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 اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

اعتمدت مف قبؿ المؤتمر األمـ المتحدة بشأف قانوف المعاىدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية 
المؤرخ  2287، ورقـ 1966كانوف األوؿ/ديسمبر  5المؤرخ في  2166العامة لألمـ المتحدة رقـ 

 26، وقد عقد المؤتمر في دورتيف في فيينا خالؿ الفترة مف 1967كانوف األوؿ/ديسمبر  6في 
، 1969آيار/مايو  22نيساف/ابريؿ إلى  9وخالؿ الفترة مف  1968آيار/مايو  24ر/مارس إلى آذا

 1969أيار/مايو  22واعتمدت االتفافية في ختاـ أعمالو في 

 1969أيار/مايو  23وعرضت لمتوقيع في  

 1980كانوف الثاني/يناير  27ودخمت حيز النفاذ في 

  
 الديباجة

تفاقية، تقديرًا منيا لمدور األساسي لممعاىدات في تاري  العالقات إف الدوؿ األطراؼ في ىذه اال
 ،الدولية

واعترافًا منيا باألىمية المتزايدة لممعاىدات كمصدر لمقانوف الدولي وكسبيؿ لتطوير التعاوف 
 ،السممي بيف الدوؿ ميما كانت نظميا الدستورية واالجتماعية

النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقديف معترؼ بيا  ومالحظة منيا أف مبادئ حرية اإلرادة، وحسف
 ،عالمياً 

وتأكيدًا منيا بأف المنازعات المتعمقة بالمعاىدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أف تسوى 
 ،بالطرؽ السممية ووفؽ مبادئ العدالة والقانوف الدولي

يا الحفاظ عمى العدالة وتذكيرًا منيا بتصميـ شعوب األمـ المتحدة عمى إقامة شروط يمكف مع
 ،واحتراـ االلتزامات الناشئة مف المعاىدات

الحقوؽ المتساوية،  :واعتبػارًا منيا لمبادئ القانوف الدولي المقررة في ميثاؽ األمـ المتحدة مثؿ
ؤونيا وتقرير الشعوب لمصائرىا، والمساواة في السيادة واستقالؿ جميع الدوؿ وعدـ التدخؿ في ش

، ومنع التيديد بالقوة أو استعماليا، واالحتراـ العالمي لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية الداخمية
واعتقادًا منيا بأف التقنيف والتطور التقدمي لقانوف المعاىدات المذيف تحققا في ىذه االتفاقية  ،لمجميع

المحافظة عمى السمـ واألمف  يسيدعماف مبادئ األمـ المتحدة المنصوص عنيا في الميثاؽ، وى
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وتأكيدًا منيا بأف قواعد القانوف الدولي  ،الدولييف وتطوير العالقات الودية وتحقيؽ التعاوف بيف الدوؿ
 ،العرفية ستستمر في حكـ المسائؿ التي لـ تنظـ بأحكاـ ىذه االتفاقية

  قػد اتفقت عمى ما يمػي:

 تمهيـد -األول  الجزء

 اقية: نطاق االتف1المادة 

 تطبؽ ىذه االتفاقية عمى المعاىدات بيف الدوؿ.

 : استعمال المصطمحات2المادة 

 ألغراض ىذه االتفاقية: -1

االتفاؽ الدولي المعقود بيف الدوؿ في صيغة مكتوبة والذي ينظمو القانوف  ""المعاىدة ػ)أ( يقصد ب
اء تضمنتو وثيقة واحدة أو وثيقتاف متصمتاف أو أكثر وميما كانت تسميتو الدولي، سو 

 ؛الخاصة

"التصديؽ" و"القبوؿ" و "الموافقة" و "االنضماـ" اإلجراء الدولي المسمى  ػ)ب( يقصد ب
 ؛عمى المستوى الدولي رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة ذي تقر الدولة بمقتضاهال،و كذلؾ

الكامؿ" الوثيقػة الصادرة عف السمطة المختصة في الدولة التي  "وثيقة التفويض ػ)ج( يقصد ب
أو في اعتماد نص المعاىدة أو  لتمثيؿ الدولػة في المفاوضة، خاصتعيف شخصًا أو أش

أو في القياـ بأي تصرؼ آخر يتعمؽ  بو توثيقو، أو في التعبير عف رضا الدولػة االلتزاـ
 ؛بالمعاىدة

عند  انب واحد، أيا كانت صيغتو أو تسميتو، تصدره دولة ما"تحفظ" إعالف مف ج ػ)د( يقصد ب
، مستيدفة بو استبعاد أو توقيعيا أو تصديقيا أو قبوليا أو إقرارىا أو إنضماميا إلى معاىدة

 ؛عمى تمؾ الدولة مف حيث سريانيا تغيير األثر القانوني لبعض أحكاـ المعاىدة

 ؛أسيمت في صياغة نص المعاىدة واعتماده"الدولة المتفاوضة" الدولة التي  ػ)ىػ( يقصد ب

"الدولة المتعاقدة" الدولة التي رضيت االلتزاـ بالمعاىدة سواء دخمت حيز التنفيذ أـ  ػ)و( يقصد ب
 ؛لـ تدخؿ

 ؛نافذة بالنسبة إلييا المعاىدة "الطرؼ" الدولة التي رضيت االلتزاـ بالمعاىدة وكانت ػ)ز( يقصد ب

 ؛الدولة التي ليست طرفًا في المعاىدة "الدولة الغير" ػ)ح( يقصد ب

 "المنظمة الدولية" المنظمة بيف الحكومات. ػ)ط( يقصد ب
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ال تخؿ الفقرة األولى المتعمقة باستعماؿ المصطمحات في ىذه االتفاقية بأي استعماؿ ليذه  -2
 المصطمحات أو التي يمكف أف تعطى ليا في القانوف الداخمي ألية دولة.

 االتفاقات الدولية غير الداخمة في نطاق هذه االتفاقية :3 المادة

إف عدـ سرياف ىذه االتفاقية عمى االتفاقات الدولية التي تعقد بيف الدوؿ واألشخاص األخرى 
األشخاص األخرى مع بعضيا البعض، أو عمى االتفاقات الدولية التي ال  يفلمقانوف الدولي أو ب

 :بػ تتخذ شكاًل مكتوبًا ال يخؿ

 )أ( القوة القانونية لتمؾ االتفاقات؛

)ب( سرياف أية قاعدة واردة في ىذه االتفاقية عمى تمؾ االتفاقات إذا كانت تخضع ليا بصورة 
 مستقمة عف االتفاقية؛

)ج( بسرياف ىذه االتفاقية عمى عالقات الدوؿ مع بعضيا البعض في ظؿ االتفاقات الدولية التي 
 الدولي أطرافًا فييا أيضًا.تكوف األشخاص األخرى لمقانوف 

 : عدم رجعية هـذه االتفاقية4المادة 

مع عدـ اإلخالؿ بسرياف أي مف القواعد الواردة في ىذه االتفاقية والتي تكوف المعاىدات خاضعة 
ىذه االتفاقية إال عمى  يليا بموجب القانػوف الدولي بصورة مستقمة في ىذه االتفاقية، ال تسر 

 بيف الدوؿ بعد دخوؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتمؾ الدوؿ. المعاىدات التي تعقد

 والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية :5 المادة

تطبؽ ىذه االتفاقية عمى أية معاىدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعمى أية معاىدة تعتمد في 
 عدـ اإلخالؿ بأية قواعد خاصة بالمنطقة. نطاؽ منظمة دولية وذلؾ مع

  

 عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ -الثانـي  الجزء

 األول: عقد المعاهدات الفصل

 : أهمية الدول لعقد المعاهدات6المادة 

 لكؿ دولة أىمية لعقد المعاىدات.

 : وثيقة التفويض الكامل7المادة 

يعتبر الشخص ممثاًل لمدولة مف أجؿ اعتماد نص المعاىدة أو توثيقو، أو مف أجؿ التعبير عف  -1
 رضا االلتزاـ بالمعاىدة في إحدى الحالتيف التاليتيف:



 
4 

 )أ( إذا أبرز وثيقة التفويض الكامؿ المناسبة؛ أو

)ب( إذا بدا مف تعامؿ الدوؿ المعنية أو مف ظروؼ أخرى أف نيتيا انصرفت إلى اعتبار ذلؾ 
 الشخص ممثاًل لمدولة مف أجؿ ىذا الغرض وممنوحا تفويض كامؿ.

يعتبر األشخاص التالوف ممثميف لدوليـ بحكـ وظائفيـ، ودوف حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض  -2
 الكامؿ:

ء الحكومات، ووزراء الخارجية، مف أجؿ القياـ بجميع األعماؿ المتعمقة )أ( رؤساء الدوؿ، ورؤسا
 بعقد المعاىدة؛

)ب( رؤساء البعثات الدبموماسية مف اجؿ اعتماد نص المعاىدة بيف الدولة المعتمدة والدولة 
 المعتمديف لدييا؛

حدى ىيآتيا )ج( الممثموف المعتمدوف مف قبؿ الدوؿ لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إ
 وذلؾ مف أجؿ اعتماد نص المعاىدة في ذلؾ المؤتمر أو المنظمة أو الييئة.

