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تصديــر
األول/ديســــمرب  املؤرخ ١٠ كانون ١١٢/٣٦ قرارها يف املتحدة، لألمم العامة اجلمعيــــة أكــــدت
األطراف  املتعّددة املعاهدات أمهية األطراف“، املتعّددة املعاهدات إعداد عملية ”استعراض بشأن ١٩٨١
يلقيه إعداد ملا إدراكها عن أعربت نفسه الوقت ويف للقانون الدويل. املصادر الرئيسية من مصدرًا بوصفها
بوجه الدويل املجتمع وعلى األمم املتحدة وعلى احلكومات عبء على من املعاهــــدات املتعــــّددة األطراف
طبعة وينشر يعّد أن أمور، مجلة يف لألمم املتحدة، العام األمني اجلمعية من اخللفية، طلبت هذه وإزاء عام.
يف ذات الصلة اجلديدة التطورات واملمارســــات االعتبار واضعًا يف اخلتامية“، األحكام ”دليل جديدة من

.١٩٥٧ عام يف صدرت قد السابقة الطبعة وكانت ذلك الصدد.
يف تكن مل يف املوارد، شــــديد إىل ضيق بالنظر املتحدة، لألمم األمانة العامة فإّن ولســــوء احلظ،
ظلت للدليل جديدة طبعة احلاجة إىل أّن بيد كثرية. لسنوات هذه املسألة بشأن بالتصرف هلا يسمح وضع

العامة. اجلمعية تلبية طلب املمكن من اآلن أصبح النهاية ويف قائمة.
الذي املتحدة األمم يف القانونية الشؤون مبكتب قسم املعاهدات الدليل من الطبعة هذه أعّد ولقد
وقد املتعّددة األطراف. املعاهــــدات مبوجب الوديع بوصفه املتحدة لألمم العــــام األمني مهام تنفيذ يتولّــــى
األطراف للمعاهدات املتعّددة بوصفه الوديع العام األمني يف ممارسات األخرية التطورات الدليل يف ُأدجمت
التطورات هذه من كثري ويعكس هلذه املعاهدات. اخلتامية األحكام عادة تشملها اليت باملسائل يتعلق فيما
املجتمع الدويل على ما يعرب عنه املتحدة لألمم القانونية الشــــؤون مكتب عن رؤية عن الصادرة الردود

شواغل. من
املعاهدات وضع يف مباشرة املشاركني بصورة أولئك مساعدة به وُيقصد عملي، مرجع والدليل
يف املحدودة والدراسية املوارد الضئيلة الدول ذات خاصة، مساعدة بصفة هو، وغرضه األطراف. املتعّددة

األطراف. املتعّددة وضع املعاهدات عملية يف كاملة كي تشارك مشاركة وممارستها املعاهدات قانون
يف بالكامل مقتبسة املتحدة لألمم العام األمني لدى املودعة األطراف املتعّددة املعاهدات وأحكام

اجليدة. باملمارسات األمناط، والتوصية َنْسق مت فقد وأخريًا، يف احلواشي. أمثلة إضافية وترد الدليل.
على املتحدة موقــــع األمم يف نســــخة إلكترونية توجد الدليل، هلذا النســــخ الورقية وعــــالوة على

.http://untreaty.un.org وهو: الشبكة
باالتصال القانونية الشؤون مبكتب املعاهدات بقسم على االتصال الدليل هذا ويشجع مستخدمو

أو أسئلة. تعليقات بشأن أية ،treaty@un.org العنوان: على بالربيد اإللكتروين
التايل:  املوقع يف الشبكة على أيضًا متاح وهو املعاهدات دليل يف أخرى معلومات مفيدة وهناك

.http://untreaty.un.org

هانس كوريل
القانونية، العام للشؤون األمني وكيل

القانوين املستشار
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توضيحية مالحظة
األول/ديســــمرب  املؤرخ ١٠ كانون ١١٢/٣٦ قرارها يف املتحــــدة العامة لألمم طلبــــت اجلمعيــــة
يف  قســــم املعاهدات وكان اخلتامية. لألحكام دليًال جديدًا يعّد أن املتحدة لألمم العام األمني إىل ١٩٨١

.١٩٥٧ عام يف اخلتامية األحكام األخرية لدليل الطبعة نشر قد املتحدة األمم
للمعاهدات األحكام اخلتامية مشاريع لوضع مستكملة مرجعية أداة توفري هو الدليل هذا وغرض
املتحدة لألمم األمني العام ممارسة فيها مبا اجلديدة، التطورات االعتبار أن توضع يف األطراف، على املتعّددة
يف املتحدة لألمم العام األمني ممارسة أّن املهم مالحظة ومن املتعّددة األطراف. للمعاهدات الوديع بوصفه
العام األمني أصدر املثال، سبيل فعلى املاضية. القليلة السنوات يف معّينة يف جوانب قد تطورت الشأن هذا

األمم املتحدة  إلدارات ينبغي اليت ”اإلجراءات املعنونة النشرة ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠١ يف املتحدة لألمم
من تعكس بعضًا وهي باملعاهدات واالتفاقات الدولية“ يتعلــــق فيما تتبعها أن اإلقليمية وجلاهنا ومكاتبهــــا

العام  األمني يذكر النشــــرة هذه ٤ - ٢ من ويف البند .(ST/SGB/2001/7 املرفق: (انظر التطورات هذه
اإلدارة لديه ”تقدم اليت تودع األطراف املتعّددة واالتفاقات حالة املعاهدات يف أنه صراحة املتحدة لألمم
إىل الدولية واالتفاقات املعاهدات لتلك اخلتامية األحكام مشاريع ذات الصلة اإلقليمية اللجنة أو املكتب أو

النهائية“. صيغتها يف وضعها قبل عليها والتعليق استعراضها أجل من املتحدة األمم املعاهدات يف قسم
خالف على السياق مل يدل األطراف. وما متعدد اتفاقًا ”معاهدة“ يعين مصطلح الدليل هذا ويف
مبوجب احلق، له آخر كيان أّي أو دولية أيــــة منظمة على أيضًا ”دولة“ مصطلح ينطبق أن ذلــــك، ميكــــن
تودع، الدليل هذا يف حبثها جيري املعاهدات اليت وتكاد مجيــــع فيها. طرفًا يصبح أن يف أحــــكام املعاهــــدة،

مودعة  األطراف متعددة معاهدة ٥٠٠ على يزيد ما ألن ونظرًا لألمم املتحدة. العام حصرًا، لدى األمني
كان اليت أو املعاهدات هذه واملمارسات اليت أنشأهتا للسابقات كان فقد املتحدة، لألمم العام لدى األمني

املجال. هذا يف التطورات تأثري هام يف هبا عالقة لنشوئها
عام ٢٠٠٢ والنسخة  يف طبعها ُأعيد اليت النسخة إىل فقط املنشور يشري هذا يف املعاهدات ودليل

الشبكة. املتاحة على اإللكترونية
باملعاهدات املعقودة أّولية بصفة ُتعَنى ،١٩٦٩ لعــــام املعاهدات لقانون فيينا اتفاقية أّن ويالحــــظ
ُتعتمد اليت واملعاهدات الدولية املنشئة للمنظمات الصكوك تشكل اليت ١)، واملعاهدات (املادة الدول بني
واملنظمات الدول بني تعقد اليت املعاهدات لقانــــون فيينا اتفاقية وتتعلق .(٥ (املادة الدولية املنظمــــة داخــــل
وبني أكثر واحدة أو دولة بني املعقودة ١٩٨٦ ١، باملعاهدات لعام الدولية، املنظمات بني فيما أو الدولية

الدولية. املنظمات بني فيما املعقودة وباملعاهدات أكثر، واحدة أو دولية منظمة
يف املعاهدات اطرادًا أكثر بصــــورة اخلتامية األحكام فيه تظهر الذي الترتيب الدليــــل هذا ويتبــــع

املتحدة. لألمم العام األمني لدى املودعة األطراف املتعّددة

بعد. نفاذها يبدأ مل ١

ي





١

مقدمة
عمومًا املتبعة املمارسة أن بيد خمتلفة. بأشكال األطراف املتعّددة املعاهدة مشروع يوضع أن ميكن
ونص اخلتامية، الرئيسي، واألحكام والديباجة، والنص يتضّمن العنوان، واحد من صك املعاهدة تتكّون أن
املتعّددة األطراف للمعاهدات اخلتامية األحــــكام وتتضّمن االقتضاء). واملرفقات (عند والتوقيع، اإلشــــهاد
والتصديق، والتوقيع، املرفقات، ومركز واالســــتعراض، والتعديل املنازعات، تســــوية بشــــأن عمومًا مواد
عالقة تتناول مــــواد تشــــمل أن ميكن ذلك، على وعالوة املوثقة. والنصــــوص النفاذ، واالنضمــــام، وبــــدء

وتسجيلها. اإلقليمي، مؤقتة، وتطبيقها بصورة وتطبيقها ومدهتا، األخرى، باملعاهدات املعاهدة
يبدأ مل لو وحىت معّينة. قانونية آثار اعتمادهــــا، حال عليها، تترتب األطراف املتعّددة واملعاهــــدة
وغرضها، طبيعتها حبكــــم تكون، اخلتامية، األحكام ســــيما وال أحكامها، بعض فإّن بعد، نفــــاذ املعاهــــدة
باملعاهدة، ملزمة أن تكون على الدول موافقة وإثبات النص، توثيق بطرائق املتعلقة (األحكام فورًا منطبقة
الوديع. وظائف على منطبقة وهــــذه تصبح ذلك). إىل الوديع، وما ووظائف والتحفظات، وبــــدء النفــــاذ،

فإنه: ،١٩٦٩ لعام املعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من (٤) ٢٤ املادة تنص وكما
الرضا  إثبات النص، وتنظم توثيق هذا تنظم اليت تطبق أحكامها املعاهدة، نص اعتماد مبجرد - ٤
من ذلك وغري الوديع، ووظائف عليها، والتحفظات التنفيذ، حيز دخوهلا تاريخ أو وكيفية باالرتباط هبا،

نفاذها. قبل بدء بالضرورة األمور اليت تنشأ
على التغيريات والتحسينات بعدد من اخلتامية األحكام مشروع وضع مّر فقد تقنية، وجهة ومن
الدقة املعاهدات اكتسب قانون ولقد املنشــــور. هذا يف والتحســــينات التغيريات هذه مّر الســــنني وتنعكس
املتعّددة للمعاهدات الوديع املتحدة بوصفه لألمم العام نظر األمني لوجهات وكان التطورات. هلذه نتيجة

التطورات. هذه على هام أثر األطراف
املوضوعية ال باجلوانب اإلجرائية باجلوانب عامة، بصفة تتصل، معاهدة ألية اخلتامية واألحــــكام
وُييّسر بُيسر بتشغيل املعاهدة يسمح بإحكام، مت وضعه الذي اخلتامية األحكام مشروع أن بيد للمعاهدة.
إحكام فإّن مث ومن موضوعها. على هام أثر له يكون أن كذلك وميكن والوديع. األطراف قبل من تنفيذها

هامًا. يصبح اخلتامية األحكام وضع مشروع





٣

املعاهدات إبرام - أوًال

وتوثيقه نص املعاهدة اعتماد - ألف
ما. معاهدة على التفاوض لعملية الناجحة عليه وتوثيقه احلصيلة املتفق النص اعتماد يشكل

لعام املعاهدات لقانون فيينــــا اتفاقية يف تدوينه مت حنو ما علــــى الدويل، العريف ومبوجــــب القانــــون
املتعّددة املعاهدة اعتماد نص ميكن فإنه ،(“١٩٦٩ لعــــام فيينا ”اتفاقية بـ يلي إليهــــا فيما ١٩٦٩ (ويشــــار
يف املختصة اهليئة من قبل عليه بالتصويت يف املفاوضــــات أو املشــــاركة آراء مجيع الدول بتوافق األطــــراف
اهليئة، تعترب لتلك للتصويت اتفقت على قاعدة قد الدول تكون ال حيث احلالة األخرية، ويف دويل. مؤمتر
باألغلبية الدول، تقرر مل ما واملصّوتة ثلثي أصوات الدول احلاضرة بأغلبية معتمدة يف مؤمتر دويل املعاهدة

.(١٩٦٩ لعام فيينا ٩ من اتفاقية أخرى (انظر املادة نفسها، تطبيق قاعدة
يتم أن وميكن التوثيق. املعتمد يتطلب والنص يصبح ثابتــــًا. فإنه معاهدة نص اعتماد يتم وحاملــــا
باالستشــــارة املرهون بالتوقيع مثًال :(١٩٦٩ لعــــام فيينا ١٠ من اتفاقية املــــادة طرق (انظر التوثيــــق بعــــدة
بإمضائهم أو حكوماهتم) بتأكيد رهنــــًا النص، على التفاوض يف الدول املشــــاركة ممثلي تلك (أي بتوقيــــع
اعتمدت اجلمعية العامة وقــــد املعتمد. للنص املتضّمنة اخلتامية الوثيقة أو على املعاهــــدة األوىل باألحــــرف
التفاوض مت اليت النصوص صادرة عنها بقرارات العامة“) ”اجلمعية بـ فيما يلي املتحدة (ويشار إليها لألمم
األصلية على النســــخة التوقيع يكون أن وميكن كثري من املناســــبات. يف هي أنشــــأهتا هيئات عليها برعاية

املستخدمة لتوثيق نص املعاهدة. اآللية هو للمعاهدة

الوديع - باء
التصديق بشــــأن األطراف نصًا املتعّددة املعاهدة تضّمنت ما حالة يف املاضي، الــــدول يف كانــــت
تكاثر بيد أن الصلة. ذات الصكوك الثنائية، االتفاقات حالة يف تتبادل، ذلك، إىل وما بعد، فيما واالنضمام

الوديع. نظام تطور إىل أّديا قد األطراف عدد وزيادة األطراف املتعّددة املعاهدات
الحق، وقت ويف األمم، عصبة منذ إنشاء وخاصة الوديعة. مث، هي الدول فقط كانت البداية ويف
الدولية املنظمات إىل ُتعهد الوديع وظائف أصبحت املتخصصة، ووكاالهتا املتحدة األمم أنشــــئت أن بعد
من ألكثر الوديع هو العام“) ”األمني بـ يلي فيما (ويشار إليه لألمم املتحدة واألمني العام متزايدة. بصورة

البشرية. األنشطة مجاع تشمل األطراف متعددة معاهدة ٥٠٠
تفصيل ويرد املعاهدة. تلك حفظ إليها ُيعهد أو مؤسســــة منظمة أو دولة أية املعاهدة هو ووديع

.١٩٦٩ لعام فيينا و٧٧ من اتفاقية ٧٦ املادتني يف لوظائف الوديع
للمعاهدات الوديع بوصفه العام األمني ممارســــة إىل ٣٧ من موجز ٩ من الفقرات أيضًا [(انظــــر

املعاهدات  و٦ من دليل ٢ والبندين ٢ املمارسة“) ”موجز بـ يلي فيما إليه (ويشار األطراف املتعّددة
املعاهدات“)]. ”قسم بـ فيما يلي إليه يف األمم املتحدة (ويشار املعاهدات قسم أعّده الذي

الوديع تعيني - ١
هو  النهج أن هذا الواضح ومــــن مســــتقل. يف حكم ذاهتا الوديع وذلك املعاهدة تعّين يف العــــادة،  - أ 
لعام الثابتة العضوية بامللوثات املتعلقة ســــتكهومل اتفاقية وتنص توخيًا للوضوح واليقني. املفضل

على ما يلي: ٢٩ املادة يف ،٢٠٠١
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الوديع
.٣ االتفاقية هلذه الوديع املتحدة هو لألمم يكون األمني العام

يلي: ما على أيضًا ٢٠٠١ لعام للكاكاو الدويل ٥٣ من االتفاق املادة وتنص
.٤ له وديعًا االتفاق هذا املتحدة مبوجب لألمم األمني العام يعيَّن

الدولية املادة ٢٨ من االتفاقية وتنــــص الوديع. لتعيني مباشــــرة أقل هنجًا املعاهدات بعض اتبعــــت  - ب 
على ما يلي: ١٩٩٩ لعام اإلرهاب متويل لقمع

والروسية واإلنكليزية اإلسبانية باللغات نصوصه احلجية تتساوى يف الذي االتفاقية، هذه يودع أصل
مجيع إىل معتمدة نسخًا منها يرسل الذي املتحدة، لألمم العام األمني لدى والفرنسية، والعربية والصينية

.٥ الدول
الدويل الدراســــي الفريق اختصاصات يف هبا) الوديع (مل يوص إىل معترضة مجلة إشــــارة يف وترد

ما يلي: (أ) على ٢٢ وتنص املادة .١٩٨٩ لعام بالنحاس املعين
النفاذ بدء

يقل  ما ال معًا متثل اليت الدول تكون حني هنائية بصورة االختصاصات هذه نفاذ يبدأ (أ) -  ٢٢
األمني  أشــــعرت قد االختصاصات، هذه مرفق يف املبني النحو على النحاس، يف املائة من جتارة ٨٠ عن
هلذه النهائي أدنــــاه بقبوهلا (ج) بالفقرة عمًال ”الوديع“) فيما يلــــي بـ (ويشــــار إليه املتحدة العــــام لألمم

االختصاصات.
الصكوك إيداع إىل النفاذ وبدء واالنضمام التصديق على تنص املواد اليت تشــــري أن وميكن أيضًا
مسائل لدراسة الدويل الفريق الختصاصات املنشئ من االتفاق ٢٣ (أ) املادة الوديع. وتنص لدى

على ما يلي: ٢٠٠١ اجلوت لعام
النفاذ بدء

منظمة أو أّي األوروبيـة اجلمـاعـة أو دول - قـيـــــام عنـد االخـتـصـاصـات هـذه نـفـاذ يبــــدأ ( أ ) 
التجارة (الواردات  املائة من يف معًا ٦٠ نصيبها يبلغ - أعاله ٥ الفقرة يف إليها ودولية مشــــار حكومية
االختصاصات، هلذه ألف املرفق يف املبني النحو على اجلوت، ومنتجات يف اجلوت جمتمعة) والصادرات
(ب) أدناه الفرعية بالفقـرة ”الوديع“) عمـًال بـ فيما يلي إليه لألمم املتحدة (ويشار العام األمني بإخطار

هلا. النهائي بالقبول أو االختصاصات هلذه بالتطبيق املؤقت بقيامها
التفاقية املكّمل ،٢٠٠٠ لعام واجلو والبحر طريق الرب عن املهاجرين هتريب مكافحة بروتوكول وينص
يلي: ما على و(٤) (٣) ٢١ املادة يف ،٢٠٠٠ عرب الوطنية لعام املنظمة ملكافحة اجلرمية املتحدة األمم

أو القبول  التصديق صكوك وتودع املوافقة، أو القبول أو الربوتوكول للتصديق هذا خيضع - ٣
صك تودع االقتصادي أن اإلقليمية للتكامل للمنظمة وجيوز املتحدة. لألمم العام األمني لدى املوافقة أو
الدول األعضاء من األقل على واحدة دولة ذلك فعلت قد كانت إذا عليها أو املوافقة أو قبوهلا تصديقها
اختصاصها نطاق عليها املوافقة أو تصديقها أو قبوهلا يف صك تعلن املنظمة أن تلك على ويتعيّــــن فيهــــا.
بأّي الوديع تبّلغ أن املنظمة تلك على أيضًا ويتعيّــــن الربوتوكول. هذا حيكمها اليت باملســــائل يتعلق فيمــــا

اختصاصها. نطاق يف ذي صلة تعديل

مواد على علم عن املســــبقة املوافقة إجراء واتفاقية روتردام لتطبيق (املادة ٥٣)؛ ١٩٨٩ لعام الطفل حقوق أيضــــًا اتفاقية انظــــر  ٣

الســــفن باحتجاز واالتفاقية الدولية املتعلقة (املادة ٢٩)؛ ١٩٩٨ لعام الدولية يف التجارة متداولة معينة خطرة آفات كيميائيــــة ومبيــــدات
(املادة ٤١). ٢٠٠٠ لعام احلدود الوطنية عرب اجلرمية املنظمة ملكافحة األمم املتحدة واتفاقية (املادة ١١)؛ ١٩٩٩ لعام

والعشرون). احلادية (املادة ١٩٩٩ لعام الغذائية املعونة انظر أيضًا اتفاقية ٤

(املادة ٥٥). ٢٠٠٠ لعام للُبن الدويل مماثل، االتفاق حكم على لالطالع انظر ٥



٥

االقتصادي  للتكامل إقليميــــة أو أّي منظمة هذا الربوتوكــــول أّي دولة إىل تنضــــّم جيــــوز أن  - ٤
صكوك وتودع الربوتوكــــول. هذا يف طرفًا فيهــــا الدول األعضاء من األقــــل على واحدة تكــــون دولــــة
تعلن، أن اإلقليمية االقتصادي التكامل منظمة علــــى ويتعّين املتحدة. لألمم األمني العام لدى االنضمــــام
على أيضًا ويتعّين الربوتوكول. اليت حيكمها هذا باملسائل يتعلق فيما اختصاصها انضمامها، نطاق وقت

اختصاصها. يف نطاق صلة ذي تعديل بأّي الوديع تعلم أن املنظمة تلك

نقل وظائف الوديع - ٢
يف آخر البداية إىل وديع يف وديــــع إىل عهدت قد اليت كانت الوظائف نقلت أحيانــــًا أن حــــدث
االتفاق مبوجب متارســــها الفرنســــية احلكومة كانت اليت الوظائف نقلت املثال ســــبيل فعلى وقت الحق.
لعام األبيض بالرقيق االجتــــار لقمع الدولية واالتفاقية ١٩١٠ لعــــام األبيض بالرقيق االجتــــار لقمع الــــدويل
املجلس قرار مبوجــــب العام األمني إىل ،١٩١٠ اخلليعة لعــــام املنشــــورات تداول ١٩١٠، واتفــــاق قمــــع

املؤرخ ١٤ آب/أغسطس ١٩٤٧. (خامسًا) ٨٢ واالجتماعي االقتصادي
املشتركون الودعاء - ٣

من (٢) التاسعة وتنص املادة مشتركني. ودعاء بوصفهم ودعاء عدة االستثناء، سبيل يعّين، على
على ما يلي: ١٩٦٨ لعام النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة

االنضمام  ووثائق التصديق وتودع وثائــــق املوّقعة هلا الــــدول لتصديق املعاهدة هذه ختضــــع  - ٢
وآيرلندا لربيطانيا العظمى املتحدة واململكة الســــوفياتية، االشــــتراكية اجلمهوريات احتاد حكومات لدى

الوديعة. احلكومات باعتبارها املعاهدة حبكم هذه املعّينة األمريكية، املتحدة والواليات الشمالية،
املتفاوضة األطراف سعت حيث املعاهدات بعض يف هذا النهج اتبع احلرب الباردة، غضون ويف

سياسية. ألسباب معّينة حبكومات االعتراف وسعها يف يكن مل ولكنها عاملية مشاركة حتقيق إىل
إيداع  ٤٢ على البند يف ،١٩٤٧ لعام وحصاناهتا املتخصصة الوكاالت امتيازات اتفاقية وتنــــص

الوكالة ذات الصلة: رئيس العام وإما لدى األمني لدى إما الصكوك
هذه املتحدة بنص األمم يف أعضاء ليست هي واليت األعضاء فيها الدول متخصصة وكالة كل توايف
وذلك الوكالة بتلك يتعلق فيمــــا إليها االنضمام إىل ذات الصلة وتدعوها باملرفقات االتفاقيــــة مشــــفوعًا
الرئيس لدى أو املتحدة العام لألمم األمني هبا لدى يتعلق االتفاقية فيما إىل هذه االنضمام صــــك بإيــــداع

التنفيذي للوكالة املتخصصة.
الوكاالت امتيازات اتفاقية يف الوارد احلكم فيها طبق اليت الوحيدة املّرة املمارسة، فإّن حيث ومن
املتحدة، األمم يف عضوًا أن تصبح نيبال، قبل أودعت عندما كانت ،١٩٤٧ لعام وحصاناهتا املتخصصــــة

العاملية. الصحة مبنظمة يتعلق صكًا
غري الوديع لوظائف املشــــتركة املمارســــة هذه مثل أن العام األمني رأي الوقت أصبح ذلك ومنذ
وقوعه ميكن ما جّراء هلا ضرورة ال تعقيدات عن تسفر قد العمل، ازدواج إىل جانب ألنه، ذلك مستحبة،
وينص مشتركًا. وديعًا يعّين أن العام هلذا النهج، يرفض األمني الوديع. واتباعًا يف ممارسات اختالفات من

على ما يلي: ST/SGB/2001/7 ٦ - ١ من البند
هذه ُتســــند الدولية، واالتفاقات للمعاهدات كوديع وظائفه العام األمني أداء املقصود حــــني يكــــون
يف آخر مســــؤول أّي إىل وليس وحده العام األمني الدولية وظائف الوديع إىل االتفاقــــات املعاهــــدات أو

مشتركًا. وديعًا العام األمني تسمية جيوز وال املتحدة. األمم
املمارسة). إىل ١٩ من موجز ١٥ من أيضًا الفقرات (انظر
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وديعًا املتحدة لألمم العام األمني تعيني –  ٤
وقت أقرب يف املعاهدات قسم وجب استشارة ما، الوديع ملعاهدة العام األمني يعّين أن يراد عندما
ليس الوديع وظائف ألداء العام األمني وقبول املعنية. األطراف املتعّددة املعاهدة على بدء املفاوضات مبجرد
املفصلة تتفق واالعتبارات معّينة معاهدة حالة يف الدور هذا أداء قادرًا على يكون له أن ينبغي إذ تلقائيًا،

األطراف. املتعّددة للمعاهدات الوديع بوصفه ممارسته ومع ST/SGB/2001/7 يف
يلي: مبا فيما يتعلق الوديع دور أداء املبدأ، أن يقبل حيث هي، من العام، األمني وسياسة

وتكون عادة عاملي، نطاق ذات تكون أمهيتها املفتوحة اليت األطراف املتعّددة املعاهدات ( أ )
لألمم خمتصة تابعة أجهزة عقدهتا مفوضني مؤمترات أبرمتها اجلمعية العامة أو اعتمدهتا قد

املتحدة؛
.٦ املتحدة لألمم اإلقليمية اللجان برعاية عليها التفاوض يتم اليت واملعاهدات (ب) 

دور الوديع أداء قبـــول على العـــام األمني قـــدرة عدم السياســـة: (أ) هذه وتتضّمـــن أســـباب اتبـــاع
األخرى حمدودًا؛ واملوارد املوظفني من هو متاح ما لكون نظرًا األطراف املتعّددة املعاهدات مجيع إىل  بالنسبة
الدولية األخرى كوديع األخرى واملنظمات الوكاالت املتخصصـــة حمل حتل أن املتحدة لألمـــم ال ينبغـــي (ب)
املقيدة األطراف املتعـــّددة املعاهدات حالة يف (ج) ختّصصها؛ مبياديـــن املتعلقة األطراف املتعـــّددة للمعاهـــدات
أّي ممارســـتها على يقدر يكاد ال اليت املوضوعية تطبيق األحكام بدّقة على مســـؤوليات الوديع تقتصــر حيث
األمم املتحدة؛ املتصلة بسياســـات االعتبارات (د) املعاهدة؛ جهاز أنشـــأته يف املعاهدة أو ســـوى طرف كيان
من حالة كل يف الوديع بدور سيقوم بأن األمني العام االنطباع خيلق قد ذلك (و) أن تنشـــأ؛ اليت الســـابقة (هـ)

احلاالت. هذه
الوديع وظائف - ٥

على ما يلي: ١٩٦٩ لعام فيينا و٧٧ من اتفاقية املادتان ٧٦ تنص - أ
٧٦ املادة

املعاهدات ودعاء
ذاهتا أو بطريقة  املعاهدة يف ســــواًء املتفاوضة، الدول قبل من املعاهدة وديع أن يعيّــــن جيــــوز  - ١

باملنظمة. اإلداريني املسؤولني كبري دولية، أو منظمة أو أكثر، دولة أو الوديع يكون أن وجيوز أخرى.
أدائه  حتيز يف دون العمل التزام الوديع على ويقع دويل، طابع ذات املعاهدات وديع وظائف  - ٢
األطراف بعض نفاذها فيما بني يبدأ مل املعاهدة كون االلتزام ذلك ال يؤثر يف وبوجــــه خاص، لوظائفــــه.

لوظائفه. األخري هذا أداء بشأن والوديع دولة خالف بني ظهور أو

انظر:  لذلك. استثناءات مثة فإّن اإلطار، هذا ضمن ال تقع ملعاهدة الوديع دور أداء العام األمني يقبل أن غري املعتاد من أن رغم ٦

يوغوسالفيا ومجهورية اليوغوسالفية الســــابقة مقدونيا ومجهورية واهلرســــك ٢٠٠١، بني البوســــنة لعام اخلالفة مبســــائل املتعلق االتفاق
الظروف وضع مع االســــتثناء، ســــبيل على هذا االتفاق ُقبل إيداع وســــلوفينيا وكرواتيا. وقد األســــود) الصرب واجلبل االحتادية (حاليًا

فيها: االعتبار، مبا يف الوقت ذلك يف السياسية
متســــق بقيادة  من جمهود املتحدة وكجزء األمم ٢٠٠١، برعاية لعام اخلالفة مبســــائل املتعلق االتفاق على التفاوض جرى ( أ )

املنطقة؛ يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم
املتحدة؛ باألمم الشؤون القانونية مكتب مع موّسعة بصورة التشاور مت بشأنه التفاوض أثناء (ب)

للمعاهدة؛ السياسية األمهية (ج)
البلقان. منطقة السالم يف لتحقيق الدويل واملجتمع املتحدة األمم بذلته مما القدر اهلائل (د)
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٧٧ املادة
الودعاء وظائف

الوديع  وظائف تشــــتمل ذلك، خالف املتعاقدة على الدول تتفق أو املعاهدة، تنــــص مل مــــا  - ١
بوجه خاص على:

تســــّلم إىل مطلق تفويض وثائق يف عهدته بالنص األصلي للمعاهدة وبأية االحتفاظ ( أ )
الوديع؛

باللغات للمعاهدة آخــــر أّي نص وإعداد النص األصلــــي من معتمدة إعــــداد نســــخ (ب) 
أن هلا حيق الدول اليت وإىل األطــــراف إىل وإحالتها املعاهدة، الــــيت تتطلبها اإلضافيــــة

املعاهدة؛ يف أطرافًا تصبح
تتصل باملعاهدة املعاهدة وأية صكوك وإخطارات ورســــائل على توقيعات أية تلّقي (ج)

عهدته؛ يف هبا واالحتفاظ
مســــتوفية باملعاهدة أية وثيقة أو إخطار أو رســــالة تتعلق أو التوقيع أن التحقــــق مــــن (د) 
إىل املعنية نظر الدولــــة بتوجيــــه اللزوم عنــــد للشــــكل الواجــــب والســــليم، والقيام

املسألة؛
باألعمال املعاهــــدة يف أطرافــــًا هلــــا أن تصبح حيق الــــيت والــــدول إبــــالغ األطــــراف (هـ) 

باملعاهدة؛ املتصلة والرسائل واإلخطارات
العدد إيداع تلّقي أو يف املعاهدة بتاريخ أطرافًا تصبح أن هلــــا اليت حيق الدول إبــــالغ (و)
أو أو املوافقة القبول أو التصديق املعاهدة من التوقيعــــات أو وثائق نفاذ لبدء الــــالزم

االنضمام؛
املتحدة؛ لألمم العامة األمانة املعاهدة لدى تسجيل (ز)

االتفاقية. هذه أخرى من يف أحكام املحددة الوظائف أداء (ح)
الوديع  يعرض لوظائفــــه، األخري أداء بشــــأن والوديع دولة بني خالف أّي نشــــوء يف حالــــة  - ٢
الدولية املنظمة املختــــص يف االقتضــــاء، اجلهاز عند أو، املتعاقــــدة والدول املوّقعة الــــدول املســــألة علــــى

املعنّية.
وتنص املادة ٢٠ من اتفاقية الوديع. لوظائف مفصًال تبيانًا وتتضّمن الوديع تعّين املعاهدات بعض - ب

على ما يلي: ١٩٨٥ حلماية طبقة األوزون لعام فيينا

الوديع
الربوتوكوالت. من وألّي هلذه االتفاقية الوديع وظائف املتحدة لألمم العام األمني يتوّلى - ١

خاصة: بصفة مبا يلي األطراف بإبالغ يقوم الوديع  - ٢
القبول أو التصديق وثائق بروتوكول، وإيداع أّي االتفاقية وعلى على هذه التوقيــــع ( أ )

و١٤؛ ١٣ للمادتني االنضمام وفقًا أو اإلقرار أو
١٧؛ للمادة وفقًا بروتوكول وأّي االتفاقية نفاذ بدء تاريخ (ب)

١٩؛ للمادة وفقًا املقدمة االنسحاب إخطارات (ج)
هلذه األطراف وقبــــول بروتوكول، وأّي االتفاقية إىل بالنســــبة املعتمدة التعديــــالت (د) 

٩؛ للمادة وفقًا بدء نفاذها، وتاريخ التعديالت
١٠؛ للمادة وفقًا املرفقات وتعديل املرفقات وإقرار باعتماد املتعلقة األمور مجيع (هـ)
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مدى شــــأن يف االقتصادي للتكامل اإلقليميــــة املنظمات مــــن الواردة اإلخطــــارات (و) 
ويف شــــأن الربوتوكوالت، من وأّي االتفاقية هذه اليت تنظمها باملســــائل  اختصاصها

من تعديالت. يطرأ عليها ما
املادة ١١. من ٣ للفقرة وفقًا هبا اإلعالنات املدىل (ز)

إىل وجود بالنظر له، ال لزوم (أو بعضها) الوديع فيه وظائف تدرج القبيل، هذا من حكم ومشول
أخرى واجبات تكــــن هناك، بالطبع، ما مل املتبعة، ١٩٦٩، واملمارســــة لعام فيينا اتفاقية أحــــكام
األطراف يشجع العام واألمني التفســــري. إىل إســــاءة مشوهلا يؤدي أن أيضًا وميكن إضافتها. يتعّين
الوديع كانت وظائف وملا دور الوديع. مع تتعارض واجبات جديدة عدم إضافة على املتفاوضة
الوديع تعيني على االقتصار يكفي ،١٩٦٩ لعام فيينا ٧٧ من اتفاقية املادة يف ومدونة متامــــًا ثابتــــة

املتبعة. واملمارسة املعاهدات وفقًا لقانون ستؤدَّى الواجبات أن وُيفهم

وديعًا بوصفه املتحدة لألمم العام األمني حدود وظائف - ٦
وينبغي هبا املعمول الوديع وظائف على وديعًا، بوصفه األمني العام، مســــؤولية تقتصر أن ينبغي

العام بصفة أخرى. األمني يؤديها أن ميكن إدارية واجبات تشمل ال أن
وظائف من احلريف، مبعناهــــا األمني العام بوظائف إدارية ليســــت، تعهد إىل وبعــــض املعاهــــدات
بشأن بالنتائج النهائية للدعاوى املقامة اخلاصة باملراســــالت األطراف مبوافاة املتعلقة األحكام انظر الوديع.
مبن دولية حبماية املتمتعني األشخاص ضد املرتكبة اجلرائم منع ٢ من اتفاقية املادة إطار يف املرتكبة اجلرائم
وحدة األمر، واقع يف تؤديها، الوظائف وهذه .١٩٧٣ لعام عليها واملعاقبة الدبلوماســــيون املوظفون فيهم
يف الوحدة هي، وتلك العامة“)، ”األمانة بـ يلي فيما إليها (ويشــــار لألمم املتحدة العامة األمانة يف إدارية

وديعًا. بصفته العام يؤّديها األمني القانونية، وال الشؤون مكتب احلالة، هذه
خمتلف مبوجب املراســــالت تناول عن األمانة العامة مســــؤولة أخرى يف وحدات فــــإّن وباملثــــل،
تقدمي مبتطلبات الوفاء يف األطراف الدول مساعدة يف دورًا هامًا باملرأة تؤدي فشعبة النهوض االتفاقيات.
١٧ من اتفاقية املادة مبوجــــب املنشــــأة ضد املرأة أشــــكال التمييز مجيع القضاء على جلنة إطار يف التقاريــــر
إىل املساعدة أيضًا باملرأة النهوض شــــعبة وتقدم .١٩٧٩ لعام املرأة ضد التمييز مجيع أشــــكال على القضاء

التشغيلية. اإلجراءات ووضع املعلومات وبث املوضوعية املسائل يف األحباث بإجرائها اللجنة
بني  جتمع وظائف يؤدي أن العام األمني من ١٩٨٢ تتطلب لعام البحار لقانون املتحدة األمم واتفاقية
أن تؤدي االتفاق على العامة، مت يف األمانة داخلية مشاورات وبعد اإلدارية. والوظائف الوديع وظائف
هذه االتفاقية يف إطار اإلدارية الوظائف القانونية الشؤون مكتب يف البحار شؤون املحيطات وقانون شعبة

الوديع. وظائف املعاهدات قسم حني يؤدي يف
تالئم اليت والقطع العجالت للمركبات ذات عاملــــي تقين نظام بإنشــــاء املتعلق االتفاق ويف حالــــة
القانوين لألمم املستشــــار رأي ١٩٩٨، كان لعام فيها اســــتخدامها املمكن و/أو ذات العجالت املركبات
العاملية العاملية وسجل القواعد التقنية التقنية القواعد موجز من بكل يتعلق فيما اإلخطار وظائف أن املتحدة
فليس ومن مث الوديع. بوظائف االتفــــاق ال تتصل بتنفيذ إدارية هي وظائف االتفاق هذا مبوجــــب املنشــــأة
املنظمة يف الرئيسي اإلداري املوظف بوصفه إّال اإلدارية هبذه املسؤوليات يضطلع العام أن األمني وسع يف
اللجنة أمانة ”تنظيم ST/SGB/1998/3 املعنونة العام األمني نشرة ومبوجب لالتفاق. الوديع بوصفه وليس

االقتصادية ألوروبا. اللجنة أمانة تؤديها أن جيب الوظائف هذه فإّن ألوروبا“، االقتصادية



٩

األطراف املتعّددة املعاهدات يف املشاركة - جيم
اليت األخرى الكيانات أو املنظمات أو الدول فئات اخلتاميــــة أحكامها عادة يف املعاهدات حتــــّدد

١٩٨٢ قائمة  لعام البحار لقانون املتحدة األمم ٣٠٥ من اتفاقية املادة يف وترد فيها. جيوز أن تصبح أطرافًا
الدولية. املنظمات مشاركة بشــــأن وتتضّمن مرفقًا االتفاقية، يف أطرافًا تصبح أن جيوز هلا كيانات تشــــمل

على ما يلي: و٣٠٧ (١) و٣٠٦ ٣٠٥ املواد وتنص

٣٠٥ املادة
التوقيع

أمام: مفتوحًا االتفاقية هذه على باب التوقيع يكون - ١
الدول؛ مجيع  ( أ )

٧؛ لناميبيا املتحدة األمم مبجلس ممثلة ناميبيا، (ب)
تقرير بفعل املركز هذا اختــــارت اليت واملرتبطة الذايت باحلكم املتمتعة مجيــــع الــــدول (ج) 

 ١٥١٤ العامة اجلمعية لقــــرار وفقًا ومبوافقتها، املتحدة األمــــم إشــــراف املصري حتت
ذلك يف مبا هلــــذه االتفاقية، ختضع املســــائل اليت يف اختصاص هلا ١٥)، والــــيت (د -

املسائل؛ تلك يف معاهدات بصدد اختصاص الدخول
ارتباطها، لصكوك وفقًا هلا، يكون اليت واملرتبطة الذايت باحلكم مجيع الدول املتمتعة (د )
يف اختصاص الدخول ذلك مبــــا يف االتفاقية، اليت ختضع هلذه املســــائل يف اختصــــاص

تلك املسائل؛ معاهدات بصدد
املتحدة األمم هبا وتعتــــرف التام، الداخلي الذايت باحلكــــم تتمتع اليت مجيــــع األقاليم (هـ) 

 ١٥١٤ العامة اجلمعية قرار وفق التام اســــتقالهلا على حتصل مل ولكنها الصفة،  هبذه
ذلك يف مبا هلــــذه االتفاقية، ختضع املســــائل اليت يف اختصاص هلا ١٥)، والــــيت (د -

املسائل؛ تلك يف معاهدات بصدد اختصاص الدخول
التاسع. للمرفق وفقًا الدولية، املنظمات (و)

٣٠٦ املادة
الرمسي والتثبيت التصديق

الفقــــرات الفرعية يف إليهــــا املشــــار والكيانــــات األخرى لتصديق الــــدول  ختضــــع هــــذه االتفاقيــــة
من التاســــع، للمرفق وفقًا الرمسي، ١ من املــــادة ٣٠٥، وللتثبيت الفقــــرة مــــن و(هـــــ) (ب) و(ج) و(د)
التصديق وثائق وتودع املادة ٣٠٥. من ١ الفقرة من (و) الفرعية الفقرة يف إليها الكيانات املشــــار قبل

املتحدة. لألمم العام األمني لدى الرمسي والتثبيت

١٩ أيار/مايو ١٩٦٧. املؤرخ (٥ - إ بالقرار ٢٢٤٨ (د العامة للجمعية تابعًا جهازًا بوصفه لناميبيا املتحدة جملس األمم أُنشئ ٧

القانونية وكالسلطة العامة للجمعية تابع السياسة لصنع مزدوجة: كجهاز بصفة األخرى، يعمل املجلس األجهزة الفرعية خالف وعلى
بوصفه األخرى. فاملجلس، الفرعية املتحدة األمــــم أجهزة عن للمجلس متيزه األخرية الصفة وهذه الوصاية. حتت إقليم بــــإدارة القائمــــة
مبوجب أحكام ناميبيا ليمارسها باسم والوظائف بعض الصالحيات صراحة اجلمعية العامة منحته قد باإلدارة، القانونية القائمة السلطة
فإّن الواقع، حبكم اإلقليم السيطرة على مارست قد أفريقيا جنوب ورغم أن دوليًا. ناميبيا ومنها متثيل احلكومة، على تنطبق اليت كتلك
املودعة املعاهدات من كثري يف طرفًا املجلس أصبح بل إن االعترافات. وإلصدار أية قوانني لسّن القانون حبكم األهلية له كانت املجلس
العمل ومنظمة والزراعة، األغذية التأسيســــية ملنظمة ١٩٨٢، والقوانني لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية مثل العام، األمني لدى

ناميبيا  العامة اجلمعية قبلت املؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٠ ١/١٨ - دإ وبالقرار والثقافة. والعلم للتربية املتحدة األمم ومنظمة الدولية،
املتحدة. األمم عضوًا يف



١٠

٣٠٧ املادة
االنضمام

.٣٠٥ املادة إليها يف املشار األخرى والكيانات للدول االتفاقية مفتوحًا هذه إىل باب االنضمام يبقى
للمرفق  فيجري وفقًا املادة ٣٠٥ من ١ الفقرة (و) من الفرعية الفقرة يف إليها املشار الكيانات انضمام أما

.٨ لألمم املتحدة العام األمني لدى االنضمام وثائق وتودع التاسع.

الدول“ مجيع ”صيغة - ١
استخدمت دولة“. وقد ”ألية وإما الدول“ إما ”جلميع املعاهدات يف املشاركة باب أن يفتح ميكن
العاملية املشاركة تستهدف اليت األطراف املتعّددة املعاهدات يف األحيان من كثري يف الدول“ مجيع ”صيغة

اجلزائية، والبيئة). واملسائل وحقوق اإلنسان، السالح، بنـزع املتعلقة املعاهدات تلك (انظر
وتدمري لألفراد، املضادة األلغام وإنتاج ونقل اســــتعمال وختزين حظر ١٥ من اتفاقية املادة تنص

يلي: ما على ،١٩٩٧ لعام األلغام تلك
١٨ أيلول/ســــبتمرب  يف النرويج، أوســــلو، ُحّررت يف اليت االتفاقية هــــذه التوقيع على يكــــون بــــاب
ويف مقر األمم األول/ديسمرب ١٩٩٧؛ كانون ٣ من أوتاوا، كندا، مجيع الدول يف أمام مفتوحًا ،١٩٩٧

نفاذها ٩. بدء حىت األول/ديسمرب ١٩٩٧ كانون ٥ من نيويورك يف املتحدة
 ١٩٩٠ لعام أسرهم وأعضاء املهاجرين مجيع حقوق حلماية الدولية ٨٦ من االتفاقية املادة وتنص

يلي: ما على
للتصديق. خاضعة وهي الدول. جلميع االتفاقية على هذه التوقيع باب يفتح - ١

دولة. ألّي االتفاقية هذه إىل االنضمام باب يفتح - ٢
لألمم املتحدة ١٠. العام األمني لدى االنضمام أو التصديق وثائق تودع - ٣

املوظفون فيهم مبن دوليــــة حبماية املتمتعني األشــــخاص ضد اجلرائم املرتكبة منع اتفاقيــــة وتنــــص
على ما يلي: إىل ١٦ ١٤ من يف املواد التحديد وجه ١٩٧٣، على لعام عليها واملعاقبة الدبلوماسيون

١٤ املادة
مقر  يف األول/ديســــمرب ١٩٧٤ ٣١ كانون حىت جلميع الدول االتفاقية هذه على التوقيع باب ُيفتح

بنيويورك. املتحدة األمم

١٥ املادة
املتحدة. لألمم األمني العام التصديق لدى صكوك للتصديق، وتودع االتفاقية هذه ختضع

إىل ٧٦). من ٧٤ (املواد ١٩٦٣ لعام القنصلية فيينا للعالقات مماثلة، اتفاقية صياغة على لالطالع أيضًا، انظر ٨

(املادة  ١٩٧٦ لعام أخرى عدائية أغراض ألية أو عســــكرية ألغراض البيئة يف التغيري تقنيات اســــتخدام حظر انظر أيضًا اتفاقية ٩

األول والثاين (والربوتوكوالت األثر عشوائية أو الضرر مفرطة اعتبارها ميكن معّينة تقليدية أسلحة استعمال تقييد أو حظر واتفاقية ٩)؛
لعام األسلحة تلك وتدمري األســــلحة الكيميائية واســــتخدام وختزين وإنتاج اســــتحداث واتفاقية حظر (املادة ٣)؛ ١٩٨٠ لعام والثالث)

(املادة ١١). ١٩٩٦ لعام النووية للتجارب الشامل احلظر ومعاهدة (املادة ١٨)؛ ١٩٩٢
على القضاء واتفاقية ١٩٧٣ (املـــادة ١٣)؛ لعام عليها واملعاقبـــة العنصري الفصل لقمـــع جرمية أيضـــًا االتفاقية الدولية انظـــر  ١٠

أو أو العقوبة القاســـية املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة واتفاقية (املادة ٢٥)؛ ١٩٧٩ لعام املرأة ضد التمييز أشـــكال مجيع
(املادة  ١٩٨٥ لعام الرياضية األلعاب يف الفصـــل العنصري ملناهضة الدولية واالتفاقية (املادة ٢٥)؛ ١٩٨٤ لعام املهينـــة أو الالإنســـانية
لعام أســـرهم وأعضاء املهاجرين العمال حقوق مجيع حلماية الدولية واالتفاقية (املادة ٤٦)؛ ١٩٨٩ لعام الطفل حقوق واتفاقية ١٦)؛

(املادة ٨٦). ١٩٩٠



١١

١٦ املادة
لدى االنضمام وثائق الدول. وتودع دولــــة من مفتوحًا ألية االتفاقية هذه إىل االنضمام باب يظــــل

.١١ املتحدة األمني العام لألمم
على ما يلي: ٢٠٠١ لعام الثابتـة العضوية بامللوثات املتعلقة ستكهومل ٢٤ من اتفاقية املادة وتنص
يف االقتصادي للتكامل اإلقليميــــة جلميــــع الدول واملنظمات االتفاقية هذه على التوقيع ُيفتــــح بــــاب

من ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠١  الفترة يف بنيويورك املتحدة األمم مقر ويف ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠١ يف ستكهومل
٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ ١٢. إىل

ألقاليم ُيسمح كان إذا ما مسألة قد أثارت أهنا ذلك من نواقص، الدول“ مجيع ”صيغة ختلو وال
هذه الصيغة. إطار يف معاهدة يف تشارك بأن واضحًا سيادة ذات كدول مركزها ليس معّينة وكيانات

العام األمني ممارسة
أّي ما أو إقليم إذا كان تقرير ما بأن الوديع، بوصفه يف عدة مناســـبات، العام ذكر األمني لقد

صالحياته. عن نطاق خارج أمر ،١٣ الدول“ ”مجيع صيغة أو دولة“ ”أّي صيغة تشمله آخر كيان
يلي: ما فيه جــاء عـامـًا ١٤ تفـامهـًا العامــة اجلمعيــة أصدرت األول/ديسمرب ١٩٧٣ كانون ١٤ ويف

الدول“، ســــيتبع ”مجيع حكم اتفاقية تتضّمن ألية الوديع بوصفه أدائه لوظائفه يف العام، األمني إّن
قبل تلّقي رأي اجلمعية مستصوبًا، ذلك كان حيثما وسيطلب، احلكم هذا مثل تطبيق اجلمعية يف ممارسة

.١٥ أو انضمام تصديق صك أّي التوقيع على
أو  إقليم إذا كان ما إرشــــادها حول األحيان، بعض يف العامة، اجلمعية ١٩٧٣ أعطت ومنذ عام

.١٦ دولة ليعترب كيان ما
ادعاؤه يثري كيان من مبعاهدة صكوكًا تتصل يتلقى عندما العامة اجلمعية ُنصح العام األمني ويتبع
العامة (والوحدة األمانة ُتستشار أن املألوف من غري املتحدة. وليس األمم إىل بالنسبة دولة تساؤالت بأنه
هذا صعوبة من نشوء ُيتوّقع عندما األطراف املتفاوضة قبل من القانونية) الشؤون مكتب هي فيها املختصة
يســــمح وضع يف اآلن هو القانونية ST/SGB/2001/7، فإّن مكتب الشــــؤون متطلبات إىل القبيل. وبالنظر

هذا الشأن. يف تنشأ أن يرجح صعوبة أية إىل املتفاوضة األطراف انتباه له بأن يوجه
الذي العامة اجلمعية مثــــًال، بتوجيه الصينية، تايوان مبقاطعة يتعلق فيمــــا يسترشــــد، واألمني العام

املشروعة  احلقوق إقرار بشأن األول/أكتوبر ١٩٧١ تشرين ٢٥ املؤرخ (٢٦ - ٢٧٥٨ (د يتضّمنه قرارها
واستخدامهم املرتزقة جتنيد الدولية ملناهضة واالتفاقية (املادة ١٧)؛ ١٩٧٩ لعام الرهائن ملناهضة أخذ الدولية انظر أيضًا االتفاقية ١١

(املادة  ١٩٩٤ لعام هبا املرتبطني واألفـــراد املتحدة األمم موظفي ســـالمة بشـــأن واالتفاقية (املادة ١٨)؛ ١٩٨٩ لعام وتدريبهم ومتويلهـــم
لعام الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما ونظام (املادة ٢١)؛ ١٩٩٧ لعام بالقنابل اإلرهابية لقمع اهلجمات الدولية واالتفاقية ٢٤)؛
ملكافحة اجلرمية املنظمة املتحدة األمم واتفاقية (املادة ٢٥)؛ ١٩٩٩ لعام اإلرهاب الدولية لقمع متويل واالتفاقيـــة ١٩٩٨ (املـــادة ١٢٥)؛

(املادة ٣٤). ٢٠٠٠ لعام وحصاناهتا الدولية اجلنائية احملكمة امتيازات بشأن واالتفاق (املادة ٣٦)؛ ٢٠٠٠ لعام الوطنية احلدود عرب
مواد على علم عن املســــبقة املوافقة إجراء واتفاقية روتردام لتطبيق (املادة ٣٣)؛ ١٩٩٢ لعام البيولوجي، التنــــوع انظــــر اتفاقيــــة  ١٢

املادة (٢٤). ،١٩٩٨ لعام الدولية، التجارة يف معينة متداولة آفات خطرة ومبيدات كيميائية
.(A/PV.1258) ١٢٥٨ العامة اجللسة عشرة، الثامنة الدورة العامة، للجمعية الرمسية الوثائق  ١٣

(A/9030) ٣٠ رقم امللحق والعشرون، الثامنة للجمعية العامة، الدورة الوثائق الرمسية  ١٤

،٩ ٧٩، احلاشــــية الصفحة (E.75.V.1 :املبيع رقم املتحدة، ١٩٧٣ (منشــــورات األمم املتحدة، لألمم انظــــر احلوليــــة القانونية  ١٥

.١٥٧ الصفحة (E.76.V.1 :املبيع رقم املتحدة، (منشورات األمم ١٩٧٤ نفسه، واملرجع
نام  فييت ومجهورية بيســــاو - بغينيا يتعلق الثاين/نوفمرب ١٩٧٣ فيمــــا ١٦ تشــــرين - ٢٨) املــــؤرخ القــــرار ٣٠٦٧ (د انظــــر  ١٦

الدميقراطية.



