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 االذفاقُاخ انذونُح نحقىق اإلَساٌعهً انرحفظ 

 Reserves on international human rights treaties 

 سالم حوةد. 
 جــامعة غرداية، أاستاذ محاضر 

 المقال0272   / .21/ 71: تاريخ قبول المقال              0272   / .20/ 71 :تاريخ استالم المقال تار
 .....……/ ...….…/....……: تاريخ قبول المقال.....……/ ...….…/....……: يخ إرسال المقال

 :الممخص
الف ىناؾ نظاما  تشيد البشرية أزىى عصور حقوؽ اإلنساف وال شؾ أف قادـ األياـ سيكوف األزىى ذالؾ

قانونيا ظير يعرؼ بالقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ، ىذا الواقع يطرح إشكالية حوؿ مدى تالؤـ ىذا 
 النظاـ القانوني مع حؽ إجرائي يعترؼ بو قانوف المعاىدات لمدوؿ وىو التحفظ .

نساف وقؽ القواعد ىذا المقاؿ معالجة إشكالية مستقبؿ التحفظ عمى االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلعالج 
الثابتة قي قانوف المعاىدات وما درجت عميو ممارسة الدوؿ حيث نمحظ تناميا إلجراء جديد يعرؼ 
باإلعالنات التفسيرية ، ىؿ بطؿ التحفظ واعترؼ لمدوؿ بحؽ إبداء إعالنات تفسيرية أـ أف الدوؿ ابتدعت 

 حفظ ضمني.اإلعالف التفسيري ىو توعميو قاف  حيمة قانونية لتجاوز ذالؾ
 حقوؽ اإلنساف ، قانوف المعاىدات ، االتفاقية الدولية ، التحفظ ، اإلعالف التفسيري.الكممات المفتاحية : 

Abstract:) 
The emergence of the international human rights law is a proof of the slow but 

sure march of international law towards the construction of an effective and  fair 

international legal order where the respect of human rights, in all time is its first 

concern. 

This progress makes the future of the reserves - which is a right recognized to 

the state of by the law of treaties- uncertain . This article responds to this 

problem in the light of the modern practices of States, especially with the 

common use of a process called interpretative declarations. 

Key Word : international human rights law , law of treaties, reserves, 

interpretatitive declarations. 
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 المقدمة:
التاريخية أف االتفاقيات الدولية ترجع إلى ما قبؿ ميالد المسيح حيث دأبت الكيانات  ائؽتؤكد الحق     

السياسية عمى إبراـ اتفاقيات تتعمؽ بمسائؿ السمـ والحرب والتجارة حيث تقوـ ىذه االتفاقيات عمى أساس 
 إبداء كؿ طرؼ رضاه الكامؿ والمطمؽ بالتحمؿ بااللتزامات المتضمنة قي االتفاقية .

كاف يجب انتظار بداية القرف التاسع عشر حتى يبدأ تتبمور ممارسة جديدة سميت بالتحفظ البداية      
ثـ ترسخت مع  1815كانت باعتراض مممكة السويد ومممكة النرويج عمى الوثيقة الختامية لمؤتمر قينا 

يا ، يقـو تحفظا عمى االتفاقيات التي تـ صوغ 65حيث شيد األخير  1907و 1877مؤتمرات الىاي 
" أي القبوؿ الصريح أو الضمني لمتحفظ  unanimity doctrineنظاـ التحفظ عمى " نظرية اإلجماع  

مف كؿ الدوؿ األطراؼ ما يعني أف رقض أي دولة طرؼ لمتحفظ يمنع أف تصبح الدولة صاحبة التحفظ 
 طرقا قي االتفاقية .

ت اعتراض بريطانيا عمى التحفظ الذي تقدمت لقد كرس نظاـ عصبة األمـ ىذه المقاربة حيث اعتنق     
يعني توقيعيا باطال ما المتعمقة بمحاربة المخدرات واعتبرت أف تحفظيا و  1926بو النمسا عمى اتفاقية 

، قي المقابؿ طور النظاـ القانوني لدوؿ أمريكيا الالتينية مقاربة مخالفة تعتبر أف كال مف 1أنيا ليست طرقا
فظ والدولة التي أبدت رقضيا تبقى أطراقا قي االتفاقية المتعددة األطراؼ ولكف الدولة التي أبدت التح

، بقي االنقساـ الدولي حوؿ التحفظ قي نظاـ األمـ المتحدة حيث 2العالقة التعاقدية بينيما ىي التي تنعدـ
مـ مع تخفيؼ كانت سائدة ثالث آراء ؛ أوال سعى األميف العاـ لألمـ المتحدة إلى تكريس مقاربة عصبة األ

قي شرط اإلجماع ، ثانيا موقؼ الدوؿ األمريكية وثالثا موقؼ الدوؿ الشيوعية وعمى رأسيا االتحاد 
السوقييتي التي طالبت باحتراـ سيادة الدوؿ وىو ما يفيـ منو اشتراط القبوؿ الصريح لمدوؿ األطراؼ لكؿ 

/  478ية العامة لألمـ المتحدة القرار إلى إصدار الجمع 1948تحفظ ، أدى التحفظ عمى اتفاقية اإلبادة 
المتضمف طمب رأي استفتائي مف لمحكمة العدؿ الدولية عف مشروعية تمؾ التحفظات وىو ما  1950

يعتبر قرصة ذىبية لحسـ موضوع التحفظ ، أكدت المحكمة أف اتفاقية اإلبادة ال تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ 
ة لذالؾ ال مجاؿ لمحديث عف مساواة عقدية أو تساو بيف شخصية لمدوؿ األطراؼ بؿ تحقيؽ أىداؼ إنساني

الحقوؽ وااللتزامات لذالؾ تجاىمت المحكمة الممارسة الدولية وأصدرت قرارا بأغمبية بسيطة ضمنتو معيارا 
                                                 

