرف النظـــر عـــن اتفســـريهب املعِلنـــة تتمســـك مبـــا أن الدولـــة 
ــــفالصــــحيح للمعاهــــدة،  تعــــديل أحكــــام املعاهــــدة.  أو اســــتبعاد دف إىلهــــي 

مثل التحفظات ينبغي أن تنطبق على  فإن النتائج الناشئة عن إصدارولذلك، 
 .)١٠٥١(هذا اإلعالن

__________ 
 لالطــــالع علــــى نــــص هــــذا املبــــدأ التــــوجيهي والتعليــــق عليــــه، انظــــر )١٠٤٨( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص١٩٩٩ حولية  .٢٠٧-٢٠٠ ، ا
للمعاهـــدة (أي التفســـري  "الرمســـي"يصـــعب تصـــور أن يبتعـــد التفســـري  )١٠٤٩( 

الـــذي تتفـــق عليـــه مجيـــع األطـــراف) ابتعـــاداً كبـــرياً عـــن ذاك الـــذي يعطيـــه صـــاحب 
إن التفسري الصحيح يصدر بطبيعتـه عـن جممـل األطـراف.  اإلعالن التفسريي؛ إذ

: "التفســري ٦٠٤ أعــاله)، ص ٨٤٧، املرجــع املــذكور (احلاشــية J. Salmonانظــر 
وخاصـــــة،  -عـــــن جممـــــل واضـــــعيه  ســـــري أوالصـــــادر عـــــن واضـــــع احلكـــــم حمـــــل التف

وفقـاً لإلجـراءات  -يتعلق مبعاهدة مـا، التفسـري الصـادر عـن جممـل األطـراف  فيما
 يدع جماالً للتشكيك يف حجيته". ال الشكلية الواجبة مبا

مـــــــن دليـــــــل  ٥-٤و ٢-٤انظـــــــر علـــــــى وجـــــــه اخلصـــــــوص الفـــــــرعني  )١٠٥٠( 
 املمارسة، أعاله.

 )١٠٥١( McRaeاحلاشـ) انظـر ١٦١ أعـاله)، ص ١٠٤٧ية ، املرجع املـذكور .
. ١٤٨-١٤٧ أعـــــاله)، ص ٤٤١، املرجـــــع املـــــذكور (احلاشـــــية Heymannأيضـــــاً 

تــرى الســيدة هاميــان أن اإلعــالن التفســريي املشــروط جيــب أن يُعتــرب مبثابــة حتفــظ 
فقط يف حـال إنشـاء املعاهـدة هيئـًة خمتصـة إلعطائهـا التفسـري الـذي يُعتـرب حجـة. 
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 165 املعاهدات على التحفظات 

 

 

 بيــــــد أنــــــه يف حالــــــة اإلعــــــالن التفســــــريي البســــــيط، )١٠( 
مـــن موقـــف  مـــع أحكـــام املعاهـــدةيغـــري اقـــرتاح تفســـري غـــري متفـــق  ال

ي شــكل مــن األشــكال.  بــل هــو صــاحب التفســري جتــاه املعاهــدة 
حكامها ويتعني عليه أن حيرتمها. وقد أعـرب األسـتاذ  يبقى ملزماً 

 ماكريه أيضاً عن هذا املوقف بقوله:
يف األمر أن الدولة أعربت عن رأيها يف تفسري املعاهدة، وهو  ما كل 

قضــــائية. وعنــــد  أو يؤخــــذ يف أي إجــــراءات حتكيميــــة ال أو رأي قــــد يؤخــــذ بــــه
هـــي  وال عد الدولـــة أي إجـــراءات تفســـريية الحقـــةتســـتب مل تقـــدمي هـــذا التفســـري،

اســتبعدت إمكانيــة رفــض تفســريها. ومــن مث، فمــا دامــت الدولــة الصــادر عنهــا 
ـائي قـد يتعـارض مـع  ال التحفظ ا صـدور تفسـري رمسـي  تـزال تضـع يف حسـبا

رأيها اخلاص، فليس مثة سبب للتعامل مع اإلعالن التفسريي على غرار حماولـة 
 .)١٠٥٢(إدخال تغيري عليها أو املعاهدةتعديل 

يـــــؤثر مـــــن مث يف  ال وبـــــرغم أن اإلعـــــالن التفســـــريي )١١( 
القيمـــة املعياريـــة والطـــابع اإللزامـــي لاللتزامـــات الـــواردة يف املعاهـــدة، 

يف  مــا اإلســهام بشــكل أو خيلــو مــع ذلــك مــن بعــض التــأثري ال فإنــه
لفعل يف معـرض دراسـة مسـأل ة صـحة تفسريها. وقد سبق التذكري 

ت التفسريية ا، احلق  )١٠٥٣(اإلعال ن "لكل دولة، مبقتضى سياد
يف أن تبني املعىن الذي تعطيه للمعاهدات اليت هي طرف فيها، يف 

. ويعـــــَزى ذلـــــك إىل حاجـــــة املســـــتهَدفني )١٠٥٤(خيصـــــها" مـــــا حـــــدود
لضرورة ليتسىن تطبيقها  لقاعدة القانونية إىل تفسري هذه القاعدة 

 .)١٠٥٥(هم من التزاماتعلي مبا والوفاء
ت التفسريية إمنا هي أوًال وقبل كـل شـيء  )١٢(  واإلعال

ـا الدوليـة  تعبٌري عن التصور الذي يتكون لدى األطراف عن التزاما
الناشئة عن املعاهدة. وهي تشكل وسائل لتحديد النية الـيت كانـت 

املنظمــــــات املتعاقــــــدة عنــــــد اضــــــطالعها  أو لــــــدى الــــــدول املتعاقــــــدة
ت  ملـــــا ـــــا التعاهديـــــة. وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك،لتزاما كانـــــت اإلعـــــال

التفســريية عنصــراً مــن عناصــر تفســري املعاهــدة، فقــد أكــد االجتهــاد 
والفقه القانوين ضرورة أخذها يف احلسبان يف سـياق  )١٠٥٦(القضائي

 يلي: ما هذا الصدد، يوضح األستاذ ماكريه ويف العملية التعاهدية.
ـا اإلعـالن " ذلك يف الواقع هو مكمن األمهية القانونية الـيت يتسـم 

                                                                                             
ميكــن أن يعــدِّل  ال تــرب أن اإلعــالن التفســريي املشــروطاحلــاالت األخــرى، تع ويف

 ).١٥٠-١٤٨ أحكام املعاهدة على اإلطالق (املرجع نفسه، ص
 )١٠٥٢( McRae احلاشية) ١٦٠ أعاله)، ص ١٠٤٧، املرجع املذكور. 
 .٥-٣) من التعليق على املبدأ التوجيهي ١٥انظر أعاله الفقرة ( )١٠٥٣( 
 )١٠٥٤( Daillier, Forteau and Pellet احلاشــية) ٤٤٨، املرجــع املــذكور 

 .٢٧٧ أعاله)، ص
 :’G. Abi-Saab, "‘Interprétation’ et ‘auto-interprétationانظـر  )١٠٥٥( 

quelques réflexions sur leur rôle dans la formation et la résolution du 

différend international", in Recht zwischen Umbruch und Bewahrung: 

Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht: Festschrift für Rudolf 

Bernhardt, Berlin, Springer, 1995, p. 14. 
 أعاله. ١٠٤٥انظر احلاشية  )١٠٥٦( 

التفســـريي، ألنـــه يقـــيم الـــدليل علـــى النيـــة الـــيت ستفســـر املعاهـــدة يف 
  .)١٠٥٧("ضوئها

وملونيكـــــا هاميـــــان الـــــرأي نفســـــه. فهـــــي تؤكـــــد، مـــــن  )١٣( 
ــــــول ــــــة، أن التفســــــري غــــــري املقب بعــــــض  الإيقبلــــــه  ال الــــــذي أو حي

مــن  ٣١املـادة  شـكل عنصـر تفسـري مبوجـبميكـن أن ي ال األطـراف
ا  ةاتفاقي حية أخرى، أن تضيففيينا؛ بيد أ حيول  ال "ذلك، من 

دون إمكانيـــة اســـتخدامه، وفقـــاً لشـــروط معينـــة، كمؤشـــر دال علـــى 
 .)١٠٥٨(األطراف" اإلرادة املشرتكة لدى

لس الدسـتوري الفرنسـي الـرأي نفسـه،  )١٤(  وقد أكد ا
وحصــر بوضــوح غــرض ودور إعــالن تفســريي صــادر عــن احلكومــة 

 الفرنسية يف تفسري املعاهدة فحسب: 
عــــالن تفســــريي،   واعتبــــاراً ألن احلكومــــة الفرنســــية شــــفعت توقيعهــــا 

لـبعض أحكامـه  أو حددت فيه املعىن والنطـاق اللـذين تنـوي إعطاءمهـا للميثـاق
ن مثــل هــذا اإلعــالن االنفــرادييف قــوة معياريــة لــه، فيمــا  ال  ضــوء الدســتور؛ و

ملعاهـــدة ويســـاعد يف تفســـريها يف حالـــة وقـــوع  عـــدا أنـــه يشـــكل صـــكاً يتصـــل 
 .)١٠٥٩(خالف [...]

ـــــوجيهي ١وتتنـــــاول الفقـــــرة  )١٥(  ـــــدأ الت  مـــــن مشـــــروع املب
 هاتني الفكرتني لتشري بوضوح إىل أن اإلعـالن التفسـريي ١-٧-٤
حيــة،  ال يــؤثر يف احلقــوق وااللتزامــات الناشــئة عــن املعاهــدة، مــن 

حيـــــة  ر النامجـــــة عنـــــه تنحصـــــر يف عمليـــــة التفســـــري، مـــــن  وأن اآل
 أخرى.

الـذي يشـكل  -ونظراً لطابع التفسـري يف حـد ذاتـه  )١٦( 
فمـــن غـــري  - )١٠٦١(أكثـــر مـــن كونـــه علمـــاً دقيقـــاً وفنـــاً ، )١٠٦٠(عمليـــة

ســــتخدام  إال املمكـــن حتديــــد قيمــــة التفســــري بصـــورة عامــــة وجمــــردة
  مــن اتفــاقييت فيينــا، ٣١" الــواردة يف املــادة لتفســريل قاعــدة العامــة"ال

ً إعــــادة النظــــر فيهــــا ال كمــــا "مراجعتهــــا" يف ســــياق  وال ميكــــن بتــــا
مث، ففـــــي إطـــــار هــــــذا الـــــدليل، يتعــــــني  . ومــــــن)١٠٦٢(العمـــــل احلـــــايل

__________ 
 )١٠٥٧( McRae احلاشية) ١٦٩ أعاله)، ص ١٠٤٧، املرجع املذكور. 
 )١٠٥٨( Heymann احلاشية) ١٣٥ أعاله)، ص ٤٤١، املرجع املذكور. 
 )١٠٥٩( Constitutional Council Decision No. 99-412 DC of 15 June 

1999, "European Charter for Regional or Minority Languages", Journal 

officiel de la République française, 18 June 1999, p. 8965, para. 4. 
، حســــــبما ذهـــــب إليــــــه روزاريــــــو "فكريــــــة - منطقيـــــة"هـــــذه عمليــــــة  )١٠٦٠( 

 Rosario Sapienza, "Les déclarations interprétatives unilatéralesزا: سـابين

et l’interprétation des traités", Revue générale de droit international 

public, vol. 103 (1999), p. 623. 
) مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى املبـــــــدأ ١٤) و(١٣انظـــــــر أعـــــــاله الفقـــــــرتني ( )١٠٦١( 

 .٥-٣التوجيهي 
مـــــن املبـــــدأ  ١و الســـــبب يف أن العبـــــارة األخـــــرية يف الفقـــــرة هـــــذا هـــــ )١٠٦٢( 

من اتفاقييت فيينـا حتيـل إىل  ٣١اليت تلمح إىل عنوان املادة  ١-٧-٤التوجيهي 
رها  املعقدة. "القاعدة العامة لتفسري املعاهدات" دون الدخول يف تفاصيل آ
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 166   والستني الثانية دور
 

 

ـــــة التفســـــري املقـــــرتح يف  لضـــــرورة حصـــــر املشـــــكلة يف مســـــألة حجي
مسألة قيمته اإلثباتية لدى أي مفسر آخر،  ويف اإلعالن التفسريي

 أي بعبارة أخرى، يف مكانته ودوره يف عملية التفسري.
أي حجيــة التفســري  -ملســألة األوىل  يتعلــق فيمــاو  )١٧( 

يغــرب عــن  أال جيــب -الــذي يقرتحــه صــاحب اإلعــالن التفســريي 
ت  ت انفراديـة، حسـب تعريـف اإلعـال البال أن األمـر يتعلـق ببيـا

. لــــذا، فالتفســـري املقــــرتح لـــيس يف حــــد ذاتـــه ســــوى )١٠٦٣(التفســـريية
حيظى بقيمة خاصة، ومن مثَّ،  ال تفسري انفرادي، وهو بصفته تلك

ميكــــن أن يكــــون ملزمــــاً لألطــــراف األخــــرى يف  ال فمــــن املؤكــــد أنــــه
لفعل هذا املبـدأ القـائم علـى املنطـق  املعاهدة. وكان فاتيل قد أكد 

املتعاقـدة  أو حيق ألي طرف من األطـراف املعنيـة ال" السليم بقوله:
 .)١٠٦٤("يشاء كما  املعاهدة أو أن يفسر العقد

(الــذي  ٧٠وخـالل املناقشــة املتعلقــة مبشــروع املــادة  )١٨( 
) الـــذي يتضــــمن ١٩٦٩ لعـــام مـــن اتفاقيــــة فيينـــا ٣١أصـــبح املـــادة 

 يلي: ما روزيناعدة العامة للتفسري، رأى السيد الق
ت املتحــدة، علــى ســبيل  قــد تنشــأ حالــة يقــدم خالهلــا جملــس الشــيوخ يف الــوال

ً بشــأن معــىن إحــدى املعاهــدات، وقــد يكــون الطــرف  ال املثــال، تفســرياً انفــراد
لضــرورة لقبولــه. ومثــل هــذا اإلعــالن التفســريي الــذي يشــكل  اآلخــر مســتعداً 

ً حمضـــــــاً يصـــــــدر بشـــــــأن إبـــــــرام معاهـــــــدة إعـــــــالً  ميكـــــــن أن يكـــــــون  ال انفـــــــراد
 .)١٠٦٥(لألطراف ملزماً 

وقـــد أعربـــت هيئـــة االســـتئناف التابعـــة هليئـــة تســـوية  )١٩( 
املنازعــات مبنظمــة التجــارة العامليــة عــن الفكــرة نفســها، علــى النحــو 

 التايل:
هــو  اتفاقيــة فيينــامــن  ٣١اهلــدف مــن تفســري املعاهــدات وفقــا للمــادة  

علـــى  املشـــرتكةميكـــن حتديـــد هـــذه النـــوا  وال لألطـــراف. املشـــرتكةحتديـــد النـــوا 
ــــــيت حــــــددها  أطــــــراف املعاهــــــدة بطريقــــــة  أحــــــدأســــــاس "التوقعــــــات" الذاتيــــــة ال

 .)١٠٦٦(انفرادية

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ١٩٩٩ حوليةانظر  )١٠٦٣(   .٢٠٠-١٨٦ ص، ا
 )١٠٦٤( E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural 

Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of 

Sovereigns, vol. III, book II, Washington D.C., Carnegie Institution of 

Washington, 1916, chap. XVII, p. 200, para. 265. 
لـــد األول، اجللســـة ١٩٦٤ حوليـــة )١٠٦٥(  ، ١٩٦٤متوز/يوليـــه  ١٧، ٧٦٩، ا

 .٥٢، الفقرة ٣١٣ ص
 )١٠٦٦( European Communities - Customs Classification of Certain 

Computer Equipment, AB-1998-2, Report of the WTO Appellate Body 

(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R), Decision of 5 June 

1998, para. 84  وميكــن االطــالع علــى هــذا القــرار علــى املوقــع الشــبكي ملنظمـــة)
 ).www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_reports_e.htmالتجارة العاملية: 

احبه وملا كان اإلعالن يعرب عن النيـة االنفراديـة لصـ )٢٠( 
، يف أفضل األحـوال، إذا وافـق )١٠٦٧(عن نية مشرتكة أو -فحسب 

جيـوز إعطـاؤه  ال فمن املؤكد أنه -عليه بعض األطراف يف املعاهدة 
قيمـة موضـوعية ذات حجيـة إزاء الكافــة، دع عنـك أن يعطَـى قيمــة 

. ولـئن كانـت النيـة )١٠٦٨(التفسري الرمسي املقبول مـن مجيـع األطـراف
ـا غري حامسـة يف  حتديـد املعـىن الـالزم إعطـاؤه ألحكـام املعاهـدة، فإ

 يف العملية التفسريية. ما تؤثر مع ذلك إىل حد
بيـــــد أنــــــه مــــــن الصــــــعب أن حيــــــدَّد بدقــــــة األســــــاس  )٢١( 
ُيســـتند إليـــه العتبـــار اإلعـــالن التفســـريي عنصـــراً مـــن عناصـــر  الـــذي

لقــى مــن اتفـاقييت فيينـا. وقـد أ ٣٢و ٣١التفسـري الـواردة يف املـادتني 
لفعــــل، بكثــــري مــــن احلصــــافة، ظــــالًال مــــن الشــــك حــــول  والــــدوك 

 املسألة، حني قال:
ت التفســــريية يف هــــذا الفــــرع لســــبب  ــــة مســــألة البيــــا مل تتنــــاول اللجن

ت بــرام املعاهـــدات  وال تشــكل حتفظــات ال بســيط هــو أن هــذه البيــا تتعلــق 
ا ختص املواد من  أكثر من غريهـا. وهـذه  ٧١إىل  ٦٩وإمنا بتفسريها. ويبدو أ

املواد تنص على أن "سياق املعاهدة، ألغراض تفسريها" يُفهم على أنـه يشـمل 
ملعاهـــدة، مت وضـــعه أو "أي اتفـــاق صـــوغه مبناســـبة إبـــرام  أو صـــك لـــه عالقـــة 

)، وأنه ألغراض التفسري، يراَعى "إىل جانب ٦٩من املادة  ٢املعاهدة" (الفقرة 
م بــني األطــراف بشــأن تفســري املعاهــدة" و"أي ســياق" املعاهــدة "أُي اتفــاق يــرب 

األطـــراف تبـــني بوضـــوح تفـــاهم مجيـــع جمـــال تطبيـــق املعاهـــدة ممارســـة الحقـــة يف 
وســـائل "ميكـــن اللجـــوء إىل )، وأنـــه ٦٩مـــن املـــادة  ٣" (الفقـــرة تفســـريها بشـــأن

األعمـــال التحضـــريية للمعاهـــدة ومالبســـات "يف ذلـــك  مبـــا ،"لتفســـريلتكميليـــة 
إلمكــان إعطـــاء معـــىن غــري املعـــىن املـــألوف لتعبـــري٧٠" (املـــادة اإبرامهــ  )، وأنـــه 
إذا ثبـــت بشــــكل قـــاطع أن األطــــراف كانـــت تقصـــد أن تعطيــــه هـــذا املعــــىن  مـــا

اخلــــاص. وميكـــــن تطبيـــــق أي حكــــم مـــــن هـــــذه األحكــــام عنـــــدما يتعلـــــق األمـــــر 
الن التفســريي يف حالــة معينــة [...]. ويــرى املقــرر بتحديــد األثــر القــانوين لإلعــ

ت  ـــــدما قـــــررت أن مســـــألة اإلعـــــال ـــــة كانـــــت حمقـــــة متامـــــاً عن اخلـــــاص أن اللجن
ملواد من  لفرع احلايل ٧١إىل  ٦٩التفسريية تتعلق   .)١٠٦٩(وليس 

ت التفســــريية أحــــد العوامــــل و  )٢٢(  يتوقــــف اعتبــــار اإلعــــال
الواجــب أخــذها يف االعتبــار يف تفســري املعاهــدات إىل حــد كبــري علــى 

__________ 
يُقبـــل  ما العنـــد"أوضـــحت مونيكـــا هاميـــان، يف هـــذا الصـــدد، أنـــه  )١٠٦٧( 

يشـــــكل  مـــــن بعـــــض األطـــــراف املتعاقـــــدة، ال اإلعـــــالن التفســـــريي البســـــيط إال
ملعىن املقصود يف اتفاقيـة فيينـا لقـانون  التفسري املشرتك عامالً مستقالً للتفسري 
املعاهدات. ويعزى ذلـك إىل أنـه لـدى تفسـري املعاهـدة يتعـني أخـذ نيـات مجيـع 

عـن إرادة جمموعـة، قـد  يعرب إال املشرتك الالتفسري  األطراف يف االعتبار، بينما
، املرجـــع املـــذكور Heymannصـــغرية، مـــن األطـــراف املتعاقـــدة" ( تكـــون كبـــرية أو

 (أسقطت احلاشية)). ١٣٥ أعاله)، ص ٤٤١(احلاشية 
ه املبـــدأ التـــوجيهي  )١٠٦٨(   ٣-٧-٤فيمـــا خيـــص هـــذه الفرضـــية، انظـــر أد

 والتعليق عليه.
لــد الثــاين، ١٩٦٥ حوليــةاملعاهــدات،  التقريـر الرابــع عــن قــانون )١٠٦٩(  ، ا

(مالحظــات ومقرتحــات  ٢، الفقــرة ٤٩ ، صAdd.1-2و A/CN.4/177الوثيقــة 
 ).٢٠و ١٩و ١٨املقرر اخلاص بشأن مشاريع املواد 
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ســياق اإلعـــالن وموافقـــة الــدول األطـــراف األخـــرى عليــه. غـــري أنـــه مـــن 
 املهـــــم للغايـــــة اإلشـــــارة إىل أن املقـــــرر اخلـــــاص رفـــــض بكـــــل وضـــــوح يف

االتفاقـات  أو ت االنفراديةأن يدرج يف "السياق" اإلعال ١٩٦٦ عام
تبــني األطــراف، رغــم تقــدمي  اقرتاحــاً بــذلك عــن طريــق  املتحــدة الــوال

تعديل. وكان املقرر اخلاص قد أوضـح أن الشـيء الوحيـد الـذي يسـمح 
ت االتفاقـــــــات بـــــــني األطـــــــراف يف ســـــــياق تفســـــــري  أو دراج اإلعـــــــال

 موافقة األطراف األخرى فيها:من  ما درجةهو  ةاملعاهد
ت املتحــدة حكومـة اقــرتاح  ، [...] فــإن٢مبضــمون الفقـرة  يتعلــق فيمـا ومفــاده الــوال

انفراديــة وثيقـة  )١(يلـي:  مــا " يشـملالسـياق" إذا كـان تعريــف مـا توضــيحأنـه ينبغـي 
ولكــــن لــــيس  صــــك متعــــدد األطــــراف يف أطــــراف عــــدة اتفقــــت عليهــــا) وثيقــــة ٢(و

ل اللجنـة  مل والصـياغة معـاً يطرح مشاكل مـن حيـث اجلـوهر ، مجيعها  يفتغـب عـن 
ــا ، ١٩٦٤ عــام . [...] يف الــدورة السادســة عشــرة هــاوجــدت صــعوبة يف حلغــري أ

 جـزءاً أنه من غري املمكن اعتبـار وثيقـة انفراديـة ، ألسباب مبدئية، يبدو واضحاً لكنه 
تلـــك أن تؤخـــذ تقـــّر األطــراف األخـــرى ضــرورَة  مــا مل تفســري املعاهـــدة، "ســـياق"مــن 

قبلـت الدولـة املعنيـة حتديد الشـروط الـيت يف  أو يف االعتبار يف تفسري املعاهدةالوثيقة 
ملثـل، املعاهـدة  يبـدو أن الوثيقـة إذا   مـا مبدئيـة تفيـد علـىاعتبـارات هنـاك مبوجبهـا. و

فيلـزم أن تقـّر  جمموعة مـن األطـراف يف معاهـدة متعـددة األطـرافكانت صادرة عن 
لنســـبة للمعاهـــدةاألطـــراف األخـــرى يف املعا . هـــدة اعتبـــاَر تلـــك الوثيقـــة ذات أمهيـــة 

مــن الســياق علــى  "مجاعيــة" جــزءاً  أو "انفراديــة"إذا كانــت وثيقــة  مــا وتتوقــف معرفــة
 املستصـوب أن مـنيعتقد املقـرر اخلـاص  وال كل حالة على حدة،الظروف اخلاصة ب

وافقــة املرورة ضــجمــرد التأكيــد علــى املبــدأ األساســي، أي اللجنــة أبعــد مــن  تــذهبأن 
 .)١٠٧٠(ضمنيةال أو صرحيةال

ت  )٢٣(  وخلـــــــص الســـــــيد ســـــــابينزا أيضـــــــاً إىل أن اإلعـــــــال
 تـــدخل يف نطـــاق ال األطـــراف األخـــرىتوافـــق عليهـــا  ال الـــيت التفســـريية

 :فيينا يتمن اتفاقي ٣١املادة (ب) من ٢الفقرة 
"وقبلتهـا املعىن الالزم إسـناده لعبـارة ، ميكن للمرء أن يتساءل عن أوالً 

ملعاهــــدة". فهـــــل املقصــــود أن موافقـــــة  صــــلة ذات كوثيقـــــة  األطــــراف األخــــرى
األطراف األخرى ينبغي أن تنحصر يف كون الوثيقة املعنية ميكن أن تُعترب ذات 

ملعاهـــدة، ألحـــرى لتشـــمل مضـــمون التفســـري؟  أو صـــلة  يف واقـــع ، يبـــدومتتـــد 
ئــق  تــنص علــى أن ٢ألن الفقــرة  ، أن البــديل ينبغــي أن يطــرح جانبــاً،األمــر الو

لذلك فإن قبول األطراف . املعاهدة" تفسري "ألغراضيف االعتبار املعنية تؤخذ 
ــــة (ب) ميكــــن أن يكــــون  ال األخــــرى للصــــكوك املشــــار إليهــــا يف الفقــــرة الفرعي

ســــوى موافقــــة علــــى اســــتخدام التفســـــري الــــوارد يف اإلعــــالن يف إعــــادة صـــــياغة 
 .)١٠٧١(م املعاهدة املعنية، حىت إزاء الدول األخرىاحملتوى املعياري ألحكا

__________ 
التقريـــر الســـادس عـــن قـــانون املعاهـــدات الـــذي أعـــده الســـري مهفـــري  )١٠٧٠( 

لـــــــد الثـــــــاين، الوثيقـــــــة ١٩٦٦ حوليـــــــةوالـــــــدوك،  ، Add.1-7و A/CN.4/186، ا
 .١٦، الفقرة ٩٨ ص

 )١٠٧١( R. Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali e 

trattati internazionali, Milan, Giuffrè, 1996, pp. 239-240 وانظــر .
 .Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I, Peace, R. Yأيضـاً 

Jennings and A. D. Watts (eds.), Harlow, Longman, 1992, p. 1268 
أن التفسـري الـذي يوافـق عليـه الـبعض فقـط مـن أطـراف معاهـدة متعـددة  غـري"(

يبـــدو للوهلـــة  ال ومـــع ذلـــك، وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه )٢٤( 
ت التفســريية تنــدرج  يف إطــار املـــادتني األوىل أن مثــل هــذه اإلعــال

ن نيـة عـ) انفـرادي(ا تعبري احلقيقة أفمن اتفاقييت فيينا،  ٣٢و ٣١
ن تؤدي دوراً معينـاً يف ، وميكن بصفتها هذه أاملعاهدة أحد أطراف

  التفسري.عملية 
يف فتواهــــا وقــــد الحظــــت حمكمــــة العــــدل الدوليــــة،  )٢٥( 
ت احتاد  ألفريقيا اجلنوبية الغربيةلوضع الدويل املتعلقة  بشأن إعال

 : يلي ما ،التزاماته الدولية مبوجب الواليةجنوب أفريقيا عن 
ـا   ت اعرتافـاً مـن حكومـة االحتـاد بتواصـل التزاما تشكل هذه اإلعال

مبوجب الوالية وليس جمرد إشـارة إىل طبيعـة سـلوك هـذه احلكومـة يف املسـتقبل. 
قـــد يكـــون غـــري  أنفســـهم أطرافهـــافـــرغم أن تفســـري الصـــكوك القانونيـــة مـــن قبـــل 

دما يتضـــمن كبـــرية عنـــ  إثباتيـــةقـــاطع يف حتديـــد املعـــىن، فـــإن هلـــا مـــع ذلـــك قيمـــة 
لتزاماتـــه مبوجـــب الصـــك. هـــذه احلالـــة،  ويف اإلعـــالن اعـــرتاف أحـــد األطـــراف 

ت الصادرة عـن احتـاد جنـوب أفريقيـا االسـتنتاجات الـيت توصـلت  تؤكد اإلعال
 .)١٠٧٢(إليها احملكمة

ت الدول بشـأن احملكمة وبذلك توضح  )٢٦(  أن إلعال
ا الدولية  ام الصكوك القانونيـة تفسري أحكإثباتية" يف قيمة "التزاما
ــا،  ت تؤيــدالــيت تتعلــق  "تــدعم" تفســرياً  أو غــري أن تلــك اإلعــال

فـإن اإلعـالن التفسـريي  ،لذلك. أخرى ساليبسبق التوصل إليه 
يف يت ليؤكد تفسرياً قائماً على أساس العناصر املوضوعية املـذكورة 

 من اتفاقييت فيينا.  ٣٢و ٣١املادتني 
 تعيــني احلــدود البحريــة يف البحــر األســودويف قضــية  )٢٧( 

احملكمــــة مــــرة أخــــرى ُعرضــــت علــــى ، )١٠٧٣((رومانيــــا ضــــد أوكرانيــــا)
توقيعهـا عنـد فقد صاغت رومانيا،  مسألة قيمة اإلعالن التفسريي.

اإلعــــالن علــــى اتفاقيــــة األمــــم املتحـــدة لقــــانون البحــــار،  وتصـــديقها
 :التفسريي التايل

 ٧٤املـادتني  عـنملقتضـيات اإلنصـاف الناشـئة  تعلن رومانيـا أنـه وفقـاً  
قـــانون البحـــار، فـــإن اجلـــزر غـــري املأهولـــة ] لاألمـــم املتحـــدة [مـــن اتفاقيـــة  ٨٣و

ــا ي وجــه مــن األوجــه  ال واملفتقــرة حليــاة اقتصــادية خاصــة  يف ميكــن أن تــؤثر 
 .)١٠٧٤(الساحليةتعيني املناطق البحرية اليت تعود للسواحل الرئيسية للدول 

ً  مل غــــري أن احملكمــــة يف احلكــــم الــــذي رومانيــــا  إلعــــالنتعــــر التفــــا
إلشارة إىل  يلي: ما أصدرته، واكتفت 

                                                                                             
األطـــراف قـــد يكـــون غـــري قـــاطع ألنـــه رمبـــا لـــزم أخـــذ مصـــاحل األطـــراف األخـــرى 

ها يف االعتبار  )."ونوا
 )١٠٧٢( International Status of South-West Africa, Advisory Opinion 

of 11 July 1950, I.C.J. Reports 1950, p. 128, at pp. 135-136.. 
 )١٠٧٣( Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. 

Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 61. 
 )١٠٧٤( Multilateral Treaties ... ) الفصـــــل )أعـــــاله ٣٥٩احلاشـــــية ،

 . ٦-والعشرون احلادي
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لنســــــبة إىل إعـــــــالن رومانيـــــــا احملك تالحـــــــظوأخــــــرياً،   أن [...] مـــــــة، 
متنــع أي دولــة مــن  ال ]اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار[مــن  ٣١٠ املــادة

ت  ت إصــــدار إعــــال  التصــــديق عليهـــــا أو علــــى االتفاقيـــــةعنــــد التوقيـــــع وبيـــــا
تعـــديل األثـــر  أو يكـــون القصـــد منهـــا اســـتبعاد أال االنضـــمام إليهـــا، بشـــرط أو

ا علــى الدولــة  ]االتفاقيــة[القــانوين ألحكــام   مصــدرة اإلعــالنمــن حيــث ســر
ــــذا فــــإن احملكمــــة ســــتطبق األحكــــام ذات الصــــلة مــــن . البيــــان أو ــــة[ل  ]االتفاقي

مــن اتفاقيــة  ٣١للمــادة  حســب التفســري الــذي انتهــت إليــه يف أحكامهــا، وفقــاً 
ر ٢٣املؤرخـة  فيينا لقـانون املعاهـدات ولـيس إلعـالن رومانيـا . ١٩٦٩ مـايو/أ

ثري بصفته هذه   .)١٠٧٥(احملكمة تفسرييف أي 

يبــدو،  مـا يشـكك علــىو  مـا قـاطع نوعــاً وهـذا رأي  )٢٨( 
نــه لــغوعلــى حنــو  ت التفســريية. وهــو يفيــد  ، يف جــدوى اإلعــال

ثــري"  تقدميــه التفســري املطلــوب مــن احملكمــة يف لـيس لإلعــالن "أي 
بشأن أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. ومع ذلك، فإن 
استخدام عبارة "بصـفته هـذه" يسـاعد علـى ختفيـف هـذه املالحظـة 

لتفسـري تعترب احملكمة نفسه ال املتشددة، حيث االنفـرادي ا ملزمـة 
يســــتبعد أن يكــــون هلــــذا  ال الــــذي اقرتحتــــه رومانيــــا. غــــري أن ذلــــك

عنصراً ميكن أن يؤكد  أو ثري بصفته أداة إثباتاالنفرادي التفسري 
مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا لقـــــــانون  ٣١تفســـــــري احملكمـــــــة "وفقـــــــاً للمـــــــادة 

 املعاهدات".
جــاً  )٢٩(  . ففــي ممــاثالً  وقــد اتبعــت حمكمــة سرتاســبورغ 

كيــــــد  األوروبيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان أن اإلعــــــالن  اللجنــــــةأعقــــــاب 
التفســـــــــريي "قـــــــــد يكـــــــــون لـــــــــه دور يف تفســـــــــري مـــــــــادة مـــــــــن مـــــــــواد 

ســــــارت احملكمــــــة علــــــى نفــــــس الــــــنهج يف قضــــــية ، )١٠٧٦("االتفاقيــــــة
، ومفــــاده أن اإلعــــالن التفســــريي قــــد يؤكــــد كرومبــــاخ ضــــد فرنســــا

ل. وبنـاء علـى ذلـك، التفسري الذي يتم التوصل إليه حسـب األصـو 
علــى ســؤال عمــا إذا كــان مبقــدور حمكمــة جنائيــة  احملكمــة، رداً  فــإن

ــــة،  املســــائلعلــــى النظــــر يف  االقتصــــارُ أعلــــى درجــــة  بــــدأت القانوني
ــــذا الشــــأن،  بدراســــة ممارســــة الــــدول، مث األحكــــام الصــــادرة عنهــــا 

إلشارة إىل و   إعالن تفسريي فرنسي:انتهت 
الـــدول املتعاقـــدة، مـــن حيـــث املبـــدأ، ســـلطة تشـــري احملكمـــة إىل أن لـــدى  

مــــن  ٢لبــــت يف كيفيــــة ممارســــة احلــــق املنصــــوص عليــــه يف املــــادة لتقديريــــة واســــعة 
. وبنــاء عليـــه، فـــإن قيـــام [األوروبيــة حلقـــوق اإلنســـان] لالتفاقيـــة ٧ رقـــمالربوتوكــول 

الواقعيـــة اجلوانـــب خيـــص العقوبـــة قــد يف  أو لنظــر يف اإلدانـــةأعلـــى درجـــة حمكمــة 
يُلـــزم املـــدعى وعـــالوة علـــى ذلـــك،  .يقتصـــر علـــى اجلوانـــب القانونيـــة أو والقانونيـــة

علـى إذن هلـذا الغـرض.  ن حيصـلالراغـب يف االسـتئناف يف بعـض البلـدان عليـه 
غــري أن اهلــدف مــن القيــود الــيت تفرضــها القــوانني احملليــة علــى احلــق يف االســتئناف 

علـــى حـــق االحتكـــام إىل  نبغـــي أن يكـــون، قياســـاً املشـــار إليـــه يف املـــادة املـــذكورة ي
ل خيـ وأال مشـروعاً  مـن االتفاقيـة، هـدفاً  ٦من املادة  ١القضاء الذي تكفله الفقرة 

__________ 
 )١٠٧٥( Maritime Delimitation in the Black Sea  انظر احلاشية)١٠٧٣ 

 .٤٢، الفقرة ٧٨ ص أعاله)،
 أعاله. ١٠٤٥انظر احلاشية  )١٠٧٦( 

 Haser v. Switzerland (dec.), No. 33050/96, 27انظـر جبوهر هذا احلـق نفسـه (

April 2000 الـــذي يتطـــابق يف حـــد ذاتـــه مـــع ). ويؤكـــد هـــذا احلكـــمَ ة، غـــري منشـــور 
التفســــريي الفرنســــي  اإلعـــالنُ  ٢مـــن املــــادة  ٢االســـتثناء الــــذي أذنـــت بــــه الفقــــرة 

لفقـرة : "[...] الذي جاء فيهبشأن تفسري املادة، و  ، جيـوز ٢مـن املـادة  ١عمالً 
أن يقتصــر نظــر حمكمــة أعلــى درجــة علــى التحقــق مــن تطبيــق القــانون، مثــل رفــع 

 .)١٠٧٧("أمام احملكمة العليا دعوى استئناف

أيضـــــاً الـــــدول وعلـــــى هـــــذا الوجـــــه الثـــــانوي تصـــــدر  )٣٠( 
ــا التفســريية.  املتعلقــة قضــية اليف  خــالل املرافعــات الشــفويةفإعال

ت املتحـــــدة  القـــــوة اســـــتخدامشـــــروعية مب (يوغوســـــالفيا ضـــــد الـــــوال
ت املتحـــــدة اســـــتند ممثـــــل ا، األمريكيــــة) يف تعليلـــــه َعَرضـــــاً إىل لــــوال

ت املتحـــدة الـــأصـــدرته اإلعـــالن التفســـريي الـــذي  بشـــأن املـــادة وال
دة اجلماعية واملعاقبة عليها  إلثبات الثانية من اتفاقية منع جرمية اإل

لتوصــــيف غــــىن عنــــه  ال شــــرطالنيــــة احملــــددة  أو أن القصــــد اجلنــــائي
دة اجلماعية: ا  إل

ت املتحـــدة بكــل وضــوح عنـــد تصــديقها علـــى  أكــد اإلعــالن التفســـريي للــوال
 هــذه احلـــاالت حســـبمثـــل يف  النيـــة احملــددةاالتفاقيــة احلاجـــة إىل إثبــات تـــوفر 

تتطلبه االتفاقية. وجاء يف هذا اإلعالن التفسريي أن "األفعال املرتكبة أثناء  ما
ـــــةالنزاعـــــات املســـــلحة دون  ـــــوفر الني ـــــيت تشـــــ ةاحملـــــدد ت  يف املـــــادة الثانيـــــة رتطهاال

دة اجلماعيــــــة مبوجــــــب االتفاقيــــــة". ال تعــــــرتض  ومل تكفــــــي لوصــــــفها جبرميــــــة اإل
 مجهوريــــــة يوغوســــــالفيا االحتاديــــــة االشــــــرتاكية علــــــى هــــــذا اإلعــــــالن التفســــــريي

 .)١٠٧٨(املسألةيف هذه حياول املدعي يف هذه القضية التشكيك  ومل

الفقهيــة  تالتحلــيالمــن ويتبــني إذن مــن املمارســة و  )٣١( 
ت التفســريية ينحصــر يف دعــم تكميــل التفســري،  أو أن دور اإلعـال

ا تؤكد معـىن  يف إطـار النظـر  أحكـام املعاهـدةمسـتفاداً مـن حبيث إ
ثري فيها يف ضوء موضوع املعاهدة والغرض منها . لذلك فليس هلا 

ثــري هلــا يكــون مقــرتً   ، حيــثبصــك تفســريي آخــر مســتقل، وكــل 
كيده يف معظم األحيان.يقتصر دورها عل  ى 

وميكن إذن للجهة اليت تفسر املعاهدة االستناد إىل  )٣٢( 
ت التفســريية لتأكيــد االســتنتاجات الــيت توصــلت إليهــا يف  اإلعــال

ت تعبري عـن هذه . فحكم من أحكامها أو املعاهدة تفسري اإلعال
عنصــر ذايت يف التفســري، هــو نيــة إحــدى الــدول األطــراف، ولــذلك 

كيــد "املعــىن العــادي الــذي يعطَــى لتعــابري املعاهــدة يف ف ا  مــن شــأ
ضـــــوء موضـــــوع املعاهـــــدة وغرضـــــها".  ويف الســـــياق الـــــذي تـــــرد فيـــــه

الـــــواردة يف حســــبما يكــــون مناســــباً"، واملقصــــود مــــن إدراج عبــــارة "
هـو اإلشـارة  ،١-٧-٤مـن املبـدأ التـوجيهي وىل والثانيـة الفقرتني األ

__________ 
 )١٠٧٧( Krombach v. France, Application No. 29731/9, Judgment of 

13 February 2001, European Court of Human Rights, Reports of 

Judgments and Decisions 2001-II, para. 96. 
 )١٠٧٨( Report 1999/35, 12 May 1999, p. 9 (Mr. Andrews)  ميكـن)
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1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   174 13/07/2020   08:17:49



 169 املعاهدات على التحفظات 

 

 

ت التفســـــــريية (وردود األفعـــــــال عليهـــــــا) يف  إىل أن أخـــــــذ اإلعـــــــال
 .تتعلق بظروف كل حالةاحلسبان مسألة 

من  ٢يرد يف الفقرة  كما  ومن هذا املنطلق، ينبغي، )٣٣( 
ردود الفعـل  ؤخـذ يف االعتبـار أيضـاً تأن  ،١-٧-٤املبدأ التـوجيهي 

الـــيت قـــد تصـــدر عـــن األطـــراف األخـــرى إزاء املعارضـــة)  أو ةاملوافقـــ(
إن تلك األطـراف األخـرى مرشَّـحة بـذات  إذ -اإلعالن التفسريي 

ــــذي ولإلعــــالن . القــــدر لإلســــهام يف تفســــري املعاهــــدة التفســــريي ال
لتأكيـد بشـأن  إثباتيـةأكثر مـن الـدول قيمـة  أو تؤيده واحدة أكـرب 

إل ــــــــــة  ــــــــــة األطــــــــــراف، مقارن يلقــــــــــى عــــــــــالن التفســــــــــريي الــــــــــذي ني
 .)١٠٧٩(معارضة

لنسـبة إىل  أو أثر تعديل ٢-٧-٤ سحب اإلعـالن التفسـريي 
 صاحب اإلعالن

سـحب إعـالن تفسـريي  أو ال جيوز أن ترتتب على تعـديل 
ر املنصـــوص عليهـــا يف مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  ، ١-٧-٤اآل

املتعاقـــدة املنظمـــات  أو تكـــون الـــدول املتعاقـــدة مـــا وذلـــك بقـــدر
 . األويل األخرى قد اعتمدت على اإلعالن

 التعليق
ت التفســـــــريية، وفقـــــــاً للمبـــــــدأ رغـــــــم  )١(  أن دور اإلعـــــــال
يغيب عـن البـال  أال ، هو دور مساعد فقط، جيب١-٧-٤ التوجيهي
ت االنفراديـة تأن هذه  اعـرب عـن اإلعـال املتمثلـة يف قبـول ، نيـة أصـحا
ـــتفســـري  . وبنـــاء علـــى ذلـــك، فلـــئن كـــان املعاهـــدةبعض أحكـــام معـــني ل

 ينشــــــــئ حقوقــــــــاً والتزامــــــــات لصــــــــاحبه ال اإلعــــــــالن، يف حــــــــد ذاتــــــــه،
لألطـــراف األخـــرى يف املعاهـــدة، فمـــن اجلـــائز أن مينـــع صـــاحبه مـــن  أو

االعتــداد مبوقــف يتعــارض مــع املوقــف املبــني يف إعالنــه. وســواء ُمسّيــت 
ـا يف مج أو )١٠٨٠(هـذه الظــاهرة إغالقـاً حكميــاً  يــع األحـوال نتــاٌج ال، فإ

__________ 
 )١٠٧٩( McRae احلاشية) ١٧٠-١٦٩ أعاله)، ص ١٠٤٧، املرجع املذكور. 
) يف الــــرأي املســــتقل املهــــم Alfaroســــبق أن أوضــــح القاضــــي ألفــــارو ( )١٠٨٠( 

ه فيهيـــاالـــذي أرفقـــه حبكـــم احملكمـــة الثـــاين يف قضــــية  ر (كمبـــود ضــــد معبـــد بـــر
ً  مـــا يلنـــد) لوصـــف هـــذا املصـــطلحات املســـتخدمة  كـــان املصـــطلح أو يلـــي: "أ

ـال الـدويل، فـإن فحـواه تظـل دومـاً هـي نفسـها: إن  املبدأ كما جـرى تطبيقـه يف ا
ـا مـع ســلوكها السـابق يف ذلـك الشـأن أمـٌر غــري  تنـاقض مطالـب الدولـة أو ادعاءا

 allegans contraria nonاالدعـــاءات املتناقضـــة (مقبـــول (ال يُســـمع لصـــاحب 
audiendus estالسـتفادة مـن  )). ويبقى هدفه أيضاً دون تغيري: ال يؤذن للدولـة 

ا إضراراً بدولـة أخـرى (لـيس ألحـد أن يغـّري مـراده علـى حسـاب اآلخـرين  تناقضا
)nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriamخرياً، )). [...] وأ

يبقـــى األثـــر القـــانوين النـــاجم عـــن هـــذا املبـــدأ هـــو نفســـه: إن الطـــرف الـــذي ظـــل 
صـمته، مبوقـف منـاف  سـلوكه أو إعالنـه أو متثيلـه أو متشبثاً، عن طريق اعرتافـه أو

تُقبــل مطالبتــه بــذلك احلــق  صــراحًة للحــق الــذي يطالــب بــه أمــام حمكمــة دوليــة ال
 venire contra factum proprium non(ليس ألحد أن يناقض مسلكه السـابق (

valet((" )Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at p. 40 .( ًانظر أيضـاPCIJ, Judgment 

of 12 July 1920, Serbian loans, Series A, No. 20, pp. 38-39 وأحكـام ؛

ميكــن للدولــة أن تتبــىن املوقــف ونقيضــه يف  ال :)١٠٨١(ملبــدأ حســن النيــة
ا الدولية. ـا تفسـر حكمـاً معينـاً مـن  فال عالقا جيوز للدولة أن تعلـن أ

تتخـذ موقفـاً معاكسـاً بصـورة تعسـفية  أحكام املعاهدة بطريقة معيّنـة، مث
األقــــل إذا اســــتندت األطــــراف احلََكــــم الــــدويل، علــــى  أو أمــــام القاضــــي
الـيت تنطبـق املبـادئ التوجيهيـة يبني املبدأ العاشر من  وكما األخرى إليه.

