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ٮ/نا لڡ,انون المعاهدات اڡ,ٮ/ة ڡ1 اتڡ1
ب اعتمدت من ڡ)ٮ"ل المؤتمر األمم المتحدة ٮ"شأن ڡ)انون المعاهدات الذي عڡ)د ٮ"موح"
معٮFة العامة لألمم المتحدة رڡ)م 2166 المؤرخ ڡMىK 5 اكنون األول/دٮFسمٮ"ر ڡ)راري الح"

KىMسمٮ"ر 1967، وڡ)د عڡ)د المؤتمر ڡF6 اكنون األول/دٮ KىM1966، ورڡ)م 2287 المؤرخ ڡ
ترة من Mالل الڡ Yو 1968 وحFار/ماٮFترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آٮ Mالل الڡ Yينا حFٮ Mڡ KىMن ڡFدورتٮ
تام أعماله ڡMىK 22 أٮFار/ Yح KىMة ڡFٮ Mاڡ Mو 1969، واعتمدت االتڡFار/ماٮFسان/اٮ"ريل إلى 22 آٮF9 نٮ

ماٮFو 1969

 وعرضت للتوڡ)يع ڡMىK 23 أٮFار/ماٮFو 1969

/ٮFناٮFر 1980 K27 اكنون الثانى KىMاذ ڡ Mز النڡFلت حٮ Yودح

 

ة اح" الدٮ&ٮ"

اڡ)ٮFة، تڡ)دٮFراً منها للدور األسايس للمعاهدات ڡMىK تاريخ Mهذه االتڡ KىMإن الدول األطراف ڡ
العالڡ)ات الدولٮFة،

انون الدولىK وكسٮ"ٮFل لتطوير اً منها ٮ"األهمٮFة المتزاٮFدة للمعاهدات كمصدر للڡ) Mواعتراڡ
تماعٮFة، مها الدستورية واالح" Yن الدول مهما اكنت نطFٮ"ٮ Kالتعاون السلمى

ة منها أن مٮ"ادئ حرية اإلرادة، وحسن النٮFة، وڡ)اعدة العڡ)د شريعة المتعاڡ)دٮFن Yومالحط
معترف ٮ"ها عالمٮFاً،

ب أن ٮFة المنازعات الدولٮFة، ٮFح" وتأكٮFداً منها ٮ"أن المنازعات المتعلڡ)ة ٮ"المعاهدات، كٮ"ڡ)
، Kانون الدولى ق مٮ"ادئ العدالة والڡ) Mة ووڡFتسوى ٮ"الطرق السلمٮ

اظ عىل Mمكن معها الحڡFم شعوب األمم المتحدة عىل إڡ)امة شروط ٮFراً منها ٮ"تصمٮFوتذكٮ
العدالة واحترام االلتزامات الناشئة من المعاهدات،

انون الدولىK المڡ)ررة ڡMىK مٮFثاق األمم المتحدة مثل: الحڡ)وق ـاراً منها لمٮ"ادئ الڡ) واعتٮ"
ميع الدول المتساوية، وتڡ)رير الشعوب لمصائرها، والمساواة ڡMىK السٮFادة واستڡ)الل ح"

Kد ٮ"الڡ)وة أو استعمالها، واالحترام العالمىFة، ومنع التهدٮFلٮ Yشؤونها الداح KىMل ڡ Yوعدم التدح



انون المعاهدات ٢٠٢٢/٥/٢٥University of Minnesota ١٠:٣٢ ص ٮ7ينا لڡ3 اڡ3ٮ7ة ڡ9 اتڡ9

حة ٢ من ٣٣ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlالصڡ9

ميع، لحڡ)وق اإلنسان والحريات األساسٮFة للح"

ا ڡMىK هذه انون المعاهدات اللذٮFن تحڡ)ڡ) اداً منها ٮ"أن التڡ)نٮFن والتطور التڡ)دمىK لڡ) واعتڡ)
ة Yط Mثاق، وهي المحاڡFالمٮ KىMدعمان مٮ"ادئ األمم المتحدة المنصوص عنها ڡFة سٮFاڡ)ٮ Mاالتڡ