 : اإلجازة الالحقة لتصرف تم بدون تفويض8المادة 

 7ال يكوف لمتصرؼ المتعمؽ بعقد المعاىدة الذي قاـ بو شخص ال يمكف اعتباره بموجب المادة 
 لـ تجزه تمؾ الدولة. مخواًل تمثيؿ الدولة لذلؾ الغرض أي أثر قانوني ما

 : اعتماد نص المعاهـدة9المادة 

يتـ اعتماد نص المعاىدة برضا جميع الدوؿ المشتركة في صياغتيا مع مراعاة االستثناء الوارد  -1
 (.2في الفقرة )

يتـ اعتماد نص المعاىدة في مؤتمر دولي بأغمبية ثمثي الدوؿ الحاضرة والمصوتة، إال  -2
 باألغمبية ذاتيا إتباع قاعدة مغايرة.قررت إذا

 : توثيق نص المعاهدة11المادة 

 يعتبر نص المعاىدة رسميًا ونيائيًا:

)أ( بإتباع اإلجراء المنصوص عميو في نصوصيا أو المتفؽ عميو فيما بيف الدوؿ المشتركة في 
 صياغتيا؛ أو

)ب( عند عدـ وجود مثؿ ذلؾ اإلجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيػع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع 
باألحرؼ األولى مف قبؿ ممثمي الدوؿ عمى نص المعاىدة أو عمى المحضر الختامي لممؤتمر 

 الذي يتضمف النص.
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 : وسائل التعبير عن رضا الدولة االلتزام بالمعاهدة11المادة 

عبير عف رضا الدولة االلتزاـ بالمعاىدة بتوقيعيا، أو بتبادؿ وثائؽ إنشائيا، أو بالتصديؽ يمكف الت
 عمييا، أو بالموافقة عمييا، أو بقبوليا، أو باالنضماـ إلييا، أو بأيػة وسيمة أخرى متفؽ عمييا.

 : التعبير عن الرضا بااللتزام بالمعاهدة بتوقيعها12المادة 

 ممثميا في إحدى الحاالت اآلتية: قبؿ االلتزاـ بالمعاىدة بتوقيعيا مف تعبر الدولة عف رضاىا -1

 )أ( إذا نصت المعاىدة عمى أف يكوف لمتوقيع ىذا األثر؛ أو

)ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أف الدوؿ المتفاوضة كانت قد اتفقت عمى أف يكوف لمتوقيع ىذا 
 األثر؛ أو

وقيع ىذا األثر مف وثيقة التفويض الكامؿ الصادرة )ج( إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء الت
 لممثميا أو عبرت الدولة عف مثؿ ىذه النية أثناء المفاوضات.

 ألغراض الفقرة األولى: -2

)أ( يشكؿ التوقيع باألحرؼ األولى عمى نص المعاىدة توقيعًا عمى المعاىدة إذا ثبت أف الدوؿ 
 المتفاوضة قد اتفقت عمى ذلؾ؛

)ب( يشكؿ التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة مف قبؿ ممثؿ الدولة توقيعًا كاماًل عمى المعاىدة 
 إذا أجازت دولتو ذلؾ.

 : التعبير عن الرضا بااللتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها13المادة 

ا التبادؿ في تعبر الدوؿ عف رضاىا االلتزاـ بمعاىدة ناشئة عف وثائؽ متبادلة فيما بينيا بمثؿ ىذ
 :إحدى الحالتيف التاليتيف

 )أ( إذا نصت الوثائؽ عمى أف يكوف لتبادليا ىذا األثر؛ أو

 )ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أف تمؾ الدوؿ كانت قػد اتفقت عمى أف يكوف لتبادؿ الوثائؽ ىذا األثر.

 أو بالموافقة عميها : التعبير عن الرضا بااللتزام بالمعاهدة بالتصديق عميها أو بقبولها14المادة 

 تعبر الدولة عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة بالتصديؽ عمييا في إحدى الحاالت التالية: -1

 )أ( إذا نصت المعاىدة عمى أف التعبير عف الرضا يتـ بالتصديؽ؛ أو

 )ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أف الدوؿ المتفاوضة كانت قد اتفقت عمى اشتراط التصديؽ؛ أو

 )ج( إذا كاف ممثؿ الدولة قد وقع المعاىدة بشرط التصديؽ؛ أو
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)د( إذا بدت نية الدولة المعنية مف وثيقة تفويض ممثميا أف يكوف توقيعيا مشروطًا بالتصديؽ 
 عمى المعاىدة، أو عبرت الدولة عف مثؿ ىذه النية أثناء المفاوضات.

طريؽ قبوليا أو الموافقة عمييا بشروط  يتـ تعبير الدولة عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة عف -2
 مماثمة لتمؾ التي تطبؽ عمى التصديؽ.

 : التعبير عن الرضا بااللتزام بالمعاهدة باالنضمام إليها15المادة 

 تعبر الدولة عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة باالنضماـ إلييا في إحدى الحاالت التالية:

 الرضا يتـ باالنضماـ؛ أو)أ( إذا نصت المعاىدة عمى أف التعبير عف 

)ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أف الدوؿ المتفاوضة كانت قد اتفقت عمى أف التعبير عف الرضا يتـ 
 باالنضماـ؛ أو

 )ج( إذا اتفقت جميع األطراؼ فيما بعد عمى أف التعبير عف الرضا يتـ باالنضماـ.

 : تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام16المادة 

ما لـ تنص المعاىدة عمى خالؼ ذلؾ، تعبر وثائؽ التصديؽ أو القبوؿ أو الموافقة عف رضا الدولة 
 االلتزاـ بالمعاىدة في إحدى الحاالت التالية:

 ؛ أو)أ( عند تبادليا بيف الدوؿ المتعاقدة

 ؛ أو)ب( عند إيداعيا لدى جية اإليداع

 عمى ذلؾ. ما تـ االتفاؽ إذا ،)ج( عند إخطار الدوؿ المتعاقدة أو جية اإليداع بيا

 : التعبير عن الرضا بااللتزام بجزء من المعاهدة واالختيار بين نصوص مختمفة17المادة 

لتزاـ بجزء مف معاىدة نافذا ، ال يكوف رضا الدولة اال23إلى  19مع عدـ اإلخالؿ بالمواد مف  -1
 إال إذا سمحت بذلؾ المعاىدة أو وافقت عمى ذلؾ الدوؿ المتعاقدة األخرى.

إال إذا تبيف  ساريا ار بيف نصوص مختمفةختيال يكوف رضا الدولة االلتزاـ بمعاىدة تسمح باال -2
 إلى أي مف النصوص انصرؼ رضاىا.

 هدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ: االلتزام بعدم تعطيل موضوع المعا18المادة 

 تمتـز الدولة باالمتناع عف األعماؿ التي تعطؿ موضوع المعاىدة أو غرضيا وذلؾ:

)أ( إذا كانت قد وقعت المعاىدة أو تبادلت الوثائؽ المنشئة ليا بشرط التصديؽ، أو القبوؿ، أو 
 ؛ أوفي المعاىدة الموافقة، إلى أف تظير بوضوح نيتيا في أف ال تصبح طرفاً 
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)ب( إذا كانت قد عبرت عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة حتى دخوليا حيز التنفيذ عمى أف ال يتأخر 
 ىذا التنفيذ بغير مبرر.

 الثاني: التحفظات الفصل

 : إبداء التحفظات19المادة 

توقيع معاىدة ما أو التصديؽ عمييا أو قبوليا أو إقرارىا أو االنضماـ إلييا، أف  ىلمدولة، لد
 :، إال إذاتحفظابديت

 أو ؛المعاىدة ىذا التحفظ حظرت )أ(

المعاىدة عمى أنو ال يجوز أف توضع إال تحفظات محددة ليس مف بينيا  نصت )ب(
 أو المعني؛ التحفظ

ي تنص عمييا الفقرتاف الفرعيتاف )أ( و)ب(، منافيا التحفظ، في غير الحاالت الت أف يكوف )ج(
 .غرضيالموضوع المعاىدة و 

 : قبول التحفظات واالعتراض عميها21المادة 

حفظ الذي تجيزه المعاىدة صراحة أي قبوؿ الحؽ مف الدوؿ المتعاقدة األخرى ما ال يتطمب الت -1
 لـ تنص المعاىدة عمى ذلؾ.