1
 - The United Kingdom objection was formally accepted by the council of the league .(In order that 

any reservation whatever may be validly made in regard to a clause of the treaty, it is essential that it 

should be accepted by all the contracting parties, as would have been put forward in the course of the 

negotiations. If not, the reservation, like the signature to which it is attached, is null and void ). 
2
 - Havana Convention on Treaties, 1928. (Article 6 stipulated: In case the ratifying States make 

reservations to the treaty it shall become effective when the other party informed of the reservations 

expressly accepts them, or having failed to reject them formally, should perform action implying its 

acceptance. In international treaties celebrated between different States, a reservation made by one of 

them in the act of ratification affects only the application of the clause in question in the relation of the 

other contracting States with the State making the reservation). 
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لمشروعية التحفظ يتعمؽ بموضوع وىدؼ االتفاقية حيث يكوف التحفظ مشروعا متى ما تطابؽ مع ىدؼ 
ى أف الدولة التي أبدت التحفظ تكوف طرقا قي االتفاقية متى ما تطابؽ تحفظيا مع وموضوع االتفاقية بمعن

، قامت الجمعية العامة 3ىدؼ وموضوع االتفاقية وليس القبوؿ الصريح أو الضمني لباقي الدوؿ األطراؼ
بتكميؼ لجنة القانوف الدولي بالتطرؽ إلى مسألة التحفظ قي إطار عمميا بتقنيف القانوف الدولي ، انتقدت 
المجنة رأي المحكمة وضمنت تقريرىا السنوي تحبيذىا مواصمة العمؿ بقاعدة اإلجماع ، سعت الجمعية 

دولة  23بعد تصويت  1952/  598القرار العامة لألمـ المتحدة لمفصؿ قي المسألة حيث أصدر 
أعتبر بأنو أىـ النصوص قي تاريخ قانوف المعاىدات ومضمونو دعوة األميف  7وامتناع  18ومعارضة 

العاـ مواصمة عممو كجية إيداع قيما تعمؽ باالتفاقية الدولية متعددة األطراؼ مع عدـ إبداء رأيو حوؿ 
لمقدمة وترؾ كؿ دولة طرؼ حرة قي إبداء رأييا حوليا ما يكرس األثر القانوني لمتحفظات واالعتراضات ا

تجاوز قاعدة اإلجماع بالنسبة لالتفاقيات التي تدخؿ حيز النفاذ بعد صدور القرار ، أصدرت الجمعية 
عمى كؿ االتفاقيات الدولية المتعددة  598الذي مضمونو سرياف القرار  1960/  1542العامة قرارىا  

نقاش الذي دار قي لجنة القانوف الدولي لصالح تكريس ثنائية التحفظ والقبوؿ قي إطار األطراؼ ، حسـ ال
 ىدؼ وموضوع االتفاقية ما ميد الطريؽ أماـ االعتراؼ بمكنة التحفظ قي االتفاقيات الدولية .  

وعا لذلؾ نمحظ بروز قر ازدىار وتوسع القانوف الدولي العاـ لقد أدت مأسسة التنظيـ الدولي إلى      
ما جعؿ بعض  جديدة  لو كالقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي لمبيئة والقانوف الدولي الجنائي

الفقو يعتبره تغوال لالختصاص الدولي عمى حساب االختصاص الوطني لكف نعتقد أف األمر غير ذالؾ 
كؿ مسالة تعجز الدوؿ عف  قالقاعدة ىي أف الدوؿ ىي مف تصنع القانوف الدولي تبعا لحاجتيا حيث أف

التصدي ليا منفردة ألنيا تيـ كؿ الدوؿ أو تستمـز تكاتفيا تصبح نواة لتبمور قرع جديد لمقانوف الدولي 
، يطرح ىذا ومثاؿ ذالؾ ؛ البيئة ، استغالؿ البحار ، الحدود ، المعاىدات ، االقتصاد واالستثمار ...الخ 

       قي القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف . التطور النوعي بحدة إشكالية حوؿ التحفظ 
 ظهور القانون الدولي لحقوق اإلنسان - 7

لقد ظير القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف نتيجة لمسار تاريخي ابتدأ مع بداية القرف التاسع عشر      
القانوف  وانتيي مع نياية القرف العشريف ، يتميز بمرحمتيف أساسيتيف ؛ األولى ىي مرحمة بناء قواعد

                                                 
3
 - The International Court of Justice (ICJ ) ,  1591 Genocide Convention . (a State which has made and 

maintained a reservation which has been objected to by one or more of the parties to the Convention 

but not by others, can be regarded as being a party to the Convention if the reservation is compatible 

with the object and purpose of the Convention; otherwise, that State cannot be regarded as being a 

party to the Convention) . 
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الدولي لحقوؽ اإلنساف وىي مرحمة مفتوحة حيث أف صوغ نصوص قانونية دولية ترتبط بتطور الوعي 
 .4الثانية ىي مرحمة إعماؿ وتفعيؿ تمؾ القواعد ،نتيجة لجيود الفقو والمنظمات غير الحكومية الدولية  

يعرؼ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف بأنو أحد الفروع الجديدة لمقانوف الدولي العاـ التي تيتـ بحماية      
حقوؽ اإلنساف وذالؾ عبر صوغ اتفاقيات دولية تحدد مضموف ىذه الحقوؽ وآليات تفعيميا ، تقوـ الدوؿ 

اـ وترقية حقوؽ اإلنساف لمواطنييا باالنضماـ الطوعي ليذه االتفاقيات اقتناعا منيا ووعيا بأىمية احتر 
وذالؾ أوال بإدراج االتفاقية قي نظاميا القانوني وثانيا تحمميا بالتزاـ مسائمة المجاف المختصة عف مدى 

 .5تنفيذىا لاللتزامات االتفاقية عبر تقديـ تقارير ابتدائية ودورية واالعتراؼ لمواطنييا بحؽ التشكي 
  مميزات؛وؽ اإلنساف بجممة يتميز القانوف الدولي لحق     

قواعد اتفاقية متعددة األطراؼ يترتب عمى ذالؾ نتيجتيف ؛ أوال ال مجاؿ لمتحجج بأنيا تنتيؾ سيادة  - 1
أكدت محكمة العدؿ الدولية الدائمة " إف حؽ إبراـ المعاىدات يعد أحد الدوؿ وتتدخؿ قي مسائؿ داخمية ققد