ت االنفراديــة للــدول ا ، علــى اإلعــال  اللجنــةوهــي املبــادئ الــيت اعتمــد
 ، فإن: ٢٠٠٦ عام يف

االنفــــرادي الـــذي أنشــــأ التزامـــات قانونيــــة علـــى الدولــــة الــــيت اإلعـــالن  
إذا كان اإللغاء تعسفياً  ما لغاؤه بصورة تعسفية. ولدى تقديرجيوز إ ال أصدرته

 يلي:  ملا ينبغي إيالء االعتبار

[...] (ب) مــدى اعتمــاد اجلهــات الــيت تكــون االلتزامــات مســتحقة  
 .)١٠٨٢(هلا على هذه االلتزامات [...]

يعـــــــــين أن صـــــــــاحب اإلعـــــــــالن  ال بيـــــــــد أن ذلـــــــــك )٢( 
لتفســـري الـــذي   والـــذي قـــد يتضـــح أنـــه -يقرتحـــه التفســـريي ملـــزم 

ن قيمــة هـــذا التفســـري بظـــروف  ال يســتند إىل أســـاس صـــحيح. وتـــر
يف ضـــوء القواعـــد الـــيت حتكـــم عمليـــة  إال ميكـــن تقييمهـــا وال أخـــرى،

أن يوافــق علــى حتليــل  إال يســع املــرء ال التفســري. ومــن هــذا املنظــور،
 بوِوت:

                                                                                             
 North Sea( ١٩٦٩شــــــباط/فرباير  ٢٠املؤرخـــــة حمكمـــــة العــــــدل الدوليــــــة 

Continental Shelf  ٢٦ ؛ أو)٣٠، الفقرة ٢٦ أعاله)، ص ٧٩٢(انظر احلاشية 
 Military and Paramilitary Activities in and( ١٩٨٤تشـرين الثـاين/نوفمرب 

against Nicaragua  ؛ ٥١، الفقــــرة ٤١٥ أعــــاله)، ص ٣٨٨(انظـــر احلاشــــية(
 Land, Island and Maritime Frontier Dispute( ١٩٩٠رب أيلول/سبتم ١٣ أو

(El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), Request by Nicaragua 

for Permission to Intervene, I.C.J. Reports 1990, p. 118, para. 63.( 
 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf ofانظـر  )١٠٨١( 

Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, at p. 305, para. 130 .
وعالوة على ذلك، يتفق الفقه على هـذه النقطـة. فقـد أوضـح ديريـك بُـوِوت منـذ 

يــة: نصـف قــرن ونيّــف أن علــة وجــود اإلغـالق احلكمــي تكمــن يف مبــدأ حســن الن
يفسـر وجـوده يف العديـد مـن  حسـن النيـة العـام، ممـاإن أساس القاعدة هـي مبـدأ "

 Estoppel before international tribunals and its relation to"(. النظم القانونية"

acquiescence", BYBIL, 1957, vol. 33 (1958), p. 176 ((أُسـقطت احلواشـي). 
 A. Pellet and J. Crawford, "Anglo Saxon and Continentalوانظـر أيضـاً 

approaches to pleading before the ICJ", in International Law between 

Universalism and Fragmentation: Festschrift in Honour of Gerhard 

Hafner, Leiden, Nijhoff, 2008, pp. 831-867. 
لـــــد الثـــــاين ٢٠٠٦ حوليـــــة )١٠٨٢(  . ولـــــدى ٢٠٧ (اجلـــــزء الثـــــاين)، ص، ا

إذا كان اإللغاء تعسفياً حبسـب املبـدأ العاشـر، فـإن العـاملني اآلخـرين  حتديد ما
اللـــذين ينبغــــي إيـــالء االعتبــــار هلمـــا مهــــا: "(أ) أيـــة أحكــــام حمـــددة يف اإلعــــالن 
إللغــــاء" و"(ج) مــــدى حــــدوث تغــــري أساســــي يف الظــــروف" (املرجــــع  تتصــــل 

ضـــيه اخـــتالف احلـــال، قـــد يكـــون هـــذان العـــامالن يقت نفســـه). ومـــع مراعـــاة مـــا
 .٢-٧-٤ أيضاً مالئمني ألغراض تنفيذ املبدأ التوجيهي
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وك األطـراف يف يرتكز اإلغالق احلكمي على متّثل الوقـائع، بينمـا سـل
ــا هــو  مــا يرتكــز فيمــا يبــدو علــى متثــل الوقــائع بقــدر ال فهمهــا حلقوقهــا وواجبا

ـا ينبغـي أن يُعهـد  متثٌل للقانون. بيد أن تفسري حقوق أطراف املعاهـدة وواجبا
ن يصــبح  ايــة املطــاف إىل حمكمــة دوليــة حمايــدة، ومــن اخلطــأ الســماح  بــه يف 

 .)١٠٨٣(قوق والواجبات تفسرياً ملزماً هلاسلوك األطراف يف تفسري هذه احل

إلشـــــــــــارة مـــــــــــع ذلـــــــــــك أنـــــــــــه، مبوجـــــــــــب  )٣(  واجلـــــــــــدير 
ـــــدأين  )١٠٨٤((تعـــــديل اإلعـــــالن التفســـــريي) ٩-٤-٢ التـــــوجيهيني املب

، لصـاحب اإلعـالن )١٠٨٥((سحب اإلعالن التفسـريي) ١٢-٥-٢و
ســــــــحبه يف أي وقــــــــت. وحســــــــب  أو التفســــــــريي احلريــــــــة يف تعديلــــــــه
تعديله بعـض األمهيـة  أو إعالن تفسرييالظروف، قد يكون لسحب 

ــا. بيــد أن اللجنــة قــررت عــدم  ألغــراض تفســري املعاهــدة الــيت يتعلــق 
ما يتعلقان بقواعد إجرائية بينمـا يـرد  ذكر هذين احلكمني صراحة أل

ت التفسريية  ٢-٧-٤ التوجيهي دأبامل ر اإلعال يف الفرع اخلاص 
 من دليل املمارسة. 

لنســـــــبة لصـــــــاحب اإلعـــــــالن وكمـــــــا هـــــــو ال )٤(  شـــــــأن 
املنظمـــة الدوليـــة الـــيت وافقـــت علـــى هـــذا  أو التفســـريي، فـــإن الدولـــة

اإلعـــالن تتقيـــد بـــذات املبـــادئ جتـــاه صـــاحب اإلعـــالن، فيجـــوز هلـــا 
يكــــــن صــــــاحب  مــــــا مل ســــــحب موافقتهــــــا يف أي وقــــــت أو تعــــــديل

لث) قد استند إىل تلك املوافقة.   اإلعالن (أو طرف 
الطـــابع امللـــزم رغـــم حمدوديـــة و وعـــالوة علـــى ذلـــك،  )٥( 

التفســريي، فــإن هــذا اإلعــالن قــد يكــون مصــدراً لالتفــاق لإلعــالن 
دون التوصل إىل هذا  لمعاهدة، وميكن أن حيول أيضاً لعلى تفسري 

 يلـــي: مـــا يف هـــذا الصـــدد. والحـــظ األســـتاذ ماكريـــه )١٠٨٦(االتفـــاق
ملوقف الذي سوف إخطاراً  ‘اإلعالن التفسريي البسيط’يشكل "

تتخــذه الدولــة صــاحبة اإلعــالن وقــد ينــذر بنشــوء نــزاع بينهــا وبــني 
 .)١٠٨٧("املتعاقدة غريها من األطراف

__________ 
 )١٠٨٣( Bowett, "Estoppel before international tribunals ..." املرجـع ،

، McRae. انظـــــر أيضـــــاً ١٩٠-١٨٩ أعـــــاله)، ص ١٠٨١املـــــذكور (احلاشـــــية 
 .١٦٨ أعاله)، ص ١٠٤٧املرجع املذكور (احلاشية 

يلـــي: "جيـــوز تعـــديل اإلعـــالن  يـــنص هـــذا املبـــدأ التـــوجيهي علـــى مـــا )١٠٨٤( 
جيـــوز إصـــدار إعـــالن  تـــنص املعاهـــدة علـــى أنـــه ال التفســـريي يف أي وقـــت مـــا مل

لـد الثـاين (اجلـزء ٢٠٠٤ حوليةيف أوقات حمددة". ( تعديله إال تفسريي أو ، ا
 ).١٣٥ الثاين)، ص

جيـــوز ســـحب اإلعـــالن "يلـــي:  يـــنص هـــذا املبـــدأ التـــوجيهي علـــى مـــا )١٠٨٥( 
تبـاع  التفسريي يف أي وقت من جانب السلطات املختصة هلذا الغرض، وذلـك 

 ).١٣٧-١٣٦ . (املرجع نفسه، ص"نفس اإلجراء الساري على صوغه
 )١٠٨٦( Heymann احلاشية) ١٢٩ أعاله)، ص ٤٤١، املرجع املذكور. 
 )١٠٨٧( McRaeاحلاشـــية ، املرجـــع املـــ) ١٦١-١٦٠ أعـــاله)، ص ١٠٤٧ذكور 

 (أُسقطت احلواشي).

على إعالن تفسريي وافقت عليه مجيع  املرتتباألثر  ٣-٧-٤
 الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة

جيــوز أن يشــكل اإلعــالن التفســريي الــذي تكــون مجيــع  
الــدول املتعاقــدة واملنظمــات املتعاقـــدة قــد وافقــت عليــه اتفاقـــاً 

 بشأن تفسري املعاهدة.

 التعليق
ً عنــدما ترضــى  )١(  إلعــالن يتغــري الوضــع تغــرياً جــذر

. فقــد أشــار والــدوك األطــراف األخــرى يف املعاهــدةمجيــُع  تفســرييال
 يف إطار جلنة القانون الدويل إىل أن اللجنة 

نه من الضروري يف تقرير ت إذا كانت  ما سّلمت  ذات أمهيـة األطراف إعال
ا تشكل مؤشراً على اتفاق األطراف. فرضا األطراف  يف التفسري التأكَد من أ

 .)١٠٨٨(جوهرياألخرى أمر 

ـــذا )٢(  إلمجـــاع يشـــكل اتفاقـــا  ،ل فـــإن اتفـــاق األطـــراف 
ً صـــحيحاً ميثـــل إرادة "ســـادة املعاهـــدة"، وهـــو بـــذلك تفســـري  تفســـري

إلمجــــــاع للــــــدول املتعاقــــــدة يف . )١٠٨٩(حجيــــــة ذو وتشــــــكل املوافقــــــة 
 -كيلـوغ ميثـاق  املعاهـدة العامـة لنبـذ احلـرب كـأداة للسياسـة الوطنيـة (

نـــــ ت املتحـــــدة  ١٩٢٨ لعـــــام د)بر علـــــى اإلعـــــالن التفســـــريي للـــــوال
 .)١٠٩٠(ذلكعلى  األمريكية بشأن احلق يف الدفاع عن النفس مثاالً 

إذا   مـــا حتديـــدهـــذه احلالـــة  ومـــن الصـــعب حـــىت يف )٣( 
الفقـرة مـن السـياق الـداخلي ( اً جـزءيشـكل كان االتفاق التفسـريي 

مــــن  ٣الفقـــرة ( اخلـــارجي أو )مـــن اتفــــاقييت فيينـــا ٣١املـــادة مـــن  ٢
والواقــــع أن كــــل شــــيء يتوقــــف علــــى . )١٠٩١(لمعاهــــدةل )٣١املــــادة 

األطــــراف فيهــــا عليــــه وتوافــــق الظــــروف الــــيت يصــــدر فيهــــا اإلعــــالن 
ل األخــــرى. فـــــإذا صـــــدر اإلعـــــالن قبــــل التوقيـــــع علـــــى املعاهـــــدة  و

قبـــل) إعـــراب مجيـــع األطـــراف عـــن موافقتهـــا  عليـــه عنـــد (أواملوافقـــة 
ـــ ، إلمجـــاععليـــه املوافقـــة و ، فـــإن صـــدور اإلعـــالن اعلـــى االلتـــزام 

فهـم علـى أنـه "اتفـاق اتفـاق تفسـريي ميكـن أن يُ ك  انيبـدو جمتمعني، 
ملعاهــــدة مت  بـــــني مجيــــع األطــــراف بصـــــدد عقــــد املعاهـــــدة" يتصــــل 

__________ 
لـــــد األول (اجلــــزء األول)، اجللســـــة ١٩٦٦ حوليــــة )١٠٨٨(    ١٢، ٨٢٩، ا

 ,R. Kolb. انظـــر أيضـــاً ٥٣، الفقـــرة ٤٧ ، ص١٩٦٦كـــانون الثاين/ينـــاير 

Interprétation et création du droit international, Brussels, Bruylant, 

2006, p. 609. 
، املرجـــــع Heymannأعـــــاله. وانظـــــر أيضـــــاً  ١٠٤٩انظـــــر احلاشـــــية  )١٠٨٩( 

 I. Voïcu, De ؛ أو١٣٥-١٣٠ أعــــاله)، ص ٤٤١املــــذكور (احلاشــــية 

l’interprétation authentique des traités internationaux, Paris, Pedone, 

1968, p. 134; or M. Herdegen, "Interpretation in international law", 

Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

(www.mpepil.com), para. 34. 
 )١٠٩٠( AJIL, Supplement, vol. 23, No. 1 (January 1929), pp. 1-13. 
 .١-٧-٤) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٢١انظر أعاله الفقرة ( )١٠٩١( 
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"وثيقة وضعها على أنه  أو ،٣١(أ) من املادة ٢حسب نص الفقرة 
أكثـــــر متعلقـــــة بعقـــــد املعاهـــــدة وقبلتهـــــا األطـــــراف  أو طـــــرف واحـــــد

ملعاهدة" وفقاً  (ب) من املـادة ٢للفقرة  األخرى كوثيقة ذات صلة 
بعــد إبــرام  إال ريييــتم التوصــل إىل االتفــاق التفســ مل إذا أمــا نفســها.

إذا كــــان األمــــر يتعلــــق مبجــــرد عمــــا تســــاءل يأن  فللمــــرءاملعاهــــدة، 
ثبـــت اتفـــاق األطـــراف بشـــأن "ممارســـة الحقـــة يف تطبيـــق املعاهـــدة تُ 

ملعــىن املقصــود يف الفقــرة   ،٣١(ب) مــن املــادة ٣تفســري املعاهــدة" 
إلمجـــاع مـــا أو ، بســـبب جمتمعـــني إذا كـــان اإلعـــالن واملوافقـــة عليـــه 
ا الرمســي، مبثابــة "اتفــاق الحــق بــني األطــراف بشــأن تفســري مــعهطاب

 .)١٠٩٢((أ))٣(الفقرة تطبيق أحكامها"  أو املعاهدة
ودون البــت يف هــذه املســألة فعليــاً، ذكــرت اللجنــة  )٤( 

وهـي ( ١٩٦٦ لعـام من مشاريع موادهـا ٢٧على املادة يف تعليقها 
 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٣١ (أ) مـــن املـــادة٣املـــادة الـــيت أصـــبحت الفقـــرة 

  يلي: ما )١٩٦٩ لعام
ً مسألة معرفةتُ  الـذي يـتم التوصـل إليـه  التفـاهمإذا كـان  ما طرح أحيا

 هــو تفــاهم يُقصــد بــه أن يكــونخــالل املفاوضــات بشــأن معــىن أحــد األحكــام 
أنـه يف حـال إثبـات ميكـن ألحـد أن ينكـر  ال عليـه لتفسـريه. لكنـه أساساً متفقاً 

وقــت إبرامهــا  أو قبــل إبــرام املعاهــدة مــا شــأن تفســري حكــمبالتوصــل إىل اتفــاق 
عتبــاره يشــكل هــذا االتفـــاق فــإن  مــن املعاهـــدة. ففــي قضـــية  جـــزءاً يُنظــر إليـــه 

تكتســي أحكــام اإلعــالن طــابع [...] يلــي: " مــا ، ذكــرت احملكمــةأمبــاتييلوس
". ]...[ يتجــزأ مــن املعاهــدة ال وينبغــي لــذلك اعتبارهــا جــزءاً  ،تفســرييةالبنــود ال

ملثل، فإن االتفاق بشـأن تفسـري أحـد األحكـام  بعـد إبـرام الـذي يُتوصـل إليـه و
 ، وجيـــــب اعتبـــــاره جـــــزءاً رمسيـــــاً صـــــادراً عــــن األطـــــرافاملعاهــــدة يشـــــكل تفســـــرياً 

 .)١٠٩٣(ألغراض تفسريهايتجزأ من املعاهدة  ال

ويف الوقــت نفســه، وحبســب الظــروف، ميكــن يف ظــل  )٥( 
ه اســتخدام الفعــل "جيــوز" يف املبــدأ غيــاب األثــر التلقــائي الــذي يعكســ

أن تشــــــكل املوافقــــــة اإلمجاعيــــــة لألطــــــراف علــــــى  ٣-٧-٤التــــــوجيهي 
اإلعالن التفسريي الصـادر عـن أحـدهم اتفاقـاً، واالتفـاق بـني األطـراف 

اتفسري بشأن تفسري املعاهدة جتب مراعاته يف   . األحكام اليت يتعلق 

وقبول التحفظات واالعرتاض عليها  التحفظات -٥
ت   الدوليف حالة خالفة  التفسرييةواإلعال

 التعليق
يتبـني  كمـا  يُعاجل اجلزء اخلامس مـن دليـل املمارسـة، )١( 

من عنوانه، مسألة التحفظات وقبول التحفظات واالعـرتاض عليهـا 

__________ 
، املرجـــع Heymannانظـــر، علـــى وجـــه اخلصـــوص، يف هـــذا الصـــدد  )١٠٩٢( 

 .١٣٠ أعاله)، ص ٤٤١املذكور (احلاشية 
لــد الثــاين، الوثيقــة ١٩٦٦ حوليــة )١٠٩٣(  ، ٢٢١ ، صA/6309/Rev.1، ا

 ) من التعليق (ُأسقطت احلاشيتان).١٤الفقرة (

ت التفســريية يف حالــة خالفــة الــدول. وينقســم هــذا اجلــزء  واإلعــال
 يلي:  كما  بعة فروع عناوينهاإىل أر 

 )؛١-٥( الدول وخالفة التحفظات 
 )؛٢-٥( الدول وخالفة التحفظات على االعرتاضات 
 )؛٣-٥( الدول وخالفة التحفظات قبول 

ت    ).٤-٥( الدول وخالفة التفسريية اإلعال
ــذا املوضــوع يف  )٢(  وإدراج املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة 

 املمارسة أمر ضروري وخباصة لألسباب التالية:دليل 
أي حكــم  ١٩٨٦و ١٩٦٩ال تتضــمن اتفاقيتــا فيينــا لعــامي 

يشـــري، حبكـــم  ال ـــذا الشـــأن، وإن كانتـــا تنصـــان علـــى شـــرط حتـــوطي
 ؛)١٠٩٤(التطبيق تعريفه، إىل القواعد الواجبة

حكمــــاً واحــــداً يتعلــــق  ١٩٧٨ لعــــام تتضــــمن اتفاقيــــة فيينــــا
 يلي: ما اليت تنص على ٢٠لتحفظات، وهو املادة 
 التحفظات -٢٠ملادة ا

خلالفــــة، صــــفتها  حـــني تثبــــت دولـــة مســــتقلة حــــديثاً  -١  شـــعار   ،
 ١٧كدولـــــة متعاقـــــدة يف معاهـــــدة متعـــــددة األطـــــراف مبقتضـــــى املــــــادة  أو كطـــــرف

ـــا قـــد أبقـــت علـــى أي حتفـــظ علـــى املعاهـــدة كـــان، يف ١٨املـــادة  أو ريـــخ ، يعتـــرب أ
تقـــم، لـــدى  مـــا مل خالفـــة الـــدول، ينطبـــق علـــى اإلقلـــيم الـــذي تتناولـــه خالفـــة الـــدول،
إلعـــراب عـــن نقـــيض هـــذا القصـــد خلالفـــة،  بوضـــع حتفـــظ  أو إصـــدارها اإلشـــعار 

 يتناول نفس املسألة اليت كانت حمل التحفظ املذكور.

خلالفــــة  ، لــــدى إصــــدارها إشــــعاراً للدولــــة املســــتقلة حــــديثاً  -٢ 
كدولة متعاقدة يف معاهدة متعـددة األطـراف مبقتضـى  أو كطرففتها  يثبت ص

إذا كـــان مـــن تلـــك التحفظـــات  إال ،، أن تضـــع حتفظـــاً ١٨املـــادة  أو ١٧املـــادة 
من  ١٩(ج) من املادة  أو (ب) أو الفرعية (أ) الفقرةاليت متنع وضعها أحكام 

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.

، ٢للفقــــرة  وفقــــاً  حتفظــــاً  مســــتقلة حــــديثاً حــــني تضــــع دولــــة  -٣ 
من اتفاقية فيينا  ٢٣إىل  ٢٠تنطبق على هذا التحفظ القواعد الواردة يف املواد 

 لقانون املعاهدات. 

 ١٩٧٨ لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ٢٠غــــري أن املــــادة  )٣( 
تكاد تتطرق إىل املشاكل اليت قد تنشأ بشأن التحفظات يف حالة  ال

. وتنبغـي )١٠٩٥(عنـك أن جتـد حلـوالً هلـذه املشـاكلخالفة الدول، دع 
__________ 

يلـي: "لـيس  علـى مـا ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٧٣تنص املادة  )١٠٩٤( 
لنسبة إىل  يف أحكام هذه االتفاقية أي حكم مسبق على أي مسألة قد تنتج 

مـن  ١معاهدة، عن خالفة الـدول [...]". ويـرد شـرط حتـوطي مماثـل يف الفقـرة 
 .١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام  ٧٤املادة 

انظـــــر يف هـــــذا الشـــــأن املالحظـــــات الـــــواردة يف التقريـــــر األول عـــــن  )١٠٩٥( 
لتحفظــــات علــــى املعاهــــدات، القــــانون واملمارســــة املتعل ــــةقــــني   ،١٩٩٥ حولي

  
 )بع على الصفحة التالية(
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اإلشــارة أوالً إىل أن هــذه املــادة تــرد يف البــاب الثالــث لالتفاقيــة، وهــو 
ــــــاب املتعلــــــق  ــبالب ـــــ ملعــــــىن املقصــــــود يف  ـ "الــــــدول املســــــتقلة حــــــديثاً" 

ـــــــــاء ٢(و) مـــــــــن املـــــــــادة ١ الفقـــــــــرة ، أي الـــــــــدول الناشـــــــــئة نتيجـــــــــة إ
، لكنهـــــا طرحـــــت جانبـــــاً مســـــألة القواعـــــد الواجبـــــة )١٠٩٦(االســـــتعمار

حالــة  أو جبــزء مــن إقلــيم، يتعلــق فيمــاالتطبيــق يف حالــة خالفــة الــدول 
نيــــــــاً، إذا كانــــــــت الفقــــــــرة  أو احتــــــــاد دول، مــــــــن  ٢انفصــــــــال دول. 

ـــة املســـتقلة حـــديثاً بصـــوغ  ٢٠ املـــادة تـــنص علـــى إمكانيـــة قيـــام الدول
أنـــه جيـــوز للـــدول  ٣حتفظـــات جديـــدة، وإذا كـــان يتضـــح مـــن الفقـــرة 

ـــذه املناســـبة، فـــإن هـــذه الفقـــرة تـــذكر  ال األخـــرى إبـــداء اعرتاضـــات 
شــيئاً عمــا إذا كــان جيــوز لتلــك الــدول أن تعــرتض علــى اإلبقــاء علــى 

 ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠تتضــمن املــادة  ال حتفــظ. وأخــرياً،
 -العرتاضــات علــى التحفظــات  يتعلــق فيمــاأي إشــارة إىل اخلالفــة 

ـــــة ـــــه األولي ـــــدوك إىل هـــــذه النقطـــــة يف مقرتحات  ،)١٠٩٧(رغـــــم تطـــــرق وال
 . )١٠٩٨(تبدو أسباب هذا اإلغفال واضحة وال

وعليـــــــه، يتبـــــــني أنـــــــه بينمـــــــا تعكـــــــس بعـــــــض املبـــــــادئ  )٤( 
ـال،  جلزء اخلـامس حالـة القـانون الـدويل الوضـعي يف هـذا ا التوجيهية 

لتطـــــوير التـــــدرجيي   للقـــــانون الــــــدويلتتعلـــــق مبـــــادئ توجيهيـــــة أخــــــرى 
يبـدو أن اتفاقيـة  ال دف ببساطة إىل تقدمي حلول منطقية ملشـاكل أو

ا حـــىت  وال ١٩٧٨ لعـــام فيينـــا املمارســـة قـــد قـــدمتا حلـــوالً مؤكـــدة بشـــأ
يكــون مــن الصــعب، بــل مــن  مــا هــو احلــال عمومــاً، غالبــاً  وكمــا اآلن.

اه الضـيق يندرج يف إطار التدوين مبعن ما املستحيل، التمييز بوضوح بني
 من جهة، واملقرتحات اهلادفة إىل التطوير التدرجيي من جهة أخرى.

غـــري أن هـــذا اجلـــزء مـــن دليـــل املمارســـة يقـــوم علـــى  )٥( 
. وهـو يسـتند، ١٩٧٨ لعام القواعد واملبادئ الواردة يف اتفاقية فيينا

يــــــرد يف ذلــــــك  كمــــــا  بصــــــورة خاصــــــة، إىل تعريــــــف خالفــــــة الــــــدول
يف  الــواردة. وبصـورة أعـم، تسـتخدم املبـادئ التوجيهيـة )١٠٩٩(الصـك

                                                                                             
 )بع( )١٠٩٥احلاشية (

ــــــــــــاين (اجلــــــــــــزء األول)، الوثيقــــــــــــة  لــــــــــــد الث ، ٢٣٦-٢٣٥ ، صA/CN.4/470ا
، ٧١-٦٢، الفقــــرات ٢١٩-٢١٧ ؛ وانظــــر أيضــــاً ص١٣٥-١٣٢ الفقــــرات

لــد الثــاين ١٩٩٦ حوليــةوالتقريــر الثــاين عــن التحفظــات علــى املعاهــدات،  ، ا
، وكــذلك ٤٦، الفقــرة ٦٥ ، صAdd.1و A/CN.4/477(اجلــزء األول)، الوثيقــة 

مــــذكرة األمانــــة العامــــة بشــــأن التحفظــــات علــــى املعاهــــدات يف ســــياق خالفــــة 
ن  ٣٣الدول (احلاشية   .٢و ١أعاله)، الفقر

علـــى أنـــه  ١٩٧٨ مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام ٢(و) مـــن املـــادة ١تـــنص الفقـــرة  )١٠٩٦( 
ريــخ خالفــة الــدول ‘ دولــة مســتقلة حــديثاً ’"يُـراد بتعبــري  دولــة خلــف كــان إقليمهــا، قبــل 

بعاً تتوىل الدولة السلف مسؤولية عالقاته الدولية".  مباشرة، إقليماً 
ه الفقرة ( )١٠٩٧(   .١-١-٥التعليق على املبدأ التوجيهي ) من ٣انظر أد
، املرجـع Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxانظـر  )١٠٩٨( 

 .٣٢٢-٣١٨ أعاله)، ص ٥٤٠احلاشية املذكور (
حلـول دولـة حمـل  ‘خالفـة دول’يُـراد بتعبـري "(ب): ١، الفقـرة ٢املادة  )١٠٩٩( 

(أ) مــن ١انظــر أيضــا الفقــرة و ؛ "دولــة أخــرى يف مســؤولية العالقــات الدوليــة إلقلــيم
ـــا  ٢املـــادة  ـــا وديو مـــن اتفاقيـــة فيينـــا خلالفـــة الـــدول يف ممتلكـــات الدولـــة وحمفوظا

ــــا ــــدليل مصــــطلحات اتفاقيــــة فيين ، ١٩٧٨ لعــــام هــــذا اجلــــزء مــــن ال
وُتســـند املعـــىن نفســـه إىل الكلمـــات والتعبـــريات املســـتخدمة يف هـــذه 

منهــــــا، وتســــــتند، عنــــــد  ٢االتفاقيــــــة والــــــيت يــــــرد تعريفهــــــا يف املــــــادة 
ا الصـــك بـــني خمتلـــف أمنـــاط االقتضـــاء، إىل التمييـــز الـــذي ُجيريـــه هـــذ

 خالفة الدول، وهي:
 ؛)١٥"اخلالفة يف جزء من إقليم" (املادة  - 
(و) مـــــــــن ١" (الفقــــــــرة "الــــــــدول املســــــــتقلة حـــــــــديثاً  - 

 ؛يليها) وما ١٦ واملادة، ٢ املادة
ـــــدول املســـــتقلة حـــــديثاً  -  ـــــة مـــــن إقليمـــــني"ال  ، املتكون

 ؛)٣٠أكثر" (املادة  أو
 ؛)٣٣-٣١(املواد "احتاد الدول"  - 
 ).٣٧-٣٤"انفصال أجزاء من دولة" (املواد  - 

واملبدأ املسلَّم به يف اجلزء اخلامس من دليـل املمارسـة  )٦( 
عتبارهـا مسـألة  هو أن مسألة خالفـة دولـة يف معاهـدة قـد ُحسـمت 
ـا عـدد كبـري مـن  أولية. وهذا هو املقصود بكلمة "عنـدما" الـيت يبـدأ 

 هـــذا اجلـــزء، والـــيت ُحتيـــل إىل ظـــواهر تُعتـــرب مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة يف
تعتــــزم اللجنــــة إعــــادة النظــــر فيهــــا عنــــد معاجلتهــــا هلــــذا  وال املســــلَّمات

فإن نقطة االنطالق يف االستدالل هـي أن الدولـة  ،املوضوع. ومن مث
الدولــــة الطــــرف يف معاهــــدة  أو اخللَــــف متلــــك صــــفة الدولــــة املتعاقــــدة

ملعاهدة  اللتزام  ا عن رضاها  نتيجة خلالفة دول، وليس حبكم إعرا
  .)١١٠٠(١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا ١١ملعىن املقصود يف املادة 

جلــزء اخلــامس مــن فــإن املبــادئ  ،وأخــرياً  )٧(  التوجيهيــة 
 ،)١١٠١(١٩٧٨ لعـــــــام دليــــــل املمارســــــة، علـــــــى غــــــرار اتفاقيـــــــة فيينــــــا

تستهدف سوى التحفظات اليت صاغتها دولة َسَلف كانت، يف  ال
دولـــــة طرفـــــاً يف املعاهـــــدة  أو ريـــــخ خالفـــــة الـــــدول، دولـــــة متعاقـــــدة

تعاجل التحفظات اليت صـاغتها دولـة سـلف كانـت،  ال املعنية. وهي
لتصـــديق يف  ذلـــك التـــاريخ، قـــد وقَّعـــت فقـــط علـــى املعاهـــدة رهنـــاً 

املوافقة عليهـا، دون أن يُتخـذ اإلجـراء املعـين مـن  أو قبوهلا أو عليها
ريــــخ خالفــــة الــــدول. ميكــــن يف الواقــــع  وال هــــذه اإلجــــراءات قبــــل 

ـــا، يف  التحفظـــاتاعتبـــار هـــذه  لنســـبة للدولـــة اخللـــف، أل ســـارية 
كيـدها  مل ريخ خالفة الدول، ُحتِدث أي أثر قانوين بسبب عـدم 

                                                                                             
(أ) مــن املــواد املتعلقــة جبنســية األشــخاص الطبيعيــني يف ٢املــادة  ، أو١٩٨٣ لعــام

ـــــــة خالفـــــــة الـــــــدول  ـــــــة واخلمســـــــني حال ـــــــا احلادي ا اللجنـــــــة يف دور ـــــــيت اعتمـــــــد ال
لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين)، ص١٩٩٩ حوليـــة( املرفقـــة بقـــرار يليهـــا) و  اومـــ ١٥ ، ا

 .٢٠٠٠ كانون األول/ديسمرب  ١٢املؤرخ  ٥٥/١٥٣اجلمعية العامة 
لتوقيــع " )١١٠٠(  الرتبــاط مبعاهــدة  ميكــن أن يــتم اإلعــراب عــن رضــا دولــة 
ئــــــــق املكوِّنــــــــة للمعاهــــــــدة أو أو املوافقــــــــة  القبــــــــول أو التصــــــــديق أو تبــــــــادل الو
 ".ليهاأخرى إذا اتفق ع وسيلةّي  االنضمام أو أو
 .٢٠انظر املادة  )١١٠١( 
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اللتـــزام  ـــا عـــن رضـــاها  رمسيـــاً مـــن جانـــب الدولـــة املعنيـــة لـــدى إعرا
مـــن  ٢٣مـــن املـــادة  ٢ملعاهـــدة، علـــى النحـــو املطلـــوب يف الفقـــرة 

 .)١١٠٢(١٩٨٦و ١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي 
 التحفظات وخالفة الدول ١-٥
 اً الدول املستقلة حديث ]١-٥[ ١-١-٥

شــــــعار حــــــني تثبــــــت دولــــــة مســــــتقلة حــــــديثاً  -١   ،
يف معاهـدة متعـددة  كدولـة متعاقـدة أو رفكطـخلالفة، صفتها  

ا قد أبقت على أي حتفظ على املعاهدة كاناألطراف، يُ   عترب أ
ـــه ينطبـــق ـــذي تتناول ـــدول، علـــى اإلقلـــيم ال ريـــخ خالفـــة ال ، يف 

خلالفـــة مـــا مل خالفـــة الـــدول، ، تقـــم، لـــدى إصـــدارها اإلشـــعار 
يتنـاول نفـس  بصـوغ حتفـظ أو عن نقـيض هـذا القصـدإلعراب 

 لتحفظ املذكور.موضع ااملسألة اليت كانت 
 اً ، لــدى إصــدارها إشــعار اً للدولــة املســتقلة حــديث -٢ 

يف معاهـــدة  كدولـــة متعاقـــدة أو رفكطـــخلالفـــة يثبـــت صـــفتها  
 يكــــن مــــن مــــا مل وذلــــك، حتفظــــاً  صــــوغمتعــــددة األطــــراف، أن ت

 (أ)الفرعية  الفقرةحكام طبقاً أل جيوز صوغها ال التحفظات اليت
 املمارسة. دليلمن  ١-٣(ج) من املبدأ التوجيهي  أو (ب) أو

ـــة مســـتقلة حـــديثاً  صـــوغحـــني ت -٣   وفقـــاً  حتفظـــاً  دول
، تنطبــــق علــــى هــــذا الــــتحفظ القواعــــد ذات الصــــلة ٢للفقــــرة 

 الواردة يف اجلزء الثاين من دليل املمارسة (اإلجراءات).
ألغـــراض هـــذا اجلـــزء مـــن دليـــل املمارســـة، يعـــين  -٤ 

ريـخ خلفًا  دولة  تعبري "دولة مستقلة حديثًا" كان إقليمها، قبل 
الســـــلف  تتـــــوىل الدولــــة بعــــاً  خالفــــة الــــدول مباشـــــرة، إقليمــــاً 

 .مسؤولية عالقاته الدولية

 التعليق
 ١، يف فقراتــه مــن ١-١-٥يكــرر املبــدأ التــوجيهي  )١( 

. فهـــذا ١٩٧٨ لعـــام مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٢٠، مضـــمون املـــادة ٣إىل 
ـــــق  ال احلكـــــم ملعـــــىن  ســـــوىيتعل ـــــة املســـــتقلة حـــــديثاً"  ـــــة "الدول حبال

مـن االتفاقيـة، أي دولـة تنـال  ٢(و) مـن املـادة ١املقصود يف الفقرة 
ـاء االسـتعمار . وقـد قـررت اللجنـة أن )١١٠٣(استقالهلا بعد عمليـة إ

__________ 
ــــدأ التــــوجيهي  )١١٠٢(  ــــةوالتعليــــق عليــــه،  ١-٢-٢انظــــر املب ، ٢٠٠١ حولي

لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص  .٢٣٤-٢٣٠ ا
) من التعليق العام على اجلزء اخلامس من دليـل ٢انظر أعاله الفقرة ( )١١٠٣( 

التحفظـات علـى املعاهـدات يف املمارسة. انظر أيضـاً مـذكرة األمانـة العامـة بشـأن 
. وَقْصــر نطــاق تطبيــق ٢أعــاله)، الفقــرة  ٣٣ســياق خالفــة الــدول (انظــر احلاشــية 

علـــى الـــدول املســـتقلة حـــديثاً تؤكـــده حقيقـــة أنـــه يف أثنـــاء مـــؤمتر األمـــم  ٢٠ املـــادة
، اقــــــُرتح ١٩٧٨-١٩٧٧املتحــــــدة املعــــــين خبالفــــــة الــــــدول يف املعاهــــــدات لعــــــامي 

فــة األخــرى إدراج نــص يــنظِّم مســألة التحفظــات. وقــد يتعلــق حبــاالت اخلال فيمــا
أشــار وفــد اهلنــد، علــى ســبيل املثــال، إىل وجــود ثغــرة يف االتفاقيــة يف هــذا الشــأن 
ب االتفاقيــة املتعلـــق  ومــن مث وجــود ضـــرورة إلضــافة مـــادة بشــأن التحفظـــات يف 

تــدرج مشــروع املبــدأ التــوجيهي هــذا قبــل غــريه يف اجلــزء اخلــامس مــن 
ـــــه يســـــتند إىل الـــــنص ال ـــــل املمارســـــة ألن ـــــد يف اتفاقيـــــة فيينـــــادلي  وحي

 الذي يتناول التحفظات فيما يتصل خبالفة الدول. ١٩٧٨ لعام
من هذا املبدأ التوجيهي، وهـي الفقـرة  ٤وتكّرِر الفقرة  )٢( 

، ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠يعادهلــا يف املــادة  مــا يوجــد ال الــيت
مـن  ٢ملـادة (و) مـن ا١تعريف "الدولة املستقلة حديثاً" الوارد يف الفقرة 

هــذه االتفاقيــة. وقــد استُنســخ هــذا التعريــف يف دليــل املمارســة لتجنــب 
فهـــم بشـــأن اســـتخدام هـــذه العبـــارة، نظـــراً ألمهيـــة التمييـــز بـــني  ســـوءأي 

الــدول اخلََلــف الــيت تتمتــع مبركــز الــدول املســتقلة حــديثاً والــدول اخللــف 
لتحفظـــات و  االعـــرتاض األخـــرى يف معاجلـــة املســـائل القانونيـــة املتعلقـــة 

ت التفســــريية  ــــة  يتعلــــق فيمــــاعلــــى التحفظــــات وقبوهلــــا واإلعــــال خبالف
علــــى هــــذا  ١-١-٥الــــدول. وحتديــــد نطــــاق تطبيــــق املبــــدأ التــــوجيهي 
 النحو يعكسه عنوانه ("الدول املستقلة حديثاً").

