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 التعليق

إن طرح مسألة تعديل التحفظات جيب أن يقترن مبسأليت سحب التحفظات من جهة، وإصدارها يف وقت  )١
وإذا ما كان التعديل يهدف إىل ختفيف أثر حتفظ من التحفظات، فإنه يشكل سحباً جزئياً . متأخر من جهة أخرى

لة من حيث املبدأ وخيضع للقواعد العامة املتعلقة بالسحب؛ وتنطبق يف هذه للتحفظ بصيغته األصلية، وال يثري مشك
أما إذا كان التعديل يؤدي إىل تشديد حتفظ . )١(١١-٥-٢ و١٠-٥-٢احلالة أحكام مشروعي املبدأين التوجيهيني 

 الصدد، بصيغتها   قـائم، فمن املنطقي كما يبدو اعتباره حتفظاً متأخراً وإخضاعه للقواعد الواجبة التطبيق يف هذا              
 .)٢(٣-٣-٢ إىل ١-٣-٢الواردة يف مشاريع املبادئ التوجيهية من 

 الذي حييل إىل القواعد     ٥-٣-٢وهـذا هـو األساس املنطقي الذي يستند إليه مشروع املبدأ التوجيهي              )٢
ولة من  املـتعلقة بإبداء التحفظات املتأخرة من جهة، وحيرص من جهة أخرى على أن يوضح أنه إذا ما أبدت د                  

 .على تشديد التحفظ، يظل التحفظ األصلي سارياً" اعتراضاً"الدول 

واعترضت أقلية من أعضاء اللجنة على هذه املقدمات، حيث اعتربت أن هذه القواعد قد تشجع الدول                 )٣
ه منع  وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن جمللس أوروبا ممارسة راسخة يف اجتا          . بال مربر على تشديد التحفظات القائمة     

 ". مشدد"أي تعديل 

كانت هناك حاالت معينة اتصلت فيها دول باألمانة العامة تسأل عن إمكانية         (ويف إطـار هذه املنظمة،       )٤
وقد أكدت األمانة العامة دائماً يف ردودها على        . تعديل حتفظات موجودة بالفعل وعن كيفية إجراء هذا التعديل        

وينطبق هنا أيضاً االستدالل نفسه .  إىل توسيع نطاق حتفظات قائمة بالفعلعدم إمكانية قبول التعديالت اليت تؤدي
فاإلذن مبثل هذه التعديالت من شأنه أن يوجد سابقة قد هتدد األمن            ... الذي يطبق يف حالة التحفظات املتأخرة       

 here have been instances where states[t]). "القـانوين وحتول دون اإلعمال املوحد للمعاهدات األوروبية 

have approached the Secretariat requesting information as to whether and how existing 

                                                      

لقانون الدويل عن أعمال دورهتا اخلامسة      تقرير جلنة ا  انظـر هذيـن املشـروعني والتعليق عليهما يف           )١( 
، )A/58/10( ١٠، اجلمعـية العامة، الوثائق الرمسية، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم            ٢٠٠٣ لعـام    واخلمسـني 

 .٢٠٩ إىل ١٩٦الصفحات من 

هتا تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور      لالطـالع على نص هذه األحكام والتعليق عليها، انظر           )٢( 
، )A/56/10( ١٠، اجلمعية العامة، الوثائق الرمسية، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠٠١، لعام الثالثة واخلمسني
 .٤٢٤ إىل ٤٠٨الصفحات من 
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reservations could be modified. In its replies the Secretariat has always stressed that modifications 
which would result in an extension of the scope of existing reservations are not acceptable. Here 
the same reasoning applies as in the case of belated reservations (...) Allowing such modifications 
would create a dangerous precedent which would jeopardise legal certainty and impair the uniform 

implementation of European treaties")٣(. 

ويسأل املؤلف نفسه عن إمكانية إلغاء دولة ملعاهدة أعربت عن حتفظات بصددها مث عادت فصدقت عليها  )٥
وقال إن مثل هذا التصرف قد يعد تعسفاً يف استعمال احلق، استناداً يف الواقع إىل               . فـيما بعـد بتحفظات أشد     

 .)٤(أسباب خاصة باتفاقيات جملس أوروبا

وهي باإلضافة  (ورأت غالبية أعضاء اللجنة مع ذلك أنه ال ميكن نقل ممارسة إقليمية إىل املستوى العاملي                 )٦
 وأنه من غري املنطقي أن خيضع تشديد التحفظات القائمة لقواعد ختتلف عن             )٥(إىل ذلك ليست ممارسة ثابتة متاماً     

 . القواعد الواجبة التطبيق يف حالة التحفظات املتأخرة

                                                      

 )٣( Jörg Polakiewicz, Treaty-Making in the Council of Europe, Council of Europe Publishing, 

1999, p. 96 .ه هذا املوقف مبوقف اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية خريسوستوموس وآخرون ضد وميكن تشبي
 ).décision du 4 mars 1991, requêtes n○ 15299/89, 15300/89 et 15318/89, R.U.D.H. 1991, p. 193(تركيا 

