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  جلنة القانون الدويل
  الدورة الثانية والستون

  يونيه/ حزيــران٥ -مايـــو / أيـــار٤جنيـــف، 
      ٢٠١٠أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٦و 

  التقرير اخلامس عشر عن التحفظات على املعاهدات    
  

  مقدم من آالن بيليه، املقرر اخلاص    
  

  إضافة    
  

  احملتويات
الصفحةالفقرات  

٦٦-١. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دمةمق  - أوال   
٧٩- ٦٧. . . . . .)تابع وتتمة(اإلجراءات املتعلقة بصوغ اإلعالنات التفسريية   -ثانيا   

A/CN.4/614

١٧٨A/CN.4/614/Add.1- ٨٠. . . . . . . . . .)تابع وتتمة(صحة التحفظات واإلعالنات التفسريية   - ثالثا   

١٧٩. . . . . . . . . . . . . . .)تابع(آثار التحفظات واإلعالنات التفسريية   - رابعا   
٥٢٦-١٨٣. . . . . . . . . . . . . واالعتراضوالقبولآثار التحفظات   -لف أ    
١٩٦-١٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيينايتقواعد اتفاقي -  ١      

A/CN.4/614/Add.2

A/CN.4/624 ٣٨٥- ١٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التحفظات الصحيحة -  ٢      

A/CN.4/614/Add.2

A/CN.4/614/Add.2 ٢٩٠- ١٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . .يت أقرتالتحفظات ال  )أ(        
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 ٣٦٩- ٢٩١. . . .حتفظ صحيحاآلثار املترتبة على االعتراض على  )ب(        
ــواردة يف  )ج(         ــري ال ــد غ ــى القواع ــصحيح عل ــتحفظ ال ــر ال أث

 ٣٨٥- ٣٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املعاهدة   
A/CN.4/624

٣ ٥١٦- ٣٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات غري الصحيحة -  ٣      
٣ ٤٠٢- ٣٨٦. . . . . . . .  فيينااالتحفظات غري الصحيحة واتفاقيت  )أ(        
١٢ ٤٨٢- ٤٠٣. . . . . . . . . . نتائجه والصحيحبطالن التحفظ غري  )ب(        
١٢ ٤١٩- ٤٠٣. . . . . . . . . . . الصحيحبطالن التحفظ غري   ‘١’          
٢١ ٤٣٤- ٤٢٠ الصحيحاآلثار املترتبة على بطالن التحفظ غري   ‘٢’          
ـتحفظ االلتـزامقبـول   آثار بطالن التحفظ علـى        ‘٣’           صـاحب ال

٢٩ ٤٨٢- ٤٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باملعاهدة  
٢٩ ٤٥٤- ٤٣٦. . . . . . . . . . . . . . احلالن املمكنان  - أ             
اجلهــة الــيت أبــدت حتفظــا غــريافتــراض إرادة   -ب             

٤١ ٤٨٢- ٤٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحيح 
٥٣ ٥١٤- ٤٨٣. . . . . . . . . . ردود الفعل على حتفظ غري صحيح  )ج(        
٥٣ ٥٠٠- ٤٨٥. . . . . . . . . . . . قبول التحفظ غري الصحيح  ‘١’          
٥٩ ٥١٤- ٥٠١. . . . . . . . االعتراض على حتفظ غري صحيح  ‘٢’          
دة على العالقات التعاهدية بني األطراف املتعاقما  أثر حتفظ انعدام -  ٤      

٦٦ ٥٢٦- ٥١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األخرى
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  )تابع(آثار التحفظات واإلعالنات التفسريية    - رابعا  
  التحفظات غري الصحيحة  -  ٣  

   فيينااالتحفظات غري الصحيحة واتفاقيت  )أ(  
 بشكل مباشر مـسألة اآلثـار   ١٩٨٦عام ل و١٩٦٩ فيينا لعام يتاتفاقيأي من تناول يمل   - ٣٨٦

ددة يف املـــادتني ط الـــصحة املوضـــوعية والـــشكلية احملـــ   شـــرويـــستويف القانونيـــة لـــتحفظ ال  
 مبجـرد أن  إزاء دولـة متعاقـدة أخـرى         اثابتـ لـتحفظ   ا، واليت يسمح اجتماعها باعتبار      ٢٣ و ١٩

وال تسلط األعمال التحضريية لألحكام املتعلقـة بالتحفظـات يف     . ٢٠تقبله وفقا ألحكام املادة     
، أو علـى غيـاب      النامجة عن عدم صـحة الـتحفظ      ر  اهاتني االتفاقيتني مزيدا من الضوء على اآلث      

  .هذه اآلثار
يربطوهنـا بـالتحفظ    للجنـة    ضمنيا اآلثار الـيت كـان املقـررون اخلاصـون األوائـل              نبثقوت - ٣٨٧

صاحب لــ  يكــن مــن املمكــن ملهأي أنــ: ن اعتمــادهم لنظــام اإلمجــاع التقليــدي عــغــري الثابــت 
ى ذلـك، مل يكـن األمـر يتعلـق بتاتـا بتحديـد              وعـالوة علـ   . التحفظ أن يصبح طرفـا يف املعاهـدة       

 إذ مل تكــن هنـاك شــروط مــن هــذا  -اآلثـار املترتبــة علــى حتفـظ ال يفــي بــشروط صـحة معينــة    
بتحديـد   األشـخاص، ولكـن بـاألحرى        التفاعـل بـني    القبيل يف هذا النظام القـائم بالكامـل علـى         

جـزءا مـن   ”لـذلك الـسبب   مل يـصبح   املتعاقـدة األخـرى، و  الـدول آثار حتفظ مل يقبل من مجيـع       
  . )٥٨٩()part of the bargain between the parties (“الصفقة املربمة بني األطراف

املوافقـة علـى معاهـدة      ” أن   ١٩٥٠بريـريل يف عـام      . ل. من هذا املنظـور، ارتـأى ج      و - ٣٨٨
 مجيــع الــدول أو املنظمــات الدوليــة الــيتعليــه مــع إبــداء حتفــظ ال حتــدث أثــرا إال عنــدما توافــق 

لوترباخت نفـس الفكـرة علـى    . وصاغ هـ. )٥٩٠(“تكون موافقتها ضرورية لصحة هذا التحفظ   
  فيما يتعلق باملعاهدات املتعددة األطراف، كل توقيع أو تـصديق أو           ،يعترب الغيا ”: النحو التايل 

ون مرفقــا بــتحفظ أو عــدة حتفظــات ، يكــةانــضمام أو غــريه مــن أشــكال املوافقــة علــى املعاهــد
عدم ثبوت الـتحفظ علـى      يف حالة   و .)٥٩١(“ةا مجيع األطراف األخرى يف املعاهد     توافق عليه  ال

_________________ 
 J.L. Brierly, Report on the Law of Treaties (A/CN.4/23) Yearbook of the International Law:انظــر )٥٨٩(

Commission 1950, vol. II, p. 241, par. 96 . ٥٣ة ، اجمللـــد األول، اجللـــس  املرجـــع نفـــسه وانظـــر أيـــضا ،
  ).J. L. Brierly( ٣، الفقرة ٩٠ة الصفح، ١٩٥٣ه يوني/حزيران ٢٣

 ٥٢ة  الــصفح،(A/CN.4/23)ت قــانون املعاهــدا تقريــر عــن  ال ورد يف، ٣ة الفقــر، ١٠ة ادــــــــروع املـــــمــش )٥٩٠(
)Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, p. 240(.  

ــاد  )٥٩١( ــانون املعاهــدات  ال ورد يف، ٩ة مــشروع امل ــر عــن ق ــصفح،(A/CN.4/63) تقري  Yearbook of the( ٧ة  ال

International Law Commission 1953, vol. II, p. 91.(  
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. هذا النحو، ال ينشئ التحفظ بالتايل أي أثر ويسفر عن بطالن املوافقة على االلتـزام باملعاهـدة                
وقــد كانــت جلنــة اخلــرباء املعنيــة بالتــدوين التــدرجيي للقــانون الــدويل التابعــة لعــصبة األمــم قــد   

  :“اليت ال قيمة هلا”لتحفظات األثر هذا يف اإىل غياب بالفعل أشارت 
بــشكل صــحيح، مــن  املعاهــدةمــن فقــرات علــى فقــرة حتفــظ أي كــي ميكــن إبــداء ”  

ه لـو أنـ  كـان سـيحدث   الضروري أن يوافق مجيع املتعاقـدين علـى هـذا الـتحفظ، كمـا              
  شـأنه يف ذلـك شـأن التوقيـع         ،وخبالف ذلك، ال قيمة للـتحفظ     .  خالل التفاوض  ديأب

  .)٥٩٢(“التحفظذا املشروط هب
يتعلــق بعــدم صــحة كــان يف هــذا النظــام، كــان األمــر يتعلــق بعــدم جــدوى الــتحفظ أكثــر ممــا و

لوحدها هي ما يثبت مقبوليتـه أو عـدم مقبوليتـه لـدى مجيـع      عليه التحفظ الذي كانت املوافقة     
  .األطراف املتعاقدة األخرى

ن يــدرك أنــه ويــا لنظــام اإلمجــاع، كــابريــريل، وإن كــان مؤيــدا ق. ل. ولكــن حــىت ج - ٣٨٩
طبيعتــها ل نظــرا ، أثــر حمتمــليحبكــم القــانون مــن أتكــون جمــردة حتفظــات ميكــن أن  ردتــ رمبــا
، كـان يعتـرب أن   التعاهديـة مـن خـالل النظـر إىل املمارسـة      و. بسبب املعاهـدة الـيت تـرتبط هبـا         أو

إبــداء أي وحتظــر نص ال تــسمح إال بتحفظــات معينــة حمــددة يف الــ”بعــض األحكــام التعاهديــة 
سكت عــن دور الوديــع ومــسألة التــشاور مــع الــدول بــشأن التحفظــات، تــو. حتفظــات أخــرى

ــك  ــشاكل ال ميكــن أن تطــرح    وذل ــألن هــذه امل ــداء أي حتفــظ يف هــذه     مب ا أنــه ال يــسمح بإب
قبـول أي بنـد خـاص يف شـكل          ”ويترتب على ذلك أن الدول مل تكن حرة يف          . )٥٩٣(“ةاملرحل
كـثرية  ن املقـرر اخلـاص قـد زعـم قبـل عـام، بـل كانـت هنـاك حتفظـات                      ، كمـا كـا    )٥٩٤(“حتفظ

 ٣الفقـرة  وقـد أيـد فيتزمـوريس هـذه الفكـرة يف      . قبوهلا ألن املعاهدة نفسها قـد حظرهتـا       يتعذر  
  :والذي ينص على ما يلياقترحه،  الذي ٣٧ مشروع املادةمن 

_________________ 
  .Journal Officiel de la Société des Nations, huitième année, n° 7, p. 880: انظر )٥٩٢(
ــراف      )٥٩٣( ــددة األطـ ــدات املتعـ ــى املعاهـ ــات علـ ــن التحفظـ ــر عـ ــصفح،A/CN.4/41(تقريـ ــرة ١٠ة  الـ ) ١١، الفقـ

[Yearbook of the International Law Commission 1951, vol. II, p. 3])  ملقـرر اخلـاص   اذكر ). مضافالتأكيد
م  موحـد للكمبيـاالت والـسندات اإلذنيـة لعـا          يف املرفق جيم من تقريره أمثلة لالتفاقية الـيت تـنص علـى قـانون              

املعـدل   ١٩٤٨م وبروتوكـول عـا   ١٩٣١م واالتفاقية الـيت تـنص علـى قـانون موحـد للـشيكات لعـا       ،  ١٩٣٠
  .١٩٢٨ديسمرب /انون األول ك١٤لالتفاقية الدولية املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية املوقعة يف جنيف يف 

 Yearbook of the International Law( ٨٨، الفقـرة  ٥٠ة  الـصفح ،(A/CN.4/23) تقرير عن قانون املعاهـدات ال )٥٩٤(

Commission 1950, vol. II, p. 239.(  
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 مـن التحفظـات،     عندما جتيز املعاهدة نفسها بعـض التحفظـات احملـددة أو فئـة معينـة              ”  
  .)٥٩٥(“ايكون مثة افتراض باستثناء مجيع التحفظات األخرى وبعدم جواز قبوهل

أخـضع  ففـي الواقـع،     . وتغريت األمور بـصدور التقريـر األول للـسري مهفـري والـدوك             - ٣٩٠
بـشكل   النظـام املـرن،   مؤيـدي مـن  بعد أن أصـبح   املعين بقانون املعاهدات،      الرابع املقرر اخلاص 

وعلـى الـرغم مـن    . شـروط صـحة معينـة    إىل  لسيادي للـدول يف إبـداء التحفظـات          احلق ا  صريح
، )٥٩٦(هاغرضـ الشكوك املتعلقـة مبوقفـه مـن صـحة التحفظـات الـيت ختـالف موضـوع املعاهـدة و                   

 مـا مل تـنص املعاهـدة نفـسها          أنـه ب” مـن تقريـره األول       ١٧ من مشروع املـادة      ١تعترف الفقرة   
واضــح أو صــراحة أو بــشكل حتــد مــن ذلــك بــشكل علــى حظــر إمكانيــة إبــداء التحفظــات أو 

. )٥٩٧(“ سـيادهتا، يف إبـداء مـا تـراه مناسـبا مـن حتفظـات               يف إطـار  ضمين، تكون كل دولة حرة      
الــسري مهفــري مــن املناســب توضــيح اآلثــار الــيت تترتــب علــى إبــداء حتفــظ    ومــع ذلــك، مل يــر 

م للتحفظـات الـيت     عايري صحة التحفظات دون إنـشاء نظـا       فقد وضع م  وبعبارة أخرى،   . حمظور
  .)٥٩٨(ال حتترم تلك املعايري

_________________ 
 ,A/CN.4/101( ،Annuaire de la Commission du Droit International 1956 (تقريـر عـن قـانون املعاهـدات    ال )٥٩٥(

vol.II, p.118.  
 ,A/CN.4/144(، Annuaire de la Commission du Droit International (التقريـر األول عـن قـانون املعاهـدات     )٥٩٦(

1962, vol.II, p.74 et 75, par.10 du commentaire sur le projet d’article 17 .انظـر أيـضا شـرح املبـدأ     و
امللحــق  ،الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة احلاديــة والــستون، )التحفظــات اجلــائزة( ٣-١التــوجيهي 

  .)٣( و )٢(، الفقرتان ٢٩٢ و ٢٩١، الصفحتان )A/61/10 (١٠ رقم
، الفقـرة  ٧٦ة  ، الـصفح  املرجـع نفـسه   انظـر أيـضا     و. )مضافالتأكيد  ( ٩، الفقرة   ٧٤ة   الصفح املرجع نفسه،  )٥٩٧(

 ,Annuaire de la Commission du Droit International, 1962 اانظـر أيـض  و. ١٨ة من شرح مشروع املـاد  ١٥

vol.I, 651 séance, 25 mai 1962, p. 160, par.64 (Yasseen) et les conclusions du rapporteur spécial, ibid., 

653e séance, 29 mai 1962, p. 178, par. 57 (Sir Humphrey Waldock).  
ن هنـاك   ال تكـو  (...) صـراحة   التحفظـات   حتظـر املعاهـدة     ” فـريدروس يف أثنـاء املناقـشة أنـه عنـدما             .أارتأى   )٥٩٨(

ولكـن دون   ) ٣٣، الفقـرة    ١٦٦، الـصفحة    ١٩٦٢و  مـاي /أيـار  ٢٨،  ٦٥٢ة   اجللـس  املرجـع نفـسه،   ( “مشكلة
غـري أن أعـضاء اللجنـة كـانوا يـدركون أن            . تقدمي حل ملموس فيما يتعلق بآثار انتـهاك هـذا احلظـر الـصريح             

 Annuaire(ائف الوديـع   املتعلـق بوظـ  27املشكلة من املرجح أن تطرح كما يتضح من مناقشة مشروع املـادة  

de la Commission du Droit International, 1962, vol.I, 658e séance, 6 juin 1962, p.213, par.59 (Sir 

Hunphrey Waldocck). الفقـرات  ٢٦١، الصفحة ١٩٦٢يونيه / حزيران١٩، ٦٦٤ واملرجع نفسه، اجللسة ،
  .٩٥ إىل ٨٢من 
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 يف آثـار الـتحفظ      للـتفكري غري أن التقرير األول للسري مهفري يتضمن مـسارات معينـة             - ٣٩١
حتظـره املعاهـدة، يكـون علـى الـدول          ال  بـدى حتفـظ     عنـدما يُ  ”وبالفعل،  . املعاهدةالذي حتظره   

تعلـق األمـر بـتحفظ حتظـره      حـني أنـه إذا    ، يف   اعتراضها عليه األخرى أن تعلن موافقتها عليه أو       
ــه ســبق هلــا أن اعترضــت       ــهاملعاهــدة، فــال يكــون عليهــا أن تفعــل ذلــك مبــا أن  يف املعاهــدة علي

ال يـرد بـشكل مباشـر علـى الـسؤال املتعلـق بـأثر          التوضـيح   كان هـذا    ن  وحىت وإ . )٥٩٩(“نفسها
طبـاق األحكـام املتعلقـة      التحفظات احملظورة، فـإن لـه ميـزة اإلحيـاء بأهنـا مـستبعدة مـن نطـاق ان                  

مبوافقة الدول املتعاقدة، وبالتايل، من نطـاق انطبـاق مجيـع األحكـام املتعلقـة بآثـار التحفظـات،                   
ــتثنا ــحيح    ءباسـ ــري صـ ــظ غـ ــرار حتفـ ــة إقـ ــر  إمكانيـ ــه آخـ ــدة   بوجـ ــدول املتعاقـ ــل الـ ــة كـ  مبوافقـ
  .)٦٠٠(باإلمجاع
ــد  - ٣٩٢ ــتوق ــوي تناول ــة ط ــد   ال اللجن ــه ق ــى حنــو يعتري ــن ا ر، وعل ــاك،  كــبري م ــسألة الرتب م

مـسألة التحفظـات    بـشكل مـستقل عـن       ها  غرضـ مـع موضـوع املعاهـدة و      تتناىف  التحفظات اليت   
 ا اعتمـدهت  يت، الـ  )“آثار التحفظات ” (٢٠من مشروع املادة    ) ب (٢ وهكذا فالفقرة . احملظورة

مـن حيـث صـلته بـاعتراض     إال مـا   األثر القـانوين لـتحفظ    ىتوختكن ت  مل   ،اللجنة يف قراءة أوىل   
  :غرضهامع موضوع املعاهدة وتنافيه بسبب ليه ع

ــربه    ”   ــة تعت ــراض علــى حتفــظ مــن جانــب دول ــا إن االعت مــع موضــوع املعاهــدة  متنافي
، مـا مل    ةتحفظـ  املعاهـدة بـني الدولـة املعترضـة والدولـة امل            نفاذ ها حيول دون بدء   غرضو

  .)٦٠١(“تبد الدولة املعترضة نية خمالفة لذلك

_________________ 
: ق يف نفـس الـسيا   رانظـ و. ١٧ة  من شـرح مـشروع املـاد       ٩، الفقرة   ٧٤ة  لصفح اجمللد الثاين، ا   ،املرجع نفسه  )٥٩٩(

J.L. Brierly, Report on the Law of Treaties (A/CN.4/23), p. 50, par. 88 (Yearbook of the International 

Law Commission, 1950, vol. II, p. 239).  
 A/CN.4/144( ، (Annuaire (املعاهداتقانون ر األول عن التقريورد يف ، )ب (١، الفقرة ١٧ة مشروع املاد )٦٠٠(

de la Commission du Droit International, 1962, vol.II, p.69) :” بداء حتفـظ حتظـره أحكـام الفقـرة     إال ميكن
انظـر  و. “بشكل صريح أو تستبعده ضمنيا بدون موافقة مسبقة من مجيع الـدول املعنيـة األخـرى               ) أ(الفرعية  

ــادأيــضا مــشرو  ــدوك يف عــا الــسري مهفــري  املقتــرح مــن   ١٨ة ع امل ــانون   ، ١٩٦٥م وال ــع عــن ق ــر الراب التقري
 ,Annuaire de la Commission du Droit International, 1965, vol.II)  2وAdd.1  و (A/CN.4/177املعاهـدات،  

p.53)،.            ٤٩٤  مـن ع، انظـر الفقـرات     وفيما يتعلق مبسألة موافقة الدول املتعاقدة واملنظمـات املتعاقـدة باإلمجـا 
  .أدناه ٤٩٩إىل 

  .Annuaire de la Commission du Droit International, 1962, vol. II, p. 194: انظر )٦٠١(
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إىل شـرط   ) آنـذاك (خيـضع أيـضا     كـان    الذي   -أن أثر االعتراض    ويتضح من هذه الصيغة أيضا      
 مل يكـن منـصوصا عليـه        )٦٠٢(ةالتوافق مع املوضوع والغرض وفقا لفتـوى حمكمـة العـدل الدوليـ            

ملوضـوع املعاهـدة   ) أو الـيت تعتـرب أهنـا خمالفـة    (وقتئذ إال فيما يتعلق حباالت التحفظات املخالفـة      
هبـذا التقييـد    من الدول فيما يتعلـق      العديد  ليت أعرب عنها    غري أنه نتيجة لالنتقادات ا    . غرضهاو

مـن   )٦٠٣( صـيغة جديـدة    ١٩٦٥ االعتراض على التحفظات، اقتـرح املقـرر اخلـاص يف عـام              حلق
ولكـن نتيجـة لـذلك،      . رفع القيود بشكل أكثر وضوحا على االعتـراض وصـحة الـتحفظ           أجل  

ظل كـذلك إىل حـني اعتمـاد        توسأبعدت التحفظات غري الصحيحة من أعمال اللجنة واملؤمتر،         
  .اتفاقية فيينا

 ١٩٦٩وعــدم وجــود قواعــد بــشأن التحفظــات غــري الــصحيحة يف اتفاقيــة فيينــا لعــام  - ٣٩٣
اعتبـار  أي ال ميكـن     : اتتحفظـ البـأثر قبـول      املتعلقة   ٢١هتا   ماد من ١من نص الفقرة    فعال  ينبع  

قــت صــحيحة وفــق الــشروط  احلكــم إال إذا كانــت يف نفــس الواهــذ مبفهــوم ثابتــةالتحفظــات 
، وقبلــها طــرف متعاقــد آخــر وفقــا  ٢٣، وصــيغت وفقــا ألحكــام املــادة  ١٩الــواردة يف املــادة 

ومن الواضح أن التحفظ غري الـصحيح ال يفـي هبـذه الـشروط اجملتمعـة بغـض           . )٦٠٤(٢٠للمادة  
  .النظر عن قبوله من جانب طرف متعاقد

_________________ 
توافق التحفظ مع موضوع االتفاقيـة وغرضـها هـو مـا جيـب أن يـشكل             ”أن   ١٩٥١م  اعتربت احملكمة يف عا    )٦٠٢(

هـذا هـو    و. حفظ والدولة اليت تعترب أنه ينبغي هلا أن تعتـرض عليـه           معيارا ملوقف الدولة اليت ترفق انضمامها بت      
 وملـصلحتها فـراد   يهـا أن تقـوم بـه علـى ان         معيار السلوك الذي جيـب أن يوجـه كـل دولـة يف التقـدير الـذي عل                 

 Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du (“ لقانونية حتفـظ مـن التحفظـات   ةاخلاص

crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil. 1951, p. 24 .(طالع علـى حتليـل دقيـق للفـروق بـني      ولال
 J. K. Koh, « Reservations to: ، انظـر ١٩٥١النظـام القـانوين الـذي اعتمدتـه اللجنـة وفتـوى احملكمـة لعـام         

Multilateral Treaties: How International Legal Doctrine Reflects World Vision », Harvard International 

Law Journal, vol. 23, 1982-1983, p. 88 à 95.  
 Annuaire de la Commission du Droit) 2 و Add.1 و A/CN.4/177(التقريـر الرابـع عـن قـانون املعاهـدات       )٦٠٣(

International du commentaire sur le projet d'article 19, 1965, vol.II, p.55, par.9 . وفيمــا يلــي نــص
  :  الذي اقترحه السري مهفري١٩ من مشروع املادة ٤ الفقرة

 -كمـا وردت    [الدولـة املعنيـة     ]  يف الـنص اإلنكليـزي     specifies[يف احلاالت األخرى، وما مل تقـرر          - ٤”    
  :خالف ذلك] ؟“املعاهدة” قراءة ينبغي

 للدولـة املتحفظـة صـفة دولـة طـرف           مينح قبول حتفظ من جانب أي طرف من األطـراف           )أ(      
  يف املعاهدة إزاء هذا الطرف؛

حيول اعتراض أي طـرف مـن األطـراف علـى حتفـظ دون بـدء نفـاذ املعاهـدة بـني الدولـة                          )ب(      
 .“املعترضة والدولة املتحفظة

  .عدهاوما ب ١٩٩، الفقرة )A/CN.4/614/Add.2 ( التقرير الرابع عشر عن التحفظات على املعاهداتانظر )٦٠٤(
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 بـاالعتراض علـى     املتعلقـة  ٢١مـن املـادة      ٣مل يكـرر يف الفقـرة       التوضـيح   غري أن هـذا      - ٣٩٤
ولكن ال ينشأ عن هذا أن االتفاقية حتدد اآلثار القانونية لتحفظ غري صـحيح كـان       . التحفظات

، ٢١ مـن املـادة     ٣إذ كي ينـتج هـذا االعتـراض األثـر املنـصوص عليـه يف الفقـرة                  : حمل اعتراض 
؛ غـري أن    )٦٠٥(٢٠مـن املـادة     ) ج( ٤  الفرعيـة   موافقة واحدة على أقل تقدير، وفقـا للفقـرة         تلزم

  .االتفاقية ال تنظم اآلثار املترتبة على قبول حتفظ غري صحيح
بحــث علــى  ال ت١٩٦٩ أن اتفاقيــة عــام  علــى حنــو واضــحعمــال مــؤمتر فيينــا وتؤكــد أ- ٣٩٥

ــى التحفظــات غــري    اإلطــالق ــة عل ــائج املترتب ــصحيحة،  النت ــك عــن  ال ــاناهي  واقترحــت .آثاره
اجلملـة االفتتاحيـة    يف أن ُيـضاف ، ١٩٦٨ يف عـام  ،مـؤمتر لل  األوىلدورةالـ  يفالواليات املتحدة   

ــادة   ٤للفقــرة  ــاً امل ــا أصــبح الحق ــارة  بعــد،٢٠ مم ــيت يف احلــاالت ” عب ــشملها ال الفقــرات ال ت
 ١٦ املـــادة قتـــضىومـــا مل حيظـــر الـــتحفظ مب” :تـــايل اليـــضاح، اإل“ املـــادةهالـــسابقة مـــن هـــذ

ــادة أصــبحت  الــيت[ ــوفقــاًو. )٦٠٦(“]فيمــا بعــد  ١٩امل ــدمها شروح لل ــل،  بريغــز. هـــ الــيت ق  ممث
  :  للتعديلتأييداًالواليات املتحدة، 

 إىل توسـيع    ٤الفقـرة   إدخالـه علـى      الواليـات املتحـدة       التعديل الذي اقترحت   يهدف”  
، ١٦ يف املــادة  مــذكورحظــرهــو  و، معينــة مــن التحفظــاتفئــات حظــر جمــال تطبيــق

 قبــول بــشأن ١٧ مــن املــادة ٤لفقــرة ا يف إطــارل القــرارات الــيت اختــذهتا الــدوليــشمل 
 هـذا أن     التعـديل   مـن شـأن اقتـراح      ،صوصوعلى وجه اخل  .  عليه التحفظ أو االعتراض  

 ويف هـذه  املعاهـدة، للتحفظات الـيت حتظرهـا    حظر قبول دولة متعاقدة أخرى  يقود إىل 
ــاُر     ــراض معيـ ــول أو االعتـ ــى القبـ ــق علـ ــة، ينطبـ ــايف احلالـ ــد التنـ ــوع املعاهـ ــع موضـ ة مـ

) ج( الفقـــرة لكـــن. ١٦مـــن املـــادة ) ج(غرضـــها، علـــى النحـــو املبـــيَّن يف الفقـــرة  أو
ــة    ال ــد كفاي ــذهب إىل حــد بعي ــار  أشــارتوإن ا، ألهنــت ــايف إىل معي بغــرض حظــر  التن

ــار      ــذا املعي ــذكر صــراحةً أن ه ــا ال ت ــتحفظ، فإهن ــقال ــضاًينطب ــول   أي ــى قب ــ عل تحفظ ال
  .)٦٠٧(“االعتراض عليه أو

_________________ 
  .أعاله ٣١٦ و ٣١٥انظر الفقرتني  )٦٠٥(
)٦٠٦( A/CONF.39/C.1/L.127  ،  الـدورتان   ؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بقـانون املعاهـدات          يف الوثائق الرمسية ملـ    مدرج ،

 ١٩٦٩مـايو   / أيار ٢٢ -أبريل  / نيسان ٩ ، و ١٩٦٨مايو  / أيار ٢٤ - مارس/ آذار ٢٦األوىل والثانية، فيينا،    
A/CONF.39/11/Add.2) p. 147, par. 179 (v) (d)(.  

ــة ملــ  )٦٠٧( ــائق الرمسي ــا،  ؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بقــانون املعاهــدات  الوث ــدورة األوىل، فيين  - مــارس/ آذار٢٦، ال
احملاضــر املــوجزة للجلــسات العامــة وجلــسات جلنــة القــانون الــدويل بكامــل هيئتــها   ، ١٩٦٨مــايو /أيــار ٢٤

)A/CONF.39/11( ، ١١، الفقرة ١١٨، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٠ة بكامل هيئتها،  للجن٢١اجللسة.  
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علــى بريغــز الــيت ُتلقــي الــضوء، خباصــة، . يــربز بالكــاد يف شــروح هـــ ذلــك رغــم أنو - ٣٩٦
 تعــديل ال ريــب أنالقبــول واالعتــراض، فــ الــتحفظ ليــشمل صــحة معــايريتطبيــق  جمــالتوســيع 

، القــائم  عليهــاواالعتــراض التحفظــات قبــول  كــان ســيقود إىل حــصر نظــاملواليــات املتحــدةا
معـايري الـصحة الـواردة يف املـادة         تـستويف   يت  التحفظـات الـ   يف  ،  ٢٠ من املـادة     ٤الفقرة  مبوجب  

 الصحيح أو االعتـراض عليـه مـن     نه اسُتبعد قبول التحفظ غري    ومن الواضح أ  . ، دون غريها  ١٩
 أثـار لـذلك   و.تحفظـات  هـذه ال  بـشأن  قاعدة جديـدة   دون اقتراح  )٦٠٨( هذا التعديل  جمال تطبيق 

لواليـات املتحـدة   ان تعـديل  مـ ) ج(الفقـرة   ”ت  ، ممثل كندا، مسألة مـا إذا كانـ         ورشوف السيد
)A/CONF.39/C.1/L.127( املتنافيـة  التحفظـات    بشأنجلنة القانون الدويل    ملقاصد    مطابقة)٦٠٩(. 

