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جلنة القانون الدويل 
الدورة الرابعة واخلمسون 

– ٧ حزيـران/يونيـه  جنيف، ٢٩ نيســان/أبريـل 
  و ٢٢ متوز/يوليه – ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 

 التقرير السابع بشأن التحفظات على املعاهدات* 
 مقدم من السيد آالن بيليه، املقرر اخلاص 

إضافة   
مرفق   

النـص املوحـد مـوع مشـــاريع املبــادئ التوجيهيــة الــيت اعتمدــا جلنــة 
 القانون الدويل أو اقترحها املقرر اخلاص 

ملحوظـة: تـرد بـاخلط املـائل مشـاريع املبـادئ التوجيهيـــة الــيت اقترحــها املقــرر اخلــاص ومل 
تعتمدها جلنة القانون الدويل 

 
دليل املمارسة  - ١ 

تعريف التحفظات(١)  ١-١
يقصــــد بـ �التحفظ� إعـــــالن انفرادي، أياً كانت صيغته أو تسـميته، تصـدره دولـة 
أو منظمة دولية عنـد توقيـع معـاهدة أو التصديـق عليـها أو إقرارهـا رمسيـاً أو قبوهلـا أو املوافقـة 

 __________
أدى تشعب املسائل اليت تناوهلا التقرير إىل تأخري تقدمي هذه الوثيقة.   *

لالطالع على التعليق على مشـروع هـذا املبـدأ التوجيـهي، انظـر: حوليـة جلنـة القـانون الـدويل، ١٩٩٨، الـد  (١)
الثاين، اجلزء الثاين، الصفحات ٢٠١-٢٠٥.   
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عليـها أو االنضمـام إليـها أو الـذي تصـدره دولـة عندمـــا تقــدم إشــعارًا باخلالفــة يف معــاهدة، 
ودف تلك الدولـة أو تلـك املنظمـة مـن ذلـك اإلعـالن إىل اسـتبعاد أو تعديـل األثـر القـانوين 
ألحكام معينة من املعاهدة من حيث انطباق تلك األحكـام علـى هـذه الدولـة أو هـذه املنظمـة 

الدولية. 
 

١-١-١ موضوع التحفظات(٢) 
يـهدف التحفـــظ إىل اســتبعاد أو تعديــل األثــر القــانوين ألحكــام معينــة مــن أحكــام 
املعاهدة أو جلوانب حمددة من املعاهدة بأكملها من حيث انطبـاق هـذه األحكـام علـى الدولـة 

أو املنظمة الدولية اليت تصدر التحفظ. 
 

١-١-٢ احلاالت اليت جيوز فيها إبداء التحفظات(٣) 
تشمل احلاالت اليت جيوز فيها إبداء حتفظ طبقاً للمبـدأ التوجيـهي ١-١ مجيـع وسـائل 
اإلعراب عن املوافقـة علـى االلـتزام مبعـاهدة، املذكـورة يف املـادة ١١ مـن اتفـاقييت فيينـا لعـامي 

١٩٦٩ و١٩٨٦ بشأن قانون املعاهدات. 
 

١-١-٣ التحفظات ذات النطاق اإلقليمي(٤) 
يشكل حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي ـدف منـه الدولـة إىل اسـتبعاد تطبيـق معـاهدة 
أو بعـض أحكامـها علـى إقليـم كـانت سـتنطبق عليـه هـذه املعـاهدة يف حـال عـدم وجـود هــذا 

اإلعالن. 
 

١-١-٤ التحفظات املبداة عند اإلشعار بالتطبيق اإلقليمي(٥) 
يشكل حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي دف منـه الدولـة إىل اسـتبعاد أو تعديـل األثـر 

القانوين لبعض أحكام معاهدة على إقليم تقدم بشأنه إشعارًا بالتطبيق اإلقليمي للمعاهدة. 
 

 __________
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر: الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة  (٢)

واخلمسون، امللحق رقم ١٠،  (A/54/10)، الصفحات ١٨١ إىل ١٨٦. 
لالطالع على التعليق على مشـروع هـذا املبـدأ التوجيـهي، انظـر: حوليـة جلنـة القـانون الـدويل، ١٩٩٨، الـد  (٣)

الثاين، اجلزء الثاين، الصفحات ٢٠٩ إىل ٢١٢. 
ولالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢١٣ إىل ٢١٥.  (٤)

لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحتان ٢١٦ و ٢١٧.  (٥)
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١-١-٥ اإلعالنات الرامية إىل احلد من التزامات أصحاا(٦) 
يشكل حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند إعراب هـذه 
الدولة أو هذه املنظمة عن موافقتها على االلتزام مبعاهدة والذي دف منه اجلهـة الـيت تصـدره 

إىل احلد من االلتزامات اليت تفرضها عليها املعاهدة. 
 

١-١-٦ اإلعالنات الرامية إىل الوفاء بالتزام بطرق معادلة(٧) 
يشكل حتفظاً اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند إعراب هـذه 
الــــدولة أو هذه املنظمة عن موافقتــــــها على االلتزام مبعـاهدة والـذي ـدف منـه هـذه الدولـة 
أو هـذه املنظمـة إىل الوفـاء بـالتزام عمـال باملعـاهدة بطريقـة ختتلـف عـن الطريقـة الـــيت تفرضــها 

املعاهدة ولكن تكون معادلة هلا. 
 