١٢

مجهورية حكومة مبمثلي العامة االعتــــراف اجلمعية وقررت املتحدة. األمــــم الشــــعبية يف الصني جلمهورية
العام، األمني فإّن مث ومن املتحدة. األمم لدى للصني الشــــرعيني املمثلني وحدهم بوصفهم الشــــعبية الصني

الصينية. تايوان مقاطعة من ترد يقبل الصكوك اليت لن الوديع، بوصفه
املمارسة). إىل ٨٧ من موجز ٨١ من أيضًا الفقرات (انظر

فيينا“ ”صيغة - ٢
الدول“. مجيع ”صيغــــة عليها تنطوي اليت التيقن لتاليف مواضع عــــدم فيينا“ ُوضعــــت ”صيغــــة
وتســــمح ما. معاهدة يف للمشــــاركة املؤهلة الكيانات مفصلة بصورة تعرف أن فيينــــا“ وحتــــاول ”صيغة
النظام يف األطراف وللــــدول األمم املتحدة، يف للدول األعضاء معاهــــدة ما يف باملشــــاركة فيينا“ ”صيغــــة
ألية معّينة، حاالت يف أو، املتخصصة، الوكاالت يف األعضاء الدولية، والدول العدل ملحكمة األساســــي

طرفًا. لتكون العامة اجلمعية تدعوها دولة أخرى
الصعوبات بعض الدول“، ”جلميع املفتوحة حالة املعاهدات يف نشــــأت، الباردة احلرب وأثناء
يف أطرافًا تكون ألن لديها القــــدرة كانت إذا وما كــــدول الكيانات ببعض لُيعتــــرف كان حيــــال مــــا إذا
”صيغة استخدمت الباردة، احلرب سياسات على القائمة أساسًا اخلالفات هذه مثل ولتاليف ،١٧ معاهدة
املتحدة، األمم يف أعضاًء تكن اليت مل الدول لبعض تقنية، ألسباب وُسمح، املعاهدات. من كثري فيينا“ يف
العامة اجلمعية اعتمدت أن منذ أنه، بيد املتحدة. التابعة لألمم املتخصصة الوكاالت يف أعضاًء تكون بأن
”صيغة ضرورية (انظر املمارســــة هذه تعد األول/ديســــمرب ١٩٧٣، مل ١٤ كانون املؤرخ العام التفاهم

يلي: ما إىل ٨٣ ٨١ من املواد ١٩٦٩، يف لعام فيينا اتفاقية وتشترط أعاله). الدول“ مجيع

٨١ املادة
التوقيع

الوكاالت من أّي أو يف املتحدة األمم يف جلميع الدول األعضاء االتفاقية هذه على التوقيع باب ُيفتح
العدل ملحكمة األساســــي النظام يف األطراف الــــدول أو الذرية للطاقة الدوليــــة املتخصصــــة أو الوكالــــة
.[…] يف االتفاقية. طرفًا تصبح ألن املتحدة لألمم العامة اجلمعية تدعوها أخرى دولة وألية الدولية،

٨٢ املادة
التصديق

املتحدة. لألمم العام األمني لدى التصديق صكوك وتودع للتصديق. خاضعة هذه االتفاقية

٨٣ املادة
االنضمام

املادة يف الفئات املذكورة من أّي يف تدخل ألية دولة مفتوحًا االتفاقية هذه إىل االنضمام باب يظل
العام لألمم املتحدة. األمني لدى االنضمام صكوك وتودع .٨١

تنص اليت ،١٩٩٢ لعام املناخ تغري بشأن اإلطارية ٢٠ من اتفاقية األمم املتحدة املادة أيضًا انظر
يلي: ما على

وكالة أّي يف األعضاء أو املتحــــدة األمم األعضاء يف للدول االتفاقية هــــذه على التوقيع يفتــــح بــــاب
اإلقليمية وللمنظمات الدولية العدل ملحكمة األساســــي النظام يف األطراف أو املتخصصة الوكاالت من

الشمالية. نام وفييت الشمالية، وكوريا األملانية، الدميقراطية اجلمهورية األمثلة من ١٧



١٣

مقر يف مث والتنمية، بالبيئة املعين املتحدة األمم مؤمتر انعقاد أثناء دي جانريو يف ريو االقتصادي للتكامل
إىل ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٣. ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٢ من بنيويورك املتحدة األمم

مشاركتها  إىل بالنسبة صعوبات يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية أثارت احلالة ١٩٩٢ ومنذ عام
باتفاقية يتعلق فيما فيينا“ ”صيغة ذلك تطبيق ومن أمثلة األطراف. املتعّددة املعاهدات ويف املتحدة األمم يف
االحتادية“). يوغوسالفيا ”مجهورية يلي فيما (انظر ١٩٩٢ املناخ لعام تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم

واجلبل األسود“) ”صربيا شباط/فرباير ٢٠٠٣ (منذ ٤ االحتادية يوغوسالفيا مجهورية - ٣
”يوغوســـالفيا بـ يلي فيما إليها (ويشـــار االشـــتراكية االحتادية يوغوســـالفيا كانت مجهورية
حزيران/ ٢٦ يف امليثاق بامسها على والتصديق التوقيع ومت األصليني، املتحدة األمم أعضاء من السابقة“
تتكّون كانت اليت التالية، اجلمهوريات وأعلنت التوايل: على األول/أكتوبر ١٩٤٥، تشرين و١٩ يونيه
(٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩١)، ســـلوفينيا املذكورة: التواريخ يف اســـتقالهلا منها يوغوســـالفيا الســـابقة،

األول/أكتوبر  تشرين ٨) كرواتيا أيلول/سبتمرب ١٩٩١)، ١٧) السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية
يوغوســـالفيا مجهورية إىل الوجود (٦ آذار/مـــارس ١٩٩٢)، وظهـــرت واهلرســـك ١٩٩١)، البوســـنة

دستورها  صدور ٢٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢ عقب يف ”يوغوسالفيا“) بـ إليها فيما يلي (ويشار االحتادية
ستستمر  بأهنا ٢٧ نيســـان/أبريل ١٩٩٢ العام يف يوغوســـالفيا األمني أبلغت ذلك، ومع اليوم. يف ذلك
عضو يف بأهنا يوغوســـالفيا ادعت مث ومن الســـابقة. ليوغوســـالفيا الدولية القانونية الشـــخصية يف اختاذ
األعمال مجيع بأن وادعت أيضًا فيها. عضوًا الســـابقة كانت يوغوســـالفيا اليت الدولية املنظمات تلك
الدولة هي لكوهنا مباشرة إليها ُتنســـب باملعاهدات يتعلق فيما تؤديها الســـابقة يوغوســـالفيا  اليت كانت
ومجهورية وسلوفينيا وكرواتيا واهلرســـك البوســـنة من كل االدعاء هذا اعترضت على ١٨. وقد نفســـها
األمم أعضاًء يف تصبـــح ألن بطلبات تقدمت قد هـــذه مجيعًا وكانت اليوغوســـالفية الســـابقة، مقدونيا

امليثاق ١٩. من ٤ املادة مبقتضى طلباهتا وقبلت املتحدة،
التوصية على بناًء أيلول/سبتمرب ١٩٩٢، املؤرخ ٢٢ ١/٤٧ يف قرارها العامة، اجلمعية رأت وقد
يوغوسالفيا أن تواصل ميكن ال أنه أيلول/سبتمرب ١٩٩٢، املؤرخ ١٩ ٧٧٧ األمن جملس قرار يف الواردة
تتقدم أن لذلك، تبعًا عليها، يتعّين وقررت أنه املتحدة، األمم يف السابقة يوغوسالفيا عضوية تلقائية بصورة
العامة، أعمال اجلمعية يف تشــــارك ليوغوســــالفيا أن ميكن ال أنه أيضًا املنظمة. وقررت يف للعضوية بطلب
الســــابقة يوغوســــالفيا عضوية يعّلق ومل ُينه مل هذا العامة اجلمعية قرار أن رأى القانوين بيد أن املستشــــار
يوغوسالفيا دخول شأن من رأيه بأّن عن القانوين املستشــــار أعرب نفســــه، ويف الوقت املتحدة. يف األمم

اليت نشــــأت  احلالة املتحدة، أن ينهي األمم ميثاق ٤ من املادة مبوجب املتحدة، األمم عضويــــة يف جديــــدة
مسألة على وجه التحديد، إىل ،١/٤٧ العامة اجلمعية قرار يتطرق ومل .١/٤٧ ٢٠ اجلمعية العامة قرار عن
املودعة لدى األطراف املتعّددة باملعاهدات يتعلق فيما يوغوســــالفيا مركز أو مركز يوغوســــالفيا الســــابقة
الوديع، بوصفه وضع، يف يكن مل العام األمني أن هذا الشأن القانوين يف رأي املستشار وكان العام. األمني
القانونية ليوغوسالفيا الشخصية اختاذ يف باســــتمرارها يوغوســــالفيا ادعاء عن يصرف النظر أو ألن يرفض
لوظائف ممارســــته يف يوجهه األمم املتحدة يف خمتص عن جهاز ذلك خالف قرار يصدر ما مل الســــابقة،
يف ممارسته يوجهه معاهدة يف املتعاقدة الدول أنشأته أو معاهدة أنشأته خمتص تعاهدي جهاز عن أو الوديع،

.A/46/915و S/23877  ١٨

يف ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٢، يف ٢٢ أيار/مايــــو ١٩٩٢، و٢٣٨/٤٦ املعتمــــد املعتمد العامــــة ٢٣٧/٤٦ اجلمعية انظــــر قــــرارات  ١٩

٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣. يف ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٢، و٢٢٥/٤٧، املعتمد يف و٢٣٦/٤٦، املعتمد
.A/47/485  ٢٠



١٤

كافة للدول الدويل ميثل املجتمع خمتص جهاز عن أو بالذات، املعاهدة بتلــــك يتعلق فيما الوديع لوظائــــف
ادعاء يوغوسالفيا. أثارها اليت الدولة صفة استمرار عدم أو استمرار مبسألة يتعلق فيما

واصل السابقة، ليوغوسالفيا الدولية القانونية الشخصية باستمرار يوغوسالفيا ادعاء مع ومتشــــيًا
نشــــرة يف الســــابقة يوغوســــالفيا تؤديها كانت اليت التعاهدية األعمال إدراج الوديع، األمني العام، بصفته

املختصر  االسم الغرض لذلك مستخدمًا ٢١ العام“ األمني املودعة لدى األطراف املتعّددة املعاهدات ”حالة
 ٢٧ ما بني الفترة ويف السابقة. يوغوسالفيا لإلشارة إىل كان يســــتخدم آنئذ ”يوغوســــالفيا“، الذي وهو
متعددة تعاهدية بإجراءات يوغوسالفيا اضطلعت الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠، تشرين و١ ١٩٩٢ نيســــان/أبريل
الشــــخصية باســــتمرار يوغوســــالفيا ادعاء مع العام. ومتشــــيًا األمني لدى املودعة باملعاهدات فيمــــا يتعلق
مقابل املعاهدات حالة قائمة يف اإلجراءات التعاهدية هذه أدرجت السابقة، الدولية ليوغوسالفيا القانونية
الذكر بني الســــالفة النشــــرة يف يفّرق مل الوديع، بوصفه العام، فإّن األمني وبالتايل اســــم ”يوغوســــالفيا“.
الفئتني كلتا أن يوغوسالفيا، ذلك أّدهتا اليت تلك وبني السابقة يوغوسالفيا أّدهتا اليت التعاهدية اإلجراءات
عضويتها يف يوغوسالفيا العامة اجلمعية وقبلت ”يوغوسالفيا“. اســــم تدرج مقابل كانت اإلجراءات من
ادعائها يوغوسالفيا عن ختّلت نفسه الوقت ويف الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠. تشرين املؤرخ ١ ١٢/٥٥ بقرارها

ليوغوسالفيا السابقة. الدولية القانونية الشخصية باستمرار
األمم اتفاقية حالة يف فيينا“ ”صيغة تتضّمن معاهدة يوغوســـالفيا يف مشـــاركة مســـألة وقد أثريت
االتفاقية هذه على االحتادية يوغوسالفيا مجهورية فقد وّقعت .١٩٩٢ لعام املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة
الوديع، بوصفه العام، األمني وملا كان .١/٤٧ العامة اجلمعية قرار اعتماد ٨ حزيران/يونيـــه ١٩٩٢، قبـــل يف
املختصة، فإنه، املتحدة األمم أجهزة بقرارات الكيانات من وغريها الدول ومركز التمثيل مسائل يف يسترشد
فيما الراهن الوضع على أبقى قد ،١/٤٧ القرار أن اعُتمد إىل القبيل من هذا قرار أّي وجود عدم إىل بالنظر
ريو مؤمتر يف مت هذا األساس، وعلى املتحدة. األمم أنشطة يف ومشاركتها املتحدة األمم يف يتعلق بيوغوسالفيا
وقد استند قبول االتفاقية ٢٢. من ٢٠ أحكام املادة مع متشـــيًا يوغوســـالفيا، توقيع قبول والتنمية، بالبيئة املعين
تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية على التصديق لصك أيلول/سبتمرب ١٩٩٧، ٣ يف يوغوسالفيا إيداع
املستشار القانوين بأن قرار رأي ضوء ففي مث، ومن .١/٤٧ العامة اجلمعية قرار إىل تفسري ،١٩٩٢ لعام املناخ
إيداع بوصفه الوديع، العام، قبل األمني املتحدة، يف األمم يوغوسالفيا يعّلق عضوية ومل ُينه مل العامة اجلمعية

.١٩٩٢ لعام املناخ تغري بشأن اإلطارية ٢٢ من اتفاقية األمم املتحدة باملادة عمًال هذا التصديق صك
وختلي  الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ ١ تشــــرين يف األمم املتحدة عضويــــة يف يوغوســــالفيا قبول وعقب
استعراض ُأجري الســــابقة، الدولية ليوغوسالفيا باســــتمرار الشــــخصية القانونية ادعائها يوغوســــالفيا عن
الســــابقة يوغوســــالفيا اضطلعت معاهدات وهي العام، لدى األمني املودعة األطراف املتعّددة للمعاهدات
هذه من فئات أربع ومت حتديد التعاهدية. اإلجراءات من مبجموعة منها يتعلق بالكثري فيما ويوغوســــالفيا

التعاهدية: اإلجراءات
٢٧ نيســـان/أبريل  قبل الســـابقة هبا يوغوســـالفيا اضطلعت اليت التعاهدية اإلجـــراءات  - أ 

١٩٩٢ ٢٣؛
٢٧ نيســــان/أبريل  ما بني الفترة يف هبا يوغوســــالفيا اضطلعت اليت التعاهدية واإلجراءات - ب
الشخصية باستمرار الســــابق بادعائها الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠، عمًال و١ تشــــرين ١٩٩٢

السابقة؛ ليوغوسالفيا الدولية القانونية

األول/ديسمرب ٢٠٠٢. كانون ٣١ يف ST/LEG./SER.E/21، املركز  ٢١

يف املؤمتر. يوغوسالفيا ومشاركتها مركز مبواقفهم حيال املؤمتر يف مشاركني عدة احتفظ ٢٢

يف ٢٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢. الدولية يوغوسالفيا مسؤوليات عالقاهتا توّلت ٢٣
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على اعتمادًا هي ال حقها حبكم هبا يوغوســــالفيا اضطلعت اليت واإلجــــراءات التعاهدية - ج 
يوغوسالفيا السابقة؛ هبا اضطلعت قد كانت سابقة تعاهدية إجراءات

األمم يف العضوية تقتضــــي واليت يوغوســــالفيا هبا اضطلعت اليت التعاهدية واإلجــــراءات  - د 
مسبق. متخصصة كشرط وكالة يف أو املتحدة

تدابري باختاذ املتحدة، األمم عضوية يف يوغوســــالفيا، عقب قبوهلا على القانوين املستشار وأشــــار
لذلك: لدى األمني العام. وتبعًا املودعة باملعاهدات يتعلق فيما مركزها بشأن حمّددة

قد  كانت تعاهدية إجراءات يف السابقة يوغوســــالفيا يوغوســــالفيا أن ختلف فإّن بإمكان  -  ١
٢٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢؛ قبل هبا اضطلعت

طرفًا  األخرية كانت اليت املعاهدات تلك يف السابقة يوغوسالفيا ختلف أن أيضًا وبإمكاهنا - ٢
احلاالت، هذه مثل ويف الحقة. تعاهدية بإجراءات بشأهنا يوغوسالفيا اضطلعت واليت فيها

٢٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢  بني الفترة ما يف الصلة ذات باإلجراءات اضطلعت يوغوســـالفيا
خلالفتها إبدائها عملية يف أيضًا، يوغوسالفيا على ويتعّين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠. تشرين و١
غضون يف هبا مت االضطالع اليت الصلة ذات الالحقة اإلجراءات تؤكد أن معّينة، معاهدة يف

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠. تشرين و١ ٢٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢ من الفترة
اعتمادًا  ال هي حّقها حبكم يوغوســــالفيا هبا اضطلعت اليت التعاهدية اإلجراءات ليســــت -  ٣
الفترة يف الســــابقة يوغوســــالفيا هبا قد اضطلعت كانت ســــابقة تعاهـدية  على إجراءات

اختاذ  حاجة إىل يف الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ و١ تشــــرين ٢٧ نيســــان/أبريل ١٩٩٢ بني ما
آخر؛ عمل أّي

العضوية  تقتضي واليت يوغوســــالفيا اضطلعت هبا اليت التعاهدية اإلجراءات تأكيد ويتعّين - ٤
حالة أســــاس كل على وذلك مســــبق، كشــــرط متخصصة وكالة يف األمم املتحدة أو يف

حدة. على
كان إذا ما مسألة أثريت ،١٩٩٢ لعام املناخ تغري بشأن اإلطارية اتفاقية األمم املتحدة حالة ويف

يف ٣ أيلول/ســــبتمرب  عليها وتصديقها ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٢ يف عليهــــا يوغوســــالفيا توقيع ميكــــن إقرار
تكن يوغوســــالفيا مل اإلجراءين ألن هبذين االعتراف يســــتطيع ال أنه العام هو األمني وكان رأي .١٩٩٧
اعُترب مث ومن اإلجراءين. هبذين االضطالع وقت املتخصصــــة الوكاالت أو األمم املتحدة يف عضوًا تعتــــرب
تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية إىل االنضمام يوغوسالفيا صك وأودعت الغيني اإلجراءان هذان

١٢ آذار/مارس ٢٠٠١ ٢٤. يف ،١٩٩٢ لعام املناخ
الدولية املنظمات - ٤

بني فيما أو الدولية واملنظمات الــــدول بني تعقد املعاهدات اليت لقانون فيينا اتفاقيــــة دّونت لقــــد
أساســــية، ١٩٨٦“)، بصفة لعام فيينا ”اتفاقية بـ يلي إليها فيما ١٩٨٦ (ويشــــار لعام الدوليــــة املنظمــــات
بالدول، يتعلق فيما أّولية، بصفة تعتمد، املشاركة وهذه املعاهدات. يف الدولية املنظمات مشاركة ممارسة

املعاهدة. الصلة من األحكام ذات على
باالختصاص  متتعها طبيعتها وعدم حبكم تنفيذها الدولية املنظمات تستطيع ال املعاهدات بعض إّن - أ
مفتوحة املعاهدات هذه تكون املتفاوضة أال رأي األطراف كان وبالتايل املعاهدات. تلك بشأن

وزيوت الدويل لزيت الزيتون املمّدد لالتفــــاق عام ١٩٩٣ بروتوكول على وتصديقها يوغوســــالفيا توقيع الغيًا اعُترب وباملثــــل  ٢٤

األول/ديسمرب ١٩٩٣. كانون يف ٢٣ ١٩٨٦ لعام املائدة
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القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه مناهضة التعذيب اتفاقية انظر: الدولية. للمنظمات
على ما يلي: ٢٥ يف املادة تنص اليت ،١٩٨٤ لعام املهينة أو الالإنسانية أو

الدول. جلميع التوقيع على هذه االتفاقية باب ُيفتح - ١
لألمم املتحدة. العام األمني لدى التصديق صكوك وتودع للتصديق. االتفاقية هذه ختضع  - ٢

االتفاقية. هذه يف عضوًا تكون أن من دولية منظمة أية متنع الصياغة وهذه
الدولية.  مبشــــاركة املنظمات تتعلق أن تتضّمن أحكامًا ميكن أية معاهدة فإّن ذلك، نقيض وعلى - ب 
هلا أو مفتوحًا املشاركة باب يكون اليت تعّرف املنظمات للمعاهدة أن جيوز احلالة، هذه مثل ويف

املنظمات. لدى توّفرها يتعّين اليت واألهلية اخلصائص حتدد أن
يلي: ما على ،١٩٩٦ لعام الدويل اللقاحات معهد بإنشاء املتعلق االتفاق ينص

الرابعة املادة
املتحدة األمم مقر يف الدولية احلكومية واملنظمات الدول جلميع االتفاق هذا على التوقيع باب ُيفتح

مل  ما األول/أكتوبر ١٩٩٦ ٢٨ تشــــرين من اعتبارًا ســــنتني مفتوحًا لفترة التوقيع باب ويظل بنيويورك.
املعهد. من جملس أمناء بطلب انقضائها قبل هذه الفترة ميّدد الوديع

املادة اخلامسة
إليها املشار املوّقعة الدولية واملنظمات الدول قبل من واملوافقة والقبول للتصديق هذا االتفاق خيضع

الرابعة. املادة يف
يلي: ما على و(٤) (٣) ٤ املادة يف ،٢٠٠٠ لعام للُبن الدويل االتفاق ينص

األوروبية،  اجلماعة إىل اإلشارة تشمل ما بأهنا إىل حكومة االتفاق هذا يف إشارة أية تؤّول - ٣
الدولية، االتفاقات على التفاوض بشأن معادلة مسؤوليات عاتقها على تقع دولية حكومية منظمة أية أو

وتطبيقها. األساسية، وإبرامها السلع اتفاقات خاصة وبصفة
مسائل  التصويت على حالة يف ولكن أصوات، أية الدولية ذاهتا املنظمات ملثل هذه يكون ال - ٤
يكون احلاالت ال هذه ويف فيها. األعضاء الدول بأصوات جمتمعة تديل أن فلهــــا اختصاصها ضمن تقــــع

.٢٥ التصويت يف الفردية حقوقها ممارسة يف احلق الدولية احلكومية هذه املنظمات يف األعضاء للدول

االقتصادي للتكامل اإلقليمية املنظمات - ٥
األساســــية، والبحار، بالتجارة، والســــلع تتعلق اليت تلك ســــيما وال املعاهدات، أصبحت بعض
بصورة املتفاوضة، األطراف عمــــدت املنظمات الدولية. ولقد مفتوحة ملشــــاركة متزايدة بصورة والبيئــــة،
يف املشــــترك الكامل أو باالختصاص تتمتع اليت االقتصادي للتكامل اإلقليمية املنظمات تعريف إىل حمددة،

املشاركة. اعتبار أهنا قادرة على على املعاهدات هذه تغطيه الذي املوضوع
إقليم معّين الدول يف جتّمع على عاملني: االقتصادي ينطوي للتكامل املنظمة اإلقليميــــة وتعريــــف
اإلقليمية املنظمة أعضاء من املشتركة املقاصد بتلك املتصلة االختصاصات ونقل مشــــتركة مقاصد لتحقيق
رئيســــية بصفة به ُيقصد االقتصادي للتكامل اإلقليمية املنظمة ومصطلح إىل املنظمة. االقتصادي للتكامل

.٢٦ األوروبية اجلماعات إىل

(املادة ٣٠٥). ١٩٨٢ لعام البحار لقانون املتحدة األمم انظر أيضًا اتفاقية ٢٥

أصًال  تدعى كانت اليت األوروبية واجلماعة والصلب؛ احلجري للفحم األوروبية اجلماعــــة هي مجاعات أوروبية هنالــــك ثالث ٢٦

الذرية. للطاقة األوروبية األوروبية“؛ واجلماعة االقتصادية ”اجلماعة
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على أعضائها إلزام على القدرة االقتصادي، للتكامل إقليمية منظمة بوصفها األوروبية، وللجماعة
نقلت اليت املجاالت تلك يف املحلي الصعيد على املعاهدات تطبق أحكام أن وكفالة القانون الدويل صعيد
مبوجب التزاماهتا تطبق أن لكفالة التشريعات ســــّن على القدرة وهلا أيضًا اختصاصها. األعضاء الدول فيها
الثالثة وتنص املادة األعضاء. الدول لتلك التشريعية اهليئات من موافقة إضافية على احلصول دون معاهدة أية

على ما يلي: ١٩٩٩ لعام الغذائية املعونة اتفاقية من و(ب) والعشرون (أ) واملادة الثانية (هـ)
الثالثة املادة

كما يلي: السادسة، املادة رهنًا بأحكام عضو، كل التزام يكون (هـ)
اإلرشادية القيمة جمموع

(باملاليني)

١ القيمة
(باملاليني)

١ الطنّية
القمح) من (املعادل العضو

- ٠٠٠ ٣٥ األرجنتني . . . . . . . . . . . . . . .
دوالرًا أستراليًا ٩٠ ٢ - ٠٠٠ ٢٥٠ أستراليا . . . . . . . . . . . . . . . .

يورو ٤٢٢ ٢ يورو ١٣٠ ٢ ٠٠٠ ٣٢٠ ١ فيها. األعضاء والدول األوروبية اجلماعة
- ٠٠٠ ٤٠ سويسرا . . . . . . . . . . . . . . . .

كنديًا دوالرًا ١٥٠ ٢ - ٠٠٠ ٤٢٠ كندا. . . . . . . . . . . . . . . . . .
كرونه ٥٩ ٢ - ٠٠٠ ٣٠ النرويج . . . . . . . . . . . . . . . .

دوالرات  مــــن  ٢  ١  ٠٠٠  -  ٩٠٠
املتحدة الواليات

- ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ . . . . . . . املتحدة األمريكية الواليات

- ٠٠٠ ٣٠٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . اليابان

ذي الصلة. للنظام الداخلي وفقًا الغذائية املعونة بشأن عملياهتم األعضاء عن يبّلغ ١

األخرى. العمليات وتكاليف النقل تكاليف يشمل ٢

والعشرون الثانية املادة
والتصديق التوقيع

حزيران/ غاية ٣٠ إىل ١ أيار/مايو ١٩٩٩ االتفاقية اعتبارًا من هذه على التوقيــــع باب ُيفتــــح ( أ ) 
الثالثة. املادة من الفقرة (هـ) يف املشار إليها للحكومات ١٩٩٩ يونيه

الدستورية. إلجراءاهتا وفقًا حكومة موّقعة كل موافقة أو أو قبول لتصديق االتفاقية هذه ختضع (ب)
حزيران/ ٣٠ يتجاوز ال وقت يف الوديع لدى املوافقة أو أو القبول التصديق صكوك وتــــودع
تودع مل موّقعة حكومة للمهلة ألية أكثر أو متنح متديدًا للجنة أن جيوز أنه ١٩٩٩، إّال يونيه

املوعد. حبلول ذلك موافقتها أو قبوهلا أو تصديقها صك
أن منظمة ويالحظ الغــــرض. هلذا أخرى دولية مبنظمات اســــتثنائية، االعتراف بصورة وميكــــن،
”ألية املفتوح ،١٩٨٠ لعام األساسية للسلع املشترك للصندوق املنشئ االتفاق يف األفريقية طرف الوحدة
أنشــــطة ميادين يف اختصاصًا متارس اإلقليمي االقتصــــادي منظمات التكامل من دولية منظمــــة حكوميــــة

يلي: ما من االتفاق على و٥٤ (ب) ٤ املادتان وتنص الصندوق“.
٤ املادة
األهلية

مفتوحًا: الصندوق يف العضوية باب يكون
يف املتخصصة أو وكاالهتــــا من أّي يف أو املتحدة يف األمــــم األعضاء الــــدول جلميــــع ( أ ) 

و الذرية؛ للطاقة الدولية الوكالة
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متارس التكامل االقتصــــادي اإلقليمي، منظمــــات من حكوميــــة دولية أليــــة منظمة (ب) 
احلكومية الدولية املنظمات هذه تطالب وال ميادين نشــــاط الصندوق. اختصاصًا يف

أصوات. أية هلا تكون وال الصندوق، إزاء مالية التزامات بأّي تضطلع بأن
٥٤ املادة

أو املوافقة القبول أو التوقيع والتصديق
’ألف‘  يف امللحق أمساؤهــــا الــــواردة الدول االتفــــاق جلميع هذا علــــى التوقيع ُيفتــــح بــــاب  -  ١
نيويورك  يف املتحدة األمم مقــــر ٤ يف املادة (ب) من الفقرة يف املحددة الدوليــــة احلكومية وللمنظمــــات

نفاذه. بدء تاريخ على سنة مرور حىت ١٩٨٠ األول/أكتوبر تشرين من األول اليوم من ابتداًء
فيه بإيداع  تصبح طرفًا أن االتفــــاق هذا وّقعت دولية، حكومية منظمة أية دولــــة، أو أليــــة  - ٢

بدء نفاذه. تاريخ شهرًا من ١٨ يتجاوز ال موعد موافقة يف قبول أو تصديق أو صك
أن اخلليــــج ليس له لدول جملــــس التعاون أن الوديع، بصفته العــــام، األمني قرر وبنــــاًء علــــى ذلــــك،
من و/أو الشــــديد اجلفاف من تعاين البلدان اليت يف التصّحر ملكافحــــة املتحدة األمم اتفاقيــــة يف يشــــارك

للتكامل  اإلقليمية للمنظمــــات فيها املشــــاركة باب ١٩٩٤ (املفتوح لعام أفريقيا يف التصحــــر، وخباصــــة
اإلقليمية املنظمات يف تتوفــــر أن جيب اليت واالختصاصات اخلــــواص  توفر لعدم وذلــــك االقتصــــادي)،

االقتصادي. للتكامل

املعاهدات يف على املشاركة الدولية املنظمات قدرة على القيود - ٦
ســــبق  إذا إّال معاهدة يف طرفًا تصبح أن منظمــــة ألية جيوز ال أنــــه على املعاهدات تنــــص بعــــض  - أ 
األطراف هو إعطاء والســــبب الرئيســــي املعاهدة. يف أطرافًا كانت أن هلا املكونة األعضاء للدول
مشــــاركة عن طريق دولية منظمات إضافية يف أصواتًا االقتصــــادي للتكامل يف منظمــــة إقليميــــة
املتعلق باتفاق الربوتوكول من (أ) الثامنة املــــادة وتنص االقتصادي. للتكامل املنظمــــات اإلقليمية
الثاين/نوفمرب ١٩٧٦، تشرين املؤرخ ٢٢ والعلمية والثقافية التربوية املواد ١٩٥٠ الســــترياد عام

يلي: ما على
ويفتح اليوم هذا تاريخ احلجية، يف والفرنسي اإلنكليزي نّصاه يتساوى الذي هذا الربوتوكول، حيمل
شريطة واالقتصادية، اجلمركية لالحتادات وكذلك يف االتفاق، األطراف الدول جلميع التوقيع عليه باب

أيضًا. الربوتوكول يف أطرافًا هلا األعضاء املكونة الدول مجيع تكون أن
إضافيًا طرفًا تعّد لن عليه تصدق االقتصادي للتكامل منظمة إقليمية فإّن أية ذلك علــــى وعــــالوة
لعام الثابتة العضوية بامللوثات ســــتكهومل املتعلقــــة اتفاقية انظر: املعاهدة. نفاذ بدء لغــــرض حتديد

:((٣) (املادة ٢٦ ٢٠٠١
االقتصادي منظمة إقليمية للتكامل أّي من قبل صك مودع أّي يعتــــرب و٢، ال ١ الفقرتني ألغــــراض

.٢٧ املنظمة تلك يف األعضاء الدول أودعتها للصكوك اليت إضافيًا صكًا
منظمة  تشــــارك عندما الدويل، القانون مبوجب فإنه خالف ذلك، ذاهتا على املعاهدة تنص مل ما - ب
واحدة كل عن نيابة ال بكليتها، املنظمة عن ونيابة هي بصفتها ذلك تفعل إمنا معاهدة، دولية يف
واملنظمات الدول مشــــاركة على املعاهدة تنص وعندما مجيعهــــا. الدول أو األعضاء مــــن دوهلــــا
تطبيق مشــــترك يف اختصاص مع االقتصادي للتكامــــل اإلقليمية الدوليــــة، وال ســــيما املنظمــــات
فيها األعضاء املنظمة والــــدول مســــؤوليات األحيان حتدد من كثري يف املعاهــــدة املعاهــــدة، فــــإّن

يف متداولة معينة خطرة آفات ومبيدات كيميائية علم على مــــواد عن املســــبقة املوافقة لتطبيق إجراء روتردام انظــــر أيضًا اتفاقية  ٢٧

.((٣) (املادة ٢٦ ١٩٩٨ لعام الدولية التجارة
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متبعة املمارســــة وهذه لتاليف التزاحم. املعاهدة مبوجب حلقوقها وممارســــاهتا اللتزاماهتا أدائها يف
بالسلع االتفاقات املتعلقة ميدان يف املمارســــة أيضًا هذه البيئي. وتتبع امليدان يف ملحوظة بصورة
اخلالص من االختصاص بالرغم فيها، األعضاء والدول األوروبية باجلماعة فيما يتعلق األساسية،

األساسية. بالسلع املتعلقة االتفاقات فيها مبا بالبضائع، االجتار يف األوروبية للجماعة
التالية: املبادئ ،١٩٩٢ لعام البيولوجي التنوع اتفاقية توضح

٣٣ املادة
التوقيع

منظمة إقليمية للتكامل وألية الدول جلميع دي جانريو يف ريو االتفاقية هذه على التوقيع باب يفتح
يف  املتحدة ٥ حزيران/يونيــــه ١٩٩٢ وحــــىت ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ويف مقــــر األمم يف االقتصــــادي

حىت ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣. ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢ يف نيويورك
٣٤ املادة

التصديق أو القبول أو املوافقة
الدول  مــــن جانب املوافقة أو القبــــول أو للتصديق بروتوكــــول، االتفاقية، وأّي ختضــــع هــــذه  -  ١

الوديع. لدى أو املوافقة القبول أو التصديق وثائق وتودع االقتصادي. للتكامل اإلقليمية واملنظمات
يف  متعاقدًا طرفًا تصبح الفقرة ١ أعــــاله، يف إليها املشــــار املنظمات من منظمة ترتبــــط أّي  - ٢
جبميع متعاقدًا، فيها طرفًا األعضاء الــــدول من أّي يكون أن دون بروتوكول، أّي يف أو االتفاقيــــة هــــذه
واحدة تكون اليت حالة املنظمات ويف احلالة. حســــب الربوتوكول، على االتفاقية أو املترتبة االلتزامات
تتوىل املنظمة الصلة، ذي الربوتوكول يف أو يف االتفاقية، متعاقدًا طرفًا فيها األعضاء الدول من أكثر أو
الربوتوكول، أو مبوجــــب االتفاقية بالتزاماهتا الوفاء عــــن منها كل يف مســــؤولية البت ودوهلــــا األعضاء،
الوقت، ويف نفس معًا متارس، األعضاء أن وللدول للمنظمة احلاالت هذه جيوز يف احلالة، وال حســــب

.٢٨ ذي الصلة الربوتوكول أو االتفاقية عن الناشئة احلقوق

الدولية للمنظمات اخلالص االختصاص - ٧
حقها هي، حبكم تصبح، الدوليــــة أن املنظمات يف األعضاء الدول على بعــــض املعاهدات حتظــــر
املســــائل كافة بشــــأن اختصاصات الدولية املنظمة لتلك تكون فيها اليت احلاالت املعاهــــدة، يف يف أطرافــــًا
لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية أحكام لتطبيق ،١٩٩٥ عــــام اتفاق وينص املعاهدة. الــــيت تنظمها
يف االرحتال، الكثرية السمكية واألرصدة املناطق املتداخلة السمكية األرصدة حفظ وإدارة بشــــأن ١٩٨٢

يلي: ما على (٢) ٤٧ املادة
لالتفاقية  التاسع املرفق من املادة ١ يف إليها دولية مشــــار فيها ملنظمة تكون اليت يف احلاالت - ٢
تلك اشتراك على التالية األحكام تنطبق االتفاق، هذا ينظمها اليت املسائل جبميع يتعلق فيما اختصاصات

هذا االتفاق: يف الدولية املنظمة
يلي: ما على ينص إعالنًا االنضمام، أو التوقيع وقت الدولية، املنظمات تلك تصدر أ ) )

االتفاق؛ هذا ينظمها اليت املسائل جبميع يتعلق فيما اختصاصات أن لديها ‘١’
يتعلق فيما إّال أطرافًا دوًال الســــبب، هلذا تصبح، لن فيها الدول األعضاء أن ‘٢’

عنها؛ مسؤولة الدولية املنظمة تكون ال بأقاليمها اليت

املناخ تغري بشأن اإلطارية و١٣) واتفاقية األمم املتحدة (املادتان ١٢ ١٩٨٥ لعام األوزون طبقة حلماية فيينا انظر أيضًا اتفاقية ٢٨

و٢٢). (املادتان ٢٠ ١٩٩٢ لعام
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هذا مبوجب التزامــــات مــــن عليها ومــــا حقوق مــــن أهنــــا تقبــــل مــــا للدول  ‘٣’
االتفاق؛

مبوجب حقوق أّي األحوال من حال يعطيها بأّي ال الدولية املنظمة تلك اشتراك إن (ب)
الدولية؛ املنظمة يف األعضاء إزاء الدول االتفاق هذا

االتفاق والتزاماهتا مبوجب هذا املنظمة الدولية بني التزامات تضارب نشوء حالة يف (ج)
االلتزامات تسري به، متصلة صكوك أّي أو الدولية للمنظمة املنشئ االتفاق مبوجب

هذا االتفاق. عليها يف املنصوص
الدولية واملنظمات الدول عدا كيانات مشاركات - ٨

معاهدات، إلبرام املبدأ، حيث من السلطة، املستقلة غري وسائر األقاليم املتروبولية غري لألقاليم ليس
خمصصة بصورة إما تعاهدية عالقات يف يدخل هذا القبيل بأن إلقليم من تأذن أن األم للدولة جيوز أنه إّال
كيانات عدا مبشاركة تأذن فإّن بعض املعاهدات املفوضة، هذه السلطة إىل واستنادًا ميادين معّينة. يف وإما

استثنائية. بصورة يتم ذلك أن بيد الدولية. املنظمات أو املستقلة الدول
العاملية اجلوية، واملنظمة لألرصــــاد العاملية املنظمة يف كونغ طرف هونغ فــــإّن وعلى ســــبيل املثال
املنشئ مراكش اتفاق من عشرة والثانية عشرة احلادية ٢٩. وتنص املادتان التجارة العاملية للسياحة، ومنظمة

يلي: ما على ،١٩٩٤ لعام العاملية التجارة ملنظمة
عشرة احلادية املادة

األعضاء األصليون
جمموعة االتفاق املتعاقــــدة يف األطراف العاملية، منظمة التجــــارة أصليني يف أعضــــاًء ُيصبــــح  - ١
االتفاق، هذا نفاذ بدء تاريخ من اعتبارًا وذلك ،١٩٤٧ والتجارة لعام اجلمركية التعريفات بشأن العام
جداول ترفق واليت األطراف املتعّددة التجــــارة واتفاقات االتفاق هذا اليت تقبل األوروبيــــة، واجلماعــــات

ترفق  واليت ١٩٩٤ لعام والتجارة اجلمركية التعريفات بشــــأن العام االتفاق مبجموعة والتزاماهتا امتيازاهتا
اجلمركية. التعريفات باتفاقات اخلاصة التزاماهتا جداول

بالتزامات  تتعهد أن إّال هذه بصفتها املتحدة األمم تعترف اليت منوًا أقل البلدان من ُيطلب لن - ٢
قدراهتا أو والتجارية احتياجاهتا املاليــــة منها منفردة أو كل تطور مــــع يتناســــب الذي وامتيــــازات بالقدر

واملؤسسية. اإلدارية
عشرة الثانية املادة

االنضمام
التجارية  عالقاته إدارة يف الكامل الذايت باحلكم يتمتع منفصل مجركي إقليم أو دولــــة لــــكل  -  ١
إىل أن تنضم األطراف املتعّددة التجارة واتفاقات هذا االتفاق عليها ينص اليت األخرى واملسائل اخلارجية
االنضمام وبني منظمة التجارة العاملية. وينطبق هذا بينها عليها االتفاق يتم شروط مبقتضى هذا االتفاق،

امللحقة به. األطراف االتفاق واالتفاقات املتعّددة هذا على
أحكام  على االتفاق الوزاري املؤمتر ويقّرر وزاري. بشــــأن االنضمام مؤمتر القرارات يتخذ - ٢

منظمة التجارة العاملية. أعضاء االنضمام بأغلبية ثلثي

التابعة  البحار وراء ما من أقاليم كوهنا أثناء معاهدات يف طرفًا تصبح بنفسها االقتصادية، أن أمهيتها بسبب كونغ، هلونغ ُسمح ٢٩

صكوك كونغ املتحدة هونغ اململكة أعطت وقد اإلدارية اخلاصة. الصينية كونغ هونغ منطقة كوهنا أثناء مؤخرًا، مث، املتحــــدة للمملكــــة
حكومة عن الصادر املشترك اإلعالن ويسمح يتعلق هبا. فيما النهاية مسؤولة يف املتحدة اململكة تظل معينة معاهدات إلبرام ”املؤَتمن“
هونغ ملنطقة ،١٩٨٤ عام كونغ هونغ مسألة الشعبية بشأن الصني مجهورية وحكومة الشمالية وآيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة

الدولية. واملنظمات التجارية االتفاقات يشارك يف أن ميكن منفصًال مجركيًا تكون إقليمًا ألن اخلاصة اإلدارية كونغ
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ذلك االتفاق. أحكام األطراف املتعّددة التجارة اتفاق إىل حتكم االنضمام  - ٣
 ١٩٨٢ لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية من و(هـ) و(د) (ج) (١) ٣٠٥ املادة وتســــمح
تصبح أن التام الداخلي الذايت باحلكم تتمتع الــــيت واألقاليم واملرتبطة الذايت الــــدول املتمتعة باحلكم لبعــــض
يف الدخول ذلك اختصاص يف تنظمها االتفاقية، مبا اليت املسائل اختصاص يف هلا شريطة أن يكون أطرافًا

يلي: ما على (١) ٣٠٥ املادة وتنص املسائل. تلك بشأن معاهدات
أمام: مفتوحًا االتفاقية هذه على باب التوقيع يكون - ١

الدول؛ مجيع  ( أ )
لناميبيا؛ املتحدة األمم مبجلس ممثلة ناميبيا، (ب)

تقرير بفعل املركز هذا اختــــارت اليت واملرتبطة الذايت باحلكم املتمتعة مجيــــع الــــدول (ج) 
 ١٥١٤ العامة اجلمعية لقــــرار وفقًا ومبوافقتها، املتحدة األمــــم إشــــراف املصري حتت
ذلك يف مبا هلــــذه االتفاقية، ختضع املســــائل اليت يف اختصاص هلا ١٥)، والــــيت (د -

املسائل؛ تلك يف معاهدات بصدد اختصاص الدخول
ارتباطها، لصكوك وفقًا هلا، يكون اليت واملرتبطة الذايت باحلكم مجيع الدول املتمتعة (د )
يف اختصاص الدخول ذلك مبــــا يف االتفاقية، اليت ختضع هلذه املســــائل يف اختصــــاص

تلك املسائل؛ معاهدات بصدد
املتحدة األمم هبا وتعتــــرف التام، الداخلي الذايت باحلكــــم تتمتع اليت مجيــــع األقاليم (هـ) 

 ١٥١٤ العامة اجلمعية قرار وفق التام اســــتقالهلا على حتصل مل ولكنها الصفة،  هبذه
ذلك يف مبا هلــــذه االتفاقية، ختضع املســــائل اليت يف اختصاص هلا ١٥)، والــــيت (د -

املسائل؛ تلك يف معاهدات بصدد اختصاص الدخول
التاسع. للمرفق وفقًا الدولية، املنظمات (و)

اإلقليمية االتفاقات - ٩
أهنا على املتحدة لألمم التابعة اإلقليمية إطار اللجان املعتمدة يف اإلقليمية املعاهدات بعض تنــــص
أيضًا ولكن االقتصادي فقط، للتكامل للمنظمات اإلقليمية املعنية أو اللجنة يف األعضاء للدول ال مفتوحة

حمّددة. أخرى ولكيانات استشاري مع اللجنة مركز اليت هلا للدول
بتوفري معاهدة تتعلق وهو ،٢٠٠٣ املشرق العريب لعام يف الدولية احلديدية اتفاق الســــكك انظر:

على ما يلي: ٤ املادة وتنص املنطقة. بلدان بني احلديدية السكك بواسطة الربط
واالنضمام واملوافقة والقبول التوقيع والتصديق

آســــيا  لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة ألعضاء االتفاق هــــذا على التوقيع ُيفتــــح باب  -  ١
ذلك وبعد إىل ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، ١٤ من الفترة بريوت يف يف املتحدة األمم بيت يف (اإلسكوا)

األول/ديسمرب ٢٠٠٤. كانون ٣١ حىت نيويورك يف األمم املتحدة مقر يف
طريق: عن االتفاق هذا يف داخلة أطرافًا املادة هذه من يف الفقرة ١ املشار إليهم يصبح األعضاء - ٢

أو النهائي)؛ موافقة (التوقيع قبول أو أو حيتاج إىل تصديق الذي ال التوقيع ( أ )
القبول أو أو التصديــــق يعقبه موافقة أو أو قبــــول تصديق إىل الــــذي حيتاج التوقيــــع (ب) 

أو املوافقة؛
االنضمام. (ج)

الصك املطلوب  بعد إيداع املفعول ساري االنضمام أو املوافقة أو القبول التصديق أو يصبح - ٣
الوديع. لدى
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لدى  صك االنضمام إيداع طريق عن االتفاق تنضم إىل أن يف اإلسكوا األعضاء غري للدول - ٤
يف النقل جلنة أمانة وتقوم االتفـــاق. يف األطراف اإلســـكوا أعضاء مجيع موافقة على حصوهلا بعد الوديـــع
اإلسكوا األطراف أعضاء إىل اإلسكوا غري األعضاء يف الدول انضمام طلبات (”األمانة“) بتوزيع اإلسكوا
على املوافقة إشعارات تسلم بعد عليه االنضمام موافقًا طلب ويصبح موافقتها. على االتفاق للحصول يف

االتفاق. األطراف يف أعضاء اإلسكوا مجيع من هذا الطلب
التوقيع باب فتح - دال

الوقت
اليت  الزمنية الفترة عادة حتدد فإهنا التوقيــــع، بشــــأن نصًا األطراف متعددة معاهدة عندمــــا تتضّمن  - أ 
إىل أجل مفتوحًا عليها التوقيع باب يكــــون املعاهدات املعاهدة. وبعض على التوقيع ميكــــن فيهــــا
املشاركة تكون اليت األطراف معظم املعاهدات املتعّددة إىل بالنسبة احلالة هي وهذه مسّمى. غري
لعام املرأة التمييز ضد أشكال مجيع على القضاء اتفاقية وتنص األكرب. الشاغل هي فيها الشــــاملة

على ما يلي: (١) و٤٦ ٢٥ املادتني يف ،١٩٨٩ لعام الطفل حقوق ١٩٧٩، واتفاقية
.٣٠ الدول جلميع مفتوحًا االتفاقية هذه على التوقيع باب يكون

حني  إىل مفتوحًا يكون عليها التوقيع إىل أن باب اإلشارة هو املعاهدات يف شيوعًا األكثر والنهج - ب
النووية للتجارب احلظر الشــــامل معاهدة وتنص الوقت. من حمددة لفترة معّين أو وقــــوع حدث

ما يلي: عشرة على احلادية املادة ١٩٩٦، يف لعام
نفاذها. بدء قبل جلميع الدول هذه املعاهدة على ُيفتح باب التوقيع

 ٣٤ املادة يف ،٢٠٠١ لعام التجــــارة الدولية يف املســــتحقات إلحالة املتحدة األمم اتفاقية وحتــــدد
ما يلي: (١)

٣١ كانون  حىت نيويورك يف املتحدة مقر األمم يف الدول جلميع االتفاقية هذه على التوقيع ُيفتح باب
.٢٠٠٣ األول/ديسمرب

املكان
مل تتخذ  بنيويورك ما املتحدة األمم مقر يف على املعاهــــدات التوقيع باب ُيفتح يف أكثــــر األحيــــان  - أ 
معاهدة  على التوقيع باب ST/SGB/2001/7 لفتح للنشرة املعاهدات طبقًا قسم مع حمددة تدابري
يف الدولية املائية اجملــــاري اســــتخدام اتفاقية قانون تنص املثال، آخر. فعلى ســــبيل مــــا يف مــــكان

على ما يلي: ٣٤ املادة يف ،١٩٩٧ لعام املالحية غري األغراض
الفترة االقتصادي يف للتكامل واملنظمات اإلقليمية الدول جلميع االتفاقية هذه على التوقيع باب ُيفتح

بنيويورك ٣١. املتحدة مقر األمم يف حىت ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٧ من
خمتلفة. ويف أوقات خمتلفني، موقعــــني يف مفتوحًا املعاهدات على التوقيع باب أن يكــــون وجيــــوز
املمكن، من فليس العام، األمني لدى تودع معاهدة كل من واحدة أصلية لوجود نســــخة ونظرًا
واحد. واملعاهدات يف وقت توقيع اثنني احتفايل يف ملعاهدة مــــا األصلي النص يوجد أن عمليــــًا،
عليها التوقيع باب األحيان، من كثري يكون، يف موقعني يف مفتوحًا التوقيع عليها باب يكون اليت
مقر األمم املتحدة بنيويورك. يف الحق وقت ويف املعاهدة، فيه الذي اعتمدت املكان يف مفتوحًا

(املادة ٨٦). ١٩٩٠ لعام أسرهم وأعضاء املهاجرين مجيع العمال حقوق حلماية الدولية انظر أيضًا االتفاقية ٣٠

لعام اإلرهاب الدولية لقمع متويل واالتفاقيــــة الرابعة)؛ ١٩٩٦ (املادة لعام الدويل ملعهد اللقاحات املنشــــئ انظــــر أيضًا االتفاق  ٣١

(املادة ٣٤). ٢٠٠١ لعام يف التجارة الدولية املستحقات املتحدة إلحالة األمم واتفاقية (املادة ٢٥)؛ ١٩٩٩
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البيئية. االتفاقيات معظم بالنسبة إىل احلال هو هذا كان املعاهدات على التوقيع مناسبات ولتيسري
عادة ملدة قصرية تســــتمر وهي املعاهدات، على التوقيع إبــــراز احتفاالت أجل من ذلك وجيــــري
.٣٢ املعاهدات اعتماد هذه أجل من املفوضني ملؤمترات املضيفة الدول أو املعاهدات أمانات ترتبها
موقع إىل املعاهدات لقسم يسافر ممثل العادة ويف قســــم املعاهدات. بالتشــــاور مع الترتيبات وتتم

األصلي. حمتفظًا بالنص ويظل التوقيع
 ٢٠٠١ لعام الثابتـــــة العضويـــــة بامللوثات املتعلقــــة املـــــادة ٢٤ مـــــن اتفاقيـة ســــتكهومل وتنــــص  -  ب 

علـى ما يلي:
يف االقتصادي للتكامل اإلقليميــــة جلميــــع الدول واملنظمات االتفاقية هذه على التوقيع ُيفتــــح بــــاب