ه اإلضــافة تعــين يف ، ألن هــذمطابقــة فعــال اأهنــب، اًيستــشارا  بــصفته خــبرياًالــسري مهفــري،ورد 
  .)٦١٠(“١٦الواردة أصالً يف املادة  الواقع تكرار القاعدة

. )٦١١(إىل جلنـة الـصياغة    الـذي قدمتـه الواليـات املتحـدة          “يالتحرير” ل التعديل  وأحي - ٣٩٧
الـذي اعتمدتـه اللجنـة      الـنص   يف  الواليـات املتحـدة     يت اقترحتـها     الصيغة ال  ضمَّن مل تُ  ومع ذلك، 

النــهائي ال الــنص و، )٦١٢(١٩٦٨ مــايو/أيــار ١٥ يف  اللجنــة بكامــل هيئتــها علــىوعــرض مؤقتــاً
، ومل يعلَّــل هــذا )٦١٣(لمــؤمترلإىل اجللــسة العامــة وأحيــل  اامــل هيئتــه اللجنــة بكتــهالــذي اعتمد

 اعتـربا أن من الواضح أن جلنة القانون الدويل واملؤمتر       لكنه  . املؤمتر اليت نشرت  أعمال  القرار يف   
ن أ وعلــى أثــر أعماهلمــا، معتمــدةصــرحية  ختــضع لقواعــد الــصحيحة ال غــري التحفظــاتحالــة 

  . يف هذه احلالة يف حد ذاهتا بقأحكام اتفاقية فيينا ال تنط

_________________ 
املعاهـدات الـيت ينبغـي أن        (٢ذاتـه علـى احلـاالت املنـصوص عليهـا يف الفقـرة              القيد  بيد أن سبب عدم تطبيق       )٦٠٨(

  .ليس واضحاً متاماً) لمنظمات الدوليةالوثائق املنشئة ل (٣ويف الفقرة ) تكون موضع تطبيق كامل
  .٧٧، الفقرة ١٤٤ الصفحة، ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤ أعاله، اجللسة ٦٠٧ظر احلاشية ان )٦٠٩(
 مـن   ١٦وأصـبحت املـادة     . ٤، الفقـرة    ١٤٤الصفحة  ،  ١٩٦٨أبريل  / نيسان ١٦،  ٢٥اجللسة  املرجع نفسه،    )٦١٠(

  . من االتفاقية١٩مشروع املواد املادة 
  .٣٨، الفقرة ١٤٧ املرجع نفسه، الصفحة )٦١١(
)٦١٢( A/CONF.39/C.1/L.344 ، يف وثــــائق املــــؤمتر أدرج(A/CONF.39/11/Add.2) أعــــاله ٦٠٦، انظــــر احلاشــــية ،

  .١٨٥، الفقرة ١٤٩الصفحة 
ؤمتر الوثـائق الرمسيـة ملـ   ( عـضواً عـن التـصويت       ١٣ صـوتاً وامتنـاع      ١٥ صوتاً مقابـل     ٦٠اعُتمد النص بأغلبية     )٦١٣(

، ١٩٦٩مــايو / أيــار٢٢ - أبريــل/ نيــسان٩الثانيــة، فيينــا، ، الــدورة األمــم املتحــدة املعــين بقــانون املعاهــدات
 ٨٥، اجللـسة  )A/CONF.39/11/Add.1(احملاضر املـوجزة للجلـسات العامـة وجلـسات اللجنـة بكامـل هيئتـها،              

ولالطالع علـى نـص     . ٣٤  و ٣٣، الفقرتان   ٢٣٦، الصفحة   ١٩٦٩أبريل  / نيسان ١٠للجنة بكامل هيئتها،    
  .٥٧، الفقرة ٢٥٨ أعاله، الصفحة ٦٠٦، احلاشية (A/CONF.39/11/Add.2)متر هذه املادة، انظر وثائق املؤ
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ــدول        - ٣٩٨ ــني ال ــة ب ــسألة املعاهــدات املربم ــشأن م ــدويل ب ــانون ال ــة الق  وخــالل أعمــال جلن
ــة  ــتني واملنظمــات الدولي ــر، أو بــني منظمــتني دولي ــا لعــام  أعمــالو،  أو أكث ، ١٩٨٦ مــؤمتر فيين

فقـد   ،ومـع ذلـك   . صحةالـ  شـروط    رغمـاً عـن   حتفـظ   إلبـداء    احملتملة   ثارمسألة اآل ُيتطرق إىل    مل
 للمعاهـدات بـني   بالنـسبة  حـىت ” هنـ بأاعترف بول رويتر، املقرر اخلاص للجنة بشأن املوضوع،   

أحكـام اتفاقيـة فيينـا      حـىت و،  تـثري اجلـدل    صـعبة     دومـاً مـسألة     مسألة التحفظـات   تشكلالدول،  
 مـن احلكمـة    املقـرر اخلـاص أن  رأى”ذلك، ورغم   .)٦١٤(“املصاعبتتمكن من جتاوز مجيع      مل
  .)٦١٥(“مفهوم التحفظات ص فيما خي]١٩٦٩اتفاقية عام [بتعاد عن دم االع

  املعنيـة جنـة لل ٢٤ يف تعليقاهتا علـى التعليـق العـام رقـم          واعترفت اململكة املتحدة أيضاً    - ٣٩٩
 مـسألة  تـنظِّم  ال ١٩٦٩، بأن اتفاقية فيينا لعام      )٦١٦(على األقل من حيث املبدأ    ،  قوق اإلنسان حب

  : وأوضحت أن .حةالصحيالتحفظات غري 
 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدات ٢١ و ٢٠ أن املـــادتني ، حبـــقعتـــرب،ت اللجنـــة”  

اآلثــار القانونيــة للتحفظــات علــى املعاهــدات  ، جمتمعــةً،  تــنظمان القواعــد الــيتتتــضمن
ت اللجنـة علـى حـق يف    ذا كانـ إ مـا  تتـساءل  اململكـة املتحـدة       لكـن  .املتعددة األطـراف  

املتنافيـة مـع موضـوع املعاهـدة         على التحفظـات     قابلة للتطبيق لقواعد  أن هذه ا  افتراض  
  متامـاً  فـق  القواعد املذكورة أعـاله بوضـوح علـى التحفظـات الـيت تت              وتنطبق .وغرضها

غـري أن مـن     (...). عتراض  اللقبول أو ا  ولكنها تظل مرهونة با    ،املوضوع والغرض مع  
ــد وضــعت       ــد ق ــذه القواع ــه أن تكــون ه ــشكوك في ــامل ــى التحفظــات   لتطبَّ ــضاً عل ق أي

   .)٦١٧(“املقبولة منذ البداية غري
_________________ 

 Dixième rapport sur la question des traités conclus entre États et organisations internationales ou: انظـر  )٦١٤(

entre deux ou plusieurs organisations internationales, Annuaire de la Commission du droit international, 

1981, vol. II, Premiere partie, p. 58, par. 53. أشار املقرر اخلـاص إىل مؤلَّفـات   وP.-H. Imbert, Les réserves 

aux traités multilatéraux, Pedone, Paris, 1979و « La question des réserves dans la décision arbitrale du 

30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la République française et le 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord », Annuaire francais de droit international, 

vol. XXIV, 1978, p. 29 à 58.  
 ,Annuaire de la Commission du droit international, 1977, vol. I, 1434e séance, 6 juin 1977, p. 98: انظـر  )٦١٥(

par. 4 (P. Reuter).  
على الرغم من أن اململكـة املتحـدة تعتـرب أن التحفظـات غـري الـصحيحة ال ختـضع                    .  أدناه ٦٦٤انظر احلاشية    )٦١٦(

ظـات، بـال قيـد وال شـرط،        ألحكام اتفاقييت فيينا، غري أن احلل الذي تقترحه يعين أن تطبَّـق علـي هـذه التحف                
  . من االتفاقيتني٢١ من املادة ٣الفقرة 

ــم       )٦١٧( ــق رقــ ــسون، امللحــ ــدورة اخلمــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرمسيــ ــد األول، )A/50/40 (٤٠الوثــ ، اجمللــ
  .١٣، الفقرة ١٣٨ الصفحة
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واتفاقيـة فيينـا لعـام     ١٩٦٩اتفاقيـة فيينـا لعـام     مـن     أيـاً  نبـأ  ال بد مـن اإلقـرار بالفعـل        و - ٤٠٠
ــشاهبتني- ١٩٨٦ ــا   املت ــشمل هــذه النقطــة  إىل حــد كــبري، مب ــضمن قواعــد  - ي   واضــحةال يت
 تقـدمي  يف معـرض   وشدَّد املقرر اخلاص  .)٦١٨(حيحص بشأن اآلثار املترتبة على حتفظ غري        ودقيقة

عـدم صـحة    تقريره العاشر عن التحفظات على املعاهدات، وال سيما مسألة اآلثار املترتبة على             
  :، على ما يلي)٦١٩(التحفظات

ــذا اجملـــال  أخطـــر تلـــك هـــي إحـــدى  ”   ــا يف هـ ــاقييت فيينـ ــا  أل-ثغـــرات اتفـ (...) هنمـ
فـــراغ ” إىل وجـــود يف هـــذا الـــصدد ريوأشـــ. شـــيئاً بـــشأن هـــذه النقطـــة تـــذكران ال

ــاري ــذا الفـــراغ  ، “معيـ ــيما وأنالقلـــق ويـــثري هـ ــوفر  األعمـــال التحـــضريية ال سـ ال تـ
بــل ، ١٩٦٩ واضــعي اتفاقيــة عــام  مقاصــد ن عــةواضــحال هــات التوجيالقليــل مــن إال

 لكـن مـا كـان مقبـوالً    . اً عمـد وا املـسألة معلقـة  تركم ىل االعتقاد بأهنإ تدفع، بالعكس، 
اخلالفـات الـيت أثارهتـا املـسألة         قانون املعاهدات بـسبب   ل مكرَّسةمعاهدة عامة    إطاريف  
 فيينـا   يت يف اتفاقي   القائمة سد الثغرات  ب حتديداًما دام أصبح األمر يتعلق       ، كذلك عديمل  

  . )٦٢٠(“تحفظاتبشأن ال
 ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام ” ، أن إىل حــد كــبريثبــت علــى حنــو بــيِّني يف هــذا اجملــال،و - ٤٠١

وبــصرف النظــر عــن اســتمرار النقــاط الكــثرية الــيت تركتــها غامــضة، . توقــف تطــور القــانون مل
ووجود ثغرات يف االتفاقية بشأن نقاط ُتعتـرب أحيانـاً هامـة للغايـة، وعـدم نـصها علـى القواعـد                      

، فلقـد كـان   (...)الواجبة التطبيق على املشاكل اليت مل تكن مطروحة أو قائمة لـدى إعـدادها       
االتفاقيــة نقطــة انطــالق ملمارســات جديــدة مل تــستقر بعــد أو ليــست مــستقرة متامــاً يف  اعتمــاد 

وعليه، ووفقاً ألسلوب العمل الـذي اقترحـه واتبعـه املقـرر اخلـاص وجلنـة                . )٦٢١(“الوقت احلايل 

_________________ 
 Giorgio Gaja, “Il regime della Convenzione di Vienna concernente le riserve :وهبـذا املعـىن، انظـر أيـضاً     )٦١٨(

inammissibili” in Studi in onore di Vincenzo Starace (Naples, Ed. Scientifica, 2008), pp. 349-361; Bruno 

Simma, “Reservations to human rights treaties: some recent developments” in Liber Amicorum, Professor 

Ignaz Seidl-Hohenveldern in Honour of His 80th Birthday (The Hague, Kluwer, 1998), pp. 667-668; and 

Christian Tomuschat, “International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New 

Century”, Recueil des Cours de L’Academie de Droit International de la Haye, vol. 281, 1999, p. 321..  
 ١٨١  مـــن، الفقـــرات]A/CN.4/558/Add.2 [)٢٠٠٥(لتقريـــر العاشـــر عـــن التحفظـــات علـــى املعاهـــدات  ا )٦١٩(

  .٢٠٨ إىل
)٦٢٠( A/CN.4/SR.2888 ،من النص األصلي١٤ الصفحة، ٢٠٠٦يوليه / متوز٥ .  
حوليـة جلنـة القـانون    املعاهـدات،  أالن بيليه، التقرير األول عن القانون واملمارسة املـتعلقني بالتحفظـات علـى        )٦٢١(

  .١٦١، الفقرة ٢٤٣الصفحة ، اجمللد الثاين، اجلزء األول، ١٩٩٥الدويل 
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 الــيت ال -، جيــدر اعتبــار القواعــد التقليديــة )٦٢٢(القــانون الــدويل يف إطــار وضــع دليــل املمارســة
حماولـة سـد    ”قواعـد ثابتـة، و       -اآلثار املترتبة علـى التحفظـات غـري الـصحيحة           تبت يف مسألة    

الثغرات املوجودة مع إزالة أوجه الغمـوض، عنـدما يبـدو هـذا ممكنـا ومرغوبـا فيـه، ولكـن مـع                       
  .)٦٢٣(“االحتفاظ بسالستها ومرونتها

بــشأن قواعــد تنــشئ مــن عــدم أبــداً أن تــسّن اللجنــة القــوانني وأن  لكــن هــذا ال يعــين - ٤٠٢
فـي ممارسـة الـدول واالجتـهاد        ف. معـايري الـصحة   يـستويف   اآلثار املترتبـة علـى الـتحفظ الـذي ال           

أهنـا  املقـرر اخلـاص    يـرى    هلـذه املـسألة      ل وحلـو  سـبق أن وضـعت ُنهـج      القضائي الدويل والفقه،    
واملطلوب ليس وضـع مبـادئ وقواعـد جديـدة، وإمنـا تنظـيم              . كفيلة متاماً بتوجيه أعمال اللجنة    

  . على الروح العامة لنظام فيينامع احلفاظ معقول على حنو  القابلة للتطبيقادئ والقواعداملب
  

  نتائجه والصحيحبطالن التحفظ غري   )ب(  
  الصحيحبطالن التحفظ غري   ‘١’  

ن التحفظات علـى املعاهـدات مـشروع املبـدأ          عيف تقريره العاشر    اقترح املقرر اخلاص     - ٤٠٣
  : تايلالتوجيهي ال

  
  صحيحة بطالن التحفظات غري ال  ٢- ٣- ٣    

 ١-٣التحفظ الـذي ال يـستويف شـروط الـصحة املنـصوص عليهـا يف املبـدأ التـوجيهي                      
  .)٦٢٤(يعد حتفظاً باطالً حكماً

  
_________________ 

تساءل الـبعض عمـا     ”،  ٢٠٠٦عند قيام اللجنة ببحث التقرير العاشر عن التحفظات على املعاهدات يف عام              )٦٢٢(
مـسألة مل جيـر تناوهلـا يف اتفـاقييت     إذا كان ينبغي للجنة أن تتناول مسألة نتائج عدم صـحة التحفظـات، وهـي          

فهذه ثغرة رمبا ال ينبغي سدها، ذلك أن النظام الذي يـسمح للـدول بالبـت يف صـحة                   . فيينا، رمبا عن حكمة   
الوثـائق   (“التحفظات واستخالص أو عدم استخالص نتائج من ذلك نظام قائم بالفعل وال داعي إىل تغـيريه               

ــة العامــة، الــدورة احلاد  ــة للجمعي ــة والــستون، امللحــق رقــم  الرمسي ، الفقــرة ٢٦٦الــصفحة ، )A/61/10 (١٠ي
 ٥، الفقـرة  A/C.6/61/SR.17[لكن يف إطار اللجنة السادسة، قيل إهنا مسألة رئيـسية يف هـذا البحـث            ). ١٤٢

؛ ])الـسويد  (٤٣، الفقرة A/C.6/61/SR.16[التحفظ غري الصحيح بطالن دت عدة وفود فكرة    وأيَّ)]. فرنسا(
 إيـضاح    وأُعـرب عـن الرغبـة يف       ،)]فرنسا (٧، الفقرة   A/C.6/61/SR.17[؛  )النمسا (٥١، الفقرة   املرجع نفسه 

انظـر  و. )]كنـدا  (٥٩، الفقـرة    A/C.6/61/SR.16[يف دليل املمارسة    عن ذلك البطالن    النتائج امللموسة الناشئة    
  .١٤الفقرة ، ]A/CN.4/614[، )٢٠٠٩(أيضاً التقرير الرابع عشر عن التحفظات على املعاهدات 

التقريــر األول عــن القــانون واملمارســة املــتعلقني بالتحفظــات علــى املعاهــدات، حوليــة جلنــة القــانون الــدويل     )٦٢٣(
  .١٦٣، الفقرة ٢٤٣، اجمللد الثاين، اجلزء األول، الصفحة ١٩٩٥

  .٢٠٠، الفقرة ]A/CN.4/558/Add.2[، )٢٠٠٥(التقرير العاشر عن التحفظات على املعاهدات  )٦٢٤(
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  : االعتبارات التاليةب  هذا االقتراحبررو - ٤٠٤
ومن السابق ألوانه أن تتخذ اللجنـة موقفـا بـشأن مـسألة معرفـة مـا إذا كـان بطـالن                      ”  

فقــد اختلــف الفقــه بــشأن هــذه النقطــة  : ظ يعيــب الرضــا بــااللتزام يف حــد ذاتــهالــتحف
ميكن أن حتسم إال عندما يدرس دور قبـول التحفظـات واالعتـراض عليهـا دراسـة                وال

غري أن هذا ال مينع من القول إنه يبدو من املعقول تكـريس احلـل الـذي سـبق                   . متعمقة
ملطــابق أيــضا للمواقــف الــيت اختــذهتا  واتفــق عليــه دعــاة اجلــواز ومناصــري احلجيــة، وا  

ــات الرصــد املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان        ، A/CN.4/477/Add.1(هيئ
والـــذي يقـــضي بـــأن عـــدم احتـــرام شـــروط صـــحة إبـــداء ) ٢٠١ إىل ١٩٤الفقـــرات 

 من اتفاقييت فيينا والـيت اقتبـسها مـشروع املبـدأ     ١٩التحفظات املفروضة مبقتضى املادة    
وبعبارة أخرى، فإنه إذا مل تـتمكن اللجنـة         . توجب بطالن التحفظ   يس ١-٣التوجيهي  

حــىت اآلن مــن أن تبــت يف نتــائج بطــالن الــتحفظ، فــإن بإمكاهنــا، مــن جهــة أخــرى،    
ــوجيهي     أن ــدأ التـــ ــشروع املبـــ ــر يف مـــ ــات   ٢-٣-٣تقـــ ــالن التحفظـــ ــدأ بطـــ ، مبـــ
  .)٦٢٥(“الصحيحة غري

ــه مــن ا  يفوأعــرب عــدة أعــضاء   - ٤٠٥ ــة عــن رأي مفــاده أن ــألوان النظــر يف   اللجن ــسابق ل ل
 عمـل اللجنـة بـشأن هـذا          آنـذاك  ملرحلة اليت وصـل إليهـا     ا يف ٢-٣-٣ مشروع املبدأ التوجيهي  

ومــع أن .  إىل حــني النظــر يف اآلثــار القانونيــة للتحفظــات إرجــاؤهوأنــه ينبغــي  ،)٦٢٦(املوضــوع
توضـــع موضـــع التـــساؤل واعُتـــربت مقنعـــة وجاهـــة مبـــدأ بطـــالن الـــتحفظ غـــري الـــصحيح مل 

_________________ 
  .املرجع نفسه )٦٢٥(
؛ )ماثيــــسون(مــــن الــــنص الفرنــــسي    ١٩، الــــصفحة ٢٠٠٦يوليــــه / متــــوز٥، A/CN.4/SR.2888انظــــر  )٦٢٦(

ــوز ٦، A/CN.4/SR.2889 و ــه /متــــ ــصفح٢٠٠٦يوليــــ ــسي   ١١ة ــــ، الــــ ــنص الفرنــــ ــن الــــ ــا( مــــ ، )غاجــــ
A/CN.4/SR.2890  ،الـصفحة  املرجـع نفـسه   و؛  )فومبا( من النص الفرنسي     ٥، الصفحة   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٧ ،

  ).مانسفيلد (١٦، الصفحة املرجع نفسهو؛ )يامادا (١١
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فيمــا يبــدو أنــه  تعــين ٢-٣-٣فقــد لــوحظ أن صــياغة مــشروع املبــدأ التــوجيهي  ،)٦٢٧(فيــدةوم
  .)٦٢٨(أي أثر على مشاركة الدولة املتحفظة يف املعاهدةالصحيح التحفظ غري ينشأ عن  ال

 ، بعــد املناقــشة داخــل اللجنــة ،٢-٣-٣وأرجــئ النظــر يف مــشروع املبــدأ التــوجيهي   - ٤٠٦
  .)٦٢٩(ة آثار التحفظ غري الصحيحللنظر فيه لدى النظر يف مسأل

 وآثـار أمـران   نتـائج ال شك يف أن بطالن التحفظ وما يترتب على هذا الـبطالن مـن         و - ٤٠٧
فلــيس مــن املمكــن البــدء بدراســة آثــار الــتحفظ   . مترابطــان، إال أهنمــا أمــران خمتلفــان كــذلك 

ــري ــه    غ ــى بطالن ــتدالل عل ــصحيح لالس ــضر    : ال ــاطال بال ــانوين ال يكــون ب ــل الق ــه فالعم ورة ألن
 ،ولـذلك .  بل إن خصائص العمل هي الـيت حتـدد آثـاره، ولـيس العكـس               يترتب عليه أثر ما،    ال

 اليت تؤثر بدورها يف قدرة العمل على إنتاج وضـع           خصائصهفبطالن العمل ليس سوى إحدى      
  .قانوين أو تغيريه

  :كبريالفرنسي الالفقيه وعن بطالن العمل يف القانون املدين، يقول بالنيول،  - ٤٠٨
وإن حـىت  مـن أي أثـر حبكـم القـانون،          جمـردا   يكون العمل القـانوين بـاطال مـىت كـان           ”  

ــه أويت العمــل بالفعــل  ــل من ــة  أي، ومل جتع ــدة عمــال عقب ــدمي الفائ ــبطالن .  ع العمــل ف
  .)٦٣٠(“ ميكن أن حيدث آثاره كاملة لو كان القانون يسمح بذلكعمليفترض أن ال

_________________ 
واملرجــع نفــسه،  ؛)فومبــا( مــن الــنص الفرنــسي ٦، الــصفحة ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٧، A/CN.4/SR.2890انظــر  )٦٢٧(

 ؛)شــي (٩الــصفحة واملرجــع نفــسه،  ؛)إكونوميــدس (٨الــصفحة واملرجــع نفــسه،  ؛)كميــشة (٧الــصفحة 
ــادا (١١الـــصفحة واملرجـــع نفـــسه،  واملرجـــع نفـــسه،  ؛)مانـــسفيلد (١٦الـــصفحة واملرجـــع نفـــسه،  ؛)يامـ

درج يف دليل املمارسة مقترحـات مـن شـأهنا          ُتمعزولة أال   اقترح رأي   و). سيدينيو - رودريغيز (١٧ حةالصف
 ها الـتحفظ  دثتقويض النظام القانوين الذي أقامته اتفاقية فيينا اليت تعمدت السكوت عن مسألة اآلثار اليت حيـ               

 ٧، الـصفحة    ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٦،  A/CN.4/SR.2889[املتحفظة   للجهة    ذلك غري الصحيح، وتركت تقدير   
  .])اور(من النص الفرنسي 

ــه / متــوز٦، A/CN.4/SR.2889انظــر  )٦٢٨( انظــر أيــضا و). غاجــا( مــن الــنص الفرنــسي  ١١، الــصفحة ٢٠٠٦يولي
A/CN.4/SR.2890 ،شوي(الفرنسي  من النص ١٩، الصفحة ٢٠٠٦يوليه / متوز٧.(  

، ٢٦٦، الــصفحة )A/61/10( ١٠امللحــق رقــم  الــدورة احلاديــة والــستون، الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة،  )٦٢٩(
  .١٥٧، الفقرة ٢٦٨، والصفحة ١٣٩الفقرة 

 P. Guggenheim, « La validité et la nullité des actes juridiques internationaux », Recueil des: أوردهـا  )٦٣٠(

cours de l'Académie de droit international, tome 74, 1949-I, p. 208.  
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  :مصطلح البطالن بكونه Dictionnaire de droit international) قاموس القانون الدويل( ويعرف
، يكـون جمـردا مـن    مـن أحكـام العمـل    قـانوين أو حكـم      عمـل   خاصية مـن خـصائص      ”  

  .)٦٣١(“الشروط الشكلية أو اجلوهرية الالزمة لصحتهالنعدام ية نالقانوالقيمة 
صوص عليهـا يف    وينطبق هذا بالضبط على التحفظ الذي ال يستويف معايري الصحة املن           - ٤٠٩
فهو ال يـستويف الـشروط األساسـية الالزمـة لـصحته، ومـن مث فهـو             :  من اتفاقييت فيينا   ١٩املادة  

قانونية لـو أنـه اسـتوىف       ال هومع ذلك، كان بوسع التحفظ أن حيدث آثار       . عدمي القيمة القانونية  
  .الشروط الالزمة لصحته

ظـر يف تقريـر جلنـة القـانون الـدويل           ة وفود مبدأ البطالن نفـسه لـدى الن        عّدأيدت  وقد   - ٤١٠
عـن  أعربـت الـصني وحـدها       و. واخلمـسني يف إطـار اللجنـة الـسادسة        عن أعمال دورهتا الثامنـة      

ألن األطـراف املتعاقـدة     عدم صحة حتفـظ مـا منـذ البدايـة،           رأي مفاده أنه من الصعب استنتاج       
الــذي يعكــس  )٦٣٣(فهــذا املوقــغــري أن . )٦٣٢( تقبلــهالّأاألخــرى حــرة يف أن تقبــل الــتحفظ أو 

فاالعتمـاد  .  مـن اتفـاقييت فيينـا      ١٩ يتجاهـل حـىت وجـود املـادة          “احلجيـة ” مدرسة    موقف بدقة
فقط على السلطة التقديرية لألطراف املتعاقدة لتحديـد صـحة الـتحفظ يـؤول يف هنايـة املطـاف                   

وصـيغت  مكانة مركزية يف نظـام فيينـا      تتبوأ   مع أهنا    ،إىل رفض أي أثر ذي فائدة هلذه األحكام       
ــل  ( ــى األق ــد عل ــة أن     تال باع) باالســتدالل بالغ ــدول واملنظمــات الدولي ــي لل ــا عناصــر ينبغ باره

يف هـذه   وعـالوة علـى ذلـك، يفتـرض          .)٦٣٤(تأخذها يف احلسبان، ولكـن باعتبارهـا بنـودا آمـرة          
أنه جيوز للدول أن تقبل بالفعـل حتفظـا ال يفـي مبعـايري الـصحة الـيت تـنص عليهـا اتفاقيـة                        احلجة  
. ن القاعــدة الثابتــة؛ وهــذا أبعــد مــا يكــون عــ ١٩٨٦عــام فيينــا ل أو اتفاقيــة ١٩٦٩ لعــام فيينــا

تحفظ غـري صـحيح لـيس مـن شـأنه أن      لـ ويبـدو، علـى العكـس مـن ذلـك، أن القبـول الـصريح        
  .)٦٣٦(، بل ال يكون ذلك القبول نفسه صحيحا)٦٣٥( على لتحفظ“الصحة”يضفي طابع 

_________________ 
 J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles 2001, p.760انظــر  )٦٣١(

(nullité).  
  .٦٥ ، الفقرةA/C.6/61/SR.16ظر ان )٦٣٢(
  ).٧٩، الفقرة A/C.6/61/SR.16(انظر أيضا موقف الربتغال  )٦٣٣(
فظـا  ال جيوز للدولـة أن تبـدي حت       ”دون شك أنه    ذلك  يعين  و،  “...أن تضع حتفظاً ما مل      ... للدولة، لدى   ” )٦٣٤(

  .“...إذا 
  .٢٠٢  و٢٠١، الفقرتان ]A/CN.4/558/Add.2 [،٢٠٠٥  التحفظات على املعاهداتعن العاشرانظر التقرير  )٦٣٥(
ــة العامــة،الوثــائق الرمسيــة للجمع )٦٣٦( ، ١٦٠، الــصفحة )A/64/10( ١٠ امللحــق رقــم الــدورة الرابعــة والــستون،  ي

  . أدناه٤٩٩ إىل ٤٩٤ منانظر أيضا الفقرات و. ٣٦٩احلاشية 
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جيــب اعتبــاره  أن الــتحفظ غــري الــصحيح دول أخــرى عــن رأي مفــادهعــدة وأعربــت  - ٤١١
، مع التـشديد علـى ضـروة حتديـد النتـائج امللموسـة املترتبـة علـى هـذا                 )٦٣٧(وال مفعول له   باطال

  : بلهجة صارمةالربتغال   ممثلفقد قال. )٦٣٨(البطالن
معاهـدة  ملوضـوع وغـرض     نافيـة  مـن اتفاقيـة فيينـا أن التحفظـات امل          ١٩توضح املـادة    ”  

ينبغـي أن يعتـرب     لـذلك   و .بـني الـدول   التعاقديـة   عالقـات   ال جزءاً من    ينبغي أال تكون   ما
  .)٦٣٩(“ وال مفعول لهالتحفظ غري الصحيح باطالً

  :، ممثلة السويدمهرشولد السيدة وقالت
مـا اتفاقـا كـامال       معاهـدة    ملوضـوع وغـرض    نافيةالتحفظات امل استبعاد  وتتفق ممارسة   ”  

ــا الــيت  ١٩مــع املــادة  ــة فيين جيــب التحفظــات هــذه أن راحة علــى تــنص صــ مــن اتفاقي
  .)٦٤٠(“املعاهدةاليت تنظمها عالقات التشكل جزءاً من  أال

القــــانون الواجــــب  بــــاب يف  إطالقــــاال يــــدخلوبطـــالن الــــتحفظ غــــري الــــصحيح   - ٤١٢
  .أمر راسخ يف ممارسات الدولهو بل  ،)٦٤١(التطبيق
وضـوع وغـرض    تتنـاىف مـع م    ليس يندر أن تبـدي الـدول اعتراضـات علـى حتفظـات              و - ٤١٣

  : اعتربت١٩٨٢ففي عام . “ مفعول له والالباط”التحفظ املعاهدة، موضحة أهنا تعترب 
ــه حكومــة     ”   ــتحفظ الــذي أبدت ــسوفياتية ال حكومــة احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية ال

اململكة العربية السعودية لدى انـضمامها إىل اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية لعـام                 
، ألن ذلــك الــتحفظ يتعــارض مــع حكــم أساســي مــن  مفعــول لــه ، بــاطال وال١٩٦١

ــية  ’أحكـــام االتفاقيـــة، وهـــو احلكـــم الـــذي يقـــول    ال جيـــوز فـــتح احلقيبـــة الدبلوماسـ
  .)٦٤٢(“‘حجزها أو

_________________ 
املرجـع  (النمسا و؛ ]٤٥ إىل   ٤٣الفقرات من   ٍ،  A/C.6/61/SR.16 [)نيابة عن بلدان الشمال األورويب    (السويد   )٦٣٧(

نيابــة عــن (انظـر أيــضا الــسويد  و). ٧ إىل ٥رات مــن قــ، الف(A/C.6/61/SR.17 فرنــسا،و؛ )٥١، الفقــرة نفـسه 
  ).٢٣  و٢٢، الفقرتان A/C.6/60/SR.14( )بلدان الشمال األورويب

  ).٥، الفقرة A/C.6/61/SR.17(فرنسا و؛ )٥٩، الفقرة A/C.6/61/SR.16(كندا  )٦٣٨(
  ).الربتغال (٧٩، الفقرة A/C.6/61/SR.16انظر مع ذلك  )٦٣٩(
  .٤٥، الفقرة املرجع نفسه )٦٤٠(
  ).الربتغال (٧٩ الفقرة، A/C.6/61/SR.16 انظر مع ذلك )٦٤١(
ــر )٦٤٢( ــايل  ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى املوقــ : علــ

http://treaties.un.org/ (chap. III, 3).  
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وحدث األمر نفسه ملا اعترضت إيطاليا على التحفظ الذي أبدته الواليات املتحدة على العهـد             
  :الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

، وفق مـا ورد يف الفقـرة        ٦ترى إيطاليا أنه ال جيوز إبداء حتفظات على أحكام املادة           ”  
  . من العهد٤ من املادة ٢
 مـن  ٦ املـادة موضـوع وغـرض     لتنافيه مـع      مفعول له  ولذلك فهذا التحفظ باطل وال    ”  

  .)٦٤٣(“العهد
 أبـدهتا نات اليت   فنلندا وهولندا اعتراضات مشاهبة على اإلعال     السويد و ، أبدت   ١٩٩٥ويف عام   

مصر لدى انضمامها إىل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقـل النفايـات اخلطـرة والـتخلص منـها                   
  : وأوردت هولندا يف اعتراضها ما يلي. عرب احلدود

ترى مملكة هولندا أن اإلعالن املصري املتعلق باشتراط إذن مسبق قبل أي عبور مـن             ”  
  .)٦٤٤(“وال مفعول لهة يشكل حتفظا باطال املياه اإلقليمي

ــضاوأوضـــحت ــان الفنل أيـ ــربان   ن احلكومتـ ــا تعتـ ــيهما أهنمـ ــسويدية يف اعتراضـ ــة والـ ــذه ”ديـ هـ
ردود الــــسويد علــــى التحفظــــات الــــيت ُتعتــــرب  و.)٦٤٥(“اإلعالنــــات الغيــــة وال مفعــــول هلــــا

صــحيحة كــثريا مــا تــرد مــشفوعة هبــذا التوضــيح، بــصرف النظــر عمــا إذا كــان الــتحفظ     غــري
أو إذا كـان يتنـاىف    ،)٦٤٧( يف وقـت متـأخر  أبـدي ، أو إذا كـان قـد      )٦٤٦(عاهـدة جائز حبكم امل   غري

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
  

_________________ 
  ).chap. IV, 4( املرجع نفسه )٦٤٣(
ال جيـوز إبـداء   ”ن اتفاقيـة بـازل علـى أنـه     مـ  ٢٦ مـن املـادة   ١ تـنص الفقـرة   ).chap. XXVII, 3(سه املرجع نف )٦٤٤(

  .“حتفظ أو اعتراض على هذه االتفاقية أي
  ).chap. XXVII, 3( املرجع نفسه )٦٤٥(
  .ة أعالهيانظر احلاش )٦٤٦(
 اتفاقية بـازل كـان تعليلـه    شأنبعلى الرغم من أن اعتراض السويد على اإلعالن الذي أدلت به مصر متأخرا       )٦٤٧(

هـذه اإلعالنـات أديل هبـا بعـد حنـو عـامني مـن               ”، وكـون     املـذكورة  عدم جواز التحفظات مبوجـب االتفاقيـة      
 مــن هــذه ٢٦ مــن املــادة ٢القاعــدة املنــصوص عليهــا يف الفقــرة خــالف انــضمام مــصر التفاقيــة بــازل، علــى 

بكـون اإلعالنـات جـاءت متـأخرة علـى كـل       فقـط  اضها  بيد أن فنلندا عللت اعتر  ).املرجع نفسه ( “االتفاقية
ــسه (حــال  ــه       ).املرجــع نف ــأخرة، وأن ــصرية جــاءت مت ــات امل ــدورها أن اإلعالن ــا ب ــربت بلجيك ــذه ” واعت هل

 “األســباب، ال ميكــن قبــول إيــداع اإلعالنــات املــذكورة أعــاله، حــىت مــن دون النظــر يف جــوهر مــضموهنا    
  .)املرجع نفسه(
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وفيمـا يتعلـق باحلالـة األخـرية، كـان رد الـسويد علـى اإلعـالن                  .)٦٤٨(املعاهدةموضوع وغرض   
تعـذيب وغـريه مـن ضـروب         اتفاقيـة مناهـضة ال     بـشأن  مجهورية أملانيا الدميقراطية     أدلت به الذي  

  : الصراحةغايةيف  )٦٤٩(ية أو الالإنسانية أو املهينةالعقوبة القاس املعاملة أو
تــستنتج احلكومــة الــسويدية مــن ذلــك أن اإلعــالن الــذي أدلــت بــه مجهوريــة أملانيــا   ”  

) ج(، ومن مث فهـو باطـل وفقـا للفقـرة            االتفاقيةموضوع وغرض    مع   يتناىفالدميقراطية  
  .)٦٥٠(“ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات١٩من املادة 

هذا االعتراض مبا ال يدع جماال للشك أن بطالن التحفظ ال ينبع من االعتراض الـذي                ويوضح  
ــا          ــة أملاني ــه مجهوري ــذي قدمت ــع مــن عــدم اســتيفاء اإلعــالن ال ــل ينب ــسويد، ب ــة ال ــه حكوم قدمت

إهنا مسألة موضوعية ال تتوقف على ردود الفعـل         . الدميقراطية للشروط الالزمة لصحة التحفظ    
املتعاقـدة األخـرى، حـىت وإن كـان بوسـع هـذه األطـراف أن تـسهم يف                   الصادرة من األطـراف     

 من اتفاقييت فيينا املذكورة يف مـشروع املبـدأ          ١٩تقييم مدى تعارض التحفظ مع شروط املادة        
  .)٦٥١()التحفظات اجلائزة (١-٣التوجيهي 

يــست مــن حقهــم بطبيعــة  األطــراف صــالحية لمبــنح  يف هــذا املقــاموال يتعلــق األمــر  - ٤١٤
 جيـــوز للـــدول املتعاقـــدة واملنظمـــات املتعاقـــدة أن تقـــوم منفـــردة بإبطـــال حتفـــظ  إذ ال. الاحلـــ
فليس ذلك هو هدف االعتراضات على كـل حـال، وال ينبغـي فهمهـا علـى                  .)٦٥٢(صحيح غري

  . هذا النحو
_________________ 

 علـى العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      ملـديف د على التحفظات اليت أبدهتا موريتانيـا و انظر اعتراضات السوي  )٦٤٨(
؛ واعتراضـاهتا علـى التحفظـات الـيت أبـدهتا مجهوريـة كوريـا               ])chap.IV,4 (،املرجـع نفـسه   [املدنية والـسياسية    

، وعمـــان، الــشعبية الدميقراطيــة، والبحــرين، وواليــات ميكرونيزيــا املوحــدة، واإلمــارات العربيــة املتحــدة         
 ])chap.IV,8 (،املرجـــع نفـــسه[وبرونـــاي، علـــى اتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة   

 اتفاقيـة   بـشأن  أدلـت بـه تايلنـد     سلفادور واإلعـالن التفـسريي الـذي        الاعتراضاهتا على التحفظ الذي أبدته       أو
  .])chap.IV,15 (،املرجع نفسه[حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

لـن تـشارك يف حتمـل النفقـات      ”نت مجهورية أملانيا الدميقراطية لدى التوقيع والتصديق على االتفاقيـة أهنـا             أعل )٦٤٩(
 النفقــات مــن االتفاقيــة إال يف حــدود ١٨ مــن املــادة ٥ ويف الفقــرة ١٧ مــن املــادة ٧املــشار إليهــا يف الفقــرة 

عتــرف بــه مجهوريــة أملانيـــا    الـــذي تعلــى النحــو    عــن األنــشطة الــيت تـــدخل يف اختــصاص اللجنــة      النامجــة 
انظـر أيـضا التقريـر الثالـث بـشأن التحفظـات علـى املعاهـدات                و. ])chap.IV,19 (،املرجع نفسه [“الدميقراطية

)A/CN.4/491  وAdd.1إىل  Add.6(،  ــة القـــانون الـــدويل  ألول، ا، اجمللـــد الثـــاين، اجلـــزء ١٩٩٨، حوليـــة جلنـ
  .٢١٧ من النص الفرنسي، الفقرة ٢٦٢الصفحة 

  .املرجع نفسه )٦٥٠(
  .اهدن أ٥١٣ إىل ٤٨٢انظر أيضا الفقرات من  )٦٥١(
 J. Klabbers, « Accepting the Unacceptable? A New Nordic Approach to Reservations toانظـر أيـضا    )٦٥٢(

Multilateral Treaties », Nordic Journal of International Law, vol. 69, 2000, p. 184.  
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ومــع ذلــك، وهــذا أمــر مهــم بوجــه خــاص يف ظــل نظــام ال وجــود فيــه آلليــة للرصــد   - ٤١٥
عتراضـــات تعـــرب عـــن آراء أصـــحاهبا يف مـــسألة صـــحة الـــتحفظ       ، فـــإن هـــذه اال واإلبطـــال

  :وقد قال ممثل السويد يف اللجنة السادسة يف هذا الصدد .)٦٥٣( وآثارهالصحيح غري
]  الــتحفظ،عــدم صــحةال يــسهم يف إثبــات [ فــإن االعتــراض ،ومــن الناحيــة النظريــة”  

 حـد ذاتـه لـيس لـه     ومـن مث فـاالعتراض يف  . وإمنا هو جمرد طريقة السترعاء االنتباه إليـه  
ولـذلك ال ينطبـق     . أي أثر قانوين وليس من الـالزم حـىت النظـر إليـه باعتبـاره اعتراضـاً                

ومـع   . من االتفاقية  ٢٠ من املادة    ٥عليه احلد الزمين احملدد بإثىن عشر شهرا يف الفقرة          
، مثــل غــري صــحيحةذلــك، ويف غيــاب ســلطة ميكــن أن تــصنِّف التحفظــات باعتبارهــا 