١-١-٧ التحفظات املبداة بصورة مشتركة(٨) 
إن اشتراك عدة دول أو منظمات دولية يف إبداء حتفظ ال يؤثر على الطابع االنفـرادي 

لذلك التحفظ. 
 

١-١-٨ التحفظات املبداة مبقتضى شروط استثناء(٩) 
يشكل حتفظا، اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عندما تعـرب عـن 
موافقتها على االلتزام مبعاهدة وفقا لشــــرط صريـح يرخـص لألطـــــراف أو لبعضـها باسـتبعاد 

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

 __________
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة،  الـدورة الرابعـة  (٦)

واخلمسون، امللحق رقم ١٠ (A/54/10)، الصفحات ١٨٧ إىل ١٩١. 
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحتان ١٩١ و ١٩٢.  (٧)

لالطـالع علـى التعليـق علـى مشـروع هـذا املبـدأ التوجيـهي، حوليـة ... ١٩٩٨، الـــد الثــاين، اجلــزء الثــاين،  (٨)
الصفحات٢١٧ - ٢٢٠. 

لالطالع على التعليــق علـى مشـروع هـذا املبـدأ التوجيـهي، انظـر املرجـع نفسـه، الـدورة اخلامسـة واخلمسـون،  (٩)
امللحق رقم ١٠ (A/55/10)، الصفحات ٢٢٤-٢٣٥. 
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تعريف اإلعالنات التفسريية(١٠)  ١-٢
يعين �اإلعالن التفسريي� إعالنا انفراديا، أيا كـانت صيغتـه أو تسـميته، صـادرًا عـن 
دولة أو منظمة دوليـة وـدف منـه هـذه الدولـة أو هـذه املنظمـة الدوليـة إىل حتديـد أو إيضـاح 
املعىن أو النطاق الذي تسنده اجلهة املصدرة لإلعالن إىل املعاهدة أو إىل بعض من أحكامها. 

١-٢-١ اإلعالنات التفسريية املشروطة(١١) 
يشـكل إعالنـا تفسـرييا مشـروطا اإلعـالن االنفـرادي الـذي تصـــدره دولــة أو منظمــة 
دولية عند توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقــــــرارها رمسيـا أو قبــــــــوهلا أو املوافقـة عليـها 
أو االنضمـام إليـها، أو الـذي تصـدره دولـة عندمـا تقـدم إشـعارًا باخلالفـة يف معـاهدة، والـــذي 
تخضع مبوجبه تلك الدولة أو املنظمة الدولية قبوهلا بأن تلتزم باملعاهدة لتفسري حمـدد للمعـاهدة 

أو ألحكام معينة منها. 
 

١-٢-٢ إصدار اإلعالنات التفسريية بصورة مشتركة(١٢) 
إن اشتراك عدة دول أو منظمات دولية يف إصدار اإلعـالن التفسـريي ال ميـس الطـابع 

االنفرادي هلذا اإلعالن التفسريي. 
 

التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية(١٣)  ١-٣
ـــر القــانوين الــذي  حيـدد طـابع اإلعـالن االنفـرادي، كتحفـظ أو كـإعالن تفسـريي، األث

يقصده هذا اإلعالن االنفرادي. 
 

١-٣-١ طريقة التمييز بني التحفظات واإلعالنات التفسريية(١٤) 
لتحديـد مـا إذا كـان اإلعـالن االنفـرادي الـذي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة بشـــأن 
إحدى املعاهدات يشكل حتفظاً أو إعالناً تفسريياً، من املناسب التـأكد مـن غـرض اجلهـة الـيت 
تصدره عن طريق تفسري اإلعالن حبسن نيـة وفقـاً للمعـىن املعتـاد الـذي يعطـى ملصطلحاتـه، يف 

 __________
لالطــــالع علــــى التعليق على مشـروع هـذا املبــــدأ التوجيهــــي، انظـر املرجـع نفسـه، (A/54/10)، الصفحـات  (١٠)

 .١٩٣-١٩٨
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحـات ٢٠٩-٢١٨.  (١١)
لالطالع على التعليق علـى مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه الصفحـات ٢١٩-٢٢١.  (١٢)
لالطالع على التعليق علـى مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢٢١-٢٢٣.  (١٣)

لالطالع علــــى التعليــــق علـــى مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢٢٣-٢٢٩.  (١٤)
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ضوء املعاهدة اليت يتعلق ا اإلعالن. ويوىل االعتبار الواجـب لغايـة الدولـة أو املنظمـة الدوليـة 
املعنية عند إصدار اإلعالن. 

١-٣-٢ الصيغة والتسمية(١٥) 
توفـر الصيغـة أو التسـمية الـيت تعطـى لإلعـــالن االنفــرادي مؤشــرًا إىل األثــر القــانوين 
املقصـود. وهـذه هـي احلالـة بوجـه خـاص عندمـا تقـوم دولــة أو منظمــة دوليــة بــإصدار عــدة 
إعالنات انفرادية فيما يتعلق مبعاهدة واحدة وتسمى بعض هذه اإلعالنـات حتفظـات والبعـض 

اآلخر إعالنات تفسريية. 
 