مـــــن  ٢٠ويرجـــــع أصـــــل القواعـــــد املكرســـــة يف املـــــادة  )٣( 
واليت يكررها هذا املبدأ التوجيهي إىل اقـرتاح  ١٩٧٨ لعام اتفاقية فيينا
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 الباب الرابع من االتفاقية:
 ٣١و ٣٠مبوجـــــب املـــــواد  إذا ظلـــــت معاهـــــدة مـــــا -١"  
إذا شـاركت دولـة خلـف علـى  فذة إزاء دولـة خلـف، أو ٣٥و ٣٣و

يُعتـرب أن الدولـة السـلف،  إزاءفذة بعد تكن  حنو آخر يف معاهدة مل
 على:الدولة اخللف قد أبقت 

الدولــة  أصــدرتهحتفــظ علــى املعاهــدة املــذكورة  أي (أ)"  
 إلقليم الذي تتناوله خالفة الدول؛ يتعلق فيماالسلف 

  ]...[ 
للدولـــــــــة  جيـــــــــوز، ١الفقـــــــــرة  جـــــــــاء يف بـــــــــرغم مـــــــــا -٢"  

 :مع ذلك اخللف
الفقـــرة ( جزئيـــاً  أو تعديلـــه كليـــاً  ســـحب الـــتحفظ أو )(أ"  

 املبينــةلشــروط  حتفــظ جديــد رهنــاً  صــوغ ) أو١مــن الفقــرة  )أ( الفرعيــة
 ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩يف املــواد  املنصــوص عليهــايف املعاهــدة والقواعــد 

، A/CONF.80/30]"(...[ نــــا لقــــانون املعاهــــداتمــــن اتفاقيــــة فيي ٢٣و
 vol III, 1977 Session and، تــرد يف املرجــع نفســه، ١١٨الفقــرة 

Resumed Session 1978, Documents of the Conference 

(A/CONF.80/16/Add.2, United Nations publication, Sales No. 

E.79.V.10), pp. 163-164.( 
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 174   والستني الثانية دور
 

 

ــــــــــــــدول يف  ــــــــــــــة ال ــــــــــــــدوك عــــــــــــــن خالف ــــــــــــــث لوال ورد يف التقريــــــــــــــر الثال
عنوانه  ٩وكان هذا التقرير يتضمن مشروعاً للمادة  .)١١٠٤(املعاهدات

"اخلالفـــة يف التحفظـــات علـــى املعاهـــدات املتعـــددة األطـــراف". وكـــان 
لـــف مـــن التحفظـــات هـــذا املشـــروع يتعلـــق بتحديـــد موقـــف الدولـــة اخل

وقبوهلا واالعرتاض عليها. وبعد أن أورد املقرر اخلاص بعـض "املبـادئ 
 -تـزل تتطـور  مل الـيت -املنطقية" والحظ أن ممارسـة اجلهـات الوديعـة 

، خلـــــص إىل أنــــه "مـــــن )١١٠٥(تراعــــي هـــــذه املبــــادئ مراعـــــاة كاملــــة ال
األفضــــــــل التصــــــــدي مبرونــــــــة ومبـــــــــنهج عملــــــــي ملشــــــــكلة اخلالفـــــــــة يف 

لتحفظــات، اقــرتح والــدوك اعتمــاد  يتعلــق فيمــا. و )١١٠٦("التحفظــات
 القواعد التالية:

مـــــا  الســــلف الدولــــة حتفظــــات يف اخلالفــــة افــــرتاض - 
ــــرب مل ــــة تُع  يكــــن مــــا مل أو القصــــد هــــذا نقــــيض عــــن اخللــــف الدول

يالئــم الدولــة الســلف وحــدها  غرضــه، أو موضــوعه حبكــم الــتحفظ،
 )؛٩من املادة  ١(الفقرة 

 جديــــدة، حتفظــــات اخللــــف الدولــــة صــــوغ إمكانيــــة - 
 التحفظــات ســحبت قــد اخللــف الدولــة تُعتــرب (أ) :احلالــة هــذه ويف

ا؛ قــــد الســـلف الدولـــة كانــــت  الـــيت املختلفـــة  تكــــون (ب)و أصـــدر
واجبــة  ١٩٦٩ لعــام فيينــا اتفاقيــة وأحكــام نفســها املعاهــدة أحكــام

 .)١١٠٧()٢التطبيق على حتفظات الدولة اخللف (الفقرة 
 ١، يف الفقــــــرة ١-١-٥ويكــــــرر املبــــــدأ التــــــوجيهي  )٤( 

مـــن  ٢٠مـــن املـــادة  ١منـــه، القرينـــة غـــري القاطعـــة الـــواردة يف الفقـــرة 
، والــــيت مبقتضــــاها تُعتــــرب الدولــــة حديثــــة ١٩٧٨ لعــــام اتفاقيــــة فيينــــا

اليت صاغتها الدولة السلف. االستقالل قد أبقت على التحفظات 
من االتفاقية، يف هذا السياق،  ٢٠من املادة  ١وبينما تشري الفقرة 

شـــــعار اخلالفـــــة صـــــفتها كدولـــــة  إىل دولـــــة مســـــتقلة حـــــديثاً تثبـــــت 
كدولـــة طـــرف يف معاهـــدة متعـــددة األطـــراف مبقتضـــى  أو متعاقـــدة
، أُغِفلــــــت )١١٠٨(مــــــن االتفاقيــــــة املــــــذكورة ١٨املــــــادة  أو ١٧املــــــادة 

__________ 
لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٧٠ حوليــــــــة )١١٠٤(  ، Add.1و A/CN.4/224، ا

 .٢٥ ص
 .) من التعليق٢، الفقرة (٤٧ املرجع نفسه، ص )١١٠٥( 
 ) من التعليق.١١، الفقرة (٥٠ املرجع نفسه، ص )١١٠٦( 
 .٤٧ املرجع نفسه، ص )١١٠٧( 
 على النحو التايل:  هاتني املادتنيصيغ نص  )١١٠٨( 

فذة يف -١٧املادة "   ريخ خالفة الدولاالشرتاك يف معاهدات    
، للدولــة املســتقلة حــديثاً أن ٣و ٢حكــام الفقــرتني  رهنــاً  -١"  

خلالفــــة، صــــفتها كطــــرف يف أيــــة معاهــــدة متعــــددة األطــــراف   شــــعار  تثبــــت، 
فذة إزاء اإلقليم ريخ خالفة الدول،   الذي تتناوله خالفة الدول. كانت، يف 

ثبت على حنو  إذا ظهر من املعاهدة أو ١ال تنطبق الفقرة  -٢"  
شــأن تطبيــق املعاهــدة علــى الدولــة املســتقلة حــديثاً أن يتنــاىف مــع آخــر أن مــن 

ً يف ظروف أن حيدث تغيرياً  موضوع املعاهدة وغرضها أو  .تنفيذها جذر
حبكـــم ضـــآلة  حـــني يتوجـــب، مبقتضـــى أحكـــام املعاهـــدة أو -٣"  

عدد الدول الـيت تفاوضـت لعقـد املعاهـدة وبسـبب موضـوع املعاهـدة وغرضـها، 

تــر  مل اإلشــارة إىل هــاتني املــادتني يف نــص املبــدأ التــوجيهي. فاللجنــة
 -طريقــة العمــل  أو -املبــدأ األساســي إىل أن جــدوى لــذلك نظــراً 

للجزء اخلامس برمته من دليل املمارسة يتمثل يف النص على تطبيق 
 .١٩٧٨ لعام القواعد ذات الصلة من اتفاقية فيينا

جنـــة الحقـــاً هـــذا االفـــرتاض الـــذي  وقـــد اعتمـــدت الل )٥( 
ــــة يف تقريــــره الثالــــث ، رغــــم )١١٠٩(كــــان والــــدوك قــــد اقرتحــــه يف البداي

املقرتحـــات الـــيت قـــدمتها بعـــض الـــدول بعـــد ذلـــك (أســـرتاليا وبلجيكـــا 
ـــــدف إىل عكـــــس هـــــذا االفـــــرتاض؛ ـــــدا وكنـــــدا) والـــــيت كانـــــت   وبولن

ــذا املوضــوع، الســري فرا ومل نســيس خــذ املقــرر اخلــاص الثــاين املعــين 
ـــــــذه املقرتحـــــــات ـــــــدورها  ومل ،)١١١٠(فـــــــاالت،  ـــــــة ب ـــــــا اللجن خـــــــذ 

 .)١١١١(أيضاً 

                                                                                             
اك أية دولة أخرى يف املعاهدة يتطلب موافقة مجيع األطـراف، أن يعترب أن اشرت 

متلـــك الدولــــة املســــتقلة حــــديثاً أن تثبـــت صــــفتها كطــــرف يف تلــــك املعاهــــدة  ال
 ذه املوافقة. إال

ريخ خالفة الدول -١٨املادة "   فذة يف   االشرتاك يف معاهدات غري 
حــديثاً أن  ، للدولــة املســتقلة٤و ٣حكــام الفقــرتني  رهنــاً  -١"  

خلالفــة، صـفتها كدولــة متعاقـدة يف معاهــدة متعـددة األطــراف  شـعار  تثبـت، 
ريــخ فــذة، إذا كانــت الدولــة الســلف، يف  خالفــة الــدول، دولــة متعاقــدة  غــري 

 بشأن اإلقليم الذي تتناوله خالفة الدول املذكورة.
حكــام الفقــرتني  -٢"   ، للدولــة املســتقلة حــديثاً أن ٤و ٣رهنــا 

خلالفـــة، صـــفتها كطـــرف يف معاهـــدة متعـــددة األطـــراف يبـــدأ ت شـــعار  ثبـــت، 
ريــخ خالفــة  ريــخ خالفــة الــدول، إذا كانــت الدولــة الســلف، يف  نفاذهــا بعــد 

 الدول املذكورة. الدول، دولة متعاقدة بشأن اإلقليم الذي تتناوله خالفة
ن  -٣"   ثبـــت  إذا ظهـــر مـــن املعاهـــدة أو ٢و ١ال تنطبـــق الفقـــر

لــى حنـــو آخــر أن مـــن شـــأن تطبيــق املعاهـــدة علـــى الدولــة املســـتقلة حـــديثاً أن ع
ً يف حيــــــــدث أن  يتنــــــــاىف مــــــــع موضــــــــوع املعاهــــــــدة وغرضــــــــها أو تغيــــــــرياً جـــــــــذر

 تنفيذها. ظروف
حبكـــم ضـــآلة  حـــني يتوجـــب، مبقتضـــى أحكـــام املعاهـــدة أو -٤"  

، عدد الدول الـيت تفاوضـت لعقـد املعاهـدة وبسـبب موضـوع املعاهـدة وغرضـها
أن يعترب أن اشرتاك أية دولة أخـرى يف املعاهـدة يتطلـب موافقـة مجيـع األطـراف 

متلـــك الدولـــة املســـتقلة حـــديثاً أن تثبـــت صـــفتها   مجيـــع الـــدول املتعاقـــدة، ال أو
 ذه املوافقة. كدولة متعاقدة يف تلك املعاهدة إال كطرف أو
ر مــىت تــوف يبــدأ إال حــني تــنص املعاهــدة علــى أن نفاذهــا ال -٥"  
، حتســـب يف عـــداد الـــدول املتعاقـــدة، يف فيهـــا مـــن الـــدول املتعاقـــدةني عـــدد معـــ

إعمــال الــنص املــذكور، أيــة دولــة مســتقلة حــديثاً تثبــت صــفتها كدولــة متعاقــدة 
يثبــت علــى حنــو آخــر قصــد  يظهــر مــن املعاهــدة أو ، مــا مل١ فيهــا وفقــاً للفقــرة

 ."مغاير لذلك
 التعليق على هذا املبدأ التوجيهي.) من ٣انظر أعاله الفقرة ( )١١٠٩( 
التقريــر األول عــن خالفــة الــدول يف املعاهــدات الــذي أعــده الســري  )١١١٠( 

ـــــــد الثـــــــاين (اجلـــــــزء األول)، الوثيقـــــــة ١٩٧٤ حوليـــــــةفرانســـــــيس فـــــــاالت،  ل ، ا
A/CN.4/278 وAdd.1-6٢٨٦-٢٧٨، الفقرات ٥٤-٥٢ ، ص. 

ـــــــــــد األول، اجللســـــــــــة  )١١١١(  ل ـــــــــــران/ حز  ٦، ١٢٧٢املرجـــــــــــع نفســـــــــــه، ا ي
لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، ٥٤-٤٦، الفقــــرات ١١٧ ، ص١٩٧٤ يونيــــه ، وا

1907833_A_A_CN.4_SER.A_2010_Add.1 Part 2.pdf   180 13/07/2020   08:17:49



 175 املعاهدات على التحفظات 

 

 

ومل يُِثر افرتاض اإلبقاء على حتفظات الدولـة السـلف  )٦( 
قـــدراً كبـــرياً مـــن النقـــاش يف أثنـــاء مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين خبالفــــة 

ــــــــدول يف املعاهــــــــدات الــــــــذي انعقــــــــد يف فيينــــــــا يف الفــــــــرتة مــــــــن   ٤ال
ر/مــايو  ٦إىل نيســان/أبريل  متوز/يوليــه  ٣١الفــرتة مــن  ويف ١٩٧٧أ

أن بعـض الـدول اقرتحـت مـن  . ورغـم١٩٧٨آب/أغسطس  ٢٣إىل 
، )١١١٢(جديـد عكـس هـذا االفـرتاض عمـالً مببـدأ "الصـحيفة البيضــاء"

لتحفظـــات  أقـــرت اللجنـــة اجلامعـــة، مث املـــؤمتر نفســـه، املـــادة املتعلقـــة 
) الـــيت اقرتحتهـــا جلنـــة القـــانون الـــدويل، مـــع ٢٠(الـــيت أصـــبحت املـــادة 

ــــ)١١١٣(صـــياغتها إدخـــال تعــــديالت طفيفـــة للغايــــة علــــى ذا ، وأُِخــــذ 
لصــيغة الــيت اعتمــدها مــؤمتر  ٢٠االفـرتاض يف الــنص النهــائي للمــادة 

 األمم املتحدة املعين خبالفة الدول يف املعاهدات.
 األســــــــــــتاذ قــــــــــــد اقرتحــــــــــــه كــــــــــــانهــــــــــــذا االفــــــــــــرتاض  و  )٧( 

أوكونيـــــــــل، مقـــــــــرر رابطـــــــــة القـــــــــانون الـــــــــدويل املعـــــــــين  تريـــــــــك ليـــــــــانيد
ــــــــــــــــة" مبوضــــــــــــــــوع ــــــــــــــــدول الســــــــــــــــلف يف  خالف ــــــــــــــــدة لل ــــــــــــــــدول اجلدي ال
والــــدوك  يتبنــــاهقبــــل أن  )١١١٤("التزامــــات معينــــة أخــــرى ويف املعاهــــدات

                                                                                             
ن (٢٢٧-٢٢٦ ، صAdd.1-6و A/CN.4/278الوثيقــــة  ) ١٨) و(١٧، الفقــــر

 .١٩ من التعليق على املادة
يف مــــــــــؤمتر األمــــــــــم املتحــــــــــدة املعــــــــــين خبالفــــــــــة الــــــــــدول يف املعاهــــــــــدات  )١١١٢( 

، كــان ممثــل مجهوريــة تنزانيــا املتحــدة، علــى ســبيل املثــال، قــد ١٩٧٨-١٩٧٧ لعــامي
اقــــرتح تعــــديالً يهــــدف إىل عكــــس افــــرتاض اإلبقــــاء علــــى حتفظــــات الدولــــة الســــلف 
ويـــنص علـــى اعتبـــار أن الدولـــة اخللـــف قـــد ســـحبت حتفظـــات الدولـــة الســـلف، مـــا 

 Official Records of the United Nationsتعـــرب عـــن نيـــة خمالفـــة (انظـــر  مل

Conference on Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First 

Session ... (A/CONF.80/16)  أعــاله)، اللجنــة اجلامعــة، اجللســة  ١١٠٣(احلاشــية
، A/CONF.80/14؛ و٣٧، الفقـــــــــــــــرة ١٩٩ ، ص١٩٧٧نيســـــــــــــــان/أبريل  ٢٦، ٢٨
 vol III, 1977 Session and Resumed(ج) (تــرد يف املرجــع نفسـه، ١١٨ الفقـرة

Session 1978, Documents of the Conference ... (A/CONF.80/16/Add.2) 
). وكـــان ممثـــل مجهوريـــة تنزانيـــا املتحـــدة يعـــرب ١١٥ صأعـــاله)،  ١١٠٣(احلاشـــية 

ييــده ملبــدأ "الصــحيفة البيضــاء" فيمــا لتحفظــات ويشــري إىل أن  بــذلك عــن  يتعلــق 
لضرورة مع مصـاحل الدولـة اخللـف (املرجـع نفسـه، تت حتفظات الدولة السلف ال فق 

vol. I, First Session ... (A/CONF.80/16) أعــاله)، اللجنــة  ١١٠٣ (احلاشــية
). غــري أن ٧٩، الفقـرة ١٩٣ ، ص١٩٧٧نيســان/أبريل  ٢٥، ٢٧اجلامعـة، اجللسـة 

غلبيـــة  ً مقابـــل  ٢٦هـــذا التعـــديل قـــد رُِفـــض  وفـــداً عـــن  ٤١، مـــع امتنـــاع ١٤صـــو
، ١٩٩ ، ص١٩٧٧ نيســــان/ أبريــــل ٢٦، ٢٨لتصــــويت (املرجــــع نفســــه، اجللســــة ا

). وأعربــت وفــود أخــرى أيضــاً عــن تفضــيلها لالفــرتاض العكســي (املرجــع ٤١الفقــرة 
، الفقـــرة ١٩٧(رومانيــا)، وص  ١٣، الفقــرة ١٩٧-١٩٦ ، ص٢٨نفســه، اجللســة 

 (كينيا)).  ٣٣، الفقرة ١٩٩-١٩٨(اهلند)، وص  ١٨
 .٤١، الفقرة ١٩٩ ، ص٢٨، اجللسة املرجع نفسه )١١١٣( 
اقرتحهـــــا مقـــــرر اللجنـــــة املعنيـــــة مبســـــألة  ١٠ نقطـــــة إضـــــافية" رقـــــم" )١١١٤( 
التزامــــات معينــــة  خالفــــة الــــدول اجلديــــدة للــــدول الســــلف يف املعاهــــدات ويف"

 International Law Association, Buenos Aires Conference"، أخــرى

(1968), Interim Report of the Committee on the Succession of New 

States to the Treaties and Certain Other Obligations of their 

Predecessors،  مقتبسة يف التقرير الثاين عن اخلالفة يف املعاهدات الذي أعده
ـــــــدوك، و  ـــــــةال ـــــــاين، الوثيقـــــــة ١٩٦٩ حولي ـــــــد الث ل ، Add.l-2و A/CN.4/214، ا

. ويستجيب هذا االفـرتاض إىل احلـرص علـى احـرتام القصـد )١١١٥(بسنة
"إن رجعـــة فيـــه:  ال وضـــع إحـــداثاحلقيقـــي للدولـــة اخللـــف مـــع تـــاليف 

رجعــة فيهــا  ال ينــايف بصــورةعــدم افــرتاض اإلبقــاء علــى التحفظــات قــد 
اإلبقــاء عليهــا  إذا افــرتضلقصــد احلقيقــي للدولــة اخللــف، يف حــني أنــه ا

يظــل يف إمكــان فإنــه لقصــد الدولــة اخللــف،  وكـان هــذا االفــرتاض منافيــاً 
 .)١١١٦("هذه الدولة سحب التحفظات

، وكــان مثــار انتقــاد هــذا احلــل لــيس بــديهياً بيــد أن  )٨( 
 ال يوجــد"أنــه أمبــري نــري أُ  - بيــري األســتاذالفقــه. وهكــذا، يــرى  يف
ن الدولــة مــا تــدرس نــص االتفاقيــة بقــدر   لــن يــدعو إىل االعتقــاد 

تريــد اإلبقــاء  مــا كــاف مــن اإلمعــان للوقــوف علــى وجــه الدقــة علــى
. وقــد شــكك )١١١٧("مــن حتفظــات صــوغه أو عنــه التخلــي أو عليــه

اليت ن التحفظات الطرح الذي يسلم هذا املؤلف بوجه خاص يف 
لضــــرورة نفــــع يعــــود علــــى الدولــــة "ســــلف الدولــــة ال صــــاغتها فيهــــا 

ـا تشـكل  مبا فالتحفظات، ]... [املستقلة حديثاً  مـن اسـتثناءات أ
. ينبغي أن ُترتك لالفـرتاض ال قيوداً عليها،تضع  أو التزامات الدولة

بــل إنــه مــن البــديهي، يف غيــاب إعــالن رمســي تصــدره الدولــة لتبيــان 
ملعا ا ملزمة   .)١١١٨("هدة برمتهاقصدها، أن يُفرتض أ

ـــــقغـــــري أن  )٩(  ـــــذي  ١٩مشـــــروع املـــــادة علـــــى  التعلي ال
اعتمدتــه اللجنــة يف آخــر املطــاف يتضــمن إيضــاحات مقنعــة تــدعم 

 الدولة السلف: صاغتها اليتافرتاض اإلبقاء على التحفظات 
هــو يف حــد ذاتــه لدولــة الســلف االفــة يف معاهــدات اخل، إن مبــدأ أوالً 

نيـاً مبدأ يدفع إىل افرتاض   ، ينبغـي بوجـهتوافر قصد اإلبقاء على التحفظات. 
 تعـرب مل دامـت مـا التزامـات أكثـر عنتـاً على عاتقهـا دولة  أخذيُفرتض  عام أال

. والواقـع أن افـرتاض ختلـي الدولـة املسـتقلة فيهـالبس  ال بصيغةعن هذا القصد 

                                                                                             
علـــــى الوضــــــع  ال ميكـــــن للدولـــــة اخللــــــف أن تبقـــــي إال": ١٧، الفقـــــرة ٤٩ ص

تصـــــديقها عليهـــــا.  القـــــانوين النـــــاتج عـــــن توقيـــــع الدولـــــة الســـــلف للمعاهـــــدة أو
يســـتتبع أن فـــإن ذلـــك الوضـــع القـــانوين،  يعـــني حـــدود هـــذاالـــتحفظ  كـــان وملـــا

 ، اخلالفــــــــةَ كانــــــــت هنــــــــاك خالفــــــــة أصــــــــالً  مل اخلالفــــــــُة يف املعاهــــــــدة، إنشــــــــتَ 
 ."التحفظ يف
 ) من التعليق على هذا املبدأ التوجيهي.٣(الفقرة أعاله انظر  )١١١٥( 
الـذي أعـده السـري مهفـري عن اخلالفة يف املعاهـدات التقرير الثالث  )١١١٦( 

لـــــــــد الثـــــــــاين، الوثيقـــــــــة ١٩٧٠ حوليـــــــــة، والـــــــــدوك ، Add.1و A/CN.4/224، ا
عناصر املمارسة  انظر أيضاً و  ؛٩) من التعليق على املادة ١٢، الفقرة (٥٠ ص

االيت   .٤٩-٤٧ صلدعم هذا احلل، املرجع نفسه،  اسُتشهد 
 )١١١٧( Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale 

du 30 juin 1977 ..." ، ٣٠٩ أعاله)، ص ٥٣٤املرجع املذكور (احلاشية. 
الــــيت  االنتقــــادات أمبــــري مــــع يتفــــق. وبــــذلك ٣١٠ املرجــــع نفســــه، ص )١١١٨( 

ا بعض الـدول أبـداها  وخباصـة االنتقـادات الـيت ،أعـاله) ١١١٢احلاشـية انظـر ( أبد
مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين خبالفـة الـدول يف انعقـاد أثنـاء املتحدة تنزانيا مجهورية ممثل 

ييــده ملبــدأ  حيــث ،١٩٧٨-١٩٧٧لعــامي املعاهــدات   "الصــحيفة البيضــاء"أعلــن 
لتحفظـــــات والحـــــظ أن التحفظـــــات الصـــــادرة عـــــن الدولـــــة الســـــلف  فيمـــــا يتعلـــــق 
لضرورة مصاحل الدولة اخللف ال  .توافق 
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ــــا  إال لشــــيء ال عــــن التحفظــــات الصــــادرة عــــن الدولــــة الســــلف، حــــديثاً  لكو
لثـاً أكثر عنتاً  اً التزمت السكوت، يلقي على كاهلها التزام ، إن افـرتاض عـدم . 

رجعــة فيهــا للقصــد احلقيقــي  ال اإلبقــاء علــى التحفظــات قــد تكــون فيــه خمالفــة
، يف حـــني أنـــه يف حالـــة افـــرتاض اإلبقـــاء عليهـــا وخمالفـــة للدولـــة املســـتقلة حـــديثاً 

 .)١١١٩(سحب التحفظات االدولة، يظل يف إمكاهذه ذلك لقصد 

مجهـور الفقهـاء ويبدو أن هذا املوقف حيظى بتأييد  )١٠( 
 افــــرتاض اإلبقــــاء علــــى حتفظــــات الدولــــة الســــلف. الــــذين يرجحــــون

 أوكونيل، على سبيل املثال، يبني أنه: تريك ليانين دإ إذ
 علـــى اتفاقيـــة متعـــددة األطـــراف حتفظـــاً  ُتصـــِدرملـــا كانـــت الدولـــة الـــيت  

الت ال ميكـن للدولـة اخللـف،  ال اليت وضـعتها، فإنـه لتحفظات إال فاقيةتلتزم 
تقبــــل  ال ، أن ختلفهــــا يف املعاهــــدة دون تلــــك التحفظــــات. وإذا كانــــتمنطقيــــاً 

التحفظــــات املعنيــــة، فــــإن اإلجــــراء الســــليم هــــو أن تطلــــب مــــن وديــــع االتفاقيــــة 
 . )١١٢٠(حذفها وإخطار مجيع األطراف بذلك

 : أن غا بدوره جورجيو األستاذويرى 
إلبقـاء علـى حتفظـات الدولـة السـلف يسـتند أيضـاً   إىل  الـرأي القائـل 

ن الدولـــة املســـتقلة حـــديثاً  يف  الـــيت ختتـــار أن تصـــبح طرفـــاً  االفـــرتاض املنطقـــي 
خلالفة، تريد مبدئياً  ،معاهدة املعاهـدة يف نفاذ أن يستمر  من خالل اإلشعار 
االطريقة اليت كانت نفس بإقليمها   . )١١٢١(قبل استقالهلا فذة 

لكــون  ةمنطقيــنتيجــة وميكــن اعتبــار هــذا االفــرتاض  )١١( 
يف معاهدة ما، رغم طابعها الطوعي،  خالفة الدولة املستقلة حديثاً 

 متثــــل خالفــــة حقيقيــــة جيــــب متييزهــــا عــــن االنضــــمام إىل املعاهــــدة.
خلالفـة ومبا  رابطـةنطقـي افـرتاض أن اليبـدو مـن امل ،أن األمر يتعلق 

لـتحفظ الـذي تنتالتعاهدية  لـة  قل إىل الدولة اخللف بصـيغتها املعدَّ
 الدولة السلف.  صاغته

 ١الفقـرة  يتبـني مـن اجلـزء األخـري مـن كما  غري أنه، )١٢( 
الدولــة املســتقلة  افــرتاض إبقــاء يشــكل ال ،هــذا املبــدأ التــوجيهيمــن 

لـيس  قرينـة قاطعـة. فهـو ينتفـي حتفظات الدولة السلف حديثاً على
يض قن"فقط عندما تعرب الدولة اخللف عند اإلشعار خبالفتها عن 

هــذه  تصــوغعلــى وجــه التحديــد، بــل كــذلك عنــدما  "هــذا القصــد
__________ 

لــد الثــاين (اجلــزء األول)،١٩٧٤ حوليــة )١١١٩(   A/CN.4/278الوثيقــة  ، ا
 .١٩) من التعليق على املادة ١٧، الفقرة (٢٢٦ ، صAdd.1-6و
 )١١٢٠( D. P. O’Connell, State Succession in Municipal Law and 

International Law, Cambridge Studies in International and 

Comparative Law, No. 7, vol. II: International Relations, Cambridge 

University Press, 1967, p. 229 (ُأسقطت احلاشية). 
 )١١٢١( G. Gaja, "Reservations to treaties and the newly independent 

States", The Italian Yearbook of International Law, vol. I (1975), p. 55 .
 .P ؛ أو٢٠٦ عـاله)، صأ ٦٧٦، املرجـع املـذكور (احلاشـية Rudaانظـر أيضـاً 

K. Menon, "The newly independent States and succession in respect of 

treaties", Korean Journal of Comparative Law, vol. 18 (1990), p. 152. 

الدولــة الــيت كانـت حمــل حتفــظ  "يتنــاول نفـس املســألة" الدولـة حتفظــاً 
ــــالســــلف موضــــع األخــــرية  ذه الفرضــــيةت الصــــيغة الدقيقــــة هلــــ. وكان

 لجنة أثناء صياغة هذا احلكم.ال يفمناقشات 

ـــــدوك وكـــــان )١٣(  ـــــث  قـــــد اقـــــرتح وال ـــــره الثال عـــــن يف تقري
افرتاض اإلبقـاء  قلبصيغة خمتلفة تنص على اخلالفة يف املعاهدات 

 بصــوغعلــى حتفظــات الدولــة الســلف يف حــال قيــام الدولــة اخللــف 
ريـــــــخ خالفـــــــةاللفـــــــة عـــــــن التحفظـــــــات حتفظـــــــات خمت"  ســـــــارية يف 

ــــــدول" ي ذالــــــ ١٥. وأخــــــذت اللجنــــــة، يف مشــــــروع املــــــادة )١١٢٢(ال
، حبـــل مفـــاده أنـــه جيـــب ١٩٧٢ عـــاميف  وىلاألقـــراءة الاعتمدتـــه يف 

 صـــاغت اافـــرتاض اإلبقـــاء علـــى حتفظـــات الدولـــة الســـلف إذ قلـــب
مــع  يتوافــق وال يتنــاول نفــس املســألة" جديــداً  الدولــة اخللــف حتفظــاً 

غـــري أن الســـري فرانســـيس فـــاالت،  .)١١٢٣("[حتفـــظ الدولـــة الســـلف]
قـــرتاح خاصـــاً  الـــذي ُعـــني مقـــرراً  زامبيـــا واململكـــة مقـــدم مـــن ، أخـــذ 

إىل يكـــــن  مل إن، ، وعـــــاد١٩٧٤ عــــام املتحــــدة يف تقريـــــره األول يف
 قـرتاح، واصـفاً ذلـك االإىل روح ، فـوالـدوكالذي قدمه  االقرتاح نص

 "عــــدم التوافــــق" معيــــار، مــــع التخلــــي عــــن فيــــفلطهــــذا التعــــديل 
لنص على عدم اإلبقاء على حتفظ للدولـة السـلف مـىت  واالكتفاء 

. وبعــد )١١٢٤(وضــوع نفســهنــاول امليت لــف حتفظــاً الدولــة اخل صــاغت
إدخال تعديل جديد على الصياغة، اتفقت اللجنـة معـه علـى هـذه 

  .)١١٢٥(النقطة
ـــا  )١٤(  ايـــة الوكانـــت الصـــيغة الـــيت أخـــذت  لجنـــة يف 

د يف ، حمل انتقا١٩٧٨ لعام يف اتفاقية فيينا املطاف، واليت أُدرجت
ــاالفقــه لنظــر إىل أ  "عــدم التوافــق"خــذ يف االعتبــار معيــار  ال ، 

أن  إال .)١١٢٦(بـــــني حتفـــــظ الدولـــــة الســـــلف وحتفـــــظ الدولـــــة اخللـــــف
ايـة ، ختلـت يف )١١٢٧(فـاالت القرتاح السري فرانسـيس اللجنة، وفقاً 
هــذا الشــرط يف مشــروع املــادة النهــائي ألســباب عمليــة  املطــاف عــن
املــــادة ذات الصــــلة الــــيت اعُتمــــدت يف  التعليــــق علــــىيف أوضــــحتها 

 :١٩٧٤ عاميف  ثانيةالقراءة ال
كـــان مـــن احملتمـــل أن يكـــون معيـــار عـــدم التوافـــق الـــذي كانـــت تـــنص  

علــى  فــإذا أقــدمت الدولــة املســتقلة حــديثاً  ]...[عليــه الفقــرة صــعب التطبيــق، 
__________ 

لــــد ١٩٧٠ حوليــــة التقريــــر الثالــــث عــــن اخلالفــــة يف املعاهــــدات، )١١٢٢(  ، ا
 (أ)).١، الفقرة ٩(مشروع املادة  ٤٦ ، صAdd.1و A/CN.4/224الثاين، الوثيقة 

لـــد الثـــاين، الوثيقـــة ١٩٧٢ حوليـــة )١١٢٣(   ٢٦٠ ، صA/8710/Rev.1، ا
 .(أ))١(الفقرة 

لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ١٩٧٤ حوليــة )١١٢٤(   A/CN.4/278، ا
 .٢٨٧، الفقرة ٥٤ ، صAdd.1-6و
 ).١٩(املادة  ٢٢٢ ص، A/9610/Rev.1الوثيقة املرجع نفسه،  )١١٢٥( 
، املرجــــــــــــــع املــــــــــــــذكور "... Gaja, "Reservations to treatiesانظــــــــــــــر  )١١٢٦( 
 .٦٠-٥٩ أعاله)، ص ١١٢١احلاشية (
التقريــر األول عــن خالفــة الــدول يف املعاهــدات الــذي أعــده الســري  )١١٢٧( 

ـــــــد الثـــــــاين (اجلـــــــ١٩٧٤ حوليـــــــةفرانســـــــيس فـــــــاالت،  ل زء األول)، الوثيقـــــــة ، ا
A/CN.4/278 وAdd.1-6٥٤ ، ص. 
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 يصـبححتفظ يتناول نفس املسألة اليت كانت حمل حتفـظ الدولـة السـلف،  صوغ
ا تقصد سحب ذلك التحفظ  .)١١٢٨(من املعقول اعتبار أ

الفقــرة  ١-١-٥مـن املبـدأ التـوجيهي  ٢ة وتكـّرِر الفقـر  )١٥( 
. فهــــي متــــنح الدولــــة ١٩٧٨ لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ٢٠مــــن املــــادة  ٢

خلالفــة يف  املســتقلة حــديثاً حريــة صــوغ حتفــظ لــدى إصــدارها إشــعاراً 
حــــرتام الشــــروط العامــــة الــــواردة يف  ــــة مشــــروطة  املعاهــــدة. وهــــذه احلري

 مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ١٩دة الفقــــرات الفرعيـــــة (أ) و(ب) و(ج) مـــــن املــــا
كيدها يف املبدأ التوجيهي  ١٩٦٩ لعام الـذي تشـري  ١-٣واليت أعيد 

ــــه الفقــــرة  ــــوجيهي. ٢إلي أنــــه مبوجــــب أحكــــام  كمــــا  مــــن هــــذا املبــــدأ الت
، تســري القواعــد ١٩٧٨ لعـام مــن اتفاقيـة فيينــا ٢٠مــن املـادة  ٣ الفقـرة

 اتفاقيـــــــــة فيينـــــــــامـــــــــن  ٢٣إىل  ٢٠املنصـــــــــوص عليهـــــــــا يف املـــــــــواد مـــــــــن 
علــى التحفظــات الــيت تصــوغها دولــة مســتقلة حــديثاً عنــد  ١٩٦٩ لعـام

خلالفـة. أن القواعـد ذات الصـلة بصـوغ الـتحفظ  ومبـا إصدارها إشـعاراً 
مـن  ٣ينبغي يف اجلزء الثاين من دليل املمارسة، تشري الفقرة  كما  حمددة

 . )١١٢٩(هذا املبدأ التوجيهي إىل ذلك اجلزء من الدليل
وكانـــــــــــت اللجنـــــــــــة، يف تعليقهـــــــــــا علـــــــــــى مشـــــــــــروع  )١٦( 
، قد أشارت إىل أن املمارسة تؤكد فيما يبـدو متتـع الدولـة ١٩ املادة

املســـتقلة حـــديثاً حبريـــة صـــوغ حتفظـــات علـــى املعاهـــدة الـــيت ُتصـــدر 
ييــداً هلــذا احلــل، اســتند والــدوك يف  .)١١٣٠(إشــعاراً خبالفتهــا فيهــا و

تقريــره الثالــث عــن اخلالفــة يف املعاهــدات بصــورة خاصــة إىل ممارســة 
األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة الــــذي أقـــر يف عـــدة مناســـبات بتمتــــع 
الــــدول املســــتقلة حــــديثاً بتلــــك احلريــــة مــــن دون أن يثــــري موقفــــه أي 

__________ 
، الفقـــرة ٢٢٧-٢٢٦ ، صA/9610/Rev.1املرجـــع نفســـه، الوثيقـــة  )١١٢٨( 
 .١٩) من التعليق على املادة ١٨(
فيمــــا يلــــي أوجــــه االتفــــاق بــــني األحكــــام املــــذكورة يف اتفاقيــــة فيينــــا  )١١٢٩( 

 وأحكام دليل املمارسة:
 = مشــــــروعا ١: الفقــــــرة ١٩٦٩ فيينــــــا لعــــــاممــــــن اتفاقيــــــة  ٢٠املــــــادة   

)؛ يف الصــــياغة(مــــع بعــــض التغيــــريات  ١-٨-٢و ٠-٨-٢ نين التــــوجيهيأياملبــــد
املبـدأ  مشـروع = ٣ )؛ الفقـرةمثلـه( ٢-٨-٢املبـدأ التـوجيهي  = مشـروع ٢الفقرة 

 يهيــــاً توج تعتمــــد اللجنـــة بعــــد مبـــدأً  (أ): مل٤)؛ الفقـــرة مثلــــه( ٧-٨-٢التـــوجيهي 
(مـــــع بعـــــض  ٨-٦-٢املبـــــدأ التـــــوجيهي  = مشـــــروع (ب)٤هلـــــا؛ الفقـــــرة  مقـــــابالً 

 ).مثله( ١-٨-٢املبدأ التوجيهي  = مشروع ٥)؛ الفقرة يف الصياغةالتغيريات 
 . هلامقابالً  توجيهياً  تعتمد اللجنة بعد مبدأً  مل :٢١املادة   
ــــدأ التــــوجيهي  = مشــــروع ١الفقــــرة  :٢٢املــــادة    (مــــع  ١-٥-٢املب

 ١-٧-٢املبــدأ التــوجيهي  مشــروع = ٢ )؛ الفقــرةيف الصــياغةبعــض التغيــريات 
 ٩-٥-٢و ٨-٥-٢ني يالتــــــوجيه أيناملبــــــد = مشــــــروعا (أ)٣)؛ الفقــــــرة مثلـــــه(
 ).مثله( ٥-٧-٢املبدأ التوجيهي  = مشروع (ب)٣)؛ الفقرة مثله(

ـــــــــادئ التو  = مشـــــــــاريع ١ الفقـــــــــرة :٢٣املـــــــــادة    ـــــــــة املب  ١-١-٢جيهي
 = مشــروع ٢)؛ الفقــرة يف الصــياغة(مــع بعــض التغيــريات  ٤-٨-٢و ٧-٦-٢و

 ٦-٨-٢املبـدأ التـوجيهي مشـروع  = ٣)؛ الفقـرة مثلـه( ١-٢-٢املبدأ التوجيهي 
 ).مثله( ٧-٥-٢و ٢-٥-٢ نين التوجيهيأياملبد = مشروعا ٤)؛ الفقرة مثله(
لـــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاين (اجلـــــــــــــــــزء األول)، الوثيقـــــــــــــــــة ١٩٧٤ حوليــــــــــــــــة )١١٣٠(  ، ا

A/9610/Rev.1١٢) إىل (٧(الفقرات ( ٢٢٥-٢٢٤ ، ص.(( 

ثــاين أيضــاً، . وأيــد املقــرر اخلــاص ال)١١٣١(اعــرتاض مــن جانــب الــدول
اســــتناداً إىل اعتبـــــارات "عمليـــــة"، االعـــــرتاف حبـــــق الدولـــــة املســـــتقلة 
ــــــا لــــــدى إصــــــدارها إشــــــعاراً  حــــــديثاً يف صــــــوغ حتفظــــــات خاصــــــة 

 .)١١٣٢(خلالفة
اللجنـــة الــــيت  داخــــل املقــــرَرين اخلاصـــني  ورجـــح رأيُ  )١٧( 

 التعليـق علـىكان عليها أن ختتار بني حلني، علـى النحـو املبـنيَّ يف 
اية املطافالذي اعُتمد  ١٩ملادة مشروع ا  مها: احلالن و  ؛يف 
خلالفــــة مشــــفوع بتحفظــــات جديــــدة  (أ)  رفــــض اعتبــــار أي إشــــعار 

نضـــمام إىل اال معاملـــة، ومعاملتـــه علـــى الصـــعيد القـــانوين صـــك خالفـــة حقيقيـــاً 
ن له طابع اخلالفة، علـى أن تطبـق عليـه يف الوقـت  أو املعاهدة؛ (ب) اإلقرار 

لتحفظاتنفسه  عن  متاماً  جديداً  لو كان تعبرياً  كما  القواعد القانونية املتعلقة 
 ملعاهدة. االلتزام املوافقة على 

واختــارت اللجنــة احلــل الثــاين، مســتلهمة املمارســة الــيت درج عليهـــا 
إىل أن مــن شــأن  ، مشــرية أيضــاً "املرونــة"ب منهــا حتليــاً األمــني العــام و 

 إىل معاهــــدة الدولــــة املســــتقلة حــــديثاً انضــــمام أن ييســــر هــــذا احلــــل 
ب االنضــــمام إليهــــا،  مل ــــة، مفتوحــــاً "يكــــن   أمامهــــا ألســــباب تقني
 .)١١٣٣("عن طريق اخلالفة إال

األمــــم املتحــــدة املعــــين خبالفــــة الــــدول يف ويف مــــؤمتر  )١٨( 
، اعرتض الوفـد النمسـاوي علـى ١٩٧٨-١٩٧٧ املعاهدات لعامي

مــع الفقــرة الســابقة مـــن  مــا يتنــاىف إىل حــدوهــو حــل  -هــذا احلــل 
حــــــذف الوفــــــد واقــــــرتح  - وجهــــــة نظــــــر املنطــــــق القــــــانوين اخلــــــالص

مـــن  ٢٠مــن احلكـــم الــذي أصــبح فيمـــا بعــد املــادة  ٣و ٢ الفقــرتني
. فقـد اعتـربت النمسـا أن االعـرتاف )١١٣٤(١٩٧٨ لعـام فيينااتفاقية 

حتفظـــــات جديـــــدة لـــــدى  صـــــوغيف  حبـــــق الدولـــــة املســـــتقلة حـــــديثاً 
خلالفــة إصــدارها اإل يبــدو مــن فهــم خــاطئ  مــا ينطلــق علــى"شــعار 

 إصـدار إذا أرادت دولـة مسـتقلة حـديثاً "وأنـه  )١١٣٥("ملفهوم اخلالفـة
االنضــــــــمام  أو التصــــــــديق اتإجــــــــراء تبــــــــعحتفظــــــــات، فعليهــــــــا أن ت

يف معاهـــــدة متعـــــددة  لكــــي تصـــــبح الدولـــــة طرفــــاً  املنصــــوص عليهـــــا

__________ 
لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٧٠ حوليــــــــة )١١٣١(  ، Add.1و A/CN.4/224، ا

 .٥٠-٤٨ ص
التقريــر األول عــن خالفــة الــدول يف املعاهــدات الــذي أعــده الســري  )١١٣٢( 

ـــــــد الثـــــــا١٩٧٤ حوليـــــــةفرانســـــــيس فـــــــاالت،  ل ين (اجلـــــــزء األول)، الوثيقـــــــة ، ا
A/CN.4/278 وAdd.1-6٢٩٤-٢٩١، الفقرات ٥٤ ، ص. 