 كانون  ١٧ الصادر يف    وميكن بالطريقة نفسها تفسري حكم احملكمة االحتادية السويسرية       . املرجع نفسه  )٤( 
 Journal des Tribunaux, I.Droit(ضد جملس الدولة بكانتون تورغوفيا .  يف قضية اليزابيث ب١٩٩٢ديسمرب /األول

fédéral, 1995, pp. 523-537( ؛ انظر التقرير السابع املتعلق بالتحفظات على املعاهدات)A/CN.4/526/Add.3 الفقرتان ،
 J.-F. Flauss, "Le contentieux de la validité des réserves à la CEDH devant leوانظـر أيضـاً   . ٢٠٠ و١٩٩

Tribunal fédéral Suisse; Requiem pour la déclaration interprétative relative à l'article 6 § 1", R.U.D.H. 1993, 

p. 303 .      ١٩٩٨مايو / أيار٢٦فـي وميكـن اإلشـارة يف هـذا الصـدد إىل أن ترينـيداد وتوباغو قـد نقضـت ،
الـربوتوكـول االختـياري مث عادت وصدقت عليـه مـن جديـد يف اليوم نفسه مـع اإلعـراب عـن حتفـظ                 

 انظــــر املعـــاهـدات املـــتعـددة األطـــراف املودعـــة لـــدى األمـــني العـــام (جديــــد 
 (Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétarire général État au 31 décembre 2003, ST/LEG/SER.E/22, vol. 

1, chap. IV.5, p. 227, note 3 .( ديسمرب / كانون األول٣١وبعد عدة اعتراضات وقرار أصدرته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف
، A/CN.4/508 انظر التقرير اخلامس بشأن التحفظات - CCPR/C/67/D/845/1999، ٨٤٥/١٩٩٩البالغ رقم  (١٩٩٩
... املعاهدات املتعددة األطراف    ( ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٧، نقضت ترينيداد وتوباغو من جديد الربوتوكول يف         )١٢الفقرة  

 . غري أن املسألة مل تكن تتعلق بتعديل حتفظ قائم وإمنا بإبداء حتفظ جديد متاماً). املرجع نفسه

ون الدويل عن أعمال دورهتا     تقرير جلنة القان   يف   ١-٣-٢انظـر التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي         )٥( 
، )A/56/10( ١٠، اجلمعية العامة، الوثائق الرمسية، الدورة السادسة واخلمسني، امللحق رقم ٢٠٠١ لعام الثالثة واخلمسني

 .١١٦٤، احلاشية ١٤، الفقرة ٤١٦ و٤١٥الصفحتان 
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وإذا ما رغبت دولة أو منظمة دولية، بعد إبداء موافقتها مقترنة بتحفظ، يف تشديد أثر هذا التحفظ، أي                  )٧
تعديـل األثـر القانوين ألحكام املعاهدة اليت ينصب عليها التحفظ ملصلحتها، جيب أن تسري األحكام الواجبة                 

 : التطبيق يف حالة إبداء التحفظات املتأخرة، لألسباب نفسها

 ب عدم التشجيع على فرض قيود متأخرة على تطبيق املعاهدة؛ جي - 

مـن جهة أخرى قد ترغب دولة أو منظمة دولية ألسباب مشروعة يف تعديل حتفظ سابق ويف حاالت                   -
 ؛"حتفظ مشدد"معينة قد يستطيع صاحب التحفظ إلغاء املعاهدة مث التصديق عليها من جديد مع إبداء 

 )٦(دة من املعاهدات تعديل هذه املعاهدة يف أي وقت بإمجاع اآلراء          إن يف استطاعة أطراف معاه     -
وجيوز هلا بالتايل أن تأذن باإلمجاع لطرف، بأن يعدل يف أي وقت أيضاً، األثر القانوين ألحكام                

 معينة من املعاهدة أو للمعاهدة برمتها من جوانب معينة، فيما خيصه من تطبيقها؛

 على مد نطاق التحفظ يشكل محاية كافية من باإلمجاعألخرى يـبدو أن شـرط موافقـة األطراف ا        -
 .التجاوزات

 لتشجيع األطراف يف معاهدة من املعاهدات على مد         � الذي لـه ما يربره      �غـري أن املوقف الرافض       )٨
املتبعة يف  نطاق حتفظاهتم بعد إبداء موافقتهم على االلتزام باملعاهدة، مل مينع على الصعيد العاملي مطابقة املمارسة                

 . ، وهو ما يبدو منطقياً يف الواقع)٧(ميدان تشديد التحفظات مع املمارسة املتعلقة بالتحفظات املتأخرة

                                                      

 .١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي ٣٩راجع املادة  )٦( 

، ١٩٨٢أغسطس  / آب ١١الذي أدخلته فرنسا يف     " التصويب"على سبيل املثال، إىل     غايا،  . يشري غ  )٧( 
 بشأن مكافحة التلوث الذي ١٩٧٣ املتعلق باتفاقية عام ١٩٧٨على التحفظ الوارد يف صك موافقتها على بروتوكول عام 