١-٣-٣ إصدار إعالن انفرادي يف حالة حظر إبداء حتفظ(١٦) 
عندما حتظر املعاهدة إبداء حتفظات على مجيع أحكامـها أو علـى أحكـام معينـة منـها، 
ـــرب حتفظــاً، إال إذا كــان  فـإن أي إعـالن انفـرادي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة بشـأا ال يعت
يهدف إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينـة مـن املعـاهدة أو جلوانـب حمـددة مـن 

املعاهدة ككل يف تطبيق هذه األحكام على مقدم اإلعالن. 
 

١-٤ اإلعالنات االنفرادية خالف التحفظات واإلعالنات التفسريية(١٧) 
اإلعالنــــــات االنفرادية اليت تصدر بشأن إحدى املعـاهدات والـيت ال تكـون حتفظـات 

أو إعالنات تفسريية ال تدخل يف نطاق دليل املمارسة احلايل. 
 

١-٤-١ اإلعالنات الرامية إىل التعهد بالتزامات انفرادية(١٨) 
اإلعـالن االنفـرادي الـذي تصـدره دولـة أو منظمـــة دوليــة بشــأن إحــدى املعــاهدات 
والذي دف منـه اجلهـة الـيت تصـدره إىل التعـهد بالتزامـات تتجـاوز االلتزامـات الـيت تفرضـها 

عليها املعاهدة يشكل التزاما انفرادياً ال يدخل ضمن نطاق دليل املمارسة احلايل. 

 __________
لالطالع علـى التعليق علـى مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحـات ٢٢٩-٢٣٤.  (١٥)

لالطالع علـى التعليق علـى مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحتـان ٢٣٤ و٢٣٥.  (١٦)
لالطــــالع علــــى التعليـــق على مشــــروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢٣٦-٢٣٨.  (١٧)

لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢٣٨-٢٤١.  (١٨)
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١-٤-٢ اإلعالنات االنفرادية الرامية إىل إضافة عناصر أخرى إىل املعاهدة(١٩) 
اإلعـالن االنفـرادي الـذي ـدف دولـــة أو منظمــة دوليــة مبوجبــه إىل إضافــة عنــاصر 
أخـرى إىل املعـاهدة يشـكل اقتراحـاً لتعديـل مضمـون املعـاهدة وال يدخـل ضمـن نطـــاق دليــل 

املمارسة احلايل. 
 

١-٤-٣ إعالنات عدم االعتراف(٢٠) 
اإلعالن االنفرادي الذي تشري فيه إحدى الدول إىل أن اشتراكها يف املعـاهدة ال يعـين 
االعتراف بكيان ما ال تعترف هي به، يشكل إعالن عـدم اعـتراف وال يدخـل يف نطـاق دليـل 
املمارسـة هـذا حـىت ولـو كـان اهلـدف منـه أن يســـتبعد تطبيــق املعــاهدة بــني الدولــة املصــدرة 

لإلعالن والكيان غري املعترف به. 
 

١-٤-٤ إعالنات السياسة العامة(٢١) 
اإلعـالن االنفـرادي الـذي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة وتعـرب فيـه هـذه الدولــة أو 
هـذه املنظمـة عـن آرائـها يف املعـاهدة أو يف املوضـوع الـذي تتناولـــه املعــاهدة، دون أن يكــون 
هـدف اإلعـالن إحـداث أثـر قـانوين علـى املعـاهدة، يشـكل إعـالن سياسـة عامـة ال يدخـــل يف 

نطاق دليل املمارسة احلايل. 
 

١-٤-٥ اإلعالنات املتعلقة بطرائق تنفيذ املعاهدة على الصعيد الداخلي(٢٢) 
اإلعالن االنفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وتبني فيـه هـذه الدولـة أو هـذه 
املنظمـة الطريقـة الـيت تعـتزم ـا تنفيـذ املعـاهدة علـى الصعيـد الداخلـي، دون أن يكـون هــدف 
اإلعالن، بوصفه هذا، املساس حبقوق األطراف املتعـاقدة األخـرى وبالتزاماـا، يشـكل إعالنـاً 

إعالمياً حمضاً ال يدخل يف نطاق دليل املمارسة احلايل. 

 __________
لالطالع علـى التعليق علـى مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحتـان ٢٤١ و٢٤٢.  (١٩)

لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢٤٣-٢٤٧.  (٢٠)
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢٤٨-٢٥١.  (٢١)

لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢٥١-٢٥٦.  (٢٢)
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١-٤-٦ اإلعالنات االنفرادية الصادرة مبقتضى شرط اختياري(٢٣) 
ال ينـدرج يف نطـاق تطبيـق دليـل املمارسـة احلـايل، اإلعـالن االنفـرادي الـذي تصـــدره 
دولـة أو منظمـة دوليـة، وفقـاً لشـرط صريـح وارد يف معـاهدة يسـمح لألطـراف بقبـــول الــتزام 

ال تفرضه املعاهدة لوال ذلك. 
وال يشكل القيد أو الشرط الوارد يف مثل هذا اإلعـالن حتفظـاً مبفـهوم دليـل املمارسـة 

احلايل. 
 