أىـ مظاىر سيادة الدولة واستقالليا ، وعندما تقـو الدوؿ بإبراـ اتفاقيات خاصة بحقوؽ اإلنساف قيذا يعني 
مف  ، كاف ال بد6قي رأييا االستشاري المتعمؽ قبوليا باف المسألة لـ تعد مف صميـ اختصاصيا الداخمي " 

، 7اعتناؽ آلية التحفظ ألنو السبيؿ الوحيد لتحقيؽ انضماـ أكبر عدد مف الدوؿ التفاقيات حقوؽ اإلنساف
لكف تـ تقنيف التحفظ بحيث ال يمكف لمدوؿ األطراؼ التحفظ إذا كاف يخالؼ أحكاـ االتفاقية ، تدريجيا 

 ة إصدار إعالنات تفسيرية .اعتنقت اتفاقيات حقوؽ اإلنساف منع التحفظ ومع ذالؾ تركت لمدوؿ مكن
تمثؿ حقوؽ اإلنساف نظاما قانونا موضوعيا يقوـ عمى قواعد عرقية واتفاقية تحدد بدقة االلتزامات  – 2

التي تتحمؿ بيا كؿ دولة طرؼ حيث يتـ تنفيذ ىذه االلتزامات عبر إنشاء لجنة يسند ليا السير عمى 
ع الدولي حرص الدوؿ عمى العمؿ والتعاوف مع ىذه المجاف مراقبة مدى وقاء الدوؿ بالتزاماتيا ، يؤكد الواق

وذالؾ بتقديـ اؿ تقارير الدورية وقبوؿ مناقشة شكاوي الدوؿ األطراؼ قي االتفاقية وشكاوي األقراد . 
 البعثات الدولية التي تعتمد تقديـ المساىمة المالية وسيمة ترغيب لتحقيؽ تعاوف الدوؿ .    

                                                 
4

اَظر حىل انرطىر انرارَخٍ نهقاَىٌ انذونٍ نحقىق اإلَساٌ : يحًذ َىسف عهىاٌ ، يحًذ خهُم انًىسً ، انقاَىٌ انذونٍ نحقىق     - 

ٌ يذخم فٍ انقاَىٌ انذونٍ نحقىق اإلَساٌ، انجسائر، دَىا ،، عًر سعذ هللا  2009اإلَساٌ ، انجسء األول ، عًاٌ ، دار انثقافح ، 

، كالودَى زَغٍ ، انحًاَح انذونُح نحقىق اإلَساٌ ، ذرجًح فىزي عُسً ، تُروخ ، يكرثح نثُاٌ َاشروٌ ، 1551انًطثىعاخ انجايعُح 

2002. 
5
 - Selon  René Cassin le prix Nobel de la paix 1968 et le père fondateur de la déclaration universelle 

des droits de l’homme : (Le droit international des droits de l’homme est une branche particulière des 

sciences sociales qui a pour objet d’étudier les rapport entre les hommes en fonction de la dignité 

humaine, en déterminant les droits et les facultés dont l’ensemble est nécessaire à l’épanouissement de 

la personnalité de chaque être humain). 
6
  1523ففرٌ  00نرجُُس فٍ ذىَس وانًغرب ، .أَظر  انرأٌ االسرشارٌ نًحكًح انعذل انذونُح انذائًح فٍ قضُح  يراسُى ا- 
7

يٍ اذفاقُح فُُا نهًعاهذاخ انرحفظ  تأَه ؛ إعالٌ يٍ جاَة واحذ أَا كاَد صُغره أو ذسًُره َصذر عٍ انذونح حٍُ  2ذعرف انًادج  - 

انقاَىٍَ إلحكاو يعُُح فٍ انًعاهذج  ذىقُعها او ذصذَقها أو قثىنها أو يىافقرها أو اَضًايها إنً يعاهذج وذهذف ته اسرثعاد أو ذعذَا األثر

 يٍ حُث سرَاَها عهً انذونح انًعُُح ( 
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صفة المبدأ العاـ مف مبادئ القانوف وىي لذالؾ تشكؿ احد مصادر القانوف  اكتسبت حقوؽ اإلنساف – 3
، كما أسبغ اجتياد محكمة العدؿ الدولية مف نظاـ محكمة العدؿ الدولية  38الدولي وقؽ ما أكدتو المادة 

 obligations erga omnes عمييا صفة االلتزامات قي مواجية الكاقة أو التي تطبؽ عمى الجميع 
مصمحة مشروعة لكؿ الدوؿ ألنيا ذات أىمية لكؿ الجماعة الدولية  لتزامات التي يشكؿ الوقاء بياوىي اال

أف انتياؾ تمؾ االلتزامات مف دولة ما يجعؿ كؿ الدوؿ وليست الدولة المضرورة ققط  ، يترتب عمى ذالؾ
 .8لممطالبة بتواقر مسئولية الدولة المنتيكة عمى أساس إتيانيا قعال دوليا غير مشروع

ال نيا تعتبر قواعد حقوؽ اإلنساف أسمى القواعد القانونية حيث تحتؿ أعمى ىـر القواعد الدولية  - 4
القواعد العامة لمقانوف الدولي ويقصد بيا القاعدة المقبولة والمعترؼ بيا  فصفة القواعد اآلمرة م اكتسبت

مف قبؿ المجتمع الدولي ككؿ عمى أنيا القاعػدة التي ال يجوز اإلخالؿ بيا والتي ال يمكف تعديميا إال 
عمى ذالؾ أوال تحمؿ الدوؿ  ، يترتب9بقاعدة الحقة مف القواعد العامة لمقانوف الدولي ليا ذات الطابع

بالتزاـ احتراميا حتى ولو لـ تكف طرقا قييا، ثانيا تكوف المعاىدة باطمة إذا كانت وقت عقدىا تتعارض مع 
 قاعدة آمرة مف القواعد العامة لمقانوف الدولي.  