حيف يتبيف مف كوف الدوؿ المتفاوضة محدودة العدد ومف موضوع المعاىدة وىدفيا أف تطبيؽ  -2
المعاىدة بكامميا بيف جميع األطراؼ شرط أساسي لموافقة كؿ منيـ عمى االلتزاـ 

 يتطمب التحفظ قبوؿ جميع األطراؼ. ،بالمعاىدة

، ما لـ تنص المعاىدة حيف تكوف المعاىدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطمب التحفظ -3
 حكـ مخالؼ، قبوؿ الجياز المختص في تمؾ المنظمة. ىعم

 حكـ مخالؼ، فإف: ىفي غير الحاالت التي تتناوليا الفقرات السابقة، وما لـ تنص المعاىدة عم -4

)أ( قبوؿ التحفظ مف دولة متعاقدة أخرى يجعؿ مف الدولة المتحفظة طرفا في المعاىدة بالنسبة إلى 
 بينيما؛ ىاتيف الدولتيف أو متى بدأ نفاذىا بيف تمؾ الدولة األخرى إذا كانت المعاىدة نافذة

لمعترضة تحفظ ما ال يمنع بدء نفاذ المعاىدة بيف الدولة ا ى)ب( اعتراض دولة متعاقدة أخرى عم
 ؛والدولة المتحفظة إال إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عف نقيض ىذا القصد

)ج( أي عمؿ يعبر عف موافقة دولة ما عمى االلتزاـ بالمعاىدة ويتضمف تحفظا، يسري مفعولو فور 
 ؛عمى األقؿ مف الدوؿ المتعاقدة األخرى ةقبوؿ التحفظ مف واحد
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وما لـ تنص المعاىدة عمى حكـ مخالؼ، يعتبر التحفظ مقبوال مف  ،4و 2في تطبيؽ الفقرتيف  -5
دولة ما إذا لـ تكف قد أثارت أي اعتراض عميو قبؿ انقضاء فترة اثنى عشر شيرا عمى إشعارىا 

، ويؤخذ بالتاري  الالحؽ ألي مف بو أو في تاري  تعبيرىا عف موافقتيا عمى االلتزاـ بالمعاىدة
 ىذيف التاريخيف.

 : اآلثار القانونية لمتحفظات واالعتراضات عميها21المادة 

 اآلثار اآلتية: 23و ،20و ،19في مواجية طرؼ آخر وفقًا لممواد  ىيكوف لمتحفظ المبد -1

)أ( يعدؿ بالنسبة لمدولة المتحفظة في عالقاتيا بالطرؼ اآلخر نصوص المعاىدة التي يتعمؽ بيا 
 ؛ينص عميو الحد الذي لىإالتحفظ

 .القدر نفسو بالنسبة لذلؾ الطرؼ في عالقاتو بالدولة المتحفظةب س النصوص)ب( يعدؿ نف

 .ال يعدؿ التحفظ نصوص المعاىدة بالنسبة لألطراؼ األخرى في عالقاتيا ببعضيا البعض -2

إذا لـ تمانع الدولة المعترضة عمى التحفظ في دخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ بينيا وبيف الدولة  -3
 بػيف الدولتيف النصوص التي يتعمؽ بيا التحفظ إلى الحد الذي ينص عميو. يالمتحفظة، فال تسر 

الدولة إذا لـ تمانع الدولة المعترضة عمى التحفظ في دخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ بينيا وبيف  -4
 (.2( و)1المتحفظة يكوف لمتحفظ اآلثار المنصوص عنيا في الفقرتيف )

 : سحب التحفظات واالعتراضات عميها22المادة 

ما لـ تنص المعاىدة عمى خالؼ ذلؾ، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كاف وال يشترط مف  -1
 أجؿ ذلؾ رضا الدولة التي كانت قد قبمت التحفظ.

يجوز سحب االعتراض عمى التحفظ في أي وقت  ما لـ تنص المعاىدة عمى خالؼ ذلؾ، -2
 كاف.

 ما لـ تنص المعاىدة أو يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ: -3

 ؛)أ( ال يصبح سحب التحفظ ساريًا بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لـ تتمؽ الدولة إشعارا بذلؾ

 ـ تتمؽ الدولة المتحفظة إشعارا بذلؾ.)ب( ال يصبح سحب االعتراض عمى التحفظ ساريًا ما ل

 : اإلجـراءات الخاصة بالتحفظات23المادة 

يجب أف يبدى التحفظ، والقبوؿ الصريح بو واالعتراض عميو كتابة وأف يوجو إلى الدوؿ  -1
 المتعاقدة والدوؿ األخرى المخولة بأف تصبح أطرافًا في المعاىدة.
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عاىدة الخاضعة لمتصديؽ أو القبوؿ أو الموافقة فيجب إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع عمى الم -2
مثؿ ىذه الحاؿ  يأف تثبتو الدولة المتحفظة رسميًا لدى التعبير عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة وف

 يعتبر التحفظ قد تـ مف تاري  تثبيتو.

 .القبوؿ الصريح لمتحفظ أو االعتراض عميو المبدياف قبؿ تثبيتو ال يحتاجاف إلى تثبيت -3

 يجب أف يبدى سحب التحفظ أو االعتراض عمى التحفظ كتابة. -4

 الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت الفصل

 : دخول المعاهدات حيز التنفيذ24المادة 

التاري  المحدديف فييا أو وفقًا التفاؽ الدوؿ  يتدخؿ المعاىدة حيز التنفيذ بالطريقة وف -1
 المتفاوضة.

وفي حاؿ عدـ وجود مثؿ ىذا النص أو االتفاؽ تدخؿ المعاىدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا  -2
 جميع الدوؿ المتفاوضة االلتزاـ بالمعاىدة.

إذا تـ رضا الدولة االلتزاـ بالمعاىدة في تاري  الحؽ لدخوليا حيز التنفيذ فاف المعاىدة المذكورة  -3
عمى خالؼ  المعاىدة المذكورة التاري  إال إذا نصت تصبح نافذة بالنسبة ليذه الدولة في ذلؾ

 ذلؾ.

إف نصوص المعاىدة التي تنظـ توثيؽ نصيا والتثبت مف رضا الدوؿ االلتزاـ بيا، وكيفية أو  -4
تاري  دخوليا حيز التنفيذ، والتحفظات عمييا، ووظائؼ جية اإليداع واألمور األخرى التي تثور 

 اعتبارًا مف تاري  اعتماد نصيا. ينفيذ، تسر حتما قبؿ دخوؿ المعاىدة حيز الت

 : التنفيـذ المـؤقت25المادة 

المعاىدة أو قسـ منيا بصورة مؤقتة بانتظار دخوليا حيز التنفيذ في إحدى  ييجوز أف تسر  -1
 الحالتيف التاليتيف:

 ؛ أو)أ( إذا نصت المعاىدة عمى ذلؾ

 )ب( إذا اتفقت الدوؿ المتفاوضة عمى ذلؾ بطريقة أخرى.

ما لـ تنص المعاىدة أو تتفؽ الدوؿ المتفاوضة عمى خالؼ ذلؾ، ينتيي التنفيذ المؤقت  -2
المعاىدة مؤقتًا فيما  يلمعاىدة أو لقسـ منيا بالنسبة لدولة ما إذا أبمغت الدوؿ األخرى التي تسر 

 في المعاىدة. بينيا برغبتيا في أف ال تصبح طرفاً 
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 احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها -الثالث  الجزء

 األول: احترام المعاهدات الفصل

 : العقد شريعة المتعاقدين26المادة 

 كؿ معاىدة نافذة ممزمة ألطرافيا وعمييـ تنفيذىا بحسف نية.

 : القانون الداخمي واحترام المعاهدات27المادة 

ال يجوز لطرؼ في معاىدة أف يحتج بنصوص قانونو الداخمي كمبرر إلخفاقو في تنفيذ المعاىدة، 
 .46ال تخؿ ىذه القاعدة بالمادة 

 الثاني: تنفيذ المعاهدات الفصل

 : عدم رجعية المعاهدات28المادة 

اىدة ما لـ يظير مف المعاىدة قصد مغاير أو يثبت خالؼ ذلؾ بطريقة أخرى ال تمـز نصوص المع
طرفًا فييا بشأف أي تصرؼ أو واقعة تمت أو أية حالة انتيى وجودىا قبؿ تاري  دخوؿ المعاىدة 

 حيز التنفيذ بالنسبة لذلؾ الطرؼ.

 : المجال اإلقميمي لممعاهدات29المادة 

ما لـ يظير مف المعاىدة قصد مغاير أو يثبت خالؼ ذلؾ بطريقة أخرى، تمـز نصوص المعاىدة 
 كؿ طرؼ فييا بالنسبة لكامؿ إقميمو.

 : تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعمق بموضوع واحد31المادة 

لدوؿ مف ميثاؽ األمـ المتحدة، تتحدد حقوؽ والتزامات ا 103مع مراعاة ما جاء في المادة  -1
 .األطراؼ في معاىدات متتابعة تتعمؽ بموضوع واحد وفؽ الفقرات التالية

إذا نصت المعاىدة عمى أنيا خاضعة ألحكاـ معاىدة أخرى سابقة أو الحقة، أو أنيا ال ينبغي  -2
ىي التي  المعنية أف تعتبر غير منسجمة مع مثؿ ىذه المعاىدة فاف أحكاـ المعاىدة األخرى

 تسود.

كؿ األطراؼ في المعاىدة السابقة أطرافًا كذلؾ في المعاىدة الالحقة دوف أف تكوف  إذا كاف -3
، فإف المعاىدة السابقة تنطبؽ فقط عمى الحد 59المعاىدة السابقة ممغاة أو معمقة طبقًا لممادة 

 الذي ال تتعارض فيو نصوصيا مع نصوص المعاىدة الالحقة.