١-٤-٧ اإلعالنات االنفرادية اليت تنص على االختيار بني أحكام معاهدة(٢٤) 
ال يـــــدخل يف جمال تطبيق دليل املمارسة هذا، اإلعــالن االنفـرادي الصـادر عـن دولـة 
أو منظمة دولية وفقاً لشرط صريح وارد يف معاهـــــدة يلـزم األطـراف باالختيـار بـني حكمـني 

أو أكثر من أحكام املعاهدة. 
 

اإلعالنات االنفرادية فيما يتعلق باملعاهدات الثنائية(٢٥)  ١-٥
 

١-٥-١ �التحفظات� على املعاهدات الثنائية(٢٦) 
اإلعالن االنفرادي، أياً كانت صيغته أو تسميته، الذي تصدره دولة أو منظمـة دوليـة 
بعد التوقيع باألحرف األوىل على معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكـن قبـل بـدء نفاذهـا، 
والذي دف تلك الدولة أو املنظمـة مـن ورائـه إىل احلصـول مـن الطـرف اآلخـر علـى تعديـل 
أحكام املعاهدة، وختضع لـه اإلعـراب عـن موافقتـها النهائيـة علـى التقيـد باملعـاهدة، ال يشـكل 

حتفظاً باملعىن املقصود يف دليل املمارسة هذا. 
 

 __________
لالطالع على التعليق على مشروع هــذا املبـدأ التوجيـهي، انظـر املرجـع نفسـه، الـدورة اخلامسـة واخلمسـون،  (٢٣)

امللحق رقم ١٠ (A/55/10)، الصفحات ٢٣٥-٢٤١. 
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحـات ٢٤١-٢٤٦.  (٢٤)

لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق  (٢٥)
رقـم ١٠ (A/54/10)، الصفحة ٢٥٦. 

لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي،  انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢٥٧-٢٦٨.  (٢٦)
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١-٥-٢ اإلعالنات التفسريية فيما يتعلق باملعاهدات الثنائية(٢٧) 
ينطبـق املبـدآن التوجيـهيان ١-٢ و١-٢-١ علـى اإلعالنـــات التفســريية فيمــا يتعلــق 

باملعاهدات املتعددة األطراف واملعاهدات الثنائية على السواء. 
 

األثـر القـانوين لقبـول الطـرف اآلخـر يف معـــاهدة ثنائيــة إلعــالن تفســريي صــادر  ١-٥-٣
بصددها(٢٨) 

التفسري الناجم عن إعالن تفسريي ملعـاهدة ثنائيـة وصـادر عـن دولـة أو منظمـة دوليـة 
طرف يف هذه املعاهدة يصبح، بعد قبول الطرف اآلخر له، التفسري الرمسي هلذه املعاهدة. 

 
نطاق التعاريف(٢٩)  ١-٦

ال ختـل تعـاريف اإلعالنـات االنفراديـة الـــواردة يف هــذا الفصــل مــن دليــل املمارســة 
مبشروعية هذه اإلعالنات وبآثارها مبوجب القواعد اليت تنطبق عليها. 

 
بدائل التحفظات واإلعالنات التفسريية  ١-٧

 
١-٧-١ بدائل التحفظات(٣٠) 

ـــة أن  لتحقيـق نتـائج مماثلـة لنتـائج التحفظـات، جيـوز أيضـاً للـدول أو املنظمـات الدولي
تلجأ إىل أساليب بديلة من قبيل ما يلي: 

تضمني املعاهدة شروطاً تقييدية ترمي إىل احلد من مدى املعاهدة أو نطاق تطبيقها؛  -
إبرام اتفاق يتم مبوجب حكم حمدد من أحكـام معـاهدة، ـدف منـه دولتـان أو أكـثر  -
أو منظمتان دوليتان أو أكثر إىل استبعاد أو تعديل اآلثار القانونيـة ألحكـام معينـة مـن 

أحكام املعاهدة من حيث انطباقها على العالقات فيما بينها. 

 __________
لالطالع علـى التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر، املرجع نفسه، الصفحـات ٢٦٩-٢٧٢.  (٢٧)

لالطالع على التعليق علـى مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر، املرجع نفسه، الصفحتـان ٢٧٢ و ٢٧٣.  (٢٨)
لالطالع على التعليق علـى مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر، املرجع نفسه، الصفحتـان ٢٧٤ و ٢٧٥.  (٢٩)

لالطالع علـى التعليق على مشـروع هـذا املبـدأ التوجيـهي، انظـر املرجـع نفسـه، الـدورة اخلامسـة واخلمسـون،  (٣٠)
امللحق رقم ١٠ (A/55/10)، الصفحات ٢٤٧-٢٦٣. 
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١-٧-٢ بدائل اإلعالنات التفسريية(٣١) 
لتحــــديد أو توضيح معىن أو نطاق معاهدة أو أحكام معينة منها، جيـوز أيضـاً للـدول 
أو املنظمات الدولية أن تلجأ إىل أساليب غري أسلوب اإلعالنات التفسريية، من قبيل ما يلي: 

تضمني املعاهدة أحكاماً صرحية ترمي إىل تفسريها؛  -
إبرام اتفاق تكميلي حتقيقاً لنفس الغاية.  -

 
اإلجراءات  - ٢ 

شكل التحفظات واإلشعار ا  ٢-١
٢-١-١ الشكل الكتايب(٣٢) 

جيب أن يبدى التحفظ كتابة. 
 