 تعريف التحفظ   :0
كانت صيغتو أو تسميتو يصدر  تعرؼ اتفاقية قينا لممعاىدات التحفظ بأنو إعالف مف جانب واحد أيا     

عف الدولة حيف توقيعيا أو تصديقيا أو قبوليا أو مواققتيا أو انضماميا إلى معاىدة وتيدؼ بو استبعاد أو 
اعتنقت لجنة  ،10األثر القانوني إلحكاـ معينة قي المعاىدة مف حيث سريانيا عمى الدولة المعنية ؿتعدي

أضاقت أمريف ؛ أوال إخطار الخالقة الذي ترسمو الدولة الخمؼ القانوف الدولي التعريؼ نفسو غير أنيا 
 . 11وثانيا اعترقت بمكنة التحفظ لممنظمات الحكومية الدولية

األصؿ أف التحفظ ىو إعالف أحادي الجانب حتى ولو قامت عدة دوؿ بتقديـ تحفظ مشترؾ عمى نفس 
 الحكـ بؿ وبنفس الصياغة وحتى قي نفس الوثيقة المكتوبة .

 تنقسـ شروط التحفظ إلى شروط شكمية وأخري موضوعية ؛     
 : الشروط الشكمية لمتحفظ 7 – 0

                                                 
8
 - SR Crawford 3rd Report on the Law of State Responsibility UN Doc A/CN.4/507 (2000), para 106. 

( erga omnes partes obligations stem from an international treaty, the term erga omnes obligations is 

employed to   universally recognized obligations of international customary law, owed to the 

international community as a whole ). 
9
 يٍ اذفاقُح فُُا نهًعاهذاخ. 93أَظر انًادج  - 
10

 .  1525د يٍ اذفاقُح فُُا نهًعاهذاخ   1فقرج  2أَظر انًادج  - 
11

 - Report of the ILC on the Work of its Sixty-second Session, UN Doc A/65/10, 2010 . (Reservation” 

means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State or an international 

organization when signing, ratifying, formally confirming, accepting, approving or acceding to a treaty 

or by a State when making a notification of succession to a treaty, whereby the State or organization 

purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application 

to that State or to that international organization).   
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  وىي؛بالرجوع إلى اتفاقية قينا لممعاىدات نجد الشروط الشكمية التي يجب أف تتواقر قي التحفظ      
يعتبر مفوضا أي شخص يممؾ وثيقة التفويض يجب أف يبدى التحفظ مف مفوض الدولة حيث   – 1

الكامؿ التي يقصد بػيا الوثيقػة الصادرة عف السمطة المختصة قي الدولة التي تعيف شخصًا أو أشخاص 
لتمثيؿ الدولػة قي المفاوضة أو قي اعتماد نص المعاىدة أو توثيقو أو قي التعبير عف رضا الدولػة االلتزاـ 

مفوض مف دوف الحاجة إلى ىناؾ  ،12بو أو قي القياـ بأي تصرؼ آخر يتعمؽ بالمعاىدة كإبداء تحفظ
رؤساء ، ثانيا وثيقة التفويض الكامؿ وىـ أوال ؛ رؤساء الدوؿ ، رؤساء الحكومات ، ووزراء الخارجية 

البعثات الدبموماسية الدائمة المعتمد لدى منظمة حكومية دولية أـ أحد أجيزتيا أو الممثؿ المعتمد لدى 
 إبداء التحفظ . وذالؾ بغرض منظمة حكومية دولية أـ أحد أجيزتيا

الكتابة حيث يجب أف يبدى التحفظ كتابة وأف تخطر الدوؿ المتعاقدة والدوؿ األخرى المخولة بأف  - 2
  التحفظ.تصبح أطراقًا قي المعاىدة وذالؾ بتوجيو نسخ مف 

تو إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع عمى المعاىدة الخاضعة لمتصديؽ أو القبوؿ أو المواققة قيجب أف تثب – 3
الدولة المتحفظة رسميًا لدى التعبير عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة وقي مثؿ ىذه الحاؿ يعتبر التحفظ قد تـ 

إخطار ، يمكف لمدولة الخمؼ التي لـ تكف طرقا قي االتفاقية الدولية أف تبدي عند إرساؿ  مف تاريخ تثبيتو 
أف تسحبو ويمكنيا إبداء ما تشاء مف تحفظات  الخالقة بقاء سرياف التحفظ الذي أبدتو الدولة السمؼ وليا

وقي مثؿ ىذه الحاؿ يعتبر التحفظ قد تـ مف تاريخ إرساؿ إخطار عمى أحكاـ االتفاقية إذا كانت جائزة 
 الخالقة . 

يتحمؿ الدوؿ األطراؼ بإبداء القبوؿ الصريح لمتحفظ أو االعتراض عميو كتابة ، يعتبر التحفظ مقبوال  – 4
ا لـ تكف قد أثارت أي اعتراض عميو قبؿ انقضاء قترة أثنى عشر شيرا عمى إشعارىا بو أو مف دولة ما إذ

 . 13قي تاريخ تعبيرىا عف مواققتيا عمى االلتزاـ بالمعاىدة
يستمـز قبوؿ التحفظ أو االعتراض عميو قياـ الدولة الطرؼ بإبالغ جية اإليداع ألف ىذه األخيرة  - 5

ى النحو التالي ؛ إذا منعت االتفاقية التحفظات كاف عمى جية تممؾ اختصاص قحص التحفظات عم
اإليداع رقض قبوؿ أي تحفظ أما إذا أجازت صراحة أو ضمنيا مكنة التحفظات كاف عمييا قبوؿ 
التحفظات إخطار الدوؿ األطراؼ لتقدير مشروعيتيا مف حيث عدـ تعارضيا مع ىدؼ وموضوع االتفاقية 

داع تقوـ الدولة الطرؼ بإبالغ الدوؿ األطراؼ األخرى والدولة ، قي حالة عدـ وجود جية اإلي
 .14المتحفظة