 Unruly"( ١٩٨١سبتمرب /أيلول ٢٥حتدثه السفن، وهو الصك الذي أودعته لدى األمني العام للمنظمة البحرية الدولية يف 

Treaty Reservations", Le droit international à l'heure de sa codification, Études en l'honneur de Roberto 

Ago, Giuffrè, Milan, 1987, pp. 311-312 .(  وهـذه احلالة حالة خاصة إىل حد ما مبا أن الربوتوكول مل يكن قد بدأ
؛ ويف هذه احلالة، ال يبدو أن الوديع قد علق قبوله للنص اجلديد             "التصويب"فرنسا، يف تاريخ إدخال     نفاذه فيما يتعلق ب   

 Status ofراجع ( وقد اعترض بعض األطراف على التحفظ بصيغته املعدلة �عـلى موافقة األطراف األخرى باإلمجاع  

Multilateral Conventions and Instruments in Respect of which the International Maritime Organization or  
Its Secretary- General Performs Depositary or Other Functions as at 31 December 1999, J/7339, p. 77. 
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بنفس الطريقة اليت تعامل هبا التحفظات املتأخرة، أي عندما " التعديالت املشددة"وتعامل اجلهات الوديعة  )٩
مجيع األطراف األخرى وال تقبل الصياغة اجلديدة للتحفظ إال         يقدم هلا أحد األطراف طلباً يف هذا الشأن تستشري          

 . يف حالة عدم اعتراض أي طرف من تلك األطراف على ذلك يف غضون األجل احملدد لتلقي الرد

 ١٩٧٣، إىل بروتوكول عالمات الطرق لعام       ١٩٨٥أبريل  / نيسان ١وكانت فنلندا، عند انضمامها، يف       )١٠
 بشأن عالمات وإشارات الطرق، قد أبدت حتفظاً على حكم ١٩٦٨ملكمل التفاقية عام امللحق باالتفاق األورويب ا

 أن حتفظها ينطبق أيضاً     ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ٥وبعد ذلك بعشر سنوات، أعلنت فنلندا يف        . )٨(فين يف هذا الصك   
 اعتزم األمني العام تسلم     وفقاً للممارسة املتبعة يف حاالت مماثلة،     "و )٩(على افتراض غري الذي أشري إليه يف األصل       

. التعديل كوديع، ما مل تعترض واحدة من الدول املتعاقدة، سواء على عملية اإليداع ذاهتا أو على اإلجراء املقصود
، مل ختطر أي دولة متعاقدة األمني       )١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٠( يوماً من تاريخ التعميم      ٩٠ويف غضـون    

ة اإليداع ذاهتا أو على اإلجراء املقصود؛ فتسلم الوديع اإلعالن املذكور عند انتهاء العام باعتراضها سواء على عملي
وهذا الوصف لإلجراء الذي اتبعه األمني      . )١٠("١٩٩٦مارس  / آذار ١٩ يوماً املنصوص عليها، أي يف       ٩٠ُمهلة ال     

 .)١٢)(١١(العام مطابق ملا يتبع حالياً بالنسبة إلبداء التحفظات املتأخرة

                                                      

باحلق يف استخدام اللون " من املرفق، أعلنت فنلندا أهنا حتتفظ لنفسها ٦يف التحفظ األصلي على الفقرة  )٨( 
املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى     " (اخلط املتصل الذي حيدد الطرق اخلاصة باجتاهي سري معاكسني        األصفر لرسم   

 ,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire general - État au 31 décembre 2003)، األمـني العـام  

ST/LEG/SER.E/22, chap. XI.B.25, vol. 1. p. 855). 

 ).املرجع نفسه" (حتفظ فنلندا ينطبق أيضاً على اخلط الفاصل اخلاص بالتنبيه إىل اخلطر"...  )٩(

 .٤، احلاشية املرجع نفسه )١٠( 

تقرير جلنة القانون   ،  ")إبداء التحفظات املتأخرة   ("١-٣-٢انظر التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي        )١١( 
، اجلمعية العامة، الوثائق الرمسية، الدورة السادسة واخلمسني،        ٢٠٠١ لعام   الـدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني      

 . ٤١٥ و٤١٤، الصفحتان ١٣ و١١، الفقرتان )A/56/10 (١٠امللحق رقم 

انظر مشروع ( يوماً ٩٠ شهراً وليس ١٢جيب اإلشارة مع ذلك إىل أن املهلة املنصوص عليها اآلن هي  )١٢( 
 ١٠ إىل ٥ وانظر الفقرات من ٤١٩، الصفحة املرجع نفسه، ")التحفظات املتأخرةقبول إبداء  ("٢-٣-٢املبدأ التوجيهي 

 ). ٤٢٢ إىل ٤٢٠، الصفحات من املرجع نفسهمن التعليق، 
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، أبلغت حكومة ملديف األمني العام لألمم املتحدة بتعديل التحفظات ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٩ويف  )١١
وكانت أملانيا قد ). ١٩٩٣يف عام (اليت أبدهتا عن انضمامها إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 : خاصة أنهاعترضت على التحفظات األصلية واعترضت أيضاً على تعديلها مؤكدة