) (املرجـــــع نفســـــه، ٢٠الفقـــــرة ( ،١٩مشـــــروع املـــــادة  التعليـــــق علـــــى )١١٣٣( 
 .)٢٢٧، ص A/9610/Rev.1الوثيقة 

 )١١٣٤( Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  أعــــــــــــاله)، اللجنــــــــــــة اجلامعــــــــــــة،  ١١٠٣(انظـــــــــــر احلاشــــــــــــية
 .٦٤-٥٩، الفقرات ١٩١ ، ص١٩٧٧نيسان/أبريل  ٢٥، ٢٧ اجللسة

 .٦٠املرجع نفسه، الفقرة  )١١٣٥( 
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ا رُفـــــض النمســـــالـــــذي اقرتحتـــــه . بيـــــد أن التعـــــديل )١١٣٦("األطـــــراف
عـــــــن  وفـــــــداً  ٣٦أصـــــــوات وامتنـــــــاع  ٤مقابـــــــل  صـــــــوً  ٣٩غلبيـــــــة 
التعــديل، أثنــاء هــذا وكانــت الــدول الــيت عارضــت  .)١١٣٧(التصــويت

، قــد األمـم املتحــدة املعـين خبالفــة الـدول يف املعاهــداتانعقـاد مــؤمتر 
كـون الدولـة ت أال علـى منها احلرص ،ساقت أسانيد عدة ملعارضتها

تبـــــاع  املســـــتقلة حـــــديثاً   داً إجـــــراءات تصـــــديق أكثـــــر تعّقــــــ"ملزمـــــة 
ا جلنـــــة القـــــانون الـــــدويل مـــــن ، وتعـــــاُرض )١١٣٨("تلـــــك الـــــيت اعتمـــــد

 )١١٣٩(اُدعـــي، مـــع مبـــدأ حـــق تقريـــر املصـــري مـــا التعـــديل، علـــى حنـــو
 "الواقعية"ب التحلي ، وضرورة )١١٤٠(""الصحيفة البيضاءمع مبدأ  أو
وراثــة "، عــالوة علــى كــون خالفــة الــدول ليســت )١١٤١("التشــدد" ال

. )١١٤٢("للحقـــوق والواجبـــات نقـــالً  وال ملعـــىن القـــانوين هلـــذا التعبـــري
عتــــرب ا يف حــــني ،)١١٤٣(هــــذه االنتقــــادات اءوقــــد أيــــد بعــــض الفقهــــ

ميكن نقله  حتفظات ليس حقاً  إصداراحلق يف "آخرون أن مؤلفون 
لوراثــة، ولكنــه امتيــاز يــدخل ضــمن الســلطات العليــا الــيت تشــكل 

االعــــرتاف إرســــاء وأن  "الصـــالحيات الفعليــــة للدولــــة ذات الســـيادة
 يشـــكل حـــالً  )للدولـــة املســـتقلة حـــديثاً  احلريـــة (لتكـــون متاحـــة هـــذ

، خلالفـة الـدول الطـوعي، أي "غـري التلقـائي"يراعي الطابع  "واقعياً"
 .)١١٤٤(للدول السلف يف املعاهدات حديثاً املستقلة 

__________ 
، ١٩٧٧نيسـان/أبريل  ٢٦، ٢٨املرجع نفسـه. انظـر أيضـاً اجللسـة  )١١٣٦( 

 .٣٠، الفقرة ١٩٨ ص
 .٤٠، الفقرة ١٩٩ املرجع نفسه، ص )١١٣٧( 
 .(هولندا) ٧١الفقرة ، ١٩٢ ص، ٢٧، اجللسة املرجع نفسه )١١٣٨( 
ـــــــر)،  ٧٣ايـــــــة الفقـــــــرة ، ١٩٣-١٩٢ صاملرجـــــــع نفســـــــه،  )١١٣٩(  (اجلزائ

). ٨٩الفقرة ، ١٩٥-١٩٤ وص  (غيا
 (مدغشقر). ٨٦الفقرة ، ١٩٤ صاملرجع نفسه،  )١١٤٠( 
 (بولندا). ٧٧الفقرة ، ١٩٣ صاملرجع نفسه،  )١١٤١( 
(إســرائيل). قــال  ٧الفقــرة ، ١٩٦ ص، ٢٨، اجللســة املرجــع نفســه )١١٤٢( 

ســيكون هلــا ببســاطة احلــق يف  ]... [إن الدولــة املســتقلة حــديثاً "ممثــل إســرائيل: 
القانونيــة وجــب الرابطــة يف املعاهــدة مبقــائم بذاتــه اختيــار إثبــات صــفتها كطــرف 

ا الـــيت أ ـــا  ة املســـتقلة حـــديثاً للدولـــفالدولـــة الســـلف. نشـــأ احلـــق يف اإلشـــعار 
يف أن خيتلــف عــن احلــق  يف املعاهــدة، وهــو مــاقائمــاً بذاتــه  تقبــل اعتبارهــا طرفــاً 

أن الدولـة  ‘يُعترب’هو أنه ينبغي أن  ١٩املادة  حتل حمل الدولة السلف. ومغزى
وبعبـــــارة علـــــى خالفتهــــا للدولـــــة الســــلف يف املعاهـــــدة. تبقــــي  املســــتقلة حـــــديثاً 

خلالفة فعالً  كونأخرى، ي  ."يعرب عن إرادة الدولة اخللف منفصالً  اإلشعار 
 ,"K. Zemanek, "State succession after decolonizationانظـر  )١١٤٣( 

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 

116 (1965), pp. 234-235; A. Gonçalves Pereira, La succession d’États 

en matière de traités, Paris, Pedone, 1969, pp. 175-176, footnote 50; H. 

Bokor-Szegö, New States and International Law, Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1970, p. 100. 
 )١١٤٤( M. G. Marcoff, Accession à l’indépendance et succession 

d’États aux traités internationaux, Fribourg, Éditions universitaires, 

1969, p. 346.  ًاألمانـــة العامـــة بشـــأن التحفظـــات علـــى  مـــذكرةانظـــر أيضـــا
 .٢٢أعاله)، الفقرة  ٣٣املعاهدات يف سياق خالفة الدول (احلاشية 

مـن  ٢٠املبـادئ الـيت تـنص عليهـا املـادة والواقع أن  )١٩( 
 كبـري مـن اإللـزام وتتسـمليسـت علـى قـدر   ١٩٧٨ لعـام فيينااتفاقية 

على تشهد  كما  ممارسة جد متنوعة الستيعابمن املرونة  يكفي مبا
املعاهــدات املودعــة لــدى ذلــك املمارســة املتبعــة يف إطــار اخلالفــة يف 

 األمني العام لألمم املتحدة:
 يف حــاالت كثــرية، أودعــت الــدول املســتقلة حــديثاً  (أ) 
خلالفــــــــة يف معاهــــــــدة معينــــــــة دون اإلشــــــــارة إىل مســـــــــألة  إشــــــــعاراً 

هــــذه احلــــاالت، أدرج األمــــني العــــام اســــم الدولــــة  ويف التحفظــــات؛
اهــدة املعنيــة دون يف قائمــة الــدول األطــراف يف املع املســتقلة حــديثاً 

 ؛)١١٤٥(البت يف مآل حتفظات الدولة السلف
صــراحة علــى  أبقــت بعــض الــدول املســتقلة حــديثاً  (ب) 

 ؛)١١٤٦(حتفظات الدولة السلف
، الدولة املستقلة حديثاً  أعادتيف حاالت أخرى،  (ج) 

انفــس التحفظــات الــيت صــوغ ، فيمــا خيــص اجلــوهر الدولــة  أصــدر
 ؛)١١٤٧(فالسل

 أبقـــت الدولــة املســـتقلة حـــديثاً  ،يف بعــض احلـــاالت (د) 
 ؛)١١٤٨(على حتفظات الدولة السلف وأضافت حتفظات جديدة

فيهـا الدولـة املسـتقلة  "لتعدَّ هناك حاالت أيضاً " (ه) 
 ؛)١١٤٩(حتفظات الدولة السلفحديثاً 

 سحبت الدولة املستقلة حـديثاً يف بعض احلاالت،  (و) 
 .)١١٥٠(حتفظات جديدة وصاغتحتفظات الدولة السلف 

الــيت يُعــد  ٢٠لصــيغة املــادة  وفقــاً مقبولــة املمارســات مجيعهــا وهــذه 
ها  شك. بال طابع املرونة من أبرز مزا

ــــــــــئن كانــــــــــتو  )٢٠(   فيينــــــــــامــــــــــن اتفاقيــــــــــة  ٢٠املــــــــــادة  ل
 املصـــاغة فيمـــا يتصـــلعلـــى التحفظـــات  إال تنطبـــق ال ١٩٧٨ لعـــام

__________ 
 ٣٥٩ احلاشــية( ... Multilateral Treaties، علــى ســبيل املثــال ،انظــر )١١٤٥( 

: انضــمت جــزر ســليمان إىل االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء ٢-الرابــعالفصــل ، )أعــاله
دون اإلشـــــارة إىل حتفظـــــات الدولـــــة  مـــــن علـــــى مجيـــــع أشـــــكال التمييـــــز العنصـــــري

يتعلـــق جبـــزر  هـــذه التحفظـــات فيمـــا يتكـــرر إيـــراد الســـلف (اململكـــة املتحـــدة)، ومل
تفاقيــــة االالســـنغال يف تـــونس و ق املالحظـــة نفســـها علـــى خالفـــة ســـليمان. وتنطبـــ
 .)٢-امساخلاملرجع نفسه، الفصل ( ١٩٥١ الالجئني لعام اخلاصة بوضع

 اخلاصــــة بوضــــعتفاقيــــة اال ،(املرجــــع نفســــه توفــــالو وغامبيــــا وقــــربص )١١٤٦( 
 .)٢-امساخلالفصل  ،الالجئني

 ).املرجع نفسه( فيجيو جامايكا  )١١٤٧( 
 بوضــــــــع اخلاصــــــــةاالتفاقيــــــــة وليســــــــوتو (املرجــــــــع نفســـــــه، بوتســـــــوا  )١١٤٨( 

 .)٣-، الفصل اخلامساألشخاص عدميي اجلنسية
 .املرجع نفسه)( فيجي )١١٤٩( 
 اخلاصــةاالتفاقيــة  (املرجــع نفســه، زمبــابويو )، (املرجــع نفســه زامبيــا )١١٥٠( 

 ).٢-امساخلالفصل  الالجئني، بوضع
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ــــوجيهياملبــــدأ  ملعاهــــدات بــــني الــــدول، فــــإن يشــــمل   ١-١-٥ الت
دليــل املمارســة،  األخــرى يفاملبــادئ التوجيهيــة  علــى غــراركــذلك، 

 التحفظات على املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية.
 انفصاهلا أو احتاد الدول ]٢-٥[ ٢-١-٥

 تُعتــرب ،٣-١-٥حكــام املبــدأ التــوجيهي  رهنــاً  -١ 
ــــــــف  ــــــــة اخلل  حتــــــــاد دولالطــــــــرف يف معاهــــــــدة نتيجــــــــة الالدول

 قــــد أبقــــت علــــى أي حتفــــظ علــــى املعاهــــدة كــــان النفصــــاهلا أو
ـــه ينطبـــق ـــذي تتناول ـــدول، علـــى اإلقلـــيم ال ريـــخ خالفـــة ال ، يف 

عند اخلالفة، عن نيتها عدم اإلبقـاء  تعرب، ما مل خالفة الدول،
أكثـــــــــر مـــــــــن التحفظـــــــــات الـــــــــيت صـــــــــاغتها  أو علـــــــــى حتفـــــــــظ

 السلف. الدولة
معاهـــدة نتيجـــة طـــرف يف ال جيـــوز لدولـــة خلـــف  -٢ 

 .جديداً  حتفظاً  صوغأن تالنفصاهلا  أو الحتاد دول
شــئة عــن احتــاد دولعنــدما توجــه  -٣   دولــة خلــف 

طــرف ك أو تثبــت بــه صــفتها كدولــة متعاقــدة إشــعاراً انفصــاهلا  أو
ريــخ خالفــة الــدول، جتــاه الدولــة فــذة تكــن مل يف معاهــدة ، يف 

عتـرب تُ ، متعاقـدة فيهـاالسلف، لكـن الدولـة السـلف كانـت دولـة 
، ينطبـق أبقت على أي حتفظ على املعاهدة كـانقد الدولة هذه 

ريـــخ خالفــــة الــــدول، علــــى اإلقلـــيم الــــذي تتناولــــه خالفــــة  يف 
ـــدى تعـــرب عـــن نقـــيض  مـــا مل الـــدول، إصـــدارها هـــذا القصـــد ل
يتناول نفس املسألة اليت كانـت  حتفظاً  تصغ أو خلالفةاإلشعار 
وجيــوز هلــذه الدولــة اخللــف أن تصــوغ  .لــتحفظ املــذكورموضــع ا

 حتفظاً جديداً على املعاهدة.
ال جيوز لدولة خلف أن تصوغ حتفظاً وفقاً للفقـرة  -٤ 

ـــتحفظ  مـــا مل ٣ ـــيتمـــن غـــري التحفظـــات يكـــن هـــذا ال جيـــوز  ال ال
(ج) مـــن  أو (ب) أو (أ) الفرعيـــة الفقـــرةحكـــام أل صـــوغها طبقـــا

تنطبـــق علـــى هـــذا و  املمارســـة. مـــن دليـــل ١-٣املبـــدأ التـــوجيهي 
الــتحفظ القواعــد ذات الصــلة الــواردة يف اجلــزء الثــاين مــن دليــل 

 املمارسة (اإلجراءات).
 التعليق

يتبـــني مـــن عنوانـــه،  كمــا  يتنــاول هـــذا املبـــدأ التـــوجيهي، )١( 
 ٢٠ تغطيهـا املـادة ال انفصـاهلا. فهـذه احلـاالت أو حاالت احتاد الدول
ــــا ــــدأ التــــوجيهي  وال ١٩٧٨ لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيين  الــــذي ١-١-٥املب

ينطبق سـوى علـى الـدول املسـتقلة حـديثاً، أي الـدول الناشـئة نتيجـة  ال
ـــــاء االســـــتعمار . وهلـــــذا فـــــإن الغـــــرض مـــــن هـــــذا املبـــــدأ )١١٥١(عمليـــــة إ

لنظر إىل النطاق العـام الـذي  التوجيهي هو سد ثغرة يف اتفاقية فيينا. و
ــــدأ  ــــدوليغطيــــه هــــذا املب   التــــوجيهي الــــذي يشــــمل حــــاالت انفصــــال ال

أكثـــر، فإنـــه جيـــب فهـــم مفهـــوم  أو يشـــمل حـــاالت احتـــاد دولتـــني كمـــا
__________ 

التعليق العام على اجلزء اخلامس من دليـل ) من ٢انظر أعاله الفقرة ( )١١٥١( 
 .١-١-٥) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٢) و(١املمارسة، والفقرتني (

"الدولة السلف"، يف حالة احتـاد الـدول، علـى أنـه يشـمل أي دولـة مـن 
 عدة دول منها. أو الدول السلف

بــــــني حــــــالتني.  ٢-١-٥ويفصــــــل املبــــــدأ التــــــوجيهي  )٢( 
ن  الــة الــيت تصــبح فيهــا الدولــة الناشــئة نتيجــة تعاِجلــان احل ٢و ١فــالفقر
النفصــال دول دولــًة َخَلفــاً يف معاهــدة حبكــم القــانون، بينمــا  أو الحتــاد

تصــبح فيهــا الدولــة اخللــف الناشــئة علــى  ال احلالــة الــيت ٣تعــاِلج الفقــرة 
مبوجــب إشــعار تعــرب فيــه عــن  إال هــذا النحــو دولــًة َخَلفــاً يف معاهــدة

لـــــة الســـــلف يف هـــــذه املعاهـــــدة. ولـــــئن كـــــان رغبتهـــــا يف أن ختلـــــف الدو 
افـــرتاض اإلبقـــاء علـــى حتفظـــات الدولـــة الســـلف يســـري علـــى احلــــالتني 

ــــز بــــني احلــــالتني حاســــم )١١٥٢(املــــذكورتني ، فــــإن مــــن الواضــــح أن التميي
 حبريـــة صـــوغ حتفظـــات جديـــدة، وهـــي احلريـــة الـــيت يتعلـــق فيمـــااألمهيـــة 

ا للدولة الناشـئة نتيجـة احتـاد ال يف احلالـة  إال صـال دولانف أو يُعرتف 
 .)١١٥٣(اليت تكون فيها اخلالفة يف املعاهدة ذات طابع طوعي

مـــن  ٢و ١وقـــد اســـُتخدمت اإلشـــارة، يف الفقـــرتني  )٣( 
]طرف يف معاهدة ال]خلف [ال]دولة [الهذا املبدأ التوجيهي، إىل "[

*" بغية اإلشارة إىل أن املقصود هو النفصاهلا أو نتيجة الحتاد دول
احلالـــة الـــيت حتـــدث فيهـــا اخلالفـــة يف املعاهـــدة حبكـــم القـــانون ولـــيس 
ــذا املعــىن تصــدره الدولــة اخللــف. وهــذه هــي  علــى أســاس إشــعار 

 ١٩٧٨ لعــــــام احلــــــال، مبوجــــــب البــــــاب الرابــــــع مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا
 يتعلـق فيمـاانفصال دول،  أو وخبصوص الدولة الناشئة نتيجة احتاد

فذة،  ريخ خالفة الدول، جتاه أي من ملعاهدات اليت تكون  يف 
الـدول السـلف؛ فـالواقع أن هـذه املعاهـدات تظـل سـارية مـن حيــث 

. )١١٥٥(أكثـر أو جتـاه الدولـة الناشـئة نتيجـة احتـاد دولتـني )١١٥٤(املبدأ
ـــة الناشـــئة عـــن انفصـــال دول،  وينطبـــق األمـــر نفســـه يف حالـــة الدول

ريــ يتعلــق فيمــاوذلــك  فــذة، يف  خ خالفــة ملعاهــدات الــيت كانــت 
ا شأن املعاهدات اليت   الدول، إزاء كامل إقليم الدولة السلف، شأ
فذة فقط إزاء اجلزء مـن إقلـيم الدولـة السـلف الـذي أصـبح  كانت 

ـــــة اخللـــــف ـــــيم الدول ـــــة أنـــــه)١١٥٦(إقل ـــــك، لـــــوحظ يف اللجن  . ومـــــع ذل
يوجد إمجـاع فيمـا يبـدو يف ممارسـة الـدول واجلهـات الوديعـة علـى  ال

لطـــــــابع التلقـــــــائي للخالفـــــــة يف املعاهـــــــدات يف ســـــــياق االعـــــــرتاف 
 احتاد الدول.  أو انفصال
ــــــا )٤(  ــــــة فيين ــــــه، مبوجــــــب اتفاقي  ،١٩٧٨ لعــــــام غــــــري أن

 َحتـــدث اخلالفـــة حبكـــم القـــانون جتـــاه الدولـــة الناشـــئة نتيجـــة احتـــاد ال
ملعاهدات الـيت كانـت الدولـة السـلف  يتعلق فيماانفصال دول  أو

__________ 
ه الفقـــــــــرات ( )١١٥٢(  ) مـــــــــن التعليـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا ١٠) إىل (٥انظـــــــــر أد

 التوجيهي. املبدأ
ه الفقـــــــرات ( )١١٥٣(  ) مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى هـــــــذا ١٥) إىل (١١انظـــــــر أد

 التوجيهي. املبدأ
ن  )١١٥٤(  ســتثناءات تتعلــق  ٣٤و ٣١تعــرتف املــاد لفعــل  مــن االتفاقيــة 

 الضمنية لألطراف. ملوافقة الصرحية أو
 من االتفاقية. ٣١انظر املادة  )١١٥٥( 
 من االتفاقية. ٣٤انظر املادة  )١١٥٦( 
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تكـن، يف ذلـك  مل ريخ خالفـة الـدول لكنهـا دولة متعاقدة فيها يف
فـذة جتـاه هـذه الدولــة. هـذه احلـاالت، تتسـم اخلالفــة  ويف التـاريخ، 

يف املعاهدة بطابع طـوعي وتسـتلزم إشـعاراً تثبـت بـه الدولـة اخللـف، 
ــــة متعاقــــدة كطــــرف يف املعاهــــدة  أو عنــــد االقتضــــاء، صــــفتها كدول

مــــــــن هــــــــذا  ٣ة . وهــــــــذه احلــــــــاالت تعاجلهــــــــا الفقــــــــر )١١٥٧(املــــــــذكورة
 التوجيهي. املبدأ

ن  )٥(  مــن هــذا املبــدأ التــوجيهي تطبقــان  ٣و ١والفقــر
ـــــى احلـــــالتني املنفصـــــلتني املـــــذكور فيهمـــــا افـــــرتاض اإلبقـــــاء علـــــى  عل
حتفظات الدولة السلف، وهو االفرتاض املنصـوص عليـه صـراحة يف 

 يتعلــق فيمــا ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠ مــن املــادة ١الفقــرة 
يف ســـياق إصـــدار إشـــعار اخلالفـــة والـــذي  لـــدول املســـتقلة حـــديثاً 
ــــوجيهي . وانطبــــاق هــــذا االفــــرتاض علــــى ١-١-٥ يكــــرره املبــــدأ الت

الـــدول اخللـــف األخـــرى غـــري الـــدول املســـتقلة حـــديثاً لـــيس موضـــع 
شــك، بـــل ميكــن التأكيـــد علــى أن ضـــرورته تــزداد يف احلـــاالت الـــيت 

لقـــانون. وهـــذا يتفـــق مـــع الـــرأي الـــذي حتـــدث فيهـــا اخلالفـــة حبكـــم ا
أعربت عنه بعض الوفود يف مؤمتر األمم املتحدة املعين خبالفة الدول 

، حيـــــــــث رأت أن هــــــــــذا ١٩٧٨-١٩٧٧ يف املعاهـــــــــدات لعـــــــــامي
انفصـــاهلا، يف ضـــوء  أو االفـــرتاض بـــديهي يف حـــاالت احتـــاد الـــدول

خــــذ بــــه االتفاقيــــة  حبــــاالت  يتعلــــق فيمــــامبــــدأ االســــتمرارية الــــذي 
 . )١١٥٨(خلالفة هذها

ـــــــــى  )٦(  ـــــــــرتاض اإلبقـــــــــاء عل ـــــــــرغم مـــــــــن أن اف وعلـــــــــى ال
التحفظـــات املنصـــوص عليـــه يف هـــذا املبـــدأ التـــوجيهي يغطـــي نطاقـــاً 

حتــــاد دولتــــني أكثــــر،  أو عامـــاً، فإنــــه، يف بعــــض احلــــاالت املتعلقـــة 
الـــذي تشـــري  ٣-١-٥يشـــهد اســـتثناءات يعاجلهـــا املبـــدأ التـــوجيهي 

 التوجيهي. من هذا املبدأ ١إليه الفقرة 
ــــــدو أن املمارســــــة تؤكــــــد إىل حــــــد )٧(  انطبــــــاق  مــــــا ويب

إلبقاء علـى حتفظـات الدولـة السـلف   يتعلـق فيمـااالفرتاض القائل 
 انفصال دول. أو لدول الناشئة نتيجة احتاد

وبينما يتجنب األمني العام لألمـم املتحـدة عمومـاً،  )٨( 
حتفظات الدولة  يف ممارسته ملهامه كوديع، اختاذ موقف بشأن مصري

الســـلف، ُتظِهـــر املمارســـة يف حـــاالت انفصـــال الـــدول، وخباصـــة يف 
ــــــــــت  ــــــــــــــــدول الــــــــــــــــيت خلفــــــ ـــــــــــالفياحــــــــــــــــاالت ال الســــــــــــــــابقة  يوغوســـــ

__________ 
 من االتفاقية. ٣٦و ٣٢انظر املادتني  )١١٥٧( 
 Official Records of theانظـر يف هـذا الصـدد مـداخالت بولنـدا ( )١١٥٨( 

United Nations Conference on Succession of States in respect of Treaties, 

vol. II, Resumed Session ... (A/CONF.80/16/Add.1) ١١٠٣، (احلاشــية 
، ٧٢ ، ص١٩٧٨آب/أغســــــطس  ٣، ٤٣ أعــــــاله)، اللجنــــــة اجلامعــــــة، اجللســــــة

) وقـربص (املرجـع نفسـه، ١٦، الفقرة ٧٣ ) وفرنسا (املرجع نفسه، ص١٣الفقرة 
) وأســـرتاليا (املرجـــع نفســـه، ٢١) ويوغوســـالفيا (املرجـــع نفســـه، الفقـــرة ٢٠الفقـــرة 
الــذي اقرتحتــه أملانيــا (احلاشــية  مكــرراً  ٣٦). انظــر أيضــاً مشــروع املــادة ٢٢الفقــرة 
أعــاله) والــذي كــان يهــدف، ضــمن مجلــة أمــور، إىل مــد نطــاق االفــرتاض  ١١٠٣

  حاالت احتاد الدول وانفصاهلا.املذكور إىل

، أنــــــه مت اإلبقـــــــاء علــــــى حتفظــــــات الدولـــــــة )١١٥٩(وتشيكوســــــلوفاكيا
ت ذات الســـــلف. وينبغــــــي اإلشـــــارة يف هــــــذا الصـــــدد إىل  اإلعــــــال

االطـــــــــــــابع العـــــــــــــام   )١١٦٠(اجلمهوريـــــــــــــة التشـــــــــــــيكية الـــــــــــــيت أصـــــــــــــدر
ـــــة )١١٦١(وســـــلوفاكيا ـــــة يوغوســـــالفيا االحتادي ـــــل  )١١٦٢(ومجهوري مث اجلب
ـــــيت أبقـــــت  ،)١١٦٣(األســـــود ـــــى مبوجبهـــــا وال ـــــف عل ـــــدول اخلل هـــــذه ال

__________ 
لـــدول اخللـــف  ال تكــاد توجـــد ممارســـة يف هــذا الشـــأن فيمـــا )١١٥٩(  يتعلــق 

ت االشرتاكية السوفياتية السابق.  الحتاد اجلمهور
موجهـــــة إىل األمـــــني  ،١٩٩٣شـــــباط/فرباير  ١٦يف رســـــالة مؤرخـــــة  )١١٦٠( 

املعاهــدات املتعـددة األطــراف املودعـة لــدى األمــني  مــن بقائمـة ومشــفوعةالعـام 
ملبـــادئ القـــانون  وفقـــاً "يلـــي:  خطـــرت حكومـــة اجلمهوريـــة التشـــيكية مبـــاالعـــام، أَ 

ـــا  اجلمهوريـــة التشـــيكية تعتـــربوضـــمن النطـــاق الـــذي حيـــدده،  الـــدويل املعمـــول 
للجمهوريــــة االحتاديــــة التشــــيكية والســــلوفاكية، ملزمــــة  ، بوصــــفها خلفــــاً نفســــها

ريــــــخ احنــــــالل اجلمهوريــــــة وهــــــو ، ١٩٩٣كــــــانون الثاين/ينــــــاير   ١مــــــن  بــــــاراً اعت
ملعاهـــدات الدوليـــة املتعـــددة األطـــراف الـــيت   االحتاديـــة التشـــيكية والســـلوفاكية، 

فيهــا يف ذلــك التــاريخ،  كانـت اجلمهوريــة االحتاديــة التشــيكية والسـلوفاكية طرفــاً 
ــا الــيت   مبــا ت املتصــلة  قــد  هــذه األخــرية كانــتيف ذلــك التحفظــات واإلعــال

ا وقــــد نظــــرت حكومــــة اجلمهوريــــة التشــــيكية يف املعاهــــدات املتعــــددة  .أصــــدر
 ]اجلمهورية التشيكية[حكومة األطراف املذكورة يف القائمة املرفقة طيه. وتعترب 

ــذه املعاهــدات ت املتصــلة  نفســها ملزمــة  وكــذلك بكــل التحفظــات واإلعــال
. ١٩٩٣كــــــانون الثاين/ينــــــاير   ١مبوجــــــب اخلالفــــــة الــــــيت متــــــت يف وذلــــــك ــــــا، 

ملبـادئ القـانون الـدويل الراسـخة، بتوقيعـات  وتعرتف اجلمهوريـة التشـيكية، وفقـاً 
ات،  دميــــع املعاهـــــجب يتعلـــــق فيمــــاالتشــــيكية والســـــلوفاكية االحتاديـــــة اجلمهوريــــة 

ـــــو كمـــــا  ... Multilateral Treaties" (هـــــذه التوقيعـــــات صـــــاحبةهـــــي كانـــــت   ل
حتـت  ،Status of Treaties, Historical Information، )أعـاله ٣٥٩احلاشـية (

 ").Czech Republicعنوان "
ر/مايو  ١٩يف رسالة مؤرخة  )١١٦١(  من بقائمة  أيضاً  ومشفوعة ١٩٩٣أ

خطـــرت حكومـــة األمـــني العـــام، أَ املعاهـــدات املتعـــددة األطـــراف املودعـــة لـــدى 
ملبـــــــادئ القــــــانون الـــــــدويل وقواعـــــــده  وفقـــــــاً " يلــــــي: اجلمهوريــــــة الســـــــلوفاكية مبـــــــا

ملوضـــــــوع وضـــــــمن النطـــــــاق الـــــــذي حيـــــــدده،  ذات اجلمهوريــــــــة  تعتـــــــربالصـــــــلة 
شـئة عـن احنـالل اجلمهوريـة االحتاديـة  ، بوصفها دولـة خلفـاً نفسها السلوفاكية

وهــو ، ١٩٩٣كــانون الثاين/ينــاير   ١مــن  تبــاراً اعملزمــًة التشــيكية والســلوفاكية، 
ـا الدوليـة،  املسـؤوليةَ  التاريخ الـذي تولـت فيـه اجلمهوريـة السـلوفاكية عـن عالقا

ملعاهـــــدات املتعــــــددة األطـــــراف الــــــيت كانـــــت اجلمهوريــــــة االحتاديـــــة التشــــــيكية 
يف ذلــــك  ، مبــــا١٩٩٢كــــانون األول/ديســــمرب   ٣١فيهــــا يف  والســــلوفاكية طرفــــاً 

ت الـــــــيت  التحفظـــــــات ا واإلعـــــــال وكـــــــذلك  ،تشيكوســـــــلوفاكيا ســـــــابقاً أصـــــــدر
 الــــيت صــــاغتهاالتحفظـــات  بشــــأنتشيكوســــلوفاكيا  الصــــادرة عـــناالعرتاضـــات 

 ").Slovakiaعنوان " (املرجع نفسه، حتت "أخرىتعاهدية أطراف 
حكومـــــة مجهوريـــــة  أودعـــــت، ٢٠٠١آذار/مـــــارس  ٨ار مـــــؤرخ شـــــع )١١٦٢( 

يف أخـــرى، عـــن نيتهـــا اخلالفـــة يف مجلـــة أمـــور يعلـــن،  يوغوســـالفيا االحتاديـــة صـــكاً 
عــــدة معاهـــــدات متعــــددة األطـــــراف مودعـــــة لــــدى األمـــــني العــــام، ويؤكـــــد بعـــــض 

ـــــذه املعاهـــــدات:  اإلجـــــراءات بقي حكومـــــة مجهوريـــــة يوغوســـــالفيا ســـــتُ "املتعلقـــــة 
ــــا  االحتاديــــة علــــى توقيعــــات مجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتاديــــة االشــــرتاكية وحتفظا

ــ ا الــيت ا وإعال ملعاهــدات الــواردة يف املرفــق  فيمــا صــدرت،واعرتاضــا  ١يتعلــق 
يـــة دمجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتا التـــاريخ الــذي تولّـــت فيـــه، قبـــل اإلشـــعار مــن هـــذا
ا الدولية املسؤوليةَ   ").Yugoslaviaعنوان " حتت ،. (املرجع نفسه"عن عالقا

ني العــــام رســــالة ، تلقــــى األمـــ٢٠٠٦تشـــرين األول/أكتــــوبر  ٢٣يف  )١١٦٣( 
 ٢٠٠٦تشــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ١٠مـــــــن حكومــــــــة اجلبــــــــل األســـــــود، مؤرخــــــــة 

املعاهدات املتعددة األطـراف املودعـة لـدى األمـني العـام، من بقائمة  ومشفوعة
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إلضــــافة. )١١٦٤(لســــلفحتفظــــات الدولــــة ا ذلــــك، يف بعــــض  إىل و
حتفظـــــــــات الدولـــــــــة أكـــــــــدت الدولـــــــــة اخللـــــــــف صـــــــــراحة احلـــــــــاالت 
مبعاهـدة معينـة.  يتعلـق فيمـا )١١٦٦(صـوغها تعادأ أو )١١٦٥(السلف

 الدولـة اخللـف أيضـاً أبقـت [املوحـدة]،  يةمهورية اليمناجلففي حالة 
ـــــــى ر/مـــــــايو  ١٩رســـــــالة مؤرخـــــــة  ويف التحفظـــــــات. عل ، ١٩٩٠أ

موجهة إىل األمني العام من وزيري خارجية اجلمهورية العربية اليمنية 
 يلي: ما وردومجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية، 

ــــــة اليمنيــــــة يتعلــــــق فيمــــــا  ــــــيت أبرمتهــــــا اجلمهوريــــــة العربي  ملعاهــــــدات ال
اعتبـــار اجلمهوريـــة  جيـــبمجهوريـــة الـــيمن الدميقراطيـــة الشـــعبية قبـــل الوحـــدة،  أو

التــاريخ  اعتبــاراً مــنيف هــذه املعاهــدات  ] طرفــاً حاليــاً  موحــدةكمــا هــي اليمنيــة [
يف املعاهــدات  طرفــاً قبــل األخــرى الــذي أصــبحت فيــه إحــدى هــاتني الــدولتني 

اجلــداول الــيت تبــني حالــة املعاهــدات، حتــت اســم اآلن  ستشــري، وعليــهاملــذكورة. 
ريـــــــخ اإلجــــــراءات (التوقيعـــــــات والتصــــــديقات واالنضـــــــ"الــــــيمن"  اتمام، إىل 

ـــا الدولــة الـــيت أصــبحت طرفـــاً  ت والتحفظـــات وغريهــا) الـــيت قامــت   واإلعــال
الـــيت متـــت يف وقـــت  اإلجـــراءاتإىل  يف احلواشـــي قبـــل األخـــرى، يف حـــني يشـــار

 .)١١٦٧(الحق من جانب الدولة األخرى

املمارســـــــة املتعلقـــــــة  وتؤكـــــــد أيضـــــــاً بعـــــــض عناصـــــــر )٩( 
االفــــرتاض العــــام ملعاهــــدات املودعــــة لــــدى جهــــات وديعــــة أخــــرى 

إلبقــاء علــى حتفظــات الدولــة الســلف  وإن كانــت هــذه  -القائــل 
ـــــة . املمارســـــة متفرقـــــة يف حقيقـــــة األمـــــر وهكـــــذا، أرســـــلت اجلمهوري

إشــــــعارات  الوديعــــــةالتشـــــيكية وســــــلوفاكيا إىل عـــــدد مــــــن اجلهـــــات 
ون اإلشـــعارات املوجهـــة إىل األمـــني العـــام خلالفـــة هلـــا نفـــس مضـــم

حتفظـــــــات الدولــــــــة علــــــــى  اإلبقـــــــاءلألمـــــــم املتحــــــــدة وتـــــــنص علــــــــى 

                                                                                             
بقـــي علـــى التحفظـــات مجهوريـــة اجلبـــل األســـود تُ [...]  ]حكومـــة"[: نتبلغـــه 

ت واالعرتاضــــات الــــيت  اواإلعـــال التــــاريخ األســــود قبــــل  صــــربيا واجلبــــل أصــــدر
ـا الدوليـة،  مجهوريـة اجلبـل األسـود املسـؤوليةَ الذي تولّـت فيـه  وذلـك عـن عالقا

عنـــوان  حتـــت ،(املرجـــع نفســـه "مرفـــق هـــذا الصـــكيف علـــى النحـــو املشـــار إليـــه 
"Montenegro".( 
فيمــا حالــة الــدول اخللــف األخــرى ليوغوســالفيا الســابقة ( أيضــاً انظــر  )١١٦٤( 

يتعلــق  مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة) الــيت تــرد يف قائمــة الــدول اخللــف فيمــا عــدا
يف احلواشـــــي، إىل  ،مبعاهـــــدات خمتلفـــــة مودعـــــة لـــــدى األمـــــني العـــــام مـــــع اإلشـــــارة

 ،اهلرســـكالبوســنة و  ،مــثالً  ،يوغوســالفيا الســابقة (انظــرصــاغتها التحفظــات الــيت 
تفاقيـــة  ، فيمـــا، وكرواتيـــاوصـــربيا ســـابقاً،ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية  يتعلـــق 

ا  ـــــــازات األمـــــــم املتحـــــــدة وحصـــــــا ، ١-املرجـــــــع نفســـــــه، الفصـــــــل الثالـــــــث(امتي
، ٥-الالجئــــــــني (الفصــــــــل اخلــــــــامساخلــــــــاص بوضــــــــع  الربوتوكــــــــولو  )٢ احلاشــــــــية
الفصـــــل (جلنســـــية األشـــــخاص عـــــدميي ااخلاصـــــة بوضـــــع ) واالتفاقيـــــة ٥ احلاشـــــية
 ).٢، احلاشية ٣-اخلامس

دة اجلماعيــــة واملعاقبـــة عليهـــا، حتفـــظ  )١١٦٥(  صــــاغته اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإل
 ).١-مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (املرجع نفسه، الفصل الرابع

 حتــــت ،١١-الفصــــل الرابــــع(املرجــــع نفســــه،  اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل )١١٦٦( 
 ").Sloveniaعنوان "

 ".Yemen، حتت عنوان "Historical Informationنفسه،  املرجع )١١٦٧( 

ن جانــب مــ ال اعرتاضــاتهــذه املمارســة أي  تثــر ومل .)١١٦٨(الســلف
ـــــــة ـــــــبمـــــــن  وال اجلهـــــــات الوديعـــــــة املعني ـــــــدول األطـــــــراف يف  جان ال

ملثـــل املعاهـــدات املعنيـــة. الربيـــدي ، ميكـــن اإلشـــارة إىل رد االحتـــاد و
فقـــــد  .)١١٦٩(العـــــاملي علـــــى االســـــتبيان الـــــذي أعـــــده املقـــــرر اخلـــــاص