تتحمؿ الدوؿ المتحفظة والدوؿ األطراؼ الراقضة بالتزاـ تقييـ قائدة التحفظ أو االعتراض عمى  – 6
التحفظ لذالؾ يعترؼ لو بمكنة أف تسحب الحقا التحفظ أو االعتراض عف التحفظ ، يصدر قرار سحب 

                                                 
12

 .1525يٍ اذفاقُح فُُا نهًعاهذاخ  0أَظر انًادج  - 
13

 . 1525يٍ اذفاقُح فُُا نهًعاهذاخ   9فقرج  20أَظر انًادج  - 
14

 . 1525ا و ب يٍ اذفاقُح فُُا نهًعاهذاخ   3فقرج  23أَظر انًادج  - 
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االعتراض عمى تحفظ السمطة المختصة قي الدولة وىي ؛ رئيس الدولة ، رئيس الحكومة ،  التحفظ أو
رؤساء البعثات الدبموماسية الدائمة المعتمد لدى منظمة حكومية دولية أـ أحد أجيزتيا أو ووزير الخارجية 

بغرض سحب التحفظ أو االعتراض  وذالؾ أو الممثؿ المعتمد لدى منظمة حكومية دولية أـ أحد أجيزتيا
 .15أف يتـ صوغو كتابة ويبمغ إلى جية اإليداع أو الدوؿ األطراؼ األخرى عمى التحفظ ، يجب 

 57أكدت المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف أف ما درج عميو العمؿ قي أوروبا تؤكد أف إجازة المادة      
ما ىي إجازة مشروطة بتواقر شروط شكمية تتمثؿ قي ؛ مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف لمتحفظ إن

يجب أف تحدد الدولة المتحفظة األحكاـ المتحفظ عمييا تحديدا دقيقا بما ينتفي معو كؿ لبس أو غموض ، 
يجب أف يكوف القانوف الوطني المخالؼ لمحكـ أالتفاقي محؿ التحفظ ناقذا بالفعؿ عمى إقميـ الدولة المعنية 

فظ ، عرض مختصر لمقانوف الوطني الناقذ لألحكاـ التي أنصب التحفظ عمييا ، أدى لحظة إبداء التح
 عدـ احتراـ الدوؿ ليذه الشروط إلى إعالف المحكمة أف التحفظات باطمة.

لمقضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز  1976أكدت المممكة العربية السعودية عمى التزاميا تطبيؽ اتفاقية      
يات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف بشرط أف ال تتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية ضد المرأة وكؿ االتفاق

 24وىو ما يعتبر تحفظا عاما وقضفاضا ، دقع ذالؾ المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف قي التعميؽ العاـ رقـ 
يتصؼ  المتعمؽ بالتحفظ عمى أحكاـ العيد األوؿ المتعمؽ بالحقوؽ المدنية والسياسية أف التحفظ يجب أف

بالدقة والوضوح تبيف قيو الدولة المتحفظة أحكاـ العيد التي تتحفظ عمييا والتشريعات الوطنية التي 
 ، 16تتعارض معيا

 : الشروط الموضوعية لمتحفظ    0 – 0
بالرجوع إلى اتفاقية قينا نجد أف ىناؾ شرطا موضوعيا يتمثؿ قي أف ال يتعارض التحفظ مع موضوع      

ا ، يسمي ىذا الشرط ب " مبدأ التواقؽ " بيف التحفظ وموضوع وغرض االتفاقية وقد المعاىدة وغرضي
نصت عميو صراحة بعض اتفاقيات حقوؽ اإلنساف كاتفاقية منع كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة قي المادة 

فاقيات ، لكف عدـ تحديد قانوف االتفاقيات مضموف مبدأ التواقؽ دقع المجاف المعنية بتنفيذ ات 2ققرة  28
أف الحقوؽ  24حقوؽ اإلنساف تحاوؿ تحديد ذالؾ ، أكدت المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف قي التعميؽ 

التالية الواردة قي العيد األوؿ ال يمكف التحفظ عمييا ؛ تحريـ الرؽ والعبودية ، تحريـ التعذيب والمعاممة 
ينة البراءة ، تحريـ التمييز بكؿ أشكالو ، القاسية والحاطة ، حرية الفكر والضمير ، الحؽ قي الحياة ، قر 

ظيار العناصر المكونة  منع تنفيذ عقوبة اإلعداـ قي األطفاؿ والحوامؿ وحؽ األقميات قي التمتع بيويتيا وا 

                                                 
15

 .1525ُا نهًعاهذاخ يٍ اذفاقُح فُ 23أَظر انًادج  - 
16

 - The Human Rights Committee in its General Comment No 24 , para 7 : ( Reservations must be 

specific and transparent, so that the Committee, those under the jurisdiction of the reserving State and 

other States Parties may be clear as to what obligations of human rights compliance have or have not 

been undertaken. Reservations may thus not be general, but must refer to a particular provision of the 

Covenant and indicate in precise terms its scope in relation thereto). 
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ليا  ، قد يستمـز التحفظ شروطا إضاقية ؛ قبوؿ جميع األطراؼ يتطمب التحفظ يتبيف مف كوف الدوؿ 
وضوع المعاىدة وىدقيا أف تطبيؽ المعاىدة بكامميا بيف جميع األطراؼ المتفاوضة محدودة العدد ومف م

شرط أساسي لمواققة كؿ منيـ عمى االلتزاـ بالمعاىدة ، قبوؿ الجياز المختص قي تمؾ المنظمة حيف 
 .17تكوف المعاىدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطمب التحفظ، ما لـ تنص المعاىدة عمى حكـ مخالؼ

بأنيا اتفاقية أي أف  خصوصا لتزامات الدولية عموما وااللتزامات الدولية لحقوؽ اإلنسافتتميز اال     
الدوؿ ترتضي التحمؿ بيا إراديا ما يرتب االعتراؼ لمدوؿ بمكنة التحفظ التي تمكنيا مف استثناء بعض 