ــة األ ــذه   احملكمـــ ــإن هـــ ــسان، فـــ ــوق اإلنـــ ــة حلقـــ ــات ’وروبيـــ ــزال ‘ االعتراضـــ ال تـــ
  .)٦٥٤(“أمهية ذات

الذي اقترحـه املقـرر اخلـاص يف         ٢-٣-٣مشروع املبدأ التوجيهي    وعليه، ال شك أن      - ٤١٦
 غالـب  املوقـف ال ، وهـذا مـا يؤكـده علـى حنـو جلـي             يف دليـل املمارسـة     همكانـ لـه   تقريره العاشر   

  .) عليه آثارترتب أيأو عدم ( صحيحالتحفظ غري ال على ةثار املترتبللدول بشأن مسألة اآل
 بـدأ التـوجيهي  مـشروع امل اإلبقـاء علـى      جيـب   كـان  التساؤل عما إذا  ومع ذلك، ميكن     - ٤١٧
ــذا ــة املكــرَّ      ه  عالنــات ملــسائل صــحة التحفظــات واإل  سيف اجلــزء الثالــث مــن دليــل املمارس

كــرس امل يف اجلــزء الرابــع مــن الــدليل هدجمــ، يف هنايــة األمــر، أنــه مــن املستحــسن  أو،التفــسريية
هـي   و- )٦٥٥(“طـالن ب” ملـدلول مـصطلح   ، ونظـراً الناحية النظرية احملـضة من و.  القانونية لآلثار
 ملــشروع املبــدأ التــوجيهي املوقــع الــذي أفــرد يف األصــل يبــدو -ح الــصحي غــري إلجــراءل صــفة
. الــتحفظ )٦٥٦(“م صــحةنتــائج عــد”يــشكل إحــدى  “بطالنالــ” وبالفعــل، فــإن . متامــاًاًمناســب
  .أثراً قانونياً ،، يف حد ذاتهُيعترب ذلك وال

  التحفظـات  جبـواز  تتعلـق فقـط    وال سـيما فروعـه الثالثـة األوىل،        بيد أن اجلزء الثالث،    - ٤١٨
ــة هــذه و، فــال يوجــد.مــن حيــث اجلــوهر  ــ أي ســبب ،احلال  شــروط صــحة ستبعد مــنلكــي ت

. بالــشكل املتعلقــة  الــشروط-الــتحفظ  إىل بطــالن اســتيفائها الــيت يــؤدي عــدم   - تحفظالــ

_________________ 
الـدورة الرابعـة    الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة،     ،)تقييم صحة التحفظات   (٢-٣ا املبدأ التوجيهي    انظر أيض  )٦٥٣(

  .٢٥٧ إىل ٢٤٥، الصفحات من )A/64/10( ١٠املرفق رقم  ،والستون
  .٢٢، الفقرة A/C.6/60/SR.14ظر ان )٦٥٤(
  . أعاله٤٠٨انظر الفقرة  )٦٥٥(
  .٢-٣-٣دراج مشروع املبدأ التوجيهي  الذي اقُترح فيه إ٣-٣وهو عنوان الفرع  )٦٥٦(
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الـذي أبـدي    أو  ،  )٦٥٨(ة األخـرى  يبلغ إىل األطـراف املعنيـ     ومل  ،  )٦٥٧(ُيبَد كتابةً التحفظ الذي مل    ف
ــة؛ فهــو باطــل     املبــدأحيــثميكــن مــن   ال)٦٥٩(متــأخراً ــاراً قانوني حبكــم  أن ُينــتج هــو اآلخــر آث
 مــن ١٩املــادة يقتــبس  الــذي  وحــده،١-٣ اإلحالــة إىل املبــدأ التــوجيهي تبــدو إذنو. القــانون

ــا   ــاقييت فيين ــدرجها اتف ــوجيهي  وي ــدأ الت ــرح، ٢-٣-٣يف مــشروع املب ــى النحــو املقت ــة   عل إحال
 يـدعو  الـسبب املـزدوج للـبطالن     هـذا    أن   مـن الـتفكري يف هـذه املـسألة        ويستنتج  . للغاية حمدودة
  .)٦٦٠( منهثالث وليس يف اجلزء المن الدليل لرابع ازءيف اجل  إدراج هذا املشروع إىلأيضا
ــاًء و - ٤١٩ ــى ذلــك بن ــدة يف أن يوضــع   ، عل ــدة أكي ــة فائ ــل   مث ــع مــن دلي يف إطــار اجلــزء الراب

حبكـم  من الناحية اجلوهرية أو الشكلية باطـل         أن التحفظ غري الصحيح    يتمثل يف   مبدأ املمارسة
 ٥-٤، الــذي سيــستهل الفــرع   هــذا صــياغة نــص مــشروع املبــدأ التــوجيهي  وميكــن. القــانون
  :س لآلثار املترتبة على التحفظات غري الصحيحة، على النحو التايلاملكرَّ

  
  الصحيح التحفظ غري  املترتبة علىثاراآل  ٥- ٤    
   الصحيح التحفظ غري بطالن  ١- ٥- ٤    

 أين الـواردة يف اجلـز    الـشكلية واجلوهريـة    صحةال شروط   يستويفالتحفظ الذي ال    ُيعترب    
  .حبكم القانون باطالًالثاين والثالث من دليل املمارسة 

_________________ 
الوثــائق ، )الــشكل الكتــايب (١-١-٢انظــر أيــضاً املبــدأ التــوجيهي .  مــن اتفــاقييت فيينــا٢٣ مــن املــادة ١الفقــرة  )٦٥٧(

  .٤٦ إىل ٤٢، الصفحات من )A/57/10 (١٠الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم 
، )اإلبــالغ بالتحفظــات (٥-١-٢انظــر أيــضاً املبــدأ التــوجيهي .  مــن اتفــاقييت فيينــا٢٣ة  مــن املــاد١الفقــرة  )٦٥٨(

 ٥٦الصفحات من   ،  )A/57/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم          
  .٦٦إىل 

 ٥-٣-٢إىل  ) ات متـأخرة  إبـداء حتفظـ    (١-٣-٢مـن   ، و )التحفظات املتأخرة  (٣-٢انظر املبادئ التوجيهية     )٦٥٩(
 ١٠الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة واخلمـسون، امللحـق رقـم                   ،  )تشديد أثـر التحفظـات    (

الدورة التاسعة واخلمـسون،  ،   واملرجع نفسه  ٤٢٧ إىل   ٣٩٤ الصفحات من    )Corr.1  و A/56/10(والتصويب  
  .٢١٩ إىل ٢١٣، الصفحات من )A/59/10 (١٠امللحق رقم 

 سيكون بالنسبة إىل التحفظـات غـري الـصحيحة معـادالً ملـا ميثلـه املبـدأ التـوجيهي                ٥-٤مث إن املبدأ التوجيهي      )٦٦٠(
املاديـة  (إذ كالمهـا يتعلـق بفـئيت الـشروط        ): “التحفظـات القائمـة   ”( بالنسبة إىل التحفظات الـصحيحة       ١-٤
شرط أن يكـون، عـالوة علـى        (حلالة األوىل    يف ا  “قائماً”، اليت يتوجَّب مبقتضاها اعتبار التحفظ       )الشكلية أو

 يف  “غـري صـحيح   ”أو  ) ذلك، موضع قبول من جانب دولـة متعاقـدة أخـرى أو منظمـة متعاقـدة علـى األقـل                   
  .احلالة الثانية
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  الصحيحاآلثار املترتبة على بطالن التحفظ غري   ‘٢’  
ــ  املترتبــة علــى هــذال مــسألة اآلثــارحيــ بطــالن الــتحفظ ال إثبــاتجمــرد لكــن  - ٤٢٠  بطالنال
 تنـشأ بــني  ُيحتمـل أن  املعاهــدة والعالقـات التعاهديـة الـيت    علـى صـعيد   عـدم ترتـب أي آثـار    أو

ذه هلـ  توضـيح  فيينـا أي     بينمـا ال تـورد اتفاقيتـا       ؛األخـرى  واألطـراف املتعاقـدة      تحفظصاحب الـ  
 تطبـع  إىل املبـادئ األساسـية الـيت         الرجـوع   إذن جيـب و.  الـسابقة  التفاصيل كما تبيَّن من     املسألة

ــانون املعاهــدات ــهق ــدءاً ( مبجمل ــساريةالقواعــدب ب   إىلقبــل كــل شــيء ، و) علــى التحفظــات  ال
  .الرضا مبدأ
  إمـا  اكوهنـ  ل - حيحةعتـرب غـري صـ      اليت تُ  التحفظاتعلى   رية كث  اعتراضات وقد أُبديت  - ٤٢١

بـدء  مـع ذلـك   متنـع   ال  والـيت    - مع موضـوعها وغرضـها       وإما متنافية  ،عاهدةاملحمظورة مبوجب   
 مـن   )ب (٤ ةلمبـدأ املنـصوص عليـه يف الفقـر        ل متتثل امتثـاالً تامـاً    هذه املمارسة   و. نفاذ املعاهدة 

 تكــون،  أنمــستغرباً بــدا وإن حــىت -ن اتفــاقييت فيينــا  مــ٢١ مــن املــادة ٣ الفقــرة و٢٠املــادة 
 مـؤمتر فيينـا،     خـالل   الـيت أبـدت،     الـدول الغربيـة    من صـنيع  ) ولكن ليس حصراً  (بشكل رئيسي   
 لكـن اسـتمرار   . )٦٦١( بلـدان أوروبـا الـشرقية      أيَّدتـه بقـوة     الـذي  فتـراض ال ا قلب تردداً كبرياً إزاء  

  .مطروحا  التحفظعن مآلُيبقي السؤال  املعاهدة نفاذ
 اجلمهوريـة العربيـة املتحـدة وكمبوديـا          كـل مـن     اعتراض بلجيكا على حتفظات    ويتيح - ٤٢٢
 احلكومـة   اعتـربت  هكـذا، و.  املـشكلة  طرح هـذه  لعالقات الدبلوماسية   با  املتعلقة تفاقيةال ا بشأن

   أن، ١٩٦٨على االتفاقية يف عام  تصديقها  عند،البلجيكية
 مـن  ٢ الفقـرة علـى  لعربية املتحـدة ومملكـة كمبوديـا       التحفظ الذي أبدته اجلمهورية ا    ”  

  ،)٦٦٢(“ مع نص وروح االتفاقيةيتناىف ٣٧املادة 
 هـذه التحفظـات   علـى تأكيـد      رداو،  ١٩٧٥ولكـن يف عـام      .  نتيجـة معينـة    استخالص أي دون  

  :  ما يلي بلجيكاأوضحت، إبداء املغرب لتحفظ مماثلو
يتعلــق   فيمــابــدهتا البحــرين أ حكومــة مملكــة بلجيكــا علــى التحفظــات الــيت تعتــرض”  

دة  اجلمهوريـة العربيـة املتحـ      أبداها كل مـن   التحفظات اليت   ، و ٢٧ من املادة    ٣بالفقرة  
ــاً  ( ــة حاليـ ــصر العربيـ ــة مـ ــا  و،)مجهوريـ ــري (كمبوديـ ــة اخلمـ ــاًمجهوريـ ــربو)  حاليـ  املغـ

_________________ 
اإلعـراب عـن نيـة منـع      (٨-٦-٢انظر أيضاً التعليـق علـى املبـدأ التـوجيهي          و. ٣٠٦ إىل   ٣٠٠انظر الفقرات    )٦٦١(

 ١٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم ، )تنفيــذدخــول املعاهــدة حيــز ال
)A/63/10( ،١، الفقرة ١٧١ و ١٧٠ الصفحتان.  

 (chap. III,3) ، علـــــــــــى املوقــــــــعTraités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــر )٦٦٢(

http://treaties.un.org/ .  
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 نافـذة أن االتفاقيـة ال تـزال   تعتـرب   احلكومـة   لكـن .٣٧ مـن املـادة    ٢الفقرة  يتعلق ب  فيما
تـشكل   األحكـام الـيت   بالنـسبة إىل  إال، علـى التـوايل  ، بينها وبني الدول املذكورة أعاله  

  .)٦٦٣(“يف كل حالة موضوع التحفظات املذكورة
ــه    و ــا أن ــرى بلجيك ــارة أخــرى، ت ــن   بعب ــرغم م ــى ال ــايفعل ــع  التحفظــاتتن ــص وروح” م  “ن

 لكــن .الــصحيحة التحفظــات غــري أصــحاببــني بلجيكــا و االتفاقيــةيبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة، 
 وبلجيكـا،   هـذه التحفظـات    أصـحاب  التحفظـات ال تنطبـق بـني          تشكل موضوع  األحكام اليت 

ــا  ــب ممـ ــؤدي إىل ترتـ ــر يـ ــى  أثـ ــري  علـ ــات غـ ــصحيحة التحفظـ ــلالـ ــرلأل مماثـ ــى   ثـ ــب علـ املترتـ
  .الصحيحة التحفظات

، )٦٦٤(مـا نفـرد نوعـاً   م حـل  راض البلجيكي، وهوالعت االذي يدعو إليه  احلل   ويبدو أن  - ٤٢٣
ــا  يت ــع م ــق م ــرة   واف ــه الفق ــنص علي ــن٣ ت ــادة  م ــا يف حــال    ٢١ امل ــاقييت فيين ــن اتف ــراض اال م عت
  .)٦٦٥(طبسيال

_________________ 
  ). مضافالتأكيد( )٦٦٣(
العهـد اخلـاص بـاحلقوق    علـى  انظر، مع ذلك، اعتراض هولنـدا علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه الواليـات املتحـدة             )٦٦٤(

  :املدنية والسياسية
تبدي حكومة مملكة هولندا اعتراضاً على التحفظ املتعلق بعقوبة اإلعدام عن اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص               ”    

 أنه يتبيَّن من نص العهد واألعمـال التحـضريية أن الـتحفظ املـذكور يتنـاىف مـع نـص                     ، نظراً إىل   سنة ١٨دون  
  .، املعيار األدىن حلماية احلق يف احلياة٤ من العهد الذي يذكر، وفقاً للمادة ٦ املادة غرضوموضوع و

ح مـن الـنص ومـن        مـن العهـد، ألنـه يتـض        ٧وُتبدي حكومة مملكة هولندا اعتراضاً على التحفظ املتعلق باملادة          ”    
  . العهدغرضتفسري هذه املادة أن التحفظ املذكور يتناىف مع موضوع و

 هلـذه املـادة، يف      عليه األثر نفسه املترتب على خمالفة عامـة       وترى حكومة مملكة هولندا أن هذا التحفظ يترتب         ”    
  .العامةتثنائية االس من العهد، ال ُيسمح بأي خمالفة حىت يف حال الطوارئ ٤حني أنه وفقاً للمادة 

وتعترب حكومة مملكة هولنـدا أن اإلعالنـات التفـسريية وإعالنـات الواليـات املتحـدة ال ُتلغـي وال تعـدِّل األثـر                        ”    
القانوين ألحكـام العهـد يف تطبيقهـا علـى الواليـات املتحـدة، وأهنـا ال حتـّد مطلقـاً مـن اختـصاص اللجنـة املعنيـة                      

  . تطبيقها على الواليات املتحدةمن حيثحكام حبقوق اإلنسان فيما خيص تفسري هذه األ
، ال تشكل هذه االعتراضات حاجزاً       من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات     ٢١ من املادة    ٣رهناً بأحكام الفقرة    و”    

  ].  مضافالتأكيد، )chap. IV, 4 [(“أمام بدء نفاذ العهد بني مملكة هولندا والواليات املتحدة
نوعـا مـن     للجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،        ٢٤املتحدة، يف تعليقاهتا على التعليق العام رقم        اململكة  أيضا  أضفت  و    

تعتقـد اململكـة املتحـدة اعتقـاداُ راسـخاً       ”: صداقية على استبعاد أجزاء املعاهدة اليت تـشكل موضـوع الـتحفظ           امل
وأي . ها التحفظ يف آن معا    املنصب علي التحفظ وأجزاء املعاهدة    هو  جيب أن يفصل،    فما  بأنه يف حال الفصل،     

، وبـاألخص للقاعـدة األساسـية       النظـام األساسـي حملكمـة العـدل الدوليـة          حل آخر سـيكون خمالفـاً قطعـاً ملبـادئ         
 من جانب   “معترفاً هبا صراحة  ”تضع قواعد    اليت تعترب أن االتفاقيات الدولية       همن) ١ (٣٨املشار إليها يف املادة     

ليس من املمكن حماولـة إجبـار دولـة علـى احتـرام التزامـات مبوجـب              ة املتحدة أنه    وتعترب اململك . الدول املتعاقدة 
. “عـدم رغبتـها الـصرحية يف قبوهلـا    بـل بـاألحرى أعربـت عـن     “  هبـا صـراحة  تعترف”العهد من البديهي أهنا مل      
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ــه حــل يــثري جــدالً كــبرياً   - ٤٢٤ ــه البالفعــلو. لكن   مــنة ملموســنتيجــة  أييــستخلص ، فإن
ما عمـل   إقرار  حيح، وُيعيد عرب مدخل صغري       حتفظ ص  وكأنه يتعامل معه  إمنابطالن التحفظ، و  

ــامي  أصــحاب اتفــ  ــا لع ــى اســتبعاده  )٦٦٦(١٩٨٦  و١٩٦٩اقييت فيين ــه  و .عل ــا ال شــك في  أن مم
يف نطبـق   ت ال    صـراحةً بأهنـا    وحييـ  فيينـا    يتاتفـاقي  مـن    ٢١ مـن املـادة      ٣شيء يف نـص الفقـرة        ال

مل تعـد  ن هـذه املـسألة   أ مـن األعمـال التحـضريية     يتبـيَّن لكـن ، الـصحيحة حالة التحفظات غـري    
  . )٦٦٧( احلكمذي كان منشأ هذا املادة الشروعمب ُتعترب آنذاك مشمولة

مناقـشة   خـالل     دول الـشمال األورويب    باسـم  كلمـاً  مت حبـق،  ممثل السويد،    شرح ومثلما - ٤٢٥
  : ، فإن اللجنة السادسة إطار يفالسابعة واخلمسنيتقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا 

، ١٩ للمـادة    لثـ ال ميت فـظ    هـو حت   غرضها املعاهدة و  يتناىف مع موضوع  التحفظ الذي   ”  
 ذُكـر يف  وحـني   . ٢١تنـبين عليـه اآلثـار القانونيـة املنـصوص عليهـا يف املـادة                 ومن مث ال  

ــادة  ٣الفقــرة  ــتحفظ التــشكل موضــوع  أن األحكــام الــيت  ٢١ مــن امل تنطبــق بــني    ال
 إىل التحفظات املـسموح هبـا مبوجـب املـادة           تلك إشارة  يف حدود التحفظ، ف    تني،الدول
مـع   تنـايف ت التحفظـات الـيت      على  نفسها  القاعدة تطبيق غري املعقول  ن من سيكو، و ١٩

صــحيح  مــن هــذا النــوع غــري وإمنــا ينبغــي اعتبــار حتفــظ .غرضــها املعاهــدة وموضــوع
  .)٦٦٨(“قانوين أثر يترتب عليه وال

_________________ 
، ١٤٦صفحة  الـ ، اجمللـد األول،     )A/50/40 (٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم         (

  ). ١٤الفقرة 
الفريق العامل املعين بالتحفظات مثل هذا احلل يف تقريره إىل االجتماع الثامن عشر لرؤسـاء   ومل يستبعد متاما        

وفيما يتعلق بنتـائج    ”: واقترح يف توصياته ما يلي    . قوق اإلنسان الدولية حل عاهدات  املاهليئات املنشأة مبوجب    
 غـري طـرف يف املعاهـدة، أو أن          دولـة اليت ميكن توقعها هـي أن ُتعتـرب الدولـة           عدم صحة التحفظ، فإن النتائج      

 يف املعاهدة دون االستفادة مـن  ا طرف تعترب، أو أن    موضوع التحفظ  احلكم   دون تطبيق  يف املعاهدة    ا طرف تعترب
قـاً  لكن هـذا املوقـف تغـري الح   ).  مضافالتأكيد، ٧، التوصية رقم ١٦، الفقرة  HRI/MC/2006/5 (“التحفظ

  ). أدناه٦٦٨انظر احلاشية (
  . أعاله٣٥٤ إىل ٣٢١من انظر الفقرات  )٦٦٥(
تقريـر اللجنـة املعنيـة       للجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،        ٢٤انظر تعليقات اململكة املتحدة على التعليق العام رقم          )٦٦٦(

 اللجنـة الفرعيـة     انظـر أيـضاً   و. ١٣ الفقـرة    ،١٤٦ الصفحة   ، اجمللد األول،  A/50/40،  ١٩٩٥،  حبقوق اإلنسان 
لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان، ورقـة العمـل املوسَّـعة الـيت قدمتـها الـسيدة فرانـسواز هامبـسون، وفقـاً لقـرار               

  .١٦، الفقرة )E/CN.4/Sub.2/2003/WP.2(، ٢٠٠١/١٧اللجنة الفرعية 
  . أعاله٣٩٨ إىل ٣٩٠من انظر الفقرات  )٦٦٧(
)٦٦٨( A/C.6/60/SR.14 ضاً ماليزيــــــا انظــــــر أيــــــ و. ٢٢، الفقــــــرة)A/C.6/60/SR.18 واليونــــــان ) ٨٦، الفقــــــرة

)A/C.6/60/SR.19   عاهـدات  امل، وكذلك االجتماع التاسع عشر لرؤساء اهليئات املنشأة مبوجـب           )٣٩، الفقرة
الدوليـة  عاهـدات  املقوق اإلنسان، االجتماع السادس املشترك بني اللجان للهيئات املنـشأة مبوجـب         الدولية حل 
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غلبيــة  األهــو فيينــا قواعــد جناعــةعــدم كــبري مــا يؤكِّــد بوضــوح وعــالوة علــى ذلــك،  - ٤٢٦
وسـواء حـدَّدت هـذه      . حيحةصـ غـري     الـيت تعتربهـا    تحفظاتال الدول على    فعل ردودل الساحقة
بالنــسبة إىل صــاحب   بــدء نفــاذ املعاهــدة   مينــع أن اعتراضــها ال  أو مل حتــدد بوضــوحالــدول
  .  من أي أثر قانوينجمرَّد الصحيح أن التحفظ غري فهي تعترب دون لبس، التحفظ
التــصديق علــى اتفاقيــات جنيــف لعــام      اململكــة املتحــدة، عنــد   ، اعترضــتوهكــذا - ٤٢٧
  :موضحةً ما يلي أوروبا الشرقية من، على التحفظات اليت أبدهتا عدة دول ١٩٤٩

 فهــي يف االتفاقيــات املعنيــة، أطرافــاً الــدول املــذكورة أعــاله  مجيــَعكانــت تعتــربذا وإ”  
الـــصادرة عـــن تلـــك الـــدول حتفظـــات   املـــذكورة أعـــالهتحفظـــاتال بـــأنتعتـــرف  ال

 خـــرق  ألحـــد هـــذه التحفظـــات مبثابـــة    تطبيـــق أي تعتـــرب أن  ،بالتـــايل ، وصـــحيحة
  .)٦٦٩(“املعنية التفاقيةل

ــيالروس و  و - ٤٢٨ ــضا بـ ــدت أيـ ــا أبـ ــيا بلغاريـ ــى   وروسـ ــات علـ ــشيكوسلوفاكيا اعتراضـ وتـ
  األمــم املتحــدة لقــانون البحــار، الــيت أبرمــت      للفلــبني بــشأن اتفاقيــة  “اإلعــالن التفــسريي ”
. )٦٧٠(من أي قيمـة أو أثـر قـانوين   جمرد ت الوقت أن هذا التحفظ    مونتيغو باي، معتربة يف ذا     يف
مهوريـة أملانيـا الدميقراطيـة بـشأن اتفاقيـة          جلاعتراضـات علـى إعـالن       وفنلنـدا   النـرويج   أودعت  و

 )٦٧١( مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                 
 مـن هـذا القبيـل لـيس لـه      إعـالن أي ”بدهتا عـدة دول رأت أن      قوبل بانتقادات واسعة النطاق أ    

تحمـل  ب وال ميكنه بأي شكل كان ختفيف االلتزام الذي يقع على عاتق حكومة ما               ةر قانوني اثآ

_________________ 
مل يكـن    (١٨، الفقـرة    )HRI/MC/2007/5(تقرير اجتماع الفريق العامل املعين بالتحفظـات،        قوق اإلنسان،   حل

مطروحــاً أن تظــل الدولــة املتحفظــة طرفــاً يف معاهــدة باســتثناء احلكــم الــذي أصــبح غــري معمــول بــه بفعــل      
  ).“حتفظها

 أيــضاً االعتراضــات املماثلــة انظــرو. Nations Unies, Recueil des traités, vol. 278, 1957, p. 268: انظــر )٦٦٩(
فاقيـة املتعلقـة   التا املقـدم بـشأن  وفيما يلـي نـص االعتـراض    . للواليات املتحدة املرفقة باتفاقيات جنيف األربع    

اتفاقيـة  إن الواليات املتحدة، إذ ترفض التحفظات الـيت أبـدهتا دول معينـة خبـصوص                ”: مبعاملة أسرى احلرب  
 تقبل بـأن تقـيم مـع مجيـع األطـراف يف االتفاقيـة العالقـات الناشـئة عـن          ،جنيف املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب 

، ١٩٥٥،  ٢١٣اجمللـد   املرجـع نفـسه،      (“املعاهدة، إال فيما يتعلق بالتعديالت اليت تقترحهـا هـذه التحفظـات           
  ).٣٨٣ الصفحة

ــر )٦٧٠( ــع ال ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général :انظــ ــى املوقــ ــايل علــ : تــ
http://treaties.un.org/ (chap. XXI, 6).  

  . أعاله٦٤٩ احلاشية :انظر )٦٧١(
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 أعربـت عنـها   ورغـم الـشكوك الـيت       . )٦٧٢(“نصيبها من نفقات اللجنة مبوجب أحكام االتفاقية      
يف اعتراضــها علــى أكــدت ، فقــد )٦٧٣(مــسألة بطــالن الــتحفظ غــري الــصحيح  بــشأن الربتغــال 

 : أنديف على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةملالتحفظ الذي أبدته 

 أن هذه التحفظات ال ميكن أن تغّيـر أو تعـّدل    فضال عن ذلك   حكومة الربتغال ترى  ”  
  .)٦٧٤(“بأي شكل كان االلتزامات اليت ترتبها االتفاقية على أي دولة طرف

 -مـن حيـث اجلــوهر    ومتجانــسة -وممارسـات الـدول يف هـذا الــصدد متطـورة جـدا       - ٤٢٩
ــة  وال ــا علــــى دول معّينــ ــدا . تقتــــصر مطلقــ ــها مــــؤخرا فنلنــ  )٦٧٥(فاالعتراضــــات الــــيت قدمتــ

  ،)٦٧٨(، وإســــبانيا)٦٧٧(، وكــــذلك اعتراضــــات دول أخــــرى مثــــل بلجيكــــا )٦٧٦(الــــسويد أو
  

_________________ 
ــر )٦٧٢( ــايل  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى املوقــ :  علــ

http://treaties.un.org/ (chap. IV, 9).  
  . أعاله٦٤١انظر احلاشية  )٦٧٣(
  ).chap. IV, 8 (،املرجع نفسه )٦٧٤(
ه الـيمن علـى االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                  اانظر اعتراضات فنلندا على الـتحفظ الـذي أبـد          )٦٧٥(

 /http://treaties.un.org : على املوقع التـايل ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(العنصري 
(chap. IV, 2)(،علـى اتفاقيـة القـضاء     وباكـستان  وليسوتو وسنغافورةات اليت أبدهتا الكويت وماليزيا  وعلى التحفظ

وعلـى حتفظـات ماليزيـا وقطـر وسـنغافورة      ، ])chap. IV, 8( ،املرجـع نفـسه  [علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة       
ي أبدتـه الواليـات   ومـؤخرا علـى الـتحفظ الـذ    ، )] (chap. IV, 11،املرجـع نفـسه  [وعمان على اتفاقية حقوق الطفـل  

تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن   تفاقيــة حظــر أوالااللتــزام بــالربوتوكول الثالــث قبوهلــا املتحــدة حــني 
 .](Chap. XXVI, 2)، املرجع نفسه[اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر 

 االلتزام بالربوتوكول الثالـث  قبوهلاني الواليات املتحدة حالذي أبدته تحفظ الانظر االعتراض السويدي على    )٦٧٦(
املرجـع  [ تفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر              ال

ــسه ــسويد أن   . ])chap. XXVI,2 (،نفـ ــحت الـ ــك، أوضـ ــع ذلـ ــاذ   ”ومـ ــز النفـ ــدخل حيـ ــة تـ ــهااالتفاقيـ  برّمتـ
 .“ املتحدة األمريكية االحتجاج بتحفظها دون أن ميكن للواليات،الدولتني بني

 مـن   ٢الفقـرة   ”أن  والذي يعترب    ،اتفاقية حقوق الطفل  بشأن  حتفظ سنغافورة   على   يبلجيكالعتراض  االانظر   )٦٧٧(
 مــن التحفظــات بــشأن احلــدود    ٣ مــن االتفاقيــة، وكــذلك الفقــرة    ٣٧ و ١٩اإلعالنــات بــشأن املــادتني   

زامـات، الـيت هـي مـن صـميم االتفاقيـة، تتعـارض مـع موضـوع االتفاقيـة                  قبـول االلت  اليت خيضع هلـا     الدستورية  
 .])chap. IV, 9( ،املرجع نفسه[ لذا فهي ليست ذات أثر يف القانون الدويل ،وأهدافها

سباين على التحفظ الذي أبدته قطر علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد             انظر االعتراض اإل   )٦٧٨(
أبــدا قطــر وأهنــا ال تعفــي إلعالنــات املــذكورة أعــاله أثــر قــانوين لــيس لكومــة اإلســبانية أن تعتــرب احل”: املــرأة
 .])chap. IV, 8 (،املرجع نفسه [“تعدل تلك االلتزاماتااللتزامات اليت تفرضها عليها االتفاقية وال  من
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ــدا ــشيكية )٦٧٩(وهولن ــة الت ــضا ، و)٦٨٠(، واجلمهوري ــلوفاكياأي ــات   )٦٨١(س  وحــىت بعــض املنظم
جمـرد  أن التحفظ غري الـصحيح  مفادها تقترن يف أحيان كثرية مبالحظة   اعتراضات   )٦٨٢(الدولية

 .من األثر القانوين

وانعدام أي أثر قانوين كنتيجة مباشـرة لـبطالن الـتحفظ غـري الـصحيح، الـذي يتفـرع                    - ٤٣٠
لجنـة  ال أمـر أكدتـه أيـضا         هـو  )٦٨٣( مـن مفهـوم الـبطالن يف حـد ذاتـه           ةمباشـر من ناحية أخـرى     

 بشأن املـسائل املتعلقـة بالتحفظـات الـيت تبـدى            ٢٤قوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم       املعنية حب 
أو علــى الربوتوكــولني الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية لــدى التــصديق علــى العهــد 

عالنـات الـيت     يتعلـق باإل   االختياريني امللحقني به، أو لدى االنضمام إىل هذه الصكوك، أو فيما          
لـذا فقـد    . ١٩٩٤عـام   لالقـضائي الـدويل     إطار االجتهاد   يف    من العهد  ٤١املادة  صدرت بشأن   

، يف مجلـة أمـور،     تمثـل يلعـدم صـحة الـتحفظ       “ النتيجة الطبيعية ”رأت اللجنة أن أحد جوانب      

_________________ 
: ألشـخاص ذوي اإلعاقـة  انظر االعتراض اهلولندي على التحفظ الذي أبدته السلفادور على اتفاقيـة حقـوق ا             )٦٧٩(

األثـر  ستبعد وال يعـدل   ترى حكومة مملكة هولندا أن التحفظ الذي أبدته حكومة مجهورية السلفادور ال يـ             ”
 ].)chap. IV, 15 (،املرجع نفسه[“ القانوين ألحكام االتفاقية فيما يتعلق بتطبيقها على مجهورية السلفادور

 أبدته قطر على اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد        انظر االعتراض التشيكي على التحفظ الذي  )٦٨٠(
لــذا فــإن احلكومــة التــشيكية تعتــرض علــى التحفظــات املــذكورة أعــاله الــيت أبــدهتا دولــة قطــر            ”: املــرأة
. بـني اجلمهوريـة التـشيكية ودولـة قطـر       حيـز النفـاذ      االتفاقيـة    دخـول وال مينـع هـذا االعتـراض        . االتفاقية على

املرجـع   [“حيز النفاذ بني الدولتني، دون أن يكون بوسع قطـر االحتجـاج بتحفظهـا             برمتها  ة  وتدخل االتفاقي 
 ].)chap. IV, 8 (،نفسه

ــاحلقوق           )٦٨١( ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــى العه ــه باكــستان عل ــذي أبدت ــتحفظ ال ــى ال ــسلوفاكي عل ــراض ال انظــر االعت
“ ان االحتجـاج بـالتحفظ الـذي أبدتـه        ال ميكـن لباكـست     ”هاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذكرت فيه أن     

على التحفظ الذي أبدته قطر علـى اتفاقيـة القـضاء علـى     االعتراض كذلك  وأ ])chap. IV, 3 (،املرجع نفسه[
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       دخول  ال مينع هذا االعتراض     ”: مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

حيـز النفـاذ بـني اجلمهوريـة        برّمتـها   وتدخل االتفاقية   .  السلوفاكية ودولة قطر   بني اجلمهورية حيز النفاذ   املرأة  
 ).املرجع نفسه(“السلوفاكية ودولة قطر، دون أن ميكن لقطر االحتجاج بتحفظاهتا وإعالناهتا

 الحتاديـة ا أملانيـا  مجهوريـة (انظر االعتراضات اليت أبدهتا بشكل مشترك اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها             )٦٨٢(
علــى اإلعالنــات الــيت ) اململكــة املتحــدةوهولنــدا ولكــسمربغ ويطاليــا وإيرلنــدا وأفرنــسا والــدامنرك  وبلجيكــاو

أصـحاب  وقـد اعتـرب   . الدويل للبضائعاملتعلقة بالنقل  االتفاقية  بشأن  أصدرهتا بلغاريا ومجهورية أملانيا الدميقراطية      
 ينطـوي علـى مجيـع       ٥٢ مـن املـادة      ٣بشأن الفقرة   (...) لصادر  مضمون اإلعالن ا  ”: املتطابقني أن االعتراضني  

لـذا تـرى اجلماعـة األوروبيـة     . مسات التحفظ على هذا البند، رغم أن االتفاقية حتظر صراحة مثـل هـذا الـتحفظ       
 أن ُيحــتج بــه يف مواجهتــها وتعتــربهبــأي حــال مــن األحــوال أن هــذا اإلعــالن ال ميكــن فيهــا  األعــضاء دولالــو

 .])chap. XI, A, 16 (،املرجع نفسه[ “األثر عدمي

  .عاله أ٤٠٨انظر الفقرة  )٦٨٣(
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ملكـة  رغـم حـدة ردود فعـل فرنـسا وامل     و. )٦٨٤(يف أن صاحبه ال يستطيع االستفادة مـن حتفظـه         
ــا مــن هــذه الــدول الــثالث   ٢٤املتحــدة والواليــات املتحــدة علــى التعليــق العــام رقــم    ، فــإن أي

  .، وذلك أمر له داللة واضحة)٦٨٥(يعترض على هذا املوقف مل
هــذا االســتنتاج الــوارد يف املعنيــة حبقــوق اإلنــسان ويف وقــت الحــق، أكــدت اللجنــة   - ٤٣١

ــبال  ٢٤رقــم تعليقهــا العــام  ــاء النظــر يف ال ــداد  غ املقــدم يف قــضية أثن راويل كينيــدي ضــد تريني
 رأيهـا يف صـحة الـتحفظ الـذي          )٦٨٦(وأبدت اللجنة يف قرارها بشأن مقبوليـة الطلـب        . وتوباغو