٢-١-٢ شكل اإلقرار الرمسي(٣٣) 
عندما يكون اإلقرار الرمسي للتحفظ ضروريا، فإنه يتعني أن يتم كتابة. 

[٢-١-٣ صالحية إبداء التحفظ على الصعيد الدويل(٣٤) 
ـــع  رهنــا باملمارســات املتبعــة عــادة يف املنظمــات الدوليــة الوديعــة للمعــاهدات، يتمت
بصالحية إبداء حتفظ باسم دولة أو منظمة دولية كـل شـخص تكـون لـه صالحيـة متثيـل تلـك 
الدولة أو املنظمــــــة الدولية يف اعتماد أو توثيـــــق نص معاهـــــــدة أو التعبـري عـن رضـا الدولـة 

أو املنظمة الدولية باالرتباط مبعاهدة.] 
 

[٢-١-٣ صالحية إبداء التحفظ على الصعيد الدويل 
ـــة  الوديعــة للمعــاهدات،  تكــون  رهنـا باملمارسـات املتبعـة عـادة يف املنظمـات الدولي - ١

لشخص صالحية إبداء حتفظ باسم دولة أو منظمة دولية: 

 __________
لالطالع على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٢٦٣-٢٦٥.  (٣١)

انظر بشأن عرض مشروع هذا املبدأ التوجيهي، التقرير السادس بشأن التحفظات A/CN.4/518/Add.1، الفقـرة  (٣٢)
 .٤٠-٥٢

انظر بشأن عرض مشروع هذا املبدأ التوجيهي، املرجع نفسه.  (٣٣)
انظر بشأن عرض هاتني الصيغتيــــن البديلتيـــــن مـــــن مشـروع هـذا املبـدأ التوجيـهي، املرجـع نفسـه، الفقـرات  (٣٤)

 .٥٣-٧١
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إذا أدىل هذا الشخص بوثيقة تفويض مطلق مناسـبة لغـرض اعتمـاد أو توثيـق  (أ)
نص املعاهدة اليت أبدي بشأا التحفظ أو لغرض التعبري عن رضا الدولـة أو املنظمـة باالرتبـاط 

ذه املعاهدة؛ أو 
إذا تبـني مـن املمارسـة أو مـــن ظــروف أخــرى أن قصــد الــدول واملنظمــات  (ب)
الدولية املعنية أن تعتــرب أن هلـذا الشـخص صالحيـة هلـذه الغايـة دومنـا حاجـة إىل اإلدالء بوثيقـة 

تفويض مطلق. 
تكـون لألشـخاص التـالني، حبكـم وظائفـهم ودومنـا حاجـة إىل اإلدالء بوثيقــة  - ٢

تفويض مطلق،  صالحية إبداء حتفظ على الصعيد الدويل باسم دولة: 
رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية؛  (أ)

املمثلـون املعتمـدون مـن الـدول لـدى مؤمتـر دويل لغـــرض إبــداء حتفــظ علــى  (ب)
معاهدة اعتمدت يف ذلك املؤمتر؛ 

املمثلون املعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد األجهزة التابعـة هلـا،  (ج)
لغرض إبداء حتفظ على معاهدة اعتمدت يف تلك املنظمة أو ذلك اجلهاز؛ 

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض إبـداء حتفـظ علـى معـاهدة  [(د)
أبرمت بني الدول املعتمدين من قبلها وتلك املنظمة)]] 

 
[٢-١-٣ مكررا صالحية إبداء  التحفظات على الصعيد الداخلي(٣٥) 

يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو منظمة دوليـة أمـر حتديـد اجلهـة الـيت هلـا صالحيـة 
إبداء التحفظ على الصعيد الداخلي وحتديد اإلجراءات املتبعة يف ذلك.] 

 
عدم ترتب أي أثر على الصعيد الـدويل علـى انتـهاك قواعـد داخليـة متعلقـة بـإبداء  ٢-١-٤

التحفظات(٣٦) 
ال جيوز أن حتتج الدولة أو املنظمة الدولية كسبب إلبطال التحفظ بأن إبـداء التحفـظ 
قـد مت انتـهاكا حلكـم يف القـانون الداخلـي لدولـة أو قـــاعدة مــن قواعــد منظمــة دوليــة تتعلــق 

بصالحية وإجراءات إبداء التحفظات. 