 أشــــارت هــــذه املنظمــــة إىل ممارســــتها الــــيت ُحتــــوَّل مبقتضــــاها تلقائيــــاً 
املنطبقة على دولة عضو إىل الدولـة اخللـف،  الصحيحة التحفظاتُ 

علــــى الــــدول الــــيت حصــــلت علــــى اســــتقالهلا  ويســــري ذلــــك أيضــــاً 
 أورووقــد طبّــق جملــس  ل األعضــاء.النفصــال عــن دولــة مــن الــدو 

 ٢٨جلبـل األسـود. ففـي رسـالة مؤرخـة  يتعلق فيمانفس االفرتاض 
، موجهــــة إىل وزيــــر خارجيــــة اجلبــــل األســــود، ٢٠٠٦حزيران/يونيــــه 

 ٢٠إىل املــادة  مبجلــس أورواســتند املــدير العــام للشــؤون القانونيــة 
 "تقـربل األسود ليعترب أن مجهورية اجل ١٩٧٨ لعام من اتفاقية فيينا

ت خلالفــــة الـــــذي قدمتـــــه مــــا التحفظــــات واإلعـــــال  دام اإلشـــــعار 
وتضــــمنت هــــذه  .)١١٧٠("يعــــرب عــــن نيــــة خمالفــــة يف هــــذا الشــــأن ال

ت ُعـــّدل نصـــها يف بعـــض  الرســـالة أيضـــاً  قائمـــة بتحفظـــات وإعـــال
 ١٣املواضع حلذف اإلشـارات إىل مجهوريـة صـربيا. وبرسـالة مؤرخـة 

خارجيــة اجلبــل األســود  وزيــر، أعــرب ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر 
ت املـــــــذكورة، ـــــــى صـــــــيغة التحفظـــــــات واإلعـــــــال ـــــــه عل   عـــــــن موافقت

املمارسـة الـيت تتبعهـا  أيضـاً يفيبـدو  وال عّدلتها اجلهة الوديعة. كما
عتبارهــا وديعــاً  لعــدد مــن املعاهــدات املتعــددة األطــراف،  سويســرا، 

تنـــــاقض جـــــوهري مـــــع املمارســـــة الـــــيت يتبعهـــــا األمـــــني العـــــام لألمـــــم 
 ةسويسرا قد طبقت يف البداية على دول كانت  الواقع، ويف املتحدة.
عــدم  حتــدد موقفهــا مــن حتفظــات الدولــة الســلف افــرتاضَ  مل خلــف

 جــأ حاليــاً تعــد تل مل أن سويســرا إال هــذه التحفظــات. اإلبقــاء علــى
دعــوة الدولــة اخللــف  ممارســتها حاليــاً علــى تقــوم إذ إىل أي افــرتاض،

هــاإىل إبالغهــا  عــدم اإلبقــاء علــى حتفظــات  أو بشــأن اإلبقــاء بنوا
 .)١١٧١(السلف الدولة

__________ 
 V. Mikulka, "The dissolution of Czechoslovakia andانظـر  )١١٦٨( 

succession in respect of treaties", in Mojmir Mrak (ed.), Succession of 

States, The Hague, Martinus Nijhoff, 1999, pp. 111-112. 
 ٤٨٩لقـرار اللجنـة الـوارد يف الفقـرة  استبيان أعـده املقـرر اخلـاص وفقـاً  )١١٦٩( 

ـــا الســابعة واألربعـــني لـــد الثـــاين ،١٩٩٥ حوليــة ،مــن تقريرهـــا عــن أعمـــال دور  ا
لــد ١٩٩٦ حوليــةأنظــر أيضــاً نــص االســتبيان يف  .٢١٠ ين)، ص(اجلــزء الثــا ، ا

 ، املرفق الثالث.Add.1و A/CN.4/477الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة 
 )١١٧٠( JJ55/2006, PJD/EC مقتطـــ)ا ترمجتـــه األمانـــة العامـــة  ف يف مـــذكر

 ٣٣(انظــر احلاشــية  بشــأن التحفظــات علــى املعاهــدات يف ســياق خالفــة الــدول
 ).٦٧أعاله)، الفقرة 

القــانون الــدويل العــام إىل أحــد األفــراد مديريــة انظــر الرســالة املوجهــة مــن  )١١٧١( 
ر/مــايو  ٣يف  عتبارهــا دولــة وديعــة ١٩٩٦أ ، والــيت تصــف تطــور ممارســة سويســرا، 

املتعلقــــة حبمايــــة ضــــحا احلــــرب، يف جمــــال  ١٩٤٩آب/أغســــطس  ١٢التفاقيــــات 
 Revue suisse de droit international يف وردتقـد خالفة الـدول يف املعاهـدات؛ و 

et de droit européen ،وأُكــد. ٦٨٤ صســيما  ، وال٦٨٥-٦٨٣ ص، ١٩٩٧ 
 

 )بع على الصفحة التالية(
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لنســـبة للـــدول املســـتقلة حـــديثاً،  )١٠(  وكمـــا هـــو احلـــال 
ـــة الســـلف قرينـــة غـــري  يشـــّكل افـــرتاض اإلبقـــاء علـــى حتفظـــات الدول

 لـــــدول اخللـــــف الناشـــــئة نتيجـــــة احتـــــاد يتعلـــــق فيمـــــاطعـــــة أيضـــــاً قا
من هذا املبدأ  ٣والفقرة  ١يتبني من الفقرة  وكما انفصال دول. أو

التوجيهي، تستطيع الدولة اخللف بدون أدىن شك نقض االفـرتاض 
أكثـــر مـــن حتفظـــات  أو إلشـــعار بنيتهـــا عـــدم اإلبقـــاء علـــى حتفـــظ

 مـــــن املبـــــدأ التـــــوجيهي ١ألحكـــــام الفقـــــرة الدولـــــة الســـــلف. ووفقـــــاً 
، يـُــــنَقض االفـــــرتاض أيضـــــاً عنـــــدما تصـــــوغ دولـــــة مســـــتقلة ١-١-٥

حديثاً حتفظاً يتناول "نفس املسألة" اليت كانت موضع حتفظ الدولة 
مـــــن املبـــــدأ  ٣. وهـــــذه الفرضـــــية تشـــــري إليهـــــا الفقـــــرة )١١٧٢(الســـــلف

ــــيت تتســــم فيهــــا  ٢-١-٥التــــوجيهي  ــــيت تنطبــــق علــــى احلــــاالت ال ال
شــئة عــن احتــادا انفصــال  أو خلالفــة يف املعاهــدة مــن جانــب دولــة 

إىل نقــــــض  ١تشــــــري الفقــــــرة  ال املقابــــــل، ويف دول بطـــــابع طــــــوعي.
ملوضـــوع نفســـه، وذلـــك  االفـــرتاض عـــن طريـــق صـــوغ حتفـــظ يتعلـــق 

ُمتـنح للدولـة اخللـف عنـدما تكـون  ال أن حرية صـوغ التحفظـات مبا
 دولة عن رغبتها.اخلالفة غري متوقفة على إعراب هذه ال

انفصــــــــال دول أن  أو وإذا اعتُــــــــرب يف حالــــــــة احتــــــــاد )١١( 
ملعاهــدات الــيت كانــت  اخلالفــة حتــدث حبكــم القــانون فيمــا يتصــل 
ريــخ خالفــة الــدول، يصــبح مــن  لنســبة للدولــة الســلف يف  فــذة 
ــا  الصــعب االدعــاء أن مــن حــق الدولــة اخللــف التحلــل مــن التزاما

مـــــن املبـــــدأ  ٢ات. ومـــــن مث فـــــإن الفقـــــرة ختفيفهـــــا بصـــــوغ حتفظـــــ أو
متنح تلك الدولة اخللف حرية صـوغ حتفظـات جديـدة  ال التوجيهي

 على املعاهدة. 
إلضافة إىل احلجج املقدمـة ضـد هـذه اإلمكانيـة  )١٢(  و

، تنبغـي اإلشـارة يف )١١٧٣(١٩٧٨ لعـام يف أثناء صياغة اتفاقيـة فيينـا
                                                                                             

 )بع( )١١٧١احلاشية (

ا  ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٦هــذا الــنهج بفتــوى مؤرخــة  القــانون الـــدويل مديريــة أصــدر
ممارســـة سويســـرا بوصـــفها "االحتاديـــة للشـــؤون اخلارجيـــة بعنـــوان  لـــإلدارة التابعـــة العـــام
 يفتــــــرد ، "لــــــدولااملعاهــــــدات يف ســــــياق خالفــــــة  علــــــى التحفظــــــات وديعــــــة. دولــــــة

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) ،
ميكــن ( ٣٣٠ صســيما  وال ،٣٣٠-٣٢٨ ص، ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب  ٥

   :الشبكي التايلعلى العنوان  االطالع عليها
www.admin.ch/dam/gov/de/Bundesrecht/VBP/2007/2007.17.pdf.( 

 أعاله. ١-١-٥من املبدأ التوجيهي  ١انظر الفقرة  )١١٧٢( 
عرتاضــــات بعــــض الوفــــود علــــى اقــــرتاح  )١١٧٣(  ــــال  ينبغــــي التــــذكري يف هــــذا ا

ه فيمــا بعــد) الــداعي إىل تضــمني االتفاقيــة مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة (الــذي مت ســحب
يعــــرتف، ضـــمن مجلــــة أمـــور، للــــدول اخللـــف غــــري الــــدول  مكـــرراً  ٣٦مشـــروع مــــادة 

فـذة  املستقلة حديثاً حبريـة صـوغ حتفظـات جديـدة، حـىت فيمـا يتعلـق مبعاهـدة تظـل 
 Official Records of the United Nations Conference onلنسبة للدولـة اخللـف (

Succession of States in respect of Treaties, vol. II, Resumed Session ... 

(A/CONF.80/16/Add.1)  اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله)،  ١١٠٣(احلاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
). ١٢-٩، الفقـــــــــرات ٧٢ ، ص١٩٧٨آب/أغســـــــــطس  ٣ ،٤٣ اجللســــــــةاجلامعة،

فقد رأت هـذه الوفـود يف الواقـع أن مـنح الدولـة اخللـف حـق صـوغ حتفظـات جديـدة 

و يف رسالته املوجهة هذا الصدد إىل املوقف الذي اختذه جملس أور 
، والــيت تفيـــد )١١٧٤(٢٠٠٦حزيران/يونيـــه  ٢٨إىل اجلبــل األســود يف 

ن هــذه الدولــة لــيس بوســعها، يف هــذه املرحلــة، إصــدار حتفظــات 
جديـــدة بشـــأن املعاهـــدات املصـــاَدق عليهـــا والـــيت أصـــدرت إشـــعاراً 

. ويبدو هذا املوقف منسجماً مع قاعدة اخلالفة )١١٧٥(خبالفتها فيها
املعاهـــدات حبكـــم القــــانون، وهـــي القاعــــدة املنصـــوص عليهــــا يف يف 

ــــــة فيينــــــا ــــــق فيمــــــا ١٩٧٨ لعــــــام اتفاقي حبــــــاالت احتــــــاد الــــــدول  يتعل
تقــــم  مل إذ وانفصــــاهلا. ويبــــدو أيضــــاً أن املمارســــة تؤكــــد هــــذا احلــــل،

الــدول اخللــف مــن غــري الــدول املســتقلة حــديثاً، فيمــا يبــدو، بصــوغ 
 املعاهدات. حتفظات جديدة مبناسبة خالفتها يف

ــــــدأ  ٢ويبــــــدو أن احلــــــل املــــــذكور يف الفقــــــرة  )١٣(  مــــــن املب
يعكسه أيضاً الرأي املستقل الذي أرفقه القاضي  ٢-١-٥ التوجيهي

 ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٢٦تومكــا بقــرار حمكمــة العــدل الدوليــة املــؤرخ 
دة اجلماعية واملعاقبة عليهايف قضية   : تطبيق اتفاقية منع جرمية اإل
النضـــمام إىل لل جمـــالال   دة  تفاقيـــة منـــعاشـــك يف أن قـــرار اإلشـــعار  اإل

يســـمح  ال (حيـــث ولـــيس اخلالفـــةاجلماعيـــة، مـــع إبـــداء حتفـــظ علـــى املـــادة التاســـعة 
ذه القضية. *بداء أي حتفظ)  ] ...[، كان بدافع االعتبارات املتصلة 

النضــمام، يف رأيــي، غــري متســق علــى   وكــان ذلــك اإلشــعار الوحيــد 
الـــــيت و  - *مجهوريـــــة يوغوســــالفيا االحتاديـــــة الـــــيت تولتهــــا الفــــةاخلاإلطــــالق مـــــع 

ــــا األمــــني العــــام لألمــــم املتحــــدة يف اليــــوم  نفســــه الــــذي أشــــعرته فيــــه أشــــعرت 
دة اجلماعية  النضمام الفة الدول يف خلاتفاقية فيينا  يف -إىل اتفاقية منع اإل
علـــى أن معاهـــدات الدولـــة الســـلف منهـــا  ٣٤تـــنص املـــادة والـــيت  ،*املعاهـــدات

ــذا اإلشــعار فــذة إزاء كــل دولــة خلــف. و ، أصــبحت مجهوريــة خلالفــة تظــل 
الفة الدول يف املعاهـدات خليوغوسالفيا االحتادية دولة متعاقدة يف اتفاقية فيينا 

ـــــة يف ١٩٩٢مـــــن نيســـــان/أبريل  اعتبـــــاراً  ـــــدأ نفـــــاذ تلـــــك االتفاقي تشـــــرين  ٦. وب
 احنــاللورغــم عــدم االنطبــاق بصــورة رمسيــة علــى عمليــة . ١٩٩٦الثــاين/نوفمرب 

لنظـــر إىل أن و ، ١٩٩٢-١٩٩١يوغوســـالفيا الســـابقة الـــيت وقعـــت يف الفـــرتة 
لفعـل يف تفاقيـة فيينـا   ١٩٨٠ عـام يوغوسالفيا السابقة وافقـت علـى االلتـزام 

دولـــــة متعاقـــــدة يف االتفاقيـــــة منـــــذ كانـــــت يـــــة  دمجهوريـــــة يوغوســـــالفيا االحتا وأن
ب القيـــاس علـــى املـــادة  لـــن ،١٩٩٢ن/أبريل نيســـا مـــن  ١٨يتوقـــع املـــرء، مـــن 

النضــمام  اتفاقيـة فيينـا لقــانون املعاهـدات، مـن دولــة تعـرب مـن خــالل إشـعار 
تفاقية فيينا عن موافقتها على أن تُ  الفـة الـدول يف املعاهـدات أن خلعترب ملزمة 

 ٣٤يتســق مــع القاعــدة الــواردة يف املــادة  ال علــى حنــو فريــدة حالــةتتصــرف يف 

                                                                                             
يتعارض مع مبدأ استمرارية املعاهدات حبكم القـانون، وهـو املبـدأ املنصـوص عليـه يف 

انفصــاهلا (انظــر املرجــع نفســه، الفقــرة  يتعلــق حبــاالت احتــاد الــدول أو االتفاقيــة فيمــا
ت املتحـــدة األمريكيـــة)، والفقـــرة  ١٥(بولنـــدا)، والفقـــرة  ١٤ )،  ١٨(الـــوال (نيجـــري

 ٢٢(يوغوســالفيا)، والفقــرة  ٢١(قــربص)، والفقـرة  ٢٠ (مــايل)، والفقـرة ١٩ والفقـرة
 (سوازيلند، واليت أعربت عن رأيها بشكل خمتلف قليالً)). ٢٤(أسرتاليا)، والفقرة 

 أعاله. ١١٧٠انظر احلاشية  )١١٧٤( 
ا بشـــأن التحفظـــات علـــى  )١١٧٥(  مقتطـــف ترمجتـــه األمانـــة العامـــة يف مـــذكر

 .٦٩أعاله)، الفقرة  ٣٣شية (انظر احلا املعاهدات يف سياق خالفة الدول
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يف عــدد كبـــري مــن القضـــا  نفســـه وأن تتصـــرف يف الوقــت، االتفاقيــةتلـــك مــن 
م لتلــــك القاعــــدة متثــــال  وقــــادتين هــــذه االعتبــــارات جمتمعــــة إىل  *.األخــــرى 

تعلق أي أثر قانوين على إشعار االنضمام إىل  أال استنتاج أنه ينبغي للمحكمة
دة اجلماعيـة الـذي تقـدمت بـه مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، اتفاقيـة منـع اإل

وينبغـــي هلـــا بـــدل ذلـــك أن تعتربهـــا ملزمـــة بتلـــك االتفاقيـــة علـــى أســـاس تفعيـــل 
 علـى حنـو ٣٤ املدونة يف املادة حبكم القانون القاعدة العرفية املتمثلة يف اخلالفة

 .)١١٧٦(ينطبق على حاالت احنالل دولة ما
ه،  ٩-١-٥يشري املبدأ التوجيهي  كما  غري أنه )١٤(  أد

شـئة   احتـاد عـنميكن اعتبار صوغ حتفظ من جانـب دولـة خلـف، 
فـــذة جتاههـــا ممـــاثًال لصـــوغ  أو انفصـــال دول، علـــى معاهـــدة تظـــل 

 حتفظ متأخر.
ــا  )١٥(  غــري أن حريــة صــوغ حتفظــات جديــدة املعــرتف 

ـــــوجيهيمـــــن املبـــــدأ ا ٢للـــــدول املســـــتقلة حـــــديثاً مبوجـــــب الفقـــــرة   لت
ميكـــن فيمـــا يبـــدو مـــد نطاقهـــا إىل الـــدول اخللـــف الناشـــئة  ١-١-٥

انفصال دول عندما تتميز خالفتها يف معاهـدة بطـابع  أو عن احتاد
طوعي، أي عندما حتدث مبوجب إشعار من جانبهـا. وهـذا يسـري 

ريـــــخ خالفـــــة الـــــدول، فـــــذةتكـــــن  مل علـــــى املعاهـــــدات الـــــيت ، يف 
هــــذه الدولـــة الســــلف كانـــت دولــــة لنســـبة للدولـــة الســــلف ولكـــن 

حبريـــة صـــوغ حتفظـــات جديـــدة،  يتعلـــق فيمـــا. و )١١٧٧(متعاقـــدة فيهـــا
لــــيس هنــــاك أي ســــبب للتمييــــز بــــني هــــذه الــــدول اخللــــف والــــدول 

دامت اخلالفة يف املعاهدة، يف احلالتني، تستلزم  ما املستقلة حديثاً،
 إعراب الدولة املعنية عن رغبتها.

 ٢-١-٥مـن املبـدأ التـوجيهي  ٤وأخرياً، تشـري الفقـرة  )١٦( 
شئة من احتـاد انفصـال دول  أو إىل أن أي حتفظ تصوغه دولة خلف 

من هذا املبدأ التوجيهي خيضع لشـروط اجلـواز املنصـوص  ٣وفقاً للفقرة 
 ١-٣عليها يف الفقرات الفرعيـة (أ) و(ب) و(ج) مـن املبـدأ التـوجيهي 

  .١٩٨٦و ١٩٦٩لعــــامي مــــن اتفــــاقييت فيينــــا  ١٩الــــذي يكــــرر املــــادة 
تشري إىل أن القواعـد ذات الصـلة الـواردة يف اجلـزء الثـاين مـن دليـل  كما

املمارســـة تنطبـــق علـــى هـــذا الـــتحفظ. وهـــذه الفقـــرة هـــي الفقـــرة املوازيـــة 
 . ١-١-٥من املبدأ التوجيهي  ٣و ٢للفقرتني 

ـــة  ]٣-٥[ ٣-١-٥ ـــة يف حال ـــداد بتحفظـــات معين عـــدم االعت
 احتاد الدول

إزاء الدولــة  ويســتمرعــدة دول  أو د دولتــانعنــدما تتحــ 
فـذة إزاء نفاذ  لفاخل ريـخ خالفـة الـدول،  معاهدة كانت، يف 

دولــة مــن  صــاغتهاالتحفظــات الــيت  دولــة مــن هــذه الــدول، فــإن

__________ 
 )١١٧٦( Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 

Serbia and Montenegro), Judgment , I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 

330-331 (separate opinion of Judge Tomka, para. 35). 
 ) من التعليق على هذا املبدأ التوجيهي.٤انظر أعاله الفقرة ( )١١٧٧( 

ريــــخ خالفـــة الــــدول، دولـــة متعاقــــدة ،هـــذه الــــدول كانـــت  يف 
فذة إزاءها ومل  تعود قائمة. ال تكن املعاهدة 

 التعليق
حلالة انفصـال دولـة، حيـث تـؤدي اخلالفـة يف  خالفاً  )١( 

نظــــام واحــــد للتحفظــــات علــــى هــــذه املعاهــــدة،  تطبيــــقمعاهــــدة إىل 
أكثر للتحفظات  أو ينطوي احتاد دول على خطر اخللط بني نظامني

 علــى نفــس املعاهــدة، وهــي أنظمــة قــد تكــون خمتلفــة، بــل ومتناقضــة.
درســـية حمضـــة. ومـــع ذلـــك، يبـــدو أن يتعلـــق األمـــر هنـــا بفرضـــية م وال

العديــد مــن األســئلة الــيت تثريهــا  عــنتقــدم أجوبــة شــافية  ال املمارســة
ـــة. وهكـــذا، فـــإن الرســـالة امل ر/ ١٩ؤرخـــة هـــذه احلال ، ١٩٩٠مـــايو أ

املوجهـــــة مـــــن وزيـــــري الشـــــؤون اخلارجيـــــة للجمهوريـــــة العربيـــــة اليمنيـــــة 
، يف سـياق )١١٧٨(األمني العـامإىل الشعبية ومجهورية اليمن الدميقراطية 

املتخـذة مـن جـراءات اإلاقرتاح حل للمشكلة التقنية املتعلقة بتسجيل 
، أشـــارت إىل نفســها ملعاهــدة يتعلــق فيمـــاالــدولتني الســلف جانــب 

معيــار زمــين ذي نطــاق قــانوين مشــكوك فيــه مــن نــواح عديــدة وتركــت 
ري عـــن مصـــ - الـــذي قـــد يُطـــرح مســـتقبالً  -للتســـاؤل  البـــاب مفتوحـــاً 

ريخ احتادمها. صاغتهاتحفظات اليت ال  الدولتان املعنيتان قبل 
ريـخ احتـاد  يتعلـق فيماو  )٢(  فـذة، يف  مبعاهـدة كانـت 

فــذة  الــدول، إزاء أي مــن الــدول الــيت نشــأ عنهــا االحتــاد، وظلــت 
ــ مــن  ١يتبــني مــن املبــدأ الــوارد يف الفقــرة  ،)١١٧٩(املوحــدة ةإزاء الدول

أي من هذه  اليت صاغتهاأن التحفظات  ٢-١-٥ التوجيهي أاملبد
فـذة إزاء الدولـة املوحـدة، املعاهـدةبشـأن  الدول تعـرب  مـا مل تظـل 
يثــــري تطبيــــق هــــذا االفــــرتاض أي  وال .نيــــة خمالفــــةعــــن  الدولــــةهــــذه 
يف  أطرافــاً  نشــأ عنهــا االحتــاد إمــا دوالً الــيت دامــت الــدول  مــا صــعوبة

أكثـــر تصـــبح  أن احلالـــة إال متعاقـــدة فيهـــا. دوالً  أو املعاهـــدة املعنيـــة
يف املعاهــدة  إذا كــان مــن بــني تلــك الــدول دولــة كانــت طرفــاً تعقيــداً 

فذة إزاءها. ومل ودولة أخرى كانت دولة متعاقدة  تكن املعاهدة 
 ياملبدأ التوجيه هذاهذه هي احلاالت اليت يسعى و  )٣( 

عــــن طريــــق الــــنص علــــى اإلبقــــاء فقــــط علــــى وذلــــك إىل معاجلتهــــا، 
__________ 

 فيما يلي نص اجلزء ذي الصلة من الرسالة: )١١٧٨( 
ــــة اليمنيــــة  فيمــــا"   ــــة العربي ملعاهــــدات الــــيت أبرمتهــــا اجلمهوري يتعلــــق 

اعتبـــار اجلمهوريـــة  جيـــبمجهوريـــة الـــيمن الدميقراطيـــة الشـــعبية قبـــل الوحـــدة،  أو
التــاريخ  اعتبــاراً مــنيف هــذه املعاهــدات  ] طرفــاً حاليــاً  موحــدةكمــا هــي اليمنيــة [

يف املعاهــدات  طرفــاً قبــل األخــرى الــذي أصــبحت فيــه إحــدى هــاتني الــدولتني 
اجلــداول الــيت تبــني حالــة املعاهــدات، حتــت اســم اآلن  ستشــري، وعليــهاملــذكورة. 

ريـــــــخ اإلجـــــــراءات (التوقيعـــــــات والتصـــــــديقات واالنضـــــــمام‘الـــــــيمن’  ات، إىل 
ـــا الدولــة الـــيت أصــبحت طرفـــاً  ت والتحفظـــات وغريهــا) الـــيت قامــت   واإلعــال

الـــيت متـــت يف وقـــت  راءاتاإلجـــإىل  يف احلواشـــي قبـــل األخـــرى، يف حـــني يشـــار
) مـــن التعليـــق علـــى املبـــدأ ٨" (انظـــر الفقـــرة (الحـــق مـــن جانـــب الدولـــة األخـــرى

 ).١١٦٧واحلاشية  ٢-١-٥التوجيهي 
 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣١انظر املادة  )١١٧٩( 
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ــــيت ــــة صــــاغتها التحفظــــات ال يف املعاهــــدة.  كانــــت طرفــــاً   الــــيت الدول
يف هــذه  -أن يكــون للدولــة  ميكــن ال هــذا احلــل حبقيقــة أنــهر فسَّــيو 

وضـــــع واحـــــد فقـــــط ســـــوى  - احلالـــــة الدولـــــة الناشـــــئة عـــــن االحتـــــاد
ــــنفس املعاهــــدة يتعلــــق فيمــــا ــــة وضــــع الدولــــة :ب  وهــــو يف هــــذه احلال

الطـــــرف يف املعاهـــــدة املعنيـــــة (مبـــــدأ االســـــتمرارية حبكـــــم القـــــانون). 
فذة إزاء الدولة الناشئة عن اليت ملعاهدة  يتعلق فيما، وعليه تظل 

 دولـة الـيت صـاغتهاالتحفظات  االحتاد، يبدو من املنطقي اعتبار أن
ريــخ االحتــاد هــي وحــدها  أو فــذة إزاءهــا يف  دول كانــت املعاهــدة 

 دولة متعاقدة اليت صاغتهاالتحفظات  أما اإلبقاء عليها. ميكناليت 
فذة إزاءها مل  ، فتفقد مفعوهلا.تكن املعاهدة 

ليشمل   )١١٨٠(٣-١-٥ي لقد صيغ املبدأ التوجيهو  )٤( 
ىل إ ٣١احتـــاد الـــدول املشـــار إليهـــا يف املـــواد مـــن  التمـــن حـــا كـــالً 
 الــــدول الــــيت، وحــــاالت احتــــاد ١٩٧٨ لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ٣٣
شخصـــيتها القانونيـــة بتفظ فيهـــا إحـــدى الـــدول املكونـــة لالحتـــاد حتـــ

مــن  حكــام املــذكورة آنفــاً ألالدوليــة (حالــة غــري منصــوص عليهــا يف ا
 ).١٩٧٨ لعام اتفاقية فيينا

 إنشاء حتفظات جديدة تصوغها دولة خلف ٤-١-٥
ينطبـق اجلـزء الرابـع مـن دليـل املمارسـة علـى التحفظـات  

ــــوجيهي للمبــــدأاجلديــــدة الــــيت تصــــوغها دولــــة خلــــف وفقــــاً   الت
 .٢-١-٥ أو ١-١-٥

 التعليق
الغرض من هذا املبدأ التوجيهي هو اإلشارة إىل أن  )١( 

ر القانونيــة للــتحفظ،  آل اجلــزء الرابــع مــن دليــل املمارســة، املتعلــق 
يســري أيضــاً علــى التحفظــات اجلديــدة الــيت تصــوغها دولــة خلــف. 

خيــص التحفظــات الــيت تصــوغها دولــة مســتقلة حــديثاً، ينشــأ  وفيمــا
 مــــــــن اتفاقيــــــــة فيينــــــــا ٢٣إىل  ٢٠ذلــــــــك عــــــــن اإلشــــــــارة إىل املــــــــواد 

 مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠مــن املــادة  ٣، الــواردة يف الفقــرة ١٩٦٩ لعــام
. ويشـــــمل هـــــذا املبـــــدأ التـــــوجيهي أيضـــــاً التحفظـــــات ١٩٧٨ لعـــــام

مـــن املبـــدأ  ٣اجلديـــدة الـــيت قـــد تصـــوغها دولـــة خلـــف وفقـــاً للفقـــرة 
 .٢-١-٥التوجيهي 
 ورغـــم أن هـــذا االســـتنتاج يبـــدو بـــديهياً، فمـــن املفيـــد )٢( 

شك ذكره يف مبدأ توجيهي للتشديد على أن الدولة اخللـف الـيت  بال
ر القانونيـــــة هلـــــذا  يتعلـــــق فيمـــــاتصـــــوغ حتفظـــــاً جديـــــداً تكـــــون،  آل

منظمــة دوليــة أخــرى صــاحبة  أو الــتحفظ، يف نفــس موقــف أي دولــة
 حتفــظ. وهــذا خيــص حتديــداً شــروط إنشــاء الــتحفظ، وحريــة أي دولــة

ـــــول أو ـــــ أو منظمـــــة يف قب ـــــة عـــــدم قب ـــــذي تصـــــوغه دول ول الـــــتحفظ ال

__________ 
 .٢-٢-٥و ٦-١-٥ينطبق الشيء نفسه على املبدأين التوجيهيني  )١١٨٠( 

ر اليت ميكن أن حيدثها التحفظ وردود الفعـل  كما  اخللف، خيص اآل
 .)١١٨١(عليه
 النطــاق اإلقليمــي لتحفظــاتعلــى بقــاء اإل ]٤-٥[ ٥-١-٥

 الدولة السلف
ـــدأ التـــوجيهي  رهنـــاً   ـــتحفظ  ، يظـــل٦-١-٥حكـــام املب ال

 ١-١-٥التـوجيهي مـن املبـدأ  ١مبوجـب الفقـرة الذي أبقـي عليـه 
لنطــاق حمتفظــاً  ٢-١-٥مــن املبــدأ التــوجيهي  ٣ أو ١الفقــرة  أو

ريخ خالفـة الـدول، تعـرب الدولـة  مل مـا اإلقليمي الذي كان له يف 
 اخللف عن نقيض هذا القصد.

 التعليق
يبــدو مــن البــديهي أن الــتحفظ الــذي يعتــرب حتفظــاً  )١( 

لنطـاق اإلقليمـي الـذي كـان لـه مستمراً بعـد خالفـة الـدول حيـتفظ 
ريــخ خالفــة الـــدول. ويــنص املبــدأ التـــوجيهي احلــايل علــى هـــذا  يف 
املبــدأ الــذي يعكــس نتيجــة منطقيــة لفكــرة االســتمرارية املتأصــلة يف 

نتجـت  أو مفهوم اخلالفة يف املعاهدة، سواء حـدثت حبكـم القـانون
 خلالفة. إشعارعن 

دولــة اخللــف حبريــة ومــع ذلــك، ينبغــي أن يُعــرتف لل )٢( 
اإلعـــراب عـــن نيـــة تعـــديل النطـــاق اإلقليمـــي للـــتحفظ الـــذي يُعتـــرب 

تعــرب الدولــة اخللــف عــن  مل مسـتمراً: وهــذا هــو املقصــود بعبــارة "مـا
ــا هــذا املبــدأ التــوجيهي. غــري أن  نقــيض هــذا القصــد" الــيت ينتهــي 
اإلعالن الذي تعرب به الدولة اخللف عن نية مد النطاق اإلقليمي 

يـــؤثر يف حـــد ذاتـــه علـــى حقـــوق  لـــن ظ يُعتـــرب قـــد أبقـــي عليـــهلـــتحف
 املنظمات املتعاقدة األخرى. أو والتزامات الدول املتعاقدة

وعالوة على ذلك، فـإن مبـدأ اإلبقـاء علـى النطـاق  )٣( 
اإلقليمــي للتحفظــات الــيت تُعتــرب مســتمرة تطــرأ عليــه اســتثناءات يف 

حتـاد دولتـني ر. وهـذه االسـتثناءات أكثـ أو بعض احلاالت املتعلقـة 
وهـــي  ٦-١-٥الـــيت تثـــري مســـائل معّقـــدة يعاجلهـــا املبـــدأ التـــوجيهي 

 مستبعدة بوضوح من نطاق تطبيق هذا املبدأ التوجيهي.
إلضـــافة إىل ذلـــك، ينبغـــي النظـــر علـــى حـــدة يف  )٤(  و

لتحفظـــــات يف حالـــــة اخلالفـــــة علـــــى جـــــزء مـــــن  املشـــــاكل املتصـــــلة 
تشـــكل اســـتثناء مـــن املبـــدأ  ال تإن كانـــو  ،اإلقلـــيم. فهـــذه احلـــاالت

الـــوارد يف هـــذا املبـــدأ التـــوجيهي (مبـــا أن الدولـــة الـــيت حصـــلت علـــى 
تكــون هلــا اخلالفــة، نتيجــة لــذلك، يف املعاهــدات  ال اإلقلــيم املــذكور

ـا تتطلـب مـع ذلـك بعـض اإليضـاحات  ،امللزِمة للدولة السلف) فإ
 إىل تقدميها. ٧-١-٥اليت يسعى املبدأ التوجيهي 

__________ 
املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف اجلــزء الرابــع مــن دليــل انظــر أعــاله نــص  )١١٨١( 

 املمارسة والتعليقات عليها.
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 اإلقليمــــــي للتحفظــــــات يف حالــــــة  النطــــــاق ]٥-٥[ ٦-١-٥
 احتاد الدول

عــــــــــــــدة دول،  أو عنـــــــــــــدما تتحـــــــــــــد دولتـــــــــــــان -١ 
ريــخ خالفـة الــدول وتصـبح فــذة يف  إزاء دولــة  معاهــدة كانـت 

تنطبــق  واحــدة مــن الــدول الــيت تشــكل الدولــة اخللــف معاهــدةً 
 أيتكــن تنطبــق عليــه، فــإن  مل علــى جــزء مــن إقلــيم هــذه الدولــة

ينطبــق علــى هــذا قــد أبقــت عليــه الدولــة اخللــف تــرب أن يُعحتفـظ 
 مل: ما اإلقليم،

توســــيع عنــــد اإلشــــعار بتعــــرب الدولــــة اخللــــف،  (أ) 
 نطاق اإلقليمي للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أوال

 أن الغــرض منـــه أو تحفظالــيرتتــب علــى طبيعـــة  (ب) 
ميكــن أن يتجــاوز اإلقلــيم الــذي كــان ينطبــق عليــه يف  ال تطبيقــه

 .ريخ خالفة الدول

عـــــدة دول، وتصـــــبح  أو عنـــــدما تتحـــــد دولتـــــان -٢ 
ريخ خالفة الدول فذة يف  عدة  أو إزاء دولتني معاهدة كانت 

تنطبـق علـى جـزء  دول من الدول اليت نشأ عنها االحتاد معاهدةً 
ريــخ خالفــة تكــن تنطبــق عليــه  مل مــن إقلــيم الدولــة اخللــف يف 

 مل: ما أي حتفظ، تد إليه تطبيقمي ال فإن هذا اإلقليمالدول، 

 تلـككل دولة مـن تكن قد صاغت حتفظًا مماثًال   (أ) 
ريخ خالفة الدول كانتالدول اليت   فذة إزاءها يف  ؛ املعاهدة 

 أو

توســــيع عنــــد اإلشــــعار بتعــــرب الدولــــة اخللــــف،  (ب) 
 ؛ أوخالف هذا القصدنطاق اإلقليمي للمعاهدة، عن ال

نقــيض هــذا القصــد مــن  آخــر،، علــى حنــو فهــميُ  (ج) 
 .يف املعاهدة الظروف احمليطة خبالفة هذه الدولة

نطـــــــاق الإىل توســـــــيع  يإلشـــــــعار الرامـــــــايكــــــون  -٣ 
الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن ملعىن املقصـود يف اإلقليمي للتحفظ، 

ــر ، ٢الفقــرة  إن كــان هــذا التوســيع يــؤدي إىل تطبيــق عــدمي األث
 حتفظات متناقضة على اإلقليم نفسه.