في المعاىدة السابقة تنطبؽ القاعدتاف  اً إذا لـ يكف أطراؼ المعاىدة الالحقة جميعًا أطراف -4
 التاليتاف:
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 ؛(3)أ( في العالقة بيف الدوؿ األطراؼ في المعاىدتيف تنطبؽ القاعدة الواردة في الفقرة)

)ب( في العالقة بيف دولة طرؼ في المعاىدتيف ودولة طرؼ في إحداىا فقط تحكـ نصوص 
 لمعاىدة المشتركة بيف الطرفيف حقوقيما والتزاماتيما المتبادلة.ا

أو بأية مسألة تتصؿ بالقضاء أو وقؼ العمؿ  41( ما يخؿ بالمادة 4ليس في حكـ الفقرة ) -5
أو بأية مسألة تتصؿ بالمسئولية التي قد تنشأ عمى الدولة نتيجة عقدىا  60لممادة  معاىدة وفقاب

تمشى نصوصيا مع التزامات ىذه الدولة في مواجية دولة أخرى في ظؿ أو تطبيقيا لمعاىدة ال ت
 معاىدة أخرى.

 الثالث: تفسير المعاهدات الفصل

 : القاعدة العامة في التفسير31المادة 

تفسر المعاىدة بحسف نية ووفقًا لممعنى الذي يعطى أللفاظيا ضمف السياؽ الخاص  -1
 والغرض منيا.يابموضوع

، يشتمؿ سياؽ المعاىدة مف أجؿ ديباجة والمالحؽالمعاىدة، بما في ذلؾ ال باإلضافة إلى نص -2
 التفسير عمى ما يمي:

 ؛)أ( أي اتفاؽ يتعمؽ بالمعاىدة ويكوف قد تـ بيف األطراؼ جميعًا بمناسبة عقدىا

)ب( أي وثيقة صدرت عف طرؼ أو أكثر، بمناسبة المعاىدة، وقبمتيا األطراؼ األخرى كوثيقة ليا 
 معاىدة.صمة بال

 يؤخذ في االعتبار، إلى جانب سياؽ المعاىدة، ما يمي: -3

 ؛)أ( أي اتفاؽ الحؽ بيف األطراؼ بشأف تفسير المعاىدة أو سرياف نصوصيا

 ؛اتفاؽ األطراؼ عمى تفسيرىا تضمف)ب( أي تعامؿ الحؽ في مجاؿ تطبيؽ المعاىدة ي

 )ج( أي قاعدة مالئمة مف قواعد القانوف الدولي قابمة لمتطبيؽ عمى العالقات بيف األطراؼ.

 يعطى معنى خاص لمفظ معيف إذا ثبت أف نية األطراؼ قد اتجيت إلى ذلؾ. -4

 : الوسائل التكميمية في التفسير32المادة 

تحضيرية لممعاىدة ومالبسات بما في ذلؾ األعماؿ ال يمكف المجوء إلى وسائػؿ تكميمية في التفسير،
أو لتحديد معنى النص حيف يكوف مف  31عقدىا، وذلؾ لتأكيد المعنى الناتج عف تطبيؽ المادة 

 شأف التفسير وفقًا لتمؾ المادة:

 ؛ أو)أ( أف يترؾ المعنى غامضًا أو غير واضح
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 إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة. ي)ب( أف يؤد

 ت الموثقة بمغتين أو أكثر: تفسير المعاهدا33المادة 

إذا وثقت المعاىدة بمغتيف أو أكثر يكوف لنصيا بأي مف ىذه المغات نفس القوة ما لـ تنص  -1
 المعاىدة أو يتفؽ األطراؼ عمى أنو عند االختالؼ يسود نص معيف.

ا ال يعتبر نص المعاىدة الذي يصاغ بمغة غير المغات التي وثقت بيا المعاىدة رسميًا إال إذ -2
 نصت المعاىدة أو اتفؽ األطراؼ عمى ذلؾ.

 يفترض أف األلفاظ ليا نفس المعنى في كؿ نص رسمي. -3

فيما خال الحاالت التي يسود فييا نص معيف وفقًا ألحكاـ الفقرة األولى، إذا أظيرت مقارنة  -4
الذي ، يؤخذ بالمعنى 32و 31النصوص الرسمية اختالفًا في المعنى لـ يزلو تطبيؽ المادتيف 

يوفؽ بقدر اإلمكاف بيف النصوص المختمفة مع أخذ موضوع المعاىدة والغرض منيا بعيف 
 االعتبار.

 المعاهدات والدول الغير :الرابع الفصل

 : القاعدة العامة بشأن الدول الغير34المادة 

 ال تنشئ المعاىدة التزامات أو حقوقًا لمدولة الغير بدوف رضاىا.

 : المعاهدات التي تنشئ التزامات عمى الدول الغير35المادة 

ينشأ التزاـ عمى الدولة الغير مف نص في المعاىدة إذا قصد األطراؼ فييا أف يكوف ىذا النص 
 وسيمة إلنشاء االلتزاـ وقبمت الدولة الغير ذلؾ صراحة وكتابة.

 : المعاهدات التي تنشئ حقوقًا لمدول الغير36المادة 

أ حؽ لمدولة الغير مف نص في المعاىدة إذا قصد األطراؼ فييا أف يمنح النص ىذا الحؽ ينش -1
إما لمدولة الغير، أو لمجموعة مف الدوؿ تنتمي إلييا، أو لجميع الدوؿ، ووافقت الدولة الغير 
عمى ذلؾ، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لـ تبد العكس، إال إذا نصت المعاىدة عمى 

 ذلؾ.خالؼ 

يجب عمى الدولة التي تمارس حقًا وفقًا لمفقرة األولى أف تتقيد بالشروط الخاصة بممارستو  -2
 في المعاىدة أو الموضوعة وفقًا ليا. ميياالمنصوص ع

 : إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير37المادة 
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إلغاؤه أو تعديمو إال برضا األطراؼ  ال يتـ 35عندما ينشأ التزاـ عمى الدولة الغير طبقًا لممادة  -1
 في المعاىدة والدولة الغير ما لـ يثبت أنيـ كانوا قد اتفقوا عمى خالؼ ذلؾ.

ال يجوز إلغاؤه أو تعديمو مف قبؿ األطراؼ في  36مدولة الغير وفقًا لممادة ل عندما ينشأ حؽ -2
 لمتعديؿ إال برضا الدولة الغير. ال يكوف قاباًل لإللغاء أو خاضعاً أ المعاىدة إذا ثبت أنو قصد بو

 التي تصبح ممزمة لمدول الغير عن طريق العرف الدولي القواعد الواردة في المعاهدة :38المادة 

ما يحوؿ دوف أف تصبح قاعدة واردة في معاىدة ممزمة لمدولة  37إلى  34 مف ليس في المواد
 الغير باعتبارىا قاعدة عرفية مف قواعد القانوف الدولي معترؼ ليا بيذه الصفة.

  
 تعديل المعاهدات -الرابع  الجزء

 : القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات39المادة 

الثاني  الجزء عمى ىذا االتفاؽ القواعد الواردة في ييجوز أف تعدؿ المعاىدة باتفاؽ أطرافيا. وتسر 
 ما لـ تنص المعاىدة عمى غير ذلؾ.

 : تعديل المعاهدات الجماعية41المادة 

 .عمى تعديؿ المعاىدات الجماعية الفقرات التالية يما لـ تنص المعاىدة عمى خالؼ ذلؾ، تسر  -1

المعاىدة الجماعية فيما بيف  تعديؿ يجب إخطار كؿ الدوؿ المتعاقدة بأي اقتراح يستيدؼ -2
 عًا، ويكوف لكؿ مف ىذه الدوؿ أف تشارؾ فيما يأتي:األطراؼ جمي

 ؛)أ( القرار الخاص باإلجراء الواجب اتخاذه بشأف ىذا االقتراح

 )ب( المفاوضة وعقد أي اتفاؽ لتعديؿ المعاىدة.

 لكؿ دولة مف حقيا أف تصبح طرفًا في المعاىدة أف تصبح طرفًا في المعاىدة بعد تعديميا. -3

، االتفاؽ المعدؿ ال يمـز االتفاؽ المعدؿ أية دولة تكوف طرفًا في المعاىػدة وال تصبح طرفًا في -4
 ()ب( بالنسبة إلى ىذه الدولة.4)30 وتطبؽ المادة

ما لـ تعبر عف نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفًا في المعاىدة بعد دخوؿ االتفاؽ المعدؿ  -5
 حيز النفاذ:

 ؛اىدة كما عدلتطرفًا في المع (أ)

 )ب( طرفًا في المعاىدة غير المعدلة في مواجية أي طرؼ في المعاىدة لـ يمتـز باالتفاؽ المعدؿ.
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 : االتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط41المادة 

 فقط وذلؾ:يجوز لطرفيف أو أكثر في معاىدة جماعية عقد اتفاؽ بتعديؿ المعاىدة فيما بينيا  -1

 ؛ أو)أ( إذا كانت إمكانية ىذا التعديؿ منصوصًا عمييا في المعاىدة

 )ب( إذا كاف ىذا التعديؿ غير محظور في المعاىدة وكاف:

 ؛ال يؤثر في تمتع األطراؼ األخرى بحقوقيا أو في قياميا بالتزاميا بموجب المعاىدة "1"

ال يتعمؽ بنص يكوف اإلخالؿ بو غير متسؽ مع التنفيذ الفعاؿ لموضوع المعاىدة  "2"
 والغرض منيا ككؿ.

)أ(، فاف عمى 1ما لـ تنص المعاىدة عمى خالؼ ذلؾ في الحالة التي تخضع لحكـ الفقرة  -2
 األطراؼ المعنية إخطار األطراؼ األخرى بنيتيا في عقد االتفاؽ وبالتعديؿ الذي ينص عميو ىذا

 االتفاؽ.