عىل السلم واألمن الدولٮFين وتطوير العالڡ)ات الودٮFة وتحڡ)ٮFق التعاون ٮ"ٮFن الدول،

م Yحكم المسائل اليت لم تنط KىMة ستستمر ڡFٮ Mالعرڡ Kانون الدولى وتأكٮFداً منها ٮ"أن ڡ)واعد الڡ)
اڡ)ٮFة، Mٮ"أحاكم هذه االتڡ

: KلـىFڡ)ت عىل ما ٮ Mڡ)ـد اتڡ

 

 

زء األول - تمهٮ&ـد الح"

اڡ5ٮ&ة المادة 1: نطاق االتڡ7

اڡ)ٮFة عىل المعاهدات ٮ"ٮFن الدول. Mتطٮ"ق هذه االتڡ

المادة 2: استعمال المصطلحات

اڡ)ٮFة: Mراض هذه االتڡ Y1- ألع

ة مكتوٮ"ة والذي MعFصٮ KىMن الدول ڡFالمعڡ)ود ٮ"ٮ Kاق الدولى Mڡ)صد بـ "المعاهدة" االتڡF(أ) ٮ
، سواء تضمنته وثٮFڡ)ة واحدة أو وثٮFڡ)تان متصلتان أو أكثر ومهما Kانون الدولى مه الڡ) YنطFٮ

اصة؛ Yته الحFاكنت تسمٮ

راء الدولىK المسمى ڡ)ة" و "االنضمام" اإلح" Mٮ"ول" و "المواڡ (ب) ٮFڡ)صد بـ "التصدٮFق" و"الڡ)
كذلك، والذي تڡ)ر الدولة ٮ"مڡ)تضاه عىل المستوى الدولىK رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة؛

تصة ڡMىK الدولة Yڡ)ـة الصادرة عن السلطة المحFويض الاكمل" الوثٮ Mڡ)ة التڡFڡ)صد بـ "وثٮF(ج) ٮ
اوضة، أو ڡMىK اعتماد نص المعاهدة Mالمڡ KىMل الدولـة ڡFاص لتمثٮ Yصاً أو أشح Yن شحFاليت تعٮ
ر ٮFتعلق Yام ٮ"أي تصرف آحFٮ ٮFر عن رضا الدولـة االلتزام ٮ"ه أو ڡMىK الڡ) أو توثٮFڡ)ه، أو ڡMىK التعٮ"

ٮ"المعاهدة؛



انون المعاهدات ٢٠٢٢/٥/٢٥University of Minnesota ١٠:٣٢ ص ٮ7ينا لڡ3 اڡ3ٮ7ة ڡ9 اتڡ9

حة ٣ من ٣٣ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlالصڡ9

ته أو تسمٮFته، تصدره دولة ما MعFا اكنت صٮFانب واحد، أٮ ظ" إعالن من ح" Mڡ)صد بـ "تحڡF(د) ٮ
ة ٮ"ه Mڡ)ها أو ڡ)ٮ"ولها أو إڡ)رارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدڡFعها أو تصدٮFعند توڡ)ٮ

انونىK لٮ"عض أحاكم المعاهدة من حٮFث سريانها عىل تلك الدولة؛ ٮFير األثر الڡ) Mاستٮ"عاد أو تع

ة نص المعاهدة YاعFصٮ KىMاوضة" الدولة اليت أسهمت ڡ Mڡ)صد بـ "الدولة المتڡF(هـ) ٮ
واعتماده؛

لت حٮFز Yت االلتزام ٮ"المعاهدة سواء دحFڡ)صد بـ "الدولة المتعاڡ)دة" الدولة اليت رضٮF(و) ٮ
ل؛ Yذ أم لم تدحFٮ Mالتنڡ

ذة Mت االلتزام ٮ"المعاهدة واكنت المعاهدة ناڡFڡ)صد بـ "الطرف" الدولة اليت رضٮF(ز) ٮ
ٮ"النسٮ"ة إليها؛