ال جيوز ألي دولة إبداء حتفظات على معاهدة إال وقت التوقيع أو التصديق عليها أو قبوهلا أو                 " 
ومىت أصبحت الدولة ملتزمة    ).  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات     ١٩املادة  (إقرارها، أو االنضمام إليها     

جديدة أو توسع نطاق التحفظات السابقة  مبعاهدة مبوجب القانون الدويل، ال جيوز هلا أن تبدي حتفظات           
وال جيـوز هلا إال سحب التحفظات األصلية كلياً أو جزئياً، ولألسف فإن حكومة      . أو تضـيف إلـيها    

 .)١٣("مجهورية ملديف مل تفعل ذلك من خالل التعديل الذي قدمته

ها لسريانه بني الدولتني مل     بيد أن أملانيا اليت مل تعترض على التحفظ األصلي الذي أبدته ملديف مبعارضت             )١٢
وهذا يؤكد وجاهة الشكوك اليت أبداها بعض أعضاء اللجنة بشأن          . تعلـن كذلك معارضتها الرمسية للتعديل يف حد ذاته        

 عمليةيف وصف معارضة الدول للتعديل املتأخر للتحفظات، فالدولة ميكن أن تقبل متاماً             " اعتراض"مالءمة استخدام لفظ    
بيد أن اللجنة اليت أقّرت، عمالً برأي غالبية أعضائها، . )١٤( التحفـظ املعدلمضموناض علـى   الـتعديل مـع االعـتر     

 ٢-٣-٢لوصف معارضة الدول إلبـداء حتفظـات متأخرة يف مشروعي املبدأين التوجيهيني           " اعتراض"استخدام كلمة   
 .، رأت أيضاً أن من املناسب استخدام املصطلح نفسه يف هذه احلالة)١٥(٣-٣-٢و

 ٣-٣-٢ و ٢-٣-٢ و ١-٣-٢ ضمناً إىل مشاريع املبادئ التوجيهية       ٥-٣-٢وحييل مشروع املبدأ التوجيهي      )١٣
ومل يعترب حتديد ذلك صراحة يف النص أمراً مفيداً مبا أن هذه املشاريع تسبقه             . املـتعلقة بإبداء التحفظات املتأخرة    

 .مباشرة يف دليل املمارسة

                                                      

 Traités multilatéraux déposés auprès du �املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى األمني العام  )١٣( 

Secrétaire général - État au 31 décembre 2003, ST/LEG/SER.E/22, vol. 1, chap. IV.8, p. 269, note 40 .
 املرجع  �واعترضت فنلندا أيضاً على حتفظ ملديف املعدل        . ٢٤٧ولالطالع على اعتراض أملانيا األصلي، انظر الصفحة        

يخ اإلخطار بالتعديل،  يوماً على تار٩٠وقدمت اعتراضات أملانيا وفنلندا بعد انقضاء أكثر من  . ٢٦٩نفسـه، الصفحة    
 .وهي املدة اليت حددها األمني العام آنذاك

تقرير جلنة القانون الدويل عن     ،  ١-٣-٢ من التعليق على مشروع املبدأ التوجيهي        ٢٣انظـر الفقرة     )١٤( 
 ١٠مللحق رقم ، اجلمعية العامة، الوثائق الرمسية، الدورة السادسة واخلمسون، ا٢٠٠١ لعام أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني

(A/56/10) ، ٤١٤الصفحة. 

 .٤٢٣ و٤١٩ الصفحتان املرجع نفسه،انظر نص هذين املشروعني،  )١٥( 
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أن نقل القواعد الواجبة التطبيق على إبداء التحفظات املتأخرة، والواردة يف           وينبغي مع ذلك اإلشارة إىل       )١٤
ففي حالة  . ، لتطبيقها على تشديد حتفظ قائم ال ميكن أن يتم بال قيد وال شرط             ٣-٣-٢مشروع املبدأ التوجيهي    

 اختالف يف هذه أي من األطراف املتعاقدة، يبقى الوضع كما كان عليه، يف ظل االفتراضني؛ لكن هناك" اعتراض"
احلالة، فقبل إبداء حتفظ جديد متأخر، كانت املعاهدة برمتها سارية بني األطراف املتعاقدة؛ أما إذا كانت املسألة                 

. تتعلق بالتشديد املتأخر ألثر حتفظ من التحفظات، فإن هذا التحفظ كان قائماً وله آثار تعترف هبا اتفاقيتا فيينا                 
 بنصها، يف هذا    ٥-٣-٢هو ما تراعيه اجلملة الثانية من مشروع املبدأ التوجيهي          وهـذا االختالف بني احلالتني      

 .على زيادة تأثريه" االعتراض"االفتراض الثاين، على بقاء التحفظ األصلي كما هو يف حالة 