  

يقاف العمل بها -الخامس  الجزء  بطالن المعاهدات وانقضاؤها وا 

 األول: نصوص عامة الفصل

 : صحة المعاهدات واستمرار نفاذها42المادة 

ال يجوز الطعف في صحة المعاىدة أو في رضا الدولة االلتزاـ بيا إال عف طريؽ إعماؿ ىذه  -1
 االتفاقية.

ال يجوز انقضاء المعاىدة أو إلغاؤىا أو االنسحاب طرؼ منيا إال كنتيجة ألعماؿ نصوص  -2
 المعاىدة أو نصوص ىذه االتفاقية. تطبؽ القاعدة ذاتيا عمى إيقاؼ العمؿ بالمعاىدة.

 : االلتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقمة عن المعاهدة43المادة 

أو انقضائيا أو إلغائيا، أو انسحاب طرؼ منيا، أو إيقاؼ العمؿ ليس مف شاف بطالف المعاىدة، 
بيا، كنتيجة ألعماؿ ىذه االتفاقية أو نصوص المعاىدة، المساس بواجب أية دولة في أف تنفذ أي 

 التزاـ مقرر في المعاىدة تكوف خاضعة لو بموجب القانوف الدولي بصورة مستقمة عف المعاىدة.

 : جواز الفصل بين نصوص المعاهدة44المادة 
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 56ال يجوز ممارسة حؽ الطرؼ المنصوص عميو في المعاىدة أو المترتب بموجب المادة  -1
بإلغائيا أو االنسحاب منيا أو إيقاؼ العمؿ بيا إال بالنسبة لممعاىدة ككؿ ما لـ تنص أو يتفؽ 

 األطراؼ عمى غير ذلؾ.

قرره ىذه االتفاقية بشأف إبطاؿ المعاىدة أو انقضائيا أو االنسحاب ال يجوز االستناد إلى ما ت -2
منيا أو إيقاؼ العمؿ بيا إال بالنسبة لممعاىدة ككؿ فيما عدا ما تنص عميو الفقرات التالية أو 

 .60المادة 

إذا تعمؽ السبب ببنود معينة فقط فال يجوز االستناد إليو إال فيما يخص ىذه البنود وبالشروط  -3
 تية:اآل

 ؛ف حيث تطبيقيا قابمة لمفصؿ عف بقية المعاىدةم )أ( أف تكوف ىذه البنود

)ب( أف يتبيف مف المعاىدة أو يثبت بطريقة أخرى أف قبوؿ ىػذه البنود لـ يكف سببًا أساسيًا في 
 ؛رضا الطرؼ أو األطراؼ األخرى االلتزاـ بالمعاىدة ككؿ

 مجحفًا. )ج( أف ال يكوف استمرار تطبيؽ بقية المعاىدة

يجوز لمدولة التي يحؽ ليا االحتجاج بالتدليس أو  50و ،49في الحاالت الخاضعة لممادتيف  -4
بالنسبة  - 3مع مراعاة ما جاء في الفقرة  - اإلفساد أف تفعؿ ذلؾ، أما بالنسبة لممعاىدة ككؿ أو

 لبنود معينة فقط.

 بيف نصوص المعاىدة. ال يجوز الفصؿ 53، و52، و51في الحاالت الخاضعة لممواد  -5

: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو االنسحاب 45المادة 
 منها أو إيقاف العمل بها

ليس لمدولة، بعد وقوفيا عمى الوقائع، أف تتمسؾ بسبب مف أسباب إبطػاؿ المعاىدة أو انقضائيا أو 
في إحدى  62و ،60أو المػادتيف  50إلى  46 مف لمموادلالنسحاب منيا أو إيقػاؼ العمػؿ بيا طبقػًا 

 الحالتيف اآلتيتيف:

)أ( إذا وافقت صراحة عمى أف المعاىدة صحيحة أو أنيا ما تزاؿ نافذة أو أف العمؿ بيا مستمر، 
 ؛ أوبحسب الحاؿ

)ب( إذا اعتبرت بسبب سموكيا أنيا قبمت بصحة المعاىدة أو ببقائيا نافذة أو باستمرار العمؿ 
 بحسب الحاؿ.
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 الثاني: بطالن المعاهدات الفصل

 : نصوص القانون الداخمي بشأن االختصاص بعقد المعاهدات46المادة 

ليس لمدولة أف تحتج بأف التعبير عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة قد تـ بالمخالفة لحكـ في  -1
قانونيا الداخمي يتعمؽ باالختصاص بعقد المعاىدات كسبب إلبطاؿ ىػذا الرضا إال إذا كانت 

 المخالفة بينة وتعمقت بقاعدة أساسية مف قواعد القانوف الداخمي.

نت واضحة بصورة موضوعية أليػة دولة تتصرؼ في ىذا الشأف وفؽ تعتبر المخالفة بينة إذا كا -2
 التعامؿ المعتاد وبحسف نية.

 : القيود الخاصة عمى السمطة في التعبير عن رضا الدولة47المادة 

إذا كانت سمطة الممثؿ في التعبير عف رضا الدولة االلتزاـ بمعاىدة ما خاضعة لقيد معيف فال 
ثؿ مراعاة ىذا القيد كسبب إلبطاؿ ما عبر عنو مف رضا إال إذا كانت ميجوز االحتجاج بإغفاؿ الم

 الدوؿ المتفاوضة األخرى قد أخطرت بالقيد قبؿ قياـ الممثؿ بالتعبير عف ىذا الرضا.

 : الغمط48المادة 

يجوز لمدولة االحتجاج بالغمط في المعاىدة كسبب إلبطاؿ رضاىا االلتزاـ بيا إذا تعمؽ الغمط  -1
حالة اعتقدت ىذه الدولة بوجودىا عند عقد المعاىدة وكانت سببًا أساسيًا في رضاىا  بواقعة أو

 االلتزاـ بيا.

( إذا كانت الدولة المعنية قد أسيمت بسموكيا في الغمط أو كانت الظروؼ قد 1ال تنطبؽ الفقرة) -2
 جعمت ىذه الدولة عمى عمـ باحتماؿ وقوعو.

أحكاـ المادة  ةالمعاىدة، عمى صحتيا. وتطبؽ في ىذه الحال ألفاظالمتعمؽ فقط ب ال يؤثر الغمط -3
79. 

 : التدليس49المادة 

المعاىدة بسموؾ تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أف تحتج بالتدليس كسبب  تيجوز لمدولة التي عقد
 إلبطاؿ رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة.

 : إفساد ممثل الدولة51المادة 

إذا تـ التوصؿ إلى تعبير الدولة عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة عف طريؽ إفساد ممثميا بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة مف قبؿ دولة متفاوضة أخرى فإنو يجوز لتمؾ الدولة أف تحتج باإلفساد 

 كسبب إلبطاؿ رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة.
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 : إكراه ممثل الدولة51المادة 

تـ التوصؿ إليو بإكراه ممثميا عف طريؽ  والذي عف رضاىا االلتزاـ بمعاىدة ليس لتعبير الدولة
 أعماؿ أو تيديدات موجية ضده أي أثر قانوني.

 : إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة52المادة 

تكوف المعاىدة باطمة إذا تـ التوصؿ إلى عقدىا بطريؽ التيديد أو استخداـ القوة بصورة مخالفة 
 ئ القانوف الدولي المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة.لمباد

مع قاعدة آمرة من القواعد العامة لمقانون الدولي )النظام  المعاهدات المتعارضة :53 المادة
 العام الدولي(

تكوف المعاىدة باطمة إذا كانت وقت عقدىا تتعارض مع قاعدة آمرة مف القواعد العامة لمقانوف 
ألغراض ىذه االتفاقية يقصد بالقاعدة اآلمرة مف القواعد العامة لمقانوف الدولي القاعدة الدولي.

المقبولة والمعترؼ بيا مف قبؿ المجتمع الدولي ككؿ عمى أنيا القاعػدة التي ال يجوز اإلخالؿ بيا 
 طابع.والتي ال يمكف تعديميا إال بقاعدة الحقة مف القواعد العامة لمقانوف الدولي ليا ذات ال

يقاف العمل بها الفصل  الثالث: انقضاء المعاهدات وا 

 : انقضاء المعاهدة أو االنسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها54المادة 

 يجوز أف يتـ انقضاء المعاىدة أو انسحاب طرؼ منيا:

 ؛ أو)أ( وفقًا لنصوص المعاىدة

 )ب( في أي وقت برضا جميع أطرافيا بعد التشاور مع الدوؿ المتعاقدة األخرى.

 عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ انخفاض عدد األطراف في معاهدة جماعية :55 المادة

ما لـ تنص المعاىدة عمى خالؼ ذلؾ، ال تنقضي المعاىدة الجماعية لمجرد أف عدد األطراؼ فييا 
 الضروري لدخوليا حيز التنفيذ. قد انخفض عف الحد

: نقض أو االنسحاب من معاهدة ال تتضمن نص ينظم االنقضاء أو النقض أو 56المادة 
 االنسحاب

عمى نص بشأف انقضائيا أو نقضيا أو االنسحاب منيا  يال تكوف المعاىدة التي ال تحتو  -1
 خاضعة لمنقض أو االنسحاب إال:

 ؛ أوجيت نحو إقرار إمكانية النقض أو االنسحاب)أ( إذا ثبت أف نية األطراؼ قد ات

 )ب( إذا كاف حؽ النقض أو االنسحاب مفيومًا ضمنًا مف طبيعة المعاىدة.
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( أف يفصح عف 1) عمى الطرؼ الراغب في نقض المعاىدة أو االنسحاب منيا عماًل بالفقرة -2
 نيتو ىذه بإخطار مدتو أثنى عشر شيرًا عمى األقؿ.

 : إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها57المادة 

 يجوز إيقاؼ العمؿ بالمعاىدة بالنسبة لجميع أطرافيا أو لطرؼ معيف فييا:

 ؛ أو)أ( وفقًا لنصوص المعاىدة

 )ب( في أي وقت، برضا جميع األطراؼ وبعد التشاور مع الدوؿ المتعاقدة األخرى.

 المعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض األطراف فقط: إيقاف العمل ب58المادة 

يجوز لطرفيف أو أكثر في معاىدة جماعية أف يعقدوا اتفاقًا بإيقاؼ العمؿ بنصوص المعاىدة  -1
 بصورة مؤقتة وفيما بينيـ فقط وذلؾ:

 ؛ أو)أ( إذا نص عمى إمكاف ىذا اإليقاؼ في المعاىدة

 بشرط:و  ة،)ب( إذا كاف ىذا اإليقاؼ غير محظور بالمعاىد

 ؛أف ال يؤثر في تمتع األطراؼ األخرى بحقوقيا أو قياميا بالتزاماتيا في ظؿ المعاىدة "1"

 موضوع المعاىدة والغرض منيا. متعارضا مع يكوف الأ "2"

)أ( وما لـ تنص المعاىدة عمى خالؼ ذلؾ ينبغي عمى 1فيما عدا الحالة التي تحكميا الفقرة  -2
األطراؼ المعنية إخطار األطراؼ األخرى بنيتيا في عقد االتفاؽ وبنصوص المعاىدة التي تزمع 

 إيقاؼ العمؿ بيا.

 دة الحقة: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمنًا من عقد معاه59المادة 

تعتبر المعاىدة منقضية إذا عقد جميع أطرافيا معاىدة الحقة تتعمؽ بذات الموضوع وتحقؽ  -1
 أحد الشرطيف اآلتييف:

)أ( ظير في المعاىدة الالحقة أو ثبت بطريقة أخرى أف األطراؼ قد قصدت أف يكوف الموضوع 
 ؛ أومحكومًا بيذه المعاىدة

متمشية مع نصوص المعاىدة األسبؽ لدرجة ال  )ب( كانت نصوص المعاىدة الالحقة غير
 يمكف معيا تطبيؽ المعاىدتيف في الوقت ذاتو.

تعتبر المعاىدة األسبؽ قد أوقؼ تطبيقيا إذا ظير مف المعاىدة أو ثبت بطريقة أخرى أف نية  -2
 األطراؼ كانت كذلؾ.
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 انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة اإلخالل بها :61 المادة

اإلخالؿ الجوىري بالمعاىدة الثنائية مف قبؿ أحد أطرافيا يخوؿ الطرؼ اآلخر االحتجاج بو  -1
 كسبب النقضائيا أو إليقاؼ العمؿ بيا كميًا أو جزئيًا.

 اإلخالؿ الجوىري بالمعاىدة الجماعية مف قبؿ أحد أطرافيا: يخوؿ -2

 العمؿ بالمعاىدة كميًا أو جزئيًا أو إنيائيا: إيقاؼ )أ( األطراؼ باتفاؽ جماعي فيما بينيا

 ؛ أوما في العالقات بينيـ وبيف الدولة المخمة" إ1"

 فيما بيف جميع األطراؼ. "2"

)ب( الطرؼ المتأثر مف ىذا اإلخالؿ بصورة خاصة االحتجاج بو كسبب إليقاؼ العمؿ 
 بالمعاىدة كميًا أو جزئيًا في العالقات بينو وبيف الدولة المخمة.

)ج( أي طرؼ آخر عدا الدولة المخمة االحتجاج باإلخالؿ كسبب إليقاؼ العمؿ بالمعاىدة كميًا 
أو جزئيًا بالنسبة لو إذا كاف مف مقتضى طبيعة المعاىدة أف يغير اإلخالؿ الجوىري 
بنصوصيا مف قبؿ أحد أطرافيا تغييرًا جذريًا في مركز كؿ طرؼ فييا فيما يتعمؽ بتنفيذ 

 ظؿ المعاىدة.التزاماتو في 

 ألغراض ىذه المادة يشتمؿ اإلخالؿ الجوىري عمى ما يمي: -3

 ، أو)أ( التنصؿ مف المعاىدة بما ال تجيزه ىذه االتفاقية

 )ب( مخالفة نص أساسي لتحقيؽ موضوع المعاىدة والغرض منيا.

 ال تخؿ الفقرات السابقة بأي نص في المعاىدة يسري عند اإلخالؿ بأحكاميا. -4

عمى األحكاـ المتعمقة بحمايػة اإلنساف المنصوص عنيا في  3إلى  1نطبؽ أحكاـ الفقرات ال ت -5
المعاىدات ذات الطابع اإلنساني وبخاصة األحكاـ التي تحظر أي شكؿ مف أشكاؿ االنتقاـ مف 

 األشخاص المحمييف بموجب ىذه المعاىدات.

 : ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيالً 61المادة 

يجوز لمطرؼ في المعاىدة االحتجاج باستحالة تنفيذىا كسبب النقضائػيا أو االنسحاب منيا إذا  -1
أما إذا كانت االستحالة  نجمت االستحالة عف زواؿ أو ىالؾ أمر ال يستغني عنو لتنفيذىا.

 حتجاج بيا كأساس إليقاؼ العمؿ بالمعاىدة فقط.اال مؤقتة فيجوز
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االحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب النقضائيا أو االنسحاب منيا ال يجوز لمطرؼ في المعاىدة  -2
إذا كانت االستحالة ناجمة عف إخالؿ ذلؾ الطرؼ بالتزاماتو بموجب المعاىدة أو أي التزاـ دولي 

 آخر يقع عميو في مواجية أي طرؼ آخر في المعاىدة.

 : التغيير الجوهري في الظروف62المادة 

ير الجوىري غير المتوقع في الظروؼ التي كانت سائدة عند عقد ال يجوز االحتجاج بالتغي -1
 المعاىدة كأساس النقضائيا أو االنسحاب منيا إال بتحقؽ الشرطيف اآلتييف:

 ؛ وسببًا رئيسيًا لرضا األطراؼ االلتزاـ بالمعاىدة مثؿ )أ( أف يكوف وجود ىذه الظروؼ

مدى االلتزامات التي ما زاؿ مف  )ب( أف يكوف مف شأف التغيير أف يبدؿ بصورة جذرية في
 الواجب القياـ بيا بموجب المعاىدة.

ال يجوز االحتجاج بالتغيير الجوىري في الظروؼ كأساس النقضاء المعاىدة أو االنسحاب  -2
 منيا في إحدى الحالتيف اآلتيتيف:

 ؛ أو)أ( إذا كانت المعاىدة تنشئ حدوداً 

ما بالتزاـ إ ػاتجًا عف إخالؿ الطرؼ الذي يتمسؾ بو)ب( إذا كاف التغيير الجوىري في الظروؼ ن
 يقع عميو في ظؿ المعاىدة أو بأي التزاـ دولي آخر مستحؽ لطرؼ آخر في المعاىدة.

إذا كاف لمطرؼ، طبقًا لمفقػرات السابقة، أف يتمسؾ بالتغيير الجوىري في الظروؼ كأساس  -3
التمسؾ بالتغيير كأساس إليقاؼ العمؿ  النقضاء المعاىدة أو االنسحػاب منيا فيجوز لو أيضاً 

 بالمعاىدة.

 : قطع العالقات الدبموماسية أو القنصمية63المادة 

ال يؤثر قطع العالقات الدبموماسية أو القنصمية بيف أطراؼ المعاىدة عمى العالقات القانونية بينيا 
القنصمية ضروريًا لسرياف بموجب المعاىدة إال بالقدر الذي يكوف بو وجود العالقات الدبموماسية أو 

 المعاىدة.

 : ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة لمقانون الدولي )النظام العام الدولي(64المادة 

إذا ظيرت قاعدة آمرة جديدة مف القواعد العامة لمقانوف الدولي فاف أية معاىدة نافذة تتعارض معيا 
 تصبح باطمة وتنقضي.
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 الرابع: اإلجراءات الفصل

: اإلجراءات الواجبة اإلتباع في حاالت بطالن المعاهدة أو انقضائها أو االنسحاب 65المادة 
 منها أو إيقاف العمل بها

عمى الطرؼ الذي يحتج، بعيب في رضاه االلتزاـ بالمعاىػدة أو بسبب لمطعف في صحة  -1
ىذه االتفاقية أف  المعاىدة أو النقضائيا أو االنسحاب منيا أو إيقاؼ العمؿ بيا بموجب نصوص

المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاىدة  جراءيخطر األطراؼ األخرى بادعائػو. ويجب أف يبػيف اإل
 وأسبابو.