 مــــع مراعــــاةطبــــق أحكــــام الفقــــرات الســــابقة، نت -٤ 
تُعترب قد أبقت ، على التحفظات اليت يقتضيه اختالف احلال ما

دولــة خلــف تكــون، عقــب احتــاد دول، دولــة متعاقــدة يف عليهــا 
فذة  مل معاهدة ريـخ خالفـة الـدولتكن  إزاء أي دولـة مـن  يف 

مــن ولــة مــن د أكثــر أو الــدول الــيت أنشــأت االحتــاد، لكــن دولــة
 وذلـك ،فيهـا متعاقـدة التـاريخ، دوالً ذاك هذه الدول كانت، يف 

 على جزء من إقلـيم الدولـة اخللـفسارية املعاهدة تصبح عندما 
ريخ خالفة الدول. مل  تكن تنطبق عليه يف 

 التعليق

الغـــرض مـــن هـــذا املبـــدأ التـــوجيهي هـــو حـــل املشـــاكل  )١( 
لنطــاق اإلقليمــي للتحفظــات  يتعلــق فيمــااحملــددة الــيت ميكــن أن تنشــأ 

 ١أكثـر. وتتنـاول الفقـرات مـن  أو الـيت تُعتـرب مسـتمرة بعـد احتـاد دولتـني
فــذة مــع حتفظــات  ٣إىل  حالــة املعاهــدة الــيت تظــل، بعــد احتــاد دول، 

نطبـــاق احللـــول نفســـها، مـــع  ٤ي الفقـــرة جتـــاه الدولـــة اخللـــف. وتقضـــ
إجــراء التعــديل الــذي يقتضــيه اخــتالف احلــال، علــى احلالــة الــيت تكــون 

تكـن،  مل فيها الدولة اخللف، بعد احتاد دول، دولـة متعاقـدة يف معاهـدة
فذة جتاه أي من الدول السلف. ريخ االحتاد،   يف 

، والـذي ٥-١-٥واملبدأ الـوارد يف املبـدأ التـوجيهي  )٢( 
يظـــل مبوجبـــه النطـــاق اإلقليمـــي لـــتحفظ اعتُـــرب مســـتمراً بعـــد خالفـــة 

أكثر رهنـاً  أو دول دون تغيري، يسري أيضاً على حالة احتاد دولتني
ـــدأ التـــوجيهي احلـــايل.  بـــبعض االســـتثناءات املنصـــوص عليهـــا يف املب

أكثـر  أو وهذه االستثناءات ميكـن أن حتـدث يف حالـة احتـاد دولتـني
 عـــده معاهـــدة ســـاريًة علـــى جـــزء مـــن إقلـــيم الدولـــة املوحـــدةتصـــبح ب

ريخ خالفة الدول. مل  تكن تسري عليه يف 
 وينبغي يف هذا الصدد التمييز بني حالتني مها: )٣( 

 الــدول خالفــة ريــخ يف كانــت  الــيت املعاهــدة حالــة- 
 دولتـني بـني احتـاد عنهـا نشـأ الـيت الـدول من واحدة دولة جتاه فذة
 الدولــة إقلــيم مــن جــزء علــى ســارية االحتــاد عقــب وتصــبح أكثــر، أو

 تسري عليه؛  تكن مل اخللف
 الــدول خالفــة ريــخ يف كانــت  الــيت املعاهــدة حالــة - 

 لكنهـــا االحتـــاد، عنهـــا نشـــأ الـــدول مـــن أكثـــر أو دولتـــني جتـــاه فــذة
ــــيم كامــــل  علــــى تســــري تكــــن مل ــــة إقلــــيم سيصــــبح الــــذي اإلقل  الدول

 املوحــدة اخللــف الدولــة إقلـيم مــن جــزء علـى ســارية وتصــبح اخللـف،
 .االحتاد قبل عليه تسري تكن مل

ــــــــة  ١وتتعلــــــــق الفقــــــــرة  )٤(  الفــــــــرتاض األول، أي حال
فــذة مــع حتفظــات  ريــخ خالفــة الــدول،  املعاهــدة الــيت كانــت، يف 
إزاء دولة واحـدة مـن الـدول الـيت نشـأت عنهـا الدولـة املوحـدة والـيت 

تكـــن تســـري  مل جـــزء مـــن إقلـــيم الدولـــة املوحـــدةتصـــبح ســـارية علـــى 
ريــخ خالفــة الــدول. وعنـدما جيــري توســيع نطــاق التطبيــق  عليـه يف 

 -اإلقليمــي للمعاهــدة علــى هــذا النحــو مــن جانــب الدولــة اخللــف 
صدار إشعار ما وهو  يستلزم أيضاً رضاها (الذي تعرب عنه سواء 
ــــدول األطــــراف األخــــرى) أو ، يصــــبح )١١٨٢(يف إطــــار اتفــــاق مــــع ال

ن هــذا التوســيع خيــص العالقــة التعاهديــة  مــا هنــاك يــربر االعتقــاد 
لتحفظـــــات الـــــيت صـــــاغتها الدولـــــة الـــــيت كانـــــت  بصـــــيغتها املعدلـــــة 

__________ 
 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣١من املادة  ٢انظر الفقرة  )١١٨٢( 
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ريـــخ االحتـــاد. غـــري أن هنـــاك اســـتثناءين  فـــذة إزاءهـــا يف  املعاهـــدة 
ن الفرعيتان (أ) و(ب) من الفقرة   :١تنص عليهما الفقر

مــن حيــث املبــدأ ســبب مينــع الدولــة  يوجــد ال أوًال،- 
الناشــئة مــن االحتــاد، عنــدما تصــدر إشــعاراً بتوســيع نطــاق التطبيــق 
اإلقليمــي للمعاهــدة، مــن أن تعــرب عــن نيــة خمالفــة يف هــذا الشــأن 
لتــــايل توســــيع النطــــاق اإلقليمــــي هلــــذه التحفظــــات.  وأن تتجنــــب 

 ؛االحتمال هذا ١وتكرس الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 
 دون غرضـــــه أو الـــــتحفظ طبيعـــــة حتـــــول قـــــد نيـــــاً، - 

 خالفـة ريـخ يف عليه يسري كان  الذي اإلقليم خارج نطاقه توسيع
  الذي التحفظ على خاصة بصورة ينطبق أن ميكن ما وهذا. الدول
 الدولــة إقلــيم مــن جــزء علــى ســبق فيمــا أصــالً  يقتصــر انطباقــه كــان
التحفظ الذي يتناول حتديداً مؤسسات معينة   على أو صاغته، اليت

بعــــة للدولــــة املـــــذكورة. وتعــــاجل الفقــــرة الفرعيــــة (ب) مـــــن  كانــــت 
 .االحتمال هذا ١ الفقرة

حلالـة الثانيـة ٢وتتعلق الفقرة  )٥(  حيـة أخـرى،  ، من 
) أعــاله، أي حالــة املعاهــدة الــيت وّســعت ٣املشــار إليهــا يف الفقــرة (
ريخ فذةبيقها اإلقليمي واليت كانت الدولة اخللف نطاق تط ، يف 

مــن الــدول الــيت نشــأ عنهــا  األقــل علــى دولتــنيخالفــة الــدول، جتــاه 
تكــن يف ذلــك التـاريخ تســري علــى   مل االحتـاد، يف حــني أن املعاهـدة

كامل اإلقليم الذي سيصبح إقليم الدولة املوحدة. والسؤال املطروح 
كانــت التحفظــات الــيت صــاغتها أي إذا   مــا لتــايل يتعلــق بتحديــد

مــن هــذه الــدول تصــبح ســارية أيضــاً علــى تلــك األجــزاء مــن إقلــيم 
ريـخ خالفـة  مل الدولة املوحـدة الـيت تكـن املعاهـدة تسـري عليهـا يف 

تقــدم الدولــة اخللــف إشــارات دقيقــة، قــد يكــون مــن  مل ومــا الــدول.
يمــي الصـعب معرفـة مـدى عـزم هــذه الدولـة، بتوسـيعها النطـاق اإلقل

للمعاهـــــدة، علــــــى أن توّســــــع النطــــــاق اإلقليمــــــي للتحفظــــــات الــــــيت 
يكـــن مجيــــع الـــدول، الــــيت كانــــت  مل صـــاغتها دولــــة مـــن الــــدول، إن

ريــخ خالفــة الــدول. ويبــدو مــن املعقــول  فــذة إزاءهــا يف  املعاهــدة 
ً من هذه التحفظات ميتـد إىل  ال النص على االفرتاض القائل إن أ

تكــن املعاهــدة تســري عليهــا يف  مل حــدة الــيتأجــزاء إقلــيم الدولــة املو 
تتــوافر عناصــر تشــري إىل نقــيض  مــا مل ريــخ خالفــة الــدول، وذلــك
يدعو إىل جعل هذا االفرتاض قرينة  ما ذلك. ومع هذا، ليس هناك

 قاطعة. ومن مث جيب األخذ حبل خمتلف:
  الــــيت الســـلف الـــدول مـــن دولــــة كـــل  تكـــون عنـــدما - 

 وهـــي الـــتحفظ، نفـــس صـــاغت قـــد إزاءهـــا فـــذة املعاهـــدة كانـــت
 علـــى جيـــب، ٢ الفقـــرة مـــن(أ)  الفرعيـــة الفقـــرة تعاجلهـــا الـــيت احلالـــة
 الــتحفظ علــى اإلبقــاء تنــوي املوحــدة الدولــة أن يُفــرتض أن العكــس
 عنـــــه تعـــــرب الـــــذي املنطـــــق يتَّبـــــع وأن الســـــلف الـــــدول بـــــني املشـــــرتك
 التوجيهي؛ املبدأ هذا من ١ الفقرة

 قبوهلــــا عنــــد احتــــاد، عـــن الناشــــئة الدولــــة قامـــت إذا - 
 مــن خمالفــة نيــة عــن إلعــراب للمعاهــدة، اإلقليمــي النطــاق توســيع

 امتـــد الـــذي اإلقلـــيم علـــى ستســـري الـــيت التحفظـــات حتديـــد خـــالل
(ب)  الفرعيـة الفقـرة تعاجلهـا اليت احلالة وهي - إليه املعاهدة نطاق
 ؛٢ الفقرة من

 أن احمليطـــة الظـــروف مـــن آخـــر حنـــو علـــى تبـــني إذا - 
 الــيت التحفظــات علــى اإلبقــاء اعتزمــت االحتــاد عــن الناشــئة الدولــة
 تعاجلهــا الــيت احلالــة وهــي - االحتــاد دول مــن حمــددة دولــة صــاغتها
 خاصة بصورة احلالة هذه وحتدث، ٢ الفقرة من(ج)  الفرعية الفقرة
ـــــدما ـــــدى املوحـــــدة، الدولـــــة تكـــــون عن  اإلقليمـــــي النطـــــاق توســـــيع ل

ــا الــيت اإلجــراءات إىل حتديــداً  أشــارت قــد للمعاهــدة،  إحــدى أجنز
 .االحتاد ريخ قبل ملعاهدة يتصل فيما املعنية الدول

ويف حالــــــة التحفظــــــات املتطابقــــــة املشــــــار إليهــــــا يف  )٦( 
(أ)، قـــد يكـــون مـــع ذلـــك، يف ظـــروف معينـــة، مـــد النطـــاق ٢ الفقـــرة

إقلــيم الدولـــة الناشـــئة عـــن اإلقليمــي ملثـــل هـــذا الــتحفظ إىل اجلـــزء مـــن 
ريــخ خالفــة الــدول  مل االحتــاد الــذي يكــن الــتحفظ يســري عليــه قبــل 

غرضـه. وهـذه الفرضــية  أو أمـراً مسـتحيالً بســبب طبيعـة هـذا الــتحفظ
ســـياق التحفظـــات  ويف (ب).١مماثلـــة لتلـــك املشـــار إليهـــا يف الفقـــرة 

مـــــن املتطابقــــة، يكــــون هــــذا االحتمــــال ممكنــــاً يف حالــــة احتــــاد أكثــــر 
دولتــني، ألنــه ميكــن تصــور أن الــتحفظ املتطــابق الــذي صــاغته مجيــع 
ريـــخ خالفـــة  فـــذة إزاءهـــا يف  الـــدول الســـلف الـــيت كانـــت املعاهـــدة 

غرضــه، إىل اجلــزء مــن  أو ميكــن مــد نطاقــه، بســبب طبيعتــه ال الــدول
بعـاً لدولـة أخـرى مـن  إقلـيم الدولـة اخللـف الـذي كـان، قبـل االحتـاد، 

ريـخ  مل عنهـا االحتـادالدول الـيت نشـأ  فـذة إزاءهـا يف  تكـن املعاهـدة 
ـــا خالفـــة الـــدول. ورغـــم مكانيـــة حـــدوث ذلـــك، فإ  تســـليم اللجنـــة 

 حـــــىت ٦-١-٥تـــــذكر هـــــذه اإلمكانيـــــة يف نـــــص املبـــــدأ التـــــوجيهي  مل
 تثِقل صياغته بشكل مفرط. ال

ويف ظــــــــل الفرضــــــــية املنصــــــــوص عليهــــــــا يف الفقــــــــرة  )٧( 
ة املوحـــــدة مبـــــد نطـــــاق تطبيـــــق عـــــدة يكـــــون قـــــرار الدولـــــ ال (ب)،٢

إذا كانـــت هـــذه التحفظـــات  إال حتفظـــات إىل اإلقلـــيم املعـــين مقبـــوالً 
أكثـــر مـــن الـــدول الـــيت نشـــأ عنهـــا االحتـــاد  أو الـــيت صـــاغتها دولتـــان

ــــه قــــد يتبــــني أن هــــذه التحفظــــات غــــري  حتفظــــات متوافقــــة. غــــري أن
ولـة مفـر مـن رفـض أي أثـر إلعـالن الد ال هذه احلالة، ويف متوافقة.

اخللــــف إذا كــــان يــــؤدي إىل تطبيــــق حتفظــــات متناقضــــة. وهــــذا هــــو 
لفقرة   من هذا املبدأ التوجيهي. ٣املقصود 

 ١وتتعلق القواعد املنصوص عليها يف الفقرات من  )٨( 
ـــــا حتفـــــظ ٣إىل   حلالـــــة الـــــيت تكـــــون فيهـــــا املعاهـــــدة الـــــيت يتعلـــــق 
فذة إزاء إحداها على  أو ريـخ حتفظات الدول السلف  األقـل يف 

ا، وفقاً للفقرة  ، تنطبق، مع إجـراء التعـديل ٤خالفة الدول. غري أ
الذي يقتضيه اختالف احلال، على التحفظات اليت تُعترب حتفظات 
أبقت عليها الدولـة املوحـدة الـيت توسـع النطـاق اإلقليمـي للمعاهـدة 
 الـيت هــي، نتيجــًة خلالفــة الــدول، دولـة متعاقــدة فيهــا، وذلــك عنــدما

ريخ خالفة الدول، جتاه أي من  ال فذة، يف  تكون هذه املعاهدة 
أكثر مـن  أو دولتان أو الدول السلف حىت وإن كانت دولة واحدة
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ملثــل، ينبغــي )١١٨٣(الــدول الــيت نشــأ عنهــا االحتــاد دوًال متعاقــدة . و
شك واملشار إليها مـع  بال النادرة -تطبيق هذا احلل على الفرضية 

 - ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٣٢مــن املــادة  ٢ذلــك يف الفقــرة 
أكثــر مــن الــدول الــيت  أو الــيت تصــبح مبوجبهــا معاهــدة، كانــت دولــة

ريـــــخ خالفـــــة الـــــدول،  نشـــــأ عنهـــــا االحتـــــاد دوًال متعاقـــــدة فيهـــــا يف 
فــذة بعــد ذلــك التــاريخ نتيجــًة لتحقــق الشــروط املنصــوص  معاهــدة 

هــذه احلالــة، تصــبح  يفو  عليهــا يف البنــود ذات الصــلة مــن املعاهــدة؛
 الدولة اخللف دولة طرفاً يف هذه املعاهدة.

لفقرة  يتعلق فيماو  )٩(  ، تنبغي اإلشارة إىل أن ٤أخرياً 
مســـألة النطـــاق اإلقليمـــي للتحفظـــات الـــيت صـــاغتها دولـــة متعاقـــدة  

ريـخ خالفـة الـدول فـذة إزاءهـا يف  تكـون  ال كانت املعاهدة غـري 
فــذة، يف ذلـــك إذا كا إال مســألة مطروحــة نــت هـــذه املعاهــدة غــري 

التاريخ نفسه، إزاء أي من الدول الـيت نشـأ عنهـا االحتـاد؛ ألنـه، يف 
تعتـرب التحفظـات الـيت صـاغتها الدولـة املتعاقـدة  ال احلالة العكسـية،

 .)١١٨٤(املذكورة حتفظات مستمرة
اإلقليمي لتحفظات الدولـة اخللـف  النطاق ]٦-٥[ ٧-١-٥

 اإلقليم من جبزء املتعلقة اخلالفة يف حالة
عندما يرتتب على خالفة دول متعلقة جبزء من إقليم أن  
طرفـــاً  أو معاهـــدة، تكـــون الدولـــة اخللـــف دولـــة متعاقـــدةتنطبـــق 

، فــإن أي حتفــظ علــى تلــك املعاهــدة فيهــا، علــى ذلــك اإلقلــيم
ــة قــد  علــى ذلــك  ينطبــق أيضــاً  بقاً ســا صــاغتهتكــون تلــك الدول

ريخ خالفة الدول، اإلقليم اعتباراً   مل: ما من 
 تعرب الدولة اخللف عن نقيض هذا القصد؛ أو (أ) 
علـى يقتصـر تطبيقـه نطـاق من التحفظ أن  يتبني (ب) 

ريــــخ خالفــــة  ملــــا حـــدودهاداخــــل إقلـــيم الدولــــة اخللــــف  قبــــل 
 .على إقليم معني أو ،الدول

 التعليق
يتعلق هذا املبـدأ التـوجيهي حبـاالت انفصـال األقـاليم  )١( 

(اخلالفـة  ١٥وغري ذلك من التغريات اإلقليمية املشـار إليهـا يف املـادة 
. وتـنص هـذه املـادة ١٩٧٨ لعـام يف جزء مـن إقلـيم) مـن اتفاقيـة فيينـا

ريخ خالفة الدول، يبدأ نفاذ معاهدات الدولة على أنه، اعتباراً  من 
تتناولــه خالفــة الــدول، بينمــا ينقضــي نفــاذ  لــيم الــذياخللــف إزاء اإلق

معاهــــدات الدولــــة الســــلف إزاء هــــذا اإلقلــــيم. ويشــــكل هــــذا احلكــــم 
امتـداداً لقاعــدة املرونــة يف التطبيــق اإلقليمــي للمعاهــدات، املكرســة يف 

ميكـن أن ينطبـق  ال . ومـن مث١٩٦٩ لعـام من اتفاقية فيينـا ٢٩املادة 
الـيت االت احلعلى  ٢-١-٥و ١-١-٥ املبدأين التوجيهيني مشروعا

لنظــر، يف هــذه  ١٥تــدخل يف نطــاق املــادة  ، احلــاالتمــن االتفاقيــة 
__________ 

 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣٢انظر املادة  )١١٨٣( 
 أعاله. ٣-١-٥انظر املبدأ التوجيهي  )١١٨٤( 

 يتعلـــــق فيمـــــامـــــن حيـــــث املبـــــدأ خالفـــــة  توجـــــد يف الواقـــــع ال إىل أنـــــه
ــبملعاهــــدات. فــــرغم نعــــت الدولــــة املعنيــــة  ملعــــىن "الدولــــة اخللــــف"  ــــ

، ١٩٧٨ لعـام ة فيينـامـن اتفاقيـ ٢ مـن املـادة (د)١يف الفقرة املقصود 
ـــــف ـــــة املتعاقـــــدة مـــــا نوعـــــاً نفســـــها  "فهـــــي "ختل  وحتـــــتفظ بصـــــفة الدول

الدولــة الطــرف يف املعاهــدة الــيت اكتســبتها مبوجــب موافقتهــا علــى  أو
ذه املعاهدة وفقاً للمادة   .١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا ١١االلتزام 

جبــزء نتيجــة خلالفــة تتعلــق هــذه احلالــة  نشــوءوعنــد  )٢( 
مـن إقلـيم، فـإن نطــاق معاهـدة الدولـة اخللــف يتسـع ليشـمل اإلقلــيم 

ألمر. هذه احلالة، يبدو مـن املنطقـي اعتبـار أن انطبـاق  ويف املعين 
لتحفظــات  املعاهــدة علــى هــذا اإلقلــيم مرهــون، مــن حيــث املبــدأ، 

 ة.الدولة اخللف نفسها على تلك املعاهد سبق أن صاغتهااليت 
ـــــدأ  )٣(  ـــــط هـــــذا املب ـــــا أيضـــــاً رب ـــــك، ينبغـــــي هن ومـــــع ذل

علـــى أســـاس مبـــدأ الرتاضـــي الـــذي اً يقومـــان أيضـــومهـــا ســـتثناءين، 
يفــــــرض نفســــــه كثــــــرياً يف قــــــانون املعاهــــــدات بصــــــفة عامــــــة وقــــــانون 

لتايل، جيب يتسـع نطـاق الـتحفظ  أال التحفظات بصفة خاصة. و
 اخلالفة: ناولهتت إىل اإلقليم الذي

، وميكـن خمالفـة نيـةعندما تعرب الدولة اخللف عن - 
ـــة بســـحب جزئـــ لـــتحفظ يقتصـــر علـــى اإلقلـــيم ل يتشـــبيه هـــذه احلال

 ؛ أو)١١٨٥(خالفة الدول (الفقرة الفرعية (أ)) ناولهالذي تت
 نطــاقعنــدما يتضــح مــن الــتحفظ يف حــد ذاتــه أن  - 

 داخـــل حـــدودها الواقـــعتطبيقـــه يقتصـــر علـــى إقلـــيم الدولـــة اخللـــف 
علـــــــى إقلـــــــيم معـــــــني (الفقـــــــرة  أو ريـــــــخ خالفـــــــة الـــــــدول،قبـــــــل  ملـــــــا

 (ب)). الفرعية
هـــذا  ٧-١-٥وقـــد صـــيغ مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  )٤( 
ريــــخ خالفــــة  ال ليشــــمل املعاهــــدات النافــــذة إزاء الدولــــة اخللــــف يف 
تكـــن يف هـــذا التـــاريخ  مل ، بـــل أيضـــاً املعاهـــدات الـــيتفحســـب الـــدول

صـفة الدولـة املتعاقـدة فيهـا، كانت هلا فذة إزاء الدولة اخللف ولكن  
ملــادة  . ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ١٥وهــذه حالــة غــري مشــمولة 

اإلشــارة إىل املعاهــدة املعنيــة، يف وجيــب أن يفهــم مــن كلمــة "تنطبــق"، 
ــا تشـــمل هــاتني احلـــالتني اللتـــني جيــب علـــى دم التمييـــز يبــدو عـــ مـــا أ

 مبسألة التحفظات. يتعلق فيما ، يف هذا السياق،بينهما
احلالـــــة الـــــيت أيضـــــاً املبـــــدأ التـــــوجيهي  هـــــذايشـــــمل و  )٥( 

دولتــــــني  أو الدولــــــة الســــــلف والدولــــــة اخللــــــف طــــــرفني تكــــــون فيهــــــا
يف  - تكون إحـدامها طرفـاً واألخـرى دولـة متعاقـدة أو - متعاقدتني

ما قد   معنفس املعاهدة،   حتفظات غري متطابقة. صاغتاكو

__________ 
لســــــــــــحب  فيمــــــــــــا )١١٨٥(  ــــــــــــدأين اجلزئــــــــــــييتعلــــــــــــق   للــــــــــــتحفظ، انظــــــــــــر املب

لـــــد ٢٠٠٣ حوليـــــة( عليهمـــــا والتعليـــــق ١١-٥-٢و ١٠-٥-٢ التـــــوجيهيني ، ا
 ).١٠٦-١٠١ الثاين (اجلزء الثاين)، ص
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حالــــــــة  يتنـــــــاول ال هـــــــذاأن املبـــــــدأ التــــــــوجيهي غـــــــري  )٦( 
خــــر آأي نظــــام  أو "املعاهــــدات اإلقليميــــة" (املتعلقــــة بنظــــام للحــــدود

ســتخدام  ــذه  يتعلـق فيمــاحالــة اخلالفـة  ويف ).أراض بعينهـامتصـل 
 ٢-١-٥ التــوجيهياملبــدأ يف فــإن احللــول املعتمــدة  ،)١١٨٦(املعاهــدات

إجــــراء مــــع ، انفصــــاهلا تنطبــــق أو احتــــاد الــــدول حبــــاالتيتصــــل  فيمــــا
 صـيغتيقتضيه اختالف احلال، على التحفظات اليت التعديل الذي 

 بشأن هذه املعاهدات.
ر املرتتبة على توقيت  ]٧-٥[ ٨-١-٥ الدولة  عدم إبقاءاآل

 السلف الدولةصاغته حتفظ لى ع اخللف
لمبـــــدأ لوفقـــــاً  ،اخللـــــف الدولـــــة ال يصـــــبح عـــــدم إبقـــــاء 

الذي صـاغته تحفظ ، على ال٢-١-٥ أو ١-١-٥التوجيهي 
ـــة الســـلف  طـــرف يف  أو متعاقـــدةفـــذاً إزاء دولـــة أخـــرى الدول

عنــدما تتســلم  إال ،فيهــا طــرف أو منظمــة متعاقــدة أو املعاهــدة،
 بذلك. إشعاراً املنظمة  أو تلك الدولة

 التعليق
 ١٩٧٨ لعــام اتفاقيــة فيينــامــن  ٢٠ال تقــدم املــادة  )١( 

ر املرتتبــة مــن حيــث الزمــان علــى اإلعـــالن  حــًال مباشــراً ملســألة اآل
 الـــذي تصـــدره دولـــة مســـتقلة حـــديثاً لـــُتعلم، حـــني إصـــدارها إشـــعاراً 

ــا صــاغته تســتبقي حتفظــاً كانــت قــد  ال خلالفــة يف معاهــدة مــا، 
ب أوىل يف إطار  خالفة الدولة السلف؛ وينطبق الوضع نفسه من 

 انفصــــــــــاهلا، ألن اتفاقيــــــــــة فيينــــــــــا أو الــــــــــدول نتيجــــــــــة الحتــــــــــاد دول
تتنـــاول مســـألة مصــري حتفظـــات الدولـــة الســـلف يف  ال ١٩٧٨ لعــام

الفقـه قـد وجـدا حـًال  أو يبدو أن املمارسـة العمليـة وال هذا اإلطار.
ا قد تكون   ما. أمهية عملية إىل حد ذاتهلذه املسألة مع أ

ر م )٢(  نتجـت ن حيث الزمان، سـواء وفيما خيص اآل
الدولــة اخللــف حتفظــاً صــوغ  أو "منــاقض اإلعــراب عــن "قصــد عــن

الدولة صاغته "يتناول نفس املسألة" اليت كانت حمل التحفظ الذي 
، يبدو من املعقول أن يُعامل عدم اإلبقاء على حتفـظ )١١٨٧(السلف

لتايل الخالفة دول معاملة سحب  إثر لقواعد لتحفظ، وأن خيضع 
مـــن  ٢٢العاديـــة لقـــانون املعاهـــدات علـــى النحـــو املـــدّون يف املـــادة 

(أ) من املادة ٣. ووفقاً للفقرة ١٩٨٦و ١٩٦٩ يفيينا لعام يتاتفاقي
 ،مــن دليــل املمارســة ٨-٥-٢املــذكورة، املكــررة يف املبــدأ التــوجيهي 

__________ 
لفقـــه الـــدويل فيمـــا )١١٨٦(  بوجـــه خـــاص  ، انظـــربشـــأن هـــذه املســـألة يتعلـــق 

ـــــــــةكمـــــــــة الدائمـــــــــة احملاألمـــــــــر الصـــــــــادر عـــــــــن  كـــــــــانون   ٦املـــــــــؤرخ  ةالدوليـــــــــ للعدال
 :املنــاطق احلـرة يف سـافوا العليــا ومقاطعـة ِجكــس يف قضـية ١٩٣٠ األول/ديسـمرب

Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Order of 6 

December 1930, P.C.I.J., Series A, No. 24, p. 17 ، احلكم الصادر يف نفس و
 .P.C.I.J., Series A/B, No. 46, p. 63, at p: ١٩٣٢حزيران/يونيه  ٧القضية يف 

145. 
 ٣و ١والفقــرتني  ١-١-٥مــن املبـدأ التــوجيهي  ١انظـر أعــاله الفقـرة  )١١٨٧( 

 .٢-١-٥من املبدأ التوجيهي 

 حكـميتفـق علـى  مـا مل أو تنص املعاهدة على حكم خمالف، مل "ما
لنسبة إىل  ما يصبح سحب حتفظ ال ]...[ خمالف، فذ املفعول 

عنــدما تتســـلم تلــك الدولــة إشــعاراً بـــذلك  إال أخــرى دولــة متعاقــدة
 السحب".

مـــــــع إجـــــــراء املبـــــــدأ التـــــــوجيهي،  هـــــــذاويكـــــــرر إذن  )٣( 
يقتضــيه اخــتالف احلــال، القاعــدة الــواردة يف الفقــرة التعــديل الــذي 

ـــا لعـــام يتمـــن اتفـــاقي ٢٢ ة(أ) مـــن املـــاد٣ ، ١٩٨٦و ١٩٦٩ يفيين
ســــحب ر  يتعلــــق فيمــــا ،٨-٥-٢املبــــدأ التــــوجيهي  واملكـــررة يف

وهــذا احلـل الــذي يفــرض نفســه ببداهــة . الـتحفظ مــن حيــث الزمــان
اخلالفـــــة يف املعاهـــــدة (ويف الـــــتحفظ) حبكـــــم  حتـــــدثمؤكـــــدة حـــــني 

ميكـن  فـال القانون يبدو قابًال للتطبيق على مجيع فرضـيات اخلالفـة:
ا ذلـــــك الســـــحب إذا  إال لألطـــــراف األخـــــرى أن تضـــــع يف حســـــبا

شعار كتايب) أحيطت  بقصد الدولة اخللف. )١١٨٨(علماً (
ــــــــــأخرة  التحفظــــــــــات ]٩-٥[ ٩-١-٥ ــــــــــيتاملت  صــــــــــوغها ت ال

 خلف دولة
 : إذا صاغتهمتأخراً  حتفظاً  التحفظ عتربيُ  
 َأشــَعرتأن تكــون قــد بعــد  دولــة مســتقلة حــديثاً  )أ( 
 أو يف املعاهدة؛ خبالفتها

 ســتقلة حــديثاً ليســت مــن الــدول املدولــة خلــف  (ب) 
صفتها كدولة به ثبت تاإلشعار الذي أن تكون قد أصدرت بعد 

ريــخ خالفــة  فــذة تكــن مل طــرف يف معاهــدةك أو متعاقــدة يف 
ــة إزاء الــدول  ــة الســلف كانــت دول ــة الســلف، لكــن الدول الدول

 متعاقدة فيها؛ أو

 ســتقلة حــديثاً ليســت مــن الــدول املدولــة خلــف  (ج) 
 .خالفة الدولعقب تلك الدولة جتاه فذة ظلت معاهدة إزاء 

 التعليق
مــن شــك يف أن للدولــة املســتقلة حــديثاً  مــا همــع أنــ )١( 
حتفظات على معاهدة ترغب يف أن تكون خلفاً فيها،  صوغحقاً يف 

تكــن  مل وكــذلك للــدول اخللــف األخــرى عنــدما يتعلــق األمــر مبعاهــدة
ريــخ خالفــة الــدول جيــوز أن  ال ،)١١٨٩(فــذة إزاء الدولــة الســلف يف 

املبــدأ التــوجيهي  وحيــدد هــذا يكـون هلــذا احلــق إطــار زمــين غـري حمــدود.
ـــة  ثـــالث حـــاالت جيـــب أن خيضـــع فيهـــا الـــتحفظ الـــذي تصـــوغه دول
لتحفظــــــــــات املتــــــــــأخرة وفــــــــــق  خلــــــــــف للنظــــــــــام القــــــــــانوين املتعلــــــــــق 

 ٢-٣-٢و ١-٣-٢منصــــوص عليــــه يف املبــــادئ التوجيهيــــة  هــــو مــــا

__________ 
املتعلــــق بشــــكل ســــحب الــــتحفظ،  ٢-٥-٢انظــــر املبــــدأ التــــوجيهي  )١١٨٨( 

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٣ حولية( والتعليق عليه  ).٨٨-٨٦ الثاين)، ص، ا
مـــن  ٣والفقـــرة  ١-١-٥مـــن املبـــدأ التـــوجيهي  ٢انظـــر أعـــاله الفقـــرة  )١١٨٩( 

 .٢-١-٥املبدأ التوجيهي 
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ـــــة ٥-٣-٢و ٣-٣-٢و ا اللجنـــــة بصـــــفة مؤقت ـــد . )١١٩٠(الـــــيت اعتمــ
ــذا اخلصــوص  ن  ينبغــيو  )١١٩١(١-٣-٢املبــدأ التــوجيهي التــذكري 

يــنص علــى أن صــوغ حتفــظ متــأخر خيضــع لشــرط عــدم اعــرتاض أي 
طــــرف مــــن األطــــراف املتعاقــــدة األخــــرى، األمــــر الــــذي يراعــــي مبــــدأ 

 الرتاضي مراعاة كاملة. 
واحلالـــــــــــة األوىل وردت اإلشـــــــــــارة إليهـــــــــــا يف الفقـــــــــــرة  )٢( 
لتحفظات اليت قد تصوغها دول الفرعية ة مستقلة (أ). واألمر يتعلق 

خلالفـــــة. هــــذا الصـــــدد، يبـــــدو  ويف حــــديثاً بعـــــد إصــــدارها اإلشـــــعار 
ممارسـة إن كانـت تنـوي اعتبار أن على الدولة املسـتقلة حـديثاً  معقوالً 

حقهــا يف صــوغ حتفظــات علــى املعاهــدة الــيت ختلــف فيهــا ســلفها أن 
خلالفــة. وهــذا واضــح ضــمنياً يف اإلذلــك حينمــا تقــدم تفعــل  شــعار 

ـــــوجيهي  ـــــدأ الت ـــــف التحفظـــــات املـــــذكور يف املب مـــــن دليـــــل  ١-١تعري
الــذي يــذكر مــن بــني العناصــر الزمنيــة املضــمنة يف تعريــف و املمارســة، 

خلالفـــة يف معاهـــدة"،  ]دولـــة مـــا["تقـــدمي  وقـــتالتحفظـــات  إشـــعاراً 
ـــــك علـــــى غـــــرار   يـــــة فيينـــــامـــــن اتفاق ٢(ي) مـــــن املـــــادة ١ الفقـــــرةوذل

 فيينـــا مـــن اتفاقيــة ٢(د) مــن املــادة ١للفقـــرة  وخالفــاً  - ١٩٧٨ لعــام
ســــبق أن  ممــــا ســـتنتجيُ أن إذاً . ويبــــدو مـــن اجلــــائز )١١٩٢(١٩٦٩ لعـــام

لتـاريخ لدولة مستقلة حديثاً يف وقت الحق تصوغها التحفظات اليت 
ملعــــىن الــــوارد يف املبــــادئ املــــذكور جيــــب  اعتبارهــــا حتفظــــات متــــأخرة 

 ة املشار إليها يف الفقرة السابقة.التوجيهي
نظام التحفظات املتأخرة وألسباب مماثلة، يبدو أن  )٣( 

ينطبق على احلالة املشار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة (ب)، وهـي حالـة 
دولة خلف ليست دولة مستقلة حديثاً بعـد تصوغه الذي  التحفظ

كطــرف يف  أو ريــخ اإلشــعار الــذي يثبــت صــفتها كدولــة متعاقــدة
ريخ خالفة الدول، جتاه الدولفذة تكن مل معاهدة السلف  ة، يف 

مبوجــــب وذلـــك لكـــن الدولـــة الســــلف كانـــت دولـــة متعاقــــدة فيهـــا، 
__________ 

ـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة  )١١٩٠(   ٢-٣-٢و ١-٣-٢لالطـــــــــالع علـــــــــى نـــــــــص املب
لــــد الثــــاين (اجلــــزء الثــــاين) ٢٠٠١ حوليــــةوالتعليــــق عليهــــا، انظــــر  ٣-٣-٢و ، ا

 ٥-٣-٢، ولالطــالع علــى نــص املبــدأ التــوجيهي ٢٤٤-٢٣٦ والتصــويب، ص
ـــــــــــه، انظـــــــــــر  ـــــــــــق علي ـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء الثـــــــــــاين)،٢٠٠٤ حوليـــــــــــةوالتعلي لـــــــــــد الث  ، ا

 .١٣٤-١٣٢ ص
ـــــــــوجيهي، انظـــــــــر  )١١٩١(  ـــــــــدأ الت ـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا املب لالطـــــــــالع علـــــــــى التعلي

لد الثاين (اجلزء الثاين) والتصويب، ص٢٠٠١ حولية  .٢٤١-٢٣٦ ، ا
، ١-١للتحفظات، حسبما ورد يف املبدأ التـوجيهي  التعريف الكامل )١١٩٢( 

ً كانــــــت صــــــيغته ‘ الــــــتحفظ’يعــــــين "جــــــاء نصــــــه كــــــاآليت:  ً، أ ً انفــــــراد إعــــــال
التصـــديق  منظمـــة دوليـــة عنـــد توقيـــع معاهـــدة أو تســـميته، تصـــدره دولـــة أو أو

تصـدره  االنضـمام إليهـا أو املوافقـة عليهـا أو قبوهلـا أو إقرارها رمسيـاً أو عليها أو
خلالفـة يف معاهــدةد ـدف بــه الدولـة أوولـة عنــد تقـدميها إشــعاراً  املنظمــة  *، و

تعـــديل األثـــر القـــانوين ألحكـــام معينـــة مـــن املعاهـــدة مـــن حيـــث  إىل اســتبعاد أو
لالطــالع . و "هــذه املنظمــة الدوليــة انطبــاق تلــك األحكــام علــى هــذه الدولــة أو

، ١-١هي يضـمن املبـدأ التـوجعلى أسباب إدراج هذه اإلشارة إىل خالفة الـدول 
لـــد الثـــاين (اجلـــزء ١٩٩٨ حوليـــةيف  املبـــدأ التـــوجيهيالتعليـــق علـــى هـــذا انظـــر  ، ا

ن٢٠٣ صالثاين)،   .)٦(و )٥( ، الفقر

هو  وكما .٢-١-٥من املبدأ التوجيهي  ٣الشروط املبّينة يف الفقرة 
إىل مفهــــــوم "الدولــــــة هنــــــا ، جيــــــب النظــــــر األمــــــر يف ذلــــــك احلكــــــم

أكثــر  أو واحــدة يعــيند الــدول، بوصــفه احتــا تالســلف"، يف حــاال
 من الدول السلف.

تشــري إىل ذلــك الفقــرة الفرعيــة (ج) مــن  وكمــا هــذا، )٤( 
هـــذا املبـــدأ التـــوجيهي، جيـــب أن يطبـــق نفـــس احلـــل علـــى أي حتفـــظ 

دولــــة خلــــف مــــن غــــري الــــدول املســــتقلة حــــديثاً إزاء معاهــــدة  تصــــوغه
فذًة جتاه تلك الدولـة. مثـل هـذه  ويف تظل، على إثر خالفة الدول، 

 ٢-١-٥مـــن مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  ٢تعـــرتف الفقـــرة  ال احلالـــة،
حلــق يف صــوغ حتفظــات تكــن الدولــة الســلف قــد  مل للدولــة اخللــف 

لــة اخللــف حتفظـاً جديــداً علــى صـاغتها. ومــع ذلــك، إذا صـاغت الدو 
يــدعو إىل معاملتهــا معاملــة ختتلــف  مــا املعاهــدة املعنيــة، فلــيس هنــاك

عــن املعاملــة الــيت ميكــن أن تســتفيد منهــا أي دولــة أخــرى مبنعهــا مــن 
 .)١١٩٣(االستفادة من النظام القانوين للتحفظات املتأخرة

 االعرتاضات على التحفظات وخالفة الدول ٢-٥
 االعرتاضـــات علـــى اخللـــف الدولـــة قـــاءإب ]١٠-٥[ ١-٢-٥

 السلف الدولةصاغتها  اليت
عتــرب الدولــة تُ  ،٢-٢-٥حكــام املبــدأ التــوجيهي  رهنــاً  
الدولـة السـلف إزاء صـاغته اعـرتاض  قـد أبقـت علـى أياخللف 
 دولــــــة أو منظمــــــة متعاقــــــدة أو متعاقـــــدةدولــــــة صــــــاغته حتفـــــظ 

عن  عند اخلالفة تعرب ما مل منظمة دولية طرف يف املعاهدة، أو
 .نقيض هذا القصد

 التعليق
ومعه املبادئ التوجيهيـة  -يرمي هذا املبدأ التوجيهي  )١( 
 إىل ســــــــــد ثغــــــــــرات اتفاقيــــــــــة فيينــــــــــا - ٦-٢-٥إىل  ٢-٢-٥ مــــــــــن
تُعـــــىن مبصـــــري االعرتاضـــــات علـــــى  ال . فتلـــــك االتفاقيـــــة١٩٧٨ لعـــــام

الــدول. التحفظــات (وال حــىت بقبــول التحفظــات) يف ســياق خالفــة 
وكانت اللجنة نفسها قد تركت مسألة االعرتاضات مفتوحة، رغم أن 

ــذا الشــأن والــدوك قــرتاح جزئــي  . وعلــى الــرغم مــن )١١٩٤(قــد تقــدم 
ــــــذا اخلصــــــوص قدمــــــه ممثــــــل هولنــــــدا وإعــــــراب بعــــــض  )١١٩٥(طلــــــب 

خبالفــة الــدول يف املعاهــدات املشــاركني يف مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين 

__________ 
 .٢-١-٥انظر أعاله التعليق على املبدأ التوجيهي  )١١٩٣( 
ه الفقرة ( )١١٩٤(   ) من التعليق على هذا املبدأ التوجيهي.٥انظر أد
 )١١٩٥( Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  ٢٥، ٢٧ أعـاله)، اللجنـة اجلامعـة، اجللســة ١١٠٣(احلاشـية 
نيســـان/أبريل  ٢٦، ٢٨؛ واجللســـة ٧٠، الفقـــرة ١٩٢ ، ص١٩٧٧نيســـان/أبريل 

ر/مــــــــــــــــــايو ٤، ٣٥؛ واجللســــــــــــــــــة ٣٢، الفقـــــــــــــــــرة ١٩٨ ، ص١٩٧٧ ، ١٩٧٧ أ
 .١٩، الفقرة ٢٣٦ ص
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، فـإن اللجنـة تركـت هـذه )١١٩٦(الثغرة يف االتفاقيـةعن القلق إزاء هذه 
 الثغرة على حاهلا.