٢٤ أيار/مايو ٢٠٠١  من الفترة يف بنيويورك املتحدة األمم مقر ويف ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠١، يف ستكهومل
٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ ٣٣. إىل

عليها، التوقيع باب ُفتح فقد .١٩٨٢ لعام البحار قانون باتفاقية يتعلق فيما فريدة حالة نشأت وقد
فمن ،ST/SGB/2001/7 النشـــرة وبالنظر إىل مفعول وقت واحد. موقعني يف اســـتثنائية، يف بصورة

ما يلي: (٢) ٣٠٥ املادة احلالة. وتشترط هذه تتكرر أن املرجح غري
يف  األول/ديســــمرب ١٩٨٤ حىت ٩ كانون االتفاقية مفتوحًا هــــذه على التوقيع بــــاب يظــــل  - ٢
األول/ديسمرب ١٩٨٤، كانون حىت ٩ متوز/يوليه ١٩٨٣ ١ من الفترة وأيضًا يف جامايكا خارجية وزارة

بنيويورك. املتحدة األمم مقر يف

العام األمني ممارسة
واالتفاقات  املعاهدات ”مجيع ٦ - ٣ فــــإّن البند ،ST/SGB/2001/7 العام األمــــني وفقًا لنشــــرة
.٣٤ املعاهدات“ قسم لدى حمفوظة التوقيع عليها تظل ُيفتح باب واليت العام لدى األمني تودع اليت الدولية
العادة أن جرت فقد املتحدة، األمم مقر عن بعيدًا التوقيع مراسم بإقامة األطراف املتفاوضة التزام حالة ويف
املواقع يف التوقيع مراسم فترة تقتصر بأن األطراف، املتعّددة للمعاهدات الوديع بوصفه العام، األمني يشري
يف يف االعتبار العام األمني يضعها اليت الرئيســــية والعوامل قالئل. أيام على املتحدة األمم البعيدة عن مقر

نفسها. املعاهدة املقر، وأمن من الالزمني واملوظفني نقل املعاهدة تكاليف هي الصدد هذا
فتح بشأن الوديع ممارســــة لالطالع على املمارســــة إىل ١١٩ من موجز ١١٦ من الفقرات (انظر

املعاهدات). دليل ٣ - ١ - ٢ من والبند املتعّددة األطراف، املعاهدات على التوقيع باب
البسيط التوقيع - هاء

يف عملية األوىل اخلطوة عادة هو والتوقيع أخــــرى. آثار قانونية ،٣٥ إىل جانــــب التوثيق للتوقيــــع،
خاضعًا التوقيع يكون أن على عمومًا، املتعّددة األطراف، املعاهدة وتنص ما. معاهدة يف كطرف االشتراك
نية الدولة على يدل البسيط والتوقيع أيضًا التوقيع البســــيط. ذلك ويســــّمى املوافقة، القبول أو أو للتصديق

يف تاريخ مقبل. باملعاهدة على االلتزا عن موافقتها للتعبري إجيايب اختاذ إجراء

متشيًا  بيد أنه، املتحدة. األمم مقر عن الزمن بعيدًا من طويلة لفترة ما معاهدة التوقيع على باب يظل أن ميكن حاالت نادرة ويف ٣٢

العام. األمني قبل من متبعة املمارسة هذه تعد مل ،ST/SGB/2001/7 مع
(املادة ١٥)؛ ١٩٩٧ لعام األلغام تلك وتدمري لألفراد، املضادة األلغام ونقل وإنتاج وختزين حظر اســــتخدام انظر أيضًا اتفاقية ٣٣

(املادة ١٢)؛ ١٩٩٨ لعام اإلغاثة ولعمليــــات الكوارث من للحد والالســــلكية الســــلكية االتصاالت بتقدمي مواد املتعلقة تامبري واتفاقيــــة
(املادة ٣٦). ٢٠٠٠ لعام احلدود الوطنية عرب اجلرمية املنظمة ملكافحة األمم املتحدة واتفاقية

.ST/SGB/2001/7  ٣٤

ألف أعاله. الفرع األول، الفصل انظر ٣٥
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املعاهدة، تعطل مقصد أن من شأهنا أفعال عن باإلحجام الدولة املوّقعة على التزامًا يرّتب والتوقيع
يف قانون املبدأ األساسي وهذا يف املعاهدة. طرفًا أن تصبح اعتزامها بعد نيتها عن الدولة تفصح تلك إىل أن

يلي: ما على تنص اليت ،١٩٦٩ لعام فيينا ١٨ من اتفاقية املادة تتضّمنه املعاهدات
نفاذها بدء قبل املعاهدة ومقصد غرض بعدم تعطيل االلتزام

ومقصد تعطل غاية أن شــــأهنا من أعمال اتباع الدولية ملزمة باالمتناع عن املنظمة أو الدولة تكون
معاهدة:

الصكوك أو تبادلت على املعاهدة وّقعت قد املنظمة أو تلك الدولة تلك إذا كانــــت ( ( أ
أو الدولة تلك تفصح أن إىل وذلك أو املوافقة، أو القبول هلا رهنًا بالتصديق املكونة

أو ٣٦؛ املعاهدة يف طرفًا بأال تصبح عن نيتها املنظمة تلك
ريثما باملعاهدة بااللتزام عن رضاها أعربت قد املنظمة تلك الدولة أو تلك كانت إذا (ب) 

النفاذ. ذلك دون مسّوغ بدء أال يؤخر وبشرط نفاذها يبدأ
قد تكون اليت املعاهدة تصبح طرفًا يف يف أن هلا احلق أن معّينة. إذ حقوق أيضًا املوّقعــــة وللدولــــة

٧٧ من  املادة (انظر بتلك املعاهدة املتعلقة اإليداع ومراســــالت إشــــعارات تلّقت قد وتكون عليها وّقعت
.٣٧ (١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية

التوقيع حكم
باب فتح وتاريخ التوقيع مكان تذكر األطراف أحكامًا املعاهدات املتعّددة تتضّمن أن املعتاد من

٣٤ من  املادة وتنص يلي. من حبثــــه فيما حنو ما جيري املزيد على وما إىل ذلك، التوقيــــع، وفتــــرة التوقيــــع
على ما يلي: ٢٠٠٢ لعام وحصاناهتا الدولية اجلنائية احملكمة امتيازات بشأن االتفاق

التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام أو التوقيع
حىت ٣٠  من ١٠ أيلول/ســــبتمرب ٢٠٠٢ الدول جلميع االتفاق هذا على التوقيع باب ُيفتح - ١

نيويورك. يف املتحدة مبقر األمم ٢٠٠٤ حزيران/يونيه
وتودع  عليه. موافقتهــــا أو به قبوهلا أو املوّقعة عليــــه الــــدول لتصديق االتفاق خيضــــع هــــذا  - ٢

العام. األمني املوافقة لدى أو القبول أو التصديق صكوك
لدى  صكوك االنضمام وتــــودع الدول. مجيع أمام االتفاق هــــذا إىل االنضمام باب ُيفتــــح  -  ٣

األمني العام.
لالطالع على معلومات العــــام، األمني لدى املودعة املتعــــّددة األطراف إىل املعاهدات (بالنســــبة

٦ - ٢ من  البند انظر املعاهدة، علــــى للتوقيع املعاهدات قســــم بالترتيبات مع يتعلق عمليــــة فيما
املعاهدات). دليل

موجز انظر: االقتضاء، عند ما، معاهدة على للتوقيع الالزمة الكاملة الســــلطات (لالطالع على
و٣). واملرفقان ١ ٣ - ٢ البند املعاهدات، إىل ١١٥، ودليل ١٠١ من الفقرات املمارسة،

تتضّمن نصًا األطراف ال املتعّددة املعاهدات بعض أن إّال مهملة، ممارســــة اآلن غدت أهنا ورغم
مسبق توقيع دون القبول على عادة تنص والزراعة األغذية منظمة يف اليت ُتعتمد واملعاهدات التوقيع. بشأن

األطراف  املتعّددة الدولية املعاهدات حالة يف اجلنائية الدولية املحكمة إىل وإســــرائيل األمريكية إشــــعاري الواليات املتحدة انظر ٣٦

.١٠ - والعشرون الثامن الشبكة، الفصل اإللكتروين املتاح على النص (ST/LEG/SER.E/21) األمني العام لدى املودعة
إشعارات  املشاركة، غري وحىت الدول الدول، مجيع تتلقى أن ممارســــة الوديع، بوصفه حاليًا، األمني العام عملية، يتبع ألســــباب ٣٧

إلكتروين. شكل أو يف نسخ ورقية يف اإليداع
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لعام الالجئني مبركز الربوتوكول اخلاص من كل ويتضّمن .٣٨ االلتزام على املوافقة عن لإلعراب كســــبيل
األمم املتحدة امتيازات ١٩٤٧، واتفاقية لعام وحصاناهتا املتخصصة الوكاالت امتيازات ١٩٦٧، واتفاقية

باالنضمام. يكون أن جيب االلتزام عن التعبري بأن يقضي حكمًا ،١٩٤٦ لعام وحصاناهتا
املوافقة أو أو القبول أو التصديق أو بالتوقيع مبعاهدة االلتزام على املوافقة عــــن التعبــــري واو -

االنضمام
يف االلتزام رغبتها تظهــــر أن هلا األطراف، ينبغي معاهدة متعــــددة يف طرفًا الدولة لكــــي تصبــــح
موافقتها عن بإجراء ملموس، تعرب، أن وجيب املعاهدة. تنص عليها القانونية اليت وااللتزامــــات باحلقــــوق
بعدة تكون ملزمة أن علــــى موافقتها عن تعرب أن للدولة بأحــــكام املعاهدة. وميكن ملزمة علــــى أن تكــــون

 ١١ املادة (انظر واالنضمام واملوافقة والقبول والتصديق النهائي التوقيع هي شــــيوعًا الطرق وأكثر طرق.
واليت الدويل الصعيد علــــى هبا املضطلع األعمال تعين وهذه اإلجــــراءات .(١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقيــــة مــــن

الوديع. وإيداعه لدى ما تنفيذ صك تقتضي
واملرفقني ٤  و٦ - ٣ املمارسة، والبندين ٣ - ٣ إىل ١٤٣ من موجز ١٢٠ من الفقرات (انظر

املعاهدات). و٥ من دليل

النهائي التوقيع - ١
ملزمة قانونًا تكون موافقتها على أن عن أن تعرب الدول بإمكان أّن املعاهدات على بعــــض تنــــص
اتباعًا يف أكثــــر الُنهج النهج هو ١٩٦٩). وهــــذا لعام فيينا ١٢ من اتفاقيــــة املــــادة (انظر فقــــط بالتوقيــــع
متعددة معاهدة يف اتبع وحيثما احلديثة. األطراف املتعّددة املعاهدات يف ُيتبع ما ونادرًا الثنائية املعاهــــدات
التوقيع النهائي لدى سيبدأ نفاذها املعاهدة أن على صراحة ينص ببدء النفاذ املتعلق فإّن احلكم األطراف،

الدول. من حمدد قبل عدد من االنضمام املوافقة أو أو القبول أو التصديق صكوك وإيداع عليها
معاهدات يف يتبع ما أكثر يتبــــع النهج هذا فإّن العام، األمني املودعــــة لدى املعاهدات ومــــن بــــني
باعتماد االتفاق املتعلق من (٣) ٤ وتنص املادة ألوروبا. االقتصادية اللجنة برعاية التفاوض عليها يتم معّينة
املعاينات هبذه املتبادل واالعتراف بعجالت املزودة للمركبات دورية تقنية للقيام مبعاينات موحدة شروط

على ما يلي: ١٩٩٧ لعام
وذلك: االتفاق أطرافًا متعاقدة يف تصبح أن املادة هذه من و٢ ١ بالفقرتني املشمولة للبلدان

للتصديق؛ رهنًا التحفظ دون عليه بالتوقيع ( أ )
بالتصديق؛ املرهون التوقيع بعد عليه بالتصديق (ب)

إليه. باالنضمام (ج)
والالسلكية السلكية االتصاالت موارد بتقدمي تامبري املتعلقة اتفاقية من (٢) ١٢ وأيضًا تنص املادة

يلي: ما على ،١٩٩٨ لعام اإلغاثة ولعمليات الكوارث للحد من
من خالل: االتفاقية هبذه االلتزام على موافقتها تعلن دولة أن ألّي جيوز

أو النهائي)؛ (التوقيع التوقيع ( أ )
التصديق صكوك إيداع ذلك يلي حبيث أو املوافقة القبول أو رهنًا بالتصديق التوقيع (ب)

اإلقرار؛ أو أو القبول أو
االنضمام. صكوك إيداع (ج)

.١٩٩٣ واإلدارة لعام للحفظ الدولية للتدابري البحار أعايل يف الصيد سفن امتثال تعزيز انظر: اتفاق  ٣٨
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العام األمني ممارسة
من الضروري أن يتحّقق الوديع من ولذا لسلطاته. عدم جتاوز املوّقع يكفل أن الوديع على يتعّين
أمور، مجلة يف للتيقن، وذلك املعاهدة على هذا يوّقع أن قبل إىل املمثل املوكولة الســــلطات ونطاق  طبيعة
فيها مطلوبة الكاملة الســــلطات تكون فيها ال اليت بالتصديــــق. ويف احلاالت مرهونًا كان التوقيــــع ممــــا إذا
النقطة. هذه تأكيد عادة يطلب الوديع هنائيًا، التوقيــــع يكون أن على وجوب نصت وتكــــون املعاهــــدة قد

بسيط. توقيع هو ذلك فيفترض أن لنية املوّقع، تأكيد خطي وجود دون توقيع كان هناك وحيثما

واملوافقة والقبول التصديق - ٢
االلتزام  على موافقتها عن الدول تعرب أن األطراف احلديثة صراحة على املتعّددة املعاهدات تنص - أ
.(١٩٦٩ لعام فيينا ١٤ مــــن اتفاقية املادة (انظر املوافقة القبــــول أو أو بالتصديق رهنــــًا بالتوقيــــع
(٣) ٣٦ املادة يف ،٢٠٠٠ لعام عرب الوطنية املنظمة ملكافحة اجلرمية املتحدة األمم اتفاقية وتنص

النحو التايل: املوافقة، وذلك على أو القبول أو للتصديق ختضع االتفاقية على أن
واالنضمام واملوافقة والقبول التوقيع والتصديق

األول/ديســــمرب  إىل ١٥ كانون من ١٢ الدول جلميع على هذه االتفاقية التوقيع يفتح باب - ١
األول/ديسمرب ٢٠٠٢. كانون املتحدة بنيويورك حىت ١٢ مقر األمم يف مث إيطاليا، بالريمو، يف ٢٠٠٠

شريطة  االقتصادي للتكامل اإلقليمية للمنظمات أيضًا االتفاقية هذه باب التوقيع على ُيفتح  - ٢
وفقًا االتفاقية املنظمة قد وّقعت على هذه تلك يف األعضاء الدول األقل من واحدة على دولة تكون أن

املادة. هذه من ١ للفقرة
أو  القبول أو صكوك التصديق املوافقة. وتودع أو القبول أو للتصديق هذه االتفاقية ختضع - ٣
صك أن تودع االقتصادي للتكامل اإلقليمية للمنظمــــة املتحدة. وجيوز لألمم العام األمني املوافقــــة لدى
الدول األعضاء من األقل واحدة علــــى دولة ذلك فعلت قد كانت أو موافقتهــــا إذا قبوهلــــا تصديقهــــا أو
اختصاصها نطاق موافقتهــــا أو قبوهلا أو يف صك تصديقهــــا املنظمــــة أن تعلن تلك على  فيهــــا. ويتعيّــــن
تعديل بأّي الوديع أن ُتعلم املنظمة تلك على أيضًا ويتعّين االتفاقية. هذه حتكمها باملسائل اليت يتعلق فيما

.[…] نطاق اختصاصها. يف صلة ذي
على لطلــــب املوافقة الوقت الــــدول بالتصديق يعطي مرهونــــًا التوقيع والنــــص علــــى أن يكــــون
داخليًا، قبل االرتباط املعاهدة تشــــريعات لتطبيق من يلزم ولســــّن ما املحلي الصعيد على املعاهدة
تصبح املعاهدة على التصديق ولدى الدويل. الصعيد على املعاهدة مبوجب القانونية بااللتزامــــات

للدولة. ملزمة قانونًا املعاهدة
الدويل اخلاص ١٩٦٦، والعهد لعــــام والسياســــية املدنية باحلقوق اخلاص العهد الــــدويل وينــــص

و٢٦  املادتني ٤٨ من و٢ ١ الفقرتني يف ،١٩٦٦ لعام والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق
النحو التايل: على وذلك للتصديق، خيضعان العهدين أن على على التوايل، منهما،

أو  املتحدة األمــــم يف مــــن الدول األطراف دولة ألية العهد على هــــذا التوقيع ُيفتــــح بــــاب  -  ١
ملحكمة األساسي يف النظام األطراف الدول من دولة وأية املتخصصة، وكاالهتا من وكالة أية األعضاء يف
يف طرفًا تصبح أن إىل قــــد دعتها املتحدة لألمم العامة اجلمعية تكون أخرى وأيــــة دولة العــــدل الدوليــــة،

العهد. هذا
لألمم املتحدة. العام األمني لدى التصديق صكوك وتودع للتصديق، العهد هذا خيضع - ٢

وتنطبق  للتصديق، ما القانــــوين من األثر عليها التوقيع عليهــــا عقب أو املوافقة املعاهــــدة ولقبــــول  - ب 
أسلحة أو تقييد استعمال حظر واتفاقية ذلك. خالف املعاهدة على تنص مل ما نفسها، القواعد
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أو بالقبول ١٩٨٠، تســــمح لعام األثر عشــــوائية أو الضرر مفرطة اعتبارها ميكن معّينــــة تقليديــــة
على ما يلي: ٤ املادة هلما. وتنص السابق التوقيع مع املوافقة

توّقع  مل دولة وألية املوّقعني. قبــــل من املوافقة أو القبول أو للتصديق االتفاقية هــــذه ختضــــع  - ١
إليها. تنضم أن االتفاقية هذه على

لدى الوديع. االنضمام أو القبول أو املوافقة أو التصديق صكوك تودع - ٢
بالنســــبة  اختياريًا االتفاقية هبذه املرفقة الربوتوكوالت مــــن بأّي االلتزام عن التعبــــري يكــــون  - ٣
هذه االتفاقية أو على تصديقها لصك إيداعها الوديع وقت الدولة تلك ختطر أن شــــريطة دولة، كل إىل
هذه من أكثر أو باثنني تكون ملزمــــة أن على مبوافقتها إليها انضمامها أو عليهــــا قبوهلــــا هلــــا أو موافقتها

الربوتوكوالت.
قبوهلا  االتفاقية أو تصديقها علـــى صـــك إيداع وقت بعد يف أّي الوديـــع، ختطـــر أن للدولـــة  -  ٤ 
أن يســـبق مل بروتوكول بأّي ملزمة تكون أن على مبوافقتها انضمامها إليهـــا، أو عليهـــا هلـــــا أو موافقتهـــا

به. التزمت
هذه  من يتجزأ ال جــــزًءا الســــامية املتعاقدة األطراف أحد بروتوكــــول يلتزم به يشــــّكل أّي  - ٥

الطرف. ذلك إىل االتفاقية بالنسبة
املعاهدة، بقبول ،١٩٥٠ لعام التربوية والعلمية والثقافية املواد باســــترياد املتعلق االتفاق يســــمح

التايل: النحو على وذلك

العاشرة املادة
تشرين الثاين/ اعتبارًا من ٢٢ هذا االتفاق تقبل املادة التاسعة أن ١ من الفقرة يف إليها للدول املشار
لألمم املتحدة. العام األمني صك رمسي لدى لدى إيداع املفعول القبول نافذ ويكون .١٩٥٠ نوفمرب

بصورة مستمرة. واملوافقة القبول آلية األوروبية اجلماعة وتستخدم
املعاهدات). دليل يف املوافقة أو القبول أو التصديق صكوك مناذج (توجد

االنضمام - ٣
١٥ من اتفاقية املادة باالنضمام (انظر مــــا مبعاهدة االلتزام على موافقتها عن تعــــرب أن ألّي دولــــة
على االنضمام، أن بيد قانوين. أثر من املوافقة أو القبول أو ما للتصديــــق ولالنضمام .(١٩٦٩ لعــــام فيينــــا
االنضمام. إيداع صك إىل إّال ال حيتاج التوقيع، يســــبقها أن اليت جيب واملوافقة والقبول التصديق خالف
تعّبر أن تود الدول اليت عادة تستخدمه معاهدة، يف طرفًا لتصبح تســــتخدمها الدولة كوســــيلة واالنضمام،
عليها. على التوقيع الســــبب، كان مهما قادرة، تكن مل إذا ما مبعاهدة ملزمة تكون أن على عن موافقتها
الدولة قيام دون املحلية حالت الظــــروف وإذا للتوقيع املوعد النهائي انقضــــى إذا وميكــــن أن حيــــدث ذلك

بالتوقيع على املعاهدة.
يف ملزمة تكون أن تكن راغبة يف مل إذا جديدة دولة تتخذه أن ميكن إجراء واالنضمام هو أيضًا
مسؤولة اجلديدة فيه الدولة تصبح الذي التاريخ يف عادة ساريًا مفعوهلا يكون اخلالفة اليت عن طريق احلال
األســــود واجلبل الصرب فمثًال، انضمت حتديد ذلك التاريخ. املمكن من يكن مل الدولية، ما شــــؤوهنا عن

١٢ آذار/مارس ٢٠٠١. يف ،١٩٤٨ لعام واملعاقبة عليها األجناس إبادة جرمية منع اتفاقية إىل
املادة ١٦  وتنص االنضمام. بشأن نصًا األطراف املتعّددة املعاهدات أن تتضّمن هو العام والنهج - أ
لعام األلغام تلك وتدمري لألفراد، املضادة األلغام ونقل وإنتاج وختزين حظر اســــتعمال اتفاقية من

على ما يلي: ١٩٩٧
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عليها. موافقتهم أو قبوهلم هلا أو عليها لتصديق املوّقعني االتفاقية هذه ختضع - ١
عليها. توّقع مل دولة ألية مفتوحًا االتفاقية االنضمام إىل باب يكون - ٢

لدى الوديع ٣٩. االنضمام أو القبول أو املوافقة أو التصديق صكوك تودع - ٣
أّي وقت؛ وهي ال  يف االنضمام على إمكانية اإلنسان حقوق ميدان يف املعاهدات من كثري تنص - ب 
بكافة العنصري التمييز على للقضاء الدولية ١٨ من االتفاقية املادة موعدًا للتوقيع. وتنص حتــــدد

على ما يلي: ١٩٦٦ لعام أشكاله
املادة  من الفقرة ١ يف إليها الدول املشار من دولة االتفاقية ألية إىل هذه االنضمام باب ُيفتح - ١

االتفاقية. هذه من ١٧
املتحدة. لألمم العام األمني لدى االنضمام االنضمام بإيداع صك يتم  - ٢

والسياســــية املدنية باحلقوق الدويل اخلاص العهد من (٣) (٣) و٢٦ ٤٨ املادتــــني فــــإّن  وباملثــــل
١٩٦٦ تنّصان  والثقافيــــة لعام واالجتماعية االقتصادية باحلقــــوق اخلاص الدويل والعهد ١٩٦٦ لعــــام

يلي: ما على
هذه  يف الفقرة ١ من إليها املشار الدول من دولة ألية هذه االتفاقية إىل االنضمام باب يفتح - ٣

.٤٠ املادة
يّتســــق  وهذا التوقيع. باب إقفال يتلو الذي اليوم من باالنضمام اعتبارًا عادة املعاهدات وتســــمح  - ج 
إجراء املوافقة املسبقة بتطبيق املتعلقة روتردام اتفاقية من (١) ٢٥ املادة انظر التقليدي. النهج مع
،١٩٩٨ لعام الدولية التجارة يف متداولة خطرة معّينة آفات ومبيدات كيميائية مواد على عِلم عن

عليها: التوقيع باب إقفال يتلو الذي اليوم من اعتبارًا باالنضمام اليت تسمح
اإلقليمية  واملنظمات الدول املوافقة من جانب أو القبول أو االتفاقية للتصديــــق هذه ختضــــع  - ١
االقتصادي للتكامل اإلقليمية واملنظمات االتفاقية للدول إىل االنضمام باب ويفتح االقتصادي. للتكامل
القبول أو املوافقة أو التصديق صكوك وتودع عليها. التوقيع بــــاب إقفال لتاريخ التايل من اليوم اعتبــــارًا

الوديع. االنضمام لدى أو
بشــــأن اإلطارية املتحدة األمم باتفاقية كيوتو امللحق بروتوكول من (١) ٢٤ املادة فإّن وباملثل،

يلي: ما على تنص ،١٩٩٧ لعام تغري املناخ
الدول  انضمام أو موافقــــة قبــــول أو أو لتصديق وخيضــــع للتوقيع الربوتوكول يفتــــح هــــذا  - ١
األمم مقر يف عليه التوقيع باب االتفاقيــــة، ويفتح يف األطراف اإلقليمي ومنظمــــات التكامــــل االقتصادي
إليه االنضمام باب ويفتح إىل ١٥ آذار/مارس ١٩٩٩. ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨ من نيويورك يف املتحدة
أو املوافقة أو القبول أو التصديق صكوك وتودع عليه التوقيع باب اإلقفال التايل لتاريخ اليوم مــــن ابتــــداًء

.٤١ الوديع لدى االنضمام
نفاذها. مــــن بدء بعد ثالثني يومًا املعاهدة إىل الــــدول أن تنضم على أخرى وتنــــص معاهــــدات
معاهدة من الثالثة عشــــرة وتنص املادة هذا القبيل. من حكمًا تتضّمن الســــالح ومعاهدات نزع

يلي: ما على ،١٩٩٦ النووية لعام للتجارب احلظر الشامل

(املادة ٢٥). ١٩٩٢ لعام الدولية والبحريات للحدود العابرة املائية اجملاري واستخدام حبماية املعنية انظر أيضًا االتفاقية ٣٩

من وغريه التعذيب مناهضة واتفاقية (املادة ٢٥)، ١٩٧٩ لعام املرأة التمييز ضد أشــــكال مجيع انظر أيضًا اتفاقية القضاء على ٤٠

(املادة ٤٨)؛ ١٩٨٩ لعام الطفل حقوق واتفاقية (املادة ٢٦)؛ ١٩٨٤ لعام املهينة أو الالإنســــانية أو القاســــية العقوبة أو ضروب املعاملة
(املادة ٨٦). ١٩٩٠ لعام أسرهم وأعضاء املهاجرين مجيع العمال حقوق حلماية الدولية واالتفاقية

(املادة ٣٥). ١٩٩٢ لعام البيولوجي بالتنوع املتعلقة واالتفاقية (املادة ١٤)؛ ١٩٨٥ لعام األوزون طبقة حلماية فيينا انظر أيضًا اتفاقية ٤١
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.٤٢ بعد ذلك أّي وقت إليها يف تنضم أن قبل بدء نفاذها املعاهدة هذه على توّقع دولة ال ألّي
هو  وهذا بذلك، القيام موعد صراحة حيدد أن دون باالنضمام أيضًا املعاهدات بعض تسمح وقد - د
على التوقيع شىت، ألسباب تســــتطيع، ال اليت الدول لتلبية رغبات األخرية اآلونة يف اتبع أســــلوب
روما ١٢٥ من نظام انظر املادة فيها. طرفًا تكون أن ترغب يف ذلك، مع كانــــت، وإن معاهــــدة

يلي: ما على تنص اليت ،١٩٩٨ لعام الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي
األمم  منظمة مبقر رومــــا، يف الدول جلميع النظام األساســــي هذا التوقيع على بــــاب ُيفتــــح  -  ١
مفتوحًا األساسي النظام على التوقيع ويظل باب متوز/يوليه ١٩٩٨، ١٧ يف والزراعة، لألغذية املتحدة
التاريخ هذا وبعد األول/أكتوبر ١٩٩٨، تشرين ١٧ اإليطالية، حىت اخلارجية بوزارة روما، يف ذلك بعد

٣١ كانون  األمم املتحــــدة، حىت مبقر نيويــــورك، يف مفتوحًا األساســــي النظام على التوقيع يظــــل بــــاب
.٢٠٠٠ األول/ديسمرب

وتودع  املوّقعة. الدول من جانب أو املوافقة أو القبول للتصديق األساسي النظام هذا خيضع  - ٢
املتحدة. العام لألمم األمني لدى املوافقة أو القبول أو التصديق صكوك

لدى  صكوك االنضمام وتودع الدول، جلميع األساسي النظام هذا إىل االنضمام ُيفتح باب - ٣
.٤٣ املتحدة األمني العام لألمم

وتدمري تلك األلغام لألفراد، املضادة األلغام ونقــــل وإنتاج وختزين اســــتعمال حظر اتفاقية وتنّص
على ما يلي: ١٩٩٧ لعام

١٥ املادة
١٨ أيلول/ســــبتمرب  يف النرويج، أوســــلو، حّررت يف االتفاقية اليت هــــذه التوقيع على يكــــون بــــاب
إىل ٤ كانون  األول/ديســــمرب ١٩٩٧ ٣ كانون من أوتاوا، كندا، مجيع الدول يف أمام مفتوحًا ،١٩٩٧
حىت  األول/ديسمرب ١٩٩٩٧ كانون ٥ من نيويورك يف املتحدة األمم مقر ويف ،١٩٩٧ األول/ديســــمرب

نفاذها. بدء
١٦ املادة

عليها. املوّقعة الدول قبل من املوافقة أو القبول أو للتصديق االتفاقية هذه ختضع  - ١
عليها. وّقعت قد ال تكون دولة أّي أمام مفتوحًا االتفاقية إىل االنضمام يكون باب - ٢

[…]
على التوقيع باب بينما كان االنضمام صكوك بإيداع الدول قامت بعض احلاالت، هذه مثل ويف
االستوائية وغينيا اليوغوسالفية السابقة مقدونيا مجهورية أودعت وقد مفتوحًا. يزال ال املعاهدة
قبل أي مفتوحًا، يزال ال االتفاقية على التوقيع باب كان اليت الفترة غضون يف انضمامهما صكي

١ آذار/مارس ١٩٩٩. يف االتفاقية نفاذ بدء
الصفحة ٤٩). يف منوذجيًا وذلك صكًا املعاهدات دليل (يتضّمن

العام األمني ممارسة
صك مت تلّقي معّين) ولكن حدث أو تاريخ لالنضمام (بعــــد شــــروط على حيثما نصت معاهدة
الذي قدمته الصك بــــأن الدولة الوديع، بصفتــــه األمني العام، يبّلغ الشــــروط، هذه انضمــــام قبل اســــتيفاء

(املادة  ١٩٩٢ لعام األســــلحة تلك الكيميائية وتدمري األســــلحة وختزين واســــتخدام وإنتاج انظر أيضًا اتفاقية حظر اســــتحداث ٤٢

عشرة). الرابعة (املادة ١٩٧٣ لعام عليها واملعاقبة جرمية الفصل العنصري لقمع واالتفاقية الدولية العشرون)؛
عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية (املادة ٢٥)؛ ١٩٩٩ لعام اإلرهاب الدولية لقمع متويل أيضــــًا االتفاقية انظــــر  ٤٣

(املادة ٣٤). ٢٠٠٢ وامتيازاهتا لعام الدولية اجلنائية احملكمة حصانات واتفاق (املادة ٣٦)؛ ٢٠٠٠ لعام الوطنية
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وحىت لإليداع. ُيقبل الصك الشروط تلك استوفيت ومىت االنضمام؛ شروط تســــتوىف أن إىل به ســــُيحتفظ
النفاذ. بدء تاريخ حساب ألغراض بالصك يعتد ال الوقت، ذلك

بشروط أو االنضمام املوافقة أو القبول أو التصديق - ٤
أو القبول أو التصديق على حمــــّددة شــــروطًا أو قيودًا األطراف املتعّددة املعاهدات بعض تفــــرض
جيب معّين، غرض ووضعت لتحقيق احلاالت يف معظم إلزامية وهي الشروط، وهذه االنضمام. أو املوافقة
فيما انضمام أو موافقة تصديــــق أو قبول أو صك العام األمني لدى ما دولة إيداع حالــــة اســــتيفاؤها. ويف

الصراعات  يف األطفال اشــــتراك ١٩٨٩ بشــــأن لعام حقوق الطفل التفاقية االختياري بالربوتوكول يتعلق
يلي: ما على تنص منه (٢) ٣ فإّن املادة ،٢٠٠٠ لعام املسلحة

إليه  االنضمام أو الربوتوكول هذا التصديق على ملزمًا بعــــد إعالنًا طرف دولة كل تــــودع  -  ٢
اليت للضمانات ووصفًا الوطنية املسلحة قواهتا يف بالتطوع عنده تسمح الذي للســــن احلد األدىن يتضّمن

قسرًا. جربًا أو التطوع هذا فرض ملنع اعتمدهتا
أو حظر باتفاقية يتعلــــق فيما انضمام أو موافقــــة أو تصديق أو قبول صــــك والدولــــة الــــيت تودع
يف ١٩٨٠، جيب األثر لعام عشوائية أو مفرطة الضرر اعتبارها ميكن معّينة تقليدية أسلحة استعمال تقييد
الربوتوكوالت من أكثر أو اثنني بأّي ملزمة تكون أن على العام مبوافقتها تشــــعر األمني أن نفســــه  الوقت

.٤٤ باالتفاقية املتصلة
٤١ بصورة  ١٩٩٢، املــــادة لعام الدويل للســــكر االتفاق الــــيت يتضّمنها وقد وضعت الشــــروط

النحو التايل: على صرحية، وذلك
يضعها شــــروط على الدول بناًء مجيع حلكومات مفتوحــــًا هذا االتفاق إىل االنضمــــام يكــــون باب
جانب إىل االتفاق، هذا مرفق يف ُأدرجت الدولة املعنية قد تكون أن ُيفترض االنضمام، ولدى املجلس.

االنضمام. شروط هي مبينة يف على حنو ما أصواهتا
تقبل مجيع احلكومة أن االنضمام صك لدى الوديع. ويذكر االنضمام صك بإيداع االنضمام ويتــــم

وضعها املجلس. اليت الشروط
ملزمة تكون أن على الدولة موافقة أعاله عن املذكورة األشكال من شكل مت اإلعراب بأّي ومىت
لدى لدى إيداعه املوافقة هــــذه يثبت االنضمام أو املوافقة أو القبول أو التصديــــق فإّن صك مبعاهــــدة مــــا،
وبالتايل به. ُيعتّد الذي هو التاريخ الوديع لدى الرسالة إيداع تاريخ العام، فإّن األمني ممارسة ويف الوديع.

املعاهدة. نفاذ فيه الذي يبدأ التاريخ حتديد فيها مبا أمهية كربى، ذات وظائف يؤدي فإّن الوديع

للمعاهدة املؤقت التطبيق - زاي
نفاذها قبل بدء للمعاهدة املؤقت التطبيق - ١

ُتعمل قانونًا أن واحد جانــــب من دولة تقرر عندما ما التفاقية املؤقت التطبيــــق حيصل جيــــوز أن
وقت. أّي يف املؤقت التطبيق ينتهي هذا أن وجيوز وطوعي. أساس مؤقت على املعاهدة أحكام

والربوتوكول األول/أكتوبر ١٩٨٠؛ تشرين املؤرخة ١٠ والثالث والثاين األول الربوتوكوالت هي الصلة ذات الربوتوكوالت ٤٤

تعرب دولة أية وتعترب ٣ أيار/مايو ١٩٩٦. واملؤرخ املعّدلة بصيغته الثاين والربوتوكول األول/أكتوبر ١٩٩٥، ١٣ تشــــرين الرابع املؤرخ
األول/ديســــمرب ١٩٩٨، ٣ كانون املعدل يف الثاين الربوتوكول بدأ نفاذ أن بعد الثاين بالربوتوكول ملزمة تكون أن موافقتهــــا على عــــن
قد أيضًا بأهنا الدولة هذه مثل وتعترب خمالفة. نية عن مل تعرب ما املعدلة، بصيغته بالربوتوكول الثاين، ملزمة أن تكون على وافقت قد بأهنا
املعدلة، وذلك بصيغته الثاين، بالربوتوكول ملزمة غري دولة بأية يتعلق فيما غري املعدل الثاين بالربوتوكول ملزمة تكون أن علــــى وافقــــت

.١٩٦٩ لعام فيينا ٤٠ من اتفاقية باملادة عمًال
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ذاهتا على إذا نصت املعاهدة إما وذلك يبــــدأ نفاذها ريثما مؤقتًا، منها، جزء أو تطبــــق املعاهدة،
اتفاقية من (١) ٢٥ املادة وتنص ذلك. على آخر، بشكل اتفقت، قد املتفاوضة الدول كانت إذا وإما ذلك

يلي: ما على ،١٩٦٩ فيينا لعام
املؤقت التطبيق

نفاذها إذا: ريثما يبدأ مؤقتة بصورة منها جزء أو يطبق املعاهدة تطبق
أو ذلك؛ على ذاهتا نصت املعاهدة  ( أ )

املتفاوضة، املنظمات للحالة، تبعًا أو، واملنظمات املتفاوضة الدول املتفاوضة كانــــت (ب)
أخرى. على ذلك بطريقة اتفقت قد

وتدمري  لألفراد، املضادة األلغام ونقل وإنتاج وختزين استعمال حظر اتفاقية من ١٨ املادة وتنص
على ما يلي: ١٩٩٧ لعام األلغام تلك

املؤقت التطبيق
املادة  من ١ الفقرة ســــتطبق تعلن أهنا أن انضمامها أو موافقتها أو قبوهلا أو تصديقها دولة عند ألّي

ببدء نفاذها. مؤقتة رهنًا االتفاقية بصفة هذه من ١
اتفاقية األمم  من احلادي عشــــر اجلزء تنفيذ ١٩٩٤ بشــــأن عام ٧ من اتفاق املادة أيضــــًا وتنــــص

على ما يلي: ١٩٨٢ لعام البحار لقانون املتحدة

املؤقت التطبيق
بصفة  تطبيقه جيري االتفاق، هذا نفاذ يبدأ ومل الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ تشرين يوم ١٦ حّل إذا - ١

من جانب: نفاذه يبدأ مؤقتة ريثما
هذه من دولة باستثناء أّي املتحدة، لألمم العامة اجلمعية يف قبلت اعتماده الدول اليت ( أ )

تطبق  لن إما بأهنا الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ ١٦ تشــــرين قبل تشــــعر الوديع كتابة الدول
الحق وقت يف القيام إّال بعد التطبيق هذا تقبل لن بأهنا وإما هذا النحو على االتفاق

كتايب؛ أو بتوجيه إشعار بالتوقيع
والكيانات الدول تلك من أّي باستثناء االتفاق، هذا على توّقع اليت والكيانات الدول (ب)

النحو؛ هذا على يطبق االتفاق وقت التوقيع بأنه لن كتابة الوديع يشعر
كتابة؛ بذلك الوديع بإشعار مؤقتة تطبيقه بصفة تقبل اليت والكيانات الدول (ج)

االتفاق. هذا إىل تنضم اليت الدول ( (د
الوطنية  وأنظمتها لقوانينها وفقًا مؤقتة بصفة االتفاق هذا والكيانات الدول هذه كل تطبق - ٢
أو بالقبول اإلشــــعار أو التوقيع تاريخ من الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، أو ١٦ تشــــرين من اعتبارًا أو الداخلية،

.٤٥ الحقًا االنضمام، إذا كان
على ما يلي: ١٩٨٢ لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية من (٤) ٣٠٨ املادة وتنص

التحضريية، بانتظار  اللجنة مشروعها تضع اليت واإلجراءات واألنظمة مؤقتًا القواعد تنطبق - ٤
عشر. احلادي للجزء وفقًا السلطة قبل رمسيًا من اعتمادها

من  اعتبارًا ١٩٨٢ لعام البحار لقانون املتحدة األمم من اتفاقية اجلزء احلادي عشــــر عام ١٩٩٤ بشــــأن تنفيذ اتفاق مؤقتًا ُطّبق ٤٥

.١٩٨٢ لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية فيه نفاذ وهو التاريخ الذي بدأ الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، تشرين ١٦
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التطبيق هذا واحد جانــــب من ُتنهي جيوز للدولة أن ذلــــك، على خالف املعاهدة ومــــا مل تنــــص
.٤٦ بذلك الوديع إشعار لدى وقت أّي يف املؤقت

نفاذها بعد بدء للمعاهدة املؤقت التطبيق - ٢
ترغب قد اليت متاح للدولة اخليار بعد بدء نفاذها. وهذا حىت للمعاهدة املؤقت التطبيق يتم ميكن أن
تطبيق املعاهدة التوقف عن أيضًا يف ترغب وقد تقتضيها. اليت القانونية االلتزامات حتمل دون يف إعمال املعاهدة

يلي: ما على ،١٩٩٣ لعام للكاكاو الدويل االتفاق من (١) ٥٥ املادة وتنص اإلهناء. شروط امتثال دون
املؤقت بالتطبيق اإلشعار

ألّي  إقراره، أو قبولــــه أو االتفاق أو هذا على موّقعة تعتزم التصديــــق حكومــــة جيــــوز ألّي  - ١
بإشعار أّي وقت يف تقوم أن صكها، إيداع بعد تستطع ولكنها مل االتفاق، إىل االنضمام تعتزم حكومة
االتفاق هذا بتطبيق الداخلية، وأنظمتها الدســــتورية و/أو قوانينها إلجراءاهتا بأهنا ســــتقوم، طبقًا الوديع

وتوضح  نافذًا بالفعل. كان االتفاق حمدد إذا تاريخ يف وإما ٥٦ للمادة وفقًا نفاذها بدء عند إمــــا مؤقتــــًا
عضوًا مصدرًا أم عضوًا بوصفها ستطبقه إذا كانت الوقت ما ذلك هذا اإلشعار يف تعطي حكومة كل

.٤٧ مستوردًا

التحفظات - حاء
أو صيغته كانت أيًّــــا واحد، جانب من إعالن بأنه ١٩٦٩، التحفــــظ لعام فيينا اتفاقيــــة تعــــرِّف
انضمامها إليها، أو عليها موافقتها أو معاهدة على التصديق أو بالتوقيع قيامها لدى الدولة تسميته، تصدره
(انظر الدولة تلك تطبيقها على املعاهدة لدى يف معّينة القانوين ألحكام األثر تغيري أو استبعاد مستهدفة به

(د)). (١) املادة ٢ (انظر مماثًال تعريفًا ١٩٨٦ لعام فيينا اتفاقية وتستخدم (د)). (١) ٢ املادة
الدولية النهوض بالعالقات تساعد على أن ميكن ولكنها املعاهدات آثار تغّير أو تقيد والتحفظات
والتحفظات على التحفظات. لوال فيها تكن لتشارك مل يف معاهدات من املشاركة الدول بتمكني وذلك

وصالحها. مقبوليتها عن املباشر التساؤل ألطراف تثري املتعّددة املعاهدات
مل تكن املجاالت بعض ويف بالتحفظات. املتعلق القانون تطور العام األمني ممارسة شهدت ولقد

ارتأت مثل هذه التطورات. قد ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية
انظر: املمارســــة اجلارية، على ولالطالع إىل ٢١٦. ١٦١ من الفقرات املمارســــة، موجز (انظر:
اخلاص لالطالع املقرر ألني بيليت، تقارير أيضًا انظر و٦ - ٤. ٣ - ٥ البندان املعاهدات، دليل
جلنة قبل من علــــى املعاهدات“ املعّين بالتحفظات املتصالن واملمارســــة ”القانون موضوع علــــى

.(١٩٩٤ ٤٨ عام يف السادسة واألربعني دورهتا يف الدويل القانون

إهناء  بني الفرق ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من (٢) ٢٥ املادة وتتناول .١٩٦٩ لعام فيينا، املادة ٢٥ من اتفاقية من الفقرة ٢ انظر  ٤٦

وعمًال .١٩٦٩ لعام فيينا ٥٤ من اتفاقية املادة عليه نصت ما حنو األطراف على االنســــحاب منها برضا أو ما ملعاهدة املؤقت التطبيق
عن طريق  باملعاهدة ملزمة تكون أن على موافقتها عن أعربت اليت الدولة وقت ولكن أي املؤقت يف التطبيق إهناء للدولة جيوز ٥٤ باملادة
ألحكام وفقًا إهناءها إّال أو منها االنســــحاب بصفة عامة، فال تســــتطيع، االنضمام، أو املوافقة أو أو التصديق أو القبول التوقيع النهائي

املعاهدات. لقانون العامة للقواعد وفقًا املعاهدة أو
 ١٩٩٢ لعام للســــكر الدويل واالتفاق ١٩٨٦ (املــــادة ٥٤)، لعام املائدة وزيتــــون الزيتون لزيت الــــدويل أيضــــًا االتفاق انظــــر  ٤٧ 

.(٣٩ (املادة
وCorr.1 (باللغــــة  A/CN.4/491و الثــــاين)، وAdd.1 (التقريــــر A/CN.4/477و األول)؛ وCorr.1 (التقريــــر A/CN.4/470  ٤٨

فقط)،  والفرنســــية والصينيــــة وCorr.1 (باللغــــات الروســــية Add.3و Corr.1و Add.2و A/CN.4/491/Add.1و فقــــط)، اإلنكليزيــــة
 A/CN.4/508/Add.1 to 4و الرابــــع)؛ وA/CN.4/449 (التقريــــر الثالــــث)؛ وCorr.1 (التقريــــر Add.6و Add.5و Corr.1و Add.4و

السابع). (التقرير Add.1 to 3و A/CN.4/526و السادس)؛ (التقرير Add.1 to 3و A/CN.4/518و اخلامس)؛ (التقرير
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التحفظات وضع - ١
يلي: ما على التحفظات بوضع املتعلقة ١٩٦٩ لعام فيينا ١٩ من اتفاقية املادة تنص

تضع إليها، أن أو االنضمام عليها املوافقة أو قبوهلا معاهدة أو على التصديق أو لدى التوقيع للدولة،
مل: ما حتفظًا،

التحفظ؛ هذا حتظر املعاهدة  ( أ )
التحفظ تشمل ال حمّددة حتفظات جيوز أن توضع سوى ال أنه على املعاهدة أو تنص (ب)

املقصود؛
لغرض منافيًا و(ب) يف الفقرتــــني (أ) املشــــمولة غري احلــــاالت يف التحفــــظ، أو كان (ج) 

املعاهدة. ومقصد
املعاهدة صراحة جتيزه التحفظ الذي فإّن ،١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من (١) ٢٠ ومبوجــــب املادة

ذلك. املعاهدة على تنص املتعاقدة، ما مل الدول من قبول الحق أّي يتطلب ال
ُيسمح بالتحفظات مىت

االتصاالت بتقدمي موارد املتعلقة تامبري وتنص اتفاقية بالتحفظات تسمح صراحة املعاهدات بعض - أ
على (١) ١٤ املادة يف ،١٩٩٨ لعام اإلغاثة ولعمليات الكوارث من للحد والالسلكية السلكية

يلي: ما
أو توقيعًا هنائيًا التوقيع عليهــــا عند على هذه االتفاقيــــة تعلن حتفظــــات طرف أن جيــــوز ألّي دولــــة

إليها. االنضمام أو عليها التصديق
اآلثار  حتدد التحفظات أحكامًا بشــــأن أحكام على تنص املعاهدات اليت تتضّمن أن أيضًا وميكن - ب
 ٨ املادة وتنص احلديثة. املمارســــة يف وهذا ليس شــــائعًا اعتراض. أو حتفظ على املترتبة القانونية

على ما يلي: ١٩٥٧ لعام املرأة املتزوجة جنسية اتفاقية من (٢)
اليت  األحكام باستثناء تلك االتفاقية، مفعول فإّن املادة، هذه من ١ للفقرة دولة حتفظًا وفقًا أية أبدت إذا
املتحدة لألمم العام األمني ويرســــل األخرى. واألطراف املتحفظة بني الدولة فيما يســــري هبا التحفظ، يتصل
دولة وألية فيها. أطرافًا تصبح أن ميكــــن اليت أو االتفاقية يف أطراف هي اليت الدول إىل مجيع التحفــــظ نــــص
نفســــها تعترب أن على توافق العام بأهنا ال األمني ُتشــــعر أن بعد فيما فيها طرفًا تصبح أو االتفاقيــــة طــــرف يف
سبق اليت الدولة حالة يف اإلشعار، هذا أن يبّلغ وجيب التحفظ. تبدي اليت بالدولة يتعلق باالتفاقية فيما ملزمة
تصبح اليت الدولة حالة ويف لإلشعار؛ العام تاريخ إرسال األمني من يومًا تسعني غضون طرفًا، يف كانت أن
حدث إبالغ وإذا االنضمام. التصديق أو صك إيداع تاريخ من يومًا تسعني يف غضون الحق، وقت يف طرفًا

تبدي التحفظ. والدولة اليت اإلشعار تبعث اليت الدولة بني سارية االتفاقية ال تعترب اإلشعار، هذا مثل
األطراف  موافقة الســــحب هذا يتطلب وال وقت. أّي يف تســــحب التحفظ أن املتحفظة للدولة  - ج 
تلك كانت وإن املمكن، ١٩٦٩). ومــــن لعام فيينا اتفاقية (١) مــــن ٢٢ (انظــــر املادة األخــــرى
بشــــأن نصًا املعاهدة تتضّمن أن املعاصرة، املتعّددة األطراف املعاهدات شــــائعة يف غري ممارســــة
التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية من (٣) ٢٠ املادة وتنص التحفظات. سحب

على ما يلي: ١٩٦٦ لعام العنصري
اإلشعار مفعول ويسري بذلك. العام األمني إىل وقت بإشعار يوجه أّي يف التحفظات سحب جيوز

.٤٩ تلّقيه تاريخ من اعتبارًا

واستخدامهم املرتزقة جتنيد الدولية ملناهضة واالتفاقية (املادة ٥١)؛ ١٩٨٩ لعام الطفل حقوق يف اتفاقية مماثلة لصياغة أمثلة توجد ٤٩

واالتفاقية (املادة ٢٠)؛ ١٩٩٧ لعام بالقنابل اإلرهابية لقمع اهلجمات الدولية واالتفاقية (املادة ١٧)؛ ١٩٨٩ لعام وتدريبهــــم ومتويلهــــم
(املادة ٢٤). ١٩٩٩ لعام متويل اإلرهاب لقمع الدولية
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يعّبر الذي الصك إيداع توقيع أو وقت يف املعاهدة، هبا مسحت إذا التحفظات، توضع ويتعّين أن
تعّبر عندما تأكيده وجب بســــيط، التحفظ بتوقيع وإذا ُذّيل باملعاهدة. االلتزام على املوافقة عــــن
املوافقة تأكيد أو القبول أو التصديق عند مل جير ملزمة. وإذا على أن تكون موافقتها عــــن الدولــــة

القانونية. الصالحية له تكون فال البسيط وقت التوقيع يوضع الذي التحفظ
على موافقتها عن أعربت تكون قد بعد أن حتفظات األطــــراف الدول احلاالت تضع ويف بعــــض

املتأخرة). (التحفظات ملزمة تكون أن
٣ - ٥ - ٣ من دليل البنــــد أيضــــًا انظر التحفظــــات، إلبداء الــــالزم (لالطــــالع علــــى الوقــــت

املعاهدات).
العام األمني ممارسة

الدول الوديع، بوصفه العــــام، األمني يبلغ صراحة، به تــــأذن املعاهدة حتفظًا ما دولة مــــىت أبــــدت
من الوديع. موجه املعنية بإشعار
التحفظات وضع ُيحظر عندما

التحفظات حمظورة  التحفظات. فجميع إبداء صراحة املعاهدات حتظر أن املألوف غري ليــــس مــــن  - أ 
تنص  اليت ١٩٩٨ لعام الدولية اجلنائية للمحكمــــة األساســــي ١٢٠ من نظام روما املادة مبوجــــب

يلي: ما على
.٥٠ النظام األساسي هذا حتفظات على أّي وضع جيوز ال

ســــتكهومل ٢٧ من اتفاقية املادة وتنص التحفظات. امليدان البيئي يف املعاهدات حتظر وكثــــريًا ما
على ما يلي: ٢٠٠١ لعام الثابتة العضوية بامللوثات املتعلقة