 __________
انظر بشأن عرض مشروع هذا املبدأ التوجيهي، املرجع نفسه، الفقرات ٧٢-٧٧.  (٣٥)
انظر بشأن عرض مشروع هذا املبدأ التوجيهي، املرجع نفسه، الفقرات ٧٨-٨٢.  (٣٦)
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٢-١-٥ اإلبالغ بالتحفظات(٣٧) 
جيب إبالغ التحفظ كتابة إىل الـدول املتعـاقدة وإىل املنظمـات املتعـاقدة األخـرى وإىل 

الدول األخرى واملنظمات الدولية األخرى اليت حيق هلا أن تصبح أطرافا يف املعاهدة. 
إن التحفظ على معاهدة نافذة تشكل الوثيقة التأسيسية ملنظمة دولية أو تنشئ جـهازا 
تداوليا حيق له أن يقبـل التحفـظ هـو حتفـظ جيـب أن يبلَّـغ أيضـا إىل تلـك املنظمـة أو إىل ذلـك 

اجلهاز. 
 

٢-١-٦ إجراءات إبالغ التحفظات(٣٨) 
ما مل تنص املعاهدة أو تتفق الدول واملنظمـات املتعـاقدة علـى حكـم خمـالف، فـإن أي 

إبالغ بالتحفظ على معاهدة: 
ترسله اجلهة املتحفظة مباشرة، عند عدم وجود وديع، إىل الدول املتعاقدة واملنظمـات  �١�
املتعاقدة والدول األخرى واملنظمات الدولية األخرى الـيت حيـق هلـا أن تصبـح أطرافـا؛ 

أو 
إذا وجد الوديع، فإنه يبلغ به يف أقرب اآلجال الدول واملنظمات اليت وجه إليها.  �٢�

عندما يوجه البالغ املتعلق بتحفظ على معاهدة بالربيد اإللكتروين، فإنـه جيـب إقـراره 
بالربيد [أو بالفاكس]. 

 
٢-١-٧ وظائف الوديع(٣٩) 

يتحقـق الوديـع مـن أن التحفـظ الـذي أبدتـه دولـة أو منظمـــة دوليــة يســتويف الشــكل 
الواجب والسليم. 

وعند نشوء أي خالف بني دولة أو منظمـة دوليـة والوديـع بشـأن أداء هـذه الوظيفـة، 
يعرض الوديع املسألة على : 

الدول واملنظمات املوقعة والدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة؛  (أ)
اجلهاز املختص يف املنظمة الدولية املعنية إذا اقتضى األمر ذلك.  (ب)

 
 __________

(٣٧) انظر بشأن عرض مشروع هذا املبدأ التوجيهي، املرجع نفسه، الفقرات ٩٩-١٢٩. 
انظر بشأن عرض مشروع هذا املبدأ التوجيهي، املرجع نفسه، الفقرات ١٣٥-١٥٤.  (٣٨)
انظر بشأن عرض مشروع هذا املبدأ التوجيهي، املرجع نفسه، الفقرات ١٥٦-١٧٠.  (٣٩)
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٢-١-٧ مكررا حالة التحفظات غري اجلائزة بصورة واضحة (٤٠) 
إذا ارتـأى الوديـع أن حتفظـا غـري جـائز بصـورة واضحـة، فإنـه يوجـه انتبـاه اجلهـة الــيت 

أبدت التحفظ إىل ما  يراه غري جائز. 
وإذا أصرت اجلهة اليت أبدت التحفظ على حتفظها، فإن الوديع يبلغ نـص حتفظـها إىل 
الدول واملنظمات الدولية املوقعة وكذا إىل الدول واملنظمات الدوليـة املتعـاقدة ويرفـق بـه نـص 

اآلراء اليت تبادهلا مع اجلهة اليت أبدت التحفظ. 
 

٢-١-٨ تاريخ بدء نفاذ البالغات املتعلقة بالتحفظات(٤١) 
ال يعترب البالغ املتعلـق بتحفـظ بالغـا صـادرا عـن اجلهـة املتحفظـة إال عندمـا  تتسـلمه 

الدولة أو املنظمة اليت وجه إليها. 
 

إقرار التحفظات عند التوقيع  ٢-٢
٢-٢-١ اإلقرار الرمسي للتحفظات املبداة عند التوقيع على املعاهدة(٤٢) 

إذا أبدي التحفظ لدى توقيع املعـــــــاهدة رهنـا بالتصــــــديق عليـها أو بإقرارهـا رمسيـا 
أو بقبوهلا أو املوافقة عليها، وجب على الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة إقرار هـذا التحفـظ 
رمسيا حني تعرب عن رضاها باالرتبـاط للمعـاهدة. ويف هـذه احلالـة، يعتـرب التحفـظ قـد أبـدي 

منذ تاريخ إقراره. 
 

احلـاالت الـيت ال يشـترط فيـها إقـــرار التحفظــات الــيت تبــدى لــدى التوقيــع علــى  ٢-٢-٢
املعاهدة(٤٣) 

ال يسـتوجب التحفـظ الـذي يبـدى لـدى التوقيـع علـى املعـاهدة إقـرارا الحقـــاً عندمــا 
تعرب الدولة أو املنظمة الدولية بتوقيعها عن موافقتها على االرتباط باملعاهدة. 