لعهـد، يف   لأبدته الدولة الطرف حينمـا انـضمت مـن جديـد إىل الربوتوكـول االختيـاري األول                  
وكانــت ترينيــداد . نفــسه، بعــد أن كانــت قــد انــسحبت منــه يف اليــوم  ١٩٩٨مــايو / أيــار٢٦

 عن طريـق حتفظهـا إىل اسـتبعاد الـسجناء الـذين ُحكـم علـيهم باإلعـدام مـن                 قد سعت وتوباغو  
ــة   ــة أن   . )٦٨٧(نطــاق اختــصاص اللجن واســتنادا إىل الطــابع التمييــزي للــتحفظ، وجــدت اللجن

ــتحفظ  ــا مــع موضــوع   ”ال ــاري وغــرض ال ميكــن أن يعتــرب متوافق . )٦٨٨(“الربوتوكــول االختي
  :للجنة إىل ما يليوخلصت ا

_________________ 
 ٤٠امللحـق رقـم     ،  الـدورة اخلمـسون   ،  الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة        ، تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان      )٦٨٤(

)A/50/40( حقـوق  اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايـة         : انظـر أيـضا   و. ١٨، الفقـرة    ١٣٥ األول، الصفحة    لد، اجمل
ــة مقدمــة مــن      فرنــسواز  الــسيدةاإلنــسان، التحفظــات بــشأن معاهــدات حقــوق اإلنــسان، ورقــة عمــل هنائي

سوف يكـون مـثريا للعجـب أن يتوقـع الـبعض مـن هيئـة             ” (٥٧، الفقرة   )E/CN.4/Sub.2/2004/42(هامبسون  
، )“املعاهـدة وغـرض  حبقوق اإلنسان إنفـاذ حتفـظ اسـتنتجت أنـه منـاف ملوضـوع            برصد معاهدة تتعلق    معنية  

ميكـن   ال”( ٥٩، الفقـرة     أعـاله  ٦٦٦من السيدة فرنـسواز هامبـسون، احلاشـية         املقدمة  وسعة  املعمل  الورقة  و
وختلط اللجنة  ). “أن يتوقع من هيئة معنية بالرصد إنفاذ حتفظ استنتجت أنه مناف ملوضوع وغرض املعاهدة             

) الـيت ال جـدال فيهـا   (نـايف  تالتحفظ املء أثر عن استحالة نشو مسألة  ، يف صيغة واحدة   ،املعنية حبقوق اإلنسان  
وهـي مـسألة تـثري مناقـشات واسـعة           (طـرف  اجلهـة املتحفظـة صـفة ال       اكتـساب ومسألة أثـر هـذا التنـايف علـى          

 .)دناه أ٤٨١ إىل ٤٣٥ت من  انظر الفقرا-النطاق 

 ٤٠مــسون، امللحــق رقــم  الــدورة اخل،الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة(انظــر مالحظــات الواليــات املتحــدة  )٦٨٥(
)A/50/40( واململكة املتحدة    ١٤٢إىل   ١٣٨من   األول، املرفق السادس، الصفحات      لد، اجمل ،)    ،املرجـع نفـسه

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة احلاديــة واخلمــسون،   ( وفرنــسا ،)١٤٧ إىل ١٤٢مــن الــصفحات 
 .)١٢٧ إىل ١٢٤من دس، الصفحات ، املرفق السالد األول، اجمل)A/51/40 (٤٠امللحق رقم 

 ).CCPR/C/67/D/845/1999 (١٩٩٩نوفمرب / الثاينتشرين ٢، القرار املؤرخ 1999/845البالغ رقم  )٦٨٦(

، تفتــرض اللجنــة أن الدولــة ٢٤ العــام رقــم هــايف تعليقاللجنــة الــواردة مبوجــب العنــصر اآلخــر الســتنتاجات  )٦٨٧(
ــو      ــالربوتوكول؛ وحــىت ل ــة ب ــت ُملزم ــن      ســلمنا الطــرف ظل ــسحبت م ــد ان ــت ق ــاغو كان ــداد وتوب ــأن تريني ب

، )وهي مسألة ال يتخذ بشأهنا املقرر اخلاص أي موقـف هنـا     ( لتصّدق عليه من جديد على الفور        الربوتوكول
 .)أدناه ٤٨١ إىل ٤٥٥من انظر الفقرات (فإن هذا األمر ليس مؤكدا يف حد ذاته 

 .٧-٦ة الفقر ،املرجع نفسه )٦٨٨(
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ــة مــن النظــر يف هــذا الــبالغ مبوجــب     بنــاء علــى ذلــك،  و” لــيس هنــاك مــا مينــع اللجن
  .)٦٨٩(“االختياري الربوتوكول

حيـول دون   وبعبارة أخرى، رأت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان أن حتفـظ ترينيـداد وتوبـاغو ال                  
لـذا  . ُحكم عليه باإلعدام  سجني  نفسه  هو  ، و تطبيق الربوتوكول االختياري يف مواجهة املدعي     

األثــر القــانوين  ، وال)٦٩٠(ال ُينـتج الــتحفظ ال األثــر القــانوين املترتــب علــى حتفــظ جــرى إقــراره 
  .فهذا التحفظ ال ُينتج أي أثر. )٦٩١(لتحفظ صحيح مت االعتراض عليه 

غــري الــصحيح ورأت كــذلك حمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان أن الــتحفظ  - ٤٣٢
 وشــددت احملكمــة، .إىل احلــد مــن اختــصاص احملكمــة ال ميكــن أن ينــتج أي أثــرالــذي يهــدف 

 :، على ما يليهيلري ضد ترينيداد وتوباغوقرارها يف قضية  يف

أعلنــت فيــه ال ميكــن لترينيــداد وتوبــاغو االحتجــاج بالقيــد املُــدرج يف الــصك الــذي  ”  
مريكيـة حلقـوق اإلنـسان      الشرط االختياري للوالية اإلجبارية حملكمـة البلـدان األ        قبوهلا  
وغـرض   من االتفاقيـة األمريكيـة، ألن هـذا القيـد يتنـاىف مـع موضـوع           ٦٢لمادة  لوفقا  

 .)٦٩٢(“االتفاقية

وانتهجت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هذا النهج من حيث املبـدأ حـني نظـرت                - ٤٣٣
. )٦٩٥(الويزيــدو ضــد تركيــ و )٦٩٤(بليلــو ضــد سويــسراو ، )٦٩٣(ويــرب ضــد سويــسرايف قــضايا 

تبــّين للمحكمــة يف هــذه القــضايا الــثالث عــدم صــحة التحفظــات الــيت أبــدهتا سويــسرا ما فبعــد
وبالتـايل،  . تكـن هنـاك حتفظـات إطالقـا       مل  وتركيا، طبقت احملكمة االتفاقية األوروبية كمـا لـو          

 .ُتنتج التحفظات أي أثر قانوين مل

_________________ 
  .هاملرجع نفس )٦٨٩(
 .٢٦٧ إىل ٢٦٢من ، الفقرات ]A/CN.4/614/Add.2[) 2009(التقرير الرابع عشر عن التحفظات على املعاهدات  )٦٩٠(

  . أعاله٣٦٩ إىل ٢٩١من انظر الفقرات  )٦٩١(
-Hilaire c. Trinité-et، هــيلري ضــد ترينيــدا وتوبــاغو  يف قــضية ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١م الــصادر يف احلكــ )٦٩٢(

Tobago, exceptions préliminaires, Série C, n° 80, par. 98 .انظــر أيــضا احلكــم الــصادر يف نفــس اليــوم و
ــضية  يف ــاغو   ق ــدا وتوب  Benjamin et al. c. Trinité-et-Tobago, exceptions،بنجــامني وآخــرين ضــد تريني

préliminaires, Série C n° 81, par. 89 .سـتنتاجات دون  ، وصلت احملكمة إىل نفـس اال  األخريويف هذا احلكم
 .االتفاقيةوغرض موضوع  مع ناىفيتتشري إىل أن التحفظ  أن

 .Weber c. Suisse, 22 mai 1990, pars. 36-38, série A, n° 177، ويرب ضد سويسراقضية : انظر )٦٩٣(

  .Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, par. 60, série A, n° 132، قضية بيليلو ضد سويسرا: انظر )٦٩٤(
 . Loizidou c. Turquie, 23 mars 1995, pars. 89-98, série A n° 310، لوزيدو ضد تركياقضية : انظر )٦٩٥(
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أي أثـر قـانوين     مبـدأ انعـدام     ج  ويف ضوء هذا القبول الواسع، يبدو من الضروري إدرا         - ٤٣٤
 الـذي ميكـن صـياغته    ٢-٥-٤للتحفظ غري الصحيح على املعاهدة يف مشروع املبدأ التوجيهي     

 :على النحو التايل
  

 قانوين للتحفظ غري الصحيحالثر انعدام األ  ٢- ٥- ٤    

، ١-٥-٤ليس للتحفظ الباطل حبكم القانون، على النحـو احملـدد يف املبـدأ التـوجيهي                  
  .قانوين أي أثر

  
 صاحب التحفظ االلتزام باملعاهدةقبول آثار بطالن التحفظ على   ‘٣’  

ــوجيهي   - ٤٣٥ ــدأ الت ــة ملــشروع   ٢-٥-٤إن مــشروع املب ، الــذي ال يــشكل إال تتمــة منطقي
، ال حيـل يف الواقـع مجيـع       )هلـذا املبـدأ   أن يوضع كفقـرة ثانيـة       وميكن   (١-٥-٤املبدأ التوجيهي   

ورغم أن من الثابت أن مثـل هـذا الـتحفظ           . طالن التحفظ غري الصحيح    املتعلقة بآثار ب   املسائل
ال ميكن أن ُينـتج آثـارا قانونيـة، يبقـى مـن الـضروري فعليـا حتديـد مـسألة مـا إذا كانـت اجلهـة                     
املتحفظة تصبح طرفا متعاقدا دون االستفادة مـن حتفظهـا أو مـا إذا كـان بطـالن حتفظهـا يـؤثر                     

ويف الواقع، حيترم هذان احلالن املبـدأ الـذي يكـرس       . م باملعاهدة أيضا على موافقتها على االلتزا    
فإما أن تدخل املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للجهـة املتحفظـة دون   : قانوين للتحفظالثر انعدام األ 

أن يكون بوسعها االستفادة مـن حتفظهـا غـري الـصحيح الـذي ال ُيحـدث إذن اآلثـار املطلوبـة؛                      
حيــز النفــاذ بالنــسبة للجهــة املتحفظــة، وال ُينــتج الــتحفظ أي أثــر   وإمــا أن املعاهــدة ال تــدخل 

ويـرى املقـرر اخلـاص أن مـن         . )٦٩٦( إذ ال توجـد أي عالقـة تعاهديـة         -بطبيعة احلال هنـا أيـضا       
بـني هـذين املـوقفني اللـذين        ) من الناحية الفعلية  ( إجياد هنج وسط     - ومن املمكن    -املستحسن  

عى أنصار كل منهما، لفترة من الزمن، إىل إظهارمها علـى           واللذين س  (متنافرينيبدوان ظاهريا   
 ).متنافرانحنو يوحي بأهنما 

  
 احلالن املمكنان  - أ

ــصل     - ٤٣٦ ــواز الف ــل يف ج ــصحيح    ) severability(احلــل األول، املتمث ــري ال ــتحفظ غ ــني ال ب
وجـد  وت.  يف ممارسـات الـدول     التأييـد بعـض   الوقـت الـراهن     االلتزام باملعاهـدة، يلقـى يف       قبول  و
كـثري مـن   وتثبـت يف  دافـع عـدم صـحة الـتحفظ،     مـن   بوضـوح   تنبعالواقع اعتراضات كثرية     يف

_________________ 
 D.W. Greig, « Reservations: Equity as a Balancing Factor? », Australian Year Book of:انظــر )٦٩٦(

International Law, vol. 16, 1995, p. 52; و  R. Goodman, « Human Rights Treaties, Invalid 

Reservations, and State Consent », American Journal of International Law, vol. 96, 2002, p. 531.  
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 ومـع ذلـك، فـإن أصـحاب هـذه           ؛ عجزه عن إحداث آثار    أيضااألحيان بطالن ذلك التحفظ و    
 أن تدخل املعاهـدة حيـز النفـاذ، بـل إهنـم يعلنـون                يف  يف معظم احلاالت   ميانعوناالعتراضات ال   

ونظــرا لعـدم وجـود أثــر قـانوين للــتحفظ    . القــة تعاهديـة مـع اجلهــة املتحفظـة   تأييـدهم إلقامـة ع  
ــة       الباطــل ــزام اجله ــؤدي إال إىل إل ــة أن ت ــة التعاهدي ــذه العالق ــل ه ــانون، ال ميكــن ملث  حبكــم الق

  . دون أن يكون يف وسعها االحتجاج بتحفظهابرّمتهااملتحفظة باملعاهدة 
 )٦٩٧( علـى اخلـصوص    ورويباألشمال  الدول  بل  متبعة من ق  ممارسة  ؤكده  وهذا النهج ت   - ٤٣٧

علـى غـرار    ،  )٦٩٨(“فـوق األقـصى   ”) أو اهلـدف  (ا اتفق على تسميته باالعتراضات ذات األثر        مل
ــوق         ــة حبق ــة املتعلق ــى االتفاقي ــسلفادور عل ــه ال ــذي أبدت ــتحفظ ال ــى ال ــسويدي عل ــراض ال االعت

  : املعوقني
 مـة مجهوريـة الـسلفادور     بناء على ذلك، تعترض احلكومة السويدية على حتفظ حكو        ”  

وال يـؤثر   . وال مفعـول لـه    على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتعتربه بـاطال          
لـذا تـدخل    .  بـني الـسلفادور والـسويد      ذاالنفـ هذا االعتراض على دخول االتفاقية حيز       

 بـــني الـــسلفادور والـــسويد، دون أن يكـــون يف وســـع  ذاالنفـــاالتفاقيـــة برّمتـــها حيـــز 
  .)٦٩٩(“تجاج بتحفظهاالسلفادور االح

ا مل تبتـدع   مع أهنـ   - ورويباألشمال  الوهذه االعتراضات اليت تستخدمها بكثرة دول        - ٤٣٨
ا، وباتــت تــستخدم بــشكل متزايــد  تطــورت منــذ حنــو مخــسة عــشر عامــ - )٧٠٠(هــذه املمارســة

ــة     وال ــدول األوروبي ــب ال ــن جان ــيما م ــ. س ــسا   ف ــضا النم ــسويد، أرادت أي ــب ال ، )٧٠١(إىل جان
_________________ 

ــى حنــو خــاص       )٦٩٧( ــا خيــص هــذه املمارســة، انظــر عل ــصفحات أعــاله ٦٥٢، احلاشــية J. Klabbersفيم ــن، ال   م
  .١٨٦ إىل ١٨٣

انظـــر أيـــضا التقريـــر الثـــامن عـــن و. ٦٦٨ و ٦٦٧ ان، الـــصفحتعـــاله أ٦١٨، احلاشـــية B. Simma :انظـــر )٦٩٨(
ــدات    ــى املعاهــ ــات علــ ــرة  ،]A/CN.4/535/Add.1 [)٢٠٠٣(التحفظــ ــرات ٩٦الفقــ ــن  والفقــ  إىل ٣٦٤مــ

  .أعاله ٣٦٨
ــر )٦٩٩( ــايل  ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى املوقــ : علــ

http://treaties.un.org/ (chap. IV, 15) .انظر أيضا االعتراض السويدي على التحفظ الذي أبدتـه تايلنـد علـى    و
  ).املرجع نفسه(نفس االتفاقية 

اعتراض الربتغال الذي قدمته ردا على حتفظ أبدتـه ملـديف علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                          )٧٠٠(
فـوق  ”ثـر   ذات األ عتراضات اليت ميكن اعتبارهـا ضـمنيا         أوائل اال  أحد ) أعاله ٦٧٤انظر احلاشية   (ضد املرأة   

  .“قصىاأل
ــر )٧٠١( ــايل  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى املوقــ :  علــ

http://treaties.un.org/ (chap. IV, 15) .   ــها أن ــساوية يف اعتراضـ ــة النمـ ــراض  ”وأكـــدت احلكومـ ــذا االعتـ هـ
  ].التأكيد مضاف[“ بني النمسا والسلفادورالنفاذ حيز برّمتها ل االتفاقية حيول دون دخو ال
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 الـسلفادور  ياعتراضـاهتا علـى حتفظـ   أن يترتـب علـى    )٧٠٣(، وهولنـدا )٧٠٢(التـشيكية واجلمهوريـة  
  . تفاقية املتعلقة حبقوق املعوقني أثر يفوق احلد األقصىاالوتايلند على 

، أبـدت عـدة دول أوروبيـة اعتراضـات علـى الـتحفظ           ٢٠١٠ عام   مطلعومؤخرا، يف    - ٤٣٩
تفاقيـة حظـر أو تقييـد       الم بالربوتوكول الثالث    االلتزاقبلت  الذي أبدته الواليات املتحدة عندما      

وتـضم هـذه    . استعمال أسلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية األثـر                  
االعتراضات ما ال يقل عن مخسة اعتراضات تتضمن صياغة هتدف إىل إحـداث مـا ُيتفـق علـى         

 يةمهوريــة التــشيكاجلســتونيا ووباملثــل، فــإن إســبانيا وإ . )٧٠٤(“فــوق األقــصى”تــسميته بــاألثر 
الــذي تحفظ الــورومانيــا وســلوفاكيا والتفيــا والنــرويج والنمــسا قرنــت أيــضا اعتراضــاهتا علــى 

ــه  ــاده أن        قطــرأبدت ــرأة بتوضــيح مف ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــى اتفاقي عل
ملتحفظـة دون أن  ذ بـني تلـك الـدول واجلهـة ا    ااعتراضاهتا ال متنع من دخـول االتفاقيـة حيـز النفـ       

_________________ 
  .املرجع نفسه )٧٠٢(
ترى أن التحفظ الذي أبدته حكومـة مجهوريـة   ”ذكرت احلكومة اهلولندية أهنا ). chap. IV, 15 (املرجع نفسه )٧٠٣(

تطبيقهــا علــى مجهوريــة   تعلــق بفيمــا ياألثــر القــانوين ألحكــام االتفاقيــة    يــستبعد وال يعــدل  الــسلفادور ال 
  .“السلفادور

تعترض احلكومة النمـساوية علـى الـتحفظ املـذكور أعـاله الـذي       ”(النمسا : )chap. XXVI, 2 (،املرجع نفسه )٧٠٤(
تفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة             الأبدته الواليات املتحدة األمريكية على الربوتوكول الثالث        

ولكــن هــذا املوقــف ال حيــول دون دخــول االتفاقيــة . فرطــة الــضرر أو عــشوائية األثــرمعينــة ميكــن اعتبارهــا م
 مجهوريـة قـربص     ةتعتـرض حكومـ   ”(قـربص   و ؛)“ الواليات املتحدة األمريكية والنمسا    بنيذ  احيز النف  برّمتها

ر تفاقيــة حظــال علــى الربوتوكــول الثالــث  األمريكيــةعلــى الــتحفظ املــذكور الــذي أبدتــه الواليــات املتحــدة   
ف ولكـن هـذا املوقـ     . تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الـضرر أو عـشوائية األثـر               أو
ــها  ال ــة برّمتــ ــ حيــــول دون دخــــول االتفاقيــ ــز النفــ ــة ومجهو احيــ ــة رذ بــــني الواليــــات املتحــــدة األمريكيــ يــ

 أن لـيس لـه أثـر قـانوين بـني      لذا تعترض احلكومة الفنلندية على التحفظ املذكور وتعتـرب        ”(وفنلندا   ؛)“قربص
ذ اوال حيـول هـذا االعتـراض دون دخـول الربوتوكـول الثالـث حيـز النفـ                 . الواليات املتحدة األمريكية وفنلندا   

ــة وفنلنــدا   تعتــرض حكومــة مملكــة النــرويج علــى الــتحفظ   ”(النــرويج و ؛)“بــني الواليــات املتحــدة األمريكي
حـدة األمريكيـة علـى بروتوكـول حظـر أو تقييـد اسـتعمال               املذكور أعاله الـذي أبدتـه حكومـة الواليـات املت          

 بـشأن حظـر أو تقييـد اسـتعمال          ١٩٨٠تفاقيـة األمـم املتحـدة لعـام         ال) الربوتوكـول الثالـث   (األسلحة احملرقـة    
ــر      ــضرر أو عــشوائية األث ــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة ال ــة معين ــراض ال حيــول   . أســلحة تقليدي ولكــن هــذا االعت

ذ بـني الـدولتني، دون أن يكـون بوسـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة          اته حيز النف  دخول الربوتوكول برمّ   دون
لذا تعترض احلكومة السويدية على التحفظ املذكور أعـاله الـذي أبدتـه    ”(والسويد  ؛)“االحتجاج بتحفظها 

 اعتبارهـا   حكومة الواليات املتحدة األمريكية على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن             
وال حيـول هـذا االعتـراض دون    . مـن أي أثـر قـانوين    جمـردا مفرطة الضرر أو عـشوائية األثـر، وتعتـرب الـتحفظ      

ذ برّمتها بني   اوتدخل االتفاقية حيز النف   . ذ بني الواليات املتحدة األمريكية والسويد     ادخول االتفاقية حيز النف   
  ).“مريكية أن حتتج بتحفظهاالدولتني، دون أن يكون بوسع الواليات املتحدة األ
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 املتبعـة  وال شـك يف أن هـذه املمارسـة   . )٧٠٥(يكون يف وسع هذه األخـرية االحتجـاج بتحفظهـا         
 بـشأن ردود الفعـل علـى        ١٩٩٩ قد تأثرت بتوصية جملس أوروبا لعـام         يف أوروبا إىل حد كبري    

 تقتـرح علـى  الـيت  ،  تعترب تلك التحفظات غـري مقبولـة  ما حينالتحفظات على املعاهدات الدولية  
تقتبس منها بقـدر كـبري   اليت و )٧٠٦(استخدام بعض النصوص النموذجية   أن ترد ب  الدول األعضاء   

  .  االعتراضات السابقة الذكرجدا
ــرارات هيئــات حقــوق          - ٤٤٠ ــن التأييــد يف ق ــة جتــد نوعــا م وال شــك يف أن هــذه املمارس

 وحمكمـة البلـدان   اإلنسان وقرارات احملاكم اإلقليميـة، مثـل احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان            
  . األمريكية حلقوق اإلنسان

ــدئي       - ٤٤١ ــا املب ــسان، يف قراره ــوق اإلن ــة حلق ــة األوروبي ــو ضــد    واحملكم ــضية بليل ــشأن ق ب
عالن التفـسريي الـذي     إلمل تكتف بإعادة توصيف ا    ،  الذي أصدرته بكامل هيئتها    )٧٠٧(سويسرا

لـذي  ا(ا كـان الـتحفظ   أصدرته احلكومة السويـسرية، بـل وجـب عليهـا أيـضا أن تبـت فيمـا إذ                 
وبعـد أن خلـصت إىل عـدم صـحة الـتحفظ            . صـحيحا أم ال   ) تفـسريي العالن  ُوصَف خطأ باإل  

مــن االتفاقيــة األوروبيــة  )٧٠٨(٦٤الــشروط الــواردة يف املــادة  ضــوء السويــسري، وخــصوصا يف
، أضــافت )االتفاقيـة األوروبيــة حلقـوق اإلنــسان  (حلمايـة حقــوق اإلنـسان واحلريــات األساســية   

  :كمة تقولاحمل
تعترب نفسها ملزمة باالتفاقية بغـض النظـر عـن          ملزمة و ولكن ال شك يف أن سويسرا       ”  

 . )٧٠٩(“صحة اإلعالن

ــضية  - ٤٤٢ ــسرا ويف ق ــرب ضــد سوي ــر احملكمــة أن تبــت يف    )٧١٠(وي ، طُلــب مــن إحــدى دوائ
تهكتـها،   من االتفاقية، وفيما إذا كانت الدولة املدعى عليها قد ان          ٦ من املادة    ١انطباق الفقرة   

الدولـة املـدعى     وهو الـتحفظ الـذي تعتـربه         -احلكم  ويف تطبيق التحفظ السويسري على ذلك       
ــا ــصالًعليه ــسريي   منف ــا التف ــسرية أن    . عــن إعالهن ــة السوي ــصدد، ذكــرت احلكوم ــذا ال  ويف ه

متنع السيد ويـرب يف مجيـع األحـوال          (...) ٦التحفظ السويسري على الفقرة األوىل من املادة        ”
_________________ 

ــر )٧٠٥( ــايل  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى املوقــ :  علــ
http://treaties.un.org/ (chap. IV, 8).  

  .١٩٩٩مايو / أيار١٨، R (99) 13 الوزراء، التوصية رقم جلنةجملس أوروبا،  )٧٠٦(
  .Requête n° 10328/83, arrêt du 29 avril 1988, Série A, no  132: انظر )٧٠٧(
  .اليا ح٥٧املادة  )٧٠٨(
  .٦٠، الفقرة Requête n° 10328/83, arrêt du 29 avril 1988, Série A, no 132: انظر )٧٠٩(
  .Requête n° 11034/84, arrêt du 22 mai 1990, Série A, n° 177: انظر )٧١٠(
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ونظـرت احملكمـة    . )٧١١(“انتهاك مبدأ علنية اإلجراءات أمام حماكم الكانتونـات       جاج ب االحتمن  
ــادة        ــع امل ــه م ــسألة توافق ــسري، وخــصوصا يف م ــتحفظ السوي ــدة ٦٤يف صــحة ال ــن املعاه .  م

   التحفظ  من الواضح أنوالحظت احملكمة أن
عرضــا ”، ألن احلكومــة السويــسرية مل ترفــق بتحفظهــا ]الــشروط[يــستويف أحــد ال ”  

ولكــن الــشرط املــذكور يف  . “ذات الــصلة” - أو القــوانني - “مــوجزا عــن القــانون 
قني الـي يشكل يف الوقت نفسه دليل إثبات وعامال من عوامل          ’ ٦٤ من املادة    ٢الفقرة  
هيئـات االتفاقيـة،    مانة، خصوصا لألطراف املتعاقدة و    منح ض إىل  ”؛ ويهدف   ‘القانوين

القـرار  (“ صراحة الدولـة املعنيـة  بـ  اسـتبعدهتا   األحكام اليتيتعدى نطاقبأن التحفظ ال    
. ))série A n° 132, p. 27 et 28, par 59(، بليلــواملــذكور أعــاله الــصادر يف قــضية 

املرجـع   (“شـرطا موضـوعيا  ”، بـل  “شرطا شـكليا حبتـا  ”ينتهك جتاهل هذا األمر      وال
ــسه ــى و). نفـ ــاء علـ ــذكور    بنـ ــسري املـ ــتحفظ السويـ ــار الـ ــي اعتبـ ــك، ينبغـ ــاً  ذلـ حتفظـ
  .)٧١٢(“صحيح غري

بالتـساؤل  اليل ، فإهنا مل تتابع هنجها االسـتد     بليلووخالفا للقرار الذي أصدرته احملكمة يف قضية        
بل اكتفـت، بكـل     . عما إذا كان لبطالن التحفظ تبعات على تعهد سويسرا بااللتزام باالتفاقية          

ــالنظر فيمــا إذا كانــت الفقــرة    ــساطة، ب ــادة  ١ب ــد انتــ  ٦ مــن امل ــة ق هكت بالفعــل،  مــن االتفاقي
واعتــربت احملكمــة إذن، . )٧١٣(“قــد انتــهكت فعــال ٦ مــن املــادة ١لفقــرة ا ”أنوخلــصت إىل 

ــم بطــالن          ــة األوروبيــة رغ ــل ُملزمــة باالتفاقي ــصراحة، أن سويــسرا تظ ــول ذلــك ب دون أن تق
ــرة       ــتحفظ؛ وأن الفقــ ــذلك الــ ــاج بــ ــعها االحتجــ ــون يف وســ ــا، دون أن يكــ ــن١حتفظهــ    مــ

  . الصفةهبذه تنطبق عليها ٦املادة 
ستراسبورغ بـشأن االعتراضـات     األوروبية يف   كمة  احملدائرة  ويف القرار الذي أصدرته      - ٤٤٣

ضفاء قدر كبري من الدقـة      إل، اغتنمت احملكمة الفرصة     )٧١٤(لويزيدو ضد تركيا  األولية يف قضية    
طــرح بــشأن ورغــم أن مــسألة صــحة الــتحفظ يف هــذه القــضية مل تُ . علــى اجتــهادها القــضائي

علـى اإلعـالن االختيـاري لتركيـا        “ حتفـظ ”ى حكم من أحكام االتفاقيـة وإمنـا بـشأن           حتفظ عل 
 مــن االتفاقيــة، فــإن  ٤٦ و ٢٥لمحكمــة وفقــا للمــادتني  الواليــة اإلجباريــة لالــذي قبلــت فيــه  

وبعـد أن   . التحفظـات إشـكالية   الدروس املستفادة من هذا القرار ميكن أن تطبق بـسهولة علـى             
_________________ 

  .٣٦املرجع نفسه، الفقرة  )٧١١(
  .٣٨املرجع نفسه، الفقرة  )٧١٢(
  .٤٠املرجع نفسه، الفقرة  )٧١٣(
  .Requête n° 15318/89, arrêt du 23 mars 1995, Serie A, n°310: انظر )٧١٤(
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وبية يف ستراسبورغ عدم صحة القيود املكانية اليت قرنـت هبـا تركيـا              الحظ قضاة احملكمة األور   
فيمــا إذا كــان ”وحبثــوا  اليلإعالنــات قبوهلــا اختــصاص احملكمــة، تــابع القــضاة هنجهــم االســتد 

  :والحظت احملكمة. )٧١٥(“ نفسهاالقبولإعالنات  التشكيك يف صحة ، تبعا لذلك،جيوز
ى احملكمــة أن تراعــي الطبيعــة اخلاصــة لــدى النظــر يف هــذه املــسألة، جيــب علــ - ٩٣”  

البـشر، وأن تراعـي   بـين  لالتفاقية بوصفها أداة من أدوات النظام العام األورويب حلماية      
ضـمان احتـرام االلتزامـات املترتبـة علـى          ”املتمثلـة يف    و،  ١٩رسالتها، احملددة يف املـادة      
  .االتفاقيةيف “ األطراف املتعاقدة السامية

الــصادر يف بــشأن قــضية بليــو ضــد سويــسرا  ة أيــضا بقرارهــا  احملكمــرذكتــو - ٩٤”  
ــسان ٢٩ ــا تفــسري   ١٩٨٨أبريــل /ني ــه، بعــد أن اســتبعدت إعالن ــذي أوضــحت في يا  ال

، أن سويسرا تظل ُملزمة باالتفاقيـة رغـم عـدم صـحة             ٦٤بسبب عدم توافقه مع املادة      
 ).série A, no 132, p. 28, par. 60(إعالهنا 

 مــسألة جــواز فــصل األجــزاء غــري يفوســعها البــت يف ة أن وال تعتقــد احملكمــ - ٩٥”  
الصحيحة من إعالنات تركيا بالرجوع إىل البيانات اليت أدىل هبا ممثلو تركيـا يف وقـت                

خيـص اإلعـالن     فيمـا (اللجنـة   أمـام   الحق إليداع اإلعالنات، سواء أمام جلنة الـوزراء و        
). ٤٦ و ٢٥ا خيــص املــادتني فيمــ (احملكمــة، أو أمامهــا يف جلــسة )٢٥املتعلــق باملــادة 

وبشأن هذه النقطة، تالحظ احملكمة أن من املستبعد أال تكون احلكومة املـدعى عليهـا               
 ٢٥ألطراف املتعاقدة ممارسة متـسقة يف جمـال املـادتني           انتهاج ا قد أدركت، بالنظر إىل     

صـــحة شـــرط، أن  تـــصاص اللجنـــة واحملكمـــة دون قيـــد أو تتمثـــل يف قبـــول اخ٤٦و 
التفاقيـة  ايف نظـام االتفاقيـة وأن أجهـزة         املرفوضة صحة مشكوك فيها     قّيدة  األحكام امل 

 .قد تعتربها غري مقبولة

ــصدد  اإلشــارة بدر جيــو   ــذا ال ــد  يف ه ــة ق ــة، يف   ســبق أن أن اللجن ــام احملكم ــت أم أعرب
ــضية  امرافع ــا يف ق ــضية كيلدســن وبوســك مادســن      هت ــا، وق ــة يف بلجيك ــسألة اللغوي امل

فربايــر /شــباط ٩صــدر بــشأهنما القــراران املؤرخــان  للــتني ، اوبيدرســن ضــد الــدامنرك 
، عـن  )série A, nos5 et 23 (ايل علـى التـو  ١٩٧٦ديـسمرب  / كـانون األول ٧ و ١٩٦٧

انظـر،  (أي قيود على قبـول اختـصاص احملكمـة    وضع  ال جتيز ٤٦رأي مفاده أن املادة    
 ,série B, no 3 ،١٩٦٦يوليـه  / متـوز ١٤، املـذكرة الثانيـة للجنـة املؤرخـة     ايلعلـى التـو  

vol. I, p. 432   ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٦املؤرخـة  ) االعتـراض األويل (، ومـذكرة اللجنـة

_________________ 
  .٨٩املرجع نفسه، الفقرة  )٧١٥(
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١٩٧٦) série B no 21, p. 119(.( بـدرت   اليت ،وردود الفعل على اإلعالنات التركية
 املالحظة املذكورة أعاله، اليت تفيـد       بقوةتؤيد  ) ... (،عدة أطراف متعاقدة  من  الحقا  
، يف تلـك الظـروف، بإيـداع       الحقـا  وقيامهـا . كيا مل تكن جتهل الوضع القـانوين      بأن تر 

 الفعل مـن    ود بعد رد  األخرياإلعالن   وإيداع   - ٤٦  و ٢٥اإلعالنات املتعلقة باملادتني    
 يـــشري إىل أهنـــا كانـــت مـــستعدة -األطـــراف املتعاقـــدة علـــى النحـــو املـــذكور أعـــاله 

املتنـازع عليهـا   عـدم صـحة األحكـام املقّيـدة     للمجازفة بأن ترى أجهزة االتفاقية تعلـن        
ويف ضــوء ذلــك، ال جيــوز . دون أن يــؤثر ذلــك علــى صــحة اإلعالنــات يف حــد ذاهتــا 

 ،للحكومة املدعى عليها أن تتمسك بالبيانات الالحقـة الـيت أدىل هبـا املمثلـون األتـراك                
اللجنـة  قبـول اختـصاص     يف   املتمثلـة    - رغـم التخفيفـات      -للتراجع عن النية األساسية     

 . واحملكمة

 ممارســة املــسؤوليات امللقــاة علــى     ســياقولــذلك يــتعني علــى احملكمــة، يف    - ٩٦”  
، أن حتـسم املـسألة بـالرجوع إىل نـص كـل مـن اإلعالنـات              ١٩كاهلها مبوجب املـادة     

وهذا النظام يدعو إىل فصل األحكام الـيت ُيعتـرض         . وإىل الطابع اخلاص لنظام االتفاقية    
الطريقة اليت ميكن من خالهلـا ضـمان احلقـوق واحلريـات املكرسـة              عليها ألن هذه هي     

 مــن ١املــادة مبفهــوم تركيــا “ واليــة”يف االتفاقيــة يف مجيــع اجملــاالت الــيت تقــع حتــت   
  .االتفاقية

 القيــود ملعرفــة مــا إذا  فحــوىونظــرت احملكمــة يف نــصوص اإلعالنــات ويف    - ٩٧”  
القبـول، أو مـا إذا كانـت تلــك     عـن صــكوك  املتنـازع عليهـا  كـان ميكـن فـصل القيــود    

وحــىت لــو اعُتــربت نــصوص اإلعالنــات . القيــود تــشكل جــزءا أصــليا ال ينفــصل عنــها
 كتلـة واحـدة كاملـة، تـرى احملكمـة أن مـن املمكـن فـصل                  ٤٦ و   ٢٥املتعلقة باملادتني   

  .االختيارية لبنوداعن بقية النص، على حنو حيفظ سالمة قبول املرفوضة القيود 
ــب  - ٩٨”   ــات   ويترتــ ــك أن إعالنــ ــى ذلــ ــاين ٢٨ علــ ــانون الثــ ــاير / كــ  ١٩٨٧ينــ
ــاير/كــانون الثــاين ٢٢ و ــة ٤٦ و ٢٥ املتعلقــة باملــادتني ١٩٩٠ين تــشتمل  مــن االتفاقي