االتفاقية. حتفظات على هذه أّي إبداء جيوز ال
 ١٨ املادة يف ،١٩٨٧ لعام األوزون لطبقة املســــتنفدة باملواد املتعلق مونتريال بروتوكول وينــــص

يلي: ما على
الربوتوكول. هذا على إبداء أّي حتفظات جيوز ال

على ما يلي: ١٨ املادة يف ،١٩٨٥ لعام األوزون طبقة حلماية فيينا اتفاقية وتنص
.٥١ االتفاقية حتفظات على هذه أّي إبداء جيوز ال

أن  عمومًا به املسّلم من املثال، سبيل فعلى التحفظات. إبداء ضمنًا حتظر وهناك معاهدات أخرى - ب
منظمة العمل الدولية هدف يعود إىل وذلك التحفظات إبداء ضمنًا حتظر الدولية العمل اتفاقيات

عاملي. نطاق على موحدة العمل شروط جعل وهو
العام األمني ممارسة

قانوين تقييم الوديع، بإجراء بوصفه العــــام، األمني التحفظات، قام إبداء ما مــــىت حظــــرت اتفاقية
يشّكل حتفظًا. بيان معّين إذا كان ما أّويل بشأن

(املادة ٦٧)؛ ١٩٨٧ لعام الطبيعي للمطاط الدويل حرفيًا: االتفاق املطابقة غري الصياغة املماثلة ولكن ذات األحكام أيضًا انظر ٥٠

(املادة ٤٧). ٢٠٠٠ لعام للُبن الدويل واالتفاق
 ١٩٩٢ لعام املنــــاخ بتغري املتعلقــــة اإلطارية املتحــــدة األمم يف اتفاقيــــة ورد مــــا حرفيًا املطابقــــة الصياغــــة ذات مــــن األحــــكام  ٥١ 

اجلفاف من تعاين اليت البلدان يف التصحر ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية (املادة ٣٧)؛ ١٩٩٢ لعام البيولوجي التنوع واتفاقية ٢٤)؛ (املادة
 ٢٠٠١ لعام الثابتة العضوية بامللوثات املتعلقة ستكهومل واتفاقية (املادة ٣٧)؛ ١٩٩٤ لعام أفريقيا يف وخباصة و/أو من التصحر،  الشديد

.(٢٧ (املادة
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وإذا كان البيان. العام األمني يوزع االلتزامات القانونية للدولة، على أثر أّي للبيان يكن مل وإذا
يلفت املعاهدة، ألحكام القانونية اآلثار يغّير أو يستبعد غموض، ودون ظاهره يف ما يبدو حنو على البيان،
البيان صاحبة الدولة من توضيحًا يطلب أيضًا أن العام ولألمني األمر. إىل املعنية الدولة انتباه األمني العام
إليداعه الصك رمسيًا العام األمني يتســــّلم حتفظًا، ليس البيان رمسيًا بأن ُأوضح وإذا احلقيقية. طبيعتــــه عــــن
”حتفظها“ على االعتماد من الدولة املعنية مينع أن التوضيح هذا شأن ومن بذلك. املعنية الدول مجيع ويبلغ

فيما بعد.
تقّدمها. البيانات اليت تنقح وللدول أيضًا أن

بتحفظات معّينة إّال ُيسمح مل إذا
لعام الســــفن حجز بشــــأن الدولية معّينة فقط. وتنص االتفاقية بتحفظــــات املعاهدة قــــد تســــمح  - أ 

على ما يلي: ١٠ املادة يف ،١٩٩٩
التحفظات

أو  عليها، أو املوافقة أو قبوهلا، أو التصديق عليهــــا، االتفاقية، توقيع عند دولــــة، جيــــوز ألّي  - ١
احلاالت التالية من االتفاقية على أّي تطبيق حبق عدم أن حتتفظ الحق، وقت يف أّي أو إليهــــا، االنضمــــام

كلها: أو
البحار؛ يف العاملة غري السفن  ( أ )

طرف؛ علم دولة ترفع ال اليت السفن (ب)
املادة ١. من (ق) ١ الفقرة مبوجب املطالبات (ج)

املجاري املائية  يف املالحة بشأن معّينة معاهدة طرفًا يف أيضًا دولة تكون عندما للدولة، جيوز - ٢
االنضمام أو املوافقة عليها، أو قبوهلا، أو أو التصديق عليها، االتفاقية، هذه توقيع عند تعلن، أن الداخلية،
يف املنصوص عليها وتنفيذها املحاكم بقرارات واالعتراف القضائي باالختصاص املتعلقة القواعد أن إليها

االتفاقية. هذه من ٧ املادة يف الواردة القواعد على األسبقية يكون هلا سوف املعاهدات هذه
املادة ٣٠٩ من  انظر االستثناءات. ببعض مع الســــماح إبداء التحفظات أخرى معاهدات وحتظر - ب 
حتفظ عليها أن يبدي أّي ألّي كيان جيوز ال ١٩٨٢، اليت لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية

االتفاقية: يف آخر مكان مل ُيسمح به صراحة يف ما منها، استثناء أو
واالستثناءات التحفظات

أخرى مواد صراحة بذلك تسمح ما مل منها استثناءات أو االتفاقية على هذه جيوز إبداء حتفظات ال
.٥٢ االتفاقية هذه يف

املتحدة  األمم اتفاقية من احلادي عشــــر اجلزء تنفيذ ١٩٩٤ بشــــأن عام ٢ من اتفاق املادة وتنص
االتفاق. هذا على أيضًا تنطبق االتفاقية من ٣٠٩ املادة أّن على ،١٩٨٢ لعام البحار لقانون

فيما ،١٩٩٦ لعام النووية التجارب على الشامل احلظر معاهدة من عشرة اخلامسة املادة وتنص
يلي: ما على الربوتوكول ومرفقي بربوتوكوهلا يتعلق

املعاهدة ومرفقي بروتوكول هذه أحكام ختضع املعاهدة لتحفظات. وال هذه مواد ومرفقا ال ختضع
.٥٣ املعاهدة هذه وغرض موضوع مع تتناىف لتحفظات الربوتوكول

(املادة ٤٤). ٢٠٠١ لعام يف التجارة الدولية املستحقات املتحدة إلحالة األمم يف اتفاقية مماثلة صيغة توجد ٥٢

(املادة الثانية  ١٩٩٢ لعام األسلحة تلك وتدمري األسلحة الكيميائية واســــتخدام وختزين وإنتاج اســــتحداث حظر انظــر: اتفاقية  ٥٣

والعشرون).
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للتحفظات ذكر يف املعاهدة يرد مل إذا التحفظات: وضع - ٢
الفئة هذه يف تدخــــل ما وكثريًا التحفظــــات. بشــــأن أحكامًا تتضّمن كثــــري مــــن املعاهــــدات ال
لعام واملعاقبة عليها إبادة األجنــــاس جرمية منع اتفاقية يف احلال هــــو ٥٤. وهذا اإلنســــان حقوق معاهــــدات

الســــوفيايت السابق  االحتاد قبل ٥٥ من أحكامها التحفظات على بعض شــــهدت، عقب إبداء ١٩٤٨، اليت
التحفظات. مبقبولية املتصلة النظرية تطور يف هامة خطوة الشرقية، أوروبا بلدان من وغريه

وفيما  املتصلة بالتحفظات، ١٩٦٩ القواعد األساســــية لعام فيينا ١٩ من اتفاقية املــــادة وتتضّمــــن
نصها: يلي

تضع إليها، أن أو االنضمام عليها املوافقة أو قبوهلا معاهدة أو على التصديق أو لدى التوقيع للدولة،
مل: ما حتفظًا،

التحفظ؛ هذا حتظر املعاهدة  ( أ )
التحفظ تشمل ال حتفظات حمددة سوى توضع أن جيوز على أنه ال املعاهدة أو تنص (ب)

املقصود؛
و(ب). (أ) الفقرتني يف املشمولة غري احلاالت يف التحفظ، كان أو (ج)

واآلثار  التحفظات على ١٩٦٩ االعتراضــــات لعام فيينا و٢١ من اتفاقية ٢٠ املادتــــان وتتنــــاول
٢٢ من اتفاقية املادة فتتناوله التحفظات ســــحب أما التحفظات. على القانونية للتحفظات ولالعتراضات
االعتراضات أو التحفظات سحب وكذلك التحفظات، على واالعتراضات والتحفظات .١٩٦٩ فيينا لعام

.(١٩٦٩ لعام فيينا ٢٣ من اتفاقية (انظر املادة توضع خطيًا أن جيب
العام األمني ممارسة

 ١٩ مع املادة متشـــيًا حتفظ الدول بوضع من دولة وقامت املعاهدة، يف ذكر للتحفظات يرد إذا مل
الوديع. من بإشعار بالتحفظ املعنية الدول الوديع، بوصفه العام، األمني ُيبّلغ ،١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من

إىل ١٨١). ١٦٨ من الفقرات املمارسة، موجز (انظر أيضًا
اإلعالنات - طاء

املتصلة واملــــواد باملعاهدات. املتعلقــــة اإلعالنات صــــدور تكاثر علــــى املعاصرة تــــدل املمارســــة
أو تتناول األحكام األجزاء اليت يف توجد دائمًا ال نص املعاهدة واليت يتضّمنها واإلشــــعارات باإلعالنات

املعاهدة. نص من أخرى أجزاء يف ذلك، فهي ترد من وبدًال اخلتامية. البنود
.(٣ - ٦ البند املعاهدات، إىل ٢٢٠، ودليل ٢١٧ من الفقرات موجـــز املمارسة، (انظر:

التفسريية اإلعالنات - ١
القانوين األثر تقييد اســــتبعاد أو التحفظات، خالف التفســــريية، على اإلعالنات من القصد ليس
تفسريها. أو معناها توضيح هو منها القصد وإمنا بالذات، دولة على تطبيقها املعاهدة يف من معّينة ألحكام

املدنية باحلقوق اخلاص الــــدويل ١٩٦٦؛ والعهد والثقافية لعام االقتصاديــــة واالجتماعية باحلقوق اخلاص الدويل انظــــر: العهــــد  ٥٤

جرمية لقمع الدولية ١٩٦٨؛ واالتفاقية لعام اإلنســــانية ضد واجلرائم املرتكبة احلرب جرائم تقادم عدم واتفاقية ١٩٦٦؛ لعام والسياســــية
١٩٨٥؛ واالتفاق لعام الرياضية األلعاب يف الفصل العنصري ملناهضة الدولية ١٩٧٣؛ واالتفاقية عليها لعام واملعاقبة العنصــــري الفصــــل

.١٩٩٢ لعام الكاريبـي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا األصلية الشعوب تنمية لصندوق املنشئ
لعام واملعاقبة عليها األجناس إبادة جرمية منع من اتفاقية والثانية عشــــرة التاســــعة املادتني بشــــأن التحفظات نص لالطالع على  ٥٥

املتاح على اإللكتروين نصها (ST/LEG/SER.E/21) أو العام لدى األمــــني املودعة املتعّددة األطراف املعاهدات حالــــة ١٩٤٨، انظــــر:
.١ - الرابع الفصل اإلنترنت، شبكة
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أمرًا معقدًا. به مأذون حتفظ إعالن أو ما هو بيان كان إذا ما حتديد يصبح قد العملية، املمارسة أنه يف بيد
املمارسة. إىل ٢٢٠ من موجز ٢١٧ من الفقرات انظر

.٥٦ الصلة ذي الصك أو وقت إيداع عادة وقت التوقيع اإلعالنات وتصدر
٣١٠ من اتفاقية املادة وتنص اإلعالنات. إصدار بشــــأن صرحيًا نصًا املعاهدة تتضّمن أن وجيوز

على ما يلي: ١٩٨٢ البحار لعام لقانون املتحدة األمم

اإلعالنات والبيانات
التصديق عليها أو االنضمام  أو هذه االتفاقيــــة توقيع عند أن تصدر، ٣٠٩ دولة مــــن املــــادة ال متنــــع
حتقيق أخرى، أمور بني من بذلك، تسميتها، مستهدفة أو كانت صيغتها أيًّا بيانات، إعالنات أو إليها،
البيانات أو هذه اإلعالنات ال ترمي على أن االتفاقية، هذه أحكام وأنظمتها وبني قوانينها بني التناســــق

تلك الدولة. على تطبيقها عند االتفاقية هذه ألحكام القانوين األثر تعديل استبعاد أو

اإللزامية اإلعالنات - ٢
وقت اإلعراب املتعاقدة قبل الدول من إصدار إعالنات معّينة وجوب على املعاهدات بعض تنص
عن اإلعراب حلظة من من الوقت زمنية فتــــرة غضون يف أو باملعاهدة ملزمة تكون أن عــــن موافقتهــــا على
تلك وتدمري الكيميائية األسلحة واســــتعمال وختزين وإنتاج اســــتحداث حظر اتفاقية وتنص املوافقة. هذه

يلي: ما على الثالثة، يف املادة ١٩٩٢ لعام األسلحة
نفاذ االتفاقية  بــــدء من ال يتجاوز ٣٠ يومًا موعد يف املنظمــــة، إىل دولــــة طرف كل تقــــدم  -  ١

تشمل: أن جيب اليت اإلعالنات التالية، إليها، بالنسبة
الكيميائية: باألسلحة فيما يتعلق ( أ )

أو أســــلحـة كيميائـيـة أّي حيـازهتـا يف توجـد متتـلـك أو كانت إذا ما إعالن ‘١’
أو خيضع لواليتها أّي مكان قائمة يف أسلحة كيميائية أّي هناك كانت إذا ما

سيطرهتا؛
لألســــلحة التفصيلي واجلرد اإلمجاليــــة والكميــــة التحديــــد الدقيــــق للموقع  ‘٢’
مكان أّي يف قائمة تكون أو اليت حيازهتا يف توجد أو متتلكها اليت الكيميائية

(ألف)  الرابع اجلزء من إىل ٣ ١ للفقرات أو ســــيطرهتا، وفقًا لواليتها خيضع
الفقرة إليها يف املشار األسلحة الكيميائية خبالف بالتحقق؛ املتعلق املرفق من

’٣‘؛ الفرعية
يف توجد أو أخرى دولة متتلكها أراضيها يف كيميائية أسلحة أّي عن اإلبالغ ‘٣’
وفقًا للفقرة سيطرهتا، أو لواليتها خيضع مكان أّي يف قائمة تكون أو حيازهتا

بالتحقق؛ املتعلق املرفق من (ألف) الرابع اجلزء من ٤
مباشــــرة، غري أو مباشــــرة بصورة تلقت، أو كانت قد نقلت إذا إعــــالن مــــا  ‘٤’
تلّقي أو نقل وبيان الثاين/يناير ١٩٤٦، كانون ١ منذ كيميائية أّي أســــلحة

اجلزء الرابع (ألف) من  من ٥ للفقرة وفقًا التحديد، وجه على األسلحة هذه
بالتحقق؛ املتعلق املرفق

اعترب األمني  احلاالت، هذه ويف مثل بعد اعتمادها. للمعاهدة، وشــــيك توّقعًا لتوقيع تصدر أحيانًا املاضي يف كانت اإلعالنات ٥٦

اليت املعاهدة بتنفيذ تتصل مباشــــرة اليت اإلعالنات تلك انظر لذلــــك. تبعًا نصها ووزع وقت التوقيع وضعت قــــد العــــام أن اإلعالنــــات
،١٩٨٩ لعام احلدود عرب منها والتخلص اخلطرة النفايات بنقل التحكم بشأن بازل اتفاقية اعتمد الذي للمؤمتر اخلتامية الوثيقة تتضّمنها

لذلك. توزيعها تبعًا ومت التوقيع لدى وضعت قد اإلعالنات هذه واعُترب أن
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يف أو توجد متتلكهــــا اليت الكيميائية األســــلحة لتدمري العامة تقــــدمي خطتهــــا  ‘٥’
وفقًا للفقرة سيطرهتا، أو لواليتها خيضع مكان أّي يف قائمة تكون أو حيازهتا

بالتحقق؛ املتعلق املرفق من (ألف) الرابع اجلزء من ٦
[…]؛ املخلفة: واألسلحة الكيميائية القدمية الكيميائية باألسلحة يتعلق فيما (ب)

[…]؛ الكيميائية: األسلحة إنتاج يتعلق مبرافق فيما (ج)
األخرى: […]؛ باملرافق يتعلق فيما (د )

.٥٧ الشغب […] مكافحة بعوامل يتعلق فيما (هـ) 
بشــــأن  الطفل حقوق التفاقية ٢٠٠٠ االختياري عام بروتوكول من (٢) ٣ املادة تنص وكذلك

على ما يلي: ١٩٨٩ لعام املسلحة الصراعات يف األطفال اشتراك
االنضمام إليه يتضّمن أو الربوتوكول هــــذا على التصديق بعد ملزمًا إعالنًا طرف دولــــة كل تــــودع
اعتمدهتا اليت ووصفًا للضمانات الوطنية املسلحة يف قواهتا بالتطوع عنه الذي تســــمح األدىن للســــن احلد

قسرًا. هذا التطوع جربًا أو فرض ملنع

االختيارية اإلعالنات - ٣
حقوق معاهدات من وكثري االختيارية. اإلعالنات إصدار بشــــأن نصًا تتضّمن املعاهدة أن جيوز
معظمها، يف اإلعالنات، هذه وتتصل قانونًا. ملزمة اختيارية تصدر الدول إعالنات بأن اإلنســــان تســــمح
عن ومســــؤولة املعاهدة مبوجب رصد مســــتقلة منشــــأة هيئات بوصفها اإلنســــان باختصاص جلان حقوق
يوّقع أن وزير اخلارجية أو احلكومة رئيس الدولة أو وينبغي لرئيس أحكام املعاهدة. تنفيذ على اإلشــــراف

اإلعالنات. هذه
أو أو الالإنسانية القاسية العقوبة املعاملة أو ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية وتتضّمن
يف التعذيب مناهضة جلنة باختصاص اليت تعترف االختيارية اإلعالنات بشأن أحكامًا ،١٩٨٤ لعام املهينة
(٢١ (املادة االتفاقية بأحكام تتقيد ال أخرى طرفًا دولة بأن تدعي الدول من بالغات يف وتنظر أن تتسّلم
وتنص االتفاقية. طرف أحكام النتهاك دولة ضحايا يدعــــون أهنم أفراد نيابة عن أو أفراد مــــن أو بالغــــات

على ما يلي: و٢٢ ٢١ املادتان

٢١ املادة
تعترف  أهنا املادة، هذه مبوجب وقت، أّي يف تعلــــن، أن االتفاقية هذه يف طرف دولة أليــــة - ١
تفي ال أخرى دولة طرفــــًا بأن طرفًا تدعــــي دولة أن تفيــــد تتســــلم بالغات أن يف باختصــــاص اللجنــــة
فيها والنظر البالغات تســــلم جيوز وال يف تلك البالغات. تنظر يف أن االتفاقية هــــذه مبوجب بالتزاماهتــــا
باختصاص اعترافها طرف أعلنت دولــــة من يف حالة تقدميها إّال املادة، هذه يف لإلجــــراءات املبينة وفقــــًا
كان يتعلق إذا بالغ أّي املادة، مبوجب هــــذه تتناول، أن للجنة جيوز وال نفســــها. هبا يتعلق فيما اللجنــــة

[…] اإلعالن. هذا مثل بإصدار تقم طرف مل بدولة
هذه  يف الــــدول األطراف من مخس أصدرت إذا املفعول نافــــذة املادة هذه تصبــــح أحــــكام  - ٢
األمني  لدى اإلعالنات األطراف هذه الدول وتودع املادة. هذه من ١ الفقرة مبوجب إعالنــات االتفاقية
أّي إعالن سحب وجيوز األطراف األخرى. الدول إىل نســــخًا منها سريســــل الذي املتحدة، العام لألمم
بالغ تشكل موضوع مسألة أية بنظر السحب خيل هذا وال العام. إىل األمني يوجه وقت بإخطار أّي يف
أن بعد املادة هذه طرف مبقتضى دولة أية من بالغ أّي تسلم جيوز وال مبقتضى هذه املادة؛ إحالتـه سبقت
جديدًا. قد أصدرت إعالنًا الطرف املعنية الدولة تكن مل ما اإلعالن سحب إخطار العام األمني يتسلم

.(١ - باء األوىل (املادة ،١٩٥١ لعام الالجئني مبركز املتعلقة يف االتفاقية اإللزامي لإلعالن آخر مثال يرد ٥٧
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٢٢ املادة
املادة  هذه مبقتضى تعترف أهنا وقت أّي يف أن تعلن يف هذه االتفاقية طرف ألية دولة جيوز - ١
القانونية لواليتها خيضعون أفراد عن نيابة أفراد أو واردة من ودراسة بالغات تسلم يف اللجنة باختصاص
كان إذا بالغ أّي تتسلم للجنة أن جيوز وال االتفاقية. أحكام طرف دولة النتهاك ضحايا أهنم ويدعون

اإلعالن. تصدر مثل هذا مل يف االتفاقية طرف بدولة يتصل
[…]

هذه  يف الــــدول األطراف من مخس أصدرت إذا املفعول نافــــذة املادة هذه تصبــــح أحــــكام  - ٨
األمني  لدى اإلعالنات األطراف هذه الدول وتودع املادة. هذه من ١ الفقرة مبوجب إعالنات االتفاقية
أّي إعالن سحب وجيوز األطراف األخرى. الدول إىل نســــخًا منها سريســــل الذي املتحدة، العام لألمم
بالغ تشكل موضوع مسألة أية بنظر السحب خيل هذا وال العام. إىل األمني يوجه وقت بإخطار أّي يف
أن بعد املادة هذه مبقتضى طرف دولة أية من بالغ أّي تسّلم جيوز وال املادة. هذه إحالته مبقتضى سبقت
إعالنًا جديدًا. أصدرت قد املعنية الطرف الدولة تكن ما مل اإلعالن إخطار سحب العام يتسّلم األمني
بشأن أحكامًا يتضّمن ،١٩٦٦ والسياسية لعام املدنية باحلقوق الدويل اخلاص العهد فإّن وباملثل،

اإلنسان: حقوق جلنة تعترف باختصاص ٤١ املادة إطار يف االختياري اإلعالن
من  يف وقت تعلن العهد أن هذا األطراف يف الدول من دولة املادة ألية مبوجــــب هذه جيــــوز - ١
عدم األطراف الدول إحدى فيها تّدعي بالغات أية ونظر تلّقي اللجنة يف باختصاص اعترافها األوقــــات
ونظر تلّقي وجيوز هذا العهد. مبوجب عليها املترتبة بااللتزامــــات الدول األطراف من أخرى وفــــاء دولة
تعترف إعالنًا أصدرت أن سبق طرف دولة من مقدمة كانت إذا املادة إّال هذه مبوجب البالغات املقدمة
تصدر مل الدول األطراف من بأية بالغ يتعلق أّي تلّقي للجنة جيوز وال اللجنة. باختصاص ذاهتا جتاه فيه

اإلعالن. هذا مثل
[…]

اإلعالنات  بإصدار العهد هذا يف الدول األطراف من عشر دول بقيام املادة هذه أحكام تنفذ - ٢
املتحدة،  لألمم العام األمني لدى اإلعالنــــات هذه وتودع املادة. هذه من ١ يف الفقرة عليهــــا املنصــــوص
أّي إعالن سحب وقت أّي يف وجيوز األخرى. األطراف الدول إىل منها بإرسال نسخ األمني العام ويقوم
أّي يثريها مسألة أية إخالل بالنظر يف السحب أّي هذا خيل أن جيوز وال العام. األمني إىل يرسل بإشعار
األطراف بعد الدول دولة من أية جديد من أّي بالغ جيوز تلّقي وال املادة؛ هذه مبوجب تقدميه بالغ مت

جديدًا. قد أصدرت إعالنًا الطرف املعنية الدولة تكن مل ما اإلعالن سحب إشعار العام األمني تلّقي
التمييز أشــــكال مجيع على الدولية للقضاء االتفاقية من و(٣) و(٢) (١) ١٤ املادة فإّن وباملثل،

بكافة  العنصري التمييــــز على تتعلــــق باختصاص جلنة القضــــاء ١٩٦٦ تتضّمــــن أحكامًا لعــــام العنصــــري
أشكاله:

وتنظر  أن تتسلم اعترافها باختصاص اللجنة يف وقت يف أّي تعلن أن طرف دولة ألية جيوز  - ١
النتهاك ضحايا ويّدعون بأهنم القضائية لواليتها خاضعني من األفراد جمموعات أو أفراد من بالغات يف
بدولة يتصل كان إذا بالغ أّي تتســــلم أن للجنة جيوز وال عليها االتفاقية. تنص حقوق ألية طرف دولة

هذا اإلعالن. مثل مل تصدر طرف
تنشئ أو  أن هذه املادة من ما نصت عليه الفقرة ١ حنو على إعالنًا طرف تصدر دولة ألية - ٢
أفراد من التماســــات يف تتســــلم وتنظر ألن االختصاص هلا القانوين الوطين يكون نظامها ضمن جلنة تعّين
اليت أّي من احلقوق النتهاك ضحايا بأهنــــم يدعون القضائية لواليتها خاضعني األفراد مــــن أو جمموعــــات

املتاحة. األخرى املحلية االنتصاف سبل استنفدوا قد االتفاقية ويكونون تنص عليها
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تنشــــأ أو  هيئة أية واســــم وفقًا للفقرة ١ من هذه املادة يصدر املعنية أّي إعالن الدولة تودع - ٣
الدول  إىل ذلك من نسخًا الذي حييل املتحدة، لألمم العام األمني لدى املادة هذه من ٢ للفقرة وفقًا تعّين
السحب هذا أّن إّال بذلك، العام األمني بإشعار وقت أّي يف سحب اإلعالن وجيوز األخرى. األطراف

نظر اللجنة. قيد تكون البالغات اليت يف يؤثر ال
٥٨ […]

األمني العام ممارسة
أن تكون من هلا بد فــــال للتحفظات، مثلما قانوين أثر هلا ليس التفســــريية اإلعالنــــات ألن نظــــرًا
متامًا من املستصوب أن إّال املعنية. الدولة عن واضح بشــــكل تصدر دامت ما رمسية ســــلطة من قبل موّقعة
إذا ما حالة يف القبيل هذا إعالن من أّي على اخلارجية وزير احلكومة أو رئيس أو الدولة رئيــــس أن يوّقــــع
تفرض اليت واإللزامية االختيارية اإلعالنات فإّن العام، األمني ملمارســــة ووفقًا حتفظ. اإلعالن هو أن تبني
أّي أو اخلارجية وزير أو احلكومة رئيس أو الدولة رئيس عليها يوّقع أن جيب قانونية التزامات على املعلن

أعاله. املذكورة السلطات قبل إحدى من الغرض هلذا الكاملة الصالحية ُأعطي شخص
اإلشعارات - ياء

تعطي بيانات عادة هي التفسريية فاإلعالنات التفسريية. واإلعالنات اإلشعارات بني التمييز جيب
مبقتضى الالزمة تعطــــي املعلومات كوهنا ال تعدو بيانات فهي وأما اإلشــــعارات للحكم. جالًء أكثر معــــىن

على ما يلي: ١٩٩٩ لعام اإلرهاب متـويل لقمـع الدوليـة االتفاقيـة مـن (٣) ٧ املـادة وتنص املعاهـدة.
كل  ختطر أو االنضمام إليها، عليها املوافقــــة أو قبوهلا أو االتفاقية هذه عنــــد التصديــــق على  - ٣
تغيري، حالة أّي ويف .٢ للفقرة وفقًا قررهتا اليت القضائية بالوالية املتحدة لألمم العام األمني طــــرف دولــــة

الفور. على بذلك العام األمني بإخطار املعنية الطرف الدولة تقوم
يلي: ما على تنص ،١٩٦٨ لعام الطرق على السري اتفاقية من (٤) ٤٥ املادة فإّن وباملثل

االنضمام،  أو التصديق صك إيداع عند أو هذه االتفاقية على عند التوقيع دولــــة كل تقــــوم  -  ٤
املسجلة املركبات الدويل على الســــري حركة لتعرض يف ختتارها املميزة اليت بالعالمة العام األمني بإشــــعار

يف الســــابق وذلك  اليت اختارهتا املميزة العالمة تغري أن دولة ولكل االتفاقية. هلذه ٣ للمرفق لديها، وفقًا
األمني العام. إىل آخر إشعار بتوجيه

جديدة أو التزامات توجــــد ميكن أن ما، معاهدة مبقتضى توجــــه اليت اإلشــــعارات بيــــد أن بعض
جيوز ،٤ املادة ومبوجب .١٩٦٦ لعــــام والسياســــية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد انظــــر: إضافيــــة.
ذلك، االتفاقية. وعالوة على أحكام بعض تطبيق تعّلق أن رمسيًا، قيامها املعلن الطوارئ حاالت يف للدول،
ويتم ذلك احلق. هذا العام باستعمال األمني تشعر أن التقيد عدم حق تستعمل اليت يتعّين على الدولة فإنه
املرسوم هبا ُيلحق األمم املتحدة لدى لإلشعار املوجهة للدولة الدائمة من البعثة شفوية مذكرة بتوجيه عادة

:٤ يلي نص املادة وفيما املحلي ذو الصلة.
واملنطوية على املعلن قيامها رمسيًا االستثنائية الطوارئ حاالت يف العهد، يف هذا األطراف للدول جيوز
هذا مبوجب عليها بااللتزامات املترتبة التقيـــد ودون اســـتثناًء، تقوم أن األمة، كبري يتهدد حياة أّي خطـــر

إنشاء على ،١٩٨٩ لعام الطفل حقوق ١٩٧٩، واتفاقية لعام املرأة التمييز ضد أشكال مجيع على القضاء من اتفاقية كل تنص  ٥٨

الدول بالتزاماهتا وفاء كيفية رصد لتتوىل التوايل) حقوق الطفل، على وجلنة املرأة ضد التمييز بالقضاء على املعنية (اللجنة مســــتقلة هيئة
على وعالوة جلنتيهما. الختصاص كل من االختياري القبول بشــــأن أحكامًا تتضّمنان هاتني االتفاقيتني ال بيد أن االتفاقيتني. مبوجب
مل معاهدات، مبوجب املنشــــأة األخرى حقوق اإلنســــان على خالف هيئات والثقافية، واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنة فإّن ذلك،

املجلس  ١٩٨٥ عام يف ١٩٦٦، وإمنا أنشــــأها واالجتماعية لعام باحلقوق االقتصادية اخلاص الدويل العهد وهو هلا املقابل ينشــــئها العهد
املتحدة. لألمم واالجتماعي االقتصادي
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وشـــرط حقًا لذلك الالزمة ضمن احلدود احلاالت تلك مقتضيات ملواجهة الالزمة التدابري باختاذ العهد،
تلك انطواء وعدم الدويل القانون مبوجب عليها املترتبـــة األخرى لاللتزامات املتخذة التدابري منافاة عـــدم
االجتماعي. األصل أو الدين أو أو اللغة اجلنس أو اللون أو العرق غري له سبب ال متييز أّي على التدابري

و٧ و ٨ (الفقرتان  ٦ املواد التقيد بأحكام من الســــابقة الفقرة يف الوارد االســــتثنائي احلكم ال ُيحل
و١٨. و١٦ و١٥ و٢) و١١ ١

الدول األطراف بإعالم التقيد، عدم حق تستعمل العهد هذا يف األطراف الدول من دولة تقوم كل
إىل دفعتها اليت وباألسباب هبا تتقيد مل اليت باألحكام املتحدة، لألمم األمني العام بواسطة فورًا، األخرى

اإلهناء. ذلك تاريخ ويف ذاهتا بالواسطة وذلك التقيد، عدم إهنائها بتاريخ أيضًا تعلمها وأن ذلك،
تشعر أن تقتضي ،١٩٥١ لعام الالجئني بوضع اخلاصة االتفاقية من (٢) املادة األوىل باء فإّن وكذلك

يلي: ما على األوىل باء املادة وتنص املعاهدة. مبوجب التزاماهتا توسع العام عندما األمني املتعاقدة الدول
الثاين/يناير  قبــــل ١ كانــــون ”أحداث وقعت االتفاقيــــة، ُتفهم عبــــارة ألغــــراض هــــذه  -  ١- باء

تعين: بأهنا ،١ املادة من ”ألف“ الفرع يف الواردة ،“١٩٥١
وإما الثاين/يناير ١٩٥١“؛ كانون ١ قبل أوروبا يف إما ”أحداثًا وقعت ( أ )
الثاين/يناير ١٩٥١“؛ كانون ١ قبل غريها أو يف أوروبا أحداثًا وقعت (ب)

من حيدد أيًّا إعالنًا إليها، تنضم أو تصدقها أو االتفاقية توّقع هذه وهي متعاقدة، كل دولــــة وتصــــدر
االتفاقية. تلقيها عليها هذه اليت االلتزامات صعيد على ستأخذ املعنيني هذين

باختيار الصيغة  التزاماهتا أن توســــع يف أّي وقت، (أ)، الصيغة اختارت متعاقدة دولــــة ألّي  - ٢
املتحدة. لألمم العام األمني توجهه إىل وذلك بإشعار (ب)،

النفاذ بدء - كاف
نفاذها. بدء شروط استيفاء يتعّين الدويل، القانون مبقتضى ملزمة األطراف املتعّددة املعاهدة تصبح لكي
وطريقة تاريخ املعاهدة مل حتدد وإذا املعاهدة. نفاذ بدء كيفية وتاريخ عادة حتدد املعاهدة وأحكام
ملزمة أن تكون عن موافقتها على املتفاوضة الدول تعرب حاملا يبدأ نفاذ املعاهدة بأن بدء النفاذ، ُيفترض
هذه غري متبعة النفاذ بدء أن طريقة بيد .(١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من و(٢) (١) ٢٤ املادة (انظر باملعاهدة

احلديثة. األطراف املتعّددة املعاهدات يف عمومًا
نفاذ املعاهدة، يبدأ نفاذ بدء بعد ما مبعاهدة ملزمة عن موافقتها على أن تكون دولة أعربت ومىت

 ٢٤ املادة (انظر املعاهدة على خالف ذلك تنص ما مل ذلك التاريخ، يف الدولة تلك بالنســــبة إىل املعاهدة
مبوجب لدول معّينة، ملزمة تكون معاهــــدة أن املمكن فمن مث ومن .(١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقيــــة (٣) مــــن
الدول على وال تنطبق املشــــاركة. الدول جلميع ملزمة تكون ولكن ال عليها تنص اليت بــــدء النفاذ أحــــكام

ملزمة. تكون أن على موافقتها عن بعد تعرب مل أطرافًا، يف أن تصبح احلق وإن كان هلا اليت،
املوافقة تتطلب ١٩٦٩، والــــيت لعام فيينــــا اتفاقية (٢) مــــن ٢٤ املادة تتضّمنهــــا الــــيت والقاعــــدة
ألن ذلك العام، األمني لدى املودعة باملعاهدات يتعلق فيما أبدًا تطبق مل الــــدول املتفاوضة، من اإلمجاعيــــة

.٥٩ شاملة مشاركة حتقيق الصعب من
نفاذ فيه يبدأ الذي الوقت بشأن املعلومات يتصل بتوفري كربى فيما أمهية ذات وظائف وللوديع

املعاهدة.
املعاهدات). املمارسة والبند ٤ - ٢ من دليل إىل ٢٤٧ من موجز ٢٢١ من الفقرات (انظر

(املادة ٢٤٧). ١٩٥٧ لعام األوروبية اجلماعة إنشاء انظر: معاهدة  ٥٩



٤٢

هنائية بصفة املعاهدة نفاذ بدء - ١
معّينة، أو أنه الذي تســــتوىف فيه شروط التاريخ يف نفاذها ســــيبدأ أنه على املعاهدة تنص ميكن أن

تاريخ حمّدد. يف نفاذها سيبدأ
على املوافقة عن تعرب صكوكًا الدول من معّينة أو فئة معّينة مئوية نســــبة أو عدد معّين، عندما يودع

ملزمة تكون أن
على  موافقتها عن الدول عدد من حد أدىن يعرب أن نفاذها، يبدأ تقتضي، لكي املعاهدات معظم - أ
التبغ مكافحة بشــــأن االتفاقية اإلطارية من (١) ٣٦ املادة انظر معّينة. مبعاهدة ملزمــــة أن تكــــون

نصها: يلي وفيما ،٢٠٠٣ لعام

النفاذ بدء
أو  للتصديق األربعني الصــــك إيداع تاريخ التســــعني بعد اليوم يف االتفاقية هذه يبــــدأ نفــــاذ  -  ١

الوديع. لدى االنضمام أو الرمسي املوافقة أو التأكيد أو القبول
الرقيق وجتارة الرق إلبطال التكميلية االتفاقية (انظر: جدًا قليًال املطلوب العدد يكون أن وميكن
نفاذها). يبدأ لكــــي تتطلب دولتني ١٩٥٦، اليت لعــــام بالرق واألعراف واملمارســــات الشــــبيهة
ونظام بكثري. أكرب يبدأ نفاذ املعاهدة االلتــــزام لكي على املوافقة صكوك عدد فإّن عامة وبصفــــة

صكوك  من كبري عدد وحيــــدد صكًا. ســــتني الدولية يتطلب اجلنائية للمحكمة األساســــي رومــــا
نفاذها. بدء قبل للمعاهدة الواسع القبول لكفالة االلتزام على املوافقة

أودع  الـــدول قد من حمدد عدد يكون عندمـــا يبدأ نفاذها أن وميكـــن أن تنـــص املعاهـــدات علـــى  - ب 
تعقيد فيها، ال واضحة صيغة هذه ورغم أن ملزمة. تكون على أن موافقتها عن تعرب اليت الصكوك
الثامنة املادة انظر جيري إيداعها. حاملا نفاذها يبدأ حديثة معاهدات هناك تكون أن املعتاد فليس من

نصها: يلي وفيما ،١٩٩٦ لعام الدويل اللقاحات معهد بإنشاء املتعلق االتفاق من (١)
القبول أو التصديق صكوك من صكوك ثالثة إيداع فور به امللحق االتفاق والدستور هذا يبدأ نفاذ

.٦٠ العام لدى األمني أو االنضمام أو املوافقة
من  املطلوب العدد إيداع تاريخ بني الوقت من معّينة فترة أن تنقضي عادة املعاهدات وتشــــترط - ج 
وميكن الشروط املسبقة. استيفاء لكفالة حتدد مهلة زمنية ما بدء النفاذ. وكثريًا وتاريخ الصكوك
للدول يوفر أن ميكن الوقت املتاح وهذا شهرًا. عشر واثين يومًا ثالثني بني املهلة هذه أن تتراوح
سابق. وقت يف ُسّنت اليت التشريعات تنفيذ إلعمال أو املحلية التشريعات لسّن املتعاقدة املتســــع

٣٥ من  املادة وتنــــص املقبل. النفاذ ببدء الدول املتعاقــــدة إلبالغ الوقــــت أيضًا ويعطــــي الوديــــع
يلي: ما على ،٢٠٠٢ لعام وحصاناهتا الدولية اجلنائية احملكمة امتيازات بشأن االتفاق

املوافقة  أو القبول أو التصديق صك إيداع من تاريخ يومًا ثالثني بعد االتفاق هذا يبدأ نفاذ - ١
العام. لدى األمني االنضمام العاشر أو

لعام عرب الوطنية املنظمة اجلرميــــة ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من (١) ٣٨ املــــادة فإّن وباملثــــل،
يلي: ما على ،٢٠٠٠

وجتارة الرق إلبطال التكميلية واالتفاقية ١٩٥٠ (املــــادة ١١)؛ والثقافية لعام والعلمية التربوية املواد اســــترياد انظــــر أيضًا اتفاق  ٦٠

الثامنة)؛  (املادة ١٩٦٧ لعام الالجئني مبركز والربوتوكول اخلاص (املادة ١٣)؛ ١٩٥٦ لعام بالرق الشبيهة واملمارسات واألعراف الرقيق
(املادة ٨)؛ ١٩٧٤ لعام اخلارجي الفضاء املطلقة يف األجسام تسجيل واتفاقية (املادة ١٢)؛ ١٩٧١ لعام الفلفل جلماعة املنشئ واالتفاق

(املادة ١٦). ١٩٧٧ لعام اإلذاعي البث لتطوير اهلادئ واحمليط آسيا ملعهد واالتفاق املنشئ



٤٣

النفاذ بدء
صكوك  من األربعني الصــــك إيداع تاريخ من التســــعني اليوم االتفاقية يف يبــــدأ نفاذ هــــذه  -  ١
إقليمية منظمة صك تودعه أّي ال يعّد هذه الفقرة، وألغراض املوافقة أو االنضمام. أو أو القبول التصديق

.٦١ تلك املنظمة يف األعضاء الدول أودعتها اليت إىل الصكوك مضافًا صكًا للتكامل االقتصادي
قبل  املسبقة الشروط من جمموعة استيفاء كفالة الضروري من أّن الدول املتفاوضة وحيثما رأت - د
باإلضافة إىل أخرى اســــتيفاء شــــروط وجوب على املعاهدات تنص أن بــــدء نفاذ املعاهدة، جاز
أن يشمل ونزع السالح بالبيئة املتعلقة املعاهدات بعض من الصكوك. وتقتضي حمدد عدد إيداع
اليت هلا الدول تصبح أن يكفل الدول. وهذا من حمددة فئات النفاذ لبدء عــــدد األطــــراف الالزمة
تطبيق يف أمهية حامسة هلا تلك اليت أو الرئيسية املسامهة الدول أو املوضوع، يف شأن ذات مصاحل

باتفاقية  امللحق ١٩٩٧ لعام كيوتو ٢٥ من بروتوكول املادة وتنص البداية. مــــن أطرافًا املعاهــــدة
يلي: ما على ،١٩٩٢ املناخ لعام تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم

من  طرفًا عن ٥٥ ال يقل قيام مــــا التســــعني من تاريخ يف اليوم الربوتوكول هذا يبــــدأ نفــــاذ  -  ١
يف  ٥٥ عن ال يقل مبا املجموع تســــتأثر يف األول املرفق يف مدرجة أطرافًا االتفاقيــــة، تضم يف األطــــراف
املرفق  املدرجة يف لألطراف ١٩٩٠ لعام الكربون أوكســــيد ثاين غازات من جمموع االنبعاثات املائة من

انضمامها. موافقتها أو أو قبوهلا أو تصديقها صكوك بإيداع األول
لعام  أوكســــيد الكربون ثاين غازات من االنبعاثــــات جمموع ”يعين املــــادة، هذه ألغــــراض  - ٢
قبل  من الربوتوكول هذا اعتماد تاريخ يف عنها الكمية املبلغ األول“ املرفق املدرجة يف لألطراف ١٩٩٠
االتفاقية، أو  من ١٢ عمًال باملادة املقدمة األوىل الوطنيــــة يف بالغاهتا األول املرفق املدرجــــة يف األطــــراف

التاريخ. ذلك قبل
تصدق  اقتصادي إقليمي تكامل منظمة أو إىل كل دولة بالنسبة الربوتوكول، هذا نفاذ يبدأ - ٣
لبدء  أعاله ١ الفقرة يف املبينة بالشروط الوفاء بعد إليه، تنضم أو عليه توافق أو تقبله أو الربوتوكول على

االنضمام. أو املوافقة أو القبول أو للتصديق صكها إيداع لتاريخ التايل التسعني اليوم النفاذ، يف
بوصفه  تكامــــل اقتصادي إقليمي منظمة تودعه صك أّي حيســــب ال املادة، هذه ألغــــراض  - ٤

.٦٢ املنظمة تلك الدول األعضاء يف تودعها اليت الصكوك إىل يضاف صكًا
إّال عندما تكون الدول األربع ،١٩٩٦ لعـــام النووية للتجارب الشـــامل احلظر معاهدة نفاذ ال يبـــدأ

شـــاركت  اليت املرفق ٢ الدول عليها. ويضّم قد صدقت للمعاهدة ٢ املرفق يف املدرجـــة واألربعـــون
النووية  وللطاقة النووية لألحباث مفاعالت لديها واليت نزع السالح، ملؤمتر ١٩٩٦ عام يف دورة رمسيًا

يلي: ما على عشرة الرابعة املادة وتنص الذرية. للطاقة الدولية الوكالة مجعتها اليت للبيانات وفقًا

النفاذ بدء
مجيع  من جانب التصديق صكوك إيداع من تاريخ يومًا بعد ١٨٠ نفاذ هذه املعاهدة يبــــدأ  -  ١
قبل انقضاء  األحوال من أّي حال يف ذلك يكون ال ولكن من هذه املعاهدة، ٢ املرفق يف املدرجة الدول

عليها. التوقيع باب فتح على عامني
واملادة ٨٧ من االتفاقية (ستون يومًا)؛ ١٩٩٨ لعام الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما املادة ١٢٦ من نظام انظر أيضًا ٦١

األمم املتحدة أشــــهر)؛ واملادة ٤٥ من اتفاقيــــة ١٩٩٠ (ثالثة لعــــام وأعضاء أســــرهم املهاجرين العمال مجيع حقــــوق الدوليــــة حلمايــــة
 ١٩٨٢ لعام البحار لقانون املتحدة األمم واملادة ٣٠٨ من اتفاقية أشــــهر)؛ ٢٠٠١ (ســــتة لعام الدولية التجارة يف املســــتحقات  إلحالة

(اثنًا عشر شهرًا).
صكوك من األدىن احلد (املادة ١٦) أن ميثل ١٩٨٧ لعام األوزون لطبقة املســــتنفدة باملواد املتعلق مونتريال يتطلب بروتوكول  ٦٢

 ١٩٨٦ لعام املقدر العاملي االستهالك عن املسؤولة ثلثي الدول األقل على الربوتوكول، نفاذ يبدأ كي ذلك، إىل وما واالنضمام التصديق
للرقابة. اخلاضعة للمواد



٤٤

يدعو  عليها، التوقيع باب فتح تاريخ من ثالث ســــنوات بعد املعاهدة هذه يبدأ نفاذ إذا مل - ٢
الدول. تلك أغلبية على طلــــب بناًء تصديقها صكوك فعًال أودعت الــــيت للدول مؤمتر عقــــد الوديــــع إىل
التدابري اآلراء بتوافــــق ويقرر ١، ويبحث الفقرة الــــوارد يف الشــــرط مدى اســــتيفاء ويدرس ذلك املؤمتر
هذه نفاذ بدء تيســــري بغية التصديق عملية لتعجيل هبا االضطالع اليت ميكن الدويل القانون مع املنســــجمة

مبكر. وقت املعاهدة يف
ذلك،  خالف هــــذا القبيل من أخرى مؤمترات الفقرة ٢ أو يف إليــــه املؤمتر املشــــار يقرر مل مــــا  -  ٣
نفاذها. يبدأ أن إىل املعاهدة، هذه على التوقيع باب لفتح سنوية الحقة ذكرى كل يف العملية هذه تتكرر

على  الحقة مؤمترات وأّي الفقرة ٢ يف إليه املشار املؤمتر حلضور املوّقعة الدول ُتدعى مجيع - ٤
بصفة مراقب. ،٣ الفقرة يف إليه النحو املشار

بعد  انضمامها تصديقها أو صكوك الــــدول اليت تودع إىل بالنســــبة املعاهدة، هذه نفاذ يبدأ  - ٥
انضمامها. تصديقها أو لتاريخ إيداع صكوك التايل الثالثني اليوم يف املعاهدة، هذه نفاذ بدء

،١٩٩١ لعام واإلنشاءات املشترك الدويل للنقل اهلامة باخلطوط املتعلق األورويب االتفاق وينص
يلي: ما على (١) ١٠ املادة يف

صكوك  مثاين دول حكومات فيه تودع الذي التاريخ من يومًا بعد ٩٠ االتفاق هذا نفاذ يبدأ - ١
املشتركة، الشبكة الدولية من أو أكثر خط يربط أن شريطة االنضمام، أو املوافقة أو القبول التصديق أو

الصكوك. هذه من أيًّا أودعت اليت الدول من أربع عن يقل ال ما بني أقاليم مستمرة، بصورة
اليت  الدول على يتعّين أنه وهو آخر، شرط إضافة على االستثناء، سبيل على املعاهدات، بعض وتنص  - هـ
٢١ من النظام املادة فإّن النفاذ. وهكذا بدء على تتفق حتديدًا االلتزام، أن على عن موافقتها أعربت
يلي: ما على تنص ،١٩٨٣ لعام والتكنولوجيا اإلحيائية الوراثية للهندسة الدويل للمركز األساسي

النفاذ بدء
املضيفة  الدولة ذلك األقل، مبا يف على دولة تودع ٢٤ عندما األساسي، النظام هذا نفاذ يبدأ - ١
توجه كافية، مالية مــــوارد ضمان من بينها فيما تتحقق أن وبعد القبــــول، أو للمركــــز، وثائــــق التصديق

النظام األساسي. الوديع ببدء نفاذ هذا إىل إشعارًا
١٩٧٩ تنص على  الصناعية لعام للتنمية املتحدة األمم منظمة ٢٥ من دستور املادة فإّن وباملثل،

يلي: ما
التصديق  صكوك أودعت قد تكون على األقل، دولة مثانون قامت هذا الدستور مىت نفاذ يبدأ - ١

الدستور. نفاذ هذا على بدء بينها، فيما التشاور بعد اتفقت، بأهنا الوديع بإشعار املوافقة أو القبول أو
فهذا  العنصر. هذا اشـــتراط هام، جيوز املحدد اجلغرايف التمثيل أّن املتفاوضة اعتربت الدول حيثما  - و
 ١٩٧٩ عام اتفاقية بروتوكول ويقتضي املعاهدة. يف ومتعمدة واسعة جغرافية مشاركة النهج يكفل
ضمن عشـــرة دولة ومنظمة تســـع ١٩٨٤، تصديق لعام احلدود عرب املدى بعيد اجلـــوي للتلـــوث

يلي: ما على من الربوتوكول ١٠ وتنص املادة .٦٣ (أوروبا) للربوتوكول النطاق اجلغرايف
النفاذ بدء

الذي: التاريخ بعد عشر التاسع اليوم الربوتوكول يف هذا نفاذ يبدأ - ١
تســــع قبل من االنضمام أو املوافقة أو القبول أو التصديق صكوك تكون قد أودعت ( ( أ

١ من  الفقرة إليها يف املشــــار واملنظمات الدول من األقل ومنظمة على دولة عشــــرة
للربوتوكول؛ اجلغرايف النطاق ضمن هي واليت ٨ املادة

الربوتوكول. نفاذ بدء لغرض ُتحسب مل الربوتوكول نفاذ بدء قبل املتحدة والواليات كندا أودعتها اليت الصكوك فإّن بالتايل ٦٣
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واملنظمات هلذه الــــدول األمم املتحدة يف املقــــدرة االشــــتراكات إمجايل وأن يكــــون (ب) 
يف املائة. أربعني يتعّدى

هذا على وتصدق الفقرة ١ من املــــادة ٨، يف إليها مشــــار ومنظمة إىل كل دولــــة بالنســــبة  -  ٢
 ١ الفقرة يف املبينة النفاذ بدء متطلبات تكــــون أن بعد إليه تنضم أو عليه توافق أو أو تقبلــــه الربوتوكــــول
صك املنظمة أو الدولة هذه إيداع بعد التاســــع عشر اليوم يف الربوتوكول يبدأ نفاذ أعاله قد اســــتوفيت،

انضمامها. أو موافقتها أو قبوهلا أو تصديقها
الدول أن على ،١٩٨٢ لعام السلم جامعة وميثاق السلم، جامعة االتفاق الدويل إلنشــــاء وينص
يلي وفيما األقل. على قارتني متثل أن االتفاق، جيب نفاذ األدىن لبدء احلد وهي املطلوبة، العشر

:٧ املادة نص
عشر دول من جانب االنضمام إليه توقيعه أو فيه يكون قد مت الذي التاريخ يف االتفاق يبدأ نفاذ هذا
فإّن االتفاق نفاذه، بدء بعد لالتفاق املنضّمة أو بالدول املوّقعة يتعلق فيما أما واحدة. قارة من أكثر من

االنضمام. أو التوقيع تاريخ من ينفذ

حمّدد تاريخ يف
غري  من األحكام النوع النفاذ. وهذا لبدء معّين تاريخ حتديد وجوب على املعاهدات بعض تنــــص - أ 
معّين. تاريخ يف االلتزام على للموافقة الضرورية الصكوك ُيكفل تقدمي أن الصعب من ألن عادي
واملركبات للسياحة الدولية اجلمركية االتفاقيات ملشــــاريع املؤقت بالتطبيق اخلاص االتفاق وينص

يلي: ما على الثالثة (١) املادة يف ،١٩٤٩ لعام الطرقي الدويل البضائع ونقل الطرقية التجارية
الثاين/يناير ١٩٥٠. كانون ١ يف نفاذ هذا االتفاق يبدأ

اســــتيفاء شــــروط  بوجوب أيضًا أحكامًا عادة، نفاذها، بدء تاريخ حتدد الــــيت املعاهدة تتضّمــــن  - ب 
لطبقة املستنفدة باملواد املتعلق مونتريال ١٦ من بروتوكول املادة املثال، تنص سبيل أخرى. فعلى

على ما يلي: ١٩٨٧ لعام األوزون

النفاذ بدء
صكًا عشر أحد إيداع شريطة الثاين/يناير ١٩٨٩، كانون نفاذ هذا الربوتوكول يف ١ يبدأ - ١
جانب من إليه االنضمام أو املوافقة عليه قبوله أو الربوتوكول أو على التصديق صكوك من األقــــل علــــى
للمواد املقّدر العاملــــي االســــتهالك ثلثي األقل على متثل االقتصادي للتكامل إقليميــــة دول أو منظمــــات

حال  ويف االتفاقية. من املادة ١٧ من ١ الفقرة بأحكام الوفاء وشريطة ،١٩٨٦ عام يف للرقابة اخلاضعة
يلي الذي عشر التاسع اليوم الربوتوكول يف هذا نفاذ يبدأ التاريخ، ذلك حبلول الشروط هبذه الوفاء عدم

الشروط. الوفاء بتلك تاريخ
مضافًا صكًا االقتصادي للتكامل إقليمية منظمة تودعه صك ال يعّد أّي الفقرة ١، ألغراض - ٢

املنظمة. تلك يف مثل األطراف الدول أودعتها اليت الصكوك إىل
طرفًا  االقتصادي للتكامل منظمــــة أو أية دولة تصبح أية الربوتوكــــول، هذا نفاذ بدء بعــــد  -  ٣
أو املوافقة أو القبول أو التصديــــق صك إيداع لتاريخ التايل عشــــر التاســــع اليوم يف يف هــــذا الربوتوكول

هبا. االنضمام اخلاص
الثاين/يناير  كانون ١ قبل مونتريال بروتوكول نفاذ لبدء الصكوك من املطلوب تلّقي العدد مت وقد
للمواد املقدر العاملي بعبارة ”االســــتهالك املقصود حيدد الربوتوكول مل ألن نظرًا أنه ١٩٨٩. بيد
أن إّال بعد الربوتوكول نفاذ بدء عن يعلن مل الوديع، بصفته األمني العام، فإّن اخلاضعة للرقابة“،
العدد املطلوب. يتجاوز املودعة الصكوك عدد األطراف، أن من املقدمة املعلومات ضوء يف تأكد،
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التاريخ،  ذلك يف الربوتوكول نفــــاذ الثاين/يناير ١٩٨٩ وبدأ كانون ١ قبل املعلومــــات وتأكــــدت
.(١) ١٦ املادة عليه نصت ما حنو على

التزامات من حمددة عتبة بلوغ مبجرد النفاذ ١٩٩٩، يبــــدأ لعام الغذائية املعونة اتفاقية ويف حالــــة
يلي: ما على (أ) والعشرون الرابعة املادة وتنص املعونة.