" تشديد أثر التحفظ"ومل تعترب اللجنة أن من املفيد اإلشارة يف مشروع مبدأ توجيهي إىل املقصود مبصطلح  )١٥
، ١-١-١ و١-١ التوجيهيني ومن اجللي، يف ضوء تعريف التحفظات، كما يرد يف مشروعي املبدأيـن    . لفرط وضوحه 

أن هذا التعبري يغطي أي تعديل يهدف إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معنية من املعاهدة أو للمعاهدة 
و املنظمة الدولية اليت تبدي التحفظ، بدرجة تفوق        برمـتها مـن جوانب معينة، من حيث تطبيقها على الدولة أ           

 .التحفظ األصلي

 تعديل اإلعالن التفسريي ٩-٤-٢ 

جيـوز تعديـل اإلعالنـات التفسريية يف أي وقت ما مل تنص املعاهدة على أنه ال جيوز إصدار                  
 .اإلعالنات التفسريية أو تعديلها إال يف أوقات حمددة

 التعليق

إيضاحات " البسيطة"، تشكل اإلعالنات التفسريية ٢-١د يف مشروع املبدأ التوجيهي وفقاً للتعريف الوار )١
ما مل تنص ( )١٦(وهذه اإلعالنات جيوز إصدارها يف أي وقت. بسيطة ملعىن أحكام املعاهدة أو لنطاق هذه األحكام

ا مينع تعديلها يف أي وبناء عليه، فال يوجد م. )١٨(وال ختضع لشرط تأكيدها) )١٧(أحكام املعاهدة على خالف ذلك
 وهذا ما يشري إليه مشروع املبدأ التوجيهي      . وقـت مـا مل يكن هناك نص يقضي بتقدمي التفسري يف وقت حمدد             

                                                      

 .٣-٤-٢راجع املبدأ التوجيهي  )١٦( 

 .٦-٤-٢راجع املبدأ التوجيهي  )١٧( 

 .٤-٤-٢راجع املبدأ التوجيهي  )١٨( 
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") الوقت الذي جيوز فيه اإلعالنات التفسريية      ("٣-٤-٢ الذي جيمع بني نص مشروع املبدأ التوجيهي         ٩-٤-٢
 ").ات تفسريية متأخرةإصدار إعالن ("٦-٤-٢ونص مشروع املبدأ التوجيهي 

يف أي وقت دون اإلخالل باألحكام املخالفة اليت قد         " البسيط"وبناء على ذلك، جيوز تعديل اإلعالن التفسريي         )٢
تـرد يف املعاهدة نفسها، سواء كانت املعاهدة حتدد الوقت الذي جيوز فيه إصدار هذه اإلعالنات، أو يف احلالة الضعيفة                    

 .استبعادها من حيث املبدأ، اليت تقيد فيها املعاهدة صراحة إمكانية تعديل اإلعالنات التفسرييةاالحتمال، ولكن ال جيوز 

ومع ذلك، ميكن اإلشارة إىل التعديل الذي . وقلـيلة هي األمثلة الظاهرة اليت توضح هذا املبدأ التوجيهي          )٣
ة نيويورك اخلاصة بأخذ الرهائن      من اتفاقي  ١٦ على اإلعالن املتعلق باملادة      ١٩٨٧أدخلـته املكسـيك يف عـام        

 . )١٩(١٩٨٧، وهو اإلعالن الذي أصدرته عند انضمامها يف عام ١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٧واملؤرخة 

، يتبادر إىل الذهن، أيضاً     )٢٠("دليل املمارسة ... يف نطاق تطبيق    "ورغـم أن هذه اإلعالنات ال تدخل         )٤
أو بإجراء اختيار بني  )٢١(ت من جانب واحد مبوجب شرط اختياري      الـتعديل الذي تقوم به دولة إلعالنات أُبدي       

، إعالناً أصدرته   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٧وفضالً عن ذلك، فإن بلغاريا عدلت، يف        . )٢٢(األحكام الواردة يف معاهدة   
 )٢٣(١٩٥٩أبريل / نيسان٢٠ يف املسائل اجلنائية املؤرخة توقيعها على االتفاقية األوروبية للمساعدة القضائية املتبادلةعند 

                                                      

 Traités multilatéraux déposés auprès du -م املعـاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى األمني العا  )١٩( 

Secrétaire general - État au 31 décembre 2003, ST/LEG/SER.E/22, vol. II, chap. XVIII.5, p. 114. 

 .٧-٤-١ أو مشروع املبدأ التوجيهي ٦-٤-١مشروع املبدأ التوجيهي  )٢٠( 

 من  ٢٤ من املادة    `٢`٢الذي أصدرته مبوجب الفقرة     انظر على سبيل املثال تعديل أستراليا لإلعالن         )٢١( 
 (traités multilatéraux déposés auprèsاتفاق إنشاء مصرف التنمية اآلسيوي عند التصديق علـى هـذا االتفـاق 

(du Secrétaire général - État au 31 décembre 2003, ST/LEG/SER.E/22, vol. I, chap. X.4, p. 523. 