اً ڡMىK المعاهدة؛ Mست طرڡFر" الدولة اليت لٮFٮ Mڡ)صد بـ "الدولة العF(ح) ٮ

مة ٮ"ٮFن الحكومات. Yة" المنطFمة الدولٮ Yڡ)صد بـ "المنطF(ط) ٮ

اڡ)ٮFة ٮ"أي استعمال Mهذه االتڡ KىMڡ)رة األولى المتعلڡ)ة ٮ"استعمال المصطلحات ڡ Mل الڡ Y2- ال تح
يل ألٮFة دولة. Yانون الداح لهذه المصطلحات أو اليت ٮFمكن أن تعطى لها ڡMىK الڡ)

اڡ5ٮ&ة  نطاق هذه االتڡ7
H
لة ڡ7ى Kٮ&ر الداح Kاڡ5ات الدولٮ&ة ع المادة 3: االتڡ7

اص Yن الدول واألشحFة اليت تعڡ)د ٮ"ٮFاڡ)ات الدولٮ Mة عىل االتڡFاڡ)ٮ Mإن عدم سريان هذه االتڡ
اڡ)ات Mرى مع ٮ"عضها الٮ"عض، أو عىل االتڡ Yاص األح Yن األشحFأو بٮ Kانون الدولى رى للڡ) Yاألح

ل ٮ"ـ: YحFذ شكالً مكتوٮ"اً ال ٮ Yة اليت ال تتحFالدولٮ

اڡ)ات؛ Mة لتلك االتڡFانونٮ (أ) الڡ)وة الڡ)

ضع لها Yاڡ)ات إذا اكنت تح Mة عىل تلك االتڡFاڡ)ٮ Mهذه االتڡ KىMة ڡ)اعدة واردة ڡF(ب) سريان أٮ
اڡ)ٮFة؛ Mٮ"صورة مستڡ)لة عن االتڡ

اڡ)ات الدولٮFة Mل االتڡ Yط KىMة عىل عالڡ)ات الدول مع ٮ"عضها الٮ"عض ڡFاڡ)ٮ M(ج) ٮ"سريان هذه االتڡ
يها أٮFضاً. Mاً ڡ Mأطراڡ Kانون الدولى رى للڡ) Yاص األح Yاليت تكون األشح

اڡ5ٮ&ة عٮ&ة هـذه االتڡ7 المادة 4: عدم رح"
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اڡ)ٮFة واليت تكون المعاهدات Mهذه االتڡ KىMالل ٮ"سريان أي من الڡ)واعد الواردة ڡ Yمع عدم اإلح
اڡ)ٮFة، ال تسري هذه Mهذه االتڡ KىMٮ"صورة مستڡ)لة ڡ Kانـون الدولى ب الڡ) اضعة لها ٮ"موح" Yح
ٮFذ Mز التنڡFة حٮFاڡ)ٮ Mول هذه االتڡ Yن الدول ٮ"عد دحFة إال عىل المعاهدات اليت تعڡ)د ٮ"ٮFاڡ)ٮ Mاالتڡ

ٮ"النسٮ"ة لتلك الدول.

مة Kمنط 
H
مات دولٮ&ة والمعاهدات المعتمدة ڡ7ى Kالمادة 5: المعاهدات المنشئة لمنط

دولٮ&ة

مة دولٮFة وعىل أٮFة معاهدة Yة معاهدة تعتٮ"ر أداة منشئة لمنطFة عىل أٮFاڡ)ٮ Mتطٮ"ق هذه االتڡ
اصة ٮ"المنطڡ)ة. Yة ڡ)واعد حFالل ٮ"أٮ Yة وذلك مع عدم اإلحFمة دولٮ Yنطاق منط KىMتعتمد ڡ

 

 

ٮ&ذ ولها حٮ&ز التنڡ7 Kعڡ5د المعاهدات ودح - 
H
زء الثانـى الح"

صل األول: عڡ5د المعاهدات الڡ7

المادة 6: أهلٮ&ة الدول لعڡ5د المعاهدات

لكل دولة أهلٮFة لعڡ)د المعاهدات.