 __________
انظــــر بشأن عرض مشـروع هـذا املبـدأ التوجيـهي، التقريـر السـابع بشـأن التحفظـات A/CN.4/526، الفقـرات  (٤٠)

 .٤٤-٤٦
 ،A/CN.4/518/Add.2 انظـر بشـأن عـرض مشـروع هـــذا املبــدأ التوجيــهي، التقريــر الســابع بشــأن التحفظــات (٤١)

الفقرة ١٥٥. 
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة  (٤٢)

واخلمسون، امللحق رقم ١٠، (A/56/10)، الصفحات ٣٩٧-٤٠٣. 
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحتان ٤٠٤-٥٠٥.  (٤٣)
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التحفظات اليت تبدى لدى التوقيع إذا كانت املعاهدة تنص على ذلك صراحة(٤٤)  ٢-٢-٣
ال يتطلب التحفظ الـذي يبـدى لـدى التوقيـع علـى املعـاهدة إقـرارا رمسيـاً مـن جـانب 
الدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة عندما تعرب عن موافقتها على االرتبـاط باملعـاهدة، وذلـك 

إذا ما نصت املعاهدة صراحة على حق الدولة أو املنظمة الدولية يف إبداء حتفظ يف حينه. 
 

إبداء حتفظات متأخرة(٤٥)  ٢-٣
 

٢-٣-١ إبداء حتفظات متأخرة(٤٦) 
ال جيوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبـدي حتفظـاً علـى معـاهدة بعـد أن تعـرب عـن 
موافقتـها علـى االرتبـاط ـذه املعـاهدة، إال إذا كـان إبـداء حتفـظ متـأخر ال يثـــري اعــتراض أي 

طرف من األطراف املتعاقدة األخرى، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك. 
٢-٣-٢ قبول إبداء حتفظات متأخرة(٤٧) 

يعترب أن الطرف املتعاقد قد قبل إبـداء حتفـظ متـأخر إذا مل يعـترض هـذا الطـرف علـى 
إبداء التحفظ بعد انقضاء مهلة االثين عشر شهرًا اليت تلي تلقيه اإلشعار بالتحفظ، ما مل تنـص 

املعاهدة على خالف ذلك أو ما مل تكن املمارسة املعتادة اليت تتبعها اجلهة الوديعة خمتلفة. 
 

٢-٣-٣ االعتراض على إبداء حتفظات متأخرة(٤٨) 
إذا اعـترض طـرف متعـاقد يف املعـاهدة علـى إبـداء حتفـــظ متــأخر، يســري أو يســتمر 

سريان املعاهدة بالنسبة للدولة أو املنظمة الدولية املتحفظة وال يؤخذ حتفظها يف االعتبار. 
االسـتبعاد أو التعديـل الالحـق لألثـر القـانوين املـترتب علـى معــاهدة بوســائل غــري  ٢-٣-٤

التحفظات(٤٩) 
ـــاقد يف املعــاهدة أن يســتبعد أو يعــدل األثــر القــانوين ألحكــام  ال جيـوز للطـرف املتع

املعاهدة باألسلوبني التاليني: 
 __________

لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه الصفحات ٤٠٥-٤٠٧.  (٤٤)
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحتان ٤٠٧-٤٠٨.  (٤٥)
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٤٠٨-٤١٩.  (٤٦)
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٤١٩-٤٢٢.  (٤٧)

لالطالع على التعليقات على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحتان ٤٢٣-٤٢٤.  (٤٨)
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٤٢٤-٤٢٧.  (٤٩)
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تفسري حتفظ ُأبدي سابقاً؛ أو  (أ)
إصدار إعالن انفرادي الحقاً مبقتضى شرط اختياري.  (ب)

 
اإلجراءات املتعلقة باإلعالنات التفسريية  ٢-٤

 
٢-٤-١ إصدار اإلعالنات التفسريية(٥٠) 

جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي عن شخص خمول صالحية متثيـل الدولـة أو املنظمـة 
الدوليـة لغـرض اعتمـاد أو توثيـق نـص معـاهدة أو لغـرض التعبـري عـن رضـا الدولــة أو املنظمــة 

الدولية باالرتباط مبعاهدة. 
[٢-٤-١ مكررا صالحية إصدار إعالن تفسريي على الصعيد الداخلي(٥١) 

يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو منظمة دوليـة أمـر حتديـد اجلهـة الـيت هلـا صالحيـة 
إصدار اإلعالن التفسريي على الصعيد الداخلي وحتديد إجراءات إصداره. 

ـــأن  ال جيوز أن حتتـج الدولـة أو املنظمـة الدوليـة كسـبب إلبطـال اإلعـالن التفسـريي ب
إصدار اإلعالن قد مت انتــــــهاكا حلكم يف القانون الداخلي لتلـك الدولـة أو قـاعدة مـن قواعـد 

تلك املنظمة تتعلق بصالحية وإجراءات إصدار اإلعالن التفسريي]. 
 

٢ إصدار اإلعالنات التفسريية املشروطة(٥٢)  -٢-٤
جيب أن يصدر اإلعالن التفسريي املشروط كتابة. 