 اليت  ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٤ى سبيل املثال مذكرة سفارة املكسيك يف الهاي املؤرخة          انظر عل  )٢٢( 
املتعلقة بالتبليغ واإلخطار يف اخلارج يف األعمال       ١٩٦٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥تـبلغ فـيها وديـع االتفاقية املؤرخة         

 من هذه   ٥وطهـا بشـأن تطبيـق املادة     القضـائيـة وغـري القضائية فـي املواد املدنية والتجاريـة، بتعديـل شر          
 .)htlm.f14text/conventions/f/net.hcch.www://http(االتفاقية 

 )٢٣( http://conventions.coe.int/Treaty/FR/DECLAREList.asp. 
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؛ غري أنه ميكن اعتبار املسألة متعلقة بتفسري حتفظ )١٩٩٤يف عام (وأكدته عند إيداع صك تصديقها على االتفاقية 
 . )٢٤(وليس بتعديل إعالن تفسريي باملعىن الصحيح

 مع ذلك نتيجة منطقية     ٩-٤-٢وعـلى الـرغم من ندرة األمثلة املؤيدة، يبدو مشروع املبدأ التوجيهي              )٥
 .لتعريف اإلعالنات التفسريية

ومن البديهي أنه إذا ما نصت معاهدة من املعاهدات على أنه ال جيوز إصدار إعالن تفسريي إال يف أوقات  )٦
وإذا ما كانت املعاهدة حتدد الزمن الذي جيوز .  تعديل هذا اإلعالن يف أوقات أخرىباب أوىلحمددة، فال جيوز من 

 تفسريي، جيب أن تطبق القواعد الواجبة التطبيق يف حالة التأخري يف إصدار هذا              خاللـه إصدار أو تعديل إعالن     
، مع إدخال ما يلزم من تعديل، إذا ما قررت دولة أو            ٦-٤-٢اإلعـالن، والواردة يف مشروع املبدأ التوجيهي        

تعديل إال يف حالة منظمة دولية، بالرغم من وجود هذا القيد، تعديل إعالن تفسريي سابق، وال جيوز إجراء هذا ال       
 .عدم اعتراض أي من األطراف املتعاقدة األخرى

 حتديد نطاق اإلعالنات التفسسريية املشروطة وتشديد أثره   ١٠-٤-٢ 

حتديـد وتشديد نطاق اإلعالنات التفسريية املشروطة حتكمها القواعد املنطبقة على التوايل على              
 .السحب اجلزئي للتحفظات وتشديد أثرها

 التعليق

، ال جيوز تعديل اإلعالنات التفسريية املشروطة بدون قيد، إذ "البسيطة"خالفاً لتعديل اإلعالنات التفسريية  )١
إال عند إعراب الدولة أو املنظمة الدولية عن موافقتها على          ) أو تأكيدها (ال جيـوز، مـن حيث املبدأ، إصدارها         

ال يثري اعتراض أي من األطراف املتعاقدة       ... ا كان   إال إذ "وكل إعالن متأخر مرفوض      )٢٥(االلـتزام باملعـاهدة   

                                                      

السويسري لعام " اإلعالن التفسريي" على ١٩٨٨، التعديل الذي أُدخل يف عام املرجع نفسهانظر أيضاً  )٢٤( 
 ٢٩ املؤرخ   بيليلوس من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بعد صدور حكم          ٦ من املادة    ١ املـتعلق بالفقـرة      ١٩٧٤
مبثابة حتفظ أما سويسرا فقامت ببساطة، بسحب إعالهنا بأثر " اإلعالن"أن احملكمة، اعتربت هذا غري . ١٩٨٨أبريل /نيسان

ضد . اليزابيث ب يف قضية ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٧رجعي بعد صدور حكم احملكمة االحتادية السويسرية املؤرخ 
 ). أعاله٤انظر احلاشية  (جملس الدولة بكانتون تورغوفيا

 .٥-٤-٢ و١-٢-١شروعي املبدأين التوجيهيني راجع م )٢٥( 
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إال إذا كان ال يثري اعتراض أي من        " إثباته"ويصبح أي تعديل بالتايل مبثابة إعالن متأخر ال جيوز          . )٢٦("األخـرى 
 .١٠-٤-٢وهذا ما يوضحه مشروع املبدأ التوجيهي . األطراف املتعاقدة األخرى

ة حتديد ما إذا كان تعديل من التعديالت يهدف إىل ختفيف أو            ورغـم أنـه قد يصعب يف حاالت معين         )٢
تشديد أثر إعالن تفسريي مشروط، فقد رأت غالبية من أعضاء اللجنة أنه ليس هناك ما يدعو إىل االبتعاد يف هذا 

على السحب اجلزئي عن القواعد املتعلقة بتعديل التحفظات وأنه ينبغي بالتايل اإلحالة إىل القواعد الواجبة التطبيق اجملال 
 .)٢٨(وعلى تشديد أثر هذه التحفظات )٢٧(للتحفظات

ويف ظل االفتراض الثاين هذا، تصبح القواعد الواجبة التطبيق هي نفس القواعد املنصوص عليها يف مشروع املبدأ                  )٣
 :وجبهاوهي القواعد اليت مب" إصدار اإلعالنات التفسريية املشروطة املتأخرة" املتعلق ب  ٨-٤-٢التوجيهي 