زع بيف األحكاـ أف تسري بحقيا أي ترقض التحمؿ بو نظرا لوجود سبب مبرر بؿ وجيو كمنع وقوع تنا
االلتزامات الدولية االتفاقية والقانوف الوطني ، استبعاد األحكاـ المتضمنة مستوى أقؿ مف مستوى الحماية 
المضموف قي القانوف الوطني ، التخمص مف األعباء المالية التي تترتب عف بعض األحكاـ الف الوضع 

قي الممارسة الدولية قي ميداف حقوؽ االقتصادي والمالي يجعؿ الحكومة عاجزة عف الوقاء بيا ، الثابت 
 اإلنساف أف ىناؾ أربعة مواقؼ مف التحفظ ؛

سكوت االتفاقية عف التحفظ ىنا لمدولة لدى توقيع اتفاقية ما أو التصديؽ عمييا أو قبوليا أو  أوال - 
ؽ إقرارىا أو االنضماـ إلييا أف تبدي ما شاءت مف تحفظات كما ىو الحاؿ قي العيد الدولي المتعم

بالحقوؽ المدنية والسياسية والعيد الدولي المتعمؽ بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقاقية والميثاؽ 
، أكد اجتياد مختمؼ المحاكـ الدولية الحاجة الماسة إلى  1981اإلقريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب 

ماع دولي عمى المسائؿ التحفظ المشروط الذي ينحصر قي المسائؿ الثانوية ألنو يمكف مف تحقيؽ إج
الجوىرية االعتراؼ بالمسائؿ الجانبية المختمؼ عمييا وتركيا جانبا مؤقتا  ، أكدت محكمة العدؿ الدولية  

أف سكوت اتفاقية حقوؽ اإلنساف عف التحفظ ال يعني  1951قي قضية التحفظ عمى " اتفاقية اإلبادة " 
احتراـ موضوع االتفاقية وغرضيا ، اعتنقت لجنة حقوؽ بالضرورة إجازة مطمقة ، يبقى التحفظ حقا مقيدا ب

أنو  1994نوقمبر  02الصادرة قي  24اإلنساف رأي محكمة العدؿ الدولية أكدت قي المذكرة العامة رقـ 
العيد األوؿ  ألف" ال يعقؿ التحفظ عمى أحكاـ واردة قي العيد األوؿ المتعمؽ بالحقوؽ المدنية والسياسية 

يقوـ عمى جممة أحكاـ لحقوؽ مدنية وسياسية تتصؼ بالتداخؿ وتيدؼ إلى ضماف تحقيؽ أىداؼ العيد ، 
يتمثؿ ىدؼ وموضوع العيد األوؿ قي خمؽ معايير قانونية ممزمة لحقوؽ اإلنساف مف خالؿ تحديد مفيـو 

دراجيـ قي شبكة مف االلتزامات التي تمـز الدوؿ التي تقوـ بالتصديؽ  بعض الحقوؽ المدنية والسياسية وا 
عمييا  " ، لذالؾ ال يعقؿ التحفظ عمى أحكاـ واردة قي العيد األوؿ المتعمؽ بالحقوؽ المدنية والسياسية 
كالتي تحظر الحبس التعسفي والتعذيب ألنيا اكتسبت صفة القواعد العرقية اآلمرة ثـ إف العيد األوؿ 

  .18باإللزامية وىو ىدؼ يتعارض مع التحفظ ييدؼ إلى خمؽ قواعد تحمي اإلنساف تتصؼ
                                                 

17
 . 1525يٍ اذفاقُح فُُا نهًعاهذاخ   3و 2فقرج  20أَظر انًادج  - 

18
 - The Human Rights Committee in its General Comment No 24, para 7: (In an instrument which 

articulates very many civil and political rights, each of the many articles, and indeed their interplay, 
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ثانيا إجازة صريحة لمتحفظ ىنا لمدولة لدى توقيع اتفاقية ما أو التصديؽ عمييا أو قبوليا أو إقرارىا أو  -
االنضماـ إلييا أف تبدي ما شاءت مف تحفظات كما ىو الشأف قي االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف 

، اتفاقية منع كؿ أشكاؿ التمييز  1969ة لحقوؽ اإلنساف لحقوؽ اإلنساف ، االتفاقية األمريكي 1950
  1965العنصري 

ثالثا منع صريح لمتحفظ ال يمكف لمدولة لدى توقيع اتفاقية ما أو التصديؽ عمييا أو قبوليا أو إقرارىا أو  -
لرؽ وتجارة الرقيؽ االنضماـ إلييا أف تبدي أي تحفظ كما ىو الحاؿ قي االتفاقية التكميمية إلبطاؿ ا

، اتفاقية اليونسكو الخاصة لمحاربة التمييز قي مجاؿ التعميـ  1956واألعراؼ والممارسات الشبيية بالرؽ 
، يمكف لمدوؿ إبداء ما شاءت  1989و البروتوكوؿ االختياري الثاني لمقضاء عمى عقوبة اإلعداـ  1960

الفيـ الذي تراه الدولة لمادة ما أو أكثر أو عبارة أو مف إعالنات تفسيرية يكوف مضمونيا تقديـ التفسير أو 
مصطمح وارد قي نص مادة بشرط أف ال يكوف اإلعالف التفسيري مناقيا لموضوع المعاىدة وغرضيا ألنو 

 عندئذ يصبح تحفظا . 
أو  رابعا تحفظ مشروط تحفظا ىنا لمدولة لدى توقيع اتفاقية ما أو التصديؽ عمييا أو قبوليا أو إقرارىا -

 .19أف ال يكوف مناقيا لموضوع المعاىدة وغرضيا االنضماـ إلييا أف تبدي ما شاءت مف تحفظات بشرط
 : األثر القانوني لبطالن التحفظ  1 – 0

يقوـ قانوف االتفاقيات عمى نظاـ " قبوؿ التحفظ " الذي يتمثؿ قي أف لمتحفظ الذي تـ إبداءه قي      
مواجية طرؼ آخر اآلثار التالية ؛ أوال يعدؿ بالنسبة لمدولة المتحفظة قي عالقاتيا بالطرؼ اآلخر 