جمتمعة،  التزاماهتا اليت تساوي احلكومات إذا كانت متوز/يوليه ١٩٩٩ ١ يف االتفاقية هذه نفاذ يبدأ
مجيع  التزامات جمموع من األقل علــــى املائة يف ٧٥ الثالثة، املادة من (هـ) الفقرة يف ُأدرج مــــا علــــى حنــــو
أو التصديق صكوك ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، حبلول أودعت قد الفقرة، تلك يف املدرجة احلكومــــات
جتارة اتفاقية نفاذ قد بدأ يكون أن وشريطة املؤقت التطبيق إعالنات أو االنضمام، أو املوافقة أو القبول

.١٩٩٥ ٦٤ لعام احلبوب
االتفاق من و(٣) (١) ٥٨ املادة فإّن وهكذا تعقيدًا. أكثر النفاذ بدء شروط أن تكون ميكن بل

ما يلي: تنص على ٢٠٠١ لعام للكاكاو الدويل
النفاذ بدء

بعد  وقت أّي أو يف األول/أكتوبر ٢٠٠٣ هنائية يف ١ تشــــرين بصفة االتفاق يبدأ نفاذ هذا - ١
تســــتأثر مبا مصدرة بلدان مخســــة عن يقل ال ما التاريخ، حكومات متثل ذلك حبلول  ذلــــك إذا قامــــت،

البلدان  متثل وحكومات ألف، املرفق يف املدرجة صادرات البلــــدان جمموع من املائة يف ٨٠ عــــن ال يقــــل
بإيداع  باء، املرفق يف مبني هو كما جمموع الواردات من املائة يف ٦٠ عن يقل مبا ال املســــتوردة تســــتأثر
بصفة االتفاق هذا نفاذ ويبدأ لدى الوديع. أو االنضمام املوافقة أو أو القبول بالتصديق اخلاصة صكوكها
التصديق صكوك هذه، بإيداع املئوية النسب شــــروط واســــتوفيت مؤقتة بصفة بدأ نفاذه مىت أيضًا هنائية

االنضمام. أو املوافقة أو القبول أو
.[…]

أيلول/ حبلول ١ املادة هذه من الفقرة ٢ الفقرة ١ أو مبوجب النفاذ بدء شروط تستوف مل إذا - ٣
اجتماع عقد إىل بالدعوة عمليًا، ممكن يف أقرب وقت املتحــــدة، لألمم األمني العام يقوم ،٢٠٠٢ ســــبتمرب
بأهنا الوديع أشــــعرت اليت أو االنضمام، أو اإلقرار أو القبول أو اليت أودعت صكوك التصديق للحكومات
مؤقتة هنائية أو بصفة التنفيذ موضع هذا االتفاق تقرر وضع مؤقتًا. وهلذه احلكومات أن االتفاق هذا ستطبق

.٦٥ ضروريًا تراه آخر ترتيب أّي اختاذ حبلول التاريخ الذي ترتئيه، أو جزئيًا، أو كليًا بينها، فيما
إىل احلاجة لتعكس النفاذ، لبدء معقدة شروطًا تقليديًا، السلع األساسية، اتفاقات تضّمنت ولقد
ميثل أن يكفل وهذا واملستهلكني). املنتجني (أو املصدرين واملســــتوردين مصاحل بني توازن إقامة
األساسية الســــلع اتفاقات نفاذ جيعل ولكنه منهم، ســــيما الرئيســــيون وال كافية، كالمها بأعداد

أدناه). املؤقت“ املعاهدة نفاذ ”بدء (انظر هنائية صعبًا بصورة
نفاذ املعاهدة  لتاريــــخ بدء حســــاب الوديع على ٢٣٦ لالطالع الفقرة املمارســــة، موجز (انظر:

أّولية). بصفة
املعاهدة نفاذ بدأ أن بعد دولة بالنسبة إىل النفاذ بدء

املعاهدة نفاذ يبدأ املعاهدة، بدأ نفــــاذ أن بعد أن تكون ملزمة على موافقتها دولــــة عندمــــا تعطي
خالف على املعاهدة تنص موافقتها ما مل عــــن اإلعراب لصك إيداعها يف تاريخ الدولة تلــــك بالنســــبة إىل

.(١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من (٣) ٢٤ املادة (انظر ذلك
بدء النفاذ تاريخ حتدد اليت (املادة ١٦)، ١٩٨٧ لعام األوزون لطبقــــة املســــتنفدة باملواد مونتريال املتعلق انظــــر أيضًا بروتوكول  ٦٤

معينة. يتم استيفاء شروط أن بشرط
(املادة ٤٥). ٢٠٠٠ لعام للُبن الدويل انظر أيضًا االتفاق ٦٥
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بدأ ســــبق للمعاهدة أن وقد دولة إىل بالنســــبة النفاذ بدء بشــــأن أحكامًا عادة وتتضّمن املعاهدة
عقب الزمن من حمددة فترة انقضاء بعد املعاهدة نفاذ يبدأ أن على تنص فهي العموم، وجه وعلى نفاذها.
العدد تلّقي لنفاذ املعاهدة عقب األصلي البدء بعد الالزمة نفسها الفترة هذه هي تكون ما وكثريًا اإليداع.

االنضمام. أو املوافقة أو القبول أو التصديق املطلوب من صكوك
 ١٩٩٩ لعام اإلرهاب الدولية لقمع متويل االتفاقية من (٢) ٢٦ املادة تنص ســــبيل املثال، وعلى

يلي: ما على
إيداع  إليها بعد تنضم أو عليها توافق أو تقبلها أو االتفاقية على تصدق دولة كل إىل بالنسبة - ٢
من اليوم الثالثني يف االتفاقية يبدأ نفاذ والعشرين، الثاين أو االنضمام املوافقة أو القبول أو التصديق صك

انضمامها. أو موافقتها أو قبوهلا تصديقها أو صك الدولة إيداع تلك تاريخ
 ١٩٩٨ لعام الدولية اجلنائية للمحكمــــة األساســــي نظام روما من (٢) ١٢٦ املادة فإّن وباملثــــل،

يلي: على ما تنص
بعد  إليه توافق عليه أو تنضم تقبله أو أو األساسي النظام تصدق على دولة كل إىل بالنسبة  - ٢
اليوم األول يف األساسي النظام نفاذ يبدأ االنضمام، أو املوافقة القبول أو للتصديق أو الستني الصك إيداع
موافقتها أو أو قبوهلا تصديقها صك الدولة تلك إيداع تاريخ من اليوم الســــتني يعقب الذي من الشــــهر

انضمامها. أو
ما يلي: تنص على ١٩٨٢ لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية من (٢) ٣٠٨ املادة فإّن وباملثل،

الصك  إيداع بعد إليها أو تنضم عليها تصدق دولة كل بالنسبة إىل االتفاقية هذه نفاذ يبدأ - ٢
انضمامها، أو تصديقها صك إليداع التايل الثالثني اليوم يف أو االنضمام، التصديق صكوك من الســــتني

.١ الفقرة مبراعاة رهنًا
دولة إىل بالنسبة النفاذ بدء تاريخ حلساب إىل ٢٤٧، ٢٤٤ من الفقرات املمارسة، موجز (انظر:

املعاهدة). نفاذ بدأ أن بعد

مؤقتة بصفة املعاهدة نفاذ بدء - ٢
جيوز احلاالت، هذه مثل ويف بصفة مؤقتــــة. النفاذ بشــــأن بدء أحكامًا املعاهدات بعض تتضّمــــن
انتظار دون فيما بينها ذلك تفعل أن املعاهدة تقتضيها اليت االلتزامات لتنفيذ استعداد على هي اليت للدول
ينشــــئ ذلك فإّن مؤقتة، بصفة معاهدة نفاذ يبدأ أن رمسية. ومبجرد بصفة نفاذها لبدء املتطلبات اســــتكمال

النحو. هذا على نفاذها على بدء وافقت اليت األطراف التزامات على عاتق
بالنسبة النفاذ بدء ومتطلبات السلع األساسية. يف اتفاقات عادة مؤقتة بصفة النفاذ بدء ويستخدم
ذلك يعقب بصفة مؤقتة مث البداية حبيث إنه يبدأ نفاذها يف من التشــــدد هي األساســــية الســــلع إىل اتفاقات
نظرًا مبكر وقت يف ليبدأ نفاذ املعاهدة أوســــع فرصة النهج العملي يعطي ٦٦. وهذا هنائية بصفة النفاذ بدء
اليت األطراف لتلك يسمح أيضًا الزم. وهو هو مما أقصر عادة هنائية تكون بصفة للنفاذ املحددة الفترة ألن
املادة مثًال، هنائية. انظر، بصفة املعاهدة تنفيذ ببدء القرار املتعلق يف للمشــــاركة بصفة مؤقتة تطبق املعاهدة

:٢٠٠١ لعام للكاكاو الدويل ٥٨ من االتفاق

لألعوام للُبن الدولية ١٩٧٩، و١٩٨٧، و١٩٩٤، واالتفاقات لألعوام الطبيعي للمطاط الدولية بدء نفاذ االتفاقات انظر عملية  ٦٦

ومل يبدأ للكاكـاو، متعاقبة دولية ١٩٧٢ ســــتـة اتفاقات عــام منـذ عقـدت أنه أيضًا ويالحظ ١٩٦٢، و١٩٦٨، و١٩٨٣، و١٩٩٤.
هنائية. بصفة منها مخسة نفاذ



٤٨

النفاذ بدء
[…]

قامت حبلول ذلك  إذا الثاين/يناير ٢٠٠٢ كانون مؤقتة يف ١ بصفة االتفاق نفــــاذ هذا يبــــدأ  -  ٢
جمموع  من املائة يف ٨٠ عن ال يقل مبا بلدان مصدرة تستأثر مخسة عن يقل ال ما متثل حكومات التاريخ
 ٦٠ عن يقل ال مبا تســــتأثر متثل البلدان املســــتوردة وحكومات ألف املرفق يف املدرجة البلدان صادرات
القبول أو بالتصديق اخلاصة صكوكها باء، بإيداع املرفق يف مبني هو كما الواردات جمموع من املائة يف
هذه وتكون نفاذه. بدء عند مؤقتًا االتفاق هذا ســــتطبق الوديع بأهنا بإشــــعار أو أو االنضمام، أو املوافقة

مؤقتني. أعضاًء احلكومات
أيلول/ حبلول ١ املادة هذه من الفقرة ٢ الفقرة ١ أو مبوجب النفاذ بدء شروط تستوف مل إذا - ٣
اجتماع عقد إىل بالدعوة عمليًا، ممكن يف أقرب وقت املتحدة، لألمم العام األمني يقوم ،٢٠٠٢ ســـبتمرب
بأهنا الوديع أشعرت اليت أو االنضمام، أو أو املوافقة القبول أو التصديق صكوك أودعت للحكومات اليت
أو بصفة هنائية التنفيذ موضـــع االتفاق هذا وضع تقرر أن احلكومات وهلذه مؤقتـــًا. االتفاق هـــذا ســـتطبق

ضروريًا. تراه آخر ترتيب اختاذ أّي ترتئيه، أو الذي التاريخ حبلول جزئيًا، كليًا أو بينها، فيما مؤقتة
يودع  أو انضمام، أو إقرار أو قبول أو صك تصديق اليت يودع بامسها احلكومة إىل بالنسبة - ٤
هذه  الفقرة ٣ من الفقرة ٢ أو ١ أو للفقرة وفقًا هذا االتفاق نفاذ بدء بعد املؤقت منها بالتطبيق إشعار
إىل اإلشعار السريان، بالنسبة بدء اإليداع ويكون ذلك تاريخ يف اإلشعار أو الصك مفعول املادة، يسري

املادة ٥٧ ٦٧. من ١ الفقرة ألحكام وفقًا املؤقت، بالتطبيق
٤ حزيران/يونيه  يف لنــــدن يف دولية عقد وملنظمــــة للحكومات اجتماع احلكم، قــــرر ومبوجــــب هذا
الدولية  واملنظمة احلكومات فيما بني األول/أكتوبر ٢٠٠٣ اعتبارًا من ١ تشــــرين االتفاق نفاذ يبدأ أن ٢٠٠٣
مؤقتة. بصفة االتفاق ببدء نفاذ أو إشعارات أو االنضمام، املوافقة أو أو القبول التصديق صكوك أودعت اليت

والقواعد والتعديالت املرفقات بدء نفاذ - ٣
تنص، األخرية الســــنوات يف أُبرمت وال ســــيما تلك اليت األطراف، املتعّددة املعاهدات من كثري

بشأن  أحكامًا تشمل قواعد على أو ٦٨ والتعديالت املرفقات على إجراءات بشأن منها، يتجزأ ال كجزء
إّال يبدأ نفاذها ال والتعديالت والقواعد املرفقــــات أن األحكام أيضًا حتدد هذه وبصفة عامة النفــــاذ. بــــدء

عليها. تعترض مل اليت األطراف مجيع إىل بالنسبة أو قبلتها اليت األطراف بالنسبة إىل
املرفقات،  وتعديالت املرفقات نفاذ ببدء يتعلق فيما وتوازن رقابة وجود األطراف مىت اشترطت - أ
املتعلقة روتردام ٢٢ من اتفاقية املادة وتنص الغرض. هلذا مفّصلة املعاهــــدات إجراءات يف تدمــــج
متداولة خطرة معّينة آفات ومبيدات كيميائية مــــواد على علم املســــبقة عن املوافقة بتطبيق إجراء

على ما يلي: ١٩٩٨ لعام الدولية التجارة يف

املرفقات وتعديل اعتماد
ذلك،  خالف على ينص صراحة مل يتجزأ منها، وما ال جزًءا االتفاقية هذه مرفقات تشّكل - ١

هبا. مرفقات أية إىل ذاته الوقت يف إشارة االتفاقية هذه إىل إشارة أية تشّكل

(املادة  ١٩٩٢ لعام للســــكر الدويل مؤقتة االتفاق بدء النفاذ بصفة بشــــأن أحكامًا تتضّمن اليت للمعاهدات األخرى األمثلة من  ٦٧

(املادة ٢٨)؛ ١٩٩٥ وعام ١٩٩٤ لعام احلبوب جتارة واتفاقية (املادة ٤١)؛ ١٩٩٤ لعام االستوائية الدويل لألخشاب واالتفاق ٤٠)؛
للُبن الدويل واالتفاق (املادة ١٨)؛ ١٩٩٧ لعام األلغام تلك وتدمري لألفراد، املضادة األلغام ونقل وإنتاج وختزين واتفاقية حظر استعمال

(املادة ٢٣). ٢٠٠١ لعام اجلوت مسائل لدراسة الدويل الفريق واالتفاق املنشئ الختصاصات (املادة ٤٥)؛ ٢٠٠٠ لعام
أدناه. والتنقيح والتغيري“، ”التعديل انظر الفرع الثالث، التعديل، ألحكام مفصل حبث على لالطالع ٦٨



٤٩

أو اإلدارية. التقنية أو العلمية أو املسائل اإلجرائية تقتصر املرفقات على - ٢
االتفاقية: هلذه اإلضافية املرفقات ونفاذ واعتماد اقتراح على التايل اإلجراء ينطبق - ٣

يف عليه وتعتمــــد طبقًا لإلجراء املنصــــوص االتفاقية هلــــذه إضافية مرفقــــات تقتــــرح ( أ ) 
املادة ٢١؛ من و٣ و٢ ١ الفقرات

يف كتابة بذلك الوديع خيطر أن إضايف، مرفق أّي قبول يســــتطيع ال طرف أّي على (ب) 
ويبلغ الوديع، اإلضايف. املرفــــق باعتماد بإبالغه الوديع قيام تاريخ غضــــون ســــنة من
وقت، أن أّي طرف ويف يتلقاه. وجيوز ألّي بأّي إخطار األطراف مجيع تأخري، دون
املرفق يبدأ نفاذ ذلك وعند إضايف، أّي مرفق على السابق باالعتراض إعالنه يسحب

و أدناه؛ (ج) الفرعية للفقرة وفقًا الطرف، إىل هذا بالنسبة
إضايف، مرفق أّي باعتماد للتبليغ الوديــــع تعميم من تاريخ واحدة عند انقضاء ســــنة (ج) 
ألحكام تقــــدم إخطارًا وفقًا مل اليت األطراف مجيع إىل بالنســــبة نافذًا املرفق يصبــــح

أعاله. (ب) الفرعية الفقرة
هذه  تعديالت ملرفقات أّي نفاذ وبدء واعتماد اقتراح الثالث، خيضع حالة املرفق باســــتثناء - ٤

هلذه االتفاقية. إضافية مرفقات أّي نفاذ وبدء واعتماد اقتراح يف املتبع اإلجراء لنفس االتفاقية
الثالث: للمرفق نفاذ التعديالت وبدء واعتماد اقتراح التايل على اإلجراء يطّبق - ٥

املواد من عليه يف املنصوص لإلجراء الثالث وتعتمد وفقًا التعديالت للمرفق تقتــــرح ( ( أ
املادة ٢١؛ من إىل ٩ والفقرة ٢ ٥

اآلراء؛ بتوافق االعتماد بشأن قراراته األطراف مؤمتر يتخذ (ب) 
نفاذ ويبدأ املرفــــق الثالث. بتعديل قرار أّي فورًا مجيع األطــــراف إىل يرســــل الوديع (ج) 

املقرر. يف حيدد تاريخ يف األطراف مجيع بالنسبة إىل التعديالت
ذلك  نفاذ يبدأ فال هلــــذه االتفاقية، بتعديل ملرفق أّي تعديل أو إضايف مرفــــق إذا ارتبــــط أّي  - ٦

.٦٩ االتفاقية هبذه املتعلق التعديل نفاذ يبدأ وقتما إّال التعديل أو اإلضايف املرفق
تعديل بشــــأن حكمًا ١٩٩٩، تتضّمن لعام اإلرهاب الدولية لقمع متويل االتفاقية فــــإّن وباملثــــل،

املرفق: تعديالت بدء نفاذ (٤) ٢٣ املادة وتنظم االتفاقية. مرفق
والعشــــرين  الثاين التصديق صك إيداع من بعد ٣٠ يومًا للمرفق املعتمد التعديل نفاذ يبدأ - ٤
الصك. هذا أودعت اليت الدول األطراف إىل مجيــــع بالنســــبة عليه املوافقة قبوله أو أو التعديل علــــى هذا
الصك إيداع املوافقة عليه بعد أو أو قبوله، التعديل، بالتصديق على تقوم طرف دولة كل إىل وبالنســــبة
أو التصديق صك الطرف بإيداع الدولــــة من قيام الثالثني اليوم يف التعديل نفاذ الثاين والعشــــرين، يبــــدأ

املوافقة. أو القبول
لعام عرب الوطنية املنظمة ملكافحة اجلرمية املتحدة األمم اتفاقية من و(٥) و(٤) ٣٩ املــــادة وتنــــص

على ما يلي: ٢٠٠٠

التعديل
[…]

بعد  طرف، دولة بأّي يتعلق فيما املادة، من هذه يعتمده وفقًا للقرار ١ تعديل نفاذ أّي يبدأ - ٤
على تصديقها صك املتحدة لألمم العام األمني لدى الطرف الدولة تلك إيداع تاريخ يومًا من تســــعني

عليه. أو موافقتها له قبوهلا أو التعديل ذلك

(املادة ٢٢). ٢٠٠١ لعام الثابتة العضوية بامللوثات املتعلقة ستكهومل انظر أيضًا اتفاقية ٦٩



٥٠

على  عن موافقتها اليت أعربت األطــــراف للدول ملزمًا يصبح تعديل، أّي نفاذ يبــــدأ عندمــــا  - ٥
قد سابقة تكون تعديالت وبأّي االتفاقية هذه بأحكام ملزمة األخرى األطراف الدول وتظل به. االلتزام

.٧٠ عليها وافقت أو قبلتها أو عليها صدقت
املرفقات)  (أو التعديــــالت بــــدء نفاذ بشــــأن أحكامًا املعاهدات تتضّمن أال هــــو واالجتــــاه العام  - ب 
االلتزام عن عامــــة، بصفة الدول، إحجام يعكــــس قبلتها. وهذا الــــيت األطــــراف إّال بالنســــبة إىل
التفسري والتطبيق، حيث من شأن ذات خيلق مشاكل النهج هذا أّن بيد تقبلها. اليت مل بالتعديالت
يف ظل خمتلفة يف نظم أطرافــــًا الدول فيها تكون أن ميكن أوضــــاع تنشــــأ عنه أن ميكن ذلــــك أنه

معاهدة واحدة.
الذي ،١٩٨٩ لعام الطفل حقوق اتفاقية من (٢) ١٩٩٥ للمادة ٤٣ عــــام تعديل نفاذ بدأ وقــــد
خبريًا، عندما قبلته الدول عشــــر مثانية إىل عشــــرة الطفل من حقوق جلنة أعضاء زيادة نص على
االتفاقية. من (٢) للمادة ٥٠ وفقًا الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ تشرين ١٨ يف الثلثني، بأغلبية األعضاء
وكان قبوهلا. عن اليت أبلغــــت الدول تلك إّال ُتلــــزم ال التعديالت (٣) فإّن ٥٠ باملــــادة وعمــــًال
بالنسبة أعضاء مكونة من عشرة اللجنة كانت لو وضع مســــتحيل يف يتسبب أن ذلك من شــــأن
الدول فإّن ولذا األخرى. الدول بالنســــبة إىل عضوًا عشــــر مثانية ومن األطراف الدول إىل بعض
األطراف. مجيع ُيلزم أن التعديل واعُترب احلالة هذه االتفاقية يف حيال عمليًا هنجًا اتبعت األطراف
وصوغ املشاكل من النوع هذا مثل توّقع من املهم أحكام للتعديل، على التفاوض جرى وحيثما

لذلك. تبعًا األحكام
التعديالت نفاذ ببدء املتعلقة األحكام تتضّمن أن هي والبساطة، للوضوح املثلى، توخيًا والطريقة
مجيع التعديل ُيلــــزم أن (أي األطراف مجيــــع بالنســــبة إىل للنفاذ تلقائيًا بدًءا إمــــا (أو املرفقــــات)
فيه اعتمد التاريخ الــــذي من اعتبــــارًا أعرب، قد األطراف مــــن عدد أن يكون األطــــراف بعــــد
اســــتنادًا إىل مجيع األطراف بالنســــبة للنفاذ بدًءا وإما بالتعديل) االلتزام على موافقته عن التعديل،
بعد األطراف مجيع إىل بالنســــبة أن يبدأ نفاذ التعديل (أي طرف أّي قبل من االعتراض عدم إىل
يف غضون األطراف من يعترض عليــــه أّي أن دون األطراف مجيع على املقترح التعديــــل تعميــــم

األشهر). من حمدد عدد
لعام النووية للتجارب الشــــامل احلظر معاهدة من (٦) الســــابعة املادة األول يف النوع وينعكس

نصها: يلي وفيما ،١٩٩٦
يومًا على إيداع  انقضـــاء ٣٠ بعد األطراف الدول مجيع التعديالت بالنســـبة إىل نفاذ يبـــدأ  -  ٦

التعديل. يف مؤمتر إجيايب بصوت أدلت اليت األطراف مجيع الدول قبول تصديق أو صكوك
واستعمال األسلحة وختزين وإنتاج استحداث حظر اتفاقية من (٣) عشرة اخلامسة وتنص املادة

على ما يلي: ١٩٩٢ لعام األسلحة تلك وتدمري الكيميائية
يومًا على إيداع  بعــــد انقضاء ٣٠ الدول األطراف مجيع إىل بالنســــبة التعديالت نفاذ يبــــدأ  -  ٣

أدناه: (ب) الفرعية يف الفقرة إليها املشار األطراف الدول مجيع قبل من القبول أو التصديق صكوك
األطراف مجيع الدول أغلبية إجيايب من بتصويت اعتمدها قد التعديل مؤمتر إذا كان أ ) )

دولة طرف؛ أّي ضدها تصوت ودون أن
صدقت قد التعديل مؤمتر يف لصاحلهــــا صوتت اليت األطراف الدول مجيــــع وكانــــت (ب) 

قبلتها. أو عليها

بشــــأن بازل واتفاقية (املادة ١٣)، ١٩٧٧ لعام اإلذاعي البــــث لتطوير اهلادئ آســــيا واحمليط ملعهد املنشــــئ انظــــر أيضًا االتفاق  ٧٠

(املادة ١٧). ١٩٨٩ لعام عرب احلدود منها اخلطرة والتخلص النفايات بنقل التحكم
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املتبادل ولالعتراف للموافقة موحــــدة شــــروط املتعلق باعتماد االتفاق يف الثاين النوع وينعكــــس
تنص األنظمة، بتعديل يتعلق ١٩٥٨. وفيمــــا لعام اآللية معدات وقطع املركبات علــــى باملوافقــــة

على ما يلي: ١٢ املادة
١٢ املادة

التايل: لإلجراء االتفاق وفقًا هبذا تلحق اليت القواعد تعديل جيوز
نص  وحيال القاعدة لتلــــك أكثر أو تعديًال يقترح مــــا أن يطبق قاعدة متعاقــــد ألّي طــــرف  - ١
األطراف املتعاقدة إىل بإحالته يقوم املتحدة، الذي لألمــــم العام األمني قاعدة إىل ألية مقترح تعديــــل أّي
غضون اعتراضه يف عن أعرب قد القاعدة يطبق متعاقد طرف يكن ما مل مقبوًال التعديل ويعترب األخرى.
التعديل اعُترب ُرفــــض. وإذا أّن التعديل قد يعترب احلالــــة هذه ويف اإلشــــعار، هذا فتــــرة ثالثة أشــــهر عقب

شهران. مدهتا أخرى فترة هناية نفاذه يف يبدأ مقبوًال،
املقترح  بإبــــالغ التعديل العام األمني قيــــام بني ما الفترة يف طرفًا متعاقــــدًا بلــــد إذا أصبــــح  - ٢
قبوله من شــــهرين إّال بعد املتعاقد الطرف ذلك إىل املعنية بالنســــبة يبدأ نفاذ القاعدة ال نفاذه، بدء وبني
ذلك الطرف بإبالغ العام قيام األمني من أشــــهر الثالثة فترة من انقضاء بعد شــــهرين للتعديل أو  رمسيًا

املقترح. بالتعديل
يلي: ما على ،١٩٧١ لعام العقلية املؤثرات اتفاقية من (٢) ٣٠ املادة وتنص

أن  دون مبوجب الفقرة ١ (ب) توزيعه شهرًا على عشر بانقضاء مثانية املقترح التعديل ينفذ - ٢
أن للمجلس جيوز املقترح، دولة طرف التعديل أنه إذا رفضــــت أّي طرف. بيد دولة خالهلــــا أّي ترفضــــه
مؤمتر عقد إىل الدعوة يستدعي األمر كان إذا ما الدول األطراف، من الواردة املالحظات ضوء يف يقرر

املرفوض. التعديل يف للنظر
 ٢٠٠١ لعام الثابتــــة العضوية املتعلقــــة بامللوثات اتفاقية ســــتكهومل من (٣) ٢٢ املــــادة  وتنــــص

يلي: ما على

املرفقات وتعديل اعتماد
[…]

نفاذها: وبدء واعتمادها االتفاقية هلذه املرفقات اإلضافية اقتراح على التايل اإلجراء يطّبق - ٣
يف عليه املنصوص لإلجــــراء طبقًا وتعتمد االتفاقية هلــــذه اإلضافية املرفقات تقتــــرح ( أ )

املادة ٢١؛ من و٣ و٢ ١ الفقرات
غضون يف بذلك كتابة الوديع إضايف، أّي مرفق قبول يســــتطيع ال طرف وخيطر أّي (ب)
دون ويبلغ الوديع، اإلضــــايف. املرفق باعتماد باإلبالغ الوديــــع قيام تاريخ ســــنة من
أّي طرف يف ألّي يتلّقاه. وجيوز القبيل هذا من إخطار األطراف بأّي تأخــــري، مجيــــع
يبدأ ذلك وعند إضايف، مرفق أّي على باالعتراض إعالنه السابق يسحب أن وقت،

الفرعية (ج)؛ وفقًا للفقرة الطرف، هذا إىل بالنسبة املرفق نفاذ
إضايف، مرفق باعتماد أّي للتبليغ الوديع تعميم تاريخ من واحدة انقضاء ســــنة وعند (ج) 
ألحكام تقــــدم إخطارًا وفقًا مل اليت األطراف مجيع إىل بالنســــبة نافذًا املرفق يصبــــح

(ب). الفرعية الفقرة
املنشــــئة مجيــــع األطراف، فإّن املعاهدات على التنظيمية تطبق اهليــــاكل أن إىل ونظــــرًا للحاجــــة
فبمجرد وبالتايل األعضاء. جلميع تلقائيًا ملزمة للتعديل إجراءات على تنص الدولية للمنظمــــات
األعضاء مبن فيهم للجميع، ملزمًا التعديل يصبح األعضاء، من حمددة توافق على التعديل نسبة أن
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املتحدة  ١٠٨ من ميثاق األمم املادة وتنص عليه. يصدقوا مل أو مل يصوتــــوا تأييدًا للتعديل الذيــــن
يلي: ما على

مبوافقة صدرت إذا األمم املتحدة أعضاء مجيع علــــى امليثاق تســــري هذا على تدخل اليت التعديالت
األمن جملس أعضاء ومن بينهــــم املتحدة األمم أعضــــاء ثلثا وصّدق عليها العامــــة اجلمعية ثلثــــي أعضــــاء

.٧١ دولة كل يف الدستورية لألوضاع وفقًا الدائمني،
عامة،  بصفة وذلك، النفاذ، بشأن بدء حكمًا التعديل نفسه يتضّمن أن استثنائية، بصورة وجيوز، - ج
مونتريال  لربوتوكول ١٩٩٩ عام ٣ من تعديل املادة وتنص نفسه. التعديل نفاذ بدء يف لإلسراع

على ما يلي: ١٩٨٧ لعام األوزون لطبقة املستنفدة باملواد املتعلق
ما إيداع مت قد يكون أن الثاين/يناير ٢٠٠١، شــــريطة كانون التعديل يف ١ هذا نفاذ يبدأ  - ١
إقليمية أو منظمات دول قبل من التعديل املوافقة على أو القبول للتصديق أو صكًا عشــــرين عن ال يقل
وإذا األوزون. لطبقة املســــتنفدة املواد بشــــأن بروتوكول مونتريال يف أطرافًا للتكامل االقتصادي تكون
فيه الذي يتم التســــعني بعد التاريخ اليوم نفاذ التعديل يف يبدأ التاريخ، ذلك يف الشــــرط هذا مل يســــتوف

.٧٢ الشرط ذلك استيفاء
قياسية نســــبًا بلغت قد األوزون ثغرة كون من املعنية الدول لقلق ونظرًا اســــتثنائي، وهذا الوضع
اجلديدة املســــتنفدة املواد مشول هبا ميكن وطأة أخّف ترى إجراءات أن يف رغبت فقد الكرب، يف
ووضعت التعديل بســــرعة نفاذ يبدأ أن وكان قصدها بســــرعة. الرقابة تدابري يف لطبقة األوزون

تبعًا لذلك. نفاذ التعديل بدء حكم مشروع

أو املرفق التعديل نفاذ فيه يبدأ الذي حتديد التاريخ
الوديع. بوصفه العام لألمني املاضي يف صعوبات واملرفقات التعديالت نفاذ بدء حتديد سّبب لقد

ثلثان، مثًال)  أو أرباع (ثالثة حمددة نسبة تكون عندما النفاذ أن يبدأ بعض املعاهدات على تنص - أ
(كالقبول، ملزمة تكون على أن موافقتها عن اليت تعرب صكوكها أودعت قد مجيع األطراف من
ُيحســــب القبول صكوك عدد إذا كان ما املعاهدات هذه حتدد احلاالت ال من ويف كثري مثًال).
يسبب من األحكام النوع وهذا قبوله. وقت أو التعديل اعتماد وقت األطراف عدد على أساس

للدول. االرتباك
أو الالإنســــانية أو القاســــية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية وتنص

يلي: ما على (٢) املادة ٢٩ يف ١٩٨٤ لعام املهينة
الدول  ثلثا خيطر املادة عندمــــا هذه للفقــــرة ١ من اعتماده وفقًا يتم تعديــــل أّي يبــــدأ نفــــاذ  -  ٢
لإلجراءات الدســــتورية طبقًا التعديل بقبوهلــــا املتحدة لألمــــم العام األمني االتفاقيــــة  األطــــراف يف هــــذه

منها. لكل
إذ تتطلب التعقيدات، من مزيد على حتتوي اليت ،١٩٨٩ لعام الطفل حقوق اتفاقية فإّن وباملثــــل،
مىت حتدد ال التعديالت، نفاذ يبدأ كي ثلثي الدول األطراف أغلبية وكذلك العامة موافقة اجلمعية

يلي: ما على التحديد وجه على (٢) ٥٠ املادة وتنص الثلثني. ينبغي حساب نسبة

(املادة ٧٣)؛ ١٩٤٦ العاملية لعام الصحة منظمة ودســــتور (املادة ٣٦)؛ ١٩٤٦ الدولية لعام العمل انظر أيضًا دســــتور منظمة ٧١

 ١٩٥٦ لعام الذرية للطاقة الدولية للوكالة ألساســــي والنظام (املادة ١٧)؛ ١٩٦٧ لعام العاملية للملكية الفكرية املنظمة واتفاقية إنشــــاء
.(١٨ (املادة

٢٩ حزيران/يونيه  يف ١٩٨٧، املعتمدة لعام األوزون لطبقة املســــتنفدة باملواد املتعلق مونتريال تعديالت بروتوكول أيضًا انظر ٧٢

(املادة ٣). أيلول/سبتمرب ١٩٩٧ و٢٧ (املادة ٣)؛ الثاين/نوفمرب ١٩٩٢ تشرين و٢٥ (املادة ٢)؛ ١٩٩٠
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تقره اجلمعية العامة  املادة عندما هــــذه اعتماده وفقًا للفقرة ١ من يتم تعديل نفــــاذ أّي يبــــدأ  -  ٢
الثلثني. بأغلبية االتفاقية هذه يف الدول األطراف وتقبله املتحدة لألمم

،١٩٩٩ لعام اإلذاعي البث لتطوير اهلادئ واحمليط ملعهد آسيا املنشئ االتفاق تعديالت أيضًا انظر
.(١) ١٤ املادة

مجيع  بالنســــبة إىل املادة، هذه بأحكام الفقــــرة ٢ من رهنًا التعديــــالت، نفــــاذ […] يبــــدأ  - ١
املتعاقدة. األطراف أغلبية ثلثي قبوهلا من قبل من ثالثة أشهر بعد املتعاقدة األطراف

للحدود والبحريات العابرة املائية اجملاري واستخدام حبماية املتعلقة االتفاقية يف مماثلة صيغة وتظهر
يلي: ما على (٢) ٢١ املادة تنص إذ ،١٩٩٢ لعام

احلاضرين يف  االتفاقية هــــذه يف األطراف ممثلي آراء باتفــــاق االتفاقية هلذه التعديــــل ُيعتمــــد  -  ٤
عشر التاسع اليوم يف قبلته قد تكون اليت االتفاقية يف األطراف إىل بالنسبة نفاذه ويبدأ األطراف، اجتماع
بالنسبة إىل التعديل ويبدأ نفاذ الوديع. لدى للتعديل صكوك قبوهلا األطراف تلك ثلثي تاريخ إيداع بعد
.٧٣ للتعديل صك قبوله الطرف يودع فيه ذلك الذي التاريخ التاسع عشر بعد يف اليوم طرف آخر أّي
لعام الدولية اجلنائية للمحكمــــة األساســــي املادة ١٢١ من نظام روما من ٤ فــــإّن الفقرة وباملثــــل

ما يلي: تنص على ١٩٩٨
مجيع الدول إىل بالنســــبة التعديل نفاذ الفقرة ٥، يبدأ يف عليها املنصوص احلاالت باســــتثناء - ٤
قبل املتحدة من لألمم العام لدى األمني القبول أو التصديق إيداع صكوك من واحدة بعد سنة األطراف

أمثاهنا. سبعة
الواجب حساهبا النسب عليه توضع الذي األســــاس حتدد أن النفاذ ببدء وينبغي لألحكام املتعلقة
حكم هبذا من أّي خلوًا املعاهدة كانت وإذا النفاذ. بدء بوقت يتصل فيما تالفيًا لالرتباك وذلك
القبول صكوك عدد أن حيسب هي الوديع، بوصفه العام، يتبعها األمني فإّن املمارسة اليت الشأن،
”اهلدف بنهج املمارسة إىل هذه القبول. ويشار وقت يف املعاهدة يف األطراف عدد أســــاس على

اجلاري“. ”الوقت أو املتحرك“
.(٤ - ٤ - ٣ البند املعاهدات، دليل (انظر:

إما  تتضّمن صيغة اليت تســــتخدم فيها املعاهدات يف بعض عملية وجهة من أفضل هنــــج وينعكــــس  - ب 
حســــاب لتاريخ واضح تبيان مع نســــبة وإما التعديالت جلميع الالزمة األصوات من ثابتًا عددًا
الدولية اجلنائية اتفاق امتيازات احملكمة من (٥) ٣٦ املادة وتنص املفّضل. النهج هو وهذا النسبة.

على ما يلي: ٢٠٠٢ لعام وحصاناهتا
قبلت  أو التعديل صّدقت على قد تكون األطراف اليت إىل الدول بالنسبة التعديل نفاذ يبدأ  - ٥
صكوك التعديل بإيداع يف تاريخ اعتمــــاد أطرافًا كانت الــــيت الدول ثلثي قيام من يومًا بــــه، بعــــد ســــتني

العام. األمني لدى القبول أو التصديق
األوزون  لطبقة املستنفدة باملواد املتعلق لربوتوكول مونتريال ١٩٩٩ عام تعديل من (١) ٣ املادة وتنص

على ما يلي: ١٩٨٧ لعام
ما إيداع مت قد يكون أن الثاين/يناير ٢٠٠١، شــــريطة كانون التعديل يف ١ هذا نفاذ يبدأ  - ١
إقليمية أو منظمات دول قبل من التعديل املوافقة على أو القبول للتصديق أو صكًا عشــــرين عن ال يقل
وإذا األوزون. لطبقة املســــتنفدة املواد بشــــأن مونتريال بروتوكول يف أطرافًا تكون االقتصادي للتكامل

اجملاري واســــتخدام املتعلقة حبماية والصحة لالتفاقية باملاء املتعلق عام ١٩٩٩ بروتوكول يف تكــــون مماثلة تكاد وتوجــــد صيغة  ٧٣

(املادة ١٨). ١٩٩٢ لعام للحدود والبحريات املائية



٥٤

فيه الذي يتم التســــعني بعد التاريخ اليوم نفاذ التعديل يف يبدأ التاريخ، ذلك يف الشــــرط هذا مل يســــتوف
الشرط. ذلك استيفاء

والنشر التسجيل - الم
املتحدة األمم األعضاء يف عاتق الــــدول على يقع املتحدة، ١٠٢ من ميثــــاق األمم باملــــادة عمــــًال

امليثاق لدى  نفاذ بدء عقدها بعد يتم اليت الدولية واالتفاقات املعاهدات وتنشــــر تســــجل بأن قانوين التزام
وتنص املادة .٧٤ املســــجلة الدولية واالتفاقات بنشــــر املعاهدات تقوم أن العامة وعلى األمانة العامة، األمانة

على ما يلي: ١٠٢ من امليثاق
هبذا  العمل بعد املتحدة األمــــم أعضاء من عضو أّي يعقده دويل اتفــــاق وكل كل معاهــــدة  - ١

ميكن. بأسرع ما بنشره تقوم وأن العامة يف األمانة يسّجل جيب أن امليثاق
أن  املادة هذه من األوىل وفقًا للفقرة يسجل مل دويل اتفاق يف معاهدة أو طرف ليس ألّي  - ٢

املتحدة. األمم فروع من فرع أّي أمام االتفاق ذلك بتلك املعاهدة أو يتمسك
العامة  امللكية ضمن الدولية واالتفاقات املعاهدات مجيع تظل أن كفالــــة ١٠٢ هو املادة وغــــرض
قد عصبة األمم، إىل أصله يف ُيردَّ أن ميكن الذي واحلكم، السرية. الدبلوماسية على القضاء يف تسهم وبذا
االستقرار لعدم الرئيسية األسباب من السرية وهي عامل كان يعترب الدبلوماسية على القضاء هبدف وضع
أجهزة من آخر جهاز أّي العدل الدولية أو حمكمة أمام دويل اتفاق أو مبعاهدة االحتجاج ميكن الدويل. وال

.٧٥ االتفاق ذلك أو املعاهدة تسجيل تلك مت قد يكن مل ما املتحدة األمم
وضعها مت اليت تلك يف توجد مما األقدم أكثر املعاهــــدات يف املتعلقة بالتســــجيل وتوجد األحكام
واتفاقية لعام ١٩٢١ واألطفال بالنساء قمع االجتار اتفاقية لتعديل ١٩٤٧ عام بروتوكول وينص مؤخرًا.

ما يلي: املادة السادسة على يف ،١٩٣٣ لعام املشروع بالراشدات غري االجتار قمع
عمًال  العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت والقواعد املتحدة األمم ميثاق املادة ١٠٢ من من ١ للفقــــرة وفقــــًا
هذا يدخلها والتعديــــالت اليت الربوتوكول هذا بتســــجيل املتحدة لألمم العام األمني خيــــّول بأحكامهــــا،
املعدلتني واالتفاقيتني الربوتوكول وبنشر كل منها، نفاذ الذي يبدأ التاريخ يف املعاهدتني على الربوتوكول

.٧٦ التسجيل بعد وقت أقرب يف
١٩٤٨ تنص  لعام واملعاقبة عليها األجناس جرمية منع اتفاقية من التاسعة عشرة املادة فإّن وباملثل،

يلي: ما على صراحة
فيه. نفاذها يبدأ الذي التاريخ يف االتفاقية هذه املتحدة لألمم يسّجل األمني العام

 ١٩٥٠ والثقافية لعام والعلمية التربوية املواد اســــترياد اتفاق من عشــــرة الثامنة املادة فإّن وكذلك
يلي: على ما تنص

اجلمعيـــة وقرار الثامنة)، الصفحة ،٨٦٠/٨٥٩ املعاهدات، املجلــــد (جمموعة للمادة ١٠٢ املنفذة العامة اجلمعيــــة قواعد انظــــر  ٧٤

األول/ كانون ١ املؤرخ (٤ - (د ٣٦٤ باء بالقرارات املعدلة بصيغته األول/ديسمرب ١٩٤٦، كانون ١٤ املؤرخ (١ - ٩٧ (د العامة
األول/ديسمرب ١٩٧٨، كانون املؤرخ ١٩ األول/ديسمرب ١٩٥٠؛ و١٤١/٣٣ كانون ١٢ املؤرخ (٥ - ١٩٤٩، و٤٨٢ (د ديسمرب

األول/ديسمرب ١٩٩٧. كانون املؤرخ ١٥ و١٥٣/٥٢
١٩٨٧ للرســــائل  يف عام املزدوج التبادل أحكام البحرين، يف ضد قضية قطر يف نظرت، قد الدولية العدل حمكمــــة أن يالحــــظ  ٧٥

نفسها القضية تسجل. ويف معاهدة مل تشّكل تلك وكانت السعودية، العربية البحرين واململكة وبني السعودية العربية واململكة قطر بني
من  أقل قبل ١٩٩٠ وســــجله أحد الطرفني األول/ديســــمرب كانون يف عقدت املعاهدة بشــــأن جلســــة حمضر الدولية العدل قبلت حمكمة
هي اختصاصها مسألة يف لتبت املتبادلة واملحضر الرسائل على املحكمة واعتمدت الدولية. العدل حمكمة إىل الطلب تقدمي من أسبوعني

.(١١٢ الدولية العدل حمكمة ،١٩٩٤ البحرين، ضد (قطر النـزاع بشأن
لالتفاقية  ١٩٤٩ عام لعام ١٩٠٤، وبروتوكول األبيض بالرقيق االجتار لقمع الدويل املعدل لالتفاق ١٩٠٤ عام انظر أيضًا بروتوكول ٧٦

(املادة ٤). لعام ١٩٢٦ الرق التفاقية املعدل ١٩٥٣ عام وبروتوكول (املادة ٧)؛ ١٩١٠ لعام األبيض بالرقيق االجتار لقمع الدولية
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االتفاق  هذا لألمم املتحدة العام األمني يســــجل املتحدة للمادة ١٠٢ من ميثاق األمم وفقًا - ١
فيه. التاريخ الذي يبدأ نفاذه يف

يلي: ما على تنص ،١٩٦١ لعام اجلنسية انعدام خفض حاالت اتفاقية فإّن وباملثل،
نفاذها. بدء تاريخ يف املتحدة األمني العام لألمم لدى االتفاقية تسجل

حبكم  تقوم، املتحــــدة األمم املتحــــدة وكون األمم ١٠٢ من ميثــــاق املــــادة وجــــود إىل وبالنظــــر
بشــــأن حكم إيراد فإّن وديعًا، العام األمني تعيّــــن اليت األطراف املتعــــّددة املعاهدات وظيفتهــــا، بتســــجيل
(١) ٧٧ (انظر املادتني غري ضروري العام األمني ستودع لدى اليت األطراف املتعّددة املعاهدة يف التسجيل

.(١٩٦٩ لعام فيينا و٨٠ من اتفاقية (ز)
وحفظها املعاهدات تسجيل بشــــأن موســــعة وإجرائية موضوعية معلومات على (ميكن االطالع

و٦). ٥ البندان املعاهدات، دليل يف وقيدها

املوثقة النصوص - ميم
كثريًا املعاهدات تلك فإّن وبالتايل واحدة. لغة من بأكثر األطراف املتعّددة املعاهدات معظم تربم

النصوص املوثقة. حتدد لغات ما
أّن على اخلتامية أحكامهــــا يف عــــادة تنص املتحدة األمم برعايــــة إبرامها يتــــم واملعاهــــدات الــــيت
واإلنكليزية اإلســــبانية هي اليوم الرمسية ٧٧. واللغات املتحدة الرمسية لألمم اللغات جبميع موثقة النصوص
٣٨ من االتفاقية املادة انظر حاليًا. املتبعة هي املمارســــة والفرنســــية. وهذه والعربية والصينية والروســــية

نصها: يلي وفيما ،٢٠٠٣ لعام التبغ مكافحة بشأن اإلطارية
النصوص املوثقة

والصينية والروسية واإلنكليزية باإلسبانية نصوصها يف احلجية تتساوى اليت هذه االتفاقية، أصل يودع
املتحدة. لألمم العام لدى األمني والفرنسية، والعربية

عادة املوثقة النصوص تكون املتحدة، لألمم اإلقليمية اللجان تعتمدها الــــيت املعاهدات حالــــة ويف
الوديع، ممارســــة يف التطورات األخرية يف اعتباره العام، واضعًا واألمني .٧٨ للجان املعنية الرمسية باللغات
اليت املعاهدات نصوص إبرام عدم لكفالة جهد كل بذل على بقوة يصّر ،ST/SGB/2001/7 مع ومتشــــيًا
سابقة خيلق أن ميكن املمارسة هذه على خروج وأّي للمنظمة. الرمسية باللغات إّال العام األمني تودع لدى

هبا. على التحكم عضوًا ١٩١ فيها ملنظمة ِقَبل ال
أن ٧٩. وإهنا ملمارســــة مســــتصوبة النصوص املوثقة بشــــأن أحكام من املعاهدات ختلو ما ونادرًا

األحكام. هذه مثل تتضّمن

باللغتني  موثقة فهي ولذا لألمم املتحدة األوىل السنوات يف الوضع ١٩٤٦ لعام وحصاناهتا املتحدة األمم امتيازات تعكس اتفاقية  ٧٧

فقط. والفرنسية اإلنكليزية
اخلطرة البضائع بنقل املتعلق األورويب املوثق لالتفاق للنص كلغة اللغة األملانية استعمال العام األمني قبل االســــتثناء، ســــبيل على  ٧٨

إيداع قبول يرفض أن األمني العام فبإمكان تقيم سابقة. حالة ال هذه أن ذكر العام األمني أن ٢٠٠٠. بيد لعام املائية الداخلية بالطرق
الرمسية. اللغات غري بلغات مربمة كانت إذا معاهدة

.١٩٥٠ لعام الغري بغاء واستغالل باألشخاص قمع االجتار انظر اتفاقية  ٧٩
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تطبيق املعاهدات  - ثانيًا
املعاهدات تطبيق على اإلقليمية القيود - ألف

تنص املبدأ وهذا إقليمها. يتعلق بكامل ملزمة لدولة فيما املعاهدة تكون أّن األساســــي هو املبدأ
:١٩٦٩ لعام فيينا ٢٩ من اتفاقية املادة عليه

للمعاهدات اإلقليمي النطاق
كامل بشــــأن فيها طرف دولة لكل ملزمة دولية أو أكثر ومنظمة أكثر أو دولة تكــــون املعاهــــدة بني

لذلك. قصد مغاير بطريقة أخرى املعاهدة أو يثبت من يتبني مل إقليمها، ما
إقليم من وميكن أن تكون أجزاء األساســــي. املبدأ تطبيق الصعب من يصبح األوضاع بعض ويف
اإلقليم حالة هــــذه تكون أن وميكن منفصل. قانــــوين املحلــــي، خاضعة لنظام القانون مبوجب دولــــة مــــا،
املستقلة. غري أو األقاليم وراء البحار ما أقاليم أو املستعمرات أو املتروبولية غري باألقاليم باملقارنة املتروبويل
املعاهدة عليها أحكام تطبيق الصعــــب من يكون فقد املتروبولية، األقاليم غري هــــذه مثل وجدت وحيثمــــا
مشــــاورات إجراء أوضاع تقتضي هناك تكون وقد املتروبــــويل. اإلقليم على اليت تطبق بالطريقــــة نفســــها
األقاليم. هذه يف مســــتقل شــــبه قانوين نظام وجود غري املتروبولية بســــبب األقاليم هذه مثل مع مســــتفيضة
عالقاهتا ختضع اليت املستقلة غري الذايت أو باحلكم املتمتعة غري األقاليم على نفســــه الشــــيء ينطبق أن وميكن

معّينة. لدول الدولية للمسؤولية اخلارجية
على األقاليم املعاهدات تطبيق حاالت مما جيعل مستقلة، اآلن أصبحت الســـابقة األقاليم وكثري من
بعيدة. حتتفظ مبستعمرات ال تزال املستعِمرة الدول من عددًا أن إّال تعقيدًا. وأقل أقل عددًا املتروبولية غري

اإلقليمي التطبيق لنطاق االختياري بالتمديد املتعلقة األحكام - ١
املعاهدات يف شائعة ممارسة اإلقليمي االختياري لنطاق التطبيق بالتمديد مشول أحكام تتعلق كان
إبادة منع جرمية اتفاقية من عشرة الثانية املادة وتنص املعاصرة. االستعمار إهناء حقبة قبل األطراف املتعّددة

يلي: ما على ،١٩٤٨ لعام عليها واملعاقبة األجناس
املتحدة، العام لألمم األمني إىل موجه إشعار عن طريق وقت، أّي يف ميدد أن متعاقد طرف ألّي جيوز
عن املتعاقد مســــؤوًال الطرف ذلك يكون اليت األقاليم من أيًّا أو مجيع ليشــــمل االتفاقية هذه نطاق تطبيق

.٨٠ اخلارجية عالقاهتا إدارة
على ما يلي: ١٩٥١ لعام الالجئني بوضع اخلاصة ٤٠ من االتفاقية املادة وتنص

مجيع  ستشــــمل االتفاقية هذه أن تعلن أن االنضمام، أو التصديق أو التوقيع عند دولة، ألية - ١
يف هذا اإلعالن مفعول ســــريان ويبدأ منها. أكثر واحدًا أو أو الدويل الصعيد علــــى األقاليــــم الــــيت متثلها

املعنية. إىل الدولة بالنسبة االتفاقية هذه نفاذ تاريخ بدء
األمني  إىل بإشــــعار يوّجه االتفاقية هذه مشول نطاق متديد يتم بعد ذلك آخر وقت أّي ويف - ٢
األمني العام لألمم تسلُّم يلي الذي التســــعني اليوم من ابتداًء املفعول ســــاري ويصبح املتحدة لألمم العام
الحقًا. جاء أيهما املعنية الدولة بالنسبة إىل االتفاقية هذه نفاذ بدء تاريخ من هذا اإلشعار، أو املتحدة

املؤقت بالتطبيق اخلاص واالتفاق (املادة ٥٨)؛ ١٩٤٨ لعام البحرية للمالحة احلكومية االستشــــارية املنظمة انظر أيضًا اتفاقية ٨٠

الثانية)؛  (املادة ١٩٤٩ لعام الطرقي البضائع الدويل ونقل الطرقية التجارية واملركبات للســــياحة الدولية اجلمركية االتفاقيات ملشــــاريع
الدويل النقل عقود اتفاقيــــة وبروتوكول عشــــرة)؛ الثالثة ١٩٥٠ (املادة لعام والثقافية والعلمية التربويــــة املواد اســــترياد واالتفاق بشــــأن

(املادة ٧). ١٩٧٨ لعام بطريق الرب للمسافرين وأمتعتهم
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التصديق  أو التوقيع عند هلا، االتفاقية، جلعله شامًال نطاق ميدد ال اليت يتعلق باألقاليم ما ويف  - ٣
شـــامًال االتفاقية هذه انطباق جلعل الالزمة اخلطوات اختاذ إمكانية يف معنية دولة تنظر كل أو االنضمام،

.٨١ حكوماهتا دستورية، على موافقة ألسباب ذلك اقتضاء عند احلصول، بعد هلا
ما يلي: تنص على ٢٠٠٠ لعام للُبن الدويل االتفاق من (١) ٤٨ فإّن املادة ذلك، وعالوة على

املؤقت التطبيق أو املوافقة أو القبــــول أو للتصديق صك على التوقيع وقت أن تعلــــن، أليــــة حكومة
االتفاق هذا املتحدة، أّن لألمم العام األمني ذلك، بتوجيه إشــــعار إىل بعد وقت أّي يف أو االنضمام، أو
املسّماة األقاليم االتفاق ويشمل هذا الدولية؛ عالقاته عن املسؤولية هي تتوّلى اليت األقاليم من أيًّا يشمل

فيه. الذي ُوّجه التاريخ يف يف اإلشعار

اإلقليمي التطبيق نطاق من االختياري باالستبعاد املتعلقة األحكام - ٢
يف وخاصة حكم، يورد كان تطبيق املعاهدة، من أقاليم عمليًا استبعاد األجدى من ارُتئي أّن مىت
من التابعة لدولة األقاليم أو بعض جلميع االختياري على االســــتبعاد ينص ،١٩٦٠ عام قبل ما معاهدات

يلي: ما على ،١٩٥٦ لعام اخلارج حتصيل النفقة يف ١٢ من اتفاقية املادة وتنص تطبيق املعاهدة.