ويتعلق األمر هنا مبوقف متعمد، على النحو الذي  )٢( 
ســـني رئـــيس جلنـــة  ،شـــرحه يف أثنـــاء انعقـــاد املـــؤمتر مصـــطفى كامـــل 

الصــياغة، حيــث قــال: "أولــت جلنــة الصــياغة عنايــة خاصــة ملســـألة 
ضـــــــــــات علـــــــــــى تلـــــــــــك االعرتاضـــــــــــات علـــــــــــى التحفظـــــــــــات واالعرتا

رهــا ممثــل هولنــدا. و و االعرتاضــات،   ، علــى حنــوالحظــتقــد الــيت أ
سـيما  وال ،١٩ملـادة على اجلنة القانون الدويل يتضح من تعليق  ما

، أن ])١١٩٧([)٥٥، ص .80/4A/CONF(الوثيقـــــة  همنـــــ )١٥(الفقـــــرة 
 ليخضــع تنظيمهــا تُركــتتعــاجل هــذه املســألة الــيت  ال املــادة املــذكورة

 .)١١٩٨(الدويل"للقواعد العامة للقانون 
(الــــذي أصــــبح الحقــــاً  ١٩مل يــــنظم مشــــروع املــــادة و  )٣( 
لجنــة يف ال) الــذي اعتمدتــه ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠ املــادة

مســألة االعرتاضــات علــى هــو اآلخــر ، ١٩٧٤ عــام القــراءة الثانيــة يف
 اإلغفــالالتحفظــات يف ســياق خالفــة الــدول. وهنــا أيضــاً، جــاء هــذا 

 تلك املادة أنتعليقها على ذكرت اللجنة يف  إذ ،عن عمد
مـــن املستصـــوب، طبقـــاً للـــنهج األساســـي الـــذي اتبعتـــه اللجنـــة بشـــأن مشـــاريع 

ة علــــى قبــــول لقواعــــد العاديــــة املنطبقــــلتنّظمهــــا اهــــذه املســــائل تُــــرتك املــــواد، أن 
تقـــتض  مـــا مل ه،علـــى اعتبـــار أنـــوذلـــك  ،التحفظــات وعلـــى االعرتاضـــات عليهـــا

الدولــة املســـتقلة فــإن  ،احلاجــة اعتمــاد أحكــام خاصــة يف ســـياق خالفــة الــدول
 .)١١٩٩(حديثاً حتل حمل الدولة السلف

ــــة رأت أن انتقــــال الن  تلــــك الكلمــــات األخــــريةوقــــد تــــوحي  لجن
 .)١٢٠٠(كون القاعدةياالعرتاضات إىل الدولة اخللف ينبغي أن 

__________ 
 (مدغشقر). ٨٥، الفقرة ١٩٤ ، ص٢٧اجللسة املرجع نفسه،  )١١٩٦( 
ه الفقرة ( )١١٩٧(   ) من التعليق على هذا املبدأ التوجيهي.٣انظر أد
 )١١٩٨( Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  ــــــــة اجلامعــــــــة، اجللســــــــة  ١١٠٣(احلاشــــــــية ، ٣٥أعــــــــاله)، اللجن
 .١٧، الفقرة ٢٣٦ ص

لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ١٩٧٤ حوليـة )١١٩٩(  ، A/9610/Rev.1، ا
) مــن ٢٣، الفقــرة (٢٢٧ التعليــق؛ وانظــر أيضــاً ص) مــن ١٥، الفقــرة (٢٢٦ ص

ــــــق ــــــدول يف املعاهــــــدات . وخــــــالل مــــــؤمتر التعلي األمــــــم املتحــــــدة املعــــــين خبالفــــــة ال
ــذا  ،اخلبـري االستشـاريالسـري فرانســيس فـاالت، ، ذّكـر ١٩٧٨-١٩٧٧ لعـامي
 Official Records of the United Nations Conference onانظــر  الشــرح؛

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  ٢٧اجللســــــة اللجنــــــة اجلامعــــــة، ، أعــــــاله) ١١٠٣(احلاشــــــية، 
 .٨٣الفقرة  ،١٩٤ ص

 Imbert, "La question des réserves dans la الصـدد ـذا انظـر )١٢٠٠( 

décision arbitrale du 30 juin 1977 ..." ٥٣٤املــذكور (احلاشــية ، املرجــع 
 .١٢٦ احلاشية ،٣٢٠ ص أعاله)،

ولتربيـــر الســـكوت عـــن معاجلـــة مســـألة االعرتاضـــات  )٤( 
ر القانونيـــة  علـــى التحفظـــات، ســـاقت اللجنـــة حجـــة تســـتند إىل اآل

حيــة، أن االعــرتاض علــى  .لتلــك االعرتاضــات فقــد الحظــت، مــن 
يكــاد خيتلــف عــن الوضــع الــذي  ال  "الــتحفظ يــؤدي إىل وضــع قــانوين

ـــوكـــــان سيســـــود  ــ ـــــك ،)١٢٠١(االعـــــرتاض"َصـــــغ يُ  مل ل يكـــــن  مـــــا مل وذل
شارة صرحية تعرب   ً املعرتضة عـن الدولة  ااالعرتاض املذكور مقرت

املعاهـــــدة بينهـــــا وبـــــني الدولـــــة املتحفظـــــة؛ بـــــدء نفـــــاذ اعتزامهـــــا منـــــع 
حيــة أخـــرى، يف احلالــة املعاكســـة، إىل أن االعـــرتاض  وأشــارت، مـــن 

فذة  ً مبثل هذه اإلشارة، فلن تكون املعاهدة  ريخإذا كان مقرت  يف 
، يعـين ضـمنياً  ممـا ،)١٢٠٢(اخلالفة بني الدولة السلف والدولـة املتحفظـة

تـــرب أن االعرتاضـــات الســـابقة مـــن جهـــة أخـــرى، أن اللجنـــة كانـــت تع
ا الدولة السلف   .تظل سارية(ذات األثر األقصى) اليت أبد

نــدرة  أكــدموقــف والــدوك الــذي أيضــاً وكــان هــذا هــو  )٥( 
ــال، واقــرتح مــع ذلــك، متبعــاً مــن جديــد اقرتاحــات  املمارســة يف هــذا ا

، أن تطبق علـى )١٢٠٣(د. ب. أوكونيل املقدمة إىل رابطة القانون الدويل
لتحفظـــات، مـــع  إجـــراء التعـــديل الـــذي االعرتاضـــات القواعـــد املتعلقـــة 

. ويعـين ذلـك، علـى وجـه اخلصـوص، أن )١٢٠٤(يقتضيه اخـتالف احلـال
لتحفظــــات الــــيت علــــ يطبَّــــق ى االعرتاضــــات نفــــس االفــــرتاض اخلــــاص 

الــدول املســتقلة حــديثاً، وهــو االفــرتاض الــذي اعتمدتــه اللجنــة  تصــوغها
مـــن  ١، وتكـــرر يف الفقـــرة ١٩مـــن مشـــروع املـــادة  ١يف الفقـــرة الحقـــاً 

__________ 
واملبـــادئ التوجيهيـــة  ٣-٤ومـــع ذلـــك، انظـــر أعـــاله املبـــدأ التـــوجيهي  )١٢٠١( 

 ، والتعليقات عليها.٧-٣-٤إىل  ١-٣-٤ من
لـــــــــــد الثـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء األول)، الوثيقـــــــــــة ١٩٧٤ حوليـــــــــــةانظـــــــــــر  )١٢٠٢(  ، ا

A/9610/Rev.1أيــدوقــد . ١٩ى املــادة ) مــن التعليــق علــ١٤، الفقــرة (٢٢٦ ، ص 
أعــــــــــاله)،  ٦٧٦احلاشــــــــــية ، املرجــــــــــع املــــــــــذكور (Ruda االســــــــــتدالل:هــــــــــذا رودا 
كالبــرس:   املالحظــات االنتقاديــة الــيت أبــداها لكــن انظــر أيضــاً  .٢٠٨-٢٠٧ ص

J. Klabbers, "State succession and reservations to treaties", in J. Klabbers 

and R. Lefeber (eds.), Essays on the Law of Treaties: a Collection of 

Essays in Honour of Bert Vierdag, The Hague, Martinus Nijhoff, 1998, 

pp. 109-110. 
خالفــة " مبســألة املعنيـةمقـرر اللجنــة  اقرتحهــا ١٣ "نقطـة إضــافية" رقـم )١٢٠٣( 

: "ات معينــــة أخــــرىالتزامــــ الــــدول اجلديــــدة للــــدول الســــلف يف املعاهــــدات ويف
ر املرتتبــة الوضــع الدولــة اجلديــدة  خــذ"عنــدما  آل ــا تقــر  القــانوين لســلفها، فإ
طــرف  أصــدرهاعرتاضــات علــى حتفــظ منــاف مــن الســلف املــذكور  أبــداه مــا علــى
 إزاءميكــن أن يســري الــتحفظ  معاهــدة متعــددة األطــراف. وعليــه، ال بشــأن آخــر

 International Law(عـن هـذه االعرتاضـات"  تتنـازل رمسيـاً  الدولة اجلديـدة، مـا مل

Association, Interim Report of the Committee ... ) ١١١٤انظـر احلاشـية 
لـــد ١٩٦٩ يـــةحوليف التقريـــر الثــاين للســـري مهفـــري والــدوك،  أعــاله)، مقتـــبس ، ا

 .)١٧، الفقرة ٤٩ ، صAdd.1-2و A/CN.4/214الثاين، الوثيقة 
عـــن  يف تقريـــره الثالـــث الـــوارد ٩(أ) مـــن مشـــروع املـــادة ٣انظـــر الفقـــرة  )١٢٠٤( 

ن  "تسـري أيضــاً خالفـة الـدول يف املعاهـدات:   ١القواعـد الـيت تـنص عليهـا الفقــر
لتحفظــات، مــع  فيمــا ٢و يقتضــيه اخــتالف احلــال، إجــراء التعــديل الــذي يتعلــق 

لــد الثــاين، ١٩٧٠ حوليــة، التحفظــات"الــيت تبــدى علــى علــى االعرتاضــات  ، ا
 .٤٧ ، صAdd.1و A/CN.4/224الوثيقة 
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. وأعــرب املقــرر اخلــاص )١٢٠٥(١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠املــادة 
ييــده أيضــاً ــذا املوضــوع املعــينالثــاين  ، الســري فرانســيس فــاالت، عــن 

الدولـــة الســـلف مـــن اعرتاضـــات: "بعـــد  صـــاغته مـــا لقرينـــة اإلبقـــاء علـــى
فــــرتاض اســـــتمرار  إمعــــان النظــــر، فـــــإن احلجــــج الـــــيت تــــدعم التمســـــك 

أيضـــاً افـــرتاض اإلبقـــاء علـــى االعرتاضـــات، وهـــو  تـــدعمالتحفظـــات إمنـــا 
حسبما أكد من جهة افرتاض متأصل يف املشروع احلايل"، وخصوصاً، 

أخرى، أن "للدولة اخللف دائماً حق سحب االعـرتاض مـىت رغبـت يف 
ذلــــك". ومــــع هــــذا، اعتــــرب الســــري فرانســــيس أن "ال حاجــــة إىل تعقيــــد 

 .)١٢٠٦(العرتاضات" املشروع بصوغ أحكام صرحية تتعلق
وتتواصــل حـــىت اليـــوم هــذه النـــدرة يف املمارســـة الـــيت   )٦( 

ــــو  ٣٥غــــا قــــد ســــبق أن أشــــار إليهــــا منــــذ  كــــان األســــتاذ جورجي
أن بعــــــض جوانــــــب إىل اإلشــــــارة مــــــع ذلــــــك ينبغــــــي . و )١٢٠٧(عامــــــاً 

ــــــــــــــا تســــــــــــــاند اإلبقــــــــــــــاء علــــــــــــــى  املمارســــــــــــــة احلديثــــــــــــــة تــــــــــــــوحي 
خاص إىل عدة حـاالت  اإلشارة بشكل. وميكن )١٢٠٨(االعرتاضات

أبدتـه  مـا أكدت فيها دولة مستقلة حديثاً، عند اإلشعار خبالفتهـا،
ا دول أطراف يف الدولة السلف م ن اعرتاضات على حتفظات أبد

. وكانـــــت مثـــــة أيضـــــاً حـــــاالت قليلـــــة ُســـــحبت فيهـــــا )١٢٠٩(املعاهـــــدة
ا الدولـــــة الســـــلف، مـــــع إبـــــداء اعرتاضـــــات  االعرتاضــــات الـــــيت أبـــــد

. وفيمــــا خيــــص الــــدول اخللــــف الــــيت )١٢١٠(جديــــدة يف نفــــس الوقــــت
كيا اإلشــارة مــثًال إىل أن ســلوفا ميكــن ليســت دوًال مســتقلة حــديثاً، 
كانت تشيكوسلوفاكيا قد أبدته  ما قد أعلنت صراحة اإلبقاء على

ا دول أطـراف أخـرى يف  من اعرتاضـات علـى التحفظـات الـيت أبـد
__________ 

 .١-١-٥من املبدأ التوجيهي  ١الفقرة أعاله انظر  )١٢٠٥( 
لــد ١٩٧٤ حوليــةالتقريــر األول عــن خالفــة الــدول يف املعاهــدات،  )١٢٠٦(  ، ا

 .٢٨٩، الفقرة ٥٤ ، صAdd.1-6و A/CN.4/278الثاين (اجلزء األول)، الوثيقة 
 )١٢٠٧( Gaja, "Reservations to treaties ...") ١١٢١ احلاشــية، املرجــع املــذكور 

 .٥٦ أعاله)، ص
ـــذا الصـــدد  )١٢٠٨(   R. Szafarz, "Vienna Convention onانظـــر 

succession of States in respect of treaties: a general analysis", Polish 

Yearbook of International Law, vol. 10 (1979-1980), p. 96 .ويعتـرب ج. 
، من  عرتاضـات اإلبقـاء علـى االافـرتاض تتعـارض مـع  ، أن املمارسـة الحيتـهغا

ا االفــــرتاض تكفــــي ملســــاندة هــــذ ال الدولــــة الســــلف، ولكنهــــا أيضــــاً  تبــــديهاالــــيت 
)Gaja, "Reservations to treaties ...") ١١٢١احلاشـــية ، املرجــع املــذكور 

 .)٥٧ ، صأعاله)
اتفاقيــــة فيينــــا للعالقــــات الدبلوماســــية: كــــررت مالطــــة، عنــــد اخلالفــــة،  )١٢٠٩( 

ـــا بعـــض االعرتاضـــات الـــيت كانـــت قـــد أبـــد ا اململكـــة املتحـــدة، وأعلنـــت تونغـــا أ
ا اململكــــــة املتحــــــدة فيمــــــا خيــــــص التحفظــــــات  "تتبــــــىن" االعرتاضــــــات الــــــيت أبــــــد

ا مصـــر ( ت الـــيت أصـــدر  ٣٥٩احلاشـــية ( ... Multilateral Treatiesواإلعـــال
(تونغـــا) )؛ واتفاقيــة البحــر اإلقليمــي واملنطقــة املتامخــة ٣-، الفصــل الثالــثأعــاله)

)؛ واتفاقيــة أعــايل البحــار (فيجــي) ١-(املرجــع نفســه، الفصــل احلــادي والعشــرون
 )؛ واتفاقيــة اجلــرف القــاري (تونغــا)٢-(املرجــع نفســه، الفصــل احلــادي والعشــرون

 ).٤-(الفصل احلادي والعشرون
الفصــــــــــــل ، املرجــــــــــــع نفســــــــــــه( (فيجــــــــــــي)اتفاقيــــــــــــة أعــــــــــــايل البحــــــــــــار  )١٢١٠( 

 .)٢-والعشرون احلادي

. وعلـــى نفـــس املنـــوال، أعلنـــت )١٢١١(املعاهـــدات الـــيت خلفتهـــا فيهـــا
ا  مجهورية يوغوسالفيا االحتادية اإلبقاء علـى االعرتاضـات الـيت أبـد

فعلتــــه أيضــــاً مجهوريــــة اجلبــــل  مــــا وهــــو ،)١٢١٢(يوغوســــالفيا الســــابقة
ا صـــــربيا واجلبـــــل  األســـــود إزاء االعرتاضـــــات الـــــيت كانـــــت قـــــد أبـــــد

 .)١٢١٣(األسود
ـــا هـــذه املمارســـة  )٧(  ـــر  والكيفيـــة الـــيت ينبغـــي أن تفسَّ

: فهـــي تنحـــو منحـــى احلديثـــة العهـــد ليســـت واضـــحة متـــام الوضـــوح
علـــى عـــدم وجـــود  االســـتمرارية ولكـــن ميكـــن أيضـــاً أن تُعـــّد شـــاهداً 

ت وإال فـال -قاعدة راسخة  وعلـى  .)١٢١٤(فائـدة مـن هـذه اإلعـال
 املبدأ يف، الرغم من ذلك، يبدو أن احلكمة واملنطق يفرضان العودة

ن و إىل احلل الذي اقرتحه والـدوك،  ،١-٢-٥ التوجيهي القاضـي 
إجـراء على االعرتاضات النظام الساري علـى التحفظـات مـع  يطبَّق

نـ)١٢١٥(يقتضـيه اخـتالف احلـالذي التعديل ال ه رغـم ، مـع التـذكري 
ايــة املطـــاف عــدم تضــمني مشــروع موادهـــا  أن اللجنــة فضــلت يف 

احلـل  أحكاماً خبصوص مسـألة االعرتاضـات علـى التحفظـات، فـإن
يف اللجنـــــــة أي اعرتاضـــــــات يثـــــــر  مل الـــــــذي اقرتحـــــــه املقـــــــرر اخلـــــــاص

 مضمونه. على
الــذي  وعلــى غــرار افــرتاض اإلبقــاء علــى التحفظــات  )٨( 

، ١٩٧٨ لعـــــام مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٢٠مـــــن املـــــادة  ١كرســـــته الفقـــــرة 
لنســبة يســوِّغه  مــا لــهافــرتاض اإلبقــاء علــى االعرتاضــات  فــإن ســواء 

لنسبة للدول اخللـف األخـرى. ولكـن، يف  أو للدول املستقلة حديثاً 
افــرتاض اإلبقــاء  يشــهدثــر، أك أو بعــض حــاالت االحتــاد بــني دولتــني

علـــى االعرتاضـــات اســـتثناءات يتطـــرق إليهـــا مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي 
٢-٢-٥.  

 يشـــري بشـــكل ١-٢-٥ورغـــم أن املبـــدأ التـــوجيهي  )٩( 
أي الدولة اليت حتل حمل دولة أخرى فيما  ،"الدولة اخللف"إىل  عام

ملسؤولية عن العالقـات الدوليـة لإلقلـيم  يُعـىن ال فإنـه ،)١٢١٦(يتصل 
، اخلالفــة طريــق عــنحلــاالت الــيت تكتســب فيهــا دولــة خلــف،  إال

كدولة طـرف يف معاهـدة مـا، سـواء متـت  أو صفتها كدولة متعاقدة
إشعار. وعلى العكس مبوجب  أو هذه اخلالفة تلقائياً حبكم القانون

ينطبـــــق االفـــــرتاض املنصـــــوص عليـــــه يف هـــــذا املبـــــدأ  ال مـــــن ذلـــــك،
ختلف سلفها  ال التوجيهي على احلاالت اليت تقرر فيها دولة خلف

__________ 
 أعاله. ١١٦١ انظر احلاشية )١٢١١( 
 أعاله. ١١٦٢انظر احلاشية  )١٢١٢( 
 أعاله. ١١٦٣انظر احلاشية  )١٢١٣( 
تنطبـــق املالحظـــة نفســـها علـــى العديـــد مـــن التوضـــيحات املقرتحـــة يف  )١٢١٤( 

 بشـــكللكـــن األمـــر ملفـــت للنظـــر هنـــا  ،مـــن دليـــل املمارســـة اجلـــزء اخلـــامسإطـــار 
 خاص بسبب الندرة الشديدة ألي سوابق.

 ) من التعليق على هذا املبدأ التوجيهي.٥الفقرة (انظر أعاله  )١٢١٥( 
الـــــواردين، علـــــى  "الدولـــــة اخللـــــف"و "خالفـــــة الـــــدول"انظـــــر تعريفـــــي  )١٢١٦( 

 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٢(ب) و(د) من املادة ١التوايل، يف الفقرة 
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طرفــاً يف  أو حبكــم القــانون أن تصــبح دولــة متعاقــدة مــا يف معاهــدة
خلالفـــة فيهـــا،  هــذه املعاهـــدة بطريقــة أخـــرى غــري إصـــدارها إشــعاراً 

ملعىن املقصود يف املـادة وذلك مث  ١١ًال عن طريق االنضمام إليها 
 .١٩٦٩ لعام من اتفاقية فيينا

 حالـة يف معينـة عرتاضات االعتداد عدم ]١١-٥[ ٢-٢-٥
 الدول احتاد

إزاء ويسـتمر عـدة دول،  أو عندما تتحد دولتان -١ 
ريـخ خالفـة نفاذ الدولة الناشئة عن االحتاد  معاهدة كانـت، يف 

فــذة إزاء دولــة مــن  أيــة اعرتاضــات الــدول، فــإن  تلــكالــدول، 
ريــخ  تلــكدولــة مــن  مــا صــاغتها إزاء حتفــظ الــدول كانــت، يف 

 ذة إزاءهـــافـــتكـــن املعاهـــدة  ومل خالفـــة الـــدول، دولـــة متعاقـــدة
 .تعود قائمة ال

 وتصـــــبحعـــــدة دول،  أو عنـــــدما تتحـــــد دولتـــــان -٢ 
علـــى يف معاهـــدة أبقـــت  طرفـــاً  أو الدولـــة اخللـــف دولـــة متعاقـــدة

ا  حتفظــــــــــــات  ١-١-٥للمبــــــــــــدأ التــــــــــــوجيهي  وفقــــــــــــاً بشــــــــــــأ
دولـــة صــادر عـــن االعرتاضـــات علــى حتفـــظ  فــإن ،٢-١-٥ أو

طـــرف يف  أو منظمـــة متعاقـــدةعــن  أو طـــرف أو أخــرى متعاقـــدة
معـادًال  أو مطابقـاً إذا كـان هـذا الـتحفظ  تعود قائمـة ال املعاهدة

 نفسها.عليه الدولة اخللف تحفظ أبقت ل

 التعليق
(عـــــدم  ٣-١-٥يـــــنص مشـــــروع املبـــــدأ التـــــوجيهي  )١( 

االســـتثناء  علـــى االعتـــداد بتحفظـــات معينـــة يف حالـــة احتـــاد الـــدول)
مبدأ اإلبقاء على حتفظـات الدولـة السـلف  به الذي جيب أن يقرتن

ـــــني  يف بعـــــض احلـــــاالت الـــــيت ميكـــــن وقوعهـــــا يف ســـــياق احتـــــاد دولت
فــذة إزاء الدولــة أكثــر أو . ومثــل هــذه احلــاالت تقــع عنــدما تظــل 

ريــخ خالفــة الــدول  فــذة يف  الناشــئة عــن االحتــاد معاهــدٌة كانــت 
علــــــى  يُبقـــــى ال إزاء أي مـــــن الـــــدول الســــــلف: يف هـــــذه الفرضــــــية،

ريــخ  مل صــاغتها دولــة ســلف التحفظــات الــيت قــد تكــون تكــن يف 
 .)١٢١٧(املعنية خالفة الدول سوى دولة متعاقدة يف املعاهدة

وملـــا كانـــت نفـــس األســـباب تعطـــي نفـــس النتـــائج،  )٢( 
الــــذي يكــــرس مبــــدأ إبقــــاء الدولــــة  ١-٢-٥فــــإن املبــــدأ التــــوجيهي 

ا الدولـة  السـلف علـى حتفظـات اخللف على االعرتاضات الـيت أبـد
ا دول أخــــــرى يف  متعاقـــــــدة أو أطــــــراف دوليــــــة منظمــــــات أو أبــــــد

املعاهـــدة الـــيت تصـــبح خلفـــاً فيهـــا جيـــب أن يقـــرتن بـــنفس االســـتثناء 
مـــــن املبـــــدأ  ١عنـــــدما تنشـــــأ تلـــــك احلـــــاالت. وهكـــــذا فـــــإن الفقـــــرة 

التوجيهي احلايل توضح أنه عندما يستمر نفـاذ املعاهـدة إزاء الدولـة 
االعرتاضات علـى التحفظـات الـيت صـاغتها دولـة مـن املوحدة، فإن 

ريـخ خالفـة الـدول، دولـة  الدول اليت نشأ عنها االحتاد كانـت، يف 
فذة إزاءها ومل متعاقدة  تعود قائمة. ال تكن املعاهدة 

__________ 
 .٣-١-٥انظر أعاله التعليق على املبدأ التوجيهي  )١٢١٧( 

ـــة أخـــرى خاصـــة  )٣(  وجيـــوز أيضـــاً مـــع ذلـــك تصـــور حال
ن علـى املبـدأ الـذي يضـعه  العرتاضات تفضي إىل إدخال استثناء 

 ٢-٢-٥مــن املبــدأ التــوجيهي  ٢. والفقــرة ١-٢-٥املبــدأ التــوجيهي 
تنص على هذا االستثناء الذي له مربر منطقي ويستند إىل أن الدولة 

ميكـــن أن جتمـــع يف وقـــت واحـــد بـــني اإلبقـــاء علـــى حتفـــظ  ال اخللـــف
ــــــدجمت يف االحتــــــاد واإلبقــــــاء علــــــى  ــــــيت ان صــــــاغته إحــــــدى الــــــدول ال

ا دولـــة أ  خـــرى مـــن تلـــك الـــدول إزاء حتفـــظ مطـــابقاعرتاضـــات أبـــد
لثــة  أو معــادل أبدتــه دولــة متعاقــدة أو طــرف يف املعاهــدة هــي دولــة 

 غري معنية خبالفة الدول.

الـــيت صـــيغت عرتاضـــات الاعلـــى بقـــاء اإل ]١٢-٥[ ٣-٢-٥
 السلف لدولةا على حتفظات

ــــرب أنإذا   ــــة اخللــــف  اعُت ــــدأ  وفقــــاً قــــد أبقــــت الدول للمب
الدولـــة  صـــاغتهحتفـــظ علـــى  ٢-١-٥ أو ١-١-٥ يالتـــوجيه

دولـــة صـــاغته اعـــرتاض علـــى ذلـــك الـــتحفظ أي الســـلف، فـــإن 
 منظمــــــة متعاقــــــدة أو طــــــرف يف املعاهــــــدة أو أخــــــرى متعاقــــــدة

 .يُعترب قائماً إزاء الدولة اخللف املعاهدة طرف يف أو

 التعليق
 اإلبقـــاء علـــىيكــرس هـــذا املبــدأ التـــوجيهي افــرتاض  )١( 

طــرف يف املعاهــدة مــن اعرتاضــات علــى  أو أبدتــه دولــة متعاقــدة مــا
حتفظـــات الدولـــة الســـلف الـــيت يعتـــرب أن الدولـــة اخللـــف قـــد أبقـــت 

 .٢-١-٥و ١-١-٥عليها وفقاً للمبدأين التوجيهيني 
ويبــــــدو أن هــــــذا االفــــــرتاض يفــــــرض نفســــــه. فمــــــن  )٢( 

الطـــرف يف  أو الصـــعب شـــرح األســـباب الـــيت تلـــزم الدولـــة املتعاقـــدة
ن تكــرر اعرتاضــاً كانــت قــد أبدتــه علــى حتفــظ الدولــة  مــا معاهــدة

الســـــــلف وكـــــــان يســـــــري علـــــــى اإلقلـــــــيم الـــــــذي تتعلـــــــق بـــــــه خالفـــــــة 
. ويبقــى أن الدولــة املعرتضــة حيــق هلــا ســحب اعرتاضــها )١٢١٨(الــدول
 تكن راغبة يف استبقائه إزاء الدولة اخللف. مل إن

وتساند اآلراء اليت عربت عنها بعض الوفود خالل  )٣( 
األمــــم املتحــــدة املعــــين خبالفــــة الــــدول يف املعاهــــدات انعقــــاد مــــؤمتر 

الصـادرة عرتاضـات االبقاء علـى اإل افرتاضَ  ١٩٧٨-١٩٧٧ لعامي
. فقـد الـيت أبقـت عليهـا الدولـة اخللـف حتفظات الدولة السـلف إزاء
ن أن  ممثل ذكر ، على ١٩مشروع املادة  قبول نصبوسع بلده اليا

النحو الذي اقرتحته جلنة القـانون الـدويل، بشـرط "أال حتتـاج الدولـة 
الطرف اليت كانت قد اعرتضت سابقاً على التحفظ األصلي الذي 

الدولــة الســلف إىل أن تكــرر اعرتاضــها يف مواجهــة الدولــة  أصــدرته
__________ 

، املرجـــع املـــذكور "... Gaja, "Reservations to treatiesانظـــر  )١٢١٨( 
ن ، وكـــــــذلك مـــــــذكرة األمانـــــــة العامـــــــة بشـــــــأ٦٧ أعـــــــاله)، ص ١١٢١احلاشـــــــية (

، أعـــاله) ٣٣ت يف ســـياق خالفـــة الـــدول (احلاشـــية التحفظـــات علـــى املعاهـــدا
 .٣٧الفقرة 
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مجهوريـــــة أملانيـــــا االحتاديـــــة عـــــن رأي  ممثـــــل وأعـــــرب .)١٢١٩(اخللـــــف"
الـدول اخللـف  أو أنه فيما خيص الدول املستقلة حديثاً فرأى اثل، مم

أن "الدولـــــة اخللـــــف ملزمـــــة حبكـــــم القـــــانون علـــــى الســـــواء األخـــــرى 
ا الدولـة السـلف، يف ذلـك  مبـا لعالقة التعاهدية الفردية اليت أنشأ

ـــــــةالتحفظـــــــات  ت األخـــــــرى الصـــــــادرة عـــــــن هـــــــذه الدول  واإلعـــــــال
ا شركاؤها التعاهديونواالعرتاضات اليت    .)١٢٢٠("*أبداها بشأ

ـــة الســـلف  ]١٣-٥[ ٤-٢-٥ تصـــدر  مل الـــيتحتفظـــات الدول
ا  اعرتاضات بشأ

ــدما   للمبــدأ  وفقــاً قــد أبقــت الدولــة اخللــف أن  يُعتــربعن
الدولـــة  صـــاغتهحتفـــظ علـــى  ٢-١-٥ أو ١-١-٥ يالتـــوجيه

ـــــة املتعاقـــــدةجيـــــوز ل ال الســـــلف،  الطـــــرف يف املعاهـــــدة أو لدول
تعـرتض علـى  مل الطرف يف املعاهـدة الـيت أو املنظمة املتعاقدة أو

 إزاء الدولة اخللف،عليه  السلف أن تعرتضالتحفظ إزاء الدولة 
 إذا: إال

ريـخ  يف بعـد تنقضِ  مل االعرتاض صوغ مهلة كانت (أ) 
 أو املهلة؛ هذه حدود يف االعرتاض وصدرخالفة الدول 

توسيع النطاق اإلقليمي للـتحفظ إىل تغيـري أدى  (ب) 
 جذري يف شروط تطبيق التحفظ.

 التعليق

تكــن  مل يســتهدف هــذا املبــدأ التــوجيهي احلالــة الــيت )١( 
طـــرف يف معاهـــدة قـــد اعرتضـــت يف الوقـــت  أو فيهـــا دولـــة متعاقـــدة

املناســـب علـــى الـــتحفظ الـــذي أبدتـــه الدولـــة الســـلف، والـــذي يعـــّد 
هـــــذه الفرضـــــية، يكـــــون مـــــن  ويف الدولـــــة اخللـــــف.حتفظـــــاً اســـــتبقته 

الصــعب تربيــر إعـــادة النظــر يف مثـــل هــذا القبـــول الضــمين للـــتحفظ 
لتايل فإن هذا املبدأ التـوجيهي يسـتبعد  رد وقوع خالفة الدول. و

الطــرف يف املعاهــدة حــق  أو مــن حيــث املبــدأ مــنح الدولــة املتعاقــدة
تكـن قـد اعرتضـت عليـه  مل اخللف على حتفظ االعرتاض إزاء الدولة

 إزاء الدولة السلف. بيد أنه يوجد استثناءان حمتمالن. 
يتعلـــــــق االســـــــتثناء األول، املشـــــــار إليـــــــه يف الفقـــــــرة  )٢( 

حلالـــة الـــيت حتـــدث فيهـــا خالفـــة الـــدول قبـــل انقضـــاء  الفرعيـــة (أ)، 
الطـرف يف املعاهـدة  أو األجل الذي كان ميكن فيه للدولة املتعاقدة

__________ 
 )١٢١٩( Official Records of the United Nations Conference on 

Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First Session ... 

(A/CONF.80/16)  ٢٦، ٢٨أعـاله)، اللجنـة اجلامعـة، اجللســة  ١١٠٣(احلاشـية 
 .١٥، الفقرة ١٩٧ ، ص١٩٧٧نيسان/أبريل 

 vol. II, Resumed Session ... (A/CONF.80/16/Add.1)املرجـع نفسـه،  )١٢٢٠( 
، ١٩٧٨آب/أغســـطس  ٣، ٤٣أعـــاله)، اللجنـــة اجلامعـــة، اجللســـة  ١١٠٣(احلاشـــية 

 .١١، الفقرة ٧٢ ص

حالـــــة   ويف .)١٢٢١(حتفـــــظ صـــــاغته الدولـــــة الســـــلفاالعـــــرتاض علـــــى 
الطــرف  أو املنظمـة الدوليــة، املتعاقـدة أو مــنح الدولـةينبغـي كهـذه، 

 يف املعاهدة، حق إبداء اعرتاض لغاية انقضاء ذلك األجل.
ـــــه يف الفقـــــرة  )٣(  ـــــاين، املشـــــار إلي ويتعلـــــق االســـــتثناء الث
حلالـــة الـــيت يـــؤدي فيهـــا "توســـيع  الفرعيـــة النطـــاق اإلقليمـــي (ب)، 

ـــــتحفظ". وهـــــذه  ـــــق ال ـــــري جـــــذري يف شـــــروط تطبي للـــــتحفظ إىل تغي
الفرضـــــــية ميكـــــــن أن حتصـــــــل يف احلـــــــاالت املشـــــــار إليهـــــــا يف املبـــــــدأ 

واليت قد يتوسع فيها النطاق اإلقليمي للتحفظ  ٦-١-٥التوجيهي 
بتوســـع النطـــاق اإلقليمـــي للمعاهـــدة نفســـها علـــى إثـــر احتـــاد دول. 

مكـــان دولـــة تعـــرتض يف خـــالل  مل منظمـــة دوليـــة أو ولكـــي يكـــون 
ريـــخ خالفـــة الـــدول أن تعـــرتض  املهلـــة احملـــددة علـــى الـــتحفظ قبـــل 

بــد أن يكــون مــن شــأن اإلبقــاء علــى  ال عليــه يف مثــل هــذه احلالــة،
التحفظ الذي توسَّع نطاقه اإلقليمـي أن خيـل بتـوازن املعاهـدة: هـذا 

لصـــياغة التقييديـــة هلـــذا االســـتثناء، و   خيـــص ال الـــذيهـــو املقصـــود 
احلـاالت الــيت يــؤدي فيهــا توســيع النطــاق اإلقليمــي للــتحفظ إىل  إال

 "تغيري جذري يف شروط تطبيق التحفظ".
وقد كان مدى وجاهة إدراج احلالة املشار إليهـا يف  )٤( 

الفقـرة الفرعيــة (ب) موضــوَع مناقشـات يف اللجنــة. وحســب وجهــة 
إىل مثل هذه  ٤-٢-٥يشري املبدأ التوجيهي  أال نظر خمتلفة، جيب

أن املشـــكلة الـــيت قـــد تثـــور إمنـــا تتعلـــق يف واقـــع األمـــر  مبـــا احلـــاالت،
بتوســــيع النطــــاق اإلقليمــــي للمعاهــــدة نفســــها الــــذي حتــــدد شــــروطه 

ولـــيس بتوســـيع النطـــاق اإلقليمـــي  ،)١٢٢٢(١٩٧٨ لعـــام اتفاقيـــة فيينـــا
 للتحفظ الذي هو جمرد نتيجة له. 

اعرتاضـــات لصـــوغ الدولـــة اخللـــف أهليـــة  ]١٤-٥[ ٥-٢-٥
 تحفظاتالعلى 

ـــــة املســـــتقلة حـــــديثاً  -١  ـــــدما توجـــــه الدول  إشـــــعاراً  عن
طــرف يف معاهـدة، فإنــه  أو خلالفـة يثبــت صـفتها كدولــة متعاقـدة

لشــروط املنصــوص عليهــا يف املبــادئ التوجيهيــة ذات  جيــوز هلــا، 
دولـة  صاغتهاأن تعرتض على حتفظات  ،الصلة من دليل املمارسة

طـــرف يف منظمـــة دوليـــة  أو دولـــة أو منظمـــة متعاقـــدة أو متعاقـــدة
تكـــن الدولـــة الســـلف قـــد اعرتضـــت  مل هـــذه املعاهـــدة، حـــىت وإن

 عليها.

الــــيت ليســــت مــــن للدولــــة اخللــــف  عــــرتف أيضــــاً يُ  -٢ 
، ١ يف الفقـــرة ااملنصـــوص عليهـــألهليـــة  املســـتقلة حـــديثاً الـــدول 

__________ 
، ٢٠٠٨ حوليــــةوالتعليــــق عليــــه،  ١٣-٦-٢انظــــر املبــــدأ التــــوجيهي  )١٢٢١( 

لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  .١١٨-١١٥ ا
مـــــن اتفاقيـــــة فيينــــــا  ٣١مـــــن املــــــادة  ٣انظـــــر بشـــــكل خــــــاص الفقـــــرة  )١٢٢٢( 

، واليت تستبعد توسيع النطاق اإلقليمي للمعاهـدة مـن خـالل إشـعار ١٩٧٨ لعام
ثبت علـى حنـو آخـر أن مـن شـأن  عاهدة أوتصدره الدولة اخللف "إذا ظهر من امل

تطبيــق املعاهــدة علــى كامــل إقلــيم الدولــة اخللــف أن يتنــاىف مــع موضــوع املعاهــدة 
ً يف ظروف تنفيذها". وغرضها أو  أن حيدث تغيرياً جذر
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طــرف يف  أو تثبـت بــه صـفتها كدولـة متعاقـدة عنـدما توجـه إشـعاراً 
ريــــخ خالفــــة الــــدول، جتــــاه الدولــــفــــذة تكــــن مل معاهــــدة  ة، يف 

 فيها. السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة

يف الفقرتني  ااملعرتف  األهليةستبعد مع ذلك تُ  -٣ 
الســابقتني عنــدما يتعلــق األمــر مبعاهــدات ينطبــق عليهــا املبــدآن 

 .٢-١-٤و ٢-٨-٢هيان التوجي

 التعليق
يتنـــاول هـــذا املبـــدأ التـــوجيهي أهليـــة الدولـــة اخللـــف  )١( 

ــــة  لصــــوغ اعرتاضــــات علــــى حتفظــــات علــــى معاهــــدة أصــــبحت دول
هـو احلـال يف مبـادئ  وكما طرفاً إثر خالفة الدول. أو متعاقدة فيها

ــــذا اخلصــــوص بــــني حــــالتني  ال توجيهيــــة أخــــرى، بــــد مــــن التمييــــز 
 خمتلفتني تتطلبان حلوًال خمتلفة: 

 اخللـــف للدولـــة فيهـــا تكـــون الـــيت احلالـــة جهـــة، مـــن
 طريــق عــن وتثبـت املعنيــة، املعاهــدة يف اخلالفـة رفــض أو قبــول حريـة

 كدولـة  احلالـة، حسـب أو، متعاقدة كدولة  صفتها خلالفة اإلشعار
 املعاهدة؛ يف طرف

جهة أخرى، حاالت "اخلالفة التلقائية" حيث  من
"تـرث" الدولـة اخللـف املعاهـدة القائمـة دون أن يقتضـي ذلـك منهـا 

 أن تُعرب عن رضاها. 

الفرضـــية األوىل، يف حـــني  إال يغطـــي ال ٥-٢-٥واملبـــدأ التـــوجيهي 
 .٦-٢-٥ أن الفرضية الثانية يغطيها املبدأ التوجيهي

 ٥-٢-٥والفرضــــية الــــيت يتناوهلــــا املبــــدأ التــــوجيهي  )٢( 
 تغطي بدورها حالتني خمتلفتني:

، وهـي حالـة الـدول ١املشار إليهـا يف الفقـرة  احلالة
 ؛)١٢٢٣(خلالفةاملستقلة حديثاً اليت ُتصدر إشعاراً 

 فيهـــا تثبـــت والـــيت ٢ الفقـــرة يف إليهـــا املشـــار احلالـــة 
 مبوجــــب حــــديثاً، املســــتقلة الــــدول مــــن ليســــت الــــيت اخللــــف الدولــــة
 يف كطــرف أو متعاقــدة كدولــة  صــفتها الغــرض، هلــذا تصــدره إشـعار
 لكن السلف، الدولة جتاه اخلالفة، ريخ يف فذة، تكن مل معاهدة
 .فيها متعاقدة دولة كانت  السلف الدولة

ويف كلتا احلالتني املذكورتني يف هذا املبدأ التـوجيهي،  )٣( 
تصـبح طرفــاً يف املعاهـدة. وهــذا  ال أو اخللــف خيـار أن تصــبحللدولـة 

مــن شـــيء مينـــع، مـــن حيـــث املبـــدأ،  مـــا هــو الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه
إمكانيــة أن تصــوغ الدولــة اخللـــف اعرتاضــات جديــدة عنــدما تثبـــت، 

 مـــن املبـــدأ التـــوجيهي ١نصـــت عليـــه الفقـــرة  ملـــا مبوجـــب إشـــعار وفقـــاً 
، صـفتها كدولـة ٢-١-٥هي من املبـدأ التـوجي ٣الفقرة  أو ١-١-٥

__________ 
، واللتـــني يـــرد ١٩٧٨ مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام ١٨و ١٧انظــر املـــادتني  )١٢٢٣( 

 أعاله. ١١٠٨نصهما يف احلاشية 

طــرف يف املعاهــدة املعنيــة. وذلــك هــو احلــل الــذي تــنص  أو متعاقــدة
ن  لنسـبة لكـل حالـة مـن هـاتني احلـالتني، الفقـر عليه، علـى التـوايل، 

 .٥-٢-٥من املبدأ التوجيهي  ٢و ١
ـــــدوك قـــــد درس  )٤(  يف  جيـــــازاملســـــألة هـــــذه وكـــــان وال

 أنهعاهدات ورأى عن خالفة الدول يف املتقريره الثالث 
حــني تصـــبح دولـــة خلــف طرفـــاً يف معاهـــدة لـــيس عــن طريـــق اإلرث، وإمنـــا عـــن 

ن تلتــزم بتلــك املعاهــدة، يفــرض املنطــق أن  فعــلطريــق  مســتقل يثبــت رضــاها 
ا وأن تكــون، فيمــا  ــا وقبوهلــا واعرتاضــا تُــرتك هلــا املســؤولية الكاملــة عــن حتفظا

ا الدولـة السـلف، يف خيص التحفظات والقبول واالعرتاضات احمل تملة اليت أبـد
  .)١٢٢٤(نفس الوضع الذي يكون فيه أي طرف جديد يف املعاهدة

ـــــــــــق علـــــــــــى االعرتاضـــــــــــات  ويبـــــــــــدو مـــــــــــن املنطقـــــــــــي فعـــــــــــًال أن يُطب
مــن املبــدأ التـــوجيهي  ٢الــذي تســتند إليـــه الفقــرة  لاالســتدال نفــس
اللتــني حتكمــان  ٢-١-٥مــن املبــدأ التــوجيهي  ٣والفقــرة  ١-١-٥

إبـــداء التحفظـــات مـــن جانـــب الدولـــة اخللـــف: فبمـــا أن اخلالفـــة يف 
مبقتضـى  إال ة يف هذا املقـام،دتنتج، يف احلاالت املقصو  ال املعاهدة

خلالفـة" جانب إرادي من  فعل الدولة اخللـف (وحتديـداً "اإلشـعار 
أو، حـــني يتعلـــق األمـــر بـــدول خلـــف ليســـت دوًال مســـتقلة حـــديثاً، 

ـــــذا املعـــــينر"إشـــــعا )، جيـــــب أن تكـــــون الدولـــــة اخللـــــف حـــــرة يف " 
ــــا التعاهديــــة، لــــيس عــــن طريــــق  التحفظــــات صــــوغ تكييــــف التزاما

فحسب، بل أيضاً عرب االعرتاض حسب مشيئتها على التحفظات 
ريـــخ  لـــو كانـــت قـــد صـــيغت دول أخـــرى حـــىتصـــاغتها الـــيت  قبـــل 
 .)١٢٢٥(يف املعاهدة اخلالفة

ورغـــــم نـــــدرة املمارســـــة، توجـــــد مـــــن جهـــــة أخـــــرى،  )٥( 
حــاالت أبــدت فيهــا دول مســتقلة حــديثاً اعرتاضــات جديــدة حــني 
خلالفــة يف معاهــدة. فعلـى ســبيل املثــال، ســحبت  قـدمت إشــعارها 
فيجــي اعرتاضــات الدولــة الســلف وأبــدت اعرتاضــات جديــدة حــني 

ـــــــــــــــة يف  خلالف ـــــــــــــــدمت إشـــــــــــــــعارها  ـــــــــــار اتفاقيـــــــــــــــةق  أعـــــــــــــــايل البحــــ
 .)١٢٢٦(١٩٥٨ لعام

من املبدأ التوجيهي تنص مع ذلـك  ٣غري أن الفقرة  )٦( 
ـا للدولـة اخللـف  على استثناء من أهلية صوغ االعرتاضـات املعـرتف 

ـــاالت املشـــــار إليهـــــا ٢و ١يف الفقـــــرتني  . وخيـــــص هـــــذا االســـــتثناء احلــ
 ١٩٨٦و ١٩٦٩من اتفاقييت فيينا لعامي  ٢٠من املادة  ٢ الفقرة يف
ا ا - والــيت يتعــني فيهــا  - ٢-١-٤ملبــدأ التــوجيهي الــيت كــرَّر مضــموَ