إذا لزم اإلقرار الرمسي لإلعالن التفسريي املشروط، فإن إقراره يتم بنفس الطريقة. 
جيـب إبـالغ اإلعـالن التفسـريي املشـروط كتابـة إىل الـــدول املتعــاقدة وإىل املنظمــات 
املتعـاقدة األخـرى وإىل الـدول األخـرى واملنظمـات الدوليـة األخـرى الـيت حيـــق هلــا أن تصبــح 
أطرافـا يف املعـاهدة. وإن اإلعـالن التفسـريي املشـــروط بشــأن معــاهدة نــافذة تشــكل الوثيقــة 
التأسيسية ملنظمة دولية أو تنشئ جهازا تداوليا حيـق لـه أن يقبـل التحفـظ هـو إعـالن جيـب أن 

يبلغ أيضا إىل تلك املنظمة أو إىل ذلك اجلهاز. 
 

 __________
 ،A/CN.4/518/Add.1 انظـر بشـأن عـرض مشـروع هـذا املبـدأ التوجيـهي، التقريـــر الســادس بشــأن التحفظــات (٥٠)

الفقرات ٨٨-٩٠. 
انظر بشأن عرض مشروع هذا املبدأ التوجيهي، املرجع نفسه الفقرات ٩١-٩٥.  (٥١)
انظر بشأن عرض مشروع هذا املبدأ التوجيهي، املرجع نفسه الفقرات ٨٣-٨٧.  (٥٢)
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٢-٤-٣ الوقت الذي جيوز فيه إصدار إعالن تفسريي(٥٣) 
مع عدم اإلخالل بأحكام املبادئ التوجيهيـة ١-٢-١ و٢-٤-٦ و ٢-٤-٧، ميكـن 

إصدار إعالن تفسريي يف أي وقت. 
 

٢-٤-٤ عدم اشتراط تأكيد اإلعالن التفسريي الصادر عند التوقيع على املعاهدة(٥٤) 
اإلعالن التفسريي الصادر عند التوقيع على املعـاهدة ال يتطلـب تـأكيدًا الحقـاً عندمـا 

تعرب الدولة أو املنظمة الدولية عن موافقتها على االرتباط باملعاهدة. 
 

اإلقرار الرمسي إلعالنات تفسريية مشروطة عند التوقيع على املعاهدة(٥٥)  ٢-٤-٥
إذا صدر إعــــالن تفسريي مشروط عنــــد التوقيع علـى معـــــاهدة ختضـع للتصــــــديق 
أو اإلقرار الرمسي أو القبول أو اإلقرار، وجب على الدولة أو املنظمة الدوليـة الـيت صـدر عنـها 
اإلعالن أن تقر هذا اإلعـالن عندمـا تعـرب عـن موافقتـها علـى االرتبـاط باملعـاهدة. ويف هـذه 

احلالة، يعترب اإلعالن التفسريي صادرًا يف تاريخ إقراره. 
 

٢-٤-٦ إصدار إعالن تفسريي متأخر(٥٦) 
إذا نصت املعاهدة على عدم جـواز إصـدار إعــــــالن تفسـريي إال يف أوقـــــات حمـددة 
ال جيوز للدولة أو املنظمة الدولية أن تصدر إعالناً تفسريياً بشأن هذه املعاهدة يف وقت الحـق 
إال إذا كان إصدار إعالن تفسريي متأخر ال يثري اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى. 

 
٢-٤-٧ إصدار إعالن تفسريي مشروط متأخر(٥٧) 

ال جيوز لدولة أو منظمـة دوليـة إصـدار إعـالن تفسـريي مشـروط بشـأن معـاهدة بعـد 
إعراا عن موافقتها على االرتباط ذه املعاهدة إال إذا كـان إصـدار إعـالن تفسـريي مشـروط 

متأخر ال يثري اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى. 
 

 __________
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة السادسـة  (٥٣)

واخلمسون، امللحق رقم ١٠، A/56/10، الصفحتان ٤٢٨-٤٢٩. 
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحة ٤٣٠.  (٥٤)

لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحتان ٤٣١-٤٣٢.  (٥٥)
لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحات ٤٣٢-٤٣٤.  (٥٦)

لالطالع على التعليق على مشروع هذا املبدأ التوجيهي، انظر املرجع نفسه، الصفحة ٤٣٤.  (٥٧)
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٢-٤-٩ إبالغ اإلعالنات التفسريية املشروطة(٥٨) 
جيب إبالغ اإلعالنات التفسريية املشـروطة كتابـة إىل الـدول املتعـاقدة وإىل املنظمـات 
املتعـاقدة وإىل الـدول األخـرى واملنظمـات الدوليـة األخـرى الـيت حيـق هلـا أن تصبـح أطرافـــا يف 

املعاهدة وذلك بنفس الشروط اليت تسري على التحفظات. 
إن اإلعالن التفسريي املشروط ملعاهدة نافذة تشـكل الوثيقـة التأسيسـية ملنظمـة دوليـة 
أو تنشـئ جـهازا تداوليـا حيـق لـه أن يقبـل التحفـظ هـو إعـالن جيـــب أن يبلــغ أيضــا إىل تلــك 

املنظمة أو إىل ذلك اجلهاز. 
 

 __________
 ،A/CN.4/518/Add.2 انظـر بشـأن عـرض مشـروع هـذا املبـدأ التوجيـهي، التقريـــر الســادس بشــأن التحفظــات (٥٨)

الفقرات ١٧١-١٧٣. 