التطبيق اإلقليمي
باحلكم املتمتعة غري األقاليم مجيع على بالتســــاوي يطّبق أو ليشــــمل االتفاقية هذه أحكام نطاق ميّدد
عالقاهتا الدولية، عن املسؤولية املتعاقد الطرف اليت يتوّلى األقاليم وسائر الوصاية حتت اليت هي أو الذايت
األقاليم. وألّي تلك من أكثــــر أو واحد على تنطبق بأن االتفاقية ال أعلن قــــد الطرف ذلك مــــا مل يكــــن
العام األمني بإشعار االتفاقية، تطبيق الحق وقت أّي يف ميدد أن هذا اإلعالن، مثل أصدر متعاقد طرف

.٨٢ مجيعها أو هذه األقاليم أيًّا من لتشمل بذلك،

األقاليم مجيع اإلقليمي على التطبيق ممارسة تقتضي اليت األحكام  - ٣
مجيع عن معاهدة نيابة طرفـــًا يف الدولة تصبح ،١٩٦٩ لعام فيينا ٢٩ مـــن اتفاقية مـــع املادة متشـــيًا
نصها: يلي وفيما ،١٩٥٣ لعام التصحيح يف الدويل باحلق االتفاقية اخلاصة من التاسعة املادة انظر أقاليمها.
املتعاقدة للدولة املتروبويل اإلقليم على، نفسه بالقدر ينطبق أو االتفاقية إىل، هذه مفعول أحكام ميتّد
باحلكم متمتعة غري كانت سواًء املتروبولية الدولة هذه حتكمها بإدارهتا أو تقوم اليت األقاليم مجيع وعلى

.٨٣ مستعمرة أو الوصاية حتت موضوعة أو الذايت
فال الدويل، العريف القانون تدّون اليت ،١٩٦٩ لعام فيينا ٢٩ من اتفاقية املادة إىل وجود وبالنظر

القبيل. هذا من حلكم داعي
املتروبويل غري اإلقليم موافقة املحلي القانون حالة ما اقتضى يف اإلقليمي بالتطبيق املتعلقة األحكام - ٤
غري األقاليم موافقة طرفــــًا تصبح أن اليت من املتوّقع للدولــــة املحلي القانون اقتضى مــــا يف حالــــة
املؤثرات ٢٧ من اتفاقية املادة احلاجة. وتنص هذه يليب حنو املعاهدة على أن تصاغ جيوز املسبقة، املتروبولية

على ما يلي: ١٩٧١ لعام العقلية

(املادة ٣٦). ١٩٥٤ لعام اجلنسية عدميي مبركز األشخاص املتعلقة انظر أيضًا االتفاقية ٨١

التداول الدويل لألجهزة اخلاص بتسهيل واالتفاق (املادة ١٠٤)؛ ١٩٤٨ دولية لعام جتارة منظمة إلقامة هافانا انظر أيضًا ميثاق ٨٢

وفاة األشخاص إعالن واتفاقية عشــــرة)؛ الرابعة ١٩٤٩ (املادة لعام والثقايف والعلمي ذات الطابع التربوي والســــمعية واألدوات البصرية
(املادة ١٣). ١٩٥٠ لعام املفقودين

االتفاق البند ٢، (ز))؛ ومذكرة احلادية والثالثون، (املادة ١٩٤٥ الدويل لعام النقد بصندوق اخلاصة االتفاق انظر أيضًا مذكرة ٨٣

واستغالل باألشــــخاص االجتار قمع البند ٢، (ز))؛ واتفاقية احلادية عشــــرة، ١٩٤٥ (املادة لعام لإلنشــــاء والتعمري الدويل اخلاصة بالبنك
(املادة ٢٣). ١٩٥٠ لعام بغاء الغري
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الدولية، عالقاهتا عن الطرف املســــؤولية يتوّلى اليت غري املتروبولية األقاليم مجيع تطبق االتفاقية على
ويف املســــبقة. اإلقليم موافقة ذلك العرف اقتضى إذا أو اإلقليم املعين أو الطرف دســــتور اقتضى إذا إّال
ممكنة، فترة أقصر غضون يف الالزمة اإلقليم موافقة على احلصول لتأمني يســــعى الطرف احلالة هذه مثل
األقاليم أو على اإلقليم االتفاقية وتطّبق بذلك. العام األمني الطرف يشعر احلصول على املوافقة، ومىت مت
املسبقة تكون املوافقة ال اليت له. ويف احلاالت العام األمني تسّلم تاريخ من اعتبارًا اإلشعار يف هذا املسّماة
غري اإلقليم االنضمام، أو التصديق أو وقت التوقيع املعين، الطرف يعلن مطلوبة، املتروبويل غــــري لإلقليــــم

.٨٤ االتفاقية عليها هذه تطبق اليت املتروبولية غري األقاليم أو املتروبويل

اإلقليمي بالتطبيق املتعلقة األحكام من اخللّو - ٥
خلّو فإّن املبدأ، حيث ومن بالتطبيــــق اإلقليمي. حتديدًا تتعلق من أحكام ختلــــو معظم املعاهدات
فيينا ٢٩ من اتفاقية املادة (انظر إقليمها كامل علــــى تطبقها ألّن الدولة يضطر حكم إقليمي مــــن املعاهــــدة

.(١٩٦٩ لعام
إقليمها. كامل على املعاهدة تطبق أن يف جدًا، حمدودة ظروف الدول، يف بعض ترغــــب ال وقــــد
وعندما املعاهدة. عليها تطبق اليت البحار وراء فيما أقاليمها الدول هذه مبوجبها حتّدد ممارسة ُطّورت ولقد
أحكامها) بعض (أو املعاهدة أّن مفاده بيانًا صكها تضّمن فإهنا معاهدة، يف الدول طرفًا هذه يصبح أّي من

معّينة أيضًا. أخرى أقاليم ليشمل ميتد نطاقها أّن وإما فقط، على اإلقليم املتروبويل إما تطّبق
تعلن أن أقاليمها ألحد اخلارجية الشؤون مسؤولية تتوّلى اليت للدولة االستثناء، سبيل على وجيوز،

اإلقليم. ذلك ال تنطبق على املعاهدة أّن
والدامنرك ونيوزيلندا وهولندا املتحدة ممارسة اململكة

تكون ملزمة،  على أن موافقتهــــا عن تعّبر عندما للمملكة املتحدة، املتحدة ٨٥ - جيــــوز اململكــــة
عن املوافقة يعّبر الذي الصك أشــــار وإذا املعاهدة، ستشــــملها أقاليمها اليت من بأّي خطيًا الوديع أن تبّلغ
اإلقليم على إّال ينطبق ال فإنه فقط، الشــــمالية وآيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة إىل االلتزام على

املتروبويل.
اإلقليمي.  بشأن االستبعاد ال اإلقليمي التطبيق بشــــأن إصدار إعالنات إىل هولندا جتنح - هولندا
ملزمة تكون أن على موافقتها عن فيه تعّبر الذي صكها ما تعلن يف كثريًا هولندا فإّن وجه التحديد، وعلى
تصديق هولندا وأروبا“. انظر هلولندا األنتيل التابعة وجزر أوروبا بشأن ”اململكة يف هو هذا اإلعالن أّن

مجيع أشــــكال  على القضاء التفاقية ١٩٩٩ االختياري عام ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ على بروتوكول املؤرخ
األمم موظفي بســــالمة املتعلقة ٧ شــــباط/فرباير ٢٠٠٢ لالتفاقية يف ١٩٧٩، وقبوهلا لعام املرأة ضد التمييز
١٩٨٩، بالنســــبة لعام الطفل حقوق اتفاقية وقبلت هولندا .١٩٩٤ لعــــام هبا املرتبطني واألفــــراد املتحــــدة
جزر اإلقليمي ليشــــمل التطبيق مّددت الحق وقت ٦ شــــباط/فرباير ١٩٩٥، ويف يف أوروبا اململكة يف إىل
األول/ديسمرب ٢٠٠٠ ٨٦. كانون يف ١٨ وأروبا األول/ديسمرب ١٩٩٧ كانون ١٧ يف اهلولندية األنتيل

 ١٩٥٣ لعام واســــتعماله دوليًا وباجلملة به واالجتار األفيون وإنتاج اخلشــــخاش نبتة زراعة وتنظيم حتديد انظر أيضًا بروتوكول ٨٤

واالتفاقية (املادة ١٢)؛ ١٩٥٦ لعام بالرق واملمارسات الشبيهة واألعراف الرقيق وجتارة الرق إلبطال التكميلية واالتفاقية ٢٠)؛ (املادة
(املادة ٤٢). ١٩٦١ لعام للمخدرات الوحيدة

.١٦٦ الصفحة ،(٢٠٠٠) A. Aust, Modern Treaty Law and Practice :انظر  ٨٥

األنتيل  من جزر جزًءا كانت اليت أروبا ”جزيرة بأن األول/ديسمرب ١٩٨٥ كانون يف ٣٠ العام األمني هولندا أبلغت حكومة  ٨٦

وظلت الثاين/يناير ١٩٨٦“. كانون ١ من اعتبارًا هولندا مملكة ضمن مســــتقل كبلد الداخلي الذايت حكمها على ســــتحصل اهلولندية
جزًءا أروبا تعد مل (اليت اهلولندية األنتيل جزر على تنطبق أروبا، فيها األنتيل، مبا جزر على تنطبق اليت اململكة، أبرمتهــــا الــــيت املعاهــــدات

الثاين/يناير ١٩٨٦. كانون ١ بعد أروبا، وعلى منها)
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أســــاس  على اإلقليمي واالســــتبعاد اإلقليمي التطبيق إعالناهتا بشــــأن نيوزيلندا - تصدر نيوزيلندا
١٠ نيســــان/أبريل  مؤرخة العام األمني إىل وجهتها برســــالة نيوزيلندا، أعلنت فمثًال حدة. على حالة كل
املعاهدات أســــاس على املتخذة اإلجراءات مجيع تعترب أن الدويل، للقانون وفقًا ”نيوزيلندا، بأن ،٢٠٠٢
ذو املعاهدة صك يتضّمن مل ما لنيوزيلندا وتابعًا بنفسه نفسه حيكم ال إقليمًا بوصفها توكيالو لتشمل متتد
متوز/يوليه ٢٠٠٢ على بروتوكول ١٩ يف نيوزيلندا وعندما صّدقت ذلك“. خبالف صرحيًا حكمًا الصلة

ملكافحة  األمم املتحدة املكمل التفاقية واجلو والبحر الرب طريق هتريب املهاجرين عن ملناهضة ٢٠٠٠ عام
يشمل توكيالو. ال التصديق أن أعلنت ،٢٠٠٠ لعام الوطنية عرب املنظمة اجلرمية

مملكة  تشــــمل إىل أن ملزمة، أن تكون على عن موافقتها تعبريها عند الدامنرك، جتنح - الدامنرك
٢٢ متوز/يوليــــه ٢٠٠٣ بأّن  يف تلقاها رســــالة الدامنرك األمــــني العام يف أبلغت الدامنــــرك بكاملهــــا. وقــــد
واستبعدت وغرينالند“. فارو جزر يف ذلك مبا بكاملها، مملكة الدامنرك عادة تشمل الدامنرك ”تصديقات
األساسي روما نظام على الدامنرك حكومة عندما صّدقت فمثًال، بعض األقاليم. الدامنرك، أحيانًا، حكومة

لن  األساســــي ”النظام يف ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ أعلنت أن ١٩٩٨ لعــــام الدولية للمحكمــــة اجلنائيــــة
أو غرينالند“. فارو جزر على آخر، حىت إشعار يطبق،

منطقــــة معّينة معاهدة على تطبق حبيث الشــــعبية الصني فيمــــا يتعلق جبمهورية وُطّورت ممارســــة
يف تلك الشعبية نفسها طرفًا الصني مجهورية مل تكن إن حىت سابقة إشــــراف ســــلطة ظل يف منطبقة كانت
أصبحت وعندما ومــــاكاو. هبونغ كونغ يتعلق فيما الشــــعبية الصني مجهورية حالة هــــي املعاهــــدة. وهذه
إىل الشعبية الصني أحالت حكومة الصني الشعبية، مجهورية سيادة حتت خاصة إدارية منطقة كونغ هونغ
حكومة أحالت وباملثل، متوز/يوليه ١٩٩٧ ٨٧. ١ من اعتبارًا كونغ هونغ مركز بشأن رسالة العام األمني

األول/ديسمرب  كانون ٢٠ من اعتبارًا ماكاو مركز بشأن رســــالة العام األمني إىل الشــــعبية الصني  مجهورية
الصني كانت اليت املعاهدات أدرجت فيه األول الذي املرفــــق (أ) مرفقان: ١٩٩٩ ٨٨. وُأحلق بالرســــالتني

اإلدارية  كونغ هونــــغ منطقة ١ متوز/يوليــــه ١٩٩٧ على مــــن اعتبارًا تنطبــــق، واليت فيهــــا عندئــــذ طرفــــًا
التوايل، على اخلاصة، اإلدارية ماكاو منطقة على األول/ديسمرب ١٩٩٩، كانون ٢٠ من واعتبارًا  اخلاصة،
تنطبق على كانت واليت فيها الصني طرفًا تكــــن مل املعاهدات اليت ُأدرجت فيه الذي و(ب) املرفــــق الثــــاين

واليت  اخلاصة، اإلدارية كونغ هونغ منطقة على يف االنطباق وتستمر متوز/يوليه ١٩٩٧ ١ هونغ كونغ قبل
ماكاو  منطقة على االنطباق يف وتستمر األول/ديســــمرب ١٩٩٩ ٢٠ كانون كانت تنطبق على ماكاو قبل
إذا ما تقرير املرفقني يتعّين من أّي يف مل تدرج اليت يتعلق باملعاهدات وفيما التوايل. على اخلاصة، اإلدارية
اإلدارية هونغ كونغ منطقة على تنطبق املعاهدة كانت إذا حتديدًا يبني إعالنًا أصدرت قد الصــــني كانــــت

كلتيهما. املنطقتني على ينطبق أو اخلاصة اإلدارية ماكاو منطقة على أو اخلاصة
إىل  ٢٦٣ من الفقرات انظر اإلقليمي، التطبيق أحكام بشأن العام األمني ممارســــة على (لالطالع

املمارسة). ٢٨٥ من موجز

الصني مجهورية وحكومة الشــــمالية وآيرلندا العظمى اململكة املتحدة لربيطانيا حكومة عن الصادر املشــــترك ”اإلعالن انظر: ٨٧

عنوان حتت ،٢ املالحظة التارخيية، املعلومات يف األول/ديســــمرب ١٩٨٤“ ١٩ كانون يف كونغ، املوّقع هونغ مســــألة الشــــعبية بشــــأن
األول/ كانون ٣١ احلالة يف ،(ST/LEG/SER.E/21) “العام األمني املودعة لدى األطراف املتعّددة املعاهدات ”حالــــة يف ”الصــــني“،

.٢٠٠٢ ديسمرب
يف ماكاو، املوّقع مسألة بشأن الربتغال وحكومة مجهورية الشعبية الصني مجهورية حكومة عن الصادر املشترك ”اإلعالن انظر: ٨٨

املودعة املتعّددة األطراف يف ”حالة املعاهدات ”الصني“ عنوان ٣، حتت املالحظة التارخيية، املعلومات يف ١٣ نيســــان/أبريل ١٩٨٧“
األول/ديسمرب ٢٠٠٢. كانون ٣١ احلالة يف ،(ST/LEG/SER.E/21) “العام لدى األمني
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االحتادية األحكام - ٦
يف االحتادية“ ”األحــــكام مبوجب الصادرة اإلعالنــــات اإلقليمي عن التطبيق إعالنــــات ختتلــــف
األخرى أو الوحدات املقاطعات أو للدول التشــــريعي االختصاص ضمن يدخل موضوعها اليت املعاهدات
الدولية التجارة يف املستحقات إلحالة املتحدة األمم اتفاقية من و(٢) (١) ٣٥ املادة وتنص لالحتاد. املكّونة

يلي: ما على ،٢٠٠١ لعام

اإلقليمية الوحدات على التطبيق
خمتلفة فيما يتعلق  قانونيــــة نظم تطبــــق فيها أكثر أو وحدتــــان إقليميتان إذا كانــــت للدولــــة  - ١
على تسري االتفاقية وقت أّن هذه أّي يف تعلن أن الدولة لتلك جيوز االتفاقية، هذه تتناوهلا اليت باملسائل
تستعيض أن هلا جيوز كما الوحدات، من تلك أكثر أو فقط وحدة واحدة على أو اإلقليمية وحداهتا مجيع

آخر. السابق بإعالن إعالهنا عن وقت أّي يف
هذه االتفاقية ٨٩. عليها تسري اليت صراحـة، الوحدات اإلقليمية اإلعـالنات، هـذه يف ُتبّين - ٢
أو التجاري بالقانون املتعلقــــة املعاهدات يف ما تســــتخدم، أكثر االحتادية، األحــــكام وتســــتخدم
الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم وضعتها جلنة اليت كتلك أو القانون الدويل اخلاص، القانون اخلاص

القانون اخلاص. ومعهد توحيد

نفسه باملوضوع املتصلة املتتالية املعاهدات تطبيق - باء
على ما يلي: ١٩٦٩ لعام فيينا ٣٠ من اتفاقية املادة تنص

نفسه باملوضوع املتصلة املتتالية املعاهدات تطبيق
واملنظمات الدول والتزامات حقوق حتدد املتحدة، املادة ١٠٣ من ميثاق األمم مراعاة مع - ١

التالية. للفقرات وفقًا متتالية متصلة باملوضوع نفسه معاهدات يف األطراف الدولية
أهنا  أو الحقة، أو ســــابقة أخرى خاضعــــة ملعاهدة على أهنا حتديدًا املعاهــــدة حينمــــا تنــــص  - ٢ 

األخرى. املعاهدة هذه ألحكام الرجحان يكون معها، اعتبارها متنافية ينبغي ال
أن  دون ولكن الالحقة املعاهدة يف أيضًا املعاهدة السابقة أطرافًا أطراف تكون مجيع حينما - ٣
بقدر السابقة إّال املعاهدة تطبق ال ،٥٩ املادة مبوجب هبا العمل موقوفًا أو منتهية املعاهدة السابقة تكون

أحكام املعاهدة الالحقة. مع أحكامها متوافقة تكون ما
يلي: ما يطبق السابقة، املعاهدة أطراف مجيع الالحقة املعاهدة تشمل ال حينما  - ٤

تطبق القاعدة املعاهدتني كلتا يف طرف منهما كل طرفــــني دولتني بني العالقــــات يف ( أ )
٣؛ الفقرة يف عليها نفسها املنصوص

فقط، منهما واحدة طرف يف ودولة املعاهدتني كلتا يف طرف دولة العالقات بني يف (ب)
يكون املتبادلــــة للمعاهدة اليت والتزاماهتما املعنيني الطرفــــني الدولتني حقوق ختضــــع

فيها. طرفًا كالمها
هبا وقف العمل أو إهنــــاء املعاهدة مســــائل باملادة ٤١، أو بأية مســــألة من الفقرة ٤ ختــــل ال  - ٥
نتيجة دولية منظمة دولة أو إىل بالنســــبة تنشــــأ قد باملســــؤولية تتعلق ٦٠، أو بأية مســــألة املادة مبوجب
ملنظمة مبوجب دولة أو إىل بالنســــبة عليها املترتبة االلتزامات مع أحكامها تتناىف تطبيق معاهدة أو إبرام

أخرى. معاهدة

الدويل البيع بعقود املتعلقة املتحــــدة واتفاقية األمم (املادة ١٣)؛ ١٩٩٩ لعام الســــفن حجز بشــــأن الدولية انظــــر أيضًا االتفاقية  ٨٩

(املادة ٩٣). ١٩٨٠ لعام للبضائع
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نفسه املربمة  باملوضوع املتعلقة املتتالية املعاهدات ١٩٦٩ متّيز بني لعام فيينا ٣٠ من اتفاقية واملادة
خمتلفة. أطراف بني نفسه املتعلقة باملوضوع املتتالية واملعاهدات األطراف نفسها بني

مبدأ ينطبق نفســــها، األطراف بني املربمة نفســــه باملوضوع املتتالية املتعلقة املعاهدات ويف حالــــة
يف  معاهدة سابقة أيضًا أطرافًا يف يكون األطراف عندما فإنه وبالتايل ٩٠ ينسخ السابق“ الالحق ”القانون
٥٩ من اتفاقية املادة مبوجب هبا العمل يتوقف أو الســــابقة املعاهدة ُتنهي أن دون ولكن الالحقة املعاهدة
وهكذا الالحقة. املعاهدة أحكام مع تتوافق أحكامها ما بقدر السابقة املعاهدة تطّبق ،١٩٦٩ ٩١ فيينا لعام
املعاهدة السابقة تعديل إهناء أو قصدوا قد األطراف أّن ُيفترض خمالفة، نية على دليل هناك يكن مل ما فإنه،

السابقة. املعاهدة الحقة تتناىف مع ملعاهدة إبرامهم لدى
إذا نفسها تطبق القاعدة خمتلفة، أطراف بني نفسه باملوضوع املتعلقة املعاهدات املتتالية حالة ويف
األطراف يف بني فيما فقط ولكن الســــابقة، املعاهدة أطراف مجيع املعاهدة الالحقة يف األطراف مل يشــــمل

املعاهدتني. كلتا
يكون اليت فاملعاهدة فقط، املعاهدتني واحدة من وطرف يف املعاهدتني كلتا يف بني طرف فيما أما

.٩٢ حتكم حقوقهما والتزاماهتما اليت هي فيها طرفًا كالمها
املتتالية املعاهدات بتطبيق املتعلقة األحكام

باملوضوع يتعلق فيما املتتالية املعاهدات تطبيق يف تقرير األولوية يف املتفاوضة الدول ترغب عندما
أو الســــابقة واملعاهدة اجلديدة املعاهدة العالقة بني بشــــأن أحكامًا تتضّمن اخلتامية األحكام فإّن نفســــه،

نفسه. املوضوع املقبلة بشأن املعاهدات
اليت املعاهدات وتعّقد عدد تزايد بسبب تثار بصورة متزايدة املتتالية بني املعاهدات العالقة ومسألة
،١٩٦٩ لعام فيينا ٣٠ من اتفاقية املادة عليها العامة اليت تنص القواعد تكون ال وقد الدول. فيهــــا تدخــــل
األطراف تقرر فقد ومن مث معّينة. معاهدة تطبيق باألولوية يف يتعلق فيما الناشئة املشاكل كافة ملعاجلة كافية
نفسه، باملوضوع املتعلقة أخرى وأحكام أية معاهدة املعاهدة تلك أحكام بني للعالقة التصدي معاهدة يف
املتتالية. وإحدى املعاهدات تطبيق يف تقرر األولوية املعنية، اليت املعاهدة يف األحكام، أو البنود ذلك يف مبا
أية أو أو معاهدة الحقة ســــابقة مبعاهدة عالقتها حتدد أحكامًا املعاهدة تضمني هي ذلك الطــــرق لتحقيــــق

الحقة. أو سابقة معاهدة
ُمقبل،  أو قائم آخر، اتفاق دويل أّي امليثــــاق على ألحكام املتحدة األولوية ميثاق األمم ويعطــــي

:١٠٣ املادة عليه ما نصت حنو على وذلك
التزام أّي مع هذا امليثاق ألحكام املتحدة وفقًا أعضاء األمم هبا يرتبط اليت تعارضــــت االلتزامــــات إذا

امليثاق. هذا على املترتبة اللتزاماهتم فالعربة به يرتبطون آخر دويل
ســــابقًا املعاهدات املربمة على لبعضها الغلبة أو جلميع أحكامها أّن على أيضًا املعاهدة تنص وقد
والعشرين السادسة املادة يف ،١٩٩٩ لعام الغذائية املعونة اتفاقية وتنص معّينة. معاهدة على أو عامة بصفة

يلي: ما على

املعاهدات  يعين بأنه وهذا يفّسر نفسه“، باملوضوع ”املتعلقة املتتالية إىل املعاهدات ١٩٦٩ لعام فيينا املادة ٣٠ من اتفاقية تشري ٩٠

يرجح، الذي هو اخلاص القانون فإّن اخلاص، الطابع يف أخرى معاهدة مع معاهدة تشــــارك حالـة بـيـد أنـه يف نفســــه. ذات الطابع العام
خمالفة. عن نّية ضمنًا، أو صراحة املعاهدة، تعّبر مل ما

الحقة. إبرام معاهدة ضمنًا من املفهوم هبا العمل أو وقف املعاهدة إهناء بشأن ،١٩٦٩ لعام فيينا املادة ٥٩ من اتفاقية انظر ٩١

األطراف فقط“  بني بعض املعاهدات املتعّددة األطراف يف تغيري إحداث على بشــــأن ”االتفاقات اإلخالل باملادة ٤١ عدم مع ٩٢

.١٩٦٩ لعام فيينا من اتفاقية الحقة“ معاهدة إبرام من ضمنًا املفهوم هبا وقف العمل أو ”إهناء املعاهدة بشأن ٥٩ واملادة
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للحبوب الدويل االتفاق
الصكوك أحد وتكون املوسعة، بصيغتها ،١٩٩٥ لعام الغذائية املعونة اتفاقية االتفاقية حمل هذه حتل

.١٩٩٥ لعام للحبوب الدويل لالتفاق املكونة
باملعاهدات وجه التحديد العالقة على ،١٩٨٢ لعــــام البحار لقانون املتحدة اتفاقية األمم وتبــــني

يلي: ما على تنص اليت ٣١١ املادة يف وذلك األخرى،
اتفاقيات جنيف لقانون  على الغلبــــة فيها، األطراف الدول بني االتفاقية، فيما هلــــذه تكــــون  - ١

٢٩ نيسان/أبريل ١٩٥٨. يف املوّقعة البحار
اتفاقات أخرى  عن الناشــــئة والتزاماهتا الدول األطراف حقــــوق من االتفاقية ال تغــــري هذه  - ٢
بالتزاماهتا وفائها علــــى أو دول أطــــراف أخرى حبقوقها متتع على تؤثر االتفاقيــــة وال هذه تتماشــــى مــــع

هذه االتفاقية. مبوجب
هذه  أحكام سريان تعلق أو تعدل اتفاقات عقد األطراف الدول أكثر من لدولتني أو جيوز - ٣
هذه بأحكام متعلقة تكون أن ال على بينها، فيما على العالقــــات إّال للتطبيق تكــــون قابلة وال االتفاقيــــة،
تطبيق ال متس وأن ومقصدها، االتفاقية هلدف هذه الفّعال التنفيذ مع عليها يتناىف اخلروج الــــيت االتفاقيــــة
أطراف دول متتع تلــــك االتفاقيات يف أحكام تؤثر أن ال على وكذلك فيها املتضّمنة األساســــية املبــــادئ

االتفاقية. هذه بالتزاماهتا مبوجب وفائها يف أو حبقوقها أخرى
أحكام معاهدة على الغلبة ألحكام املعاهدة املعنية تكــــون أن يف املتفاوضة ترغــــب الدول مل وإذا
تكون لن الغلبة أن يبيّــــن نصًا تضّمنها أن فيمكن بعــــد، أبرمت فيما معاهدة حــــىت أو أُبرمــــت يف الســــابق
إلحالة األمم املتحدة اتفاقية من (١) ٣٨ املادة املثال، تنص ســــبيل فعلى كلها. أو املعاهدة أحكام لبعض

على ما يلي: ٢٠٠١ لعام الدولية التجارة يف املستحقات

أخرى مع اتفاقات دولية التنازع
على  وحيكم يربم، أن أو ميكن قد أبرم، كان دويل اتفاق أّي على غلبة هلــــذه االتفاقية ليــــس  -  ١

االتفاقية. هلذه االتفاق، أن ختضع شأهنا، لوال ذلك معاملة من وجه اخلصوص
١٩٨٠ على  لعام الدويل للبضائع البيع بعقود املتعلقة املتحدة األمم ٩٠ من اتفاقية املــــادة وتنــــص

يلي: ما
تتعلق أحكامًا ويتضّمن ُيعقد قد عقده أو مت أن سبق اتفاق دويل أّي الغلبة على االتفاقية هلذه ليس
أطراف دول يف لألطراف التجارية تكون أماكن األعمال االتفاقية، شريطة أن هذه حتكمها اليت باملسائل

االتفاق. هذا يف
من للحد والالسلكية السلكية االتصاالت موارد تامبري املتعلقة بتقدمي ١٠ من اتفاقية املادة وتنص

على ما يلي: ١٩٩٨ لعام اإلغاثة ولعمليات الكوارث

األخرى الدولية باالتفاقات العالقة
األخرى الدولية االتفاقات عن املنبثقة األطراف الــــدول والتزامات حقوق يف االتفاقية هذه ال تؤثــــر

الدويل. القانون عن أو
أنه التحديد وجه على املعاهــــدة تبني أن لُتســــتبقى، جاز القائمة األعلى وإذا كانــــت املســــتويات
األعلى. املســــتويات هذه مثل على تنص اليت األخرى املعاهدات مع هناك أّي تضارب يكون ال أن ينبغي
الثالثة املادة وتنص ونزع الســــالح. حقوق اإلنســــان يف معاهدات توجد ما أكثر األحكام وتوجــــد هــــذه
وتدمري تلك األسلحة الكيميائية األســــلحة واستعمال وختزين اســــتحداث وإنتاج حظر اتفاقية من عشــــرة

على ما يلي: ١٩٩٢ لعام
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الدولية األخرى باالتفاقات االتفاقية عالقة
أية التزامات األشــــكال مــــن من شــــكل ينتقص بأّي حيّد أو بأنه يفســــر ما ليــــس يف هــــذه االتفاقية
وللوســــائل شــــاهبها ما الســــامة أو أو اخلانقة احلريب للغازات االســــتعمال بروتوكول حظر مبوجب دولة
اســــتحداث حظر اتفاقية ومبوجب ١٧ حزيران/يونيه ١٩٢٥، يف جنيف املوّقع عليه يف البكتريولوجية،
يف عليها تلك األسلحة، املوّقع وتدمري والتكســــينية (البيولوجية) البكتريولوجية األســــلحة وختزين وإنتاج

١٠ نيسان/أبريل ١٩٧٢. يف وواشنطن وموسكو لندن
أو الضرر مفرطة ميكن اعتبارهــــا معّينة تقليدية أســــلحة اتفاقية حظر أو تقييد اســــتعمال وتنــــص

على ما يلي: ٢ املادة يف ،١٩٨٠ لعام األثر عشوائية

األخرى الدولية باالتفاقات العالقة
يفرضها اليت االلتزامات من ينتقص بأنه يفّســــر ما املرفقة بروتوكوالهتا يف أو االتفاقية هذه ليس يف

املتعاقدة. السامية األطراف على يف النـزاع املسلح املنطبق الدويل اإلنساين القانون
على ما يلي: ٢٣ املادة يف ،١٩٧٩ لعام املرأة التمييز ضد أشكال مجيع على القضاء اتفاقية وتنص
واملرأة الرجل بني املســــاواة لتحقيق تيســــريًا أكثر أحكام تكون أّي ميس االتفاقية ما هــــذه ليــــس يف

وتكون قد وردت:
األطراف؛ الدول تشريعات دولة من يف ( أ )

الدولة. تلك إىل بالنسبة نافذ دويل آخر اتفاق أو معاهدة يف أية اتفاقية أو أو (ب)

املنازعات تسوية - جيم
ينبغي أنه على أمور، مجلــــة ١٩، يف اجلزء الدولية، املنازعات تســــوية بشــــأن مانيال ينــــص إعالن
من فّعالة االقتضاء، أحكامًا حسب األطراف، املتعّددة االتفاقات الثنائية واالتفاقيات ”يف تدرج أن للدول

.٩٣ بالطرق السلمية“ االتفاقيات أو االتفاقات تلك تطبيق أو تفسري الناشئة عن املنازعات تسوية أجل
ال وبعضها املنازعات. تسوية بشــــأن مفّصلة عادة أحكامًا املتعّددة األطراف املعاهدات وتتضّمن
أو النتهاك نتيجة (مثًال، املعاهدة عــــن ادعاء أو خالف أو نـزاع نشــــأ ما وإذا أّولية. أحكامــــًا يتضّمــــن إّال
جرى، ولقد بالغة. أمهية هذه األحكام تكتســــي ذلك) وما إىل باألداء، ملســــائل تتعلق احتيال أو خطأ أو
يف املنازعات تســــوية أحكام على معاهدات يف األطراف الدول اعتمــــدت أن شــــائعًا، وإن مل يكــــن ذلك

تسوية قضايا هامة.
أو التشاور التفاوض مثل تســــوية املنازعات آليات بشــــأن على أحكام املعاهدات تنص وميكن أن
مثل القضائية، التسوية أو التحكيم، أو األفرقة، إجراءات أو املســــاعي احلميدة، أو الوســــاطة أو أو التوفيق

الدولية. العدل حمكمة اللجوء إىل
التسوية إىل اللجوء أما لتسوية املنازعات، الرمسية غري الوسائل إىل عادة البداية يف اللجوء ويكون

األخري. املالذ فهو القضائية
التفاوض طريق عن املعاهدة بتلك يتعلق فيما ينشأ نـزاع أّي تسوية معاهدة يف األطراف حتاول وقد
من بكثري يســـمح وهذا بالطرق الدبلوماســـية. عادة وذلك ســـرية، بصورة بينها فيما أو التشـــاور املباشـــرين
النحو هذا حتّل على من املنازعات العظمى الغالبية أّن العملية. والواقـــع على تشـــرف األطراف بينما املرونة،
حل الوصول إىل بتيسري يقوم ثالث شخص اشتراك تقتضي احلميدة والوساطة واملساعي عن األضواء. بعيدًا

الثاين/نوفمرب ١٩٨٢. تشرين املؤرخ ١٥ العامة ١٠/٣٧ اجلمعية قرار انظر ٩٣
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مها: القضائية والتسوية للتحكيم خاصيتان وهنالك النـزاع. حل يف النـزيهة ملساعدة املشـــورة يقدم أو وســـط
الثالث ويكون الطرف قرار يتخذه و(٢) فيها، للبت ثالث طرف على املنازعات عرض (١) اتفاق مسبق على
إشـــرافًا لألطراف ألّن القضائية التســـوية على التحكيم األطراف آثر احلاالت من كثري ويف للطرفني. ملزمًا
هيئة التحكيم املحكمة أو القضائية أّن التســـوية آلية ميزات ومن أســـرع. فيها البت ويكون العملية أكثر على
الدولية العدل حمكمة وللجوء إىل املنازعات. لسماع موجودون القضاة وكذلك فإّن واإلجراءات قائمة فعًال
األطراف تتحّمل ال ولذا املتحدة ميزانية األمم يف األعضاء اشتراكات من ممولة أهنا وهي للطرفني أخرى فائدة

األخرى). القضائية التحكيم واهليئات هيئة حالة تتحّمل يف (كما املحكمة كامل تكاليف
امليثاق وهو  من (٣) املادة ٢ حتتويه الذي األساسي املبدأ املتحدة ٣٣ من ميثاق األمم وتبّين املادة

املنازعات: لتسوية السبل شيوعًا أكثر وتدرج السلمية بالوسائل املنازعات حل األطراف على يتعّين أنه
واألمن الدويل  الســــلم يعّرض حفظ أن اســــتمراره شــــأن من نـزاع أّي جيب على أطراف  - ١
والتسوية والتحكيم والتوفيق والوساطة والتحقيق املفاوضة بطريق بدء ذي بادئ حله أن يلتمسوا للخطر
يقع اليت الســــلمية الوســــائل غريها من أو اإلقليمية والتنظيمات الوكاالت إىل يلجــــأوا أن أو القضائيــــة،

اختيارها. عليها
رأى  الطرق إذا النـزاع بتلك من بينهم ما يسّووا أن إىل النـزاع أطراف األمن جملس ويدعو - ٢

ضرورة لذلك.
الدولية يف  العدل حمكمة إىل الحق وقت يف مث اللجوء يعقبها التحكيــــم اليت املفاوضات تنعكــــس - أ 
وتنص املادة .١٩٩٠ لعام ُأســــرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية

يلي: ما على منها ٩٢
هذه  تفســــري حول األطراف الدول مــــن أكثر أو دولتني بــــني نـزاع أّي خيضــــع للتحكيــــم  - ١
مل فإذا الدول. هذه من واحــــدة طلب على بناًء املفاوضات، طريق عن يســــّوى االتفاقيــــة أو تطبيقهــــا ال
التحكيم، أمر االتفاق على تنظيم من التحكيم، طلب تاريخ من أشــــهر ســــتة خالل يتمكن األطراف،
للنظام األساســــي يقدم وفقًا بطلب حمكمة العدل الدولية إىل النـزاع إحالة األطراف تلك من ألّي جاز

للمحكمة.
إليها،  االتفاقية أو االنضمام هذه على التصديق أو التوقيع وقت تعلن، أن طرف دولة لكل - ٢
بتلك  ملزمة األخرى األطــــراف الدول تكون وال املادة، هذه ١ من بالفقرة ملزمــــة نفســــها أهنــــا ال تعترب

القبيل. من هذا أصدرت إعالنًا دولة طرف أية إزاء الفقرة
يف  اإلعالن هذا أن تسحب هذه املادة من إعالنًا وفقًا للفقرة ٢ أصدرت طرف دولة ألّي - ٣

.٩٤ لألمم املتحدة العام األمني إىل توجهه بإشعار أّي وقت
اآلليات إىل اللجــــوء قبل األطراف، مجعيــــة تدخل طريق املنحى عن السياســــّي وينعكــــس احلــــل
حيل أن جيب هنا فالنـزاع .١٩٩٨ لعام الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف الرمسية،
بعد من مث الدول األطراف إىل مجعية النـزاع إحالة تتلوها أشــــهر ثالثة فترة غضون بالتفاوض يف

يلي: ما على من النظام األساسي ١١٩ املادة وتنص الدولية. العدل حمكمة إىل ذلك
املحكمة. من بقرار للمحكمة القضائية بالوظائف يتعلق نـزاع أّي ُيسّوى - ١

الدول األطراف  من أكثر أو دولتــــني بني نـزاع آخر أّي األطراف الــــدول إىل مجعية حيــــال  - ٢
من أشهر غضون ثالثة يف املفاوضات طريق عن ُيسّوى ال األساسي النظام هذا تطبيق أو تفســــري بشــــأن

من وغريه التعذيب مناهضة واتفاقية (املادة ٢٩)؛ ١٩٧٩ لعام املرأة التمييز ضد أشــــكال مجيع انظر أيضًا اتفاقية القضاء على ٩٤

طريق املهاجرين عن هتريب مكافحة وبروتوكول (املادة ٣٠)؛ ١٩٨٤ لعام املهينة أو الالإنســــانية أو القاســــية العقوبة أو ضروب املعاملة
(املادة ٢٠). ٢٠٠٠ لعام الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة املكمل التفاقية األمم واجلو، والبحر الرب
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أخرى وسائل أية بشأن توصيات أن تتخذ النـزاع أو تسوية إىل ذاهتا هي تسعى أن وجيوز للجمعية بدايته.
املحكمة. لتلك وفقًا للنظام األساسي الدولية العدل حمكمة إىل إحالته ذلك يف مبا لتسوية النـزاع،

املثال، سبيل فعلى املنازعات تسوية آليات من واســــعة مبجموعة أيضًا املعاهدات بعض وتســــمح
واملؤثرات املخدرات يف املشــــروع غري االجتار ملكافحة املتحدة األمم ٣٢ من اتفاقية املادة تنص

على ما يلي: ١٩٨٨ لعام العقلية
املنازعات تسوية

األطراف  على كان تطبيقها، أو االتفاقية هذه بشأن تفسري أكثر أو طرفني بني نـزاع نشأ إذا - ١
أو التحكيم التوفيق أو أو أو الوســــاطة التحري أو طريق التفاوض النـزاع عن لتســــوية معًا أن تتشــــاور

ختتارها. اليت السلمية الوسائل من ذلك غري أو القضائية اإلجراءات اإلقليمية أو اهليئات اللجوء إىل
طلب  على حيال، بناًء املادة هذه من الفقرة ١ يف املوضحة تسويته بالطريقة تتعذر نـزاع أّي - ٢

فيه. للبت العدل الدولية حمكمة إىل النـزاع، األطراف يف من أّي
الفرعية  الفقرة إليها يف املشــــار اإلقليمية االقتصادي التكامل منظمات من منظمة كانت إذا - ٣
املادة، جاز هلا  هذه من الفقرة ١ املوضحة يف بالطريقة تســــويته تتعذر يف نـزاع ٢٦ طرفًا من املادة (ج)
الدولية العدل استصدار فتوى من حمكمة املتحدة، األمم يف دولة عضو طريق املجلس، عن إىل أن تطلب

للنـزاع. حامسة الفتوى هذه وتعترب للمحكمة األساسي النظام من ٦٥ للمادة وفقًا
أو  عليها أو املوافقة قبوهلا أو عليها التصديق أو االتفاقية هذه توقيع وقت دولة، لكل جيوز - ٤
أو الرمسي اإلقرار وثيقة إيداع أو التوقيع وقت للتكامل االقتصادي، إقليمية منظمة إليها، ولكل االنضمام

األخرى  األطراف وتكون املادة. هذه من و٣ ٢ ملتزمة بالفقرتني تعترب نفسها ال أهنا تعلن أن االنضمام،
اإلعالن. هذا عنه يكون قد صدر طرف أّي إزاء و٣ ٢ بالفقرتني من االلتزام حل يف

اإلعالن  هذا يســــحب املادة أن هذه إعالن وفقًا للفقرة ٤ من عنه صدر طرف ألّي جيوز - ٥
األمني العام. إىل يوجه وقت بإشعار أّي يف

من  فإّن للمعاهدات، األحكام اخلتامية يف املنازعات تسوية آليات معظم بشأن نص يرد حني ويف  - ب
األحكام اخلتامية. املعاهدة عدا من أخرى أماكن يف املنازعات لتســــوية أحكام أن توجد املمكن

عشــــر  الثالث الفصل يف املنازعات ٢٠٠٠ الذي ينظم تســــوية لعام للُبن الدويل االتفــــاق انظــــر:
”األحكام املعنون عشر الرابع الفصل يف واملنازعات والشــــكاوى“ وليس ”املشــــاورات املعنون

يلي: على ما االتفاق من هذا ٤٢ املادة وتنص اخلتامية“.
والشكاوى املنازعات

على بالتفاوض، بناًء تتم تســــويته ومل تطبيقه أو االتفاق هذا تفســــري بشــــأن نـزاع حيال أّي  (١)
بشأنه. املجلس الختاذ قرار إىل عضو، أّي طرف طلب

املادة، جيوز هذه من أحكام الفقرة (١) مبوجب املجلس إىل النـزاع فيها أحيل قضية أية يف (٢)
بأن املجلس إىل يطلبوا أن األصوات، جمموع ال يقل عن ثلث ما هلم الذين لألعضاء أو لغالبية األعضاء،
يتعلق فيما املادة هذه من (٣) الفقرة يف إليه املشار االستشاري الفريق رأي املوضوع، حبث بعد يطلب،

قرار. اختاذ قبل النـزاع عليها ينطوي اليت باملسائل
من: االستشاري الفريق يتألف ذلك، خالف باإلمجاع املجلس يقرر مل ما (أ) (٣)

يف الداخلة نوع تلك مســــائل من واســــعة يف خبربة يتمتع أحدمها شــــخصني،  ‘١’
ويســــميها األعضاء القانون، جمال يف وخــــربة مبكانة اآلخر ويتمتــــع النـــــزاع

املصدرون؛
املستوردون؛ األعضاء يسميهما شخصني مماثلني ‘٢’
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مبوجب أحكام تسميتهم الذين متت األربعة األشخاص باإلمجاع خيتاره رئيس ‘٣’
رئيس يســــميه االتفــــاق، يف و(٢) أو إن أخفقــــوا (١) الفرعيتــــني الفقرتــــني

املجلس؛
االتفاق هذا يف متعاقدة أطــــراف حكوماهتا بلدان من هم لألشــــخاص الذين تكــــون (ب) 

االستشاري؛ الفريق لعضوية األهلية
تلّقي دون الشخصية بصفتهم االستشاري الفريق يف يعّينون األشخاص الذين يعمل (ج) 

حكومة؛ من أّي تعليمات
االستشاري. تدفع املنظمة تكاليف الفريق (د)

يقوم، بعد النظر الذي إىل املجلس ُبين عليها اليت االستشاري واألسباب املجلس رأي حيال (٤)
النـزاع. يف بالبت الصلة، ذات املعلومات كافة يف

عليه هذا النـزاع عرض من أشــــهر ســــتة غضون يعرض عليه يف أّي نـزاع يف املجلس يبّت  (٥)
فيه. للنظر

على االتفاق، بناًء مبقتضى بالتزاماته الوفاء أخفق يف قد عضو أّي بأّن تفيد شكوى أية حتال (٦)
املسألة. بالبت يف يقوم الذي املجلس املشتكي، إىل طلب العضو

لألصوات باألغلبيــــة املطلقة إّال االتفــــاق هذا مبوجب بالتزاماتــــه خمّال عضــــو أّي ال يعتــــرب  (٧)
ذلك طبيعة هذا االتفاق بالتزاماته مبوجب أخّل قد عضوًا بأّن إليه التوصل يتم قرار كل وحيدد املوزعة.