  .)٧١٦(“لوالية اللجنة واحملكمةعلى قبول صحيح 
والحظت أيضا حمكمة سان خوسيه، يف حكمها الصادر بـشأن االعتراضـات األوليـة               - ٤٤٤

ــضية  ــري ضــد تر يف ق ــاغو هل ــداد وتوب ــه نظــرا  )٧١٧(يني ــة   إىل أحكــام  أن ــدان األمريكي ــة البل اتفاقي

_________________ 
  .٩٨ إىل ٩٣من املرجع نفسه، الفقرات  )٧١٦(
 .Jugement du 1er septembre 2001, Série C, n  80: انظر )٧١٧(
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، ليس بوسع ترينيداد وتوباغو االستفادة من إعالهنا الذي حيّد مـن نطـاق              وغرضهاوموضوعها  
 .)٧١٨(اإلجباريةقبول والية احملكمة، ولكنها تبقى ُملزمة بقبوهلا لتلك الوالية 

عرضـت علـى    دي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو،        يني ك يلويف البالغ الفردي الذي قدمه راو      - ٤٤٥
مسألة مـشاهبة تتعلـق بـالتحفظ الـذي أبدتـه الدولـة الطـرف حـني          اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     

ــاري األول    ــضمامها جمــددا إىل الربوتوكــول االختي ــدلان ــة   لعه ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب  ال
فظ املـصاغ علـى ذلـك الـشكل،      عـدم مـشروعية الـتح   إىلاللجنة  خلصت  أنوبعد  . والسياسية

ما مينع اللجنـة    بناء على ذلك، ليس هناك      و”: بسبب طابعه التمييزي، اكتفت مبالحظة ما يلي      
ــبالغ     ــذا ال ــر يف ه ــن النظ ــاري مبوجــب م ــول االختي ــل   و. )٧١٩(“الربوتوك ــارة أخــرى، تظ بعب

 الـذي  ترينيداد وتوباغو ملزمة بـالربوتوكول دون أن يكـون يف وسـعها االسـتفادة مـن الـتحفظ           
  .أبدته
مـع اسـتنتاجاهتا الـواردة       اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان      الصادر عن   قرار  هذا ال ويتسق   - ٤٤٦

 بـشأن املـسائل املتعلقـة بالتحفظـات الـيت تبـدى لـدى التـصديق علـى                  ٢٤يف التعليق العـام رقـم       
لـصكوك،  ، أو لـدى االنـضمام إىل هـذه ا   توكـولني االختيـاريني امللحقـني بـه      العهد أو على الربو   

، الــيت أكــدت  )٧٢٠( مــن العهــد ٤١فيمــا يتعلــق باإلعالنــات الــيت تــصدر يف إطــار املــادة        أو
  اللجنة فيها

ن النتيجة اليت تترتب عادة على عدم قبول التحفظ ال تتمثل يف عـدم سـريان العهـد       أ”  
بـل إن مثـل هـذا الـتحفظ يكـون بـصورة عامـة قـابال         . إطالقا بالنسبة للطرف املتحفظ  

 أن العهـــد يكـــون نافـــذا بالنـــسبة للطـــرف املـــتحفظ دون االســـتفادة    مبعـــىن،للفـــصل
  .)٧٢١(“حتفظه من

هـي  “ العادية”أن النص الذى اعتمدته اللجنة ال يوحي بأن هذه النتيجة           اآلن  اإلشارة  بدر  جيو
  .، وال يستبعد احتمال وجود حلول ممكنة أخرى“الوحيدة”النتيجة املمكنة 

الـصادر   ٢٤قاطع يف تعليقاهتا على التعليـق العـام رقـم           على حنو    غري أن فرنسا أكدت      - ٤٤٧
  للجنة املعنية حبقوق اإلنسانعن ا

_________________ 
  .٩٨املرجع نفسه، الفقرة  )٧١٨(
. ٧-٦، الفقـــرة ١٩٩٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢، CCPR/C/67/D/845/1999، ٨٤٥/١٩٩٩ الـــبالغ رقـــم )٧١٩(

 . أعاله٤٣١انظر أيضا الفقرة و

، املرفق اخلـامس، الـصفحات      )A/50/40(،  ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم          )٧٢٠(
  .١٣٧  إىل١٣٠من 

  .١٨، الفقرة ١٣٥املرجع نفسه، الصفحة  )٧٢١(
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أن االتفاقــات، أيــا كــان نوعهــا، ختــضع لقــانون املعاهــدات وتقــوم علــى موافقــة          ”  
أن التحفظات هي الشروط اليت تعلق الـدول هـذه املوافقـة عليهـا،              (...)  األطراف، و 

ضرورة، إذا مـا اعتـربت هـذه التحفظـات متنافيـة مـع              وبالتايل يكـون احلـل الوحيـد بالـ        
إعالن بطالن هذه املوافقة وتقرير عدم إمكانية اعتبار هـذه          موضوع وغرض املعاهدة،    
  .)٧٢٢(“الدول أطرافا يف الصك املعين

) وهـو احلـل اآلخـر الوحيـد       (إن وجهة النظـر هـذه، الـيت تعكـس احلـل املمكـن الثـاين                  - ٤٤٨
أم ال، تنطلـق مـن   صـفة الطـرف املتعاقـد    تبـدي حتفظـا غـري صـحيح      اكتساب اجلهة الـيت  ملسألة  
. عـن االلتـزام بالتقّيـد باملعاهــدة   العمـل املعبِّـر   أن بطـالن الـتحفظ يـؤثر علـى جممـل      مفـاده  مبـدأ  
 على السؤال األول الـذي      ١٩٥١أجابت حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة يف عام           وقد

  :طرحته اجلمعية العامة
أبـدت حتفظـا ومتـسكت بـه، واعتـرض عليـه واحـد أو أكثـر                 عتبار الدولة اليت    ميكن ا ”  

األطـراف األخـرى، طرفـا يف االتفاقيـة إذا       من أطراف االتفاقية، بينما مل تعتـرض عليـه          
ُتعتــرب طرفــا  فــال وإالاالتفاقيــة؛ وغــرض كــان الــتحفظ املــذكور متوافقــا مــع موضــوع 

  .)٧٢٣(“فيها
موافقـة اجلهـة املتحفظـة      للتعـبري عـن     مبثابـة شـرط ال غـىن عنـه          ووفقا هلذا النهج، يبـدو الـتحفظ        

ــدأ التراضــي      ــسق مــع مب ــد املت ــزام باملعاهــدة، وهــو احلــل الوحي ــشرط  . علــى االلت ــإذا كــان ال ف
ويف هـذه احلالـة، يعـود إىل    . غـري مـستوفاة  ، تكون موافقة صاحب التحفظ    )جائز(صحيح   غري

ــرارات الــض أمــر وحــدها اجلهــة املتحفظــة   ينبغــي  رورية ملعاجلــة بطــالن حتفظهــا، وال اختــاذ الق
  .اعتبارها طرفا يف املعاهدة طاملا أهنا مل تسحب حتفظها أو مل تعدله

وديعـا للمعاهـدات املتعـددة األطـراف        بـصفته   ويبدو أيـضا أن ممارسـات األمـني العـام            - ٤٤٩
  :ما يلي“ موجز املمارسات”ويف هذا الصدد، يوضح . تؤكد هذا احلل اجلذري

ــداع         - ١٩١”   ــول إي ــام قب ــني الع ــرفض األم ــظ، ي ــر أي حتف ــدة حتظ ــت املعاه إذا كان
ويلفت انتباه الدولة املعنية إىل املشكلة، وال يوجه إىل الدول األخرى إخطـارا             . الصك

  .(...) بشأن الصك

_________________ 
 امللحـق   ،اخلمـسون احلاديـة و  الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة            ،تقرير اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان         )٧٢٢(

 .١٣، الفقرة ١٢٦، اجمللد األول، الصفحة )A/51/40 (٤٠ رقم

 ].فالتأكيد مضا [C.I.J.Recueil, 1951, p. 29: انظر)٧٢٣(
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ــالعكس، إذا      و - ١٩٢”   ــة، أو ب ــواد معين ــى م ــصر عل إذا كــان حظــر التحفظــات يقت
ن أحكام معينة فقـط، يتـصرف األمـني العـام بـنفس             بشأإال   تقبل    ال كانت التحفظات 

ــدى وجــود حتفظــات ال    ــة ل ــضيه    تتفــق والطريق ــا يقت أحكــام املعاهــدة، مــع مراعــاة م
  .)…( اختالف احلال

 ولكــن ال يــرفض األمــني العــام اإليــداع إال حينمــا يتبــّين مــن الوهلــة األوىل  - ١٩٣”  
أن املؤكـد   ومـن   .  جـائز  دون أدىن شك أن اإلعالن املرفق بالـصك يـشكل حتفظـا غـري             

لـن تطبـق    معينـة   دولـة   ”يف حالة وجـود إعـالن يـذكر، مـثال، أن            كذلك   يكون الشأن 
، يف حـني أن املعاهـدة حتظـر مجيـع التحفظـات أو حتظـر التحفظـات علـى                    “معينة مادة
  .)٧٢٤(“املعنية ادةامل

ــا املعاهــدة والتحفظــات      لكــنو ــيت حتظره ــز بــني التحفظــات ال ــربر التميي ــا ي  غــري ، ال يوجــد م
  .)٧٢٥(الصحيحة ألسباب أخرى

يف هذا اجملال، وإن مل تكـن منعدمـة متامـا، فهـي تتـسم بدرجـة أقـل             وممارسات الدول    - ٤٥٠
، قـدمت إسـرائيل وإيطاليـا واململكـة املتحـدة اعتراضـات علـى         فعلى سـبيل املثـال    . من االتساق 

اجلرائم املرتكبة ضـد     ملنع   ١٩٧٣عام  التحفظ الذي أبدته بوروندي حني انضمامها إىل اتفاقية         
 لكـن و. ن الدبلوماسـيون، واملعاقبـة عليهـا      األشخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فـيهم املوظفـو        

  :بينما تعتقد
ــة       ”   ــة البوروندي ــه احلكوم ــذي أبدت ــتحفظ ال ــرائيل أن ال ــة إس ــة دول ــع  حكوم ــاىف م يتن

ــةوغــرض موضــوع  ــدي إىل    . االتفاقي ــضمام بورون ــرب ان ــيس يف وســعها أن تعت ــذا فل  ل
  ،)٧٢٦(“االتفاقية صحيحا طاملا أهنا مل تسحب التحفظ املذكور

_________________ 
 ,Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux:انظــر )٧٢٤(

ST/LEG/7/Rev.1, p. 57 et 58, par. 191 a 193. 

الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، (وشـــرحه ) نتـــائج عـــدم جـــواز الـــتحفظ (٣-٣انظـــر املبـــدأ التـــوجيهي  )٧٢٥(
 .٢٦٦ إىل ٢٦٢من ، الصفحات )A/64/10(، ١٠ابعة والستون، امللحق رقم الر الدورة

:  علــــى املوقــــع التــــايل  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــــر )٧٢٦(
http://treaties.un.org/ (chap. XVIII, 7) . اهلـدف  إن ”:  كالتـايل االعتراض الذي قدمته اململكة املتحـدة ونص

هو كفالة التوصل، على الصعيد العاملي، إىل املعاقبة على اجلـرائم املرتكبـة ضـد األشـخاص                 االتفاقية  ن هذه   م
. املتمتعني حبمايـة دوليـة، مبـن فـيهم املوظفـون الدبلوماسـيون، ورفـض مـنح مـالذ آمـن ملـرتكيب هـذه اجلـرائم                          

مالية، الـيت تعتقـد أن الـتحفظ الـذي          يرلنـدا الـش   أملكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و       وليس يف وسع حكومة امل    
االتفاقيــة، أن تعتــرب انــضمام بورونــدي إىل االتفاقيــة  وغــرض موضــوع يتنــاىف مــع أبدتــه حكومــة بورونــدي  

وتعتـرب إيطاليـا يف اعتراضـها الـذي قدمتـه أن      ). املرجـع نفـسه  (“ صحيحا طاملا أهنا مل تسحب ذلـك الـتحفظ        
 الــصعيد العــاملي، إىل املعاقبــة علــى اجلــرائم املرتكبــة ضــد   اهلــدف مــن االتفاقيــة هــو كفالــة التوصــل، علــى  ”
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 بـإعالن   اعتراضـيهما  على التحفظ الذي أبدته بوروندي       مل تقرن الدولتان األخريان املعترضتان    
  .)٧٢٧(من هذا القبيل

ــادة       كانــت و - ٤٥١ ــة اإلب ــع جرمي ــة من ــى اتفاقي ــيت صــدقت عل ــصني، ال ــة ال ــة مجهوري حكوم
  : ذكرت أهنا، قد)٧٢٨(١٩٥١ا، يف عام اجلماعية واملعاقبة عليه

ــاد اجلمهوريـــات    تعتـــرض ... ”   ــة الـــصادرة عـــن احتـ ــع التحفظـــات املماثلـ علـــى مجيـ
ــة بــيالروس    ــدا، وتــشيكوسلوفاكيا، ومجهوري االشــتراكية الــسوفياتية، وبلغاريــا، وبولن
االشـــتراكية الـــسوفياتية، ومجهوريـــة أوكرانيـــا االشـــتراكية الـــسوفياتية، ورومانيـــا،       

ــ ــع الا، حــني وهنغاري ــى توقي ــضمام إىل    عل ــا، أو حــني االن ــصديق عليه ــة أو الت االتفاقي
مـع   تنـاىف توتعترب احلكومة الـصينية أن التحفظـات املـذكورة أعـاله           . االتفاقية املذكورة 

مبوجــب الفتــوى الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل واملعاهــدة؛ وبالتــايل، وغــرض موضــوع 
ــة يف  ــار ٢٨الدوليـ ــايو /أيـ ــرب ١٩٥١مـ ــن تعتـ ــا يف  ، لـ ــاله أطرافـ ــذكورة أعـ ــدول املـ الـ

  .)٧٢٩(“االتفاقية
  .)٧٣٠(١٩٦٦ اليت أبدت اعتراضا مماثال يف عام الوحيدةوحكومة هولندا هي 

_________________ 
األشخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفـون الدبلوماسـيون، ورفـض مـنح مـالذ آمـن ملـرتكيب هـذه                      

مـع   نـاىف توليس يف وسع احلكومة اإليطالية، اليت تعتقد أن التحفظ الـذي أبدتـه حكومـة بورونـدي ي         . اجلرائم
التفاقيــة، أن تعتــرب انــضمام بورونــدي إىل االتفاقيــة صــحيحا طاملــا أهنــا مل تــسحب ذلــك   اوغــرض موضــوع 
  ).املرجع نفسه(“ التحفظ

تـرى حكومـة مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة أن           ”:  كالتـايل  االعتراض الذي قدمتـه مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة         نص   )٧٢٧(
 مـن   ٦ مـن املـادة      ١ والفقـرة    ٢مـن املـادة      ٢التحفظ الـذي أبدتـه حكومـة مجهوريـة بورونـدي علـى الفقـرة                

اتفاقيــة منــع اجلــرائم املرتكبــة ضــد األشــخاص املتمــتعني حبمايــة دوليــة، مبــن فــيهم املوظفــون الدبلوماســيون،    
وأعلنـت احلكومـة الفرنـسية حـني        ). املرجـع نفـسه   (“ االتفاقيـة يتنـاىف مـع موضـوع وغـرض         واملعاقبة عليهـا،    

  / كـــانون األول١٧تـــرض علـــى اإلعـــالن الـــذي أصـــدرته بورونـــدي يف  تع”انـــضمامها إىل االتفاقيـــة أهنـــا 
  .)املرجع نفسه(“٦ من املادة ١ والفقرة ٢ من املادة ٢ لتقييد نطاق تطبيق أحكام الفقرة ١٩٨٠ديسمرب 

   ٢٧٥٨، القــرار  ١٩٧١أكتــوبر / تــشرين األول ٢٥جــاء هــذا اإلخطــار قبــل اعتمــاد اجلمعيــة العامــة، يف        )٧٢٨(
أن تقر جلمهورية الصني الشعبية مجيـع حقوقهـا، وأن تعتـرف مبمثلـي حكومتـها                ”ت فيه   الذي قرر ) ٢٦-د(

؛ وأعلنت حكومة مجهورية الصني الـشعبية،       “بوصفهم وحدهم املمثلني الشرعيني للصني لدى األمم املتحدة       
يق تـصد ” املتعلقـة باإلبـادة اجلماعيـة، أن         ١٩٤٨  عام  على اتفاقية  ١٩٨٣أبريل  / نيسان ١٨حني صدقت يف    

، غـري  ١٩٥١يوليـه  / متـوز ١٩السلطات احمللية التايوانية باسم اجلمهورية الصينية على االتفاقيـة املـذكورة، يف     
  ).chap. IV, 1املرجع نفسه، (“ قانوين وال يترتب عليه أي أثر

  .املرجع نفسه )٧٢٩(
ظـات الـصادرة عـن احتـاد       تعلـن حكومـة مملكـة هولنـدا أهنـا تعتـرب التحف            ”:  كالتـايل  االعتـراض اهلولنـدي   نص   )٧٣٠(

اجلمهوريــات االشــتراكية الــسوفياتية، وألبانيــا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتــشيكوسلوفاكيا، واجلزائــر، ومجهوريــة  
بــيالروس االشــتراكية الــسوفياتية، ومجهوريــة أوكرانيــا االشــتراكية الــسوفياتية، ورومانيــا، واملغــرب، واهلنــد، 



A/CN.4/624/Add.1
 

40 10-37786 
 

ويف الغالبيــة العظمــى مــن احلــاالت، فــإن الــدول الــيت تبــدي اعتراضــات علــى حتفــظ     - ٤٥٢
النفـاذ  اهدة حيز    تعلن صراحة أن اعتراضها ال حيول دون دخول املع         ،معتربة أنه غري صحيح    ما

يف عالقاهتا مع اجلهة املتحفظة، دون أن ترى ضرورة إلعطاء تفسريات إضافية بشأن مـضمون               
وكانـت جلنـة القـانون الـدويل، الـيت أدهـشتها            .  بينـهما  العالقات التعاهدية اليت حيتمـل أن تنـشأ       

ات مــن  تعليقــ٢٠٠٥يف عــام  تبــدو مفتقــرة إىل التجــانس، قــد طلبــت  رمبــاهــذه املمارســة الــيت
  :عضاء على السؤال التايلالدول األ
كثريا ما تعترض الدول على حتفظ تـرى أنـه ال يتفـق مـع موضـوع وهـدف معاهـدة                     ”  

. ما، ولكن دون معارضة بدء نفاذ املعاهدة يف عالقاهتا مـع اجلهـة الـيت تبـدي الـتحفظ                  
وهـي  . وترحب اللجنة بصورة خاصة بتلقي تعليقات احلكومـات علـى هـذه املمارسـة             

د بوجـه خـاص معرفـة آثـار االعتراضـات الـيت تتوقـع اجلهـات املبديـة هلـا أن تترتـب                        تو
عليهــا وكيــف تتفــــق هــذه املمارســـة، وفقــــاً ملـــا تـــراه احلكومـــات، مــــع أحكـام                   

  .“)٧٣١( ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام ) ج (١٩املادة 
ظــر الــيت أعربــت عنــها وفــود عديــدة ضــمن اللجنــة  ويتبــّين بوضــوح مــن وجهــات الن - ٤٥٣

الف بــشأن كيفيــة مواجهــة املــسألة الــشائكة املتمثلــة يف صــحة االلتــزام  اســتمرار اخلــالــسادسة 
 أن هـذه املمارسـة   )٧٣٢(فقـد أكـدت عـدة دول   .  حالة عدم صـحة الـتحفظ  يفبالتقيد باملعاهدة   

ميكن أن تتجاهـل بكـل بـساطة      ال  ”وأن اجلهة املعترضة، يف مجيع األحوال،       “ مفارقة”تعكس  
مثـــل هـــذا ”وأكـــد الوفـــد الفرنـــسي أن . )٧٣٣(“وجـــود الـــتحفظ وتتـــصرف وكأنـــه مل يكـــن

ــر  ــراض ســيكون ذا أث ــام   “يفــوق احلــد األقــصى ” االعت ــق الع ــه ســيكون التطبي  ألن اهلــدف من
وسيؤدي ذلـك إىل اإلخـالل باملبـدأ احملـوري الـذي        .  التحفظ إبداءللمعاهدة دون االلتفات إىل     

ولكـن دوال أخـرى ذكـرت أن مـن     . )٧٣٤(“د إليه قانون املعاهدات أال وهو مبدأ التراضي   يستن
األفضل أن تصبح اجلهـة املتحفظـة دولـة طرفـا أو منظمـة طرفـا بـدال مـن اسـتبعادها علـى هـذا                          

_________________ 
ية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا، الـيت فُـتح بـاب التوقيـع                 من اتفاق التاسعة  وهنغاريا، بشأن املادة    

وبالتـايل، تعتـرب   . تتناىف مـع موضـوع وغـرض االتفاقيـة        ،  ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ٩عليها يف باريس يف     
 “حكومـة مملكـة هولنـدا أن أي دولـة أبـدت أو سـتبدي حتفظـات مـن هـذا القبيـل ليـست طرفـا يف االتفاقيــة            

  ).نفسه جعاملر(
  .٢٩، الفقرة )A/60/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  )٧٣١(
، A/C.6/60/SR.16 و؛ )فرنـسا  (٧٢ املرجع نفسه، الفقـرة و؛ )اململكة املتحدة (٣، الفقرة   A/C.6/60/SR.14انظر   )٧٣٢(

  ).الربتغال (٤٤املرجع نفسه، الفقرة و؛ )إيطاليا (٢٠الفقرة 
)٧٣٣( A/C.6/60/SR.14٧٢ ، الفقرة) فرنسا.(  
  .املرجع نفسه )٧٣٤(
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شمال الـ باسـم بلـدان     متكلمـا    ممثـل الـسويد      أكـد ويف هـذا الـصدد،      . من دائرة األطراف   النحو
فصل التحفظات اليت ال تتفق مـع غـرض املعاهـدة ومقـصدها إمنـا تتفـق                 إن ممارسة   ”: ورويباأل

يف العالقـات التعاهديـة     ال جمال هلـذه التحفظـات        اليت يتضح منها أن      ١٩بشكل جيد مع املادة     
 اسـتبعاد   يفأحـد بـدائل االعتـراض علـى التحفظـات غـري املـسموح هبـا                 يتمثـل   وقد  . بني الدول 

، ولكن خيـار الفـصل يـؤمِّن العالقـات التعاهديـة الثنائيـة ويتـيح        العالقات التعاهدية الثنائية كلياً  
  .)٧٣٥(“إمكانات احلوار يف إطار النظام التعاهدي

النفـاذ  اإلشارة أن أنصار وجهة النظر هذه جعلوا دخول املعاهـدة حيـز             بدر   غري أنه جي   - ٤٥٤
دولـــة ومـــع ذلـــك ينبغـــي أن تؤخـــذ يف االعتبـــار إرادة ال”:  إلرادة صـــاحب الـــتحفظاخاضـــع

  .)٧٣٦(“املتحفظة فيما يتعلق بالعالقة بني التصديق على املعاهدة والتحفظات
  

  افتراض إرادة اجلهة اليت أبدت حتفظا غري صحيح  -ب 
 قــد يبــدوان النفــاذدخــول املعاهــدة حيــز مــسألة بــشأن الــرأيني  احللــني و كــالرغــم أن - ٤٥٥

اسـي لقـانون املعاهـدات، أال وهـو مبـدأ           ، فإهنما يتوافقان مع املبدأ األس     للوهلة األوىل متناقضني  
هـل  : لذا فمـا مـن شـك يف أن مفتـاح احلـل يكمـن ببـساطة يف إرادة اجلهـة املتحفظـة          .التراضي

 دون االســـتفادة مـــن -تنـــوي التقّيـــد باملعاهـــدة حـــىت يف حالـــة كـــون حتفظهـــا غـــري صـــحيح  
 هدة؟ أو هل يشكل حتفظها شرطا ال غىن عنه اللتزامها بالتقيد باملعا- التحفظ

كمـة العـدل   حمل اإلجباريـة  االختيـاري للواليـة      البنـد وبالنسبة ملـشكلة التحفظـات علـى         - ٤٥٦
 من النظام األساسـي للمحكمـة، وهـي مـشكلة خاصـة             ٣٦ من املادة    ٢الدولية مبوجب الفقرة    

ــشأن          ــة ب ــرار احملكم ــق بق ــذي أرف ــه املخــالف ال ــة، رأى القاضــي لوترباخــت يف رأي ــا مماثل وإمن
  .إنترهاندل ألولية يف قضيةاالعتراضات ا

كانـت    لـوال هـذا الـتحفظ ملـا    هإذا كان هذا التحفظ شرطا أساسيا للقبول، مبعـىن أنـ        ”  
ــيس          ــسي، فل ــزام الرئي ــل االلت ــدا بتحم ــد رضــيت أب ــالن ق ــيت أصــدرت اإلع ــة ال الدول

_________________ 
)٧٣٥( A/C.6/60/SR.14 ــرة ــضا  و. ٢٣، الفق ــر أي ــرة A/C.6/60/SR.17انظ ــبانيا (٢٤، الفق ، A/C.6/60/SR.18و ؛ )إس

  ). اليونان (٣٩، الفقرة A/C.6/60/SR.19و ؛ )ماليزيا (٨٦ الفقرة
)٧٣٦( A/C.6/60/SR.14 ٢٣ ، الفقرة) (انظر أيضا موقـف اململكـة املتحـدة         و). يدالسوA/C.6/60/SR.14  ٤ ، الفقـرة :

لالعتراض والذي يؤدي ليس فقط إىل عـدم صـحة          “ فوق األقصى ”وفيما خيص املسألة ذات الصلة باألثر       ”
التحفظ املعترض عليه، بل وجيعـل املعاهـدة برمتـها تنطبـق حبكـم الواقـع علـى العالقـات بـني الـدولتني، يعتـرب                          

الربيطاين أن هذا ال ميكن أن حيدث إال يف احلاالت االسـتثنائية جـداً، علـى سـبيل املثـال، إذا كـان مـن                         الوفد  
  .“هبأن الدولة املتحفظة قد وافقت على هذا األثر أو قبلت املمكن القول
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 مقّيـدة للمحكمة أن تتجاهـل هـذا الـتحفظ وأن تعتـرب يف الوقـت نفـسه الدولـة القابلـة            
 .)٧٣٧(“نبذلك اإلعال

االسـتفادة مـن   مـع   اجلهة املتحفظة وعزمها على التقّيد باملعاهـدة، سـواء         إرادة إذن هو    فما يهم 
 التقليـدي ذات الطـابع  وهذا األمر صحيح أيضا فيما خيـص التحفظـات    .و بدون ذلكحتفظها أ

 .األحكام التعاهديةأكثر اليت تبدى بشأن 

أولـت  ،  بليلـو  يـة حلقـوق اإلنـسان يف قـضية        ويف القرار الذي أصـدرته احملكمـة األوروب        - ٤٥٧
ــة األوروبيــة   يح  وذكــرت احملكمــة بــصر .احملكمــة اهتمامــا خاصــا ملوقــف سويــسرا إزاء االتفاقي

باالتفاقيـة بغـض النظـر عـن        ملزمـة   تعتـرب نفـسها     (...) ما من شك يف أن سويسرا       ” أن   العبارة
ــد أخــذت بعــني ا   . )٧٣٨(“صــحة اإلعــالن  ــة أن  ومــن الواضــح إذن أن احملكمــة ق ــار حقيق العتب

 غري الصحيح، تعترب نفـسها مقّيـدة باملعاهـدة          “التحفظ”سويسرا نفسها، أي اجلهة اليت أبدت       
  .رغم بطالن ذلك التحفظ، وأهنا تصرفت على هذا النحو

ــضية - ٤٥٨ إن مل يكــن إىل إرادة بــدورها،  اســتندت حمكمــة ستراســبورغ   ،لويزيــدو ويف ق
إذا مل ُيعتــرف ” إجــراءات الــدعوى أمــام احملكمــة أنــه  الــيت أكــدت خــالل-احلكومــة التركيــة 

 مـن االتفاقيـة، فـإن       ٤٦ و   ٢٥بشكل عام بصحة القيود املصاحبة لإلعالنات املتعلقـة باملـادتني           
ال مفعـــول هلـــا  الغيـــة و]بـــشأن قبـــول اختـــصاص احملكمـــة[مـــن الواجـــب اعتبـــار اإلعالنـــات 

القيـود الناجتـة    عتـرب   إدراك تـام، بـأن تُ     عن  جازفت،   تركيا   كون فعلى األقل إىل     - )٧٣٩(“برّمتها
 :عن ذلك التحفظ غري صحيحة

 - ٤٦ و   ٢٥وقيامها الحقا، يف ظل هذه الظروف، بإيداع إعالنـات تتعلـق باملـادتني              ”  
 يـشري إىل أهنـا      -األخري بعد رد فعل األطراف املتعاقـدة املـذكور أعـاله            اإلعالن  وجاء  

فاقيـة تعلـن عـدم صـحة البنـود املقّيـدة            كانت مستعدة للمخاطرة بأن تـرى أجهـزة االت        
  .)٧٤٠(“املتنازع عليها من دون أن يؤثر ذلك على صحة اإلعالنات نفسها

قبــول إرادة الدولــة  يف  يتمثــل إذن )٧٤١(“ستراســبورغحمكمــة هنــج ”وبالتــايل فــإن   - ٤٥٩
 وحتقيقـا هلـذه الغايـة،   . )٧٤٢(باملعاهدة حىت لو مل يكن ذلـك الـتحفظ صـحيحا   االلتزام  املتحفظة  

_________________ 
 ,C.I.J. Recueil 1959قضية إنترهاندل، االعتراضات األولية، الرأي املخـالف للـسري هـريش لوترباخـت     : انظر )٧٣٧(

p. 117..  
  . أعاله٧٠٩القرار املذكور سابقا، احلاشية  )٧٣٨(
  .٩٠ أعاله، الفقرة ٧١٤احلاشية  )٧٣٩(
  .٩٥املرجع نفسه، الفقرة  )٧٤٠(

 .٦٧٠، الصفحة  أعاله٦١٨، احلاشية B. Simma: انظر )٧٤١(
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مـثال يف قـضية    الـشأن    كما كان  -لصرحية للدولة املعنية    تستند احملكمة فقط إىل اإلعالنات ا      مل
األستاذ شـاباس،   كما كتب   و.  إرادة الدولة  “تشكيلإعادة  ” بل بادرت أيضا إىل      - )٧٤٣(بليلو

 مل تستبعد احملكمة األوروبية االختبار املتعلق بالنوايا من أجل حتديـد مـا إذا كـان جيـوز فـصل           ”
ويبدو باألحرى أهنا تركز على صعوبة حتديد هذه النية، وتبدي قـدرا مـن الالمبـاالة                . حتفظ ما 

وال جيوز فـصل الـتحفظ      . )٧٤٤(“بعض العوامل مثل اإلعالنات الرمسية الصادرة عن الدولة       إزاء  
ثبــت فيهــا أن الدولــة املتحفظــة مل تكــن تعتــرب أن  يعــن االلتــزام التعاهــدي إال يف احلــاالت الــيت 

  .التقّيد باملعاهدةب لرضاهاهو جزء أساسي ) الذي اعترب غري صحيح(فظها حت
ــى النظــر يف       - ٤٦٠ ــصران عل ــإن حمكمــيت ستراســبورغ وســان خوســيه ال تقت ــع، ف ويف الواق

 بإرادة الدولة اليت أبـدت الـتحفظ غـري الـصحيح، بـل تأخـذان كالمهـا                   فقط االعتبارات املتعلقة 
، وجهـت   لويزيـدو  ففـي قـضية      . االمتثـال لـه    تكفـالن ذي  يف احلسبان الطـابع اخلـاص للـصك الـ         
 :نهاحملكمة األوروبية االنتباه إىل حقيقة أ

لدى النظر يف هذه املسألة، جيـب علـى احملكمـة أن تراعـي الطبيعـة اخلاصـة لالتفاقيـة                    ”  
ي رسـالتها،   البشر، وأن تراع  بين  بوصفها أداة من أدوات النظام العام األورويب حلماية         

ضـمان احتـرام االلتزامـات املترتبـة علـى األطـراف       ”املتمثلـة يف   و ،١٩ املادة   احملددة يف 
 .)٧٤٥(االتفاقية يف “املتعاقدة السامية

هلـري ضـد ترينيـداد وتوبـاغو     وشددت حمكمة البلدان األمريكية، بـدورها، يف قرارهـا يف قـضية          
 :على أنه

_________________ 
 إرادة تـشكيل إعـادة  ًء عليـه  بنـا ومثـة حـل بـديل ميكـن      :وقد ذكر األسـتاذ غايـا   . أعاله٧٣٦احلاشية  انظر أيضا    )٧٤٢(

الدولة املتحفظة، ويتمثل يف أن الدولة املعنية تنوي التقيـد باملعاهـدة حـىت يف حالـة اعتبـار الـتحفظ غـري مقبـول،             
 .٣٥٨ أعاله، الصفحة ٦١٨احلاشية  ،وبالتايل دون االستفادة من التحفظ

 .R. Baratta, Gli effetti delle riserve ai trattati, Aالتعليقـات التاليـة   انظـر، بـشأن هـذه القـضية وتبعاهتـا،       )٧٤٣(

Giuffrè, Milan, 1999, p. 160 à 163 ; H. J. Bourguignon, « The Belilos Case: New Light on Reservations 

to Multilateral Treaties », Virginia Journal of International Law, vol. 29, 1989, p. 347 à 386 ; I. 

Cameron and F. Horn, « Reservations to the European Convention on Human Rights: The Belilos 

Case”, German Year Book of International Law, vol. 33, 1990, p. 69 à 116 ; S. Marks, « Reservations 

unhinged: the Belilos case before the European Court of Human Rights », International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 39, 1990, p. 300 à 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, n°2, p. 272 à 314.  
 :W. A. Schabas, «Invalid Reservations to the International Convenant on Civil and Political Rights:انظـر  )٧٤٤(

Is the United States Still a Party? », Brooklyn Journal of International Law, vol. 21, 1995-1996, p. 322.  
 .٩٣ أعاله، الفقرة ٧١٤شية احلا )٧٤٥(
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 اقترحتـها الدولـة     عالوة على ذلك، فإن قبول اإلعالن املـذكور بالطريقـة الـيت            - ٩٣”  
 وضــع يــتعني فيــه علــى احملكمــة أن تعتــرب دســتور الدولــة نقطتــها املرجعيــة  ســيؤدي إىل

يتسبب يف تشظي النظـام     ساألوىل، واالتفاقية األمريكية معيارا فرعيا فقط، وهو وضع         
 .االتفاقية ومهاًوغرض القانوين الدويل حلماية حقوق اإلنسان، وجيعل من موضوع 

اقيــة األمريكيــة وغريهــا مــن معاهــدات حقــوق اإلنــسان ُمــستلهمة مــن    فاالتف - ٩٤”  
، ومــزودة )الــيت تتمحــور حــول محايــة بــين البــشر(جمموعــة مــن القــيم املــشتركة العليــا 

بوصفها ضمانة مجاعيـة، وجتـسد التزامـات موضـوعية يف       تطبق   حمددة، و  مراقبةبآليات  
)٧٤٦(“خرىاألمعظمهما، وهلا طابع خاص مييزها عن املعاهدات 

. 