لنصوص بالقدر نفسو نصوص المعاىدة التي يتعمؽ بيا التحفظ إلى الحد الذي ينص عميو ؛ يعدؿ نفس ا
بالنسبة لذلؾ الطرؼ قي عالقاتو بالدولة المتحفظة ، ثانيا ال يعدؿ التحفظ نصوص المعاىدة بالنسبة 
لألطراؼ األخرى قي عالقاتيا ببعضيا البعض ، ثالثا إذا لـ تمانع الدولة المعترضة عمى التحفظ قي 

ال تسري بػيف الدولتيف النصوص التي يتعمؽ بيا دخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ بينيا وبيف الدولة المتحفظة  ق
، يترتب عمى نظاـ قبوؿ االعتراض أف االتفاقية الدولية أنشئت نظاما قانونيا غير متماثؿ قي 20التحفظ

االلتزامات يقوـ عمى المعاممة بالمثؿ وتختمؼ حجـ االلتزامات بيف الدوؿ بيف الدوؿ المتحفظة والدوؿ 
، أثار نظاـ قبوؿ التحفظ جدال ققييا لـ يحسـ مدى مالئمتو التفاقيات حقوؽ المواققة والدوؿ المعترضة 

عدـ مالئمة نظاـ قبوؿ التحفظ قي  24اإلنساف ، أكدت المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف قي التعميؽ 
اتفاقيات حقوؽ اإلنساف " إف أحكاـ اتفاقية قينا لقانوف المعاىدات المتعمقة بدور اعتراضات الدوؿ قيما 

                                                                                                                                                         
secures the objectives of the Covenant. The object and purpose of the Covenant is to create legally 

binding standards for human rights by defining certain civil and political rights and placing them in a 

framework of obligations which are legally binding for those States which ratify; and to provide 

efficacious supervisory machinery for the obligations undertaken).  
19
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يتعمؽ بالتحفظات ليست مناسبة لمعالجة مشكمة التحفظات عمى اتفاقيات حقوؽ اإلنساف ألف ىذه 
االتفاقيات ومنيا العيد األوؿ عمى وجو التحديد ال تشكؿ مجموعة مف عمميات تبادؿ االلتزامات بيف الدوؿ 

التحفظ عمى اختصاص بؿ ىي تعني تمتع األقراد بحقوقيـ ، ليس لمبدأ المعاممة بالمثؿ مكاف باستثناء 
، تؤكد الممارسة الدولية عزوؼ الكثير مف الدوؿ عف االعتراض عمى  41المجنة بمقتضي المادة 

التحفظات التي تبدييا دوؿ أخرى عند ارتضاء التحمؿ بالتزامات دولية لحقوؽ اإلنساف وحتى ولو أبدت 
قبوؿ نفاذ االتفاقية والوقاء دوؿ اعتراضا عمى تحفظات أبدتيا دوؿ أخرى قإف ذالؾ ال يمنعيا مف 

 بالتزاماتيا كاممة .
أف التحفظ الذي أبدتو دولة ما اتفاقية دولية لحقوؽ اإلنساف كاف باطال ىؿ تكوف االتفاقية ناقذة تقرير      

الدولة أـ ال ؟ ال توقر اتفاقية قينا جوابا ألنيا اكتفت بوضع معايير صحة التحفظ دوف أف تنظـ  بحؽ تمؾ
األثر الذي يترتب عمى بطالف التحفظ ، سعت المجاف المعنية برقابة تنفيذ اتفاقيات حقوؽ اإلنساف إلى سد 

وأبقت عمى التزاـ الدولة  ىذه الثغرة عبر التأكيد عمى قصؿ التحفظ الباطؿ عف وثيقة ارتضاء االلتزاـ
صاحبة التحفظ كامال ، يستشؼ مف ذالؾ أف إعالف بطالف التحفظ لعدـ مالئمتو موضوع االتفاقية 
وغرضيا ىو وضع موضوعي ال تنصرؼ نتائجو إلى االلتزامات بيف الدوؿ ، أكدت المجنة المعنية بحقوؽ 

تضاء االلتزاـ وأبقت عمى التزاـ الدولة عمى قصؿ التحفظ الباطؿ عف وثيقة ار  24اإلنساف قي التعميؽ 
صاحبة التحفظ بأحكاـ العيد األوؿ المتعمؽ بالحقوؽ المدنية والسياسية كامال ، كما درجت لجاف الرقابة 
االتفاقية بمناسبة مناقشة التقارير األولية والدورية لمدوؿ األطراؼ عمى معالجة تحفظات الدوؿ عبر العمؿ 

ناع ىذه الدوؿ بسحبيا وىو قرينة قاطعة عمى اعتناؽ ىذه المجاف لمبدأ قصؿ عمى تفعيؿ حوار بناء إلق
 التحفظ الباطؿ . 

    اإلعالنات التفسيرية                  تمييز التحفظ عن  – 1
 التفسيرية                   تعريف اإلعالنات :7 – 1

لية لحقوؽ اإلنساف ممارسة جديدة تسمى الممارسة الدولية خاصة قيما تعمؽ باالتفاقيات الدو  كرست     
باإلعالنات التفسيرية تمجأ إلييا الدوؿ باضطراد ، يستمـز ىذا الواقع منا تحديد مفيـو اإلعالنات التفسيرية 
، تعرؼ اإلعالنات التفسيرية بأنيا إعالف أحادي الجانب يصدر مف دولة أو منظمة حكومية دولية عند 

اللتزامات ؛ التوقيع ، التصديؽ ، القبوؿ ، المواققة ، االنضماـ أو الخالقة إبدائيا االرتضاء بالتحمؿ با
موضوعو تحديد المعنى أو مدى تطبيؽ اتفاقية أو أحد أحكاميا الذي يفيمو ذالؾ الطرؼ ، يترتب عمى 
مواققة الدوؿ األطراؼ الصريحة عمى مضموف اإلعالنات التفسيرية أف األخيرة تصبح التفسير الرسمي 