اإلخالل.
دون له، جيوز هــــذا االتفاق، مبوجب بالتزاماته أخّل قد عضــــوًا أن املجلــــس إىل إذا وصــــل  (٨)
ثلثي األصوات بأغلبية االتفــــاق، هذا يف أخرى مواد عليها األخــــرى اليت تنص التنفيذ بتدابــــري اإلخــــالل
إىل التنفيذي املجلس يف بصوته اإلدالء يف وحقه العضو هلذا املجلس يف التصويت تعليق حقوق املوزعة،

.٥٠ مبوجب املادة العضو من املنظمة هذا استبعاد يقرر أن للمجلس جيوز أو بالتزاماته، يفي أن
قبل شكوى نـزاع أو مسألة بشأن أية التنفيذي رأي املجلس مسبقًا يلتمس أن للعضو جيوز  (٩)

يف املسألة. املجلس ينظر أن
لتســــوية  ٢٠٠٠ نظامًا لعام عرب الوطنية املنظمة ملكافحــــة اجلرمية املتحدة األمم اتفاقيــــة وُترســــي

التايل: النحو على ٣٥ املادة يف املنازعات

املنازعات تسوية
هذه  تطبيق املنازعات املتعلقة بتفسري أو تســــوية إىل تســــعى أن األطراف على الدول يتعّين  - ١

التفاوض. خالل من االتفاقية،
االتفاقية،  هذه تطبيق أو بشأن تفسري األطراف الدول من أكثر أو دولتني بني ينشأ أّي نـزاع - ٢
إحدى طلب بناًء على تقدميه، جيــــب معقولة زمنية فترة غضون يف التفاوض طريق عن تســــويته وتتعــــذر
تاريخ ســــتة أشــــهر من بعد األطراف، الدول تلك تتمّكن مل وإذا التحكيم. إىل األطراف، تلــــك الدول
النـزاع األطراف أن حتيل الدول تلك من ألّي جــــاز التحكيم، تنظيم على االتفاق من طلــــب التحكيــــم،

للمحكمة. للنظام األساسي وفقًا بطلب الدولية العدل حمكمة إىل
أو  قبوهلا أو االتفاقية هذه التصديق على أو التوقيع تعلن، وقت أن طــــرف دولة لكل جيــــوز  - ٣
الدول  إلزام جيوز املادة. وال من هذه ٢ نفسها ملزمة بالفقرة تعترب ال أهنا االنضمام إليها، أو عليها املوافقة

هذا التحفظ. مثل أبدت طرف دولة أّي املادة جتاه هذه من ٢ بالفقرة األطراف األخرى
ذلك التحفظ  تسحب أن املادة هذه من أبدت حتفظًا وفقًا للفقرة ٣ دولة طرف ألّي جيوز  - ٤

املتحدة. لألمم العام األمني يوجه إىل بإشعار وقت أّي يف
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لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية من إىل ٢٩٩)، ٢٧٩ من (املواد عشر اجلزء اخلامس ويتضّمن
املحكمة  اختصاص فيها مبا املنازعات، لتسوية والطوعية اإللزامية للطرق التفصيل واسع تبيانًا ١٩٨٢
أّي األطراف الدول تسّوي بأن عشر اخلامس اجلزء ويقتضي االتفاقية، أنشأهتا اليت البحار لقانون الدولية
املتحدة األمم ميثاق من (٣) ٢ للمادة وفقًا السلمية بالوسائل أو تطبيقها االتفاقية بتفسري يتعلق بينها نـزاع
بطلب النـزاع، يعرض تسوية، إىل يتم التوصل مل وإذا امليثاق. من (١) ٣٣ املادة يف إليها املشار وبالوسائل
للمادة وفقًا الشأن هذا يف هلا االختصاص حتكيم هيئة أو حمكمة على النـزاع، من أطراف طرف أّي من

التحكيم وهي: أو هيئات املحاكم تلك االتفاقية من (١) ٢٨٧ املادة وتبّين .٢٨٦
السادس؛ للمرفق وفقًا املنشأة البحار لقانون الدولية املحكمة ( أ )

الدولية؛ العدل حمكمة (ب)
السابع؛ للمرفق وفقًا مشّكلة حتكيم حمكمة (ج)

املنازعات فئات من ألكثر أو لفئة الثامن للمرفق وفقًا خاص، مشّكلة حتكيم حمكمة ( (د
فيه. املحددة

االمتثال آليات
التعاهدية االلتزامات تنفيذ يف مساعدة األطراف إىل نزعة الدويل، القانون جماالت بعض يف هناك،
يتجّلى وهذا املنازعات. من حل بدًال املعاهدة رصد امتثال وإىل بدقة املعاهدة أحكام إنفاذ جمرد من بدًال

امليدان البيئي. ويف حقوق اإلنسان جمال يف
وتقدمي االمتثال بشــــأن رصــــد معقدة أحكامًا البيئية، كاملعاهدات املعاهدات، وتتضّمــــن بعــــض
هذه النقطة. الثالث التالية املعاهدات وتوضح املنازعات. لتجنب الوقاية ســــبيل على املســــاعدة لألطراف

من الوديع. املعاهدات بدًال أمانات اإلبالغ تتناوهلا متطلبات أّن بيد
األمم املتحدة  باتفاقية امللحق ١٩٩٧ لعام كيوتو بروتوكول ينص عليه الذي االمتثال نظام يتألف
ويقدم  تنفيذي. وفرع تيســــريي فرع من مكونة امتثال جلنة ١٩٩٢ من لعــــام املناخ تغري بشــــأن اإلطاريــــة
املبكر“ ”اإلنذار الفرع أيضًا ويعطي هذا لتعزيز االمتثال. لألطراف واملســــاعدة النصح التيســــريي الفرع
جيوز للمشاكل، به. واســــتجابة اخلاصة االنبعاثات بأهداف يفي ال طرفًا فيها أن ُيخشــــى اليت احلاالت يف
االمتثال. األطراف على املالية والتقنية ملســــاعدة املوارد يعبئ وأن التوصيــــات التيســــريي الفرع أن يصدر
خرباء وتقوم أفرقة الربوتوكول. اللتزاماته مبوجب امتثاله يبني وطنيًا بالغًا يقدم أن طرف كل على ويتعّين
العلمية املشــــورة لتقدمي فرعية هيئة وتوجد األطراف. مؤمتر إىل لتقدميه تقريــــر وإعداد املعلومات بتحليــــل
على املالية تقــــدم املوارد مالية فثمة آلية ذلك، على وعالوة للتنفيــــذ. فرعية هيئة وكذلــــك والتكنولوجيــــة

التكنولوجيا. نقل ذلك يف مبا تسهيلية مساعدات أو منح أساس
لعام احلدود عرب منهــــا والتخلص اخلطرة النفايات بنقــــل بشــــأن التحكم اتفاقية بازل وتتضّمــــن
األطراف االتفاقية يف املواد من عدد وُيلزم التحديد. وجه على واالمتثال التنفيذ لرصــــد ١٩٨٩، أحكامــــًا
االتفاقية مع يتنــــاىف تصّرف أّي ملنع تدابري ذلــــك يف مبا أحكامها، وإنفاذ لتطبيــــق املالئمة باختــــاذ التدابــــري
األمانة تتعاون بيئيًا، صاحلــــة بطريقة والتخلص منها نفاياهتا على إدارة البلــــدان عليه. وملســــاعدة واملعاقبة
وتعزيز اخلطرة، النفايات من باملوجود كشوف ووضع وطنية، تشــــريعات وضع يف الوطنية مع الســــلطات
بإدارة املتعلقة للسياســــة وأدوات خطط وإعداد النفايات اخلطرة، إدارة حالة وتقييم الوطنية، املؤسســــات
تتصل بالتحكم حمددة مشاكل حل أجل من للبلدان والتقنية القانونية املشورة تقدم وهي اخلطرة. النفايات
اليت والبلدان النامية البلدان تكتســــب التكنولوجيا، ونقل التدريب طريق وعن اخلطرة وإدارهتا. بالنفايات

سليمة. إدارة اخلطرة نفاياهتا إلدارة الالزمة واألدوات املهارات انتقال مبرحلة اقتصاداهتا متر
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تقاسم على ،١٩٨٧ لعام األوزون لطبقة املســــتنفدة املواد بشــــأن مونتريال بروتوكول ويشــــدد
يتعلق فيما وتتعاون األطراف هذا الشأن. األوزون املساعدة يف أمانة وتقدم األطراف، بني فيما املعلومات
ووضع التكنولوجيا نقــــل تقتضي متطلبات وهناك املعلومــــات. وتبادل العام والوعي بالبحــــوث والتنميــــة
ذلك يف مبا والتقين، املايل التعاون االعتبار. وتتيح اآلليــــة املالية يف خاصة بصفة النامية البلــــدان احتياجــــات

التكنولوجيات. نقل
األحيان من يف كثري املعاهدات“ رصــــد ”هيئات أو اللجان تعمل حقوق اإلنســــان، ويف ميــــدان
يف هبا املعترف الكفاية خرباء مســــتقلني مــــن ذوي من اللجان هذه وتتألف املعاهدات. تنفيذ علــــى رصــــد

األطراف. الدول وتنتخبهم اإلنسان حقوق ميدان

والتغيري التعديل والتنقيح - ثالثًا
عليه تنص الذي لإلجــــراء وفقًا املعاهــــدات باتفاق األطراف أحكام يف تغيريات جيــــوز إحــــداث
.١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقيــــة يف هو مدّون علــــى حنو ما العريف الدويل، عمــــًال بالقانون أو نفســــها املعاهــــدة

إىل ٤١. ٣٩ من يف املواد للتعديالت القواعد املنظمة ،١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية وتتضّمن
.(٤ - ٤ البند املعاهدات، إىل ٢٥٥، ودليل ٢٤٨ من الفقرات املمارسة، موجز أيضًا (انظــــر

أن أيضًا وجيوز املعنية. املعاهدة عليه تنص الذي لإلجراء تبعًا املعاهدة أحكام تبدل/تغّير أن جيوز
قانونًا األوقات متميزة بعض يف ”التعديالت“، اعتربت وقد جديدة. على عقد معاهدة األطراف يتفاوض

”التنقيحات“. أو ”التغيريات“ عن
التغيريات و”إحداث األطراف“ املتعّددة املعاهدات ”تعديل بني ،١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية ومتّيز

فقط“. بعض األطراف بني فيما
يف املعاهدة يؤثر إىل تبديل عام ”تنقيح“ املصطلح يشري دائمًا) (ولكن ليس األحيان من كثري ويف
من املمارسة أنه يستدل بيد املعاهدة. بعض أحكام جزئيًا يبدل الذي التعديل خالف على بكليتها، وذلك
وتنص املادة بعض. مكان يف بعضها اسُتعمل قد و”التنقيح“ و”التغيري“ مصطلحات ”التعديل“ أن على

١٩٥٧ على ما يلي ٩٥: لعام االقتصادية األوروبية اجلماعة ٢٣٦ من معاهدة
املعاهدة. هذه اقتراحات لتنقيح املجلس إىل تقدم أن عضو حلكومة أية دولة

للدعوة إىل مؤيد رأي عن اللجنة، مع االقتضاء، وعند التشــــاور مع اجلمعية، بعد املجلس، عّبر وإذ
القيام، لغرض املؤمتر عقد هذا إىل املجلــــس رئيس يدعو األعضاء، الدول حكومات ملمثلي مؤمتــــر عقــــد

املعاهدة. يف يراد إحداثها اليت التعديالت بتحديد عام، باتفاق
يف الدســــتورية لألحكام األعضاء وفقًا الدول مجيع عليها تصّدق أن بعد التعديالت هذه نفاذ ويبدأ

منها. كل
يلي: ما على ،١٩٩٢ لعام األورويب االحتاد معاهدة وتنص

نون املادة
تعديل املعاهدات  أجل للمجلس اقتراحات من تقــــدم أن للجنة أو عضو أية دولة حلكومــــة  - ١

أساسها. على االحتاد أُنشئ اليت
لدعوة مؤيدًا رأيًا اللجنة، االقتضاء، مع وعند األورويب، االحتاد مع بعد التشاور املجلس، أصدر إذا
لغرض هذا املؤمتر عقد إىل املجلس رئيــــس يدعو إىل االنعقاد، األعضاء حكومات الدول ملمثلــــي جملــــس

املادة ٢٣٦. أُلغيت ٩٥
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البنك املركزي ويستشــــار املعاهدات. تلك إحداثها يف اليت يراد التعديالت بتحديد عام، القيام، باتفاق
النقدي. املجال يف املؤسسية حالة التغيريات يف األورويب أيضًا

لكل منها. الدستورية للمقتضيات وفقًا األعضاء الدول مجيع تصدق عليها أن بعد التعديالت ويبدأ نفاذ
من  األحكام تلك يف للنظر عــــام ١٩٩٦ يف األعضاء الدول حكومات ملمثلي يعقــــد مؤمتر  - ٢

.٩٦ وباء ألف املادتني يف املبينة وفقًا لألغراض هلا، تنقيحات ُقدمت اليت املعاهدة

التعديل - ألف

املعاهدة ألحكام وفقًا التعديل - ١
املعاصرة  املعاهدات ومعظم بالتنقيحــــات. املتعلقة ألحكامها وفقًا املعاهــــدة نص يبّدل أن جيــــوز  - أ 
تنظم أحكامًا عادة املعاهدة يف إجراء التعديل ويتضّمن .٩٧ تعديلها أحكامًا بشأن آليات تتضّمن
املتحدة األمم و١٠٩ من ميثاق ١٠٨ املادتان وتنص .٩٨ نفاذها التعديالت وبدء اعتماد طريقــــة

يلي: ما على

التعديالت
١٠٨ املادة

مبوافقة صدرت إذا األمم املتحدة أعضاء مجيع علــــى امليثاق تســــري هذا على تدخل اليت التعديالت
األمن جملس أعضاء مجيع ومن بينهم املتحدة األمم أعضاء ثلثا عليها وصّدق العامة اجلمعية أعضاء ثلثي

دولة. كل يف الدستورية لألوضاع وفقًا الدائمني،

١٠٩ املادة
يف الزمان  امليثاق هذا يف النظــــر إلعادة ”األمم املتحدة“ أعضاء من عام مؤمتر عقــــد جيــــوز  - ١
األمن. جملس أعضاء من تســــعة ما ومبوافقة أعضائها ثلثي بأغلبية اجلمعية العامة حتددمها اللذين واملكان

املؤمتر. يف صوت واحد املتحدة األمم يف عضو ويكون لكل
عليه ثلثا  صّدق إذا يســــري أعضائه ثلثي بأغلبية املؤمتر به امليثاق أوصى هــــذا يف كل تغيــــري  - ٢

الدستورية. ألوضاعهم األمن وفقًا جملس يف الدائمون األعضاء بينهم املتحدة ومن األمم أعضاء
امليثاق،  هبذا بعد العمل للجمعية العامة، العاشــــرة العادية الدورة املؤمتر قبل مل يعقد هذا إذا - ٣
إذا يعقد املؤمتر وهذا عقــــده، إىل بالدعوة اقتراح العاشــــرة الدورة تلك أعمال جبدول وجــــب أن يُــــدرج

األمن. جملس من أعضاء وسبعة ما العامة اجلمعية أعضاء ذلك أغلبية قررت
اإلشــــعار  بشــــأن اإلجراء حيدد وأن جدًا املعاهدة مفصًال بتعديل املتعلق احلكم يكــــون أن جيــــوز  - ب 
على األطراف علــــى موافقة احلصول وطريقة واعتمــــاده باقتراحــــات التعديــــل، وتعميم التعديل

حقوق  التفاقية االختياري ٢٠٠٠ عام ١٢ من بروتوكول املادة وبشــــأن أثره. وتنص به االلتزام
على ما يلي: ١٩٨٩ املسلحة لعام الصراعات يف األطفال بشأن اشتراك الطفل

عقب التعديالت  األوروبية اجلماعة إنشاء معاهدة املعدلة) (بصيغتها ١٩٥٧ لعام االقتصادية األوروبية اجلماعة أصبحت معاهدة  ٩٦

ماسترخت“). (”معاهدة ١٩٩٢ لعام األورويب االحتاد معاهدة أحدثتها اليت اجلماعة معاهدات يف
التجارة الدولية يف املستحقات إلحالة املتحدة األمم للتعديل. فاتفاقية حمّددة إجراءات بشأن أحكامًا تتضّمن ال املعاهدات بعض ٩٧

الوديع بعقد  يقوم االتفاقية، يف هذه املتعاقدة الدول ثلث عن يقل على طلب ما ال أنه ”بناًء على ٤٧ إّال املادة يف تنص، ال ،٢٠٠١ لعام
لتعديل اإلجراءات يضع أن املتعاقدة، للدول مؤمتر على احلالة يتعّين هذه مثل ويف تعديلها“. أو االتفاقيــــة لتنقيح املتعاقدة للــــدول مؤمتــــر

نفاذها. بدء ذلك مبا يف االتفاقية،
أعاله. ٣ - كاف الفصل األول، الفرع انظر نفاذ التعديالت، بدء بشأن املفصل البحث على لالطالع ٩٨
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ذلك  إثر وعلى املتحدة. لألمم العام األمني لدى تودعه تعديًال تقترح أن ألّي دولــــة طــــرف  - ١
حتبذ عقد كانت مبا إذا إعالمه إليها املقتــــرح، طالبًا بالتعديل األطراف الدول بإبالغ األمــــني العام يقــــوم
على الــــدول األطراف حبذ ثلث فإذا عليها. يف املقترحات والتصويــــت للنظر األطــــراف مؤمتــــر للدول
األمم برعاية العام األمني املؤمتر، عقده هذا عقد اإلبالغ، هذا تاريخ من شهور أربعة غضون يف األقل،
اجلمعية على املؤمتر يف األطراف احلاضرة واملصوتــــة الدول أغلبية تعتمده تعديــــل أّي ويعرض املتحــــدة.

إلقراره. العامة
لألمم  العامة اجلمعيــــة أقرته املادة مىت هذه املعتمد وفقًا للفقرة ١ مــــن التعديــــل نفــــاذ يبــــدأ  -  ٢

الدول األطراف. ثلثي أغلبية املتحدة وقبلته
األطراف  الدول تظل بينما قبلته، اليت األطراف للدول ملزمًا يصبح التعديل، بدأ نفاذ مــــىت - ٣

قبلتها. قد تكون سابقة تعديالت الربوتوكول وبأّي بأحكام هذا ملزمة األخرى
التعديل. املعنية بتعميم أمانة املعاهدة تقوم العادة ويف

التعديالت آثار
األحوال  يف مبدأ ينطبق رمسيًا. وهذا هو قبلته اليت الدول إّال يلزم ال عادة بدأ نفاذ التعديل فإنه مىت - أ 
ظل معاهدة يف خمتلفة نظــــم ســــلبيًا وهو إجياد أثرًا له أّن بيد التعديالت. بدء نفاذ علــــى العاديــــة
هي أطراف اليت الدول آخر خيص ونظام التعديل؛ يف أطراف هي اليت خيص الدول فنظام واحدة.
املتحدة ملكافحة األمم اتفاقية من (٥) ٣٩ املادة يف النهج هذا وينعكس فقط. األصلية املعاهدة يف

يلي: ما على تنص اليت ،٢٠٠٠ لعام الوطنية عرب اجلرمية
على  عــــن موافقتها أعربت اليت األطراف للدول عندمــــا يبدأ نفــــاذ التعديل، يصبح ملزمــــًا  - ٥
قد سابقة تكون تعديالت وبأّي االتفاقية هذه بأحكام ملزمة األخرى األطراف الدول وتظل به. االلتزام

عليها. وافقت أو قبلتها أو عليها صّدقت
لألفراد، املضادة األلغام ونقل وإنتاج وختزين استعمال حظر اتفاقية من (٥) ١٣ املادة فإّن وباملثل،
قبلتها. اليت الدول بالنسبة إىل إّال التعديالت نفاذ يبدأ أال تشترط ،١٩٩٧ لعام األلغام تلك وتدمري

التعديل: بدء نفاذ بعد أطرافًا تصبح الدول اليت مسألة أيضًا (٥) ١٣ املادة وتتناول
مبجرد قبلته قد اليت تكون فيها األطراف الدول مجيع إىل بالنســــبة االتفاقية هلذه تعديل نفاذ أّي يبدأ
بالنســــبة التعديل نفاذ ذلك يبدأ وبعد األطراف. الدول من أغلبية القبول صكوك لدى الوديع أن تودع

قبوهلا. صك يف تاريخ إيداع املتبقية؛ الدول األطراف دولة من إىل أّي
نفاذ  بدء لدى تكون، أن املعاهــــدة يف للدول األطراف ميكن أنه على املعاهــــدة تنــــص أن وجيــــوز  - ب 
تكافؤ تكفل األطــــراف جلميع ملزمة تكون الــــيت والتعديالت التعديل. التعديــــل، ملزمة بذلــــك
القائمة اهليئات تكوين يف اخليار املفّضل للتعديــــالت هو وهذا األطراف. مجيــــع بني االلتزامــــات
بعض احلكم ألّن هــــذا مثل احلرص إزاء توخي الضروري مــــن أّن بيد علــــى أســــاس املعاهدات.

١٠٨ من  املادة مثــــًال انظر القانونيــــة املحلية. الشــــواغل بســــبب صعوبات األطــــراف قد تواجه
املرفقات  نفاذ ”بدء املعنون ٣ أعــــاله - كاف الفرع من األول املتحدة؛ والفصل األمــــم ميثــــاق

والتعديالت“.
تؤدي قد واليت الواضحة غري املعقدة أو القواعد تاليف التعديالت، إجراءات يف جيب، أنه وُيقترح
واضحة قواعد تتضّمن واليت غموض فيها ال اليت التعديالت صيغ ومن شأن عملية. صعوبات إىل
وإجراءات األطراف؛ كافــــة على للتعميم التعديالت وتقدمي اقتــــراح التعديالت؛ تنظــــم اقتــــراح
النســــبة هذه كانت ما إذا صراحة األصوات، تذكر من حمددة نســــبة اقتضت إذا (اليت االعتماد
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الوديع وتعميم التصويت)؛ إجــــراء وقت احلاضرين األطراف جلميع أو األطــــراف جبميع تتصــــل
حيث التفسري من هلا حصر ال تاليف مشاكل إىل تؤدي أن النفاذ، بدء وإجراءات املعتمد؛ للتعديل

والتنفيذ.
الشــــامل احلظر معاهدة من الســــابعة يف املادة واضحة إجراءات على ينص للتعديل ويوجد حكم

نصها: يلي وفيما ،١٩٩٦ لعام النووية للتجارب

التعديالت
املعاهدة  املعاهدة، تعديالت هلذه هذه وقت بعد بدء نفاذ أّي يف تقترح، أن طرف دولة ألية - ١
يف ،٧ للفقرة وفقًا تقترح تغيــــريات، أن أيضًا، دولــــة وألية الربوتوكــــول. ملرفقــــات أو أو للربوتوكــــول
وختضع إىل ٦. ٢ من الفقرات املبينة يف لإلجراءات التعديالت وختضع اقتراحات مرفقاته. أو الربوتوكول

.٨ الفقرة يف املبينة لإلجراءات ،٧ للفقرة وفقًا التغيريات اقتراحات
تعديل. إّال مؤمتر ويعتمده يف التعديل املقترح ُينظر ال - ٢

األطراف والوديع  الــــدول العــــام فيعممه على مجيع املدير إىل بتعديــــل ما ُيبلــــغ أّي ُمقتــــرح  -  ٣
أغلبية قامت يف املقترح. فإذا للنظر تعديلي مؤمتر عقد ينبغي كان إذا فيما األطراف الدول آراء ويلتمس

بتأييدها  تعميم املقترح بعد يومًا ٣٠ تتجاوز ال فترة غضون يف العام املدير بإخطار األطراف الدول من
مجيع الدول األطراف. إليه ُتدعى تعديل مؤمتر عقد إىل العام املدير يدعو فيه، النظر ملواصلة

مجيع الدول األطراف  تطلــــب مل ما للمؤمتر، عادية دورة انتهــــاء فور التعديل يعقــــد مؤمتــــر  - ٤
ال ما قبل انقضاء تعديل مؤمتر عقد حال بأّي جيوز وال أســــبق. وقت يف عقده تعديل مؤمتر لعقد املؤيدة

املقترح. التعديل تعميم على يومًا ٦٠ يقل عن
إدالء  عدم مع األطراف الدول من ألغلبية إجيايب بتصويت التعديالت التعديل مؤمتر يعتمد - ٥

سليب. بصوت طرف دولة أّي
صكوك  إيداع من يومًا بعــــد ٣٠ األطراف الدول مجيع إىل بالنســــبة التعديالت نفاذ يبــــدأ  -  ٦

التعديل. مؤمتر يف إجيابية أدلت بأصوات اليت األطراف الدول مجيع قبل من القبول أو التصديق
الربوتوكول  من والثالث األول البابان خيضــــع املعاهدة، هذه وفعالية ضمان بقاء أجل مــــن  - ٧
فقط تتصل املقترحة التغيريات كانت إذا وفقًا للفقرة ٨، للتغيريات الربوتوكول هذا من و٢ ١ واملرفقان
وفقًا للتغيريات ومرفقاته األخرى أحكام الربوتوكول مجيع ختضع وال أو تقين. إداري طابع ذات مبسائل

.٨ للفقرة
التالية: لإلجراءات وفقًا الفقرة ٧ يف إليها املشار املقترحة التغيريات ُتجرى - ٨

العام. وجيوز املدير إىل الالزمة باملعلومات مصحوبًا املقترحة التغيريات نص ُيرســــل ( أ )
املدير ويقوم املقترح. إضافية لتقييم معلومات تقدمي العام وللمدير طرف دولــــة ألّي
األطراف الدول مجيع إىل القبيل هذا من ومعلومات مقترحات أّي بإبالغ فورًا العام

والوديع؛ التنفيذي املجلس وإىل
لكي  تســــلمه بعد ٦٠ يومًا تتجاوز ال فتــــرة يف غضون املقتــــرح العام املديــــر يقيِّــــم (ب) 
ويبلغ أّي تنفيذها وإىل املعاهدة هــــذه أحكام إىل بالنســــبة املمكنة نتائجه مجيع حيدد

التنفيذي؛ املجلس وإىل األطراف الدول إىل مجيع القبيل هذا من معلومات
ذلك ما يف مبا لــــه، املتاحة املعلومات مجيع يف ضوء املقتــــرح املجلــــس التنفيذي يــــدرس (ج) 
فترة غضون يف التنفيــــذي، ٧. ويقوم املجلس يفــــي مبتطلبــــات الفقرة إذا كان املقتــــرح

مصحوبة  بتوصيته، األطــــراف الدول مجيع بإخطار تســــلمه، ٩٠ يومًا بعد ال تتجــــاوز
أيام؛ ١٠ خالل باالستالم األطراف الدول فيها. وُتشعر للنظر باإليضاحات املناسبة،
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عليه موافقًا ُيعترب املقترح، األطراف باعتماد الدول مجيع التنفيذي املجلس أوصى إذا ( (د
وإذا  التوصية. تســــلم بعد ٩٠ يومًا غضون يف طرف دولة أّي عليــــه إذا مل تعتــــرض
دولة طرف أّي تعترض مل مرفوضًا إذا ُيعترب املقترح، برفض التنفيذي أوصى املجلس

التوصية؛ تسلم بعد يومًا ٩٠ غضون يف الرفض على
(د)، الفرعية الفقرة القبـول املطلوب مبوجب املجلس التنفيـذي من توصيـة تلق مل إذا (هـ)
يف ذلك مبا املقترح، بشأن - موضوعية كمسألة - قرارًا دورته التالية يف يتخذ املؤمتر

٧؛ الفقرة يف الواردة باملتطلبات يفي إذا ما
الفقرة؛ هذه قرار مبوجب بأّي والوديع الدول األطراف مجيع العام املدير خيطر (و )

إىل مجيع بالنســـبة اإلجراء هـــذا مبوجب عليها متت املوافقـــة اليت التغيـــريات نفـــاذ يبـــدأ (ز ) 
قد  بأنه العام من املديـــر تاريـــخ اإلخطار الصادر من ١٨٠ يومًا بعد األطـــراف الـــدول
املؤمتر هذه يقرر أو الوقت من أخرى بفترة التنفيذي املجلس مل يوص عليها، مـــا  ووفـــق

الفترة األخرى.

التعديالت بشأن أحكام من خلوًا املعاهدة تكون عندما التعديل - ٢
وفقًا تغّير أو املعاهدة، تعدل أن التعديــــل، جيوز إجراءات أحكامًا بشــــأن املعاهدة إذا مل تتضّمــــن
فيها“. تغيريات وإدخال املعاهدات ”تعديل ١٩٦٩، املعنــــون لعام فيينا اتفاقية من الرابع الباب ألحــــكام

على ما يلي: ١٩٦٩ لعام فيينا ٣٩ من اتفاقية املادة وتنص
يف القواعد الواردة االتفاق املذكــــور على وتطبق األطراف، بني فيمــــا باتفاق معاهدة تعديل جيــــوز

ذلك. غري على املعاهدة بقدر ما تنص إّال الثاين، الباب
فقط. األطراف بعض بني فيما التعديل والتغيري بني ،١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية ومتيز

إىل املعاهدة بتعديل اقتراح أّي إبالغ جيب أنه ،١٩٦٩ لعام فيينا ٤٠ من اتفاقية وتشــــترط املادة
يف االشــــتراك احلق متعاقد ولكل طرف ذلك. خالف على املعاهدة تنص ما مل املتعاقدة، األطــــراف مجيــــع
أّي بشــــأن التفاوض و(ب) االقتراح، بشــــأن هذا اختاذه ينبغي الذي باإلجراء اخلاص يف (أ) اختــــاذ القــــرار
لعام فيينا ٢٤ من اتفاقية للمادة فإنه، وفقًا على ذلك وعالوة االتفاق. هذا وإبرام املعاهدة، لتعديل اتفاق
عليهما اللذين تنص التاريخ ويف بالكيفية التعديل يبدأ نفاذ ،٣٩ إليه املادة أشارت ما حنو وعلى ،١٩٦٩
هذا االتفاق، أو النص هذا مثل وجود عدم حالة ويف املتفاوضــــة. عليهما الدول تتفق اللذيــــن أو املعاهــــدة

املتفاوضة. الدول إىل مجيع بالنسبة االلتزام على املوافقة ثبوت فور نفاذه يبدأ

املعاهدة بروتوكوالت تعديل - ٣
املادة ٩ من اتفاقية بروتوكوالهتا. وتسمح أو االتفاقية تعديل بشــــأن أحكامًا املعاهدة قد تتضّمن - أ

التايل: النحو على والربوتوكوالت، االتفاقية بتعديل ،١٩٨٥ حلماية طبقة األوزون لعام فيينا

الربوتوكوالت أو االتفاقية تعديل
تلك  وتوىل من الربوتوكوالت. ألّي أو هلذه االتفاقية تعديالت يقترح أن األطراف من ألّي - ١

الصلة. ذات والتقنية االعتبارات العلمي منها ألمور الواجبة املراعاة التعديالت
بروتوكول  أّي وتعتمد تعديالت األطراف، يف اجتماع ملؤمتر االتفاقية هذه تعديالت تعتمد  - ٢
ألّي أو هلــــذه االتفاقية مقترح تعديل أّي نــــص األمانة وتبلغ املعين. الربوتوكــــول ألطــــراف يف اجتمــــاع
الذي االجتماع موعد قبل األطراف املعين، إىل الربوتوكول يف على خالف ذلك مل ينص ما بروتوكول،
االتفاقية بالتعديالت على هذه املوّقعني األمانة تبلغ كما األقل. على بســــتة أشــــهر اعتماده فيه ســــيقترح

للعلم. املقترحة
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االتفاقية  هلذه مقترح تعديــــل أّي على اتفاق إىل للتوصل جهدها األطراف قصــــارى تبــــذل  -  ٣
التعديل اتفاق، يعتمد إىل التوصل دون اآلراء لتوافق الســــاعية اجلهود كل فإذا اســــتنفدت اآلراء. بتوافق
الوديع ويقدم االجتمــــاع، يف واملصّوتة األطــــراف احلاضرة أصوات أرباع ثالثــــة بأغلبية كملجــــأ أخــــري

قبوله. أو عليه املوافقة أو عليه للتصديق األطراف إىل مجيع التعديل
أنه  عدا بروتوكول بأّي املتعلقة التعديالت أعاله على الفقرة ٣ يف اإلجراء املذكور ينطبق - ٤
اجللسة. يف واملصّوتني احلاضرين الربوتوكول ذلك يف األطراف أصوات ثلثي أغلبية العتمادها تكفي

نفاذ  ويبدأ قبوهلا، أو املوافقة عليها أو التعديالت على بالتصديق كتابيًا الوديع إخطــــار يتــــم  -  ٥
التســــعني التايل  من اليوم اعتبارًا قبلتها اليت األطراف بني أعاله ٣ أو ٤ للفقرة وفقًا املعتمدة التعديالت
األطراف ثالثة أرباع عن يقل مــــا ال قبل من أو قبوهلا إقرارها التصديق عليها أو إخطــــار لتلّقــــي الوديــــع
هذا مثل يف ذلك خــــالف على ينص املعين، ما مل الربوتوكول يف أو ثلثــــي األطــــراف يف هــــذه االتفاقيــــة
إيداع التسعني بعد اليوم يف أّي طرف آخر إىل بالنسبة التعديالت هذه نفاذ يبدأ ذلك وبعد الربوتوكول

قبوهلا. عليها أو أو املوافقة التعديالت هذه على تصديقه لوثيقة الطرف ذلك
احلاضرة واملصّوتة  األطراف واملصّوتة“ عبارة ”األطراف احلاضرة تعين املادة هذه ألغراض - ٦

.٩٩ السلب أو باإلجياب
تتضّمن  أن جــــاز الربوتوكوالت، لتعديــــل مميّــــز إجراء اشــــتراط وحيثمــــا رغبــــت األطــــراف يف  - ب 
ملنع  ٢٠٠٠ عام ١٨ من بروتوكول املادة وتنص هبا. اخلاصــــة تعديلها إجراءات الربوتوكــــوالت
املتحدة واألطفال، املكمــــل التفاقية األمم النســــاء وخباصة باألشــــخاص، االجتار ومعاقبة وقمــــع

على ما يلي: ٢٠٠٠ لعام الوطنية احلدود عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة
الطرف يف  للدولــــة الربوتوكــــول، جيوز هذا نفــــاذ بدء على ســــنوات مخس بعــــد انقضــــاء  -  ١
يقوم املتحدة، الذي لألمم العام األمــــني إىل االقتراح تقدم ذلك وأن له، تعديًال تقتــــرح أن الربوتوكــــول
االقتراح النظر يف بغرض املقترح بالتعديل يف االتفاقية األطراف ومؤمتر الدول األطراف بإبالغ عليه بناًء
األطراف، قصارى مؤمتر يف املجتمعــــة الربتوكول، هذا يف الدول األطراف وتبــــذل قرار بشــــأنه. واختاذ
إىل حتقيق وإذا ما اســــتنفدت كل اجلهود الرامية بشــــأن كل تعديل. اآلراء يف توافق للتوصل إىل جهدها
توافر أغلبية ثلثي أخري، كملجأ التعديل، العتماد يشترط اتفاق، إىل التوصل يتسىن أن دون اآلراء توافق

األطراف. مؤمتر يف اجتماع واملصوتة احلاضرة الربوتوكول هذا يف األطراف الدول أصوات
نطاق  ضمن تنــــدرج اليت املســــائل يف االقتصــــادي اإلقليميــــة للتكامــــل متــــارس املنظمــــات  - ٢
الدول لعدد مســــاو األصوات من بعدد بإدالئها هذه املــــادة إطار يف التصويــــت يف اختصاصهــــا، حقهــــا
إذا يف التصويت حقها متارس املنظمات أن لتلك جيوز وال الربوتوكول. يف هذا فيهــــا األطراف األعضــــاء

بالعكس. والعكس ذلك احلق، األعضاء فيها مارست الدول
املوافقة  أو القبول خاضعًا للتصديق أو املادة هذه من وفقًا للفقرة ١ يعتمد تعديل أّي يكون - ٣

جانب الدول األطراف. من
بعد  طرف، دولة بأّي يتعلق فيما املادة، من هذه ُيعتمد وفقًا للفقرة ١ تعديل نفاذ أّي يبدأ - ٤
على بالتصديق صكًا املتحدة لألمم العام األمني لدى الطرف الدولة تلك إيداع تاريخ من يومًا تســــعني

إقراره. أو قبوله أو التعديل ذلك
به.  االلتزام عن قبوهلا أعربت اليت األطراف للدول ملزمًا تعديل، يصبح نفاذ أّي عندما يبدأ - ٥
صّدقت قد تكون سابقة تعديالت وبأّي الربوتوكول هذا بأحكام ملزمة األخرى الدول األطراف وتظل

عليها. وافقت قبلتها أو أو عليها

(املادة ١٧). ١٩٨٩ لعام احلدود عرب منها اخلطرة والتخلص النفايات نقل يف بازل بشأن التحكم انظر أيضًا اتفاقية ٩٩
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املعاهدة مرفقات تعديل - ٤
 ١٩٩٧ لعام كيوتو بروتوكول ويورد مبرفقاهتا. املتعلقة اإلجراءات حتديدًا املعاهدة تبني أن جيوز
اقتراح  تنظم اليت للقواعد مفصًال تبيانًا ١٩٩٢ لعام املناخ بشأن تغري اإلطارية املتحدة األمم باتفاقية امللحق
املترتبة القانونية واآلثار نفاذها هبا وبدء االلتزام على واملوافقة التعديالت تلك واعتمــــاد تعديــــالت مرفقاته

على ما يلي: ٢١ عليها. وتنص املادة
إىل  إشارة أّي وتشــــّكل الربوتوكول. من يتجزأ ال جزًءا الربوتوكول هذا مرفقات تشــــّكل  - ١
مرفقات وأية ذلك. غري على مل ينص صراحة ما مرفقاته من أّي إىل ذاته الوقت يف إشــــارة الربوتوكول
ذات مادة أخرى وأّي واالســــتمارات القوائم على قاصرة تكون الربوتوكول هذا نفاذ بدء تعتمــــد بعــــد

إداري. أو أو إجرائي تقين علمي أو طابع وهلا وصفية طبيعة
تعديالت ملرفقات  يقترح الربوتوكول وأن هلذا مبرفق اقتراحات يقدم أن طرف ألّي جيــــوز - ٢

الربوتوكول. هذا
عادية  دورة يف الربوتوكول هبذا للمرفقــــات والتعديالت الربوتوكول هبذا تعتمــــد املرفقات -  ٣
مرفق أّي نص األمانة وترســــل الربوتوكول. هذا يف األطراف اجتمــــاع بوصفه العامل ملؤمتــــر األطــــراف
ستة عن يقل ال مبا النص يعتمد فيها أن قبل الدورة املقترح إىل األطراف ملرفق مقترح مقترح أو تعديل
واملوّقعني االتفاقية أطراف إىل مقترح ملرفق تعديل أو مقترح أّي مرفق نص أيضًا األمانة وترسل أشهر.

الوديع. إىل عليها. وكذلك
مقترح  مرفق بشــــأن أّي اتفــــاق اآلراء إىل للتوصــــل بتوافــــق تبــــذل األطــــراف كل جديــــد  -  ٤
يتم ومل يف اآلراء توافق إىل املبذولة للتوصل اجلهــــود مجيع اســــُتنفدت وإذا ملرفق. تعديل أو للربوتوكــــول
األطراف أصوات أرباع ثالثــــة بأغلبية أخري كمالذ ملرفق التعديل أو املرفــــق ُيعتمد اتفــــاق، إىل التوصــــل
يقوم بتعميمه الوديع الذي إىل املعتمد التعديل أو األمانة املرفق وُترسل االجتماع يف واملصوتني احلاضرين

قبوله. أجل من األطراف مجيع على
و٤  للفقرتني ٣ وفقًا اعُتمد الذي باء، أو ألف املرفق غري املرفق، أو تعديل املرفق نفاذ يبدأ - ٥
األطراف هذه الوديع إبالغ تاريخ أشهر من ســــتة بعد هذا الربوتوكول أطراف مجيع إىل بالنســــبة أعاله
تلك خالل كتابة، الوديع، ُتبلغ اليت إىل األطــــراف بالنســــبة إّال املرفق، تعديل باعتماد أو املرفق باعتمــــاد
تسحب اليت األطراف إىل بالنسبة التعديل أو املرفق نفاذ ويبدأ املرفق. تعديل املرفق أو بعدم قبوهلا الفترة

الوديع لإلخطار باالنسحاب. تلّقي لتاريخ التايل التسعني اليوم يف قبوهلا عدم إخطار
ذلك املرفق  نفاذ فإّن الربوتوكول، هلذا تعديل على ملرفق تعديل أو مرفق انطوى اعتماد إذا - ٦

الربوتوكول. هذا تعديل نفاذ بدء عند إّال يبدأ ال املرفق تعديل أو
لإلجراء  وفقًا نفاذها ويبدأ ألف وباء هلذا الربوتوكول املرفقني اقتراحات تعديــــالت ُتعتمــــد -  ٧

الطرف املعين. من مبوافقة خطية إّال باء تعديل للمرفق أّي أال يعتمد على ،٢٠ يف املادة املحدد
على ما يلي: ٢٣ املـادة يف تنص ،١٩٩٩ لعام اإلرهاب الدولية لقمع متويل االتفاقية فإّن وباملثل،

الصلة: ذات التالية بإضافة املعاهدات املرفق تعديل جيوز - ١
الدول؛ مجيع ملشاركة مفتوحة تكون اليت املعاهدات ( أ )

سارية؛ أصبحت اليت املعاهدات (ب)
يقل ال ما إليها انضم اليت أو عليها، املوافقة أو قبوهلا، أو تصديقها، مت اليت املعاهدات (ج) 

هذه االتفاقية. يف طرفًا دولة وعشرين اثنتني عن
اقتراح  أّي ويرســــل تعديًال. أن تقترح طرف دولة ألّي جيوز االتفاقية، هذه نفاذ بــــدء بعــــد  -  ٢
تفي اليت الدول األطراف باملقترحات مجيع بإشــــعار الوديع ويقوم خطي. شــــكل يف الوديع إىل للتعديل

التعديل املقترح. اعتماد ينبغي كان إذا فيما ويلتمس آراءها ١ الفقرة مبقتضيات
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يقدم  خطي األطراف بإشعار الدول ثلث عليه اعترض إذا معتمدًا إّال املقترح التعديل يعترب - ٣
تعميمه. من يومًا ١٨٠ ال يتجاوز موعد يف

والعشــــرين  الثاين التصديق صك إيداع من بعد ٣٠ يومًا للمرفق املعتمد التعديل نفاذ يبدأ - ٤
الصك هذا اليت أودعت األطــــراف مجيع الدول إىل بالنســــبة عليه املوافقة أو أو قبوله التعديل علــــى هــــذا
الصك إيداع املوافقة عليه بعد أو أو قبوله، التعديل علــــى بالتصديق تقوم طرف دولــــة إىل كل وبالنســــبة
أو التصديق صك بإيداع الدولة الطرف قيام من الثالثني اليــــوم التعديل يف ويبدأ نفاذ والعشــــرين. الثاين

املوافقة. أو القبول
حتكم العامة اليت تنطبق القاعدة تعديالت املرفقات، بشأن نص أّي من خلوًا املعاهدة كانت مىت

والتغيري. التعديل

التنقيح - باء
مل إن املعاهدة، أّن بيد طبيعة شــــاملة. ذا أساســــية، تعديًال بصفة معاهدة، مراجعة أو يعين تنقيح
احلالة، هذه مثل ويف بالتعديل. هي اخلاصــــة بأحكامها عمًال ميكــــن تعديلها بعد، ال بدأ نفاذها يكــــن قــــد
قبل بدء ولكن اعتماد املعاهــــدة، عقب ”التنقيــــح“ إىل حاجة يف النــــص على أّن جيــــوز أن تتفــــق الــــدول
اتفاقات املتعاقدة، العتماد واألطــــراف املوّقعون فيها مبا املتفاوضة، األطــــراف جتتمع أن جيوز مث نفاذهــــا.

احلادي  ١٩٩٤ بشــــأن تنفيذ اجلزء عام اتفاق حالة كانت وهذه املشــــكلة. ملعاجلة إضافية بروتوكوالت أو
الصناعية الدول رئيســــية، بصفة أثارت، ١٩٨٢. فقد لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية عشــــر من
احلادي اجلزء يف والواردة قاع البحار مــــن املعادن اخلاصة باســــتخراج باألحكام املتصلة الصعوبات بعــــض
معظم فيها متتنع حالة وجود يف تسبب أن شأهنا من كان هذه الشواغل، اليت وملعاجلة االتفاقية. عشر من

من املشاورات  سلسلة ١٩٩٠ عام يف العام عقد األمني االتفاقية، أطرافًا يف تكون أن الصناعية عن الدول
احلادي  بشأن تنفيذ اجلزء ١٩٩٤ عام اتفاق باعتماد متوز/يوليه ١٩٩٤، ٢٨ يف ذروهتا بلغت الرمسية، غري
احلادي  االتفاق واجلزء بني العالقة منه ٢ املادة وتتناول متوز/يوليه ١٩٩٦. ٢٨ يف وبدأ نفاذ االتفاق عشر.

صكًا واحدًا. بوصفهما االثنني معًا وتطبيق جيري تفسري على أن وتنص االتفاقية، من عشر
،١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من الرابع والباب املعاهدة. بعد بدء نفاذ التنقيح جيري أن أيضًا وجيوز
أحكامًا املعاهدات تتضّمن بعض أّن بيد التنقيح. إجراء إىل يشري وال هو مصطلح التنقيح، على ذكر يرد ال
كثريًا التنقيح يستعمل مصطلح فإّن احلاالت، هذه مثل ويف التعديل. عن معزل يف أو املراجعة التنقيح بشأن
خالف التعديل الذي على وذلك املتغرية، اجلديدة للظــــروف وفقًا املعاهدة ُتكّيف كي عامًا تغيريًا ليعــــين

املادة ١٠٩  يف التنقيح عملية إىل املتحدة ميثاق األمم ويشــــري املعاهدة. يف حمّددة يف أحكام تغيريًا يشــــّكل
على ما يلي: ١٠٩ املادة وتنص امليثاق“. عنوان ”تعديل (حتت

الزمان واملكان  يف امليثاق هذا يف النظر إلعادة املتحدة األمم أعضاء من عام مؤمتر جيوز عقد - ١
األمن. ويكون جملس من أعضاء ما ومبوافقة تســــعة أعضائها ثلثي بأغلبية العامة اجلمعية حتددمها اللذين

املؤمتر. يف واحد صوت األمم املتحدة يف عضو لكل
عليه ثلثا  صّدق إذا يســــري أعضائه ثلثي بأغلبية املؤمتر به امليثاق أوصى هــــذا يف كل تغيــــري  - ٢

الدستورية. ألوضاعهم األمن وفقًا جملس يف الدائمون األعضاء بينهم املتحدة ومن األمم أعضاء
هبذا  العمل بدء بعد العامة، للجمعية العاشــــرة الســــنوية الدورة قبل املؤمتر هذا يعقد مل إذا  - ٣
يعقد املؤمتر وهذا عقده، إىل اقتراح بالدعوة العاشرة الدورة أعمال تلك جبدول ُيدرج أن وجب امليثاق،

األمن. جملس أعضاء ما من وسبعة العامة اجلمعية أعضاء أغلبية ذلك إذا قرر
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األطراف فقط بعض التغيري بني - جيم
املعاهدة أحكام يف بعض التبديالت إىل املعاهــــدات، قانون مبوجب عادة، التغيري مصطلح يشــــري
ومبقتضى األصلية. فتنطبق األحكام األطراف األخرى، بني فيما أما املعاهدة. أطراف بعض على املقصورة

إلحداث  إبرام اتفاق املعاهدة أطــــراف من أو أكثر لطرفني ١٩٦٩ جيوز لعام فيينا ٤١ مــــن اتفاقيــــة املــــادة
غري التغيري كان إذا أو اإلمكانية على مثل هذه تنص املعاهدة كانت إذا وحدها بينها فيما املعاهدة يف تغيري
اللتزاماهتا يف تنفيذها األخرى حبقوقها أو األطراف يف متتع ليؤثر التغيــــري يكن مل وإذا املعاهدة، يف حمظــــور

ومقصدها. املعاهدة يتناىف مع غرض يكن مل وإذا املعاهدة، مبوجب
على ما يلي: ١٩٨٢ لعام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية من (٣) ٣١١ املادة وتنص

أحكام هذه ســــريان تعلق أو تعدل اتفاقـات عقــد األطـراف الـــــدول أكـثـر مـن أو جيــــوز لدولتيـــــن
هذه بأحكام متعلقة تكون أن ال على بينها، فيما على العالقــــات إّال للتطبيق تكــــون قابلة وال االتفاقيــــة،
تطبيق ال متس وأن ومقصدها، االتفاقية هلدف هذه الفّعال التنفيذ مع عليها يتناىف اخلروج الــــيت االتفاقيــــة
أطراف دول متتع تلــــك االتفاقيات يف أحكام تؤثر أن ال على وكذلك فيها املتضّمنة األساســــية املبــــادئ

االتفاقية. هذه بالتزاماهتا مبوجب وفائها يف أو حبقوقها أخرى
املعاهدات يف عادة فقط بعض األطــــراف بني املعاهدة يف تغيريات األحــــكام اليت حتدث وتوجــــد

ورومانيا  ١٩٩٩ بني إســــبانيا عام اتفاقية مثل األطراف املتعّددة املعاهدات أحكام لبعض املكملــــة الثنائيــــة
هنغاريا  مجهورية حكومة بني ١٩٩٨ عام ١٩٥٤؛ واتفاق لعام املدنية باإلجراءات املتعلقة لالتفاقية املكملة

.١٩٤٤ لعام الطريان املدين الدويل اتفاقية ألحكام املكمل اجلوي النقل بشأن كندا وحكومة

املدة رابعًا -
هناك يكن مل وإذا مدهتا. بشــــأن أحكامًا شــــامًال، ذلك مل يكن وإن املعاهدات، بعض تتضّمــــن
الباب من إىل ٦٤) من ٤٥ (املواد ٣ والفرع إىل ٤٥) من ٤٢ (املواد ١ فإّن الفرع القبيل، من هذا حكم
وقف العمل إهناؤها أو املعاهدة أو نقض فيها اليت جيوز ١٩٦٩، تبني الظروف لعام فيينا اتفاقية من اخلامس

.١٠٠ البطالن ألسباب عدا هبا،

باملعاهدة العمل وقف - ألف
قائمة تظل فاملعاهدة مؤقتًا. أحكامها تطبيق لوقف األثر القانوين باملعاهدة العمل وقف عن ينشأ

اخلامس  الباب من ١ الفرع يف باملعاهدة العمل بوقف املتعلقة العامة األحكام وترد يعّلــــق. تطبيقها ولكــــن
باملعاهدة. العمل وقف إىل صراحة ٥٧ املادة وتشري .١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من

تتضّمن اليت املعاهدات وليست هبا. وقف العمل املعاهدة شروط يف حمددة بصورة ترد أن وجيوز
تنص اليت املعاهدات يف يوجد ما ذلك على وجه العموم. ومن أمثلة العمل هبا كثرية، وقف بشأن أحكامًا
اليت تلك مثل االقتصادي امليدان يف املعاهدات ســــيما وال أو تقييدها، أحكامها ببعض وقــــف العمل علــــى
إنشــــاء من معاهدة ٧ (ج) املادة مثًال، انظر، العاملية. التجارة منظمة أو األوروبية اجلماعة إطار يف أبرمت

نصها: يلي وفيما ١٩٥٧؛ لعام األوروبية اجلماعة
مدى  أ، - ٨ املادة يف املبينة األهداف بغية حتقيق القتراحات وضعها عند اعتبارها، يف تضع اللجنة
وجيوز املحلية، إنشــــاء الســــوق أثناء فترة بذله التنمية املتباينة االقتصادات بعض يتعّين على الذي املجهود

املناسبة. األحكام تقترح أن هلا

املعاهدات. ببطالن املتعلقة القواعد ١٩٦٩ لعام فيينا الباب اخلامس من اتفاقية من الفرع ٢ ١٠٠ يتضّمن
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طبيعــــة مؤقتة وأن ذات تكون أن فيجــــب التقييدية، األحــــكام شــــكل  وإذا اختــــذت هــــذه األحكام
.١٠١ السوق املشتركة لسري أعمال االضطراب من ميكن ما أقل يف إّال تتسبب ال

الدويل، جيوز القانون العريف مبوجب هبا، فإنه العمل وقف بشــــأن أحكام من املعاهدة خلت وإذا
األطراف مجيع مبوافقة وقت أّي يف معّين طرف إىل إىل مجيع األطراف أو بالنســــبة باملعاهدة وقف العمل
كقاعدة وجيوز، .(١٩٦٩ لعام فيينا ٥٧ من اتفاقية املادة (انظر األخرى املتعاقدة الدول مع التشــــاور بعد
باالتفاق فيما وذلك مؤقتًا املعاهدة هبذه يوقــــف العمل أن هذا الوقف، املعاهدة أّال حتظر وشــــريطة عامة،
بالتزاماهتا وفائها أو يف حبقوقها األخرى األطراف متتع يف يؤثر ال الوقف كان إذا فقط، األطراف بني بعض
من (ب) (١) ٥٨ (انظر املادة املعاهدة ومقصدها غرض مع متنافيًا يكن الوقف مل وإذا مبقتضــــى املعاهــــدة
وتبني معاهدة الحقة أبرمت مىت ضمنًا موقوفًا باملعاهدة العمل يعترب أن وجيوز (١٩٦٩ لعام فيينــــا اتفاقيــــة
فيينا اتفاقية من (٢) ٥٩ (املادة األطراف نية هي هذه أن آخر حنو على ثبت أو الالحقة املعاهدة هذه من

.(١٩٦٩ لعام

االنسحاب/النقض - باء
يف أو املعاهدة ألحكام وفقًا نقضها، وذلك معاهدة أو االنسحاب من للطرف عام، جيوز بوجه
فيينا ٥٤ من اتفاقية املادة (انظــــر املتعاقدة الدول مجيع مع التشــــاور األطراف بعد مجيع مبوافقة أّي وقــــت
هو االنسحاب) (أو والنقض واحد. قانوين مفهوم عن والنقض االنسحاب الكلمتان وتعّبر .(١٩٦٩ لعام
للمعاهدة وتظل ما. معاهدة مبقتضى القانونية ارتباطاهتا إلهناء واحد جانب من دولة باختــــاذه تبادر إجــــراء

املعاهدة. األخرى يف األطراف إىل بالنسبة القانونية آثارها تلك
إىل ٤٥ من  ٤٢ من املواد يف منهــــا االنســــحاب أو معاهدة بنقض املتعلقة العامة األحكام وتــــرد
األحكام املتعلقة من مزيدًا ،١٩٦٩ لعام فيينا الباب اخلامس من اتفاقية من ٣ الفرع ويتضّمن فيينا. اتفاقية

منها. املعاهدة أو االنسحاب بنقض
املعاهدة ألحكام وفقًا النقض) (أو االنسحاب - ١

النقض. مبوجبها جيوز اليت الشروط كثري من األحيان، حتدد يف فإهنا، بنقضها املعاهدة تأذن عندما
وبغاء  األطفال بيع بشــــأن الطفل حقوق التفاقية ٢٠٠٠ االختياري عام ١٥ من بروتوكول املادة وتنص

يلي: ما على ،١٩٨٩ لعام األطفال اإلباحية عن واملواد األطفال
ترسله  كتايب بإشــــعار وقت يف أّي الربوتوكول هذا من أن تنســــحب دولة طرف ألّي جيوز  - ١
ومجيع االتفاقية األطراف األخرى يف الدول يقوم بعد ذلك بإبالغ الذي املتحدة، لألمم العام األمني إىل
املتحدة لألمم العام تسلم األمني على سنة مرور نافذًا بعد االنسحاب ويصبح عليها. وّقعت اليت الدول

اإلشعار. هلذا
الربوتوكول  هذا مبوجب التزاماهتا من الطرف الدولة إعفاء إىل االنســــحاب هذا يؤّدي لن - ٢
االنسحاب هذا نافذًا. ولن ميس االنسحاب فيه يصبح الذي التاريخ قبل حيدث خمل بأّي فعل يتعلق فيما
االنســــحاب فيه الذي يصبح التاريخ قبل بالفعل اللجنة نظر قيد تكون مســــألة أّي يف النظر بأّي شــــكل

.١٠٢ نافذًا

واالتفاق املتعلق عشــــرة)؛ الثامنة ١٩٤٧ (املادة لعام اجلمركيــــة والتجارة التعريفات بشــــأن العام أيضــــًا جمموعة االتفاق ١٠١ انظــــر

.(١٢ - ٨ (املادة لعام ١٩٩٤) التجارة العاملية املنشئ ملنظمة مراكش باتفاق (املرفق باحلواجز التقنية للتجارة
يف الصراعات املســــلحة  األطفــــال اشــــتراك بشــــأن الطفل حقوق ٢٠٠٠ االختيــــاري التفاقية أيضــــًا بروتوكــــول عــــام  ١٠٢ انظــــر

.(١١ (املادة
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وتدمري تلك األلغام لألفراد، املضادة األلغــــام ونقل وإنتاج وختزين اســــتعمال حظر اتفاقية وتأذن
٢٠ منها  املادة وتنص االتفاقية. اتباعها لنقــــض الشــــروط الواجب بنقضها وتبني ١٩٩٧، هي أيضًا لعــــام

يلي: ما على
حمدودة. غري ملدة االتفاقية تكون هذه - ١

االتفاقية.  هذه من االنســــحاب يف لســــيادته الوطنية، احلق ممارســــته يف طرف، لكل يكون  - ٢
املتحدة. لألمم األمن وجملــــس والوديع األطراف، مجيع الدول االنســــحاب بذلك الطرف ذلك وخيطــــر

االنسحاب. هذا على دفعت اليت لألسباب تعليًال كامًال هذا االنسحاب ويتضّمن صك
ومع  االنسحاب. لصك الوديع تسلم من أشهر ستة بعد إّال نافذًا يصبح هذا االنسحاب ال - ٣
نـزاع يف املنسحبة مشتركة الطرف الدولة كانت تلك أن الســــتة األشــــهر فترة انتهاء حدث عند هذا فلو

املسلح. انتهاء النـزاع قبل نافذًا االنسحاب يعترب ال مسلح،
بأن  واجب الدول األحـــوال يف من حال مـــن االتفاقية بأّي طرف دولة ال يؤثـــر انســـحاب  -  ٤

.١٠٣ الصلة ذات الدويل القانون قواعد من أّي املعقودة مبقتضى بااللتزامات الوفاء تستمر يف
على ما يلي: ٥٢ املادة وتنص بالنقض. أيضًا ،١٩٨٩ لعام الطفل حقوق اتفاقية وتسمح

لألمم العام األمني إىل ترســـله خطي بإشـــعار من هذه االتفاقية تنســـحب أن طرف دولـــة جيـــوز ألّي
.١٠٤ اإلشعار هذا العام األمني تسلم تاريخ على سنة مرور بعد نافذًا االنسحاب ويصبح املتحدة.