ــام        وكــان- ٤٦١ ــا الع ــسان يف تعليقه ــة حبقــوق اإلن ــة املعني ــه اللجن ــرت عن ــذي عّب  املوقــف ال
 رغــم ،نفــاذبــني دخــول املعاهــدة حيــز التــربط مطلقــا ال فاللجنــة . )٧٤٧(أكثــر جزمــا ٢٤ رقــم

تكتفـي مبالحظـة أن     إهنـا   بـل   . إرادة اجلهة املتحفظة هبذا الـشأن     و،  بطالن التحفظ غري الصحيح   
دون أن يكـون يف وسـع اجلهـة الـيت     نفـاذ   هـي دخـول املعاهـدة حيـز ال         )٧٤٨(“طبيعيةالنتيجة ال ”

 “الطبيعيـة ”، فإن هذه النتيجـة  )٧٤٩(أعالهإليه لكن، وكما أشري . أبدت التحفظ االستفادة منه  
أن الـتحفظ غـري   )  ضـمنا ينبل هي تع(تلقائية إىل حد ما ال تستبعد   تعتربها  اللجنة   أن   يبدو اليت

لكن اللجنة مل تتخذ موقفـا ال بـشأن    .“غري طبيعية”يؤدي إىل نتائج أخرى  أنالصحيح ميكن 
نتيجـة  ال أو   “الطبيعيـة ”النتيجـة   كيفيـة وأسـاس نـشوء       تلك النتـائج األخـرى، وال بـشأن         ماهية  

 .تملةاحمل “طبيعيةالغري ”

اهليئـات املعنيـة   موقـف  تـدقيق ملحـوظ يف   ومهما يكن، فقد طرأ يف السنوات األخرية       - ٤٦٢
باملعاهدات الدوليـة   ففي االجتماع الرابع املشترك بني اللجان للهيئات املنشأة         . قوق اإلنسان حب
 :قوق اإلنسان، ويف االجتماع السابع عشر لرؤساء تلك اهليئات، ذُكر ما يليحل

 مع جلنة القـانون الـدويل، أكـدت اللجنـة     ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١يف اجتماع عقد يف  ”  
 العديـد ، وأكـد    ٢٤زالـت متمـسكة بـالتعليق العـام رقـم            هنا مـا  املعنية حبقوق اإلنسان أ   

_________________ 
  ..Arrêt du 1er septembre 2001, Série C, n°80, par. 93 et 94: انظر )٧٤٦(
معنيـة   مـن هيئـة      يتوقعال ميكن أن    ” ه العمل املوسعة اليت أعدهتا، أن     ورقة فرنسواز هامبسون، يف     ةاعتربت السيد  )٧٤٧(

فالنتيجة هي تطبيق املعاهدة بدون الـتحفظ،   .هدةاستنتجت أنه مناف ملوضوع وغرض املعا حتفظ بالرصد إنفاذ
، “هـه باسـتخدام تعـابري معينـة أخـرى، مثـل عـدم التطبيـق        يوجـرى مت  أو  “الفـصل ”سواء أطلق على ذلك اسـم       

 .٥٩ أعاله، الفقرة ٦٦٦احلاشية 

 . أعاله٧٢١احلاشية  )٧٤٨(

 . أعاله٤٤٦انظر الفقرة  )٧٤٩(
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من أعضائها أن النهج املستند إىل جواز الفصل حيظى بـدعم متزايـد، ولكنـهم أشـاروا                 
حـال  عـّد    أنه إذا كان التحفظ غري مقبـول، فـإن جـواز الفـصل ال يُ                إىل يف الوقت نفسه  

  .)٧٥٠(“ فقطافتراضاتلقائيا وإمنا 
ــشئ للنظــر يف ممارســ    ، ٢٠٠٦ويف عــام  - ٤٦٣ ــذي أن ــق العامــل ال ــات اتالحــظ الفري  اهليئ

عـدم  حينمـا تتـبني     حقوق اإلنسان أن من املمكـن تـصور العديـد مـن النتـائج               مبعاهدات  املنشأة  
  : التالية٧واقترح يف هناية املطاف التوصية رقم  .صحة حتفظ ما

ب حتديـد هـذه   وجيـ .  حتديد هذه النتائج على نيـة الدولـة حـني إبـداء الـتحفظ          يتوقف”  
قابــل للــدحض األخــذ بــافتراض دراســة متأنيــة للمعلومــات املتاحــة، مــع  بــإجراء النيــة 

مفاده أن الدولة تفضل أن تبقى طرفـا يف املعاهـدة دون االسـتفادة مـن الـتحفظ، بـدال                    
  .)٧٥١(“من أن تستبعد منها

فظـات واملكلـف    توصيات الفريق العامل املعـين بالتح      إىل   مقدمة هذا التقرير  وأُشري يف    - ٤٦٤
، )٧٥٢(حقـوق اإلنـسان    مبعاهـدات بدراسة املمارسات املتعلقة بالتحفظات لدى اهليئات املنـشأة         

وجــاء يف   .)٧٥٤(٢٠٠٧ يف عــام  )٧٥٣( االجتمــاع الــسادس املــشترك بــني اللجــان     أقرهــا الــيت  
 : اجلديدة٧التوصية رقم 

مـع اقتــراح  عــرب الفريـق العامـل عــن اتفاقـه    يأمـا فيمـا يتعلـق بنتــائج عـدم الـصحة، ف     ”  
. املقرر اخلاص للجنة القانون الـدويل القائـل بـأن الـتحفظ غـري الـصحيح باطـل حكمـا                 

 تظـل  اويستتبع ذلك أن الدولة ال جيوز هلـا أن تـستظهر بـتحفظ مـن هـذا القبيـل، وأهنـ             
ــا يف املعاهـــدة دون ــت طرفـ ــتفادة مـــن الـ ــا مل تثبـــت انـــصراف نيتـــها إىل  حفظ االسـ ، مـ

 ).التأكيد مضاف( .اي قطعثبوتاخيالف ذلك  ما

نيــة الدولــة الــيت أبــدت الــتحفظ     هــو  إذن يظــل العامــل احلاســم  مــن الواضــح أن  و - ٤٦٥
ــز  مل يعــد و. الــصحيح غــري ــشكل النفــاذ دخــول املعاهــدة حي ــبطالن   ي ــسيطة ل ــة ب نتيجــة تلقائي

ويرى املقرر اخلاص أن هذا املوقف جدير بأن يؤخذ جـديا بعـني      .بل أصبحا افتراضا  التحفظ،  
_________________ 

حقــوق اإلنــسان فيمــا خيــص التحفظــات علــى تلــك الــصكوك،   دات معاهــممارســات اهليئــات املنــشأة مبوجــب   )٧٥٠(
HRI/MC/2005/5 ٣٧، الفقرة. 

)٧٥١( HRI/MC/2006/5 التأكيد مضاف – ١٦، الفقرة. 

 .HRI/MC/2007/5انظر  )٧٥٢(

، A/62/224 حقـوق اإلنـسان،   مبعاهـدات تقرير االجتماع السادس املشترك بـني اللجـان التابعـة للـهيئات املنـشأة              )٧٥٣(
 .‘٥ ’٤٨ق، الفقرة املرف

)٧٥٤( A/CN.4/614 ٥٣، الفقرة . 
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 -يف دليل املمارسة ألنه يوفق، بطريقة معقولة، بني املبدأ األساسي لقانون املعاهـدات              االعتبار  
عاهـــدة دون بامللزمـــا  مالـــصحيح وإمكانيـــة اعتبـــار صـــاحب الـــتحفظ غـــري -مبـــدأ التراضـــي 

 .االستفادة من التحفظ

ميكـن مـن الناحيـة    ، حيـث  االفتـراض اجتـاه  وميكن مـع ذلـك أن تثـور الـشكوك بـشأن         - ٤٦٦
أو يف االجتـاه املعـاكس الـذي        النفـاذ،   املعاهـدة حيـز     دخـول   نيـة   اجتاه  ثبت سواء يف    يية أن   النظر

  .نفاذاملعاهدة حيز النية عدم دخول جهة املتحفظة يسند لل
ــرفض   كــون يوُيحتمــل أن  - ٤٦٧ ــذي ي ــسليب، ال ــراض ال ــة   االفت ــار اجلهــة املتحفظــة دول اعتب

نيـة خمالفـة، أكثـر مراعـاة ملبـدأ التراضـي الـذي        متعاقدة أو منظمة متعاقدة طاملا مل يثبت وجـود    
عــدم جــواز إلــزام دولــة بــدون رضــاها يف ”حــسبما ذكــرت حمكمــة العــدل الدوليــة، يقتــضي، 

وبالفعل، وفقا هلذا الرأي، فإن الدولـة أو املنظمـة الدوليـة الـيت تبـدي         . )٧٥٥(“عالقاهتا التعاهدية 
حمـدد عـن عـدم موافقتـها علـى           تكون قد أعربـت بـشكل        - حىت لو مل يكن صحيحا       -حتفظا  

ورأت . احلكم أو األحكام اليت يهدف التحفظ املـذكور إىل تعـديل أو اسـتبعاد أثرهـا القـانوين                 
لـيس مـن املمكـن حماولـة إجبـار          ” أن   ٢٤اململكة املتحدة يف تعليقاهتـا علـى التعليـق العـام رقـم              

ــن البــديهي أهنــا مل           “ هبــا صــراحة تعتــرف”دولــة علــى احتــرام التزامــات مبوجــب العهــد م
ذا املنظـور   وفقـا هلـ   وال جيـوز    . )٧٥٦(“باألحرى أعربت عـن عـدم رغبتـها الـصرحية يف قبوهلـا             بل

أن الدولــة أو املنظمــة املعنيــة مالحظــة أو افتــراض وجــود أي موافقــة علــى خــالف ذلــك طاملــا 
، بـااللتزام بـذلك احلكـم أو بتلـك األحكـام دون             تعرب عـن رضـاها    مل  ، أو على األقل     تقبل مل
 .ستفادة من حتفظهااال

تــضمن مزايــا عديــدة تــدعو إىل ياإلجيــايب، أي االفتــراض العكــسي، االفتــراض لكــن و - ٤٦٨
 عدم وجود أي شـك       رغم - بغض النظر عن أي اعتبارات مرتبطة بالفائدة السياسية          -تأييده  

، )٧٥٨(ريف وال يف القــانون الــدويل العــ)٧٥٧(ايتعلــق بقاعــدة واردة يف اتفــاقييت فيينــ يف أن األمــر ال
جتاهل قرارات احملاكم املعنية حبقوق اإلنسان، واملواقف الـيت اختـذهتا اهليئـات    ميكن  وإن كان ال 
_________________ 

 بـشأن التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع جرميـة          ١٩٥١مـايو   / أيـار  ٢٨ الـصادرة يف     فتوى حمكمـة العـدل الدوليـة       )٧٥٥(
  .٢١، الصفحة C.I.J.Recueil 1951، اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

ــس    )٧٥٦( ــدورة اخلمــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرمسيــ ــم  الوثــ ــق رقــ ــد األول، )A/50/40 (٤٠ون، امللحــ ، اجمللــ
  .١٤، الفقرة ١٤٦ الصفحة

 إىل ٣٨٦انظــر الفقــرات مــن . حةكمــا ذكــر أعــاله، ال تعــاجل اتفاقيتــا فيينــا مــسألة التحفظــات غــري الــصحي   )٧٥٧(
  .أعاله ٤٠٢

 R. Baratta, «Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be :انظـر علـى وجـه اخلـصوص     )٧٥٨(

Disregarded», Journal européen de droit international, vol. 11, 2000, n° 2, p. 419 et 420.  
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ممارســات الـدول الــيت تتطــور  ناهيـك عــن   ،محايـة حقــوق اإلنــسان مبعاهــدات األخـرى املنــشأة  
 .تطورا متزايدا يف هذا اجملال

 الــتحفظ حبكــم إبــداء -ترغــب ظــة يغيــب عــن البــال أن اجلهــة املتحف وينبغــي أوال أال - ٤٦٩
الـتحفظ حـني التعـبري عـن     ويبـدى  .  يف أن تصبح طرفا متعاقدا يف املعاهدة ذات الـصلة       - نفسه

نّيتـها يف   الدولـة أو املنظمـة الدوليـة        جتسد هبـا    باملعاهدة، وهي الوسيلة اليت     االلتزام  املوافقة على   
ومـن املؤكـد أن     . حترام املعاهـدة  وتتعهـد بـا   ذوي احلظـوة،    أن تصبح طرفـا يف دائـرة األطـراف          

التحفظ يؤدي دورا ىف هذه العملية، ولكـن جيـب عـدم املبالغـة يف تقـدير أمهيتـه ألغـراض قيـام                       
عــة التحفظــات الــيت إن جممو”): Ryan Goodman(وكمــا الحــظ رايــان غودمــان . االفتــراض

عاهــدة، ال العالقــة تعكــس العالقــة املثاليــة الــيت تــتمىن إنــشاءها فيمــا يتــصل بامل  تبــديها دولــة مــا
 .)٧٥٨(“ لكي تقبل بااللتزام هباتشترطهااألساسية اليت 

افتـراض أن اجلهـة املتحفظـة     وعالوة على ذلك، ورمبا قبل كل شـيء، مـن املؤكـد أن        - ٤٧٠
دائرة الدول املتعاقدة أو املنظمات املتعاقـدة مـن أجـل معاجلـة املـشاكل املتعلقـة           طرفا يف   تشكل  

ال ننـسى   أوجيـب   . ذات احلظوة هو افتـراض أكثـر حكمـة        ار هذه الدائرة    ببطالن حتفظها يف إط   
ن أ هذا الصدد أنه، على النحو الذي ذكرته جلنـة القـانون الـدويل يف اسـتنتاجاهتا األوليـة بـش        يف

ــشارعة    ــدات الـ ــى املعاهـ ــات علـ ــدات حقـــوق       التحفظـ ــا معاهـ ــا فيهـ ــراف، مبـ املتعـــددة األطـ
فظ، تقـع علـى الدولـة املتحفظـة مـسؤولية اختـاذ             يف حالة عـدم مـشروعية الـتح        ”،)٧٥٩(ناالنسا

وقـد يتمثـل هـذا اإلجـراء، مــثال، إمـا يف تعـديل الدولـة لتحفظهـا إلزالـة عــدم          . اإلجـراء الـالزم  
وحتقيقـا  . )٧٦٠(“مشروعيته، أو يف سحب حتفظها، أو يف ختليها عن أن تصبح طرفا يف املعاهدة             

ــة،  ة أبــع املــشترك بــني جلــان اهليئــات املنــش  علــى النحــو املــذكور يف االجتمــاع الرا وهلــذه الغاي
ينبغـي أن تلقـى     ”حقوق االنسان ويف االجتماع السابع عشر لرؤسـاء هـذه اهليئـات             مبعاهدات  

و األطـراف   أ أو أي آلية أخرى تنـشئها املعاهـدة          -“ حقوق االنسان مبعاهدات  اهليئات املنشأة   
مباشـرة حـوار مـع      يـة املتمثلـة ىف      التشجيع على مواصلة ممارسـتها احلال      ”-بكاملها  يف املعاهدة   

املتحفظة بغرض إدخال التعديالت الالزمة على التحفظ املتنايف من أجـل جعلـه متوافقـا               الدول  

_________________ 
 Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State consent, American Jornal of: انظــر ) مكــررا٧٥٨(

International Law, vol.96, 2002, p.537.  
ــر  )٧٥٩( ــدويل   حانظـ ــانون الـ ــة القـ ــة جلنـ ــصفحتان    ١٩٩٧، وليـ ــاين، الـ ــزء الثـ ــاين، اجلـ ــد الثـ ، ١٠٩ و ١٠٨، اجمللـ

  .١٥٧ الفقرة
  ).١٠النقطة  (١٥٧، الفقرة ١٠٩املرجع نفسه، الصفحة  )٧٦٠(
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ــة أو املنظمــة الدوليــة    . )٧٦١(“مــع املعاهــدة ومــن األســهل حتقيــق هــذا اهلــدف إذا كانــت الدول
 .املتحفظة تعترب طرفا يف املعاهدة

ض دخـول املعاهـدة حيـز النفـاذ ضـمانة علـى صـعيد          ومن جهـة أخـرى، يـشكل افتـرا         - ٤٧١
ساعد علـى سـد   يـ أن )  للـدحض  الون قـاب  ن يكـ  بـشرط أ  (ا االفتـراض     هلذ وميكن. اليقني القانوين 

فطـوال  : الثغرة القانونية الـيت ال مفـر مـن وجودهـا منـذ إبـداء الـتحفظ إىل حـني ثبـوت بطالنـه                
وتعتربهـا   املتحفظة بوصفها طرفـا،      اجلهةتتصرف   ،)اليت قد تستمر سنوات عديدة    (هذه الفترة   

 .األطراف األخرى كذلك

االفتـراض   اللجنـة فكـرة      تأخـذ ن  بإحلـاح أ  وهلذه االعتبارات فإن املقرر اخلاص يوصي        - ٤٧٢
اجلهـة املتحفظـة،   وجـود نيـة خمالفـة لـدى        مفادها أنـه يف حالـة عـدم         وللدحض،  النسيب والقابل   

وليـة الـيت أبـدت حتفظـا غـري صـحيح علـى الـرغم مـن             تنطبق املعاهدة على الدولة أو املنظمة الد      
وجـود نيـة خمالفـة لـدى اجلهـة          عدم  (وهذا يعين، يف إطار هذا الشرط األساسي        . ذلك التحفظ 

 ولكـن  -جلهـة املتحفظـة   إىل ا أن املعاهـدة قـد دخلـت حيـز النفـاذ بالنـسبة         افتـراض ،  )املتحفظة
لنـسبة للـدول املتعاقـدة واملنظمـات        بشرط أن تكون املعاهـدة قـد دخلـت بالفعـل حيـز النفـاذ با               

ــدة  ؛ إذ أهنـــا )٧٦٢(ةأي أثـــر قـــانوين علـــى مـــضمون املعاهـــد    وأن الـــتحفظ ال ينـــتج   -املتعاقـ
 .برّمتها تطبق

وعلى الصعيد العملي، ُيعد حتديـد نيـة اجلهـة الـيت أبـدت الـتحفظ غـري الـصحيح أمـرا                     - ٤٧٣
نظمـة الدوليـة علـى التعـبري عـن      فليس من السهل يف الواقع حتديـد باعـث الدولـة أو امل        . حساسا

موافقتــها علــى االلتــزام باملعاهــدة، مــن جهــة، وعلــى أن تقــرن هــذا التعــبري بــتحفظ، مــن جهــة  
يف املرحلـة الراهنـة للمجتمـع الـدويل، فـإن الدولـة وحـدها          ”هأخرى، والسبب يف ذلك هـو أنـ       

ــة     ــرف بدقـ ــن أن تعـ ــيت ميكـ ــي الـ ــا   هـ ــذي أداه حتفظهـ ــدور الـ ــى اال  الـ ــها علـ ــزام يف موافقتـ لتـ
بـد مـن    ال   للـدحض،    ال قـاب  ميكن االسـتناد إليـه    فحينما يكون االفتراض الذي     . )٧٦٣(“باملعاهدة

عــن إدراك تــام حتديــد مــا إذا كــان صــاحب الــتحفظ سيــصدق علــى املعاهــدة دون الــتحفظ،   
 .عدة معايريوتتدخل يف هذا األمر .  سيمتنع عن ذلك، على العكس،أم أنهباألمور، 

 بعـض العناصـر الـيت تـسمح         يتـضمن كد أن نص التحفظ نفسه ميكن أن        أوال، من املؤ   - ٤٧٤
لـى األقـل،   الـشأن كـذلك، ع   ويكـون   .  الـتحفظ غـري صـحيح      إذا كـان  باستخالص نية صـاحبه     

_________________ 
  .٤٢، الفقرة HRI/MC/2005/5انظر  )٧٦١(
  . أعاله٤٣٤ إىل ٤٢٠انظر الفقرات من  )٧٦٢(
، ١٩٩٧، حوليـة جلنـة القـانون الـدويل     يل عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعـني،        انظر تقرير جلنة القانون الدو     )٧٦٣(

  .٨٣، الفقرة ٩٥، الصفحة الثايناجمللد الثاين، اجلزء 
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 مـن دليـل   ٩-١-٢عندما يكون الـتحفظ ُمعلـال مبوجـب التوصـية الـواردة يف املبـدأ التـوجيهي                 
  :املمارسة

  
  )٧٦٤(لالتعلي  ٩- ١- ٢    

 .لتحفظ قدر اإلمكان إىل األسباب الداعية إىل إبدائهينبغي أن يشري ا  

ال يسمح تعليل التحفظ بتوضيح معناه فحسب، بـل يتـيح أيـضا حتديـد مـا إذا كـان الـتحفظ                       و
هبـذا  وميكـن أيـضا العثـور علـى مؤشـرات           . يعترب شرطا أساسيا للتعهد بـااللتزام باملعاهـدة أم ال         

 التوقيـــع، أو التـــصديق، أو االنـــضمام، صدره اجلهـــة املتحفظـــة حـــنيتـــيف أي إعـــالن الـــشأن 
ولكن ينبغي التعامل حبذر مـع أي إعـالن يـصدر الحقـا، وال سـيما                . إصدار إشعار باخلالفة   أو

 بـصحة حتفظهـا     تتعلـق اإلعالنات اليت قد تصدرها اجلهة املتحفظـة يف سـياق إجـراءات قـضائية               
 .)٧٦٥(هوباآلثار املترتبة على عدم صحت

 أيـضا يف االعتبـار مـضمون وسـياق         يؤخـذ ظ ودوافعـه، جيـب أن       وأيا كان نص التحف    - ٤٧٥
 املعاهـدة وغرضـها مـن    وموضـوع حكم أو أحكام املعاهدة اليت يتعلق هبا الـتحفظ، مـن جهـة،             

وكمـا ذُكـر أعـاله، أولـت كـل مـن حمكمـة ستراسـبورغ وحمكمـة سـان خوسـيه                      . جهة أخرى 
هـذه االعتبـارات    قصر   مثة سبب ل   ؛ وليس )٧٦٦(ة للمعاهدة املعني  “للطابع اخلاص ”اهتماما كبريا   

 علـى األقـل     - من املعاهـدات     خاصةعلى املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت ال تشكل فئة          
ــا     ــة بالتحفظـ ــد املتعلقـ ــق القواعـ ــص تطبيـ ــا خيـ ــشئ    - )٧٦٧(تفيمـ ــيت تنـ ــدة الـ ــست الوحيـ  وليـ

 .“مشتركة عليا قيما”

وروبيـة حلقـوق اإلنـسان يف    ومن جهـة أخـرى، وعلـى غـرار مـا قامـت بـه احملكمـة األ           - ٤٧٦
اجلهـة  تنتهجـه    الـذي    الحـق السلوك  الـ مراعاة  أيضا  ، تقتضي احلكمة    )٧٦٨(وقرارها يف قضية بليل   

_________________ 
الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون،        لالطالع على شـرح هـذا املبـدأ التـوجيهي، انظـر           )٧٦٤(

  .١٦٣ إىل ١٦٠ت من ، الصفحا)A/63/10 (١٠امللحق رقم 
 ,requête n° 15318/89, arrêt du 23 mars 1995, Série A, n° 310، لويزيـدو ضـد تركيـا   انظر هبذا الشأن قـضية   )٧٦٥(

par. 95 أعاله٤٤٣؛ وانظر أيضا الفقرة .  
  . أعاله٤٦٠انظر الفقرة  )٧٦٦(
 حوليــة جلنــة القــانون الــدويل، )Add.1 و A/CN.4/477 (انظــر التقريــر الثــاين عــن التحفظــات علــى املعاهــدات )٧٦٧(

 ،٢٦٠ إىل ٥٥، الفقــــرات مــــن  ١١٠ إىل ٦٧، اجمللــــد الثــــاين، اجلــــزء األول، الــــصفحات مــــن     ١٩٩٦
االستنتاجات األولية اليت اعتمدهتا جلنة القانون الدويل بشأن التحفظـات علـى املعاهـدات الـشارعة املتعـددة            و

، اجمللــد الثــاين، اجلــزء ١٩٩٧، ة جلنــة القــانون الــدويلحوليــاألطــراف، مبــا فيهــا معاهــدات حقــوق اإلنــسان، 
  .١٥٧، الفقرة ١٠٩ و ١٠٨الثاين، الصفحتان 

  . أعاله٤٥٩ إىل ٤٥٧انظر الفقرات من  )٧٦٨(
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، مـــن خـــالل أعمـــاهلم جمـــال للـــشكمل يـــدع ممثلـــو سويـــسرا أي إذ . املتحفظـــة إزاء املعاهـــدة
اعتـرب  إذا روبيـة حـىت   هذا البلد يعترب نفسه ملزما باالتفاقية األويف أن   وتصرحياهتم أمام احملكمة،    

 شـاباس   األسـتاذ على النحو الذي أشار إليه      وومن جهة أخرى،    . إعالنه التفسريي غري صحيح   
 :١٩٦٦ الواليات املتحدة على عهد عام التحفظات اليت أبدهتافيما خيص 

إن جوانب معينة من ممارسة الواليات املتحدة تدعم احلجـة الـيت مفادهـا أن قـصدها            ”  
ــة اخلــالف تكــون ملزمــة بالعهــد، مهمــا تكــن نتــائج   بوجــه عــام هــو أن   بــشأن قانوني

ومـن املفيـد التـذكري بـأن واشـنطن قـد شـاركت مـشاركة كاملـة يف صـياغة                     . التحفظ
 مـن العهـد،     ٧ و   ٦االتفاقية األمريكية اليت تتضمن أحكاما تشبه اىل حد بعيد املادتني           

إنزال ى حنـو مـوجز بـ      ورغـم التـشكيك علـ     ...  وكانت يف واقع األمر مستوحاة منهما     
ــسياسية، مل يعتــرض   بعــدام اإلعقوبــة  ممثــل الواليــات [األحــداث واســتبعاد اجلــرائم ال
عـت  ووقّ.  على األحكام املتعلقة بعقوبة اإلعدام أو التعـذيب        املموساعتراضا  ] املتحدة

ــة يف     ــة األمريكيـ ــى االتفاقيـ ــدة علـ ــات املتحـ ــران١الواليـ ــه / حزيـ ــ ١٩٧٧يونيـ دون بـ
 .)٧٦٩(“ظحتف

جوب توخي احلذر لـدى إجـراء مقارنـة بـني معاهـدات خمتلفـة، بـسبب التـأثري النـسيب                     ورغم و 
لكل حتفظ، فإن من املؤكد أن ليس مثة ما يقتضي استبعاد اإلشارة إىل السلوك الـسابق للدولـة                  

فانتــهاج دولــة مــا، علــى حنــو . تحفظالــالــيت يــستهدفها لألحكــام املتحفظــة إزاء أحكــام مماثلــة 
ل يف احلــرص بــشكل منــهجي علــى اســتبعاد األثــر القــانوين اللتــزام معــني ممارســة تتمثــدؤوب، 

وارد يف العديــد مــن الــصكوك ميكــن أن يــشكل بالتأكيــد دلــيال ال يــستهان بــه علــى أن اجلهــة   
 .املتحفظة ال تريد بأي حال من األحوال أن تكون مقّيدة بذلك االلتزام

ل الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة وأخـــريا، ينبغـــي أيـــضا أن تؤخـــذ باحلـــسبان ردود فعـــ - ٤٧٧
أن ردود الفعـل هـذه ال تـستطيع يف حـد ذاهتـا إنتـاج أي آثـار                   أنه مـن املؤكـد      ورغم  . األخرى
حتييد بطالن التحفظ، فإهنا ميكن أن تساعد على تقييم قصد اجلهـة املتحفظـة              تؤدي إىل   قانونية  

ل إبـــداء حتفـــظ  مـــن خـــالا هبـــا مبحـــض إرادهتـــتأو، علـــى األصـــح، تقيـــيم اجملازفـــة الـــيت قبلـــ
واملثـال الواضــح علــى هـذه احلالــة هــو قـضية لويزيــدو الــيت نظـرت فيهــا احملكمــة     . صــحيح غـري 

 القـضائي   األوروبية حلقـوق اإلنـسان والـيت خلـصت فيهـا احملكمـة، بعـد اإلشـارة إىل االجتـهاد                   
ــدهتا عــدة دول       ــا وكــذلك إىل االعتراضــات الــيت أب ــتحفظ مــن جانــب تركي ــداء ال ــسابق إلب ال

 :، إىل ما يلي)٧٧٠(ةيف االتفاقيأطراف 
_________________ 

  ).ُحذفت احلواشي (٣٢٢ أعاله، الصفحة ٧٤٤، احلاشية W. A. Schabasانظر  )٧٦٩(
  .Requête n° 15318/89, arrêt du 23 mars 1995, Série A, n° 310, par. 18 à 24  انظر  )٧٧٠(
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ردود الفعــل الــيت أبــدهتا الحقــا عــدة أطــراف متعاقــدة علــى اإلعالنــات التركيــة    إن ”  
تؤيــد بــشدة املالحظــة املــذكورة أعــاله، والــيت تفيــد بــأن تركيــا مل تكــن جتهــل    (...) 

 ٢٥وإن قيامها، يف تلك الظروف، بإيداع إعالنات متعلقـة باملـادتني             .الوضع القانوين 
 الفعل مـن األطـراف املتعاقـدة علـى النحـو        وداألخري بعد رد  اإلعالن   وإيداع   - ٤٦ و

 يـشري إىل أهنـا كانـت مـستعدة للمجازفـة بـأن تـرى أجهـزة االتفاقيـة                    -املذكور أعاله   
دون أن يــؤثر ذلــك علــى صــحة  موضــوع الــرتاع تعلــن عــدم صــحة األحكــام املقّيــدة  

 .)٧٧١(“ااإلعالنات يف حد ذاهت

البـت يف   يـتعني عليهـا     هـذه املعـايري يف جمملـها دلـيال للـسلطات الـيت              تتخـذ   أن  وينبغي   - ٤٧٨
شـاملة،  قطعـا   أن هـذه القائمـة ليـست        مع العلـم    النتائج املترتبة على بطالن حتفظ غري صحيح،        

  .إثبات نية اجلهة املتحفظة جيب أن تؤخذ بعني االعتبارالكفيلة بوأن مجيع العناصر 
ــي أ   - ٤٧٩ ــك، ينبغ ــع ذل ــشكل ال وم ــل هــذ وضــع ي ــراض  امث ــا  االفت ــرارا مب ــسمى إق ــوم ي الي

ؤدي يف يـ قـد  االفتـراض   اومـا مـن شـك يف أن هـذ    . “فوق األقـصى  ”االعتراضات ذات األثر    ب
ولكـن، يف   . هناية املطـاف، مـن حيـث آثـاره، إىل النتيجـة الـيت هتـدف إليهـا تلـك االعتراضـات                     

الغـرض منـه أن   يبـدو  “  األقـصى يفـوق األثـر  ”حني أن االعتراض الذي يهـدف إىل حتقيـق أثـر     
يفرض على اجلهة املتحفظة احترام املعاهدة دون االستفادة من التحفظ لسبب وحيد هـو عـدم     

 وهــي نيــة قــد تكــون -رتكــز علــى نيــة اجلهــة املتحفظــة االفتــراض يصــحة هــذا الــتحفظ، فــإن 
مينـع    مـا  ديوجـ   ال افتراضية يف حالة عدم وجود أي إشارة صـرحية مـن جانبـها، مـع العلـم بأنـه                  

ُيـستمد    ال وبالتـايل، . اجلهة املتحفظـة مـن إعـالم األطـراف املتعاقـدة األخـرى بإرادهتـا احلقيقيـة                
الذي جيريه طرف متعاقد آخر، وإمنا فقـط مـن بطـالن    الذايت  احترام املعاهدة برّمتها من التقييم      

 ء كـان بـسيطا  وال ُينـتج االعتـراض مثـل هـذا األثـر، سـوا      . اجلهـة املتحفظـة  التحفظ ومـن إرادة    
ال ميكـن إلـزام أي       ”ذلـك أنـه   . )٧٧٢(“تفـوق األثـر األقـصى     ”كان يطمـح إىل حتقيـق نتيجـة          أم

 دولـــة  أودولـــة معترضـــةســـواء كانـــت ، )٧٧٣(“تعتربهـــا مناســـبة  الدولـــة بالتزامـــات تعاقديـــة

_________________ 
  .٩٥املرجع نفسه، الفقرة  )٧٧١(
  . أعاله٣٦٧ و ٣٦٦انظر أيضا الفقرتني  )٧٧٢(
 Ch. Tomuschat, «Admissibility and Legal Effets of Reservations to Multilateral Treaties», Zeitschrift:انظـر  )٧٧٣(

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 27, 1967, p. 466 انظـر أيـضا التقريـر الثـاين عـن      و؛
، اجمللـد الثـاين، اجلـزء       ١٩٩٦حوليـة جلنـة القـانون الـدويل         ،  (A/CN.4/477/Add.1)التحفظات علـى املعاهـدات،      

 .D. Müller, «Article 20 (1969)», dans O. Corten et P :انظـر ؛ و٩٩ و ٩٧ن ا، الفقرتـ ٧٥األول، الـصفحة  

Klein (dirs.) ٢٤ إىل ٢٠، الفقرات من ٨١١ إىل ٨٠٩، الصفحات من  أعاله٤٦٦، احلاشية.  
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  متحفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
  

  .)٧٧٤(تعين أن هذه املمارسة تفتقر إىل أي أمهية  البأن هذه االعتباراتعلما 
هذا التحذير، جيدر أن ُيدرج يف دليل املمارسة مـشروع املبـدأ التـوجيهي               ضوء   علىو - ٤٨٠

تطبيـق املعاهـدة برّمتـها علـى     يفيـد    الـذي  للـدحض قابـل ال االفتراض الذي ينص على    ٣-٥-٤
  .اجلهة اليت أبدت التحفظ غري الصحيح

ــوجيهي     - ٤٨١ ــدأ الت ــشروع املب ــا م ــرر اخلــاص،   ٣-٥-٤وتعكــس فقرت ــذي يقترحــه املق  ال
 -تطبيــــق املعاهــــدة برمتــــها، مــــن جهــــة، وقائمــــة بأمثلــــة توضــــيحية   افتــــراض ، بالترتيــــب

.  للعوامل اليت جيب أخذها بعني االعتبار مـن أجـل حتديـد نيـة اجلهـة املتحفظـة                  - حصرية وغري
  :وميكن صياغة هذا املشروع على النحو التايل

  
طـالن الـتحفظ علـى      آثـار ب  ] [صحيحالتحفظ غري   يف حالة ال  تطبيق املعاهدة    [٣- ٥- ٤    

  ]التعهد بااللتزام باملعاهدة
إذا أبدي حتفظ غري صحيح على حكم أو أكثر من أحكام املعاهدة، أو علـى املعاهـدة       

 علـى الدولـة أو املنظمـة        ، الـتحفظ   مـن  رغم، بـال  ككل من بعض اجلوانب املعينة، تطبق املعاهدة      
  .إال إذا ثبت أن لديها نية خمالفة لذلك ،الدولية املتحفظة

ــة اجلهــة املتحفظــة مــع وضــع مجيــع املعلومــات املتاحــة يف احلــسبان،         وجيــب إثبــات ني
   :وتشمل هذه املعلومات على وجه اخلصوص ال احلصر

  التحفظ؛نص   -  
  احلكم أو األحكام اليت يستهدفها التحفظ، وموضوع املعاهدة والغرض منها؛  -  
  وض أو التوقيع أو التصديق على املعاهدة؛ عند التفااإلعالنات اليت أصدرهتا اجلهة املتحفظة   -  
  ؛ردود فعل الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة األخرى  -  
  .السلوك الالحق للجهة املتحفظة  -  

  
عن حتديد تـاريخ دخـول املعاهـدة        عن قصد    ٣-٥-٤ميتنع مشروع املبدأ التوجيهي      و - ٤٨٢

يتوقف حتديـد ذلـك التـاريخ     احلاالت، ففي معظم. حيز النفاذ يف حالة حتقق مثل هذه الفرضية    

_________________ 
  . أدناه٥١٣ إىل ٥٠١انظر الفقرات من  )٧٧٤(
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دخــول تــاريخ ســيما  الفاآلثــار العمليــة، و. )٧٧٥( املعاهــدة نفــسهاحتــددهاشــروط خاصــة علــى 
مبوجــب املعاهــدة حيــز النفــاذ بالنــسبة للجهــة الــيت أبــدت الــتحفظ غــري الــصحيح، حتــدد إذن     

  .)٧٧٦(قانون املعاهداتفبموجب توجد،   ملاألحكام املناسبة يف املعاهدة، وإن
  

  ردود الفعل على حتفظ غري صحيح  )ج(  
ــتحفظ     - ٤٨٣ ــة أعــاله أن بطــالن ال ــارات املبّين ــسبب عــدم صــحته  -يتــضح مــن االعتب  - ب