ال جيوز لدولة أو ملنظمة دولية أن تصدر إعالناً تفسريياً مشروطاً بشأن معاهدة ما بعد أن تكون قد أعربت عن                    "
 .)٢٩("قبوهلا االلتزام باملعاهدة، إال إذا مل يعترض على هذا اإلعالن أي طرف من األطراف األخرى املتعاقدة

تخلى طرف من األطراف يف معاهدة عن فرض إعالن تفسريي وتدرك اللجنة أن هناك احتماالً أيضاً ألن ي )٤(
غري أن هذا االفتراض افتراض نظري ال يوجد مثال ". بسيط"كشرط الشتراكه يف املعاهدة مع التمسك به كتفسري 

 وخباصة  �وبناء عليه فإن ختصيص مشروع مبدأ توجيهي هلذا االفتراض لن يفيد بال شك              . )٣٠(يؤكده فيما يبدو  

                                                      

 .٨-٤-٢مشروع املبدأ التوجيهي  )٢٦( 
 .١١-٥-٢ و١٠-٥-٢انظر مشروعي املبدأين التوجيهيني  )٢٧( 
 .٥-٣-٢انظر مشروع املبدأ التوجيهي  )٢٨( 
ورهتا الثالثة واخلمسني لالطالع على التعليق اخلاص هبذا املشروع، انظر تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال د         )٢٩( 

 .٤٤٣، الصفحة (A/56/10) ١٠، اجلمعية العامة، الوثائق الرمسية، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠٠١لعام 
انظر على . غري أن هناك أمثلة على إعالنات توضح أن اإلعالنات التفسريية السابقة ال تشكل حتفظات )٣٠( 

" اإلعالن"اليت أوضحت فيها احلكومة الفرنسية أن الفقرة األوىل من          ) وتارخيها غري حمدد  (" الرسالة الالحقة "سبيل املثال   
مل تكن   "١٩٦٦مارس  / آذار ٧املقدم عند التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف              

 من هذه   ٤لق هبا، بل إثبات تفسريها للمادة       هتـدف إىل تقلـيل نطاق االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية فيما يتع            
 ,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire general - État au 31) décembre 2003" االتفاقـية 

ST/LEG/SER.E/22, vol. I, chap. IV.2, p. 156, note 20 .(  إعالنات إندونيسيا وماليزيا وانظـر أيضاً على سبيل املثال
املرجع ،  ١٩٤٨مارس  / آذار ٦إلعالنات اليت كانتا قد قدمتاها عند التصديق على اتفاقية إنشاء املنظمة البحرية الدولية يف               بشأن ا 
املرجع انظر ( أو موقف اهلند بشأن نفس االتفاقية  ١٧ و ١٥، احلاشيتان   ١٠، الصفحة   ١-، اجمللد الثاين، الفصل الثاين عشر     نفسـه 

 O. Schachter, "The Question of Treaty Reservations at the 1959 General انظر أيضاً ؛١٤، احلاشية ١٠ الصفحة نفسـه، 

Assembly", A.J.I.L. 1960, pp. 372-379.( 
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 وتصبح املسألة بالتايل جمرد سحب خيضع مشروطعين يف الواقع سحب هذا اإلعالن كإعالن تفسريي ألن ذلك سي
 . وجيوز بالتايل القيام به يف أي وقت١٣-٥-٢للقواعد املنصوص عليها يف مشروع املبدأ التوجيهي 

 سحب اإلعالنات التفسريية  ١٢-٥-٢ 

السلطات املختصة هلذا الغرض وذلك     جيوز سحب اإلعالنات التفسريية يف أي وقت من جانب           
 .باتباع نفس اإلجراء املطبق يف إصدارها

 التعليق

، مع عدم   "يف أي وقت  " "بسيط"، جيوز إصدار إعالن تفسريي      ٣-٤-٢وفقـاً ملشروع املبدأ التوجيهي       )١
عالن يف أي   ويستنتج من ذلك بالتأكيد أنه جيوز أيضاً سحب هذا اإل         . )٣١(اإلخالل باالستثناءات املنصوص عليها   

ومن غري املعقول أيضاً أن تكون رخصة سحب اإلعالن التفسريي أضيق نطاقاً . وقت ودون اتباع إجراءات خاصة
 .)٣٢("يف أي وقت"من رخصة سحب التحفظ، وهو إجراء ميكن اختاذه 

 ١ويف  . وعلى الرغم من أن الدول ال تلجأ كثرياً إىل سحب إعالناهتا التفسريية، فإن ذلك حيدث أحياناً                )٢
تسحب اإلعالن الذي ال تعترف     "، أبلغت احلكومة اإليطالية األمني العام لألمم املتحدة أهنا          ١٩٩٠مـارس   /آذار