ويض الاكمل المادة 7: وثٮ&ڡ5ة التڡ7

ل ل اعتماد نص المعاهدة أو توثٮFڡ)ه، أو من أح" ص ممثالً للدولة من أح" Yعتٮ"ر الشحF1- ٮ
ٮFر عن رضا االلتزام ٮ"المعاهدة ڡMىK إحدى الحالتٮFن التالٮFتٮFن: التعٮ"

ويض الاكمل المناسٮ"ة؛ أو Mڡ)ة التڡF(أ) إذا أٮ"رز وثٮ

ار ذلك رى أن نٮFتها انصرڡMت إلى اعتٮ" Yروف أح Yة أو من طF(ب) إذا ٮ"دا من تعامل الدول المعنٮ
ويض اكمل. Mرض وممنوحا تڡ Mل هذا الع ص ممثالً للدولة من أح" Yالشح

ة إلى إٮ"راز وثٮFڡ)ة هم، ودون حاح" Mائڡ Yن لدولهم ٮ"حكم وطFاص التالون ممثلٮ Yعتٮ"ر األشحF2- ٮ
ويض الاكمل: Mالتڡ

ميع األعمال ٮFام ٮ"ح" ل الڡ) ٮFة، من أح" ارح" Y(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الح
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المتعلڡ)ة ٮ"عڡ)د المعاهدة؛

ل اعتماد نص المعاهدة ٮ"ٮFن الدولة المعتمدة (ب) رؤساء الٮ"عثات الدٮ"لوماسٮFة من اح"
والدولة المعتمدٮFن لدٮFها؛

مة دولٮFة أو إحدى Yأو لدى منط K(ج) الممثلون المعتمدون من ڡ)ٮ"ل الدول لدى مؤتمر دولى
مة أو الهٮFئة. Yذلك المؤتمر أو المنط KىMل اعتماد نص المعاهدة ڡ هٮFآتها وذلك من أح"

ويض ازة الالحڡ5ة لتصرف تم ٮ"دون تڡ7 المادة 8: اإلح"

ب اره ٮ"موح" ص ال ٮFمكن اعتٮ" Yكون للتصرف المتعلق ٮ"عڡ)د المعاهدة الذي ڡ)ام ٮ"ه شحFال ٮ
زه تلك الدولة. رض أي أثر ڡ)انونىK ما لم تح" Mل الدولة لذلك العFوالً تمثٮ Yالمادة 7 مح

المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة

تها مع مراعاة YاعFصٮ KىMميع الدول المشتركة ڡ 1- ٮFتم اعتماد نص المعاهدة ٮ"رضا ح"
ڡ)رة (2). Mالڡ KىMاالستثناء الوارد ڡ

ٮFة ثليث الدول الحاضرة والمصوتة، إال لٮ" Yٮ"أع Kمؤتمر دولى KىMتم اعتماد نص المعاهدة ڡF2- ٮ
اٮFرة. Mة ذاتها إتٮ"اع ڡ)اعدة معFٮ لٮ" Yإذا ڡ)ررت ٮ"األع

المادة 10: توثٮ&ق نص المعاهدة

ٮFعتٮ"ر نص المعاهدة رسمٮFاً ونهائٮFاً:

ٮFما ٮ"ٮFن الدول المشتركة Mه ڡFق علٮ Mنصوصها أو المتڡ KىMه ڡFراء المنصوص علٮ (أ) ٮ"إتٮ"اع اإلح"
تها؛ أو YاعFصٮ KىMڡ

وع إلى الحكومة راء، ٮ"التوڡ)يع، أو ٮ"التوڡ)ٮFـع ٮ"شرط الرح" ود مثل ذلك اإلح" (ب) عند عدم وح"
أو ٮ"التوڡ)يع ٮ"األحرف األولى من ڡ)ٮ"ل ممثيل الدول عىل نص المعاهدة أو عىل المحضر

تامىK للمؤتمر الذي ٮFتضمن النص. Yالح

ٮ&ر عن رضا الدولة االلتزام ٮ"المعاهدة المادة 11: وسائل التعٮ"