علــى ردود فعــل الــدول املتعاقــدة أو املنظمــات املتعاقــدة   يتوقــف  الآثــار يــنجم عنــه مــن   مــاو
 جهـة أخـرى، فـإن       ومـن . فالبطالن ينتج عن عدم صحة التحفظ     . األخرى غري اجلهة املتحفظة   

ينــتج عــن قبــول أو اعتــراض األطــراف املتعاقــدة    الانعــدام أثــر الــتحفظ الباطــل علــى املعاهــدة 
 مـن   ٢١ مـن املـادة      ١مقدمـة الفقـرة     مبـا أن    وبعبـارة أخـرى،     . األخرى، بل من البطالن وحده    

ملتعاقـدة  اتفاقييت فيينا متيز بني صحة التحفظ، من جهـة، وموافقـة الـدول املتعاقـدة واملنظمـات ا                 
 - الـصحة  - األوىليتخطـى املرحلـة     الاألخرى، من جهة أخرى، فإن التحفظ غـري الـصحيح       

  .  القبول-املرحلة الثانية اختبار إلخضاعه إىل حاجة وال 
فيما عـدا احلالـة االسـتثنائية       (يؤدي قبول التحفظ غري الصحيح        ال وانطالقا من ذلك،   - ٤٨٤

 إىل ،وال االعتراض علـى الـتحفظ غـري الـصحيح         )  حنو صريح   وعلى باإلمجاع القبول   املتمثلة يف 
  . ينتجها هذا التحفظ  الاآلثار القانونية اليت قد ينتجها أوب فيما يتعلقنتائج خاصة 

  
   غري الصحيحالتحفظقبول   ‘١’  

للصحة مناقـشة   اجلوهرية  يستويف املعايري     ال ذيمسألة قبول التحفظ ال   سابقا  نوقشت   - ٤٨٥
  .)٧٧٧(التحفظات على املعاهداتعن تقرير العاشر مستفيضة يف ال

ــد ذ - ٤٨٦ ــوق ــة      كّ ــيس مث ــأن ل ــر ب ــك التقري ــرر اخلــاص يف ذل ــول  أدىن ر املق شــك يف أن القب
، مـستبعد  أمـر    ١٩مـن املـادة     ) ب(و  ) أ(أحكـام الفقـرتني     رغمـا عـن     االنفرادي لتحفظ أبدي    

_________________ 
تـدخل املعاهـدة حيـز النفـاذ بالكيفيـة      ”: يلـي   ما على١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٤ من املادة ١تنص الفقرة   )٧٧٥(

  .“املعاهدة، أو اللذين تتفق عليهما الدول املتفاوضةويف التاريخ اللذين تنص عليهما 
  :يلي  ماوتنص الفقرتان على. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٤ من املادة ٣ و ٢انظر الفقرتني  )٧٧٦(

يف حالة عدم وجود مثل هذا النص أو االتفاق، تدخل املعاهدة حيز النفاذ فور ثبـوت الرضـا            - ٢”      
  .نسبة إىل مجيع الدول املتفاوضةباالرتباط باملعاهدة بال

  عندما يثبت رضا دولة باالرتباط مبعاهدة يف تاريخ الحـق لـدخول تلـك املعاهـدة حيـز النفـاذ،                      - ٣      
  .“ذلك تدخل املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل تلك الدولة يف ذلك التاريخ، ما مل تنص املعاهدة على غري

  .Add.2] و Add.1  و[A/CN.4/558) ٢٠٠٥(ملعاهدات التقرير العاشر عن التحفظات على ا )٧٧٧(
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، قـد أيـد     ا استـشاري  اه خـبري  تفوكان السري مهفري والدوك، بص    . يترتب عليه أي أثر     ال وبالتايل
  :يلي هذا احلل خالل مؤمتر فيينا، حيث أوضح ما

لقبـول حتفـظ حمظـور      ]  حاليـا  ٢٠املـادة    [١٧ال جيوز لدولة متعاقدة أن حتتج باملـادة         ”  
، ألن الدول املتعاقدة قد اسـتبعدت       ]١٩ [١٦من املادة   ) ب(و  أ) أ(مبوجب الفقرتني   

  .)٧٧٨(“لتحفظصراحة هذا القبول حني حظرت ذلك ا
مــن ) ب( أو) أ(الفقــرة مبوجـب  ،  هــذهقبــول الـتحفظ غــري الـصحيح   “اسـتحالة ” إن - ٤٨٧
 اليت تتبع النهج املنطقي نفـسه علـى حنـو دقيـق     ١٩من املادة   ) ج(الفقرة  مبوجب  ، أو   ١٩املادة  
تـستتبع  اسـتحالة   ،  )٧٧٩(يـربر متييزهـا عـن الفقـرتني األخـريني مـن هـذه املـادة                 ما يوجد  ال حبيث
 أن يـؤدي إىل   لـه ميكـن  وال. )٧٨٠(ميكن أن يكـون هلـذا القبـول أثـر قـانوين        ال كل منطقي أن  بش
املنـصوص عليـه يف     وخصوصا األثـر     -، وال إىل ترتيب أي أثر عليه        “جعل التحفظ صحيحا  ”

وباإلضـافة  .  من اتفاقييت فيينا الـيت تقتـضي أن يكـون الـتحفظ قـد ثبـت                ٢١ من املادة    ١الفقرة  
صحيح ميكـن أن يـشكل اتفاقـا بـني اجلهـة الـيت            الـ تحفظ غـري    الـ رضنا أن قبـول     إىل ذلك، إذا افت   

إىل فــإن ذلــك ســيؤدي ، هأبــدت الــتحفظ غــري الــصحيح والدولــة أو املنظمــة الدوليــة الــيت قبلتــ  
مـن اتفاقيـة    ) ‘٢’) (ب (٤١يتوافـق مـع املـادة         ال تعديل املعاهدة يف العالقات بينهما على حنـو       

يتعلـق حبكـم يتنـاىف اخلـروج عنـه مـع التنفيـذ        ”لمعاهدة إذا كـان   لديل  ستبعد أي تع  يت ت فيينا، ال 
  .)٧٨١(“بكاملهاملوضوع وغرض املعاهدة الفّعال 
وهذه هي االعتبارات اليت استند إليها املقرر اخلاص القتراح مشروع املبدأ التـوجيهي              - ٤٨٨

  :يلي  مانص علىي الذي )٧٨٢(٣-٣-٣
  

  غري صحيحآثار القبول االنفرادي لتحفظ  ٣- ٣- ٣    
  .يرفع عنه البطالن  الإن قبول دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة لتحفظ  

_________________ 
  .٢الفقرة من النص الفرنسي،  ١٤٤، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥ أعاله، اجللسة ٦٠٧احلاشية  )٧٧٨(
  .١٨٧  إىل١٨١، الفقرات من (A/CN.4/558/Add.2)التقرير العاشر عن التحفظات على املعاهدات  )٧٧٩(
  .١٢٤، الفقرة [A/CN.4/614/Add.1] )٢٠٠٩( التحفظات على املعاهدات التقرير الرابع عشر عن )٧٨٠(
 يف هـذا    انظـر . ٢٠١، الفقـرة    [A/CN.4/558/Add.2]) ٢٠٠٥(التقرير العاشـر عـن التحفظـات علـى املعاهـدات             )٧٨١(

 أعـاله،  ٤٨٩، احلاشـية  L. Sucharipa-Behrman، أو ٥٧ أعـاله، الـصفحة   ٤٩٧، احلاشية D.W. Greig :السياق
مادو خالل املناقشات أانظر أيضا، خالفا ملا سبق، مالحظات خيمينيز دي أريتشاغا و         و؛  ٧٩ و   ٧٨صفحتان  ال

 ,Annuaire de la commission du droit international (١٩٦٢حـول مقترحـات الـسري مهفـري والـدوك يف عـام       
1962, vol. I, 653

e
 séance, 29 mai 1962, p. 177, par. 44 et 45, et p. 179, par. 63.(  

  .٢٠٢، الفقرة [A/CN.4/558/Add.2]) ٢٠٠٥(التقرير العاشر عن التحفظات على املعاهدات  )٧٨٢(
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، أن يـتم    )٧٨٣( اقترحـت اللجنـة، مبوافقـة املقـرر اخلـاص          ،ويف الدورة الثامنة واخلمـسني     - ٤٨٩
. )٧٨٤(إرجاء النظر يف مشروع املبدأ التوجيهي هذا إىل حني نظرهـا يف مـسألة آثـار التحفظـات                 

 القرار جـاء متـسما باحلكمـة واحلـذر، فيجـب االعتـراف، رغـم العنـوان املـضلل                    ورغم أن هذا  
يتعلـق يف الواقـع مبـسألة تبـّين أثـر             ال ، بـأن األمـر    ٣-٣-٣ الذي حيمله املبدأ التوجيهي     ما نوعا

يتعلـق  ، وإمنـا   )هـذا اجلـزء مـن دليـل املمارسـة          وهي مـسألة خيـتص هبـا      (قبول حتفظ غري صحيح     
سألة آثــار التحفظــات، ملــوهــي مــشكلة الحقــة (الــتحفظ يف حــد ذاتــه  صــحةفعليــا بــأثر قبــول 

أن بـ فـاملنطق يقـضي     ). تـرتبط بـاجلزء الثالـث     ولكنـها   موضوع اجلزء الرابع من دليل املمارسـة،        
؛ ) فيينـا تـا وهـذا هـو املنطـق الـذي سـارت عليـه اتفاقي        ()٧٨٥(مسألة الصحة تسبق مـسألة القبـول      

 عـن معاجلـة     االقبول عـاجز  بكون   أي   -حة التحفظ    يتعلق بص  ٣-٣-٣لكن املبدأ التوجيهي    و
   :التقرير العاشر عن التحفظاتذلك ما يوضحه و. عدم صحة التحفظ

ليس الغرض من مشروع املبدأ التوجيهي هذا حتديد آثار قبول دولـة لـتحفظ بـل إن                 ”  
ــه يظــل     ــه إذا كــان الــتحفظ املقــصود غــري صــحيح، فإن ــه اإلقــرار بأن  بــاطال القــصد من

حظـي بـه مـن        مـا  رغـم ] “فإنـه يظـل غـري صـحيح       ”ن من األفضل أن ُيقـال       كا ورمبا[
  .)٧٨٦(“قبول

 تحفظ غـري صـحيح أي أثـر يف   لـ  - حـىت لـو جـاء صـرحيا         -وليس للقبـول االنفـرادي       - ٤٩٠
هذا البطالن، اليت أوضحنا معاملها يف الفقرات السابقة من هـذا           ن   ع الناجتةحد ذاته على اآلثار     

تبه القبول من نتائج على آثار التحفظ مسألة غـري مطروحـة، وجيـب              ير  ما فمسألة. )٧٨٧(التقرير
سب، كتَـ سب، وال ميكـن أن تُ     كتَـ ُت  ال صـحة الـتحفظ الـيت     مرحلة   عند   تتوقفُتطرح؛ فهي    أال

  .بفعل القبول

_________________ 
  .١٥٧، الفقرة )A/61/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم  )٧٨٣(
ــرة    )٧٨٤( ــسه، الفق ــع عــشر    . ١٣٩املرجــع نف ــر الراب ــضا التقري ــى   انظــر أي ــات عل ــن التحفظ  )٢٠٠٩(املعاهــدات  ع

[A/CN.4/614] ٦، الفقرة.  
  .٢٠٥، الفقرة [A/CN.4/558/Add.2]) ٢٠٠٥(عن التحفظات على املعاهدات العاشر التقرير  )٧٨٥(
  .٢٠٣ الفقرة املرجع نفسه، )٧٨٦(
  . أعاله٤٨١ إىل ٤٠٣انظر الفقرات من  )٧٨٧(
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  يف مــشروع املبــدأ التــوجيهيمــن جديــد تأكيــدا واضــحا جــدا  هــذا املنظــور يؤكــد و - ٤٩١
 الفـرع  علـى حنـو منفـصل عـن نتـائج            )٧٨٨(٢٠٠٩ يف عام     الذي اقترحه املقرر اخلاص    ١-٤-٣

  :)٧٩٠(يلي  ما وينص مشروع املبدأ التوجيهي املذكور على.)٧٨٩(التقريرهذا الثالث من 
  

   الصحة املوضوعية لقبول التحفظ١- ٤- ٣    
  .يكون صحيحاً هو ذاته  الالقبول الصريح بتحفظ غري صحيح  
ــشكل     - ٤٩٢ ــذا ب ــوجيهي ه ــدأ الت ــّين مــشروع املب ــتحفظ   ويب ــصريح لل ــول ال  واضــح أن القب
  .أي أثر، ألن القبول نفسه غري صحيحعنه يف حد ذاته ميكن أن ينتج   الالصحيح غري

وبنــاء علــى هــذه املالحظــات، يقتــرح املقــرر اخلــاص أن تبقــي اللجنــة مــشروع املبــدأ    - ٤٩٣
  . على النحو الذي ورد عليه يف التقرير العاشر٣-٣-٣التوجيهي 

 تلـك الـصيغة اجلازمـة الـيت وردت     تـدقيق وجيب مع ذلك وضع حتذير هـام يـؤدي إىل      - ٤٩٤
مـن شـك يف أن القبـول االنفـرادي الـذي              مـا  هرغم أنـ  فـ . ٣-٣-٣يف مشروع املبدأ التوجيهي     

ميكــن أن يــؤدي إىل جعــل الــتحفظ غــري الــصحيح    ال منظمــة متعاقــدةأوتبديــه دولــة متعاقــدة 
 التحفظ أو على املعاهدة، فـإن الوضـع خيتلـف يف احلالـة              وال إىل أي أثر آخر على     “ صحيحا”

اليت يوافق فيها مجيع الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة موافقة صرحية على حتفظ كان سـُيعدُّ               
 يتالـ علـى غـرار اإلمكانيـة        ،جيوز القول ويف الواقع    . بدون هذا القبول باإلمجاع    -غري صحيح   

 إن مــن ،)٧٩١(ة يف تقريــره األول عــن قــانون املعاهــدات صــراحارتآهــا كــان الــسري مهفــري قــد  
 املعاهــدة باتفــاق عــام فيمــا بينــها  تعــدلأن ”اجلــائز دائمــا لألطــراف، مبوجــب مبــدأ التراضــي  

_________________ 
، ١٦٠، الــصفحة )A/64/10 (١٠ الرابعــة والــستون، امللحــق رقــم    الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة     )٧٨٨(

  .٣٦٩ حلاشيةا
انظر االستنتاجات املتعلقة بردود الفعل على التحفظات، التقريـر الرابـع عـشر عـن التحفظـات علـى املعاهـدات                      )٧٨٩(

)٢٠٠٩ ([A/CN.4/614/Add.1] ١٢٧، الفقرة.  
الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة،        ( إىل جلنـة الـصياغة       ١-٤-٣، أحيل مشروع املبـدأ التـوجيهي        ٢٠٠٩يف عام    )٧٩٠(

  .نفسه اليت اعتمدته يف العام) ٦٠، الفقرة ١٥٤، الصفحة )A/64/10 (١٠الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم 
 ,Annuaire de la commission du droit international،(A/CN.4/144) انظـر التقريـر األول عـن قـانون املعاهـدات      )٧٩١(

1962, vol. II, p. 74, par. 9 .(انظر أيضا الـشروح الـواردة يف التقريـر العاشـر عـن التحفظـات علـى املعاهـدات         و
)٢٠٠٥ ([A/CN.4/558/Add.2] ٢٠٥، الفقرة.  
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شــيء مينعهــا مــن التوصــل إىل اتفــاق باإلمجــاع هلــذا  ال مــن اتفــاقييت فيينــا، و٣٩مبوجــب املــادة 
  .)٧٩٢(“التحفظاتيتعلق ب ماالغرض في

ــومل - ٤٩٥ ــام     اة راع ــرر اخلــاص يف ع ــرح املق ــذه الفرضــية، اقت ــدأ  )٧٩٣(٢٠٠٦ه ــشروع املب  م
  :يلي  ما الذي ينص على٤-٣-٣التوجيهي 

  
  آثار القبول اجلماعي لتحفظ غري صحيح  ٤- ٣- ٣  

 صــراحة أو ضــمنا مبوجــب حمظــوراجيــوز للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة أن تبــدي حتفظــا    
 تعتـــرض عليـــه أي دولـــة مـــن الـــدول املتعاقـــدة  غرضـــها إذا مل ملوضـــوعها ولاملعاهـــدة أو منافيـــا

  .وذلك بعد تشاور صريح جيريه الوديع )٧٩٤(املنظمات املتعاقدة أو
ويوجه الوديع، عند إجرائه هلذا التشاور، انتباه الدول واملنظمات الدولية املوقعة والدول   

دولية املعنية، إىل طبيعة    واملنظمات الدولية املتعاقدة، وعند االقتضاء، اجلهاز املختص يف املنظمة ال         
  .املشاكل القانونية اليت يثريها التحفظ

 الفكرة الكامنة وراء مشروع املبـدأ التـوجيهي هـذا بعـض التأييـد مـن حيـث            أيضاوجتد   - ٤٩٦
 بقبول باإلمجاع من جانـب األطـراف        ،للكلمة  يتعلق، باملعىن الدقيق   الورغم أن األمر    . املمارسة

لـتحفظ املتعلـق باحليـاد الـذي أبدتـه سويـسرا عنـد انـضمامها إىل عهـد          يف املعاهدات، فإن مثـال ا    
، فحب الـتحفظ يف دائـرة الـدول األطـرا    بل فيـه صـا  زال مع ذلك يشكل مثاال قُ    عصبة األمم ما  

  .)٧٩٥(ترغم حظر إبداء التحفظا
_________________ 

ويـدعم  ). ُحذفت احلواشي (٢٠٥، الفقرة  (A/CN.4/558/Add.2) التقرير العاشر عن التحفظات على املعاهدات      )٧٩٢(
ــف أ  ــذا املوق ــضاه ــية  ،D.W. Greig ي ــصفحتان  ٤٩٧احلاش ــاله، ال ، L. Sucharipa-Behrman  و٥٧ و ٥٦ أع

، الــذي يــدعم أيــضا هــذا املوقــف، يعتــرب أن هــذه   D.W. Bowettولكــن . ٧٨ أعــاله، الــصفحة ٤٨٩احلاشــية 
 ,C. Redgwell: انظر أيـضا و؛ )٨٤ أعاله، الصفحة ٥٤٥احلاشية (تقع يف نطاق قانون التحفظات   الاإلمكانية

«Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General Multilateral Treaties», British 

Year Book of International Law, 1993, p. 269.  
  .٢٠٧، الفقرة ]A/CN.4/558/Add.2[التقرير العاشر عن التحفظات على املعاهدات  )٧٩٣(
 “األطــراف املتعاقــدة”أ التــوجيهي املقتــرح يف أول األمــر مــن املقــرر اخلــاص عبــارة   اســتخدم مــشروع املبــد  )٧٩٤(

ــشملالــشائعة االســتعمال والــيت كانــت     ونتيجــة . ، مــن منظــوره، الــدول املتعاقــدة واملنظمــات املتعاقــدة     ت
رف الـيت يعتـ  املختزلـة  ملالحظات خمتلفة أبديت داخل اللجنة، عدل املقرر اخلاص عـن اسـتخدام هـذه العبـارة           

 مـن جهـة   “األطـراف ”فق مـع تعريفـي الـدول املتعاقـدة واملنظمـات املتعاقـدة مـن جهـة وتعريـف                وابأهنا ال تت  
 يف ، علــى التــوايل ١٩٨٦اتفاقيــة فيينــا لعــام   مــن  ٢ مــن املــادة  ١ يف الفقــرة وهــي تعــاريف تــرد  أخــرى، 
  .الفرعية الفقرات

 M. H. Mendelson, “Reservations to the Constitutions of International Organizations”, British Year: انظـر  )٧٩٥(

Book of International Law, vol. 45, 1971, p. 140 et 141.  
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، بأنه مـن    )٧٩٦(١-٣-٢ التوجيهي املبدأ   يفوعلى نفس املنوال، اعترفت اللجنة بالفعل،        - ٤٩٧
قــل بعــدم األ أو علــى - ه عــن التــأخر يف إبدائــه بقبولــةعــاجل عــدم صــحة حتفــظ نامجــأن تقبــول امل

  .)٧٩٧(ة من جانب مجيع الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقدباإلمجاع -ض عليه االعترا
 ختتلـف املـشكلة عـن مـسألة آثـار الـتحفظ غـري الـصحيح أو آثـار ردود              هنا أيضا ولكن   - ٤٩٨

 املتـصلة   -  املـستقلة  -ويتعلـق األمـر هنـا باملـسألة         . صحيح من هـذا القبيـل     الفعل على حتفظ غري     
يت  من اتفاقي١٩ لعدم استيفائه للشروط الواردة يف املادة      ،، وهو حتفظ   التحفظ يف حد ذاته    بإقرار
. اقــدة أو املنظمــات املتعاقــدة الــدول املتع جانــب مــنباإلمجــاع إال بقبولــه إقــراره ال ميكــن ،فيينــا
جـرى  قبـل الـتحفظ الـذي       أن يُ أي جيـب    : دوره إال بعـد هـذا اإلقـرار       أداء  نظام فيينـا    يواصل   وال

 وهـو قبـول ال غـىن عنـه كـي       - تنيتفـاقي اال مـن    ٢٠وفقا لألحكام ذات الـصلة مـن املـادة          إقراره  
  .٢١ميكن للتحفظ أن حيدث أي أثر قانوين عمال باملادة 

 الـذي حيـتفظ بكـل أمهيتـه، لـه أيـضا             ،٤-٣-٣فإن مـشروع املبـدأ التـوجيهي         ،وبالتايل - ٤٩٩
وعلـى أي حـال،     .  بـصحة التحفظـات    ةمكانه بالفعل يف اجلزء الثالث مـن دليـل املمارسـة املتعلقـ            

ــار      ســيكون مــن غــري املنطقــي أن يــدرج مــشروع املبــدأ التــوجيهي هــذا يف اجلــزء املخــصص آلث
 بــسبب قبولــه االتحفظ املعــين هنــا، حبكــم تعريفــه، أصــبح صــحيحفــالتحفظــات غــري الــصحيحة؛ 

  . عليهعدم وجود اعتراض باإلمجاع أو
 الرد على مسألة قبول التحفظ      ١-٤-٣  و ٣-٣-٣ويتيح مشروعا املبدأين التوجيهني      - ٥٠٠

احلالـة  باسـتثناء    - دث أي أثـر سـواء علـى صـحة الـتحفظ           حيـ أي أنـه ال ميكنـه أن        : غري الصحيح 

_________________ 
  : الذي اعتمد يف قراءة أوىل١-٣-٢فيما يلي نص املبدأ التوجيهي  )٧٩٦(

  إبداء حتفظات متأخرة  ١-٣-٢    
علـى معاهـدة بعـد أن تعـرب عـن موافقتـها علـى               ال جيوز للدولـة أو للمنظمـة الدوليـة أن تبـدي حتفظـاً                     

 إال إذا كـان إبـداء حتفـظ متـأخر ال يـثري اعتـراض أي طـرف مـن األطـراف املتعاقـدة                         ،االرتباط هبذه املعاهـدة   
  .، ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلكاألخرى

موزامبيـق علـى    تحفظ متـأخر، انظـر الـتحفظ الـذي أبدتـه            لـ  رمسي   “إقرار”لالطالع على مثال حديث على       )٧٩٧(
ــساد بعــد     ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــة    حــوايل اتفاقي ــى االتفاقي ــصديق عل ــن الت  Traités[ســبعة أشــهر م

multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général  املوقـع  ، علـىhttp://treaties.un.org/(chap.XVIII, 14)  .[
، أبلغ األمني العـام،     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠  املؤرخ CN806.2009.TREATIES-34يف إشعار الوديع    و

يف غضون مهلة سنة واحدة اعتبـارا مـن تـاريخ إشـعار الوديـع الـذي حييـل الـتحفظ         ”: بصفته الوديع، مبا يلي   
)CN834.2008.TREATIES-32 مل تــشعر األمــني العــام أي مــن    )٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٥ املــؤرخ ،

وبنـاء  . اقية املعنية باعتراضها، سواء على اإليـداع نفـسه أو علـى اإلجـراء املتـوخى               األطراف املتعاقدة يف االتف   
نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٤عليــه، يعتــرب هــذا الــتحفظ مقبــوال لإليــداع عنــد انقــضاء املهلــة احملــددة أعــاله، أي   

٢٠٠٩“.  
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ــدأ التــوجيهي    ــار مــن بــاب أوىل ، أو ٤-٣-٣املعينــة املنــصوص عليهــا يف مــشروع املب علــى اآلث
  . بطالن التحفظ غري الصحيحاملترتبة علىالقانونية 

  
  االعتراض على حتفظ غري صحيح  ‘٢’  

يف ممارسات الدول، يكون دافع الغالبية العظمى لالعتراضات هو عـدم صـحة الـتحفظ                - ٥٠١
ففـي  : التنـوع نتـائج شـديدة   منـها   هذه االعتراضـات يستخلـصون       أصحابلكن  . حمل االعتراض 

بعض األحيان، يقتصرون علـى اإلشـارة إىل أن الـتحفظ املعـين بـاألمر لـيس صـحيحا، ويـصفونه                     
ولكـن يف حـاالت   (يف بعـض األحيـان   و، ةقانونيـ مـن الناحيـة ال  ال أثر لـه     وأحيانا أخرى بأنه الغ     

بينـه   صاحب االعتراض أن اعتراضه حيول دون بدء نفـاذ املعاهـدة يف العالقـات                ىير) نادرة جدا 
 إىل أن نفـاذ املعاهـدة يبـدأ بالكامـل           ،ذلكلـ  ا خالفـ  ،وبني صاحب التحفظ، وأحيانا أخرى يشري     

  .)٧٩٨(ايف هذه العالقات الثنائية نفسه
ذه يمـا يتعلـق هبـ      ف لالتـساق  حملكمة العدل الدوليـة منوذجـا        القضائيوال يشكل االجتهاد     - ٥٠٢
ختاذ ال ني بطلب ني املتعلق أمريهاشارة يف   اإلباحملكمة بالفعل   اكتفت  ،  ١٩٩٩ففي عام   . )٧٩٩(ةالنقط

   : إىل ما يليتدابري حتفظية قدمتهما يوغوسالفيا ضد إسبانيا والواليات املتحدة

_________________ 
اقيـة القـضاء علـى مجيـع     تكاد تبني أيـضا ردود الفعـل علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه قطـر عنـد انـضمامها إىل اتف                      )٧٩٨(

االعتراضـات الثمانيـة    أن  ففـي حـني     :  االعتراضـات املمكـن تـصورها      مجيـع أشـكال   أشكال التمييز ضد املرأة     
وغـرض   موضـوع مـع   يتناىف   إىل أن التحفظ      كلها تشري) الربتغال واملكسيك : منها اعتراضان متأخران  (عشر  

حيـدث   الـتحفظ ال      أن  آخـران  اعتراضـان وضـح   وي ،)الـسويد  (“الغ”  التحفظ  يضيف اعتراض أن   ،االتفاقية
ول دون بـدء  حتـ  ال امثانية من هـذه االعتراضـات أهنـ    توضح  و). إسبانيا وهولندا (ثر على أحكام االتفاقية     أأي  

ــاذ املعاهــدة   ــا     أ(نف ــدا واملكــسيك وهنغاري ــدا وفنلن ــا والربتغــال وبلجيكــا وبولن ــدا وإيطالي ، يف حــني أن )يرلن
املعاهــدة يبــدأ بالنــسبة لقطــر دون أن تــتمكن الدولــة املتحفظــة مــن االعتــداد    اعتراضــات تــرى أن نفــاذ   ١٠

توانيــا  واجلمهوريـة التــشيكية ورومانيـا وســلوفاكيا والـسويد ولي   ســتونياإوإسـبانيا  (بتحفظاهتـا غـري الــصحيحة   
 علـى  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général :انظـر ). والنـرويج والنمـسا وهولنـدا   

  . http://treaties.un.org/  (chap. IV, 8)املوقع 
نظر الرأي املستقل املشترك للقاضية هيغرت والـسادة القـضاة كوميـانس والعـريب وأوادا وسـيما املرفـق بـاحلكم            ا )٧٩٩(

مجهوريــة ( ،)٢٠٠٢   : جديــد طلــب (الكونغــو يف إقلــيم األنــشطة املــسلحة ، ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٣املــؤرخ 
  .٧١ إىل ٦٥الصفحات من ، C.I.J. Recueil 2006 ،)ارواند الدميقراطية ضد الكونغو
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 وأن يوغوسالفيا مل تعترض     ؛أن اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية ال حتظر التحفظات       حيث  ”  
دى أن هـذا الـتحفظ أ   و؛على التحفظ الذي أبدته الواليات املتحـدة علـى املـادة التاسـعة       

  .“)٨٠٠(هذه املادة من أحكام االتفاقية السارية بني الطرفنيإىل استثناء 
 احملكمة أي فحـص للـصحة املوضـوعية للـتحفظ، خبـالف مالحظـة أن اتفاقيـة                  تعليلوال يتضمن   

ويبدو أن عدم وجـود اعتـراض مـن جانـب الدولـة املعنيـة               .  ال حتظر هذه التحفظات    ١٩٤٦عام  
ــد، العنــصر احلكــان  الــذي اعتمــده قــضاة احملكمــة يف  وهــو مــا يتطــابق مــع املوقــف   اســم الوحي
  :)٨٠١(ا ولكنه موقف جتاوزته اليوم اتفاقية فيينا اليت ال يتوافق معه١٩٥١ عام

حـدودا علـى حريـة إبـداء حتفظـات          (...) والغـرض منـها     ] املعاهـدة [يفرض موضـوع    ”  
ك، فـإن توافـق الـتحفظ مـع         وبنـاء علـى ذلـ      .وعلى حرية االعتراض عليهـا علـى الـسواء        

موضــوع االتفاقيــة والغــرض منــها هــو الــذي ينبغــي أن يــشكل املعيــار الــذي ينــبين عليــه  
ــرى أن عليهــا أن تبــدي       ــة الــيت ت ــتحفظ والدول ــضمامها ب ــشفع ان ــة الــيت ت موقــف الدول

 جيـب أن هتتـدي هبـا كـل دولـة      وتلـك هـي قاعـدة الـسلوك الـيت      .اعتراضا علـى الـتحفظ    
م بـه، علـى حنـو انفـرادي وباألصـالة عـن نفـسها، مـن تقـدير لـسالمة               ينبغي أن تقـو    فيما
  .)٨٠٢(ظالتحف

يف  املـسلحة    األنـشطة ـبتدابري حتفظيـة يف القـضية املتعلقـة         طلب  كم املتعلق ب  احليف   إال أنه    - ٥٠٣
غــريت  ،)مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا ) (٢٠٠٢: طلــب جديــد(الكونغــو إقلــيم 
  :روانداالذي أبدته حفظ لتلاملوضوعية يف الصحة  بادئ ذي بدء، ، هنجها بالنظراحملكمة

_________________ 
، تـدابري   ) يوغوسـالفيا ضـد إسـبانيا     (مـشروعية اسـتخدام القـوة       ،  ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢ؤرخان  املمران  األ )٨٠٠(

يوغوسـالفيا ضـد   (، ومـشروعية اسـتخدام القـوة    ٣٢، الفقـرة  ٧٧٢ الـصفحة  ، C.I.J. Recuel 1999 ،ةحتفظيـ 
  .٢٤، الفقرة ٩٢٤الصفحة  ،C.I.J. Recueil 1999، تدابري حتفظية، ) الواليات املتحدة األمريكية

، الفقـــرات مـــن ]A/CN.4/614/Add.1[، )٢٠٠٩( التقريـــر الرابـــع عـــشر عـــن التحفظـــات علـــى املعاهـــدات  )٨٠١(
  .١٠٠ إىل ٩٨

، ميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا         التحفظات على اتفاقية منع جر    ،  ١٩٥١مايو  / أيار ٢٨الفتوى املؤرخة    )٨٠٢(
C.I.J. Recueil 1951،  ٢٤الصفحة.  