إال ] ١٩٥١يوليه / متوز٢٨من اتفاقية جنيف اخلاصة بالالجئني املؤرخة      [١٨ و ١٧مبوجـبه بأحكـام املـادتني       
، أهنا  ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٠، يف   ]لألمم املتحدة [عام  أبلغت احلكومة الفنلندية األمني ال    "كما  . )٣٣("كتوصيات

                                                      

 .٦-٤-٢راجع مشروع املبدأ التوجيهي  )٣١( 

 .١-٥-٢ ومشروع املبدأ التوجيهي ١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي ٢٢ من املادة ١راجع الفقرة  )٣٢( 

 traités multilatéraux déposés auprès du �املعـاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى األمني العام   )٣٣( 

Secrétaire gènèral - État au 31 décembre 2003, ST/LEG/SER.E/22, vol. I, chap. V.2, p. 364, note 23. وهناك 
راجع على سبيل املثال سحب اإلعالنات املصرية املتعلقة بإسرائيل فيما          " (إعالنات بعدم االعتراف  "أيضـاً حاالت ُسحبت فيها      

 أو االتفاقية الوحيدة املتعلقة باملخدرات بعد اتفاق كامب ١٩٦٦يتصـل باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام          
، لكن هذه اإلعالنات ال )chap. IV.2, p. 156, note 18 ou chap. VI.15, p. 417, note 19، املرجع نفسه ١٩٨٠ديفـيد يف عام  

 ).٣-٤-١مشروع املبدأ التوجيهي " (دليل املمارسة(...) يف نطاق تطبيق "تدخل 
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على اتفاقية فيينا لقانون    " عند تصديقها    ٧ من املادة    ٢قـررت سـحب اإلعـالن الذي أصدرته بشأن الفقرة           
 .)٣٤()١٩٧٧وصّدق هذا البلد على االتفاقية يف عام  (١٩٦٩املعاهدات لعام 

 .ت التفسريية من ُبعد عن الشكلياتوتتفق هذه املمارسة مع ما تتميز به اإلعالنا )٣

غـري أن سـحب اإلعالن التفسريي جيب أن يتم وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف مشروعي املبدأين                  )٤
وهي نفس السلطات اليت    ( فيما يتعلق بالسلطات املختصة بإصدار هذا اإلعالن         ٢-٤-٢ و ١-٤-٢التوجيهـيني   

يف اعتماد أو توثيق نص معاهدة أو يف اإلعراب عن موافقتها على االلتزام   ميكـنها متثيل الدولة أو املنظمة الدولية        
 . ضمناً إىل هذه األحكام١٢-٥-١وحتيل الصيغة املستخدمة يف مشروع املبدأ التوجيهي ). هبا

 سحب اإلعالنات التفسريية املشروطة   ١٣-٥-٢ 

 .سحب التحفظاتسحب اإلعالنات التفسريية املشروطة حتكمه القواعد املنطبقة على  

 التعليق

خالفاً لإلعالنات التفسريية البسيطة، ختضع اإلعالنات التفسريية املشروطة، فيما يتعلق بإصدارها، للنظام           )١
، )٣٥(إذ جيب إصدارها عند إعراب الدولة أو املنظمة الدولية عن موافقتها على االلتزام: القانوين اخلاص بالتحفظات
 .على إصدارها يف تاريخ الحق) معارضة" (اعتراضاً"اقدة األخرى مجيعها ال تبدي إال إذا كانت األطراف املتع

ويسـتتبع ذلك حتماً تطابق القواعد الواجبة التطبيق على سحب اإلعالنات التفسريية املشروطة بالضرورة مع القواعد                 )٢
 ميكن ختصيص مشاريع مبادئ توجيهية حمددة        مما ُيعزز موقف من يرون أنه ال       �الواجـبة التطبيق على التحفظات يف هذا اجملال         

غري أن اللجنة اعتربت أن من السابق ألوانه اختاذ قرار هنائي يف هذا الشأن ما مل يتم التحقق من صحة هذا                     . هلـذه اإلعالنـات   
 .فيما يتعلق بالقواعد اخلاصة بصحة التحفظات من جهة، واإلعالنات التفسريية املشروطة من جهة أخرى" احلدس"

وإىل حني اختاذ موقف هنائي بشأن هذه املشكلة املبدئية، تظل القواعد املشار إليها ضمناً يف مشروع املبدأ  )٣
 .٩-٥-٢ إىل ١-٥-٢ هي القواعد املنصوص عليها يف مشاريع املبادئ التوجيهية من ١٣-٥-٢التوجيهي 

- - - - - 

                                                      

وكـان اإلعالن يتعلق بسلطات رئيس  . vol. II, chap. XXIII.1, p.350, note 13، املـرجع نفسـه   )٣٤( 
وانظر أيضاً سحب نيوزيلندا إلعالن كانت قد أصدرته        . عاهداتاجلمهورية ورئيس احلكومة ووزير اخلارجية يف إبرام امل       

 ).vol.I, chap.X.4, p. 525, note 9املرجع نفسه، (عند تصديقها على اتفاق إنشاء مصرف التنمية اآلسيوي 
 .١-٢-١انظر مشروع املبدأ التوجيهي  )٣٥( 