مثًال، ،٢٠٠١ لعام الثابتة العضويــــة ســــتكهومل املتعلقة بامللوثات ٢٨ من اتفاقية املادة وتتضّمــــن
نصها: يلي وفيما من املعاهدة. االنسحاب أحكامًا بشأن
االنسحاب

هذه  نفاذ بدء تاريــــخ من بعد ثالث ســــنوات وقت أّي أن ينســــحب يف طرف جيــــوز ألّي  - ١
الوديع. إىل كتايب بتوجيه إخطار وذلك الطرف، إىل ذلك بالنسبة االتفاقية

اســــتالم الوديع  تاريخ على واحدة ســــنة بانقضاء نافذًا القبيل هذا من انســــحاب يكون أّي  - ٢
االنسحاب. إخطار يف يكون حمددًا حسبما أّي تاريخ الحق يف أو االنسحاب إلخطار

االنســــحاب بشــــأن ١٩٨٥، أحكامًا لعام األوزون طبقة حلماية فيينا ١٩ من اتفاقية املادة وتنص
نصها: يلي وفيما بروتوكوالهتا. من أّي ومن من االتفاقية

نفاذها بدء تاريخ من سنوات أربع بعد أّي وقت يف هذه االتفاقية من ينسحب أن جيوز ألّي طرف
إىل الوديع. إخطار كتايب بتوجيه وذلك ذلك الطرف، إىل بالنسبة

من ينســــحب أن طرف ألّي جيوز االتفاقية، هلــــذه أّي بروتوكول يف عليــــه ينص قد ما فيمــــا عــــدا
الطرف، ذلك إىل بالنسبة الربوتوكول نفاذ هذا تاريخ بدء سنوات من أربع وقت بعد يف أّي الربوتوكول

الوديع. إىل كتايب إخطار بتوجيه وذلك
إلخطار الوديع تســــّلم على تاريخ واحدة ســــنة بانقضاء نافذًا القبيل هذا من يكون أّي انســــحاب

االنسحاب. إخطار يف يتحدد حسبما يف تاريخ الحق أو االنسحاب،
فيه. طرف هو بروتوكول أّي من أيضًا منسحبًا االتفاقية هذه من منسحب طرف يعترب أّي

(املادة ٢٥). ١٩٩٢ لعام املناخ تغري بشأن اإلطارية انظر أيضًا اتفاقية األمم املتحدة ١٠٣

مبركز والربوتوكول اخلاص (املادة ٢١)، ١٩٦٦ لعام العنصري التمييز أشــــكال مجيع للقضاء على الدولية انظر أيضًا االتفاقية ١٠٤

(املادة ٩). ١٩٦٧ لعام الالجئني
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االنســــحاب  بشــــأن حكم أّي مــــن خلــــوًا كانــــت املعاهــــدة االنســــحاب (أو النقــــض) مــــىت  -  ٢ 
النقض) (أو

تتضّمن ال سبيل املثال، فعلى االنســــحاب. النقض أو بشــــأن أحكامًا تتضّمن املعاهدات ال بعض
،١٩٦٦ والسياســــية لعام باحلقوق املدنية اخلــــاص الدويل العهد مثل حقوق اإلنســــان، بعــــض معاهدات

االنسحاب. أو النقض بشأن أحكامًا
تضّمنت  إذا إّال للنقض أو االنسحاب قابلة ال تكون املعاهدة أّن مبدأ تؤيد ١٩٦٩ لعام فيينا واتفاقية
ومن املبدأ. ل استثناًء لذلك يشـــكّ املعاهدة تعطيه الضمين الذي أّن اإلذن إّال لذلك. املناســـبة األحكام املعاهدة
أن ينســـحب من لطرف جيوز أو االنســـحاب، النقض أحكام بشـــأن من هي خلو اليت املعاهدة حالة مث، ففي
كان حق النقض إذا أو االنسحاب النقض أو إمكانية قبول األطراف نية يف أّن ثبت إذا ينقضها أن معاهدة أو

شهرًا  ١٢ عن مدته تقل ال إشعارًا يعطي أن للطرف وينبغي مفهومًا ضمنًا من طبيعة املعاهدة. أو االنسحاب
.١٠٥ (١٩٦٩ لعام فيينا ٥٦ من اتفاقية املادة منها (انظر االنسحاب أو املعاهدة نقض باعتزامه

احلقوق/االستبعاد إنكار - جيم
بعض املعاهدات يف مبوجــــب معّينة حقوقًا األطــــراف ُتنكر أحكامًا املعاهــــدات تتضّمــــن بعــــض

على ما يلي: ٢٠٠١ لعام للكاكاو الدويل ٦١ من االتفاق املادة وتنص الظروف.
بالتزاماته مبوجب خيل من األعضاء أيًّا أّن ٣ من املــــادة ٥١، الفقرة إىل اســــتنادًا إذا تبيّــــن للمجلس،
له، جاز االتفاق، هذا تنفيذ كبري إىل حد اإلخالل يعوق هذا أّن كذلك قرر املجلس وإذا االتفاق، هذا
وبعد االســــتبعاد. هبذا فورًا الوديع املجلس وخيطر املنظمة. من هذا العضو يســــتبعد أن خاص، بتصويت

.١٠٦ املنظمة يف العضو ذلك عضوية املجلس، تنتهي قرار تاريخ على يومًا تسعني مرور
تنص ،١٩٨٦ لعام املائــــدة وزيوت الزيتون لزيت الــــدويل ٥٨ من االتفاق املادة فــــإّن  وباملثــــل،

يلي: ما على
هذا كذلك أّن قرر وإذا االتفــــاق، هذا مبوجب بالتزاماته األعضاء خيل من أيًّا أّن املجلــــس إذا قــــّرر
أن اآلخرين، األعضاء بإمجــــاع بقرار ُيتخذ له، جاز االتفاق، هــــذا كبري تنفيذ حد إىل يعــــوق اإلخــــالل

الدويل اخلاص العهد من باالنسحاب إشعارًا الشعبية كوريا مجهورية حكومة من العام األمني تلّقى يف ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٧، ١٠٥

بعث بشـــأن االنســـحاب، حكمًا يتضّمن ال العهد كان ٢٣ آب/أغســـطس ١٩٩٧. وملا مؤرخًا ،١٩٦٦ لعام والسياســـية باحلقوق املدنية
اإلشعار  إزاء العام األمني موقف فيها يشـــرح الدميقراطية الشـــعبية كوريا مجهورية حكومة إىل ٢٣ أيلول/ســـبتمرب ١٩٩٧ مفكرة يف الوديع
املتفاوضة، يبدو أّن األطراف ال أنه إىل ،١٩٦٩ لعام فيينا، ٥٦ من اتفاقية املادة إىل واستنادًا الوديع، بوصفه العام، األمني وخلص املذكور.
احلكم. ذلك إيراد عدم قصدت عمدًا أهنا وإمنا يبدو النقض، أو بشأن االنسحاب حكم صريح إيراد إمكانية غفلت عن قد العهد، يف حالة
االنسحاب، خلـص أو النقض يعطي احلق يف أنه إنسان، طبيعة العهد، بوصفه معاهدة حقوق من ضمنًا ُيفهم كان إذا ما مبسألة يتعلق وفيما
الـنـقض حـق أن تعين ال املعاهدات هذه إّال أّن النقض، على ضمنًا تنص اإلنسان معاهـدات حقوق بعـض وإن كانـت أنـه إىل العـام األميـن
أو للنقض صراحة ختضع ال اليت من املعاهدات نسبيًا األقلية بني من كان العهد ألّن نظرًا خاصة، وبصفة فيها. متأصل حـق االنسحـاب أو
املادة أحكام مع ومتشيًا ولذا، االنسحاب. أو النقض تعين، بشكل ما، وجود إمكانية العهد أّن طبيعة افتراض الصحيح غري فمن االنسحاب،
هذا االنسحاب. على العهد يف األطراف مجيع الدول توافق مل ما ممكن العهد االنسحاب من أن يبدو ال ،١٩٦٩ لعام فيينا، ٥٤ من اتفاقية

 C.N.467.1997.TREATIES-10 الرسالة ضمن الدول األطراف مجيع على واملفكرة االنسحاب إشعار العام األمني ذلك عّمم وبناًء على
والكويت وكندا وفنلندا وفرنسا وسويسرا والسويد والدامنرك والربتغال وأملانيا إســـبانيا وبعثت الثاين/نوفمرب ١٩٩٧. ١٢ تشـــرين املؤرخة
نظرها وجهات عن فيها العام تعّبر األمني إىل رسائل وهولندا والنمسا والنرويج األورويب)، االحتاد باسم املتحدة (واململكة املتحدة واململكة
العام األمني إىل يف رسائلها الكويت، بوضوح باســـتثناء الدول، هذه مجيع للعهد. وذكرت الدميقراطية الشـــعبية كوريا مجهورية نقض حيال

الشعبية الدميقراطية. كوريا مجهورية النسحاب معارضتها عن وأعربت العهد به مبقتضى مسموح غري النقض تعترب بأهنا
لعام الطبيعي للمطاط الدويل واالتفاق (املادة ٢٤)؛ ١٩٧٧ لعام الشــــاي لتشــــجيع الدولية للرابطة انظر أيضًا االتفاق املنشــــئ ١٠٦

(املادة ٥٠). ٢٠٠٠ لعام للُبن الدويل واالتفاق (املادة ٦٤)؛ ١٩٨٧
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يومًا على تاريخ  ٣٠ مرور بقراره. وبعد فورًا املجلس الوديــــع وخيطر االتفاق. من هذا العضو يســــتبعد
االتفاق. يف هذا طرفًا يكون أن عن العضو ذلك يتوقف القرار، ذلك

املستحقات. دفع لعدم نتيجة االستبعاد يكون أن أيضًا وميكن
املدة متديد دال -

التمديد. شــــروط وعلى املدة تلك على متديد تنص أيضًا أن جيوز مدهتــــا، املعاهدة حتدد عندمــــا
يلي: ما على تنص مثًال، ،٢٠٠٠ لعام للُبن الدويل االتفاق من (٢) ٥٢ املادة فإّن وهكذا

من الثلثني عــــن أغلبية يقل ال ما هلم الذين بأغلبية أصــــوات األعضاء للمجلــــس أن يقــــرر،  (٢)
أو  واحدة أيلول/سبتمرب ٢٠٠٧ لفترة ٣٠ بعد ما إىل االتفاق هذا مدة متديد املوزعة، األصوات جمموع

ست سنوات. على جمموعها يزيد ال متتالية لفترات
لتظل كانت والعشرين اخلامســــة ١٩٩٩، مبوجب مادهتا لعام الغذائية املعونة اتفاقية فإّن وباملثل،
االتفاقية من و(ج) اخلامسة والعشرون (ب) املادة وتنص .١٠٧ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢“ ”حىت سارية

يلي: ما على
٣٠ حزيران/يونيــــه ٢٠٠٢ لفترات  بعد ما إىل االتفاقيــــة هذه مدة للجنــــة أن متــــدد (ب) 
لعام احلبوب جتارة اتفاقية تظل شريطة أن مناسبة، كل يف على سنتني تزيد ال متتالية

التمديد. سارية أثناء مدة حملها، حتل احلبوب لتجارة جديدة اتفاقية أو ،١٩٩٥
ختضع جيوز أن املادة، هذه من (ب) الفقــــرة مبوجب هذه االتفاقية مــــدة إذا مــــددت (ج) 
بدء األعضاء قبل الستعراض الثالثة من املادة (هـ) مبوجب الفقرة األعضاء التزامات
طوال تغيري اســــُتعرضت، دون ما حنو على االلتزامات، تلك وتظل متديد. كل نفاذ

متديد. كل فترة
بعد مخس سنوات ”لفترة ساريًا ليظل كان ،١٩٨٧ لعام الطبيعي للمطاط الدويل االتفاق فإّن وباملثل،

نصها: يلي وفيما ،٦٦ املادة به تسمح حسبما ميدد مل ما نفاذه“ بدء
جمموعها  يف تزيد ال لفترة أو فترتني هذا االتفاق ميدد مدة أن خاص، بتصويــــت للمجلــــس،  - ٣

املادة. هذه من ١ الفقرة يف املحددة سنوات اخلمس فترة انقضاء تاريخ تبدأ من على سنتني،

اإلهناء - خامسًا
املعاهدة السارية فإّن املتعاقدين، شــــريعة العقد أن وهو الدويل القانون يف العام املبدأ إىل اســــتنادًا
لإلجراء وفقًا األطراف مبوافقة املعاهدة إهناء جيوز أنه ١٠٨. بيد نية حبسن تنفذها وجيب أن لألطراف ملزمة
.١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية يف مدون هو حســــبما الدويل، العريف بالقانون عمًال نفســــها أو االتفاقية يف املبني
.١٩٦٩ لعام فيينا إىل ٤٥ من اتفاقية ٤٢ من املواد يف لإلهناء األحكام العامة املنظمة حمددة بصورة وترد

.١٩٦٩ لعام فيينا ٣ من اتفاقية الفرع يف باملعاهدات بشأن وقف العمل العامة وترد القواعد
أحكام املعاهدة، يف إحداث تبديــــالت هو أثرها يكــــون اليت التعديالت خالف علــــى واإلهنــــاء،
تكن مل (ما الســــريان املعاهدة عن وتتوقف املعاهدة؛ أحكام امتثال باســــتمرار التزام أّي من حيل األطراف

العريف الدويل). القانون أيضًا جزء من هي املعنية األحكام

حىت  االتفاقية مدة متديد ٢٠٠٢ حزيران/يونيه يف تقرر األحكام: هبذه عمًال ،١٩٩٩ لعام الغذائية املعونــــة مدة اتفاقية ١٠٧ مــــّددت

الدويل االتفاق انظر حــــىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٥. االتفاقية مدة ٣٠ حزيران/يونيــــه ٢٠٠٣ ويف حزيران/يونيــــه ٢٠٠٣ تقرر متديد
(املادة ٦٠). ١٩٨٦ لعام لزيت الزيتون وزيتون املائدة
.١٩٦٩ لعام فيينا املادة ٢٦ من اتفاقية انظر ١٠٨
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إذا كان ذلك  املعاهدة إّال إهناء جيوز ال أنه على ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من (٢) ٤٢ املادة وتنص
املعاهدة وجيوز أيضًا أن تنهي .١٩٦٩ لعــــام فيينا اتفاقية أحكام أو نفســــها لتطبيق أحكام املعاهدة نتيجــــة

أيضًا. فيها السابقة أطرافًا يف املعاهدة مجيع األطراف يكون الحقة معاهدة

املعاهدة ألحكام وفقًا اإلهناء - ١
حتكم  حمددة على قواعد تنص أن أنه جيوز إّال مسمى، غري ألجل تربم املعاهدات معظم أّن رغم - أ

وآثار إدارية. نتائج من اإلهناء ذلك وما يترتب على إهناءها
 ٦٣ املادة مثًال، مبوجب فيجوز، املعاهدة. مبوجــــب أُنشــــئت هيئة من بقرار املعاهدة إهناء وجيوز

التايل: النحو املعاهدة على إهناء ،٢٠٠١ لعام للكاكاو الدويل االتفاق من و(٥) (٤)

واإلهناء املدة ومتديد املدة
[…]

مفعول  ويسري االتفاق. هذا إهناء أن يقرر بتصويت خاص، وقت، أّي يف للمجلس، جيوز  - ٤
إىل  ٢٦ املادة األعضاء مبوجب تســــتمر التزامات بشــــرط أن املجلس يقرره الذي التاريخ يف اإلهناء هذا
من قرار الوديع بأّي بإشــــعار املجلس ويقوم االتفاق. هذا املتعلقة بتنفيذ املالية بااللتزامات الوفاء  أن يتم

القبيل. هذا
الالزمة لالضطالع  املدة طوال يظل املجلس قائمًا طريقة كانت، بأّي االتفاق هذا إهناء برغم - ٥
مبا يلزم املدة تلك خالل ويتمتع املجلس أصوهلا. يف والتصرف حساباهتا، وتسوية تصفية املنظمة، مبهمة

اإلدارية واملالية. املسائل إلهناء كافة سلطات من
[…]

يلي: ما على أيضًا ٢٠٠٠ لعام للُبن الدويل االتفاق من و(٤) (٣) ٥٢ املادة وتنص
املوزعة الثلثني غالبية يقل عن ال ما هلم الذين األعضاء بتصويت غالبية وقت، أّي يف للمجلس، جيوز

املجلس. يقرره يف التاريخ الذي اإلهناء نفاذ االتفاق. ويبدأ هذا إهناء أن يقرر األصوات، جمموع من
وتســــوية املنظمة، تصفية مبهمة لالضطالع الالزمة املدة طوال قائمًا يظل االتفاق، هذا إهنــــاء برغــــم

أصوهلا. يف والتصرف حساباهتا،
١٩٧٩ تنص  لعام الطبيعي للمطاط الدويل االتفاق (٦) مــــن ٧٦ فإّن املادة ذلك، وعــــالوة على

يلي: ما على
اإلهناء نفاذ يبدأ على أن االتفاق هذا أن يقرر إهناء خاص، بتصويت وقت، أّي يف للمجلــــس، جيــــوز

القبيل. هذا من قرار بأّي الوديع بإشعار املجلس ويقوم يقرره. التاريخ الذي من
لزيت الدويل (١) من االتفاق املادة ٦٠ تنص إهنائها. فمثًال، املعاهدة تاريخ حتدد أيضًا أن وجيوز - ب 

على ما يلي: ١٩٨٦ لعام املائدة وزيتون الزيتون
أمده أو  إطالة املجلس يقرر مل ما األول/ديســــمرب ١٩٩١ ٣١ كانون ســــاريًا حىت االتفاق هذا يظل

هذه املادة. وفقًا ألحكام ذلك قبل إهنائه أو جتديده متديده أو
املعاهدات  من عددًا أو سابقة تنهي معاهدة أن املعاهدة الالحقة إىل كذلك املعاهدة تشري أن جيوز  - ج
املعاهدات  بعض على إهناء تنص ١٩٦١ لعام للمخدرات الوحيدة االتفاقية فإّن وهكذا السابقة.
على  ٤٤ منها املادة وتنص الوحيدة. االتفاقية يف األطراف بني فيما املخدرات ميدان يف السابقة

يلي: ما
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السابقة املعاهدات الدولية إهناء
حمل  نفاذهــــا، وحتل بــــدء عند األطــــراف فيها، فيما بــــني االتفاقيــــة، تنهــــي أحــــكام هــــذه  -  ١ 

التالية: املعاهدات
الثاين/يناير ١٩١٢؛ كانون ٢٣ يف الهاي يف املوّقعة الدولية، األفيون اتفاقية ( أ )

يف املوّقع الداخل واســــتعماله، يف به واالجتار املخدر األفيون االتفــــاق املتعلــــق بصنع (ب) 
شباط/فرباير ١٩٢٥؛ ١١ يف جنيف

شباط/فرباير ١٩٢٥؛ ١٩ يف جنيف يف املوّقعة الدولية، األفيون اتفاقية (ج)
 ١٣ يف يف جنيــــف املوّقعــــة توزيعهــــا، وتنظيــــم املخــــدرات اتفاقيــــة حتديــــد صنــــع  (د) 

١٩٣١؛ متوز/يوليه
 ٢٧ يف بانكوك يف املوّقع الشــــرق األقصى، يف األفيون تدخني بقمع املتعلق االتفاق (هـ)

١٩٣١؛ الثاين/نوفمرب تشرين
املعّدل األول/ديسمرب ١٩٤٦، كانون ١١ يف سكســــس ليك يف املوّقع الربوتوكول (و) 
يف الهاي املربمة يف باملخــــدرات املتعلقة والربوتوكــــوالت واالتفاقيات لالتفاقــــات

١١ شــــباط/فرباير ١٩٢٥، و١٩  يف جنيف الثاين/ينايــــر ١٩١٢، ويف ٢٣ كانــــون
٢٧ تشــــرين الثاين/ يف بانكوك متوز/يوليه ١٩٣١، ويف و١٣ ١٩٢٥ شــــباط/فرباير
االتفاقية آثار ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٣٦، باســــتثناء يف جنيف ١٩٣١، ويف  نوفمــــرب

األخرية؛ املذكورة
بصيغها (هـ) إىل (أ) مــــن الفرعية الفقرات يف إليهــــا واالتفاقات املشــــار االتفاقيــــات (ز) 

(و)؛ الفقرة الفرعية يف إليه املشار ١٩٤٦ عام بربوتوكول املعدلة
للرقابة  خيضع الذي الثاين/نوفمرب ١٩٤٨ تشرين ١٩ يف باريس يف املوّقع الربوتوكول (ح)
صنع  متوز/يوليه ١٩٣١ لتحديد ١٣ اتفاقية إطــــار عن للمخدرات اخلارجة الدوليــــة
يف سكسس ليك يف املوّقع بالربوتوكول املعدلة بصيغتها توزيعها، وتنظيم املخدرات

األول/ديسمرب ١٩٤٦؛ كانون ١١
دوليًا به واالجتار األفيون وإنتــــاج اخلشــــخاش نبتة زراعة وتنظيم بروتوكــــول حتديد (ط) 
أصبح إن ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٥٣، يف نيويــــورك يف املوّقع وباجلملــــة واســــتعماله،

املفعول. ساري الربوتوكول ذلك
باملخدرات  املشروع غري االجتار قمع اتفاقية من ُتنهى املادة ٩ االتفاقية هذه نفاذ بدء لدى - ٢
أيضًا أطراف هي األطراف فيها اليت بني فيما ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٣٦، يف يف جنيف املوّقعــــة اخلطــــرة،

لطرف  جيوز أنه شــــريطة هذه االتفاقية؛ املادة ٣٦ من من (ب) ٢ الفقرة حملها وحتل االتفاقيــــة، يف هــــذه
بذلك. العام األمني يشعر أن على ٩ باملادة العمل يف يستمر أن األطراف هذه من

اإلهناء حكم بشأن من املعاهدة خلّو يف حالة اإلهناء - ٢
بشأن  حكم أّي تتضّمن مل إذا املعاهدة املتعلقة بإهناء العامة ١٩٦٩ املبادئ لعام فيينا اتفاقية تبّين
األطراف  مجيع مع التشاور بعد وقت أّي يف املعاهدة إهناء جيوز أنه على و٥٥ ٥٤ اإلهناء. وتنص املادتان
الالزم العدد دون مــــا إىل أطرافها نقصان عدد ملجرد تنتهي ال األطــــراف املتعّددة واملعاهــــدة وموافقتهــــا.
أن ُتنهى املعاهدة هلذا االســــتثناء، على ســــبيل جيوز، أنه بيد ذلك. على خالف تنص مل ما لبــــدء نفاذهــــا،
عشرة اخلامســــة املادة لعام ١٩٤٨. وتنص عليها واملعاقبة األجناس إبادة جرمية اتفاقية منع انظر:  الســــبب.

يلي: ما على
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يتوقف طرفًا، عشر ستة من أقل إىل لالنسحابات، نتيجة االتفاقية، هذه يف نقص عدد األطرف إذا
نافذًا. االنسحابات هذه واحد من آخر فيه أصبح الذي التاريخ اعتبارًا من االتفاقية نفاذ

يف هي احلالة وهذه اإلهناء. بشــــأن اخلتامية أحكامًا أحكامها يف تتضّمن ال وكثري من املعاهدات
البيئية. اإلنسان واملعاهدات حقوق معاهدات يف األحيان كثري من

اخلالصة
مواد تتعلق تشــــمل أهنا إّال رمسية. أحكامًا كوهنا تعدو ال األحكام اخلتاميــــة أّن ُيفهم مــــا كثــــريًا
أمهية ذات املنازعات تسوية أو التعديل، أو النفاذ، بدء مثل بعضها، املســــائل، من واســــعة منوعة مبجموعة
ختامية أحكامًا تتضّمن األطــــراف املتعّددة املعاهدات ومعظم مفعول املعاهدة. ســــريان إىل بالغة بالنســــبة
النفاذ أو بدء أو التحفظات أو االنضمام أو املوافقة أو القبول التصديق أو أو بالتوقيع تتعلق فيهــــا مواد مبــــا
حمّددة أحكام تعيني الوديع. ووجود أو االنســــحاب/النقض أو املرفقات أو التعديل أو املنازعات تســــوية
فإّن للمعاهدة املتعّددة األطراف. وباملقارنة، الفّعال التنفيذ املســــاعدة على يف يســــهم املسائل هذه بشــــأن
املدة، أو األخرى العالقــــة باملعاهدات أو اإلقليمي التطبيق أو املؤقــــت بالتطبيق املتعلقة اخلتاميــــة األحــــكام

املعاهدة. تلك وحمتوى طبيعة على يتوقف هلا معّينة معاهدة ومشول دائمًا. ليست ضرورية
االعتبار، يف يوضع أن جيب أنه إّال اتباع السابقات املوجودة، إىل جتنح اخلتامية األحكام ورغم أن
أساســــي، دور من اخلتامية األحكام ما تؤديه إىل وبالنظر باملعاهــــدة. اخلاصة االحتياجات عنــــد صوغهــــا،
إشكاًال ما كان منها أكثر ســــيما املتكررة، وال املشــــاكل على فيه يتم التغلب على حنو تصاغ أن جيب فإهنا

ST/SGB/2001/7 تعد ذات  النشرة السياق فإّن هذا ويف التعديالت. نفاذ أو بدء املعاهدات يف كاملشاركة
العام. األمني نظر وجهة من خاصة أمهية
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املرفـق
٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠١ املؤرخة (ST/SGB/2001/7) العام األمني نشرة

يتعلق فيما تتبعها أن اإلقليميــــة وجلاهنا ومكاتبها املتحــــدة األمم على إدارات الــــيت ينبغي اإلجــــراءات
الدولية واالتفاقات باملعاهدات

تتبعها اإلقليمية أن وجلاهنا ومكاتبها املتحدة األمم على إدارات ينبغي اليت اإلجراءات إرساء لغرض العام، األمني إّن
ما يلي: يقرر واالتفاقات الدولية، يتعلق باملعاهدات فيما

الدولية واالتفاقات املعاهدات - األول  اجلزء
املتحدة تعقدها األمم اليت

١ البند

الدولية واالتفاقات املواد مشاريع
أن املقرر الدولية، واالتفاقات املعاهــــدات بتقدمي مشــــاريع الصلة ذات اإلقليمية اللجنة املكتب أو تقــــوم اإلدارة أو

النهائية. صيغتها يف وضعها قبل عليها والتعليق استعراضها أجل من القانونية الشؤون إدارة إىل املتحدة، األمم تعقدها

٢ البند
امللفات والسجالت يف اإليداع أو التسجيل

املتحدة أبرمتها األمم اليت املعاهدات واالتفاقات الدولية مجيع الصلة ذات اإلقليمية اللجنة أو املكتب أو اإلدارة حتيل
 ١٠٢ عمًال باملادة أجل تســــجيلها نفاذها، من بدء عند (قســــم املعاهدات)، الشــــؤون القانونية إىل قســــم املعاهدات بإدارة
قســــم مل يكن ما املعاهدات قســــم يف حيازة الصكوك هذه وتبقى والســــجالت. امللفات املتحدة، أو إيداعها ميثاق األمم من

خاصة. ترتيبات على وافق مسبقًا قد املعاهدات

التعاهدية باإلجراءات املتصلة الصكوك - الثاين  اجلزء
املتحدة تتخذها األمم اليت

٣ البند

مشاورات تتطلب الصكوك اليت
صك أو تثبيت رمسي صك أو كامًال تفويضًا يتطلب تعاهدي إجراء املتحدة اختاذ األمم فيها تعتزم يف احلاالت اليت
إدارة الشــــؤون القانونية قبل مع التشــــاور الصلة ذات اإلقليمية اللجنة أو املكتب أو اإلدارة على انضمام، أو موافقة قبول أو

اإلجراء. هذا اختاذ

الدولية واالتفاقات املعاهدات -  اجلزء الثالث
العام األمني لدى تودع اليت

٤ البند

الدولية واالتفاقات املعاهدات مشاريع
واالتفاقات  املعاهدات مشــــاريع مجيع بتقدمي الصلة ذات اإلقليميــــة اللجنة أو املكتــــب أو تقــــوم اإلدارة  ١  -  ٤
وضعها قبل عليها والتعليق الستعراضها القانونية الشؤون إىل إدارة لألمم املتحدة العام األمني لدى ُيعتزم إيداعها اليت الدولية

صيغتها النهائية. يف
املعاهدات  لتلك مشــــاريع األحكام اخلتاميــــة الصلة ذات اإلقليمية اللجنــــة املكتــــب أو أو تقــــدم اإلدارة  ٢  -  ٤

النهائية. صيغتها وضعها يف قبل عليها أجل استعراضها والتعليق من املعاهدات قسم إىل الدولية واالتفاقات
األمني العام  لدى تودع الدولية اليت واالتفاقات املعاهدات تدوين نصوص لضمان الزم جهد كل ُيبذل  ٣  -  ٤

سواها. دون املتحدة لألمم باللغات الرمسية املتحدة لألمم
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٥ البند
املعتمدة الدولية املعاهدات واالتفاقات نصوص

لألمم  العام األمني إيداعها لدى يتقرر اليت الدولية واالتفاقات املعاهدات لنصوص الرمسي بعد االعتماد ١ -  ٥
إىل واإللكتروين معًا، الورقي يف شكلها املعتمدة، النصوص ذات الصلة اللجنة اإلقليمية املكتب أو تقدم اإلدارة أو املتحدة،
ينبغي وعمومًا، الالزمة. اإليداع مهــــام وأداء االتفاقات هذه أصول إعداد لغرض األصلية، اللغات جبميــــع املعاهدات قســــم
إلعداد الدولية متكينًا أو االتفاقات املعاهدات على التوقيع باب فتح وتاريخ االعتماد تاريخ بني أســــابيع فترة أربعة تتاح أن

قة. املصدَّ األصل الصور طبق وتوزيع الدولية االتفاقات أو املعاهدات أصول
أّي  جانب من النصوص على أخرى تغيريات أّي إجراء جيوز ال النصوص، لتلك الرمسي االعتماد وبعد ٢ -  ٥

املعاهدات. بالتشاور مع قسم إّال إقليمية، جلنة أو مكتب أو إدارة
٦ البند

الدولية واالتفاقات للمعاهدات وديعًا العام األمني تسمية
ُتســــند هذه  الدولية، واالتفاقات للمعاهــــدات كوديع وظائفه العــــام األمني أداء حــــني يكون املقصــــود  ١ -  ٦
جيوز وال املتحدة. األمم آخر يف مسؤول إىل أّي وليس وحده العام إىل األمني وظائف الوديع االتفاقات الدولية أو املعاهدات

مشتركًا. وديعًا العام األمني تسمية
الصلة  ذات اإلقليمية اللجنة أو املكتب أو اإلدارة تقوم العام وديعًا، األمني تســــمية املقصود يكون حني ٢ -  ٦

املعاهدات. قسم مع بالتشاور مسبقًا
قســــم  حيازة يف للتوقيع، واملفتوحة األمني العام لدى املودعة مجيع املعاهدات واالتفاقات الدولية، تبقى  ٣ -  ٦

املعاهدات. قسم مع مسبقًا القاعدة هذه من استثناءات أّي بشأن الترتيبات اختاذ املعاهدات. وجيب
٧ البند

الكامل التفويض
للممثلني ختول والــــيت جلنة إقليمية، أو مكتــــب أو إدارة أّي إىل تــــرد اليت الكامل، التفويض حتــــال مجيــــع صكــــوك
املعاهدات هذه توقيع قبل منها للتحقق املعاهدات قســــم إىل العام، األمني لدى الدولية املودعة واالتفاقات املعاهدات توقيع

املعاهدات. قسم مع مسبقًا هذه القاعدة من استثناءات أّي بشأن اختاذ الترتيبات وجيب واالتفاقات الدولية.
٨ البند

املراسم حفل
تقوم نفســــها، يف املناســــبة العام لدى األمني يودع دوليًا اتفاقًا أو معاهدة الدول توقِّع كي الترتيبات حــــني تتخــــذ
حبفل املتعلقة الترتيبات وتتخذ مسبقًا. بذلك القانونية الشؤون إدارة بإبالغ الصلة ذات اإلقليمية اللجنة أو املكتب أو اإلدارة

املعاهدات. قسم مع بالتشاور الوديع، أداء وظائف كفالة يف ذلك مبا التوقيعات، فيه توضع املراسم الذي
٩ البند

العام األمني لدى تودع اليت واإلخطارات الصكوك
وإخطارات صكوك أّي أو أو اخلالفة أو االنضمام املوافقة أو القبول أو التصديق صكوك املعاهدات قسم إىل حتال

إقليمية. جلنة أو أو مكتب أّي إدارة واستلمتها العام األمني مودعة لدى دولية واتفاقات مبعاهدات تتصل مماثلة

اخلتامية األحكام  - الرابع اجلزء
١٠ البند

األحكام اخلتامية
األول/أكتوبر ٢٠٠١. تشرين يف ١ النشرة هذه نفاذ يبدأ ١٠ - ١

املؤرخ ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٤٨. AI/52 اإلداري مبوجب هذا األمر ُيلغى ١٠ - ٢
عنان أ. كويف (توقيع)
العام األمني
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ثبت املصطلحات
املتعّددة الرمسية للمعاهدات كتسمية عمومًا ”االتفاقية“ اآلن مصطلح يســــتعمل
لالشتراك الباب يفتح العادة ويف األطراف. عريضة من طائفة اليت تضم األطراف
كبري عدد أو من جانب يف جمموعــــة الدويل املجتمع مــــن جانب يف االتفاقيــــات
جيري اليت الصكوك على االتفاقيــــة اســــم إطالق على احلال وجرى مــــن الدول.
على الصكوك نفسه الشــــيء ويصدق دولية. منظمة رعاية حتت عليها التفاوض

دولية. هيئات منظمة من تعتمدها هيئة اليت

االتفاقية

املعاهـدة وتتناول نــهايـــــــة يف تقليديــًا تــــــرد أحكـام هــي األحكـــــام اخلتاميــــــة
والنقــــض واالنضمــــام واملوافقــــة والقبــــول أمــــورًا مثــــل التوقيــــع والتصديــــق
املنازعات واملســــائل املتعلقة باإليداع وتســــوية النفاذ وبدء والتحفظ  والتعديــــل

والنصوص املوثقة.

األحكام اخلتامية

شــــكل املعاهدة األطراف املتفاوضة تقرر به الذي الرمسي التصرف هو االعتماد
شــــكل تســــتخدم لتقرير اليت اآللية هو االعتماد يكون أن وجيوز أيضًا وحمتواها.

هبا. تقضي اليت القواعد املعاهدة أو تعديالت وحمتوى

االعتماد

اإلعالن التفسريي
األمور لبعــــض فهمها بشــــأن الدولة تصــــدره إعــــالن هو اإلعــــالن التفســــريي
عكس وعلى بالذات من أحكامها. حلكم بشأن تفسريها أو باملعاهدة املشــــمولة
استبعاد إىل ترمي وال الدولة ملوقف توضيح جمرد اإلعالنات هي فإّن التحفظات،

تغيريه. أو للمعاهدة األثر القانوين
اإلعالن اإللزامي

اإلعالن عكس وعلى حتديــــدًا. املعاهدة تشــــترطه هو إعالن اإللزامي اإلعــــالن
له. املصدرة الدولة اإللزامي يقيد فإّن اإلعالن التفسريي،

االختياري اإلعالن
ال ولكنها على إصــــداره املعاهدة حتديدًا تنص هو إعــــالن االختياري اإلعــــالن
االختياري يقيد الدولة اإلعالن فإّن التفسريي، عكس اإلعالن وعلى تشــــترطه.

له. املصدرة

اإلعالن

عن علــــى معاهدة توّقع مل الدولة اليت بــــه الذي تعرب التصــــرف االنضمــــــام هــــو
انضمام“. ”صــــك بإيداع املعاهــــدة تلك طرفــــًا يف تصبح أن موافقتهــــا علــــى
القبول التصديق أو على يترتب الذي نفسه القانوين األثر االنضمام على  ويترتب

املوافقة. أو

االنضمام

املعاهدة. ألطراف قانونًا املعاهــــدة ملزمة تصبح حلظة أن هو نفاذ املعاهدة بــــدء
ميكن نفاذها بالفعل بدأ اليت واملعاهدة نفاذها، حلظة بدء املعاهدة أحكام وحتــــدد
الدولية املنظمة أو الدولة بالنسبة إىل حتددها املعاهدة اليت نفاذها بالكيفية يبدأ أن

نفاذها. بدء بعد هبا على االلتزام عن موافقتها تعّبر اليت

النفاذ بدء
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صفات من للمعاهدة له ما وممارســــاهتا، املعاهدات قانون إطار يف ، الربوتوكول
ذات اتفاقات علــــى للداللة الربوتوكول يســــتخدم مصطلح ما وغالبًا قانونيــــة.
أو اتفاقية. معاهدة حتمل اسم لالتفاقات اليت الرمسية الصفة من أدىن صفة رمسية
أو أو يســــتكملها األطراف املتعّددة املعاهــــدة يعــــّدل الربوتوكول وبوجــــه عام،
الربوتوكول يف االشــــتراك باب يفتح العادية األحــــوال ويف بالتوضيح. يتناوهلــــا
عدد على اآلونة األخرية تفاوضت يف الدول أّن األصلي. على االتفاق ألطراف
وإن أنه هي الربوتوكول وميزة املبدأ. هذا على ال تســــري اليت الربوتوكوالت من
جانب على التفصيل مبزيد من فيه التركيز األصلي، ميكن باالتفاق مرتبطــــًا كان

االتفاق. ذلك من بعينه

الربوتوكول

 circular الــــدوري CN (البالغ باملختصــــر أحيانــــًا إليــــه بــــالغ الوديع (يشــــار
ملعاهدة وديعًا بصفتــــه العام، األمني يرســــله notification)) هــــو إخطــــار رمسي

املتخّصصة والــــوكاالت األعضاء، والدول غري األعضــــاء، الدول لكل بعينهــــا،
ومكاتب األمم واملؤسســــات األمانات مــــن األمر يهمه لألمــــم املتحدة، ومــــن
به القيام مت ما تشــــمل املعاهدة تلك عن معلومات البالغ هذا ويتضّمن املتحدة.

تصرفات. من

الوديع بالغ

األثر القانوين ألحكام أو تبديل اســــتبعاد فيه تفيد دولة تصدره بيان هو التحفظ
تكون أن جيوز وال الدولة. تلك على األحكام تلك تطبيق يف من معاهدة معّينــــة
حيظر املعاهدات وبعــــض ومقصدها. املعاهدة غــــرض مع متعارضة التحفظــــات

حمّددة. حتفظات إّال ال جييز التحفظات أو إبداء

التحفظ

هبا اليت تقوم الوظيفة به يقصد وممارساهتا، املعاهدات قانون إطار التســــجيل، يف
واالتفاقات املعاهدات بتســــجيل بالقيام يتعلق فيما املتحدة لألمم العامة األمانــــة

املتحدة. ١٠٢ من ميثاق األمم املادة مبوجب الدولية

التسجيل

املحيط يف به القيام يتم الذي هبا كلها التصرف يقصد واملوافقة والقبول التصديق
مبعاهدة. االلتزام موافقتها على مبوجبه الدولة وتثبت الدويل

واملوافقة والقبول التصديق

معاهدة ألحكام الرمسي التغيــــري املعاهدات، يقصد به قانــــون يف إطار التعديــــل،
أطرافها. يد على

التعديل

من معّينة نصوص يف تبديل إجراء به يقصد املعاهــــدات، قانون إطار يف التغيــــري،
العالقة يف أما املعاهدة. تلك يف بعينهم أطراف بني فيما مفعوله يســــري معاهدة

األصلية. النصوص فتسري اآلخرين األطراف بني

التغيري

احلكومة أو رئيس رئيس الدولة رمسية يصدرها وثيقة شكل التام التفويض يتخذ
فيما معّينة بتصرفات القيام فيها املسمى الشخص فيها وخيّول اخلارجية أو وزير

مبعاهدة. يتصل

التام التفويض

أحكامًا تتضّمن املعاهــــدات بعض أّن على التعديــــل. أساســــًا، ُيقصد بالتنقيح،
عادة ُيقصد بالتنقيح احلالة، تلك ويف التعديالت. عن مستقلة التنقيحات بشــــأن
مبصطلح يقصد بينما املتغرية، الظروف حسب أساســــية بصورة املعاهدة تكييف

يف أحكام معّينة. تعديالت إحداث التعديل

التنقيح

األصلي النص هو املعاهدة نص أّن إثبات مبوجبه يتم الــــذي اإلجراء التوثيــــق هو
كان إذا إّال أحكامها تغيري املمكن غري من غدا املعاهدة توثيق مت ومىت والنهائي.

رمسي. بتعديل ذلك

التوثيق
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بالتصديق) املشروط غري التوقيع النهائي (التوقيع
بالتوقيع مبعاهدة االلتزام على موافقتها عن الدولة تعّبر حني النهائي التوقيع يقــــع

املوافقة. أو القبول التصديق أو إىل حاجة دون املعاهدة على
بالتصديق) املشروط (التوقيع البسيط التوقيع

توّقع عندما الدولة ذلك أّن ومؤّدى املعاهدات. معظم يف البســــيط التوقيع يطّبق
تكون وال أو املوافقة. القبول أو بالتصديق مشروطًا توقيعها يكون املعاهدة على
عليها أو قبوهلا بالتصديق قيامها عند إّال باملعاهدة االلتزام عن عربت الدولــــة قــــد

عليها. املوافقة أو

التوقيع

كان إذا مبعاهدة االلتــــزام على موافقتها عــــن عّبرت دولة هي الدولــــة املتعاقــــدة
الدولة. تلك بالنسبة إىل يبدأ كان نفاذها مل أو إذا بعد مل يبدأ نفاذها

املتعاقدة الدولة

إبرام أهلية هلــــا الكيانات اليت آخــــر من كيان أو هــــو دولة الطــــرف يف معاهــــدة
باملعاهــــدة بالقيام بالتصديق االلتزام على موافقته عن عّبر قــــد يكون املعاهــــدات
هذه املعاهدة كانت إذا إخل، إليها، االنضمام أو عليها أو املوافقة أو قبوهلا عليها
الدولة أن ومــــؤدى ذلك بالذات. الدولة تلــــك إىل بالنســــبة قــــد أصبحت نافذة

الدويل. القانون مبوجب باملعاهدة تكون ملتزمة

الطرف

التصديق انظر القبول
تعنيه مــــا هبا يتقرر الــــيت اللغات وهــــي املوثقة - لغاهتــــا حتــــّدد املعاهــــدة عــــادة

أحكامها.
املوثقة اللغة

الدويل، القانون مبوجــــب امللزمة الصكــــوك كل يشــــمل عام املعاهــــدة مصطلح
أو دوليني اعتباريني شــــخصني تربم بني اليت الرمسية، تســــميتها عن بصرف النظر

بني: فيما معاهدات إبرام جيوز مث ومن أكثر.
الدول؛ ( أ )

والدول؛ املعاهدات إبرام هلا أهلية اليت الدولية املنظمات أو (ب) 
املعاهدات. أهلية إبرام هلا الدولية اليت أو املنظمات (ج)

إنشاء إىل األطراف تتجه نية أّن مؤّداه العام، املعاهدة، مبعناه مصطلح واستعمال
الدويل. مبوجب القانون النفاذ واجبة والتزامات حقوق

دول  بني كتابة مربم املعاهدة بأهنا ”اتفاق دويل تعّرف ١٩٦٩ لعام فيينا واتفاقية
الوثائق من أكثر أو اثنتني أو يف وثيقة وحيدة سواًء ورد وخاضع للقانون الدويل،
ذلك وعلى (أ)). (١) ٢ (املادة عليه“ تطلق اليت وأيًّا كانت التســــمية املترابطة
املذكرات ميكن الرســــائل أو وتبادل والربوتوكوالت واالتفاقات االتفاقيات فإّن
الدويل بالقانون حمكومة املعاهدة تكون أن وجيب معاهدات. مجيعها تشــــكل أن

على  تنطبق ال ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية ورغم أن تكون مدونة كتابة. ويف العادة
التدوين عدم إّن يقول للمعاهدة تعريفها فإّن كتابة، مدونة ليست اليت االتفاقات

لالتفاقات الدولية. القانونية القوة يف يؤثر كتابة ال
تســــمية املعاهدة فيها تطلق أن ينبغي اليت بشــــأن احلاالت دولية قواعد وال توجد
اليت هلا الصكوك عادة يف يســــتخدم املعاهدة على أن مصطلح دويل. على صك

الرمسية. األمهية والصفة من شيء
فيينا اتفاقية عام بوجه وانظر .١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من (أ) (١) ٢ املادة انظر

.١٩٨٦ لعام فيينا واتفاقية ١٩٦٩ لعام

املعاهدة
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املعاهدة. انظر املعاهدة الثنائية

املعاهدة. انظر األطراف املتعّددة املعاهدة
التصديق. انظر املوافقة

بقيامها الدويل القانون مبوجب باملعاهدة االلتزام علــــى عن موافقتها الدولة تعبّــــر
االنضمام. أو أو املوافقة القبول أو التصديق أو رمسي كالتوقيع النهائي بتصرف

االلتزام على املوافقة

األطراف. وّثقه الذي املعاهدة نص هو ما النص املوثق ملعاهدة املوثق النص
وتكون مؤمتر دبلوماسي. يف جرت اليت وثيقة توجز األعمال هي اخلتامية الوثيقة
املتفاوضة األطراف به تنهــــي الذي الرمسي التصرف هي العادة يف هــــذه الوثيقــــة
ذلك يف مبا املؤمتر، الصادرة عــــن الوثائق مــــن جزًءا عادة املؤمتــــر. وهي تشــــّكل
املشــــاركة. الدول تصدرها اليت التفســــريية واإلعالنات والقرارات، املعاهــــدة،
املشاركة جييز قد التوقيع ولكن الوثيقة اخلتامية، على بالتوقيع التزام هناك وليس
ويف التحضيـريـة. اللجـان قبيـل مـــــن عـن املؤمتـر، تنشــــأ اليت الالحقة يف اآلليات
الدولة يلزم أو قانونيــــة التزامات اخلتامية الوثيقــــة العــــادة ال ينشــــئ التوقيع على
تلك أو بالتصديق على اخلتاميــــة بالوثيقة املرفقة املعاهــــدة على بالتوقيع املوّقعــــة

املعاهدة.

الوثيقة اخلتامية

يف عليها املنصوص الوظائـــف إليه وتوكل املعاهدة حـــارس هو املعاهدة وديـــع
دولة املعاهدة وديع يكون أن ١٩٦٩. وميكـــن لعام فيينا ٧٧ من اتفاقية املـــادة
العام مثل األمني ملنظمة، اإلداري األول املسؤول أو دولية، أو منظمة أكثر، أو

املتحدة. لألمم

الوديع
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