__________ 
لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٧٠ حوليــــــــة )١٢٢٤(  ، Add.1و A/CN.4/224، ا

ـــــــق علـــــــى مشـــــــروع املـــــــادة ٢، الفقـــــــرة (٤٧ ص ؛ وانظـــــــر أيضـــــــاً ٩) مـــــــن التعلي
 أعاله. ١-٢-٥) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٥( الفقرة

انظـــر، يف هـــذا الســـياق وفيمـــا خيـــص حالـــة الـــدول املســـتقلة حـــديثاً،  )١٢٢٥( 
Gaja, "Reservations to treaties ...") ١١٢١احلاشـــية ، املرجـــع املـــذكور 

 .٦٦ صأعاله)، 
 أعاله. ١٢١٠انظر احلاشية  )١٢٢٦( 
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لــتحفظ علــى املعاهــدة. والــنص علــى هــذا  أن تقبــل مجيــع األطــراف 
مـــن  ٣االســتثناء ســـبق أن اقرتحــه والـــدوك يف تقريــره الثالـــث؛ والفقــرة 

الذي كرَّس مبدأ تطبيـق نفـس القواعـد علـى كـل مـن  ٩مشروع املادة 
هـــــــــي الفقـــــــــرة  االعرتاضـــــــــات والتحفظـــــــــات تضـــــــــّمن فقـــــــــرة فرعيـــــــــة،

 (ب)، جاء نصها كاآليت: الفرعية
لكــــن، حــــني يتعلــــق األمــــر مبعاهــــدة تســــري عليهــــا أحكــــام  (ب) 

أي  صـــوغميكـــن لدولـــة جديـــدة  ال فيينـــا، اتفاقيـــةمـــن  ٢٠مـــن املـــادة  ٢الفقـــرة 
 .)١٢٢٧(اعرتاض على حتفظ قبلته مجيع األطراف يف املعاهدة

ويهــدف هــذا االســتثناء إىل منــع الدولــة اخللــف مــن أن تــتمكن، عــن 
طريق إبداء اعرتاض، من إكراه الدولة املتحفظة على االنسحاب من 

 ٢-٨-٢تلك املعاهدة. وهو ينسجم أيضـاً مـع املبـدأ التـوجيهي مثل 
إلمجاع(  .٣الفقرة  الذي تشري إليه كذلك )١٢٢٨()قبول التحفظات 

مــن هــذا  ١ملـوجزة الــواردة يف الفقـرة اإلحالــة ا وتـربَّر )٧( 
املبدأ التوجيهي إىل "الشروط املنصوص عليها يف املبـادئ التوجيهيـة 
نــــه ســــيكون مــــن العســــري، إن  ذات الصــــلة مــــن دليــــل املمارســــة" 

يكـــن مـــن املســـتحيل، أن ُتســـرد مجيـــع املبـــادئ التوجيهيـــة الســـارية  مل
 .املبـدأ التـوجيهي نص هـذا االعرتاضات سرداً شامًال يفصوغ على 

ملبــــادئ التوجيهيــــة للفــــرع  مــــن دليــــل  ٦-٢واألمــــر يتعلــــق أساســــاً 
 "صوغ االعرتاضات".ب املمارسة املتعلق 

ارة اإلشـــتنبغـــي ومـــن بـــني هـــذه املبـــادئ التوجيهيـــة،  )٨( 
الـــذي يكـــرر  )١٢٢٩(١٣-٦-٢ بشـــكل خـــاص إىل املبـــدأ التـــوجيهي

مـــــن  ٢٠ مـــــن املـــــادة ٥الشـــــرط الـــــزمين املنصـــــوص عليـــــه يف الفقـــــرة 
. ففـــي حالـــة اعـــرتاض دولـــة ١٩٨٦و ١٩٦٩اتفـــاقييت فيينـــا لعـــامي 

خلف على حتفظ سابق، من املفروض أن يؤدي تطبيق هذا الشرط 
شـــهراً لصـــوغ  ١٢هلـــة الـــزمين إىل اعتبـــار أن الدولـــة اخللـــف لـــديها م

اعرتاضــــها، اعتبــــاراً مــــن التــــاريخ الــــذي أثبتــــت فيــــه مبوجــــب إشــــعار 
لنظــر إىل الطــابع  أو صــفتها كدولــة متعاقــدة طــرف يف املعاهــدة. و

الطـــــوعي الــــــذي تكتســـــيه اخلالفــــــة يف احلـــــاالت املتوخــــــاة يف املبــــــدأ 
__________ 

لــــــــد الثــــــــاين، الوثيقــــــــة ١٩٧٠ حوليــــــــة )١٢٢٧(  ، Add.1و A/CN.4/224، ا
) ١٧، الفقــرة (٥٢ املقــرتح، املرجــع نفســه، ص؛ وانظــر أيضــاً تعليــل هــذا ٤٧ ص

 .٩من التعليق على مشروع املادة 
يف حالــة الــتحفظ الــذي : "٢-٨-٢فيمــا يلــي نــص املبــدأ التــوجيهي  )١٢٢٨( 

املنظمـات الدوليـة األطـراف يف  كـل الـدول أو مـن بعـض أو إمجاعيـاً يتطلب قبوالً 
ائيـــاً مـــىت هـــذا الـــيت حيـــق هلـــا أن تصـــبح أطرافـــاً فيهـــا، يكـــون  املعاهـــدة أو القبـــول 

، ٢٠٠٩ حوليـة". ولالطالع على التعليق على هذا املبـدأ التـوجيهي، انظـر حتقق
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص  .١٢٤-١٢٣ ا

تنص املعاهـدة علـى حكـم  ا املبدأ التوجيهي: "ما ملفيما يلي نص هذ )١٢٢٩( 
منظمـــة دوليـــة أن تصـــوغ اعرتاضـــاً علـــى حتفـــظ إمـــا قبـــل  خمـــالف، جيـــوز لدولـــة أو

لــــتحفظ، أو ريــــخ إشــــعارها  ريــــخ  انقضــــاء فــــرتة اثــــين عشــــر شــــهراً علــــى  حــــىت 
ملعاهـدة، أيه إعراب تلك الدولة أو مـا  املنظمة الدولية عن موافقتها علـى االلتـزام 

لـد الثـاين (اجلـزء ٢٠٠٨ حوليـة كان الحقاً". ولالطـالع علـى التعليـق، انظـر ، ا
 .١١٨-١١٥ الثاين)، ص

ميكــن توقــع أن تستقصــي الدولــة اخللــف الــيت  ال التــوجيهي احلــايل،
كطرف يف معاهدة معّينة عن مجيع  أو تها كدولة متعاقدةتثبت صف

إذا   مـا التحفظات املبداة على هذه املعاهدة وتبحثها، بقصـد تقريـر
اعتبـــاراً مـــن التـــاريخ  إال كانـــت تنـــوي االعـــرتاض عليهـــا مـــن عدمـــه،

الــذي تثبــت فيــه هــذه الدولــة اخللــف صــفتها تلــك. ويبــدو إذاً مــن 
 مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا ٢٠ادة مـــــــن املـــــــ ٥املتوافـــــــق مـــــــع روح الفقـــــــرة 

، االعــرتاف ١٣-٦-٢كررهــا املبــدأ التــوجيهي  كمــا  ،١٩٦٩ لعــام
 ١٢للـــدول اخللـــف الـــيت يشـــري إليهـــا املبـــدأ التـــوجيهي احلـــايل مبهلـــة 

ريـخ إصـدارها اإلشـعار  شهراً إلبداء االعرتاض، وذلـك اعتبـاراً مـن 
 خلالفة يف املعاهدة.

ليست من الدول  اعرتاضات دولة خلف ]١٥-٥[ ٦-٢-٥
فذة إزاءها  املستقلة حديثاً تظل معاهدة 

، املسـتقلة حـديثاً ليست من الدول لدولة خلف  جيوزال  
ـــدول، أن ت تظـــل فـــذة إزاءهـــا عقـــب خالفـــة لل  صـــوغمعاهـــدة 

 إذا إال تعـــرتض عليـــه الدولـــة الســــلف، مل علـــى حتفـــظ اعرتاضـــاً 
ريــخ خالفــقــد انقضــت االعــرتاض  تكــن مهلــة صــوغ مل ة قبــل 

 .وصدر االعرتاض يف حدود هذه املهلةالدول 

 التعليق
هـــذا املبـــدأ التـــوجيهي الـــذي يتنـــاول حالـــة مســـتثناة  )١( 

ينطبق على دولة خلف  ٥-٢-٥من نطاق تطبيق املبدأ التوجيهي 
فذة إزاءها، إثر  ما ليست دولة مستقلة حديثاً حني تظل معاهدة

ــــــة ميكــــــن  أو احتــــــاد دول ــــــا انفصــــــاهلا، يف إطــــــار خالف وصــــــفها 
فـــذة، إثـــر خالفــــة دول، إزاء  "تلقائيـــة"، أي حـــني تظـــل املعاهــــدة 

ستقلة حديثاً دون أن يلـزم ملشـاركة املدول من الدولة خلف ليست 
هذه الدولة أن تعرب عن رضاها. ومبوجب الباب الرابع من اتفاقية 

عـن  شـئةياً إزاء دولـة ، تتحقـق هـذه احلالـة مبـدئ١٩٧٨ لعـام فيينا
فيما خيص املعاهدات النافذة إزاء أي وذلك أكثر،  أو احتاد دولتني

ريـــخ خالفـــة الـــدول . وينطبـــق األمـــر )١٢٣٠(مـــن الـــدول الســـلف يف 
لنســـــبة وذلـــــك عـــــن انفصـــــال دول،  الناشـــــئةدولـــــة علـــــى النفســـــه 

ريخ خالفة  للمعاهدات النافذة إزاء كامل إقليم الدولة السلف يف 
لنســـبة للمعاهـــدات الـــيتالـــدو  فـــذة مل ل، وكـــذلك  علـــى  إال تكـــن 

ذلك اجلزء من إقليم الدولـة السـلف الـذي أصـبح ميثـل إقلـيم الدولـة 
 . )١٢٣١(اخللف

احلاالت تتوقف، يف  ال ومبا أن اخلالفة يف املعاهدة )٢( 
علــــى التعبـــــري عـــــن إرادة مـــــن املتوخــــاة يف املبـــــدأ التـــــوجيهي احلـــــايل، 

االنفصــال، فــإن هــذه الدولــة  أو عــن االحتــاد الناشــئةجانــب الدولــة 
جتـة عـن  ما ترث مجيع كان للدولـة السـلف مـن حقـوق وواجبـات 

__________ 
 من االتفاقية. ٣١انظر املادة  )١٢٣٠( 
 من االتفاقية. ٣٤انظر املادة  )١٢٣١( 
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يف ذلــك االعرتاضــات (أو غيــاب االعرتاضــات)  مبــا ،)١٢٣٢(املعاهــدة
) إزاء حتفــظ علــى تلــك املعاهــدة. وقــد تصــغها مل (أوصــاغتها الــيت 

[...] اســـــتبعاد مقبوليـــــة  جيـــــب" :يلـــــي مـــــا ُكتِـــــب يف هـــــذا الصـــــدد
االعرتاضات اليت تبديها الدولة اخللف حينما تُعترب اخلالفة تلقائيـة. 

ـــة الســـلف قـــد قبلـــت الـــتحفظ، ميكـــن  فـــال [...] وإذا كانـــت الدول
ب هـذه الدولــة الرجـوع بعـد ذلــك عـن هـذه املوافقــة، سـواء مـن جانــ

 خلفـاً  دوالً  أن يبـدو وال هـذا،. )١٢٣٣("فهالَ من جانب خَ  أو نفسها
 اعرتاضــات صــوغ حبــق طالبــت قــد حــديثاً  املســتقلة الــدول غــري مــن
 .)١٢٣٤(السلف الدولة عليها تعرتض مل حتفظات على

ـــدأ التـــوجيهي  )٣(  (حتفظـــات  ٤-٢-٥وعلـــى غـــرار املب
اتصـدر  مل اليتالدولة السلف   رغـم ذلـك ينبغـي)، اعرتاضـات بشـأ

 انقضــاءقبــل متــت قـد  خالفــة الــدولاسـتثناء احلالــة الــيت تكـون فيهــا 
للدولــة الســلف أن تعــرتض علــى حتفــظ  اكــان ميكــن فيهــاملهلــة الــيت  

طـــرف يف املعاهـــدة. فيبـــدو يف مثـــل هـــذه  أو دولـــة متعاقـــدةصـــاغته 
بــــداء إل الدولــــة اخللــــفهليــــة يــــربر االعــــرتاف  مــــا احلالــــة أن هنــــاك

 .)١٢٣٥(تلك املهلة انقضاءاعرتاض على ذلك التحفظ لغاية 
 قبول التحفظات وخالفة الدول ٣-٥
إبقاء الدولـة املسـتقلة حـديثاً علـى  ]مكرراً  ١٦-٥[ ١-٣-٥

 القبول الصريح الذي صاغته الدولة السلف
خلالفــــة،   شــــعار  حــــني تثبــــت دولــــة مســــتقلة حــــديثًا، 

متعاقدة يف معاهدة متعددة األطـراف، كدولة  أو صفتها كطرف
ــة  ــا قــد أبقــت علــى أي قبــول صــريح صــادر عــن الدول يُعتــرب أ

 منظمـة متعاقــدة، أو السـلف بشـأن حتفـظ صـاغته دولـة متعاقـدة
تعرب عن نقيض هذا القصد يف غضون االثين عشر شـهراً  ما مل

خلالفة.  التالية لتاريخ اإلشعار 

 التعليق
التــوجيهي وضــع القبــول الصــريح  يتنــاول هــذا املبــدأ )١( 

 الــــذي تصــــوغه الدولــــة الســــلف. وهــــذه هــــي املســــألة الوحيــــدة الــــيت
يـــــــزال يتعـــــــني تســـــــويتها يف دليـــــــل املمارســـــــة فيمـــــــا خيـــــــص قبـــــــول  ال

يـدعو  مـا فمن جهة، ليس مثـةالتحفظات يف سياق خالفة الدول. 
للتشكيك يف حق الدولة اخللف يف إبداء قبول صريح بشأن حتفظ 

__________ 
، وخباصــة التعليــق ٢-١-٥انظـر أعــاله التعليــق علــى املبــدأ التــوجيهي  )١٢٣٢( 

 املبدأ التوجيهي.من  ٢و ١على الفقرتني 
 )١٢٣٣( Gaja, "Reservations to treaties ...") ١١٢١ احلاشــــــية، املرجــــــع املــــــذكور 

 .٦٧ أعاله)، ص
ت يف التحفظـات علـى املعاهـدابشـأن  ال تشري مذكرة األمانة العامـة )١٢٣٤( 

إىل أي حالـة أبــدت فيهـا دولــة  أعـاله) ٣٣سـياق خالفـة الــدول (انظـر احلاشــية 
جتة عن احتـاد دول أو تكـن الدولـة  انفصـاهلا اعرتاضـات علـى حتفظـات مل خلف 
 السلف قد اعرتضت عليها.

 أعاله. ٤-٢-٥) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٢انظر أيضاً الفقرة ( )١٢٣٥( 

ريــــخ اخلالفــــة يف املعاهــــدة، دولــــة، صــــاغته منظمــــة دوليــــة  أو قبــــل 
متعاقــدة: يســوغ للدولــة اخللــف بطبيعــة احلــال أن تســتفيد  أو طــرف

، مــن األوقــات مــن هــذا احلــق املعــرتف بــه لكــل دولــة، يف أي وقــت
لتــــايل إلدراج  وال ،)١٢٣٦(٣-٨-٢مبوجـــب املبـــدأ التـــوجيهي  لـــزوم 

مـن جهـة أخـرى، تـنظم و  مبـدأ تـوجيهي إضـايف بشـأن هـذه املسـألة.
مصــري  ٦-٢-٥و ٥-٢-٥أحكــام مشــروعي املبــدأين التــوجيهيني 

ـــــة ســـــلف ـــــب دول ـــــول الضـــــمين مـــــن جان تعـــــرتض يف الوقـــــت  مل القب
ريخ خالفة الدول. ما املناسب على حتفظ  قبل 

وعلـــى غـــرار التحفظـــات واالعرتاضـــات، تســـتدعي  )٢( 
السـلف مسألة مصري القبول الصـريح الـذي تكـون قـد أبدتـه الدولـة 
إذا   ما اعتماد حلول خمتلفة، وإن بشكل جزئي على األقل، حسب

كانـــت اخلالفـــة يف املعاهـــدة قـــد ثبتـــت مبوجـــب إشـــعار صـــادر عـــن 
 نشأت حبكم القانون. أو الدولة اخللف

يف حالة الدول املستقلة حـديثاً، حتـدث اخلالفـة يف  )٣( 
خلالفـــة  هـــذا الســـياق، فـــإن ويف .)١٢٣٧(املعاهــدات مبوجـــب إشـــعار 

يف  املكــررة، ١٩٧٨ لعــام مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٠مــن املــادة  ١الفقــرة 
، تعتــرب أن الدولــة املســتقلة ١-١-٥مــن املبــدأ التــوجيهي  ١الفقــرة 

تقـــم هـــذه  مـــا مل حـــديثاً قـــد أبقـــت علـــى حتفظـــات الدولـــة الســـلف،
إلعـراب  خلالفة،  الدولة املستقلة حديثاً، لدى إصدارها اإلشعار 

بــداء حتفــظ يتنــاول نفــس املســألة الــيت   أو عــن نقــيض هــذا القصــد
لـرغمكانت حمـل حتفـظ الدولـة السـلف.  مـن أن  وتـرى اللجنـة أنـه 

ــــة  لقبــــول الصــــريح للتحفظــــات يف ســــياق خالف املمارســــة املتعلقــــة 
افـــرتاض اإلبقـــاء علـــى التحفظـــات فـــإن  الـــدول تبـــدو غـــري موجـــودة

 على القبول الصريح. يطبَّقأن  ، منطقياً،ينبغي
يبــــدو مناســـباً أيضــــاً االعــــرتاف وقياســـاً علــــى ذلـــك،  )٤( 

يف أن تعـــرب عـــن نيتهـــا عـــدم اإلبقـــاء حلـــق للدولـــة املســـتقلة حـــديثاً 
 علــى قبــول صــريح تكــون قــد أبدتــه الدولــة الســلف بشــأن حتفــظ مــا.

يشكل هذا احلق حيداً عن القاعدة العامـة للطـابع النهـائي لقبـول  وال
: )١٢٣٨(١٢-٨-٢النحــــو احملــــدد يف املبــــدأ التــــوجيهي  ىعلــــالــــتحفظ 

ذلــك أن الطــابع الطــوعي خلالفــة الدولــة املســتقلة حــديثاً يف املعاهــدة 
يــربر احلـــق يف إبــداء حتفظــات جديـــدة  كمــا  يــربر هــذا احليــد الظـــاهر،

ـــا ٢٠مـــن املـــادة  ٢تعـــرتف بـــه الفقـــرة  مـــا علـــى حنـــو  مـــن اتفاقيـــة فيين
 خلالفــةيثاً لــدى إصــدارها إشــعاراً للدولــة املســتقلة حــد ١٩٧٨ لعــام

اعرتاضــــات علــــى صــــوغ حــــق هــــذه الدولــــة يف  أو ،)١٢٣٩(يف املعاهــــدة
__________ 

ـــــــــوجيهي، انظـــــــــر  )١٢٣٦(  ـــــــــدأ الت ـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا املب لالطـــــــــالع علـــــــــى التعلي
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٢٦-١٢٤ ، ا

ـــــــوجيهي ٤انظـــــــر الفقـــــــرة ( )١٢٣٧(   ١-١-٥) مـــــــن التعليـــــــق علـــــــى املبـــــــدأ الت
 أعاله. ١١٠٨ واحلاشية

ـــــــــوجيهي، انظـــــــــر  )١٢٣٨(  ـــــــــدأ الت ـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا املب لالطـــــــــالع علـــــــــى التعلي
لد الثاين (اجلزء الثاين)، ص٢٠٠٩ حولية  .١٣٤ ، ا

 .١-١-٥من املبدأ التوجيهي  ٢انظر أعاله الفقرة  )١٢٣٩( 
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خلالفــة، علـى النحــو املعــرتف صــيغت حتفظـات  ريـخ اإلشــعار  قبــل 
 .٥-٢-٥به يف املبدأ التوجيهي 

ومــع ذلــك، يبقــى الســؤال مطروحــاً بشــأن املهلــة الــيت  )٥( 
ا عـــن نيتهـــا عــــدم ينبغـــي للدولـــة املســـتقلة  حـــديثاً أن تعــــرب يف غضـــو

بعـدم  يتعلـق فيمـااإلبقاء على قبول صريح صادر عن الدولة السـلف. و 
مـن  ٢٠ مـن املـادة ١اإلبقاء على حتفظ الدولة السلف، تشرتط الفقرة 

إعــراب الدولــة املســتقلة حــديثاً عــن نيتهــا يف  ١٩٧٨ لعــام اتفاقيــة فيينــا
يف املعاهـــدة. فهـــل ينطبـــق  خلالفـــةهـــذا الصـــدد عنـــد إصـــدارها إشـــعاراً 

بعــــدم اإلبقــــاء علــــى قبــــول صــــريح؟ مثــــة  يتعلــــق فيمــــااالشــــرتاط نفســــه 
ذلـــك، احلـــل علـــى ق هنـــا، قياســـاً اعتبـــارات منطقيـــة تـــدعو إىل أن يطبَّـــ

قبـل صـيغ عرتاض دولة مستقلة حديثاً علـى حتفـظ  يتعلق فيمااملعتمد 
خلالفـــة.  م اإلبقـــاء علـــى قبـــول لفعـــل، يبـــدو أن عـــدو ريـــخ اإلشـــعار 

بـــداء تشـــبيهه صـــريح ميكـــن  ره احملتملـــة،  إىل حـــد كبـــري، مـــن حيـــث آ
لتـايل، فـإن املبـدأ التـوجيهي  اعرتاض جديد. بقـاء  ١-٣-٥و املتعلـق 

الدولة املستقلة حـديثاً علـى القبـول الصـريح الـذي أبدتـه الدولـة السـلف 
ء الدولــــة اخللــــف ينبغــــي أن يســــتند إىل القاعــــدة املنطبقــــة يف حالــــة إبــــدا

شـهراً  ١٢اعرتاضاً، وينبغي اإلبقاء، هلذا الغرض، علـى مهلـة زمنيـة هـي 
خلالفة، جيوز خالهلا للدولـة املسـتقلة حـديثاً  ريخ اإلشعار  اعتباراً من 

صـــــريح أبدتـــــه الدولـــــة  اإلعـــــراب عـــــن نيتهـــــا عـــــدم اإلبقـــــاء علـــــى قبـــــول
ـــــــــق  ٥-٢-٥ حـــــــــني أن املبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي ويف .)١٢٤٠(الســـــــــلف املتعل

ــذا اخلصــوص، علــى  العرتاضــات الــيت تبــديها دولــة خلــف يقتصــر، 
اإلشـــــارة إىل "الشـــــروط املنصـــــوص عليهـــــا يف املبـــــادئ التوجيهيـــــة ذات 

 يشمل بطبيعة احلال الشـرط الـزمين، ما الصلة من دليل املمارسة"، وهو
إلشــارة  ال أنــه إال ميكــن، يف ســياق املبــدأ التــوجيهي احلــايل، االكتفــاء 
عــدم  أو أن مســألة إبقــاء الدولــة اخللــف مبــا ىل القواعــد العامــة، وذلــكإ

تطـرح نفسـها  ال إبقائها على قبول صريح لتحفظ أبدته الدولـة السـلف
لتـايل فمـن املناسـب الـنص صـراحة علـى  خـارج حالـة خالفـة الـدول. و
مهلــــة اثــــين عشــــر شــــهراً، اســــتلهاماً للحــــل املنطبــــق علــــى إبــــداء الدولــــة 

 اً.اخللف اعرتاض
عن ستقلة حديثاً املدولة إعراب ال يكونوميكن أن  )٦( 

قبــول لل الســحب الصــريحهــذا املوضــوع إمــا عــن طريــق  نيتهــا بشــأن
 قيــامعــن طريــق  أو ،الدولــة الســلف الــذي تكــون قــد أبدتــهصــريح ال

الدولـــة حتفـــظ كانـــت اعـــرتاض علـــى بصـــوغ الدولـــة املســـتقلة حـــديثاً 
جزئيــاً، مــع  أو مضــمونه، كليــاً قــد قبلتــه صــراحة، ويتعــارض الســلف 
 القبول. ذلك
املسـتقلة ليسـت مـن الـدول دولة خلـف إبقاء  ]١٧-٥[ ٢-٣-٥

 الدولة السلف صاغته  الذيالصريح  القبول علىحديثاً 
تُعتــــرب الدولــــة اخللــــف الــــيت ليســــت مــــن الــــدول  -١ 

فـذة إزاءهـا ع قـب خالفـة املستقلة حديثًا، والـيت تظـل معاهـدة 

__________ 
 .٥-٢-٥) من التعليق على املبدأ التوجيهي ٨انظر أعاله الفقرة ( )١٢٤٠( 

للـــدول، قـــد أبقـــت علـــى أي قبـــول صـــريح صـــادر عـــن الدولـــة 
 منظمة متعاقدة. أو السلف بشأن حتفظ صاغته دولة متعاقدة

عنــــدما توجــــه دولــــة خلــــف ليســــت مــــن الــــدول  -٢ 
خلالفة تثبـت بـه صـفتها كدولـة متعاقـدة  املستقلة حديثاً إشعاراً 

ريــخ  مل كطــرف يف معاهــدة أو فــذة، يف  خالفــة الــدول، تكــن 
جتاه الدولـة السـلف، لكـن الدولـة السـلف كانـت دولـة متعاقـدة 

صـريح صـادر  فيها، تُعترب هذه الدولـة قـد أبقـت علـى أي قبـول
منظمـة  أو عن الدولة السلف بشأن حتفظ صاغته دولة متعاقدة

تعـرب عـن نقــيض هـذا القصـد يف غضـون االثــين  مـا مل متعاقـدة،
خلالفة.عشر شهراً التالية لتاريخ اإل  شعار 

 التعليق
مســألة مصــري القبــول الصــريح الــذي تصــوغه الدولــة  )١( 

الســلف يســتدعي حلــوالً أكثــر وضــوحاً يف حالــة الــدول اخللــف الــيت 
بــد مــن التمييــز بــني احلــاالت  وال ليســت مــن الــدول املســتقلة حــديثاً.

الـيت تقـع فيهــا اخلالفـة حبكــم القـانون واحلــاالت الـيت تــتم فيهـا مبوجــب 
 ار.إشع

ـــــة األوىل حتكمهـــــا الفقـــــرة  )٢(  مـــــن هـــــذا املبـــــدأ  ١احلال
انفصـــــاهلا،  أو التـــــوجيهي. وهـــــي حتـــــدث يف حـــــاالت احتـــــاد الـــــدول

ريـخ خالفـة الـدول،  يتعلق فيما فـذة، يف  ملعاهدات اليت كانـت 
لنســبة للدولــة اخللــف فــذة   .)١٢٤١(لنســبة للدولــة الســلف وتظــل 

علـــى أن  ٦-٢-٥مثــل هـــذه الفرضـــية، يـــنص املبـــدأ التـــوجيهي  ويف
ـــة اخللـــف تعـــرتض عليـــه  مل حيـــق هلـــا االعـــرتاض علـــى حتفـــظ ال الدول

ب حيـق للدولـة  ال أوىل، الدولة السلف يف الوقت املناسـب. ومـن 
ــــة  اخللــــف أن تعيــــد النظــــر يف قبــــول صــــريح تكــــون قــــد أبدتــــه الدول

 السلف.
حية أخرى، خيتلف الوضع يف احلالـة املشـار  )٣(  ومن 

حتــدث فيهــا  ال مــن املبــدأ التــوجيهي احلــايل والــيت ٢إليهــا يف الفقــرة 
شئة عن احتـاد ما اخلالفة يف معاهدة انفصـال  أو من جانب دولة 

وذلــــك هــــو احلــــال أيضــــاً  -مبوجــــب إشــــعار هلــــذا الغــــرض  إال لدو 
ريــخ خالفــة الــدول  مل ملعاهــدات الــيت يتعلــق فيمــا فــذة يف  تكــن 

لنســبة للدولــة الســلف وكانــت هــذه الدولــة الســلف دولــة متعاقــدة 
بصــــوغ  يتعلــــق فيمــــاكــــان احلــــال  وكمــــا هــــذه الفرضــــية، ويف فيهــــا.

، جيـب أن يُعـرتف )١٢٤٣(واعرتاضات جديدة )١٢٤٢(حتفظات جديدة
هلـــذه الـــدول اخللـــف بـــنفس احلـــق الـــذي تتمتـــع بـــه الـــدول املســـتقلة 

 .١-٣-٥حديثاً وفقاً للمبدأ التوجيهي 
__________ 

ألخـــــص ٢-١-٥هي انظـــــر أعـــــاله التعليـــــق علـــــى املبـــــدأ التـــــوجي )١٢٤١(  ، و
 ).٣( الفقرة

، وكـذلك ١٩٧٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ٢٠مـن املـادة  ٢انظر الفقرة  )١٢٤٢( 
 .١-١-٥من املبدأ التوجيهي  ٢الفقرة 

 .٥-٢-٥من املبدأ التوجيهي  ٢انظر الفقرة  )١٢٤٣( 
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ر املرتتبــــة علــــى عــــدم إبقــــاء  ]١٨-٥[ ٣-٣-٥ توقيــــت اآل
 الدولــــــــــة اخللــــــــــف علــــــــــى قبــــــــــول صــــــــــريح صــــــــــاغته

 السلف الدولة
 عــــدم إبقــــاء الدولــــة اخللــــف، وفقــــاً للمبــــدأ التــــوجيهي إن 

ـــــوجيهي  ٢الفقـــــرة  أو ١-٣-٥ ـــــى ٢-٣-٥مـــــن املبـــــدأ الت ، عل
الصــادر عــن الدولــة الســلف بشــأن حتفــظ صــاغته القبــول الصــريح 

 فـذاً إزاء دولـة متعاقـدةال يصـبح منظمة متعاقـدة  أو دولة متعاقدة
تلــك املنظمــة  أو عنــدما تتســلم تلــك الدولــة إال منظمــة متعاقــدة أو

 إشعاراً به.

 التعليق
ـــــث   ـــــة، مـــــن حي ر املرتتب ـــــوجيهي اآل ـــــدأ الت ـــــاول هـــــذا املب يتن

 ولـــة خلـــف علـــى قبـــول صـــريح لـــتحفظالزمـــان، علـــى عـــدم إبقـــاء د
 مــن جانــب الدولــة الســـلف. وخبصــوص هــذه النقطــة، يبـــدو أن مــا
 ٨-١-٥داعــي لالبتعــاد عــن احلــل املتــوخى يف املبــدأ التــوجيهي  ال

ر املرتتبـــة علـــى عـــدم إبقـــاء الدولـــة اخللـــف  فيمـــا يتصـــل بتوقيـــت اآل
 على حتفظ صاغته الدولة السلف.

ت  ٤-٥  التفسريية وخالفة الدولاإلعال
ت التفســـــــريية  ]١٩-٥[ ١-٤-٥ ـــــــيت صـــــــاغتها اإلعـــــــال ال

 السلف الدولة
قـدر اإلمكـان،  ،الدولـة اخللـف ينبغي أن توضح -١ 
ـــــيت  اموقفهـــــ ت التفســـــريية ال ـــــة  صـــــاغتهابشـــــأن اإلعـــــال الدول

يقــدَّم هــذا التوضــيح، تُعتــرب الدولــة اخللــف قــد  مل وإذا الســلف.
ت التفسريية للدولة السلف.أبقت على   اإلعال

 تبــنيِّ فيهــاحلــاالت الــيت  الســابقةالفقــرة ال ختــل  -٢ 
نيتهــا اإلبقــاَء علــى إعــالن ، ، مــن خــالل ســلوكهاالدولــة اخللــف

 رفَضه. أو تفسريي صاغته الدولة السلف

 التعليق
ــــدول يف املعاهــــدات أن تثــــري أيضــــاً  )١(  ميكــــن خلالفــــة ال

ت التفســريية الــيت يتعلــق فيمــابعــض املســائل  تــرد اإلشــارة  مل إلعــال
، رغـــــم حماولــــــة تعـــــديل غــــــري ١٩٧٨ لعـــــام يف اتفاقيـــــة فيينــــــا ال إليهـــــا
 .١٩٨٦و ١٩٦٩يف اتفاقييت فيينا لعامي  وال ،)١٢٤٤(مثمرة

__________ 
يف مؤمتر األمم املتحدة املعين خبالفة الدول يف املعاهـدات كـان وفـد  )١٢٤٤( 

، ٢٠مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة قــد اقــرتح تعــديالً يرمــي إىل توســيع نطــاق املــادة 
الــيت تشــري إىل مصــري  ١٩٧٨ وهــي املــادة الوحيــدة مــن مــواد اتفاقيــة فيينــا لعــام

اقرتحتـه  التحفظات. وكان التعديل يرمي إىل أن تسبق تنظيم التحفظـات، كمـا
ن "كــــل إعــــال صــــك يصــــدر بشــــأن  ن أوجلنــــة القــــانون الــــدويل، إشــــارة تفيــــد 

ً علـــى  املعاهــدة ويتنــاول إبــرام الدولــة الســلف هلـــا أو توقيعهــا عليهــا يظــل ســار
 Official Records of the United Nationsالدولــة املســـتقلة حـــديثاً" (

مــن طــرح  رعــن األمــ وال مينــع ســكوت نــص االتفاقيــة )٢( 
ت التفســـريية الـــيت  تعلـــق األوىلتعلـــى األقـــل:  مســـألتني مبصـــري اإلعـــال
إذا كـان للدولـة اخللـف  مـا مبعرفة ةتعلق الثانيتالدولة السلف؛ و صاغتها 

ــــدما ختلُــــ ت تفســــريية عن  ف يف املعاهــــدة،نفســــها حــــق إصــــدار إعــــال
يغيــــب عــــن  أال الفرضــــيتني، ينبغــــيكلتــــا  ويف ف فيهــــا.بعــــد أن ختلُــــ أو

جيـوز صـوغ إعـالن " ٣-٤-٢الذهن أنه وفقاً ألحكام املبـدأ التـوجيهي 
حكـــــــــام املبـــــــــادئ [وقـــــــــت  تفســـــــــريي يف أي مـــــــــع عـــــــــدم اإلخـــــــــالل 

 .)١٢٤٥(]"٧-٤-٢و ٦-٤-٢و ١-٢-١ التوجيهية
الــــــذي صــــــيغ  ١-٤-٥وحيــــــاول املبــــــدأ التــــــوجيهي  )٣( 

بعبـــارات عامـــة حبيـــث يغطـــي مجيـــع حـــاالت اخلالفـــة اإلجابـــة علـــى 
وهـي  أال ة األوىل من املسألتني املطروحتني يف الفقرة السابقة،املسأل

ت التفسريية الـيت صـاغتها الدولـة السـلف.  تقـدم وال مصري اإلعال
ت املمارســة  إلضــافة إىل ذلــك، علــى هــذه املســألة. إجــا  تتســـمو

ت التفســـريية  لتنـــوع الشـــديد، ســـواء مـــن حيـــث طبيعتهـــا اإلعـــال
هــي العوامــل  ولعــل هــذهاحملتملــة.  هــار  يتعلــق فيمــا أو اجلوهريــة،

انعـدام التفصـيل يف القواعـد الناظمـة اليت تفسر، جزئياً على األقـل، 
ت التفســـريية يف دليـــل املمارســـة مـــن هـــذه الظـــروف،  ويف .لإلعـــال

 .واتباع منحى عمليتوخي احلذر املستصوب 
ن هـذا مـ ١ومن هـذا املنظـور حتديـداً، تقـدم الفقـرة  )٤( 

ن تقــوم الــدول، قــدر املســتطاع، بتوضــيح  املبــدأ التــوجيهي توصــية 
ت تفسـريية. واعتـربت  مما موقفها صـاغته الدولـة السـلف مـن إعـال

يف ســـياق دليـــل  الـــنهج مناســـبهـــذا اللجنــة يف مناســـبات عـــدة أن 
                                                                                             
Conference on Succession of States in respect of Treaties, vol. I, First 

Session ... (A/CONF.80/16) اللجنـــة اجلامعـــةأعـــاله)،  ١١٠٣ حلاشـــية(ا ،
؛ ٢، الفقــــــــــــــرة ١٩٦-١٩٥ ، ص١٩٧٧نيســــــــــــــان/أبريل  ٢٦، ٢٨اجللســــــــــــــة 

 ,vol III(ب) (مستنسـخة يف املرجـع نفسـه، ١١٨، الفقـرة A/CONF.80/14و

1977 Session and Resumed Session 1978, Documents of the Conference 

... (A/CONF.80/16/Add.2)  وقــــد ١١٥ صأعــــاله)،  ١١٠٣(احلاشــــية .(
ســـحب وفـــد مجهوريـــة أملانيـــا االحتاديـــة فيمـــا بعـــد اقـــرتاح التعـــديل الـــذي كـــان، 
ر اعرتاضــــات مــــن جانــــب عــــدة وفــــود (املرجــــع نفســــه،  ألســــباب شــــىت، قــــد أ

vol. I, First Session ... (A/CONF.80/16)  اللجنـة أعـاله)،  ١١٠٣(احلاشـية
(اجلزائــــر، الــــيت  ٧٣، الفقــــرة ١٩٧٧ نيســــان/أبريل ٢٥، ٢٧اجللســــة ، اجلامعــــة

يبــدو مببــدأ احلــق يف تقريــر املصــري)؛  اعتــربت أن التعــديل املقــرتح ميــس علــى مــا
(بولنـدا، الـيت اعتـربت أن التعـديل املقـرتح يفتقـر للوضـوح)؛ والفقـرة  ٧٨والفقرة 

(مدغشقر، اليت اعتـربت نـص التعـديل "واسـع النطـاق أكثـر مـن الـالزم")؛  ٨٧
(إيطاليـا، الـيت رأت أن نـص التعـديل "شـديد  ٩٥)؛ والفقـرة (غيا ٩٠ والفقرة

 اللهجة وتنقصه املرونة")).
ت  ٧-٤-٢و ١-٢-١يتعلـــــــــق املبــــــــــدآن التوجيهيــــــــــان  )١٢٤٥(  إلعــــــــــال

يبدو أن تنـدرج يف إطـار النظـام القـانوين  ينبغي على ما التفسريية املشروطة اليت
بصــــوغ إعــــالن  ٦-٤-٢التــــوجيهي املطبــــق علــــى التحفظــــات. ويتعلــــق املبــــدأ 

تفسريي متـأخر عنـدما تـنص معاهـدة علـى عـدم جـواز إصـدار إعـالن تفسـريي 
يف أوقـات حمـددة، حيـث تُغلَّـب هـذه القاعـدة اخلاصـة علـى القاعـدة العامــة  إال

 يف تلك احلالة.
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ً  يــراد بــه أن يصــبح ال للممارسـة واألمــر كــذلك  .)١٢٤٦(نصـاً تعاهــد
، يف غيــــاب أحكــــام تعاهديــــة الــــدول تــــعحيــــث تتمهــــذه احلالــــة  يف

امش واسع من احلريـة لتقـدير مـدى مالءمـة إصـدار هـذه  صرحية،
ت والوقت املناسب لذلك  .اإلعال

أيضـــاً علــى افــرتاض يبـــدو  ١هــذا، وتنطــوي الفقــرة  )٥( 
معقوًال يف سياق اخلالفة يف املعاهـدات ومفـاده أنـه، يف غيـاب هـذا 

ت التفسـريية التوضيح، تُعترب الدولة  اخللف قد أبقـت علـى اإلعـال
 الصادرة عن الدولة السلف.

إلضــــافة إىل ذلــــك، تعــــرتف الفقــــرة  )٦(  مــــن هــــذا  ٢و
املبدأ التوجيهي بوجود حاالت ميكن أن يسـمح فيهـا سـلوك الدولـة 
إلجابة على السؤال  اخللف، يف غياب موقف صريح من جانبها، 

ً صــــاغته  ال أم املتمثــــل فيمــــا إذا كانــــت تؤيــــد ً تفســــري تؤيــــد إعــــال
__________ 

 ٣-٤-٢و ٠-٤-٢و ٩-١-٢انظــــر خاصــــًة املبــــادئ التوجيهيــــة  )١٢٤٦( 
 .٣-٩-٢و ١٠-٦-٢و مكرراً 

هــذه احلالــة يكــون هــذا الســلوك كافيــاً لتحديــد  ويف الدولــة الســلف؛
ت التفسريية للدولة السلف.  مصري اإلعال

) ٢ملسألة الثانية املطروحة يف الفقرة ( يتعلق فيماو  )٧( 
وهـــي حــــق الدولــــة اخللـــف يف صــــوغ إعــــالن  أال مـــن هــــذا التعليــــق،

تصغه الدولة السلف، فما من شك  مل عالنيف ذلك إ مبا تفسريي،
 ٣-٤-٢يف أن وجود هذا احلق ينشـأ مباشـرة عـن املبـدأ التـوجيهي 

الــــذي جييـــــز إصـــــدار إعـــــالن تفســـــريي يف أي وقـــــت، رهنـــــاً بـــــبعض 
ً وجيهــــة تـــــربر  ال . لــــذا،)١٢٤٧(االســــتثناءات يبــــدو أن هنـــــاك أســــبا

مكــان الدولــة الســلف أن  حرمــان أي دولــة خلــف مــن حــق كــان 
لتــــايل ضــــرورًة  ومل ســــه يف أي وقــــت مــــن األوقــــات.متار  تــــر اللجنــــة 

 لتكريس مبدأ توجيهي خاص هلذه املسألة.
__________ 

أعــاله. ولالطــالع علــى التعليــق علــى  ١٢٤٥نظــر أيضــاً احلاشــية ا )١٢٤٧( 
لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين) ٢٠٠١ حوليـــة، انظـــر ٣-٤-٢املبـــدأ التـــوجيهي  ، ا
 .٢٤٧-٢٤٦ والتصويب، ص
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