ٮFر عن رضا الدولة االلتزام ٮ"المعاهدة ٮ"توڡ)ٮFعها، أو ٮ"تٮ"ادل وثائق إنشائها، أو ٮFمكن التعٮ"
رى Yلة أحFة وسٮ Fٮ"ولها، أو ٮ"االنضمام إليها، أو ٮ"أٮـ ڡ)ة عليها، أو ٮ"ڡ) Mق عليها، أو ٮ"المواڡFٮ"التصدٮ
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ق عليها. Mمتڡ

ٮ&ر عن الرضا ٮ"االلتزام ٮ"المعاهدة ٮ"توڡ5ٮ&عها المادة 12: التعٮ"

1- تعٮ"ر الدولة عن رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة ٮ"توڡ)ٮFعها من ڡ)ٮ"ل ممثلها ڡMىK إحدى الحاالت
اآلتٮFة:

(أ) إذا نصت المعاهدة عىل أن ٮFكون للتوڡ)يع هذا األثر؛ أو

ڡ)ت عىل أن ٮFكون للتوڡ)يع Mاوضة اكنت ڡ)د اتڡ Mرى أن الدول المتڡ Y(ب) إذا ثٮ"ت ٮ"طريڡ)ة أح
هذا األثر؛ أو

ويض الاكمل Mڡ)ة التڡFإعطاء التوڡ)يع هذا األثر من وثٮ KىMنة ڡFة الدولة المعٮF(ج) إذا ٮ"دت نٮ
اوضات. Mة أثناء المڡFالصادرة لممثلها أو عٮ"رت الدولة عن مثل هذه النٮ

ڡ)رة األولى: Mراض الڡ Y2- ألع

(أ) ٮFشكل التوڡ)يع ٮ"األحرف األولى عىل نص المعاهدة توڡ)ٮFعاً عىل المعاهدة إذا ثٮ"ت أن
ڡ)ت عىل ذلك؛ Mاوضة ڡ)د اتڡ Mالدول المتڡ

وع إلى الحكومة من ڡ)ٮ"ل ممثل الدولة توڡ)ٮFعاً اكمالً عىل (ب) ٮFشكل التوڡ)يع ٮ"شرط الرح"
ازت دولته ذلك. المعاهدة إذا أح"

ٮ&ر عن الرضا ٮ"االلتزام ٮ"المعاهدة ٮ"تٮ"ادل وثائق إنشائها المادة 13: التعٮ"

ٮFما ٮ"ٮFنها ٮ"مثل هذا Mادلة ڡ تعٮ"ر الدول عن رضاها االلتزام ٮ"معاهدة ناشئة عن وثائق متٮ"
التٮ"ادل ڡMىK إحدى الحالتٮFن التالٮFتٮFن:

ادلها هذا األثر؛ أو (أ) إذا نصت الوثائق عىل أن ٮFكون لتٮ"

ڡ)ت عىل أن ٮFكون لتٮ"ادل الوثائق Mرى أن تلك الدول اكنت ڡ)ـد اتڡ Y(ب) إذا ثٮ"ت ٮ"طريڡ)ة أح
هذا األثر.

ولها أو ٮ&ر عن الرضا ٮ"االلتزام ٮ"المعاهدة ٮ"التصدٮ&ق عليها أو ٮ"ڡ5ٮ" المادة 14: التعٮ"
ڡ5ة عليها ٮ"المواڡ7

1- تعٮ"ر الدولة عن رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة ٮ"التصدٮFق عليها ڡMىK إحدى الحاالت التالٮFة:
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ٮFر عن الرضا ٮFتم ٮ"التصدٮFق؛ أو (أ) إذا نصت المعاهدة عىل أن التعٮ"

ڡ)ت عىل اشتراط التصدٮFق؛ أو Mاوضة اكنت ڡ)د اتڡ Mرى أن الدول المتڡ Y(ب) إذا ثٮ"ت ٮ"طريڡ)ة أح