، لكف إذا اشترطت الدولة أف ارتضائيا التحمؿ بااللتزامات الواردة قي االتفاقية يتوقؼ 21تمد لالتفاقيةالمع
 ضمنيا .  اعمى الفيـ الذي أبدتو يصبح اإلعالف التفسيري تحفظ
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 : شروط اإلعالنات التفسيرية  0 – 1
يجب أف يقدـ اإلعالف التفسيري مف الشخص المؤىؿ بتمثيؿ الدولػة قي المفاوضة أو قي اعتماد  – 1

نص المعاىدة أو توثيقو أو قي التعبير عف رضا الدولػة االلتزاـ بو أو قي القياـ بأي تصرؼ آخر يتعمؽ 
 .22بالمعاىدة كإبداء تحفظ أو إعالف تفسيري

لتفسيري عند تعبير الدولة عف رضاىا االلتزاـ باالتفاقية لكف ال يوجد األصؿ أف يتـ إبداء اإلعالف ا – 2
 آجاؿ.ما يمنع أف يتـ الحقا بعد نفاذ االتفاقية ألف القاعدة العامة ىنا عدـ وجود 

إذا  اإليداع،تتحمؿ الدولة الطرؼ المعنية بالتزاـ إبداء إعالنيا التفسيري كتابة ثـ بإبالغو إلى جية  – 3
  األخرى.جية إيداع يجب عمى الدولة الطرؼ المعنية أف تبمغ كؿ الدوؿ األطراؼ  كانت ال توجد

يمكف لمدولة الطرؼ المعنية سحب إعالنيا التفسيري لكف يجب أف يتـ ذالؾ كتابة مع إبالغ إلى  – 4
ذا كانت ال توجد جية إيداع يجب عمى الدولة الطرؼ المعنية أف تبمغ كؿ الدوؿ األطرا ؼ جية اإليداع وا 

  األخرى.
يمكف لمدوؿ األطرؼ إبداء اعتراضيا عمى إعالف تفسيري صادر عف دولة طرؼ لكف يجب أف يتـ   - 5

ذا كانت ال توجد جية إيداع يجب عمى الدولة الطرؼ المعنية أف  ذالؾ كتابة مع إبالغ إلى جية اإليداع وا 
 س اإلجراءات . تبمغ كؿ الدوؿ األطراؼ األخرى ، ويمكنيا أف تسحب اعتراضيا وقؽ نف

إخطار الخالقة بقاء يمكف لمدولة الخمؼ التي لـ تكف طرقا قي االتفاقية الدولية أف تبدي عند إرساؿ   - 6
سرياف اإلعالف التفسيري الذي أبدتو الدولة السمؼ وليا أف تسحبو ويمكنيا إبداء ما تشاء مف إعالنات 

ؿ ىذه الحاؿ يعتبر اإلعالف التفسيري قد تـ مف تاريخ وقي مثتفسيرية عمى أحكاـ االتفاقية إذا كانت جائزة 
 إرساؿ إخطار الخالقة . 

 الخاتمة 
 نخمص قي ختاـ ىذا المقاؿ إلى النتائج التالية ؛

أوال : نستنتج أف كال مف التحفظ واإلعالف التفسيري ىو إعالف أحادي الجانب تبديو الدوؿ والمنظمات  -
تضاء بالتحمؿ بااللتزامات الدولية غير أف الفرؽ شاسع بينيما ألف الحكومية الدولية عند إبدائيا االر 

األثر القانوني إلحكاـ معينة قي االتفاقية قي حيف أف اإلعالف التفسيري  ؿالتحفظ ىدقو استبعاد أو تعدي
ىدقو تقديـ قيـ معيف إلحكاـ معينة قي االتفاقية ، يجب أف نؤكد أف قاعدة حسف النية تفترض أف 

لذي تستخدمو الدوؿ ىو قرينة عمى نية الدولة ألف االتفاقية الدولية تجيز التحفظ قإذا أوردت المصطمح ا
األثر القانوني إلحكاـ معينة قي االتفاقية قي حيف إذا  ؿمصطمح التحفظ كانت نيتيا استبعاد أو تعدي

ة ، لكف قد يحدث استعممت مصطمح اإلعالف التفسيري كانت نيتيا تقديـ قيـ إلحكاـ معينة قي االتفاقي
ىناؾ تداخؿ بيف المفيوميف خاصة عند عدـ إجازة اتفاقية ما لمتحفظ ولجوء الدوؿ إلى اإلعالنات 
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التفسيرية قي ىذه الحالة األحسف ىو إعماؿ معيار التمييز المتمثؿ قي النية التي انصرقت إلييا إرادة 
زامات نصبح أماـ تحفظ ميما كانت صيغتو الدولة قإذا تعمؽ األمر باشتراط عمى ارتضائيا التحمؿ بااللت

وتطبؽ األحكاـ القانونية لمتحفظ أما إذا لـ يتعمؽ األمر باشتراط عمى ارتضائيا التحمؿ بااللتزامات نصبح 
 .أماـ إعالف تفسيري 

ثانيا : اكتمؿ البناء القانوني لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف بعد االنتياء مف النصوص االتفاقية العامة  -
التي كانت تتطمب إجماع كؿ الدوؿ بؿ ويسمح إجماؿ أحكاميا إبداء التحفظات وانتقمنا إلى النصوص 

لتحفظ عبر تقييد يتراوح بيف المنع االتفاقية الخاصة التي تفترض أحكاميا الدقيقة والمفصمة  تجاوز آلية ا
 الصريح واإلجازة المشروطة بعدـ مناقاة موضوع المعاىدة وغرضيا . 

منحت الدوؿ مكنة إبداء إعالنات تفسيرية قي اتفاقيات حقوؽ اإلنساف يكوف موضوعيا تحديد  ثالثا: -
عدـ مناقاة موضوع المعنى أو مدى تطبيؽ اتفاقية أو أحد أحكاميا الذي يفيمو ذالؾ الطرؼ بشرط 

 وغرضيا.المعاىدة 
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