A/CN.4/624/Add.1  
 

10-37786 61 
 

(...) ال يتعلق هذا التحفظ جبوهر القـانون، ولكـن يتعلـق مبجـرد اختـصاص احملكمـة؛               ”  
  .)٨٠٣(اويبدو بالتايل أنه ال يتعارض مع موضوع االتفاقية والغرض منه

  :ما يليحملكمة ويف احلكم املتعلق باختصاص احملكمة ومقبولية الطلب، أكدت ا
إن حتفظ رواندا على املادة التاسعة من اتفاقية منع اإلبـادة اجلماعيـة يتعلـق باختـصاص             ”  

يتعلــق   املنبثقــة عــن هــذه االتفاقيــة فيمــا احملكمــة، وال يــؤثر علــى االلتزامــات املوضــوعية 
ويف ظـل هـذه الظـروف، ال ميكـن للمحكمـة أن             . بأعمال اإلبادة اجلماعية يف حد ذاهتـا      

الذي أبدته رواندا، والذي يهدف إىل استبعاد وسـيلة معينـة لتـسوية               بأن التحفظ  تقضي
هـذه  ملوضوع  فيذها، جيب اعتباره منافيا     أو تن  خالف متصل بتفسري االتفاقية أو تطبيقها     

  .)٨٠٤(ااالتفاقية والغرض منه
 روانــدا مــعالــذي أبدتــه تحفظ الــتقــديرها اخلــاص لتوافــق  أضــافت ”قــد احملكمــة هبــذا تكــون و

 دون أن يكـون اعتــراض  ،وبالتــايل .“)٨٠٥(ا اتفاقيـة منــع اإلبـادة اجلماعيــة والغـرض منـه    موضـوع 
حمتمل من مجهورية الكونغو الدميقراطية مطلوبا لتحديد صحة الـتحفظ، ارتـأت احملكمـة أنـه مـن               

  :الضروري إضافة ما يلي
 انـضمت إىل    فيما يتعلق بقانون املعاهـدات، تـشري احملكمـة أيـضا إىل أن روانـدا عنـدما                ”  

ــة الكونغــو       ــإن مجهوري ــاألمر، ف ــتحفظ املعــين ب ــة وأبــدت ال ــادة اجلماعي ــع اإلب ــة من اتفاقي
  .“)٨٠٦(هالدميقراطية مل تعترض علي

ففي الواقع، رغم أن االعتراض علـى حتفـظ         . وتأكيد من هذا القبيل ليس عدمي اجلدوى       - ٥٠٤
ال يـستهان بـه بالنـسبة جلميـع         ال حيدد صحة التحفظ يف حـد ذاتـه، فإنـه يـشكل عـامال ذا داللـة                   

أو أي   األطراف الفاعلـة املعنيـة، أي الدولـة املتحفظـة والـدول واملنظمـات املتعاقـدة وأي حمكمـة                  
وجيــب أال ننــسى بالفعــل، كمــا بينــت احملكمــة يف فتواهــا  . هيئــة خمتــصة لتحديــد صــحة الــتحفظ

  : أن١٩٥١ لعام
_________________ 

مجهوريـة  ( )٢٠٠٢   : جديـد  طلـب  (الكونغو يف إقليم األنشطة املسلحة   ،  ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٠األمر املؤرخ    )٨٠٣(
  .٧٢، الفقرة ٢٤٦الصفحة ، C.I.J. Recueil 2002 ،)ارواندالكونغو الدميقراطية ضد 

) ٢٠٠٢: طلـــب جديـــد(الكونغـــو يف إقلـــيم األنـــشطة املـــسلحة ، ٢٠٠٦فربايـــر / شـــباط٣م املـــؤرخ احلكـــ )٨٠٤(
، C.I.J. Recueil 2006، اختــصاص احملكمــة ومقبوليــة الطلــب، )مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا(

  .٦٧، الفقرة ٣٢الصفحة 
  .٢٠، الفقرة ٧٠، الصفحة ) أعاله٧٩٩ احلاشية(الرأي املستقل السالف الذكر،  )٨٠٥(
) ٢٠٠٢: طلـــب جديـــد(الكونغـــو يف إقلـــيم األنـــشطة املـــسلحة ، ٢٠٠٦فربايـــر / شـــباط٣احلكـــم املـــؤرخ  )٨٠٦(

، C.I.J. Recueil 2006، اختــصاص احملكمــة ومقبوليــة الطلــب، )مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا(
  .٦٨، الفقرة ٣٣الصفحة 
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متــارس هــذا احلــق هــي يــة، والــتحفظ حــق لكــل دولــة طــرف يف االتفاقتقــدير قانونيــة ”  
  .“)٨٠٧(صبصورة فردية وحلساهبا اخلا

زيدو مكانة مهمة ي احلكم الذي أصدرته حمكمة ستراسبورغ يف قضية لو وأعطى كذلك - ٥٠٥
. )٨٠٨(ي عامال يتعني مراعاته يف حتديد صـحة الـتحفظ التركـ         الردود فعل الدول األطراف بوصفه    

  :٢٤ النهج يف تعليقها العام رقم قوق اإلنسان هذااملعنية حبلجنة الوقد أكدت 
ال ميكن أن يستدل من عدم صدور احتجاج عن دولة ما أن التحفظ يتفق أو ال يتفق                 ”  

إال أن االعتـراض علـى حتفـظ مـا مـن جانـب الـدول                ..) .. (دفـه همع موضوع العهـد و    
ميكن أن يوفر للدولة عناصر تستند إليها يف تفسريها ملدى اتفـاق الـتحفظ مـع موضـوع               

  .“)٨٠٩(ههد وهدفالع
، أيـدت   )٢٠٠٥(وخالل استعراض تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني           - ٥٠٦

السويد هذا املوقف صراحة يف ردها على السؤال الذي طرحته اللجنة فيما يتعلـق باالعتراضـات                
 والغـرض  مـع موضـوع املعاهـدة      الـتحفظ    ذات األثر األدىن والـيت يكـون دافعهـا هـو عـدم توافـق              

  :)٨١٠(امنه
ــة  ”   ــة النظري ــن الناحي ــات      ،م ــن أجــل إثب ــراض غــري ضــروري م ــإن االعت ــدم صــحة   ف ع

ومـن مث فـإن االعتـراض يف حـد         .إمنا هو جمرد طريقة السترعاء االنتبـاه إليـه        التحفظات و 
ومـع ذلـك،   (...)  .ذاته ليس له أثر قانوين وال ينبغي حـىت النظـر إليـه باعتبـاره اعتراضـاً               

ثــل احملكمــة غــري صــحيحة، مأن تــصنِّف التحفظــات باعتبارهــا ويف غيــاب ســلطة ميكــن 
  .“)٨١١(ةال تزال ذات أمهي“ االعتراضات”األوروبية حلقوق اإلنسان، فإن هذه 

_________________ 
، الـصفحة   C.I.J. Recueil 1951، عاقبـة عليهـا، فتـوى   املبـادة اجلماعيـة و  جرميـة اإل  التحفظات على اتفاقية منع )٨٠٧(

، ١٩٨٢سـبتمرب  /أيلـول  ٢٤، OC-2/82انظر أيضا حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان، الفتـوى          و. ٢٦
Série A,n° 2 ، مــشروعة يف منــع التحفظــات الــيت  بطبيعــة احلــال، للــدول األطــراف مــصلحة ”( ٣٨الفقــرة 

ــق  ال ــها   تتواف ــة والغــرض من ــع موضــوع االتفاقي ــة      . م ــصلحة مــن خــالل اآللي ــد هــذه امل وهــي حــرة يف تأكي
  ).“االستشارية والتحكيمية املنشأة مبوجب االتفاقية

  ). أعاله٤٤٣الفقرة ( من احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية ٩٥انظر الفقرة  )٨٠٨(
  .١٧ ، الفقرة١٣٥، الصفحة )A/50/40 (٤٠مللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، ا )٨٠٩(
  . أعاله٧٣١انظر احلاشية  )٨١٠(
)٨١١( A/C.6/60/SR.14 ٢٢، الفقرة ٦، الصفحة.  
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 قاعــدة فيمــا يتعلــق بآثــار  ةا فيينــا أيــتــال تتــضمن اتفاقي ،)٨١٢(وعلــى النحــو املــبني أعــاله  - ٥٠٧
تتضمن أيـة قاعـدة،   ، وال ١٩ املادة لصحة املنصوص عليها يف  التحفظات اليت ال تستويف شروط ا     

أن تبــديها الــدول إزاء هــذه  ميكــن فيمــا يتعلــق بــردود الفعــل الــيت  وذلــك منطقــي بالتــايل، حــىت  
ويف نظام فيينـا، ال يـشكل االعتـراض وسـيلة حتـدد مـن خالهلـا الـدول أو املنظمـات                  . التحفظات

علـى   للنفـاذ ري قابـل    وهـي جعـل الـتحفظ غـ       : املتعاقدة صحة الـتحفظ؛ بـل يـؤدي وظيفـة أخـرى           
 ال تتعلـــق ٢٠واالعتـــراض املــشار إليهــا يف املــادة     وحــاالت القبــول  . )٨١٣(ضصــاحب االعتــرا  

الـدول، إىل هـذه الـصكوك نفـسها للـرد           ات  وجمرد اللجوء، يف ممارس   . بالتحفظات الصحيحة  إال
  أو ختـضع لـنفس  اآلثـار على التحفظات غري الصحيحة ال يعـين أن ردود الفعـل هـذه تنـتج نفـس                

  .الشروط اليت ختضع هلا االعتراضات على التحفظات الصحيحة
اعتراضـات    ردود الفعل هذهاعتبار لعدم سببا كافيا أن هذا ليس ويرى املقرر اخلاص - ٥٠٨

رد إذ يتوافـق     .)٨١٤(يف اإلعـالن املـذكور أعـاله        أوحت إليـه   السويدخالفا ملا قد تكون     حقيقية  
 يف  ‘‘االعتـراض ’’صطلح  ملـ ي اعتمدتـه اللجنـة      ذتعريـف الـ   ال مـع    تاما من هذا القبيل توافقا   فعل  

أي إعـالن انفـرادي، أيـاً كـان نـصه أو تـسميته، تـصدره                ” ويـشكل    ١-٦-٢ املبدأ التـوجيهي  
دولة أو منظمة دولية، رداً على حتفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمة دوليـة أخـرى،            

القانونيــة املتوخــاة مــن الــتحفظ  اآلثــار ) (...وهتــدف بــه تلــك الدولــة أو املنظمــة إىل اســتبعاد  
ــدت       أو ــيت أبـ ــة الـ ــة أو املنظمـ ــع الدولـ ــا مـ ــها يف عالقاهتـ ــدة بأكملـ ــق املعاهـ ــتبعاد تطبيـ إىل اسـ

يف هنايــة االعتـراض عليـه، هــو الـذي حيقـق       ولـيس ،الــتحفظبطـالن  أن جمـرد  و .)٨١٥(“الـتحفظ 
اهلـدف الـذي ترمـي      مـن   ا  شـيئ ال يغـري    أمـر   ،  آثـاره  اهلدف املتوخى بتجريد التحفظ من    املطاف  

ولـذلك،  . صحيحالـ تحفظ غـري    الـ  اسـتبعاد مجيـع اآلثـار املترتبـة علـى            وهـو : إليه اجلهة املعترضة  
 إزاءردود الفعــل هــذه للتعــبري عـن   مـصطلح  وضــعيبـدو مــن املناسـب وال مــن املفيـد إعــادة     ال

ي اعتمدتـه   ذ الـ  ‘‘االعتراض’’ تعريف مصطلح    مع تتوافق ذلك أن تسميتها احلالية   ،  التحفظات
أهنـا مقبولـة ومفهومـة       الـدول ويبـدو      اتيف ممارسـ  أهنـا شـائعة علـى نطـاق واسـع            ، كمـا  اللجنة

 .باإلمجاع

_________________ 
  .٤٠٢ إىل ٣٨٦انظر الفقرات من  )٨١٢(
  . أعاله٢٩٥ إىل ٢٩٢انظر الفقرات من  )٨١٣(
  . أعاله٥٠٦انظر الفقرة  )٨١٤(
، والتعليـق   )تعريـف االعتراضـات علـى التحفظـات        (١-٦-٢التـوجيهي   لالطالع على النص الكامل للمبـدأ        )٨١٥(

، الـصفحات مـن     )A/60/10 (١٠، الـدورة الـستون، امللحـق رقـم          الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة       عليه، انظر   
  .١٥٨ إىل ١٤٥
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 االعتـراض علـى حتفـظ غـري صـحيح، وإن       وعالوة على ذلك، ليس هناك شـك يف أن      - ٥٠٩
ــتحفظ،  كــان ال يــضيف  ــشكل  شــيئا إىل بطــالن ال ــدء احلــوار   ي ــشأن مــع ذلــك أداة هامــة لب ب

يكــون  عنــدما  أو احملليــةعاهــدات واحملــاكم الدوليــةاملنــشأة مب اهليئــات لفــت انتبــاهو التحفظــات
فإنـه مـن غـري املستـصوب علـى          ،  وبالتـايل .  حسب مقتضى احلال    التحفظ صحة البت يف  عليها

أي  االقتصار يف دليل املمارسة على إثبـات انعـدام   -  بل وسيكون من باب التمويه    - اإلطالق
  .الصحيحفظ غري  لالعتراض على التحأثر

عتراضـات علـى    إبداء اال من األمهية مبكان أن تواصل الدول       وعلى النقيض من ذلك،      - ٥١٠
 وإن كانت هذه اإلعالنات ال تضيف ظاهريـا أي شـيء          ،  غري صحيحة  تعتربهاالتحفظات اليت   

وممـا يزيـد ذلـك    .  الـتحفظ أي شرط آخر، عن عدم صـحة حبكم القانون ودون   املترتبة،  آلثار  ل
هليئـات خمتـصة   امـشي  أن تلتبس الرؤيـة بـسبب الوجـود اهل   ال ينبغي ة من الناحية العملية أنه    أمهي

يف هـذا   املعمـول هبـا      القـانون الـدويل      فتمـشيا مـع قواعـد     : املطعـون فيـه   صحة التحفظ   يف تقييم   
يكـون غيـاب آليـة اإلثبـات املوضـوعي هـو القاعـدة،               األخـرى،    اجملـاالت اجملال كمـا يف معظـم       

جــد افتراضــي مــن جانــب طــرف تــدخل ففــي انتظــار ، ومــن مث .)٨١٦( االســتثناءووجودهــا هــو
مبــا يف ذلــك ، ‘‘لــدول األخــرىإزاء ا القــانوين اموقفهــبنفــسها  تقــّيم كــل دولــة’’ثالــث حمايــد،

 .)٨١٧(بطبيعة احلال فيما يتعلق بالتحفظات

ــداء الـــدولعـــدم ثـــين وينبغـــي - ٥١١ ــا اعتراضـــات علـــى التحفظـــات الـــيت   عـــن إبـ  تعتربهـ
 ،العالقـات التعاهديـة   وحرصـا علـى اسـتقرار       ،  بل ينبغي على العكـس مـن ذلـك        ،  صحيحة غري

هلـذا  و .)٨١٨( مثل هذا املوقف   اليت دفعتها الختاذ   األسباب   تشجيعها على القيام بذلك مع عرض     
 املقتــرح إدراجــه يف دليــل  ٤-٥-٤ املبــدأ التــوجيهييف مــشروع الــسبب، ال ينبغــي االكتفــاء  

ــالنص علــى امل  ــدأ املمارســة ب القائــل بــأن االعتــراض علــى حتفــظ   ) الــذي ال شــك يف صــحته (ب
ميكـن اسـتنباطه     أي استنتاج متسرع     وإمنا االبتعاد عن  ،  أثرأي  صحيح ال ينتج يف حد ذاته        غري

 مجيـع   مـن نـه مـن املهـم جـدا         أوالواقـع   .  عدم جدوى هـذه العمليـة      من منطوق هذا املبدأ بشأن    
_________________ 

  ،)املرحلـــــة الثانيـــــة(، أفريقيـــــا اجلنوبيـــــة الغربيـــــة ١٩٦٦يوليـــــه / متـــــوز١٨احلكـــــم الـــــصادر يف : انظـــــر )٨١٦(
C.I.J. Recueil. 1966 يف اجملــال الــدويل، مــا فتــئ وجــود التزامــات ال ميكــن أن ’’: ٨٦، الفقــرة ٤٦ الــصفحة

  .‘‘خيضع تنفيذها يف هناية املطاف ألي إجراء قانوين يشكل القاعدة وليس االستثناء
 Sentence arbitrale du 9 décembre 1978, Affaire concernant l’accord relatif aux services aériens :انظـر  )٨١٧(

du 27 mars 1946 entre les États-Unis d’Amérique et la France, Recueil des sentences arbitrales, 

vol. XVIII, p. 483, par. 81.  
الذي يوصي اجلهة اليت تبدي اعتراضا على حتفظ ما أن تعلل هـذا            ) التعليل (١٠-٦-٢انظر املبدأ التوجيهي     )٨١٨(

، الـصفحات   )A/63/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقـم            [االعتراض
  ].١٤٩ إىل ١٤٦من 
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  االعتراضـات الـيت تـرى أهنـا مـربرة بغـرض التعـبري              ليـة  الدول واملنظمات الدو   أن تبدي النواحي  
  .  التحفظعدم صحة بشأن اعلنا عن وجهات نظره

يف إبـداء هـذه االعتراضـات        وإن كـان مـن املفـّضل،       ،)٨١٩( ليس مـن الـضروري      ولكن - ٥١٢
ولـئن كانـت هـذه     .)٨٢٠( يف املعاهدةمنصوص عليه أجل آخر أو أي    - شهرا   ١٢أجل  غضون  

فإهنــا حتــتفظ بكامــل ، الــتحفظ أثــر قــانوين علــى آثــار  يف حــد ذاهتــا أياالعتراضــات ال حتــدث
ــها إزاء اجلهــة املتحفظــة   ــ -قيمت ــيت تكتنــف صــحته   يتال ــه إىل الــشكوك ال ــدول  وإزاء - تتنّب ال

ُيطلب منـها البـت يف صـحة        أي سلطة ميكن أن      األخرى، وإزاء    املنظمات املتعاقدة  و أ املتعاقدة
االعتراضـات   (١٥-٦-٢اليت أُبـديت بـشأن املبـدأ التـوجيهي      وقد شددت التعليقات. التحفظ
  :على هذه النقطة بشكل واضح) املتأخرة

فهـــي تـــسمح للـــدول : بـــل العكـــس. وال جيـــوز شـــجب هـــذه املمارســـة بالتأكيـــد ”  
واملنظمــات الدوليــة بــأن ُتعــرب، عــن طريــق االعتراضــات، عــن وجهــة نظرهــا بــشأن   

فترة تتجاوز اثـين عـشر شـهراً، وهـو أمـر            صحة حتفظ ما، ولو كان صادراً قبل ذلك ب        
ال خيلــو مــن الفائــدة، حــىت لــو كانــت هــذه االعتراضــات املتــأخرة ال ُتحــدث أي أثــر   

  .)٨٢١(“قانوين مباشر
تعتربها اجلهات اليت أصـدرهتا     االعتراضات على التحفظات اليت     ب فيما يتعلق  بداهةوهذا ينطبق   
  .غري صحيحة

_________________ 
أوضحت احلكومة اإليطالية يف اعتراضها على التحفظات املتأخرة الـيت أبـدهتا بوتـسوانا بـشأن العهـد الـدويل              )٨١٩(

 من اتفاقيـة فيينـا   ١٩مهورية اإليطالية تعترب، وفقا للمادة حكومة اجل’’اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بأن   
. تتنـاىف مـع موضـوع العهـد وغرضـه       ] الـيت أبـدهتا بوتـسوانا     [، أن التحفظـات     ١٩٦٩لقانون املعاهدات لعـام     

‘‘  وميكـن بالتـايل أن تكـون حمـل اعتـراض يف أي وقـت               ٢٠فهذه التحفظات ال تدخل يف نطاق تطبيق املـادة          
)  ,http://treaties.un.org/، )Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: علــى املوقــع 

[chap. IV, 4](         ؛ وانظر أيضا اعتراض إيطاليا على حتفـظ قطـر بـشأن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملناهـضة التعـذيب
وانظـر  ]. Chap. IV. 9[ع نفـسه،  املرجـ  ،وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة 

كذلك املوقف الذي أعربت عنه السويد يف إطار اللجنة السادسة عنـد النظـر يف تقريـر جلنـة القـانون الـدويل                       
  .٢٢، الفقرة ٦، الصفحة )A/C.6/60/SR.14(عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني 

ال واملكسيك على التحفظ الـذي أبدتـه قطـر          لالطالع على أمثلة أخرى حديثة، انظر اعتراض كل من الربتغ          )٨٢٠(
 Traités multilatéraux déposésلــدى االنــضمام إىل اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  

auprès du Secrétaire généra    املوقـع علـى http://treaties.un.org/ [chap. IV, 8] .    وقـد أبـدي االعتراضـان يف
، يف حــــني قــــام )C.N.264.2010.TREATIES-16 و C.N.260.2010.TREATIES-16 (٢٠١٠مــــايو / أيــــار١٠

  .٢٠٠٩مايو / أيار٨األمني العام بتبليغ صك انضمام قطر يف 
ــم       )٨٢١( ــستون، امللحــق رق ــة وال ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــصف)A/63/10 (١٠الوث ، ١٩١حة ، ال

  . من التعليق٣ الفقرة
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ــد أن  - ٥١٣ ــأخرة    ي ينبغــال هــذه املالحظــة  بي ــداء اعتراضــات مت ــى إب ــشجيعا عل ــرب ت أن تعت
اجلهـة  صلحة فخدمـةً ملـ  . ال أثـر لـه  باطـل  حتفـظ  عتـراض،  اال، حىت مـن دون   التحفظ أن بذريعة

سـتقرار احلـاالت القانونيـة      وخدمـةً ال  ،   األخـرى  الدول املتعاقدة واملنظمات املتعاقـدة    و املتحفظة
ــم   ــشكل أع ــداء ، ووضــوحها ب ــى التحفظــات   االعتراضــات عُيستحــسن إب ــصحيحة ل ــري ال ، غ

جلميـع اجلهـات الفاعلــة أن تقـّيم احلالـة القانونيــة      يتــسىن حـىت أسـرع وقــت ممكـن   وإبـداؤها يف  
الــدائر احلــوار مــن تــدارك عــدم الــصحة يف إطــار     عنــد االقتــضاء  وتــتمكن اجلهــة املتحفظــة   

  .التحفظات بشأن
 ٤-٥-٤وع مبـدأ تـوجيهي    مشرتعتمد هذه االعتبارات، ميكن للجنة أن     وبالنظر إىل  - ٥١٤
وجـه  ب، و الـصحيحة  التحفظـات غـري      إزاءردود الفعـل    علـى    القواعـد الـيت جيـب تطبيقهـا          يوجز

ميكــن ي ذالــوهــو املــشروع  هــذه التحفظــات، بــشأن  الــيت تــصدرعتراضــاتاال أخــص، علــى
  :صياغته كما يلي

  
  التحفظ غري الصحيحد الفعل على ردو  ٤- ٥- ٤    

منظمـة دوليـة    دولـة متعاقـدة أو   على رد فعـل     صحيح غريآثار بطالن حتفظ    ال تتوقف     
  .متعاقدة

وفقــا لــدليل مــا  صــحة حتفــظ نظرهــا يفبعــد ، دوليــةالنظمــة امللدولــة أو وإذا اعتــربت ا  
 كـان عليهـا مـع ذلـك أن تبـدي اعتراضـا معلـال                ،صـحيح أن هـذا الـتحفظ غـري        هذا،  املمارسة  

  .يف أقرب وقت ممكنبشأنه 
  

  على العالقات التعاهدية بني األطراف املتعاقدة األخرى  ما أثر حتفظ انعدام  -  ٤  
  :صراحة على ما يلي فيينا اتفاقييت من ٢١املادة  من ٢ تنص الفقرة - ٥١٥

يف ألطـراف األخـرى يف املعاهـدة        إىل ا أحكـام املعاهـدة بالنـسبة       مـن    الـتحفظ    ال يغري ”  
  . “ بينهاعالقاهتا فيما

ات التعاهديــة بــني األطــراف األخــرى يف املعاهــدة لعالقــفــإن اومبوجــب هــذا احلكــم،  - ٥١٦
 هـذه هـو صـون     ‘‘ عالقـات القانونيـة   النـسبية   ’’ مـن قاعـدة   والقـصد   . تتغري مبوجـب الـتحفظ     ال

 النظـام  ولـئن كـان هـذا   .  األطـراف األخـرى يف املعاهـدة      الـذي يطبـق فيمـا بـني        املعياريالنظام  
الـذي  (عـين بـاألمر النظـام العـام للمعاهـدة           املالـتحفظ   وإزاء   املتحفظـة    اجلهـة إزاء  ميثـل    املعياري

  نظامـا وحيـدا  لـيس ، فإنـه  ) جزئيـا فقـط بـسبب الـتحفظ الـذي أبدتـه      ةتلتـزم بـه اجلهـة املتحفظـ    
ــضرورة ــراف األخــرى   إذ بوســع بال ــها  األط ــرهن موافقت ــضا أن ت ــايل تحفظــات ب أي ــدل بالت  تع
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بيـد   .)٨٢٢(٢١ مـن املـادة      ٣رة   أو الفقـ   ١ يف الفقـرة     ا املنصوص عليه  يف احلدود عالقاهتا املتبادلة   
ترمي إطالقا إىل احلد مـن تكـاثر الـنظم املعياريـة يف إطـار معاهـدة معينـة، وإمنـا                    ال   ٢ الفقرة   أن

 مـن جهـة، وكـل       املتحفظـة  العالقـات الثنائيـة بـني الدولـة          يف آثـار الـتحفظ      تتوخى فقط حـصر   
  .  أخرى، من جهة أخرى متعاقدةدولة
ــصر نطــاق - ٥١٧ ــق وال يقت ــيت أُقــرت ’’ علــى التحفظــات  ٢فقــرة  ال تطبي أي ، فحــسب‘‘ ال

ومــع ذلــك، . ٢٣ و ٢٠ و ١٩ املــواد الــشروط املنــصوص عليهــا يف التحفظــات الــيت تــستويف
ة  صــح الــتحفظ ينطبــق بــصرف النظــر عــنمبــدأ نــسبيةذلــك أن . تناقــضا حتريريــا ُيعــد هــذا ال

بالتحفظــات ا يتعلـق  فيمـ ويتــضح ذلـك بـشكل خــاص   . املاديـة أو الرمسيـة   الـتحفظ مـن الناحيــة  
 لفائـدة اجلهـة الـيت أبـدهتا وبطبيعـة احلـال            -الـيت تكـون حبكـم بطالهنـا بـال أثـر             ،  الصحيحة غري

  .)٨٢٣(لفائدة األطراف األخرى يف املعاهدة أو إضرارا هبا
ــار         - ٥١٨ ــا يف آث ــيت أثاره ــتحفظ أو االعتراضــات ال ــول ال ــؤثر قب ــك، ال ي ــى ذل ــالوة عل  وع

 الثنائية بني اجلهة املتحفظة وكـل طـرف مـن األطـراف املتعاقـدة               التحفظ خارج إطار العالقات   
ــتحفظ جتاههــا   حيــدد وإمنــا . األخــرى ــر ال قبلــت  أي األطــراف الــيت  - فقــط األطــراف الــيت أُق
أي  - بينها وبـني األطـراف الـيت ال ينـتج الـتحفظ أثـرا جتاههـا           من أجل التمييز     - )٨٢٤(التحفظ

املتعاقـــدة  الــدول  جممــوع  يف العالقــات بــني   أمــا . علــى الـــتحفظ تلــك الــيت أبــدت اعتراضــا     
 ، فــال ميكــن للــتحفظ أن يغــري أو يــستبعداجلهــة املتحفظــةغــري املنظمــات املتعاقــدة األخــرى  أو

 املعاهدة، أو اآلثـار القانونيـة املترتبـة      يف معينةأحكام  حكم معني أو    اآلثار القانونية املترتبة على     
أن تكــون تلــك الــدول أو املنظمــات  هــذا الــصدد   وال يهــم يف- يف حــد ذاهتــاعلــى املعاهــدة 

  .قبلت التحفظ أو اعترضت عليه قد
فــإن لنــا أن نتــساءل عمــا إذا   أي قيــد أو اســتثناء، تتــضمن ال ٢ ولــئن كانــت الفقــرة - ٥١٩
ــت ــسبية ’’ قاعــدة كان ــة الن ــات القانوني ــة امل بتلــك الدرجــة ‘‘ عالق ــا  طلق ــنص عليه ــيت ت ــذه ال   ه

  

_________________ 
  .١٤٢  أعاله، الصفحة٤٦٢احلاشية ، F. Hornانظر  )٨٢٢(
  . أعاله٤٣٤ إىل ٤٢٠انظر الفقرات من  )٨٢٣(
 ١٩٩، الفقـرات مـن      ]A/CN.4/614/Add.2) [ ٢٠٠٩( التحفظـات علـى املعاهـدات        عـن التقرير الرابع عشر     )٨٢٤(

  .٢٣٦إىل 
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املعنـون   حبـذر أكـرب يف مرفـق تقريـره األول     الـسري مهفـري والـدوك   فقد أشار إليها     .)٨٢٥(الفقرة
 Historique de la(‘‘ سألة التحفظــات علــى االتفاقيــات املتعــددة األطــرافملــ نبــذة تارخييــة’’

question des réserves aux conventions multilatérales  (ال يــؤثر الــتحفظ   ’’:حيــث قــال
مـا  وهـذا يـثري الـسؤال ع    .)٨٢٦(‘‘والـدول األخـرى   املتحفظـة    العالقات بني الدولـة    إال يف    مبدئيا

  . مبدأ النسبيةال ميكن أن ينطبق عليهاإذا كانت هناك معاهدات 
 ٢٠ مــن املــادة ٣ و ٢دات احملــددة املــشار إليهــا يف الفقــرتني  ومــن املؤكــد أن املعاهــ  - ٥٢٠

حمدودة نوعـا مـا يف      نية   العالقات القانو  نسبيةصحيح أن   و.  استثناء من قاعدة النسبية    تشكل ال
هذه االتفاقيات، ولكن ليس فيما يتعلـق بعالقـات الـدول األطـراف األخـرى فيمـا بينـها،            إطار  

  . أيضا دون تغيريتظلاليت و
ــنح        - ٥٢١ ــل أن مت ــا بالكام ــيت جيــب تطبيقه ــدات ال ــار املعاه ــتعني يف إط ــدول  ويف حــني ي ال

مـن املؤكـد أن هـذه       ،  آثـاره لـتحفظ   ا ُينـتج لكـي   موافقتـها   املتعاقدة واملنظمـات املتعاقـدة مجيعـا        
األطـراف  نفـسها فيمـا بـني    لمعاهـدة  ل تعـديال يف حد ذاهتا املوافقة املمنوحة باإلمجاع ال تشكل   

  داخـل املعاهـدة    بـني نظـامني معيـاريني     ،  وبالتايل، يتعني التمييز، يف هذا املقام أيضا      . يف املعاهدة 
 األطـراف   وكل طرف من   املتحفظة   اجلهة بني   الذي حيكم العالقات  فمن جهة، النظام    : نفسها

ــتحفظيفتــرض أهنــا قبلــت مجيعهــا   الــيتاألخــرى  حيكــم  النظــام الــذي ، أخــرىجهــةمــن و، ال
  عالقـات األطـراف األخـرى فيمـا بينـها           إذ تظـل   .فيمـا بينـها    األطـراف األخـرى   عالقات هـذه    

  .تغيري دون
فبـالرغم مـن   . مـات الدوليـة   الـصكوك التأسيـسية للمنظ     ونفس املنطق ينطبق يف سـياق        - ٥٢٢

 العالقـات   شـيئا يف  غـري   ت ال   اباإلمجاع، فإهن بالضرورة موافقة    ال تكون  يف هذه احلالة     أن املوافقة 
 األغلبيــة علــى األعــضاء نظــاموكــل مــا يفرضــه . اجلهــة املتحفظــةغــري  بــني األطــراف التعاهديــة

لـتاليف نـشوء نظـم معياريـة        الذين ميثلون األقلية هو موقـف حمـدد إزاء اجلهـة املتحفظـة، وذلـك                
ــتحفظ مــن جانــب جهــاز املنظمــة        ــول ال ــإن قب ــا، ف ــا هن ــسي، أم متعــددة داخــل الــصك التأسي

_________________ 
املعاهـدة بالنـسبة   م التحفظ ال يغري من أحكـا ”من الواضح طبعا أن ’’ما يلي ) R. Szafarz(شافارز . يؤكد ر )٨٢٥(

 ,« Reservations to Multilateral Treaties »).“ بينــهايف عالقاهتــا فيمــاألطــراف األخــرى يف املعاهــدة إىل ا

Polish Yearbook of International Law, vol. 2, 1970, p. 311) [il est bien sûr évident que ‘la réserve ne 

modifie pas les dispositions du traité à l’égard des autres parties inter se’ (traduction du Rapporteur 

spécial)  
 A/CN.4/144 ،Annuaire de la Commission du Droit Internationalالتقريـر األول عـن قـانون املعاهـدات،      )٨٢٦(

1962, vol. II, p. 87 (mote 5)] التأكيد مضاف.[  
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ــة   ،الــذي يعمــم تطبيــق الــتحفظ، ورمبــا حــصرا   هــو  يف عالقــات األطــراف األخــرى مــع الدول
  .املنظمة املتحفظة أو

 الـتحفظ   فـإن  ،)٨٢٧( وحىت يف حالة املوافقـة باإلمجـاع علـى حتفـظ غـري صـحيح مبـدئيا                 - ٥٢٣
 النظــام املعيــاري يعــدل هــو الــذي لــيس مبوجــب موافقــة األطــراف‘‘ الــذي يــصبح صــحيحا’’
وصـحيح أن هـذا النظـام املعيـاري خيـضع للتغـيري             . طبق بني األطراف األخـرى    ُي الذي‘‘ العام’’

عاهـدة  امل لكـي تتوافـق    من حيث رفع املنع عن التحفظ أو تعديل موضوع املعاهـدة أو غرضـها             
ترتـب عليـه    ي تعديل املعاهدة علـى هـذا النحـو مـع مـا            بيد أن . مع التحفظ ) ها التحفظية وبنود(

الــدول املتعاقــدة  وإمنــا ملوافقــة ،ال يكــون نتيجــة للــتحفظمجيــع األطــراف إىل آثــار بالنــسبة مــن 
 اتفــاق يرمــي إىل تعــديل املعاهــدة  ها باإلمجــاع، وهــي املوافقــة النــاجم عنــ واملنظمــات املتعاقــدة

  .)٨٢٨( فيينايت من اتفاقي٣٩ وفقا للمادة ن بإبداء التحفظاإلذ هبدف
 التعاهديـة  عالقاهتـا  تغـيري  حتـتفظ دائمـا حبريـة     اإلشـارة أن األطـراف      بدر  جي ومع ذلك،    - ٥٢٤

هذه اإلمكانيـة، عـن طريـق االسـتدالل بالـضد،           وميكن استنتاج    .)٨٢٩(ذلكل ارتأت ضرورة إذا  
 ١٩٦٦املواد املتعلقـة بقـانون املعاهـدات لعـام           مشاريع من   ١٩شروع املادة   مل اللجنة   شرحمن  

  ونصه أن التحفظ) ١٩٦٩ من اتفاقية عام ٢١ي أصبح املادة ذالو(
ال يغري مـن أحكـام املعاهـدة بالنـسبة إىل األطـراف األخـرى يف املعاهـدة يف عالقاهتـا                     ”  

ــا         ــدة يف عالقاهتـ ــود املعاهـ ــن بنـ ــدا مـ ــفه بنـ ــراف بوصـ ــه األطـ ــا مل تقبلـ ــها مـ ــا بينـ فيمـ
  .)٨٣٠(“ادلةاملتب

الــيت درجــت علــى  اللجنــة، وفقــا للممارســة قــد ترغــبيف ضــوء هــذه املالحظــات،  و- ٥٢٥
 ٢ يستنـسخ نـص الفقـرة        ٦-٤ مبـدأ تـوجيهي    دليل املمارسة مشروع     يف أن ُتدرج يف   ،  اتباعها

  : من اتفاقييت فيينا٢١من املادة 
  

ظمات املتعاقدة األخرى انعدام أثر التحفظ يف العالقات بني الدول املتعاقدة واملن  ٦- ٤    
  جلهة املتحفظةا  غري

يف ألطــراف األخــرى يف املعاهــدة  إىل اأحكــام املعاهــدة بالنــسبة  ال يغــري الــتحفظ مــن    
  .  بينهاعالقاهتا فيما
_________________ 

  . أعاله٤٩٩ إىل ٤٩٤انظر الفقرات من  )٨٢٧(
  . أعاله٤٩٤انظر الفقرة  )٨٢٨(
  .١٤٣  و١٤٢ أعاله، الصفحتان ٤٦٢ احلاشية ،F. Hornانظر  )٨٢٩(
  .Annuaire de la Commission du Droit International 1966, vol. II, p. 227, par.1: انظر )٨٣٠(
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 بنـدا حقيقيـا    باعتبـاره    الـتحفظ قبـول   مـن    وعالوة على ذلك، ال شيء مينـع األطـراف           - ٥٢٦
بيـد  .  ضـرورة لـذلك    ارتـأت  املعاهدة إذا     أحكام  أي حكم آخر من    تعديلملعاهدة أو   ا من بنود 

 على النحـو احملـدد يف       -مبوجب قبول التحفظ     حبكم الواقع    أن هذا التعديل ال ميكن أن حيدث      
 ينبغـي علـى أي حـال اتبـاع        ولـذلك،   . كمـا ال ميكـن افتراضـه       ،٦-٤مشروع املبدأ التوجيهي    

الذي تـنص    اإلجراء   اتباعتعذر ذلك،   ، أو إذا     هلذا الغرض   املعاهدة اليت تنص عليها  اإلجراءات  
ورمبا يكون تعديل املعاهدة برمتها أمـر ضـروري بـل           .  وما يليها  ٣٩ املواد فيينا يف    عليه اتفاقيتا 

. بيـد أن هـذه الـضرورة تتوقــف علـى كـل حالـة وتظــل متروكـة لتقـدير األطــراف         .)٨٣١(والزم
 مـن  ٢١ مـن املـادة   ٢ الفقـرة  وهلذا السبب ال يبدو من الالزم وضع استثناء للمبدأ املطـروح يف        

ــا  ــاقييت فيين ــدأ التــوجيهي       . اتف ــشروع املب ــك، ميكــن صــياغة م ــة خــالف ذل ــأت اللجن   وإذا ارت
  : على النحو التايل٦-٤

  
 األخرى  واملنظمات املتعاقدةأثر التحفظ يف العالقات بني الدول املتعاقدةانعدام   ٦- ٤    

  اجلهة املتحفظة  غري
يف طــراف األخــرى يف املعاهــدة  إىل األعاهــدة بالنــسبة  أحكــام املمــنالــتحفظ ال يغــري   

  .] تطبيقهبشأن تربمه األطراف اإلخالل بأي اتفاق دون،  [عالقاهتا فيما بينها
  

_________________ 
اسية، واليت ال يـتمكّن فيهـا مبـدأ املعاملـة           ميكن أن تنشأ هذه احلالة ال سيما يف املعاهدات املتعلقة باملواد األس            )٨٣١(

وقـد  ). ٣٥٦ أعـاله، الـصفحة      ٤٤٩شـريمرز، احلاشـية     . ج. هــ (التوازن بني األطراف    ‘‘ استعادة’’باملثل من 
علـى إمكانيـة تعـديل    ) ج( ٢ هتـا  تـنص يف فقر   ١٩٦٨ من االتفاق الدويل للسكر لعـام        ٦بدا بالفعل أن املادة     

أي يف احلـاالت    [يف أي حالـة أخـرى ُتبـدى فيهـا التحفظـات             ’’: بالتحفظاختلت  األحكام اليت يتبني أهنا قد      
، ينظـر اجمللـس فيهـا ويقـرر بتـصويت خـاص مـا إذا كـان                ]اليت ميس فيها التحفظ باألداء االقتصادي لالتفـاق       

شـية  إمـبري، احلا . هــ . وانظر أيضا ب). التأكيد مضاف . (‘‘وشروط هذا القبول إذا اقتضى األمر     يتعني قبوهلا   
  .١٤٣  و١٤٢ أعاله، الصفحتان ٤٦٢هورن، احلاشية . ؛ وف٢٥٠ أعاله، الصفحة ٤٦٥