إذا انقضت فترة ال تقؿ، إال في حاالت الضرورة الخاصة، عف ثالثة أشير بعد استالـ  -2
األخطار دوف أف يصدر اعتراض عف أي طرؼ آخر يكوف لمطرؼ الذي أرسؿ األخطار أف 

 .67يقوـ باإلجراء الذي اقترحو بالطريقة المنصوص عنيا في المادة 

األطراؼ أف يسعوا إليجاد تسوية عف أما إذا صدر اعتراض عف أي طرؼ آخر فاف عمى  -3
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 33طريؽ الوسائؿ المبينة في المادة 

ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوؽ والتزامات األطراؼ طبقًا ألية نصوص نافذة  -4
 تمزميـ بشأف تسوية المنازعات.

ألخطار المنصوص عميو في الفقرة فاف عدـ قياـ دولة با 45مع عدـ اإلخالؿ بحكـ المادة  -5
اإلخالؿ  ي( ال يحوؿ بينيا وبيف القياـ ردًا عمى أي طرؼ آخر يطمب تنفيذ المعاىػدة أو يدع1)

 بيا.

 : إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق66المادة 

تمي  شيراً  12في ظرؼ  65مف المادة  3إذا لـ يتـ التوصؿ إلى تسوية ما بموجب أحكاـ الفقرة 
 اإلجراءات اآلتية: ينبغي إتباع ؛تاري  صدور االعتراض

أف يقدمو كتابة  64أو  53)أ( يجوز ألي مف األطراؼ في نػزاع يتصؿ بتطبيؽ أو تفسر المادتيف 
محكمة العدؿ الدوليػة بغية استصدار حكـ فيو، إال إذا اتفقت األطراؼ برضاىا المتبادؿ عمى ىإل

 ؛عرض النزاع عمى التحكيـ

يجوز ألي مف األطراؼ في نزاع يتعمؽ بتطبيؽ أو تفسير أي مادة أخرى مف مواد  ()ب
االتفاقية أف يحرؾ اإلجراءات المحددة في ممحقيا وذلؾ بتقديمو طمبًا  ىذه الخامس مفجزءال

 األميف العاـ لألمـ المتحدة. ىبيذا المعنى إل
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 نسحاب منها أو إيقاف العمل بها: وثائق إعالن بطالن المعاهدة أو انقضائها أو اال 67المادة 

 ( يجب أف يكوف مكتوبًا.1الفقرة ) 65األخطار المنصوص عميو في المادة  -1

أي إجراء بإعالف بطالف المعاىدة، أو انقضائيا أو االنسحاب منيا أو إيقاؼ العمؿ بيا وفقًا  -2
األطراؼ  ىيجب أف يتـ بوثيقة ترسؿ إل 65مف المادة  3أو  2لنصوص المعاىدة أو لمفقرات 

إذا لـ تكف الوثيقة موقعة مف قبؿ رئيس الدولػة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية  – األخرى
 فانو يجوز مطالبة ممثؿ الدولة التي أبمغيا بإبػراز وثيقة التفويض الكامؿ.

 67، و65ميها في المادتين : إلغاء اإلخطارات والوثائق المنصوص ع68المادة 

في أي وقت قبؿ أف  67أو  65يجوز إلغاء اإلخطار أو الوثيقة المنصوص عمييما في المادتيف 
 تنتجا آثارىما.

 الخامس: آثار بطالن المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها الفصل

 : آثار بطالن المعاهدة69المادة 

ذه االتفاقية تعتبر الغيو. ليس لنصوص المعاىدة المعاىدة التي تأسس بطالنيا بموجب ى -1
 الممغية قوة قانونية.

 عمى أنو إذا تمت تصرفات استنادًا إلى ىذه المعاىدة: -2

)أ( فمكؿ طرؼ أف يطمب مف الطرؼ اآلخر أف ينشئ بقدر اإلمكاف في عالقاتيما المتبادلة 
 الوضع الذي سيوجد لو لـ تكف التصرفات قد تمت؛

)ب( ال تعتبر التصرفات التي تمت بحسف نية قبؿ الدفع بالبطالف غير مشروعة لمجرد بطالف 
 المعاىدة.

( 2، ال تطبؽ الفقرة )52، أو 51، أو 50، أو 49في الحاالت المنصوص عمييا في المواد  -3
 بالنسبة إلى الطرؼ الذي يمكف أف ينسب إليو التدليس أو اإلفساد أو ممارسة اإلكراه.

القواعد السابقة في العالقات  يفي حالة بطالف رضا دولة ما االلتزاـ بالمعاىدة الجماعية تسر  -4
 بيف تمؾ الدولة واألطراؼ األخرى في المعاىدة.

 : آثار انقضاء المعاهدة71المادة 

حكاـ ىذه ما لـ تنص المعاىدة أو يتفؽ األطراؼ عمى خالؼ ذلؾ فاف انقضاء المعاىدة وفقًا أل -1
 االتفاقية:

 )أ( يحؿ األطراؼ مف أي التزاـ باالستمرار في تنفيذ المعاىدة.
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)ب( ال يؤثر عمى أي حؽ أو التزاـ أو مركز قانوني لألطراؼ نشأ نتيجة تنفيذ المعاىدة قبؿ 
 ئيا.انقضا

 ( عمى العالقات بيف ىذه1إذا نقضت دولة معاىدة جماعية أو انسحبت منيا تنطبؽ الفقرة ) -2
 المعاىدة مف تاري  نفاذ ذلؾ النقض أو االنسحاب. الدوؿ األخرى األطراؼ فيالدولة و 

آثار بطالن المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة لمقانون  :71 المادة
 الدولي

 يكوف عمى األطراؼ: 53في حالة المعاىدة التي تعتبر باطمة بموجب المادة  -1

إلى أي نص يتعارض مػع قاعدة  فيو )أ( أف تزيؿ بقدر اإلمكاف أثار أي تصرؼ تـ االستناد
 ؛مقانوف الدوليقواعد العامة لآمرة مف ال

 )ب( أف تجعؿ عالقاتيا المتبادلة متفقة مع القاعدة اآلمرة مف القواعد العامة لمقانوف الدولي.

 يترتب عمى انقضاء المعاىدة: 64ًا لممادة في حالة المعاىدة التي تصبح باطمة ومنقضية وفق -2

 ؛)أ( تحمؿ األطراؼ مف أي التزاـ باستمرار تنفيذ المعاىدة

)ب( عدـ التأثير في أي حؽ أو التزاـ أو مركز قانوني لألطراؼ نشأ مف تنفيذ المعاىدة قبؿ 
وذلؾ  مف الممكف االستمرار في صيانػة ىػذه الحقوؽ وااللتزامات والمراكػز ويكوف ،انقضائيا

 لمقانوف الدولي. بالقدر الذي ال يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة

 : آثار إيقاف العمل بالمعاهدة72المادة 

وجب ما لـ تنص المعاىدة أو يتفؽ األطراؼ عمى خالؼ ذلؾ فاف إيقاؼ العمؿ بالمعاىدة بم -1
 :يذه االتفاقية ينتج اآلثار اآلتيةأو وفقا ل نصوصيا

)أ( يحؿ األطراؼ التي تـ إيقاؼ العمؿ بالمعاىدة فيما بينيا مف االلتزاـ بتنفيذىا في عالقاتيا 
 ؛خالؿ فترة اإليقاؼ

 )ب( ال يؤثر بخالؼ ذلؾ عمى العالقات القانونية التي أنشأتيا المعاىدة بيف األطراؼ.

راؼ خالؿ فترة اإليقاؼ عف التصرفات التي مف شأنيا إعاقة استئناؼ العمؿ يمتنع األط -2
 بالمعاىدة.
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 نصوص متفرقة - السادس الجزء

 حاالت التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال :73المادة 

، ال تفتئت أحكاـ ىذه االتفاقية عمى أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاىدة نتيجة التوارث بيف الدوؿ
 أو نتيجة لنشوب القتاؿ بيف الدوؿ. أو المسئولية الدولية لمدولة،

 العالقات الدبموماسية والقنصمية وعقد المعاهدات :74المادة 

سرياف  قطع أو عدـ وجود عالقات دبموماسية أو قنصمية بيف دولتيف أو أكثر دوف حوؿال ي
وضع العالقات الدبموماسية أو القنصمية بيف  المعاىدة. وال يؤثر سرياف المعاىدة في ذاتو عمى

 الدوؿ المعنية.

 حالة الدولة المعتدية :75المادة 

دة يمكف أف يقع عمى عاتؽ دولة معتدية ال تخؿ أحكاـ ىذه االتفاقية بأي التزاـ ناشئ عف معاى
 وفقًا لميثاؽ األمـ المتحدة بشأف عدواف ىذه الدولة. لتدابير اتخذتنتيجة

  

 جهات اإليداع، واإلخطارات، والتصحيحات، والتسجيل - السابع الجزء

 جهات إيداع المعاهدات :76المادة 

أو بطريقة  ما في المعاىدة ذاتياإ يجوز أف تحدد جية إيػداع المعاىدة مف قبؿ الدوؿ المتفاوضة -1
 اإلداري لممنظمة. جية اإليػداع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس أخرى. وتكوف

بالتزاـ الحياد في القياـ  وظائؼ جية إيداع المعاىدة ذات طابع دولي، وتمتـز ىذه الجية -2
إذا  كوف المعاىدة لـ تدخؿ حيػز التنفيذ بيف األطراؼ أووعمى نحو خاص فيما يتعمؽ ب.بمياميا

 قياـ األخيرة بممارسة وظائفيا. دولة أخرى خالؼ حوؿنشأ بيف دولة ما و  ما

 وظائف جهات اإليداع :77المادة 

عمى خالؼ ذلؾ تشتمؿ وظائؼ جية اإليداع ما لـ تنص المعاىدة أو تتفؽ الدوؿ المتعاقدة  -1
 خاصة:بصورة

 ؛)أ( حفظ النسخة األصمية لممعاىدة وأية وثيقة تفويض كامؿ تسمـ إلييا

عػداد أي نص آخر لممعاىدة بمغات إضافية عمى  )ب( إعداد نس  معتمدة مف النص األصمي وا 
رساؿ ىذه النس  إلى األطراؼ والدوؿ ا و المقرر فيالنح لتي مف حقيا أف تصبح المعاىدة وا 

 ؛أطرافًا في المعاىدة
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عمى المعاىدة وكذلؾ استالـ وحفظ أية وثائؽ أو إخطارات أو مراسالت  قيعاتتو  أية )ج( استالـ
 بيا؛ تتصؿ

)د( فحص ما إذا كاف التوقيع أو الوثيقة أو اإلخطار أو المراسمة المتعمقة بالمعاىدة صحيحة 
 ؛اقتضى األمر إلى ذلؾ دولة المعنية إذا ماصيغة المناسبة، ولفت انتباه الوبال

)ىػ( إبالغ األطراؼ والدوؿ التي مف حقيا أف تصبح أطرافػًا في المعاىدة بالتصرفات 
 ؛بالمعاىدة المتعمقةواإلخطارات

)و( إبالغ الدوؿ التي مف حقيا أف تصبح أطرافًا في المعاىدة عندمػا تتمقى باالستالـ أو اإليداع 
 ؛وثائؽ التصديؽ أو االنضماـ أو القبوؿ أو الموافقة المشترطة لدخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ

 ؛)ز( تسجيؿ المعاىدة لدى األمانة العامة لألمـ المتحدة

 ة في نصوص أخرى مف ىذه االتفاقية.)ح( تنفيذ االلتزامات المبين

إذا ظير خالؼ بيف دولة ما وجية اإليداع حوؿ قياـ ىذه األخيرة بوظائفيا فعمى ىذه الجية أف  -2
تخطر بذلؾ الدوؿ الموقعػة والدوؿ المتعاقدة، أو الييئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا 

 كاف ذلؾ مناسبًا.

 راسالتاإلخطارات والم :78المادة 

ما لـ تنص المعاىدة أو ىذه االتفاقية عمى خالؼ ذلؾ يجب إتباع القواعد اآلتية بشأف أية 
 إخطارات أو مراسالت تطبيقًا ليذه االتفاقية:

)أ( إذا لـ تكف ىناؾ جية إيداع توجو المراسالت مباشرة إلى الدوؿ المقصودة بيا أما إذا وجدت 
 ؛جية إيداع فترسؿ إلييا

مراسالت قد تمت مف جانب الدولة التي تقـو بيا عند وصوليا إلى الدولة المقصودة )ب( تعتبر ال
 ؛بيا أو عند استالميا مف جانب جية اإليداع بحسب الحاؿ

)ج( إذا كانت المراسالت قد أرسمت إلى جية اإليداع فإنيا ال تعتبر قد سممت إلى الدولة المقصودة 
 )ىػ(.77الدولة بيا طبقًا لحكـ المادة بيا إال مف تاري  إبالغ تمؾ الجية ليذه 

 تصحيح األخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها :79المادة 

إذا اتفقت الدوؿ الموقعة والدوؿ المتعاقدة األخرى في معاىدة بعد توقيعيا عمى احتوائيا خطأ  -1
 ؾ:ما يصحح ىذا الخطأ بإحدى الطرائؽ اآلتية ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذل
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وفقا  )أ( إجراء التصحيح الالـز في النص وتوقيعو باألحرؼ األولى مف قبؿ الممثميف المعتمديف
 لألصوؿ؛ أو

 ؛ أو)ب( وضع أو تبادؿ وثيقة أو وثائؽ توضح التصحيح المتفؽ عمى إجرائو

)ج( وضع نص مصحح لممعاىدة كميا بعد إتباع ذات اإلجراء الذي اتبع في وضع النص 
 األصمي.

إذا كانت المعاىدة قد أودعت لدى جية معينة فاف عمى ىذه الجية إخطار الدوؿ الموقعة  -2
والدوؿ المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحو وتحديد فترة زمنية مالئمة يمكف خالليا إثارة اعتراض 

 عمى التصحيح المقترح.

اء التصحيح وتوقيعو )أ( فإذا انقضت ىذه الفترة دوف صدور أي اعتراض تقوـ جية اإليداع بإجر 
باألحرؼ األولى عمى النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسؿ نسخة منو إلى األطراؼ 

 والدوؿ التي مف حقيا أف تصبح أطرافًا في المعاىدة.

)ب( أما إذا صدر اعتراض معيف عمى التصحيح المقترح فتقوـ جية اإليداع بإرساؿ ىذا 
 قدة.االعتراض إلى الدوؿ الموقعة والدوؿ المتعا

أيضًا في الحالة التي يكوف النص فييا قػد وثؽ  2و ،1تنطبؽ القواعد الواردة في الفقرتيف  -3
بمغتيف أو أكثر ويظير عدـ تطابؽ بيف النصوص تتفؽ الدوؿ الموقعة والدوؿ المصححة عمى 

 وجوب تصحيحو.

يحؿ النص المصحح محؿ النص المعيب تمقائيًا ما لـ تقرر الدوؿ الموقعة والدوؿ المتعاقدة  -4
 غير ذلؾ.

 تبمغ األمانة العامة لألمـ المتحدة بالتصحيح الجاري عمى نص المعاىدة المسجمة لدييا. -5

حيح إذا اكتشؼ الخطأ في نسخة معتمدة لممعاىدة تقوـ جية اإليداع بإعداد ضبط يبيف التص -6
 وترسؿ نسخة إلى الدوؿ الموقعة والدوؿ المتعاقدة.

 تسجيل ونشر المعاهدات :81 المادة

ترسؿ المعاىدات بعد دخوليا حيز التنفيذ إلى األمانة العامة لألمـ المتحدة لتسجيميا وحفظيا  -1
 الحاؿ، وكذلؾ لنشرىا.ببحس

 ذكورة في الفقرة السابقة.يشكؿ تحديد جية اإليداع تفويضًا ليا بالقياـ باألعماؿ الم -2
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 النصوص الختامية - الثامن الجزء

 توقيع هذه االتفاقية :81المادة 

تكوف ىذه االتفاقية مفتوحة لمتوقيع مف قبؿ جميع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحػدة أو الوكاالت 
المتخصصة أو في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أو األطراؼ في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ 

االتفاقية وفؽ مـ المتحدة لتكوف طرفًا في ىذه الدولية وكذلؾ ألية دولة تدعوىا الجمعية العامة لأل
في وزارة الخارجية االتحادية لجميورية  1969نوفمبر /تشريف الثاني 30الترتيب التالي: حتى 
 في مقر األمـ المتحدة بنيويورؾ. 1970أبريؿ /نيساف 30النمسا، وبعد ذلؾ حتى 

 التصديق عمى هذه االتفاقية :82المادة 

 لدى األميف العاـ لألمـ المتحدة.تخضع ىذه االتفاقية لمتصديؽ. وتودع وثائؽ التصديؽ 

 االنضمام إلى هذه االتفاقية :83المادة 

تبقى ىذه االتفاقية مفتوحة لالنضماـ مف قبؿ أية دولة تنتمي إلى أي مف الفئات المذكورة في 
 ، وتودع وثائؽ االنضماـ لدى األميف العاـ لألمـ المتحدة.81 المادة

 دخول االتفاقية حيز التنفيذ :84المادة 

تدخؿ ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في اليـو الثالثيف التالي إليداع وثيقة التصديؽ أو االنضماـ  -1
 الخامسة والثالثيف.

تصبح ىذه االتفاقية نافذة بالنسبة لكؿ دولة تصدؽ عمييا أو تنضـ إلييا بعد إيداع وثيقة  -2
الثيف في اليوـ الثالثيف التالي إليداع وثيقة التصديؽ لدى التصديؽ أو االنضماـ الخامسة والث

 األميف العاـ لألمـ المتحدة.

 النصوص الرسمية لهذه االتفاقية :85المادة 

والفرنسية  واإلنجميزية يودع أصؿ ىذه االتفاقية التي تعتبػر نصوصيا المحررة بالمغات الصينية
 .ألميف العاـ لألمـ المتحدةوالروسية واألسبانية متساوية في حجيتيا لدى ا

ثباتا لذلؾ  ىذه االتفاقية. ، قاـ الموقعوف أدناه، المفوضوف حسب األصوؿ، بإمضاءوا 

 .مايو عاـ ألؼ وتسعمائة وتسع وستيف/في فيينا في اليـو الثالث والعشريف مف أيار اعتمدت
 