(ج) إذا اكن ممثل الدولة ڡ)د وڡ)ع المعاهدة ٮ"شرط التصدٮFق؛ أو

ً ويض ممثلها أن ٮFكون توڡ)ٮFعها مشروطا Mڡ)ة تڡFة من وثٮFة الدولة المعنٮF(د) إذا ٮ"دت نٮ
اوضات. Mة أثناء المڡFق عىل المعاهدة، أو عٮ"رت الدولة عن مثل هذه النٮFٮ"التصدٮ

ڡ)ة عليها Mر الدولة عن رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة عن طريق ڡ)ٮ"ولها أو المواڡFٮ 2- ٮFتم تعٮ"
ٮ"شروط مماثلة لتلك اليت تطٮ"ق عىل التصدٮFق.

ٮ&ر عن الرضا ٮ"االلتزام ٮ"المعاهدة ٮ"االنضمام إليها المادة 15: التعٮ"

تعٮ"ر الدولة عن رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة ٮ"االنضمام إليها ڡMىK إحدى الحاالت التالٮFة:

ٮFر عن الرضا ٮFتم ٮ"االنضمام؛ أو (أ) إذا نصت المعاهدة عىل أن التعٮ"

ٮFر عن الرضا ڡ)ت عىل أن التعٮ" Mاوضة اكنت ڡ)د اتڡ Mرى أن الدول المتڡ Y(ب) إذا ثٮ"ت ٮ"طريڡ)ة أح
ٮFتم ٮ"االنضمام؛ أو

ٮFر عن الرضا ٮFتم ٮ"االنضمام. ٮFما ٮ"عد عىل أن التعٮ" Mميع األطراف ڡ ڡ)ت ح" M(ج) إذا اتڡ

ڡ5ة أو االنضمام المادة 16: تٮ"ادل أو إٮ&داع وثائق التصدٮ&ق أو الڡ5ٮ"ول أو المواڡ7

ڡ)ة عن رضا Mٮ"ول أو المواڡ الف ذلك، تعٮ"ر وثائق التصدٮFق أو الڡ) Yما لم تنص المعاهدة عىل ح
الدولة االلتزام ٮ"المعاهدة ڡMىK إحدى الحاالت التالٮFة:

ادلها ٮ"ٮFن الدول المتعاڡ)دة؛ أو (أ) عند تٮ"

هة اإلٮFداع؛ أو (ب) عند إٮFداعها لدى ح"

اق عىل ذلك. Mداع ٮ"ها، إذا ما تم االتڡFهة اإلٮ طار الدول المتعاڡ)دة أو ح" Y(ج) عند إح

تٮ&ار ٮ"ٮ&ن نصوص Kزء من المعاهدة واالح ٮ&ر عن الرضا ٮ"االلتزام ٮ"ح" المادة 17: التعٮ"
ة تلڡ7 Kمح



انون المعاهدات ٢٠٢٢/٥/٢٥University of Minnesota ١٠:٣٢ ص ٮ7ينا لڡ3 اڡ3ٮ7ة ڡ9 اتڡ9

حة ٨ من ٣٣ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlالصڡ9

زء من معاهدة الل ٮ"المواد من 19 إلى 23، ال ٮFكون رضا الدولة االلتزام ٮ"ح" Y1- مع عدم اإلح
رى. Yڡ)ت عىل ذلك الدول المتعاڡ)دة األح Mذا إال إذا سمحت ٮ"ذلك المعاهدة أو واڡ Mناڡ

ة ساريا إال إذا Mتلڡ Yن نصوص محFيتار ٮ"ٮ Yكون رضا الدولة االلتزام ٮ"معاهدة تسمح ٮ"الاحF2- ال ٮ
تٮ"ٮFن إلى أي من النصوص انصرف رضاها.

ولها حٮ&ز Kرض منها ڡ5ٮ"ل دح المادة 18: االلتزام ٮ"عدم تعطٮ&ل موضوع المعاهدة أو الع7
ٮ&ذ التنڡ7

رضها وذلك: Yتلتزم الدولة ٮ"االمتناع عن األعمال اليت تعطل موضوع المعاهدة أو ع

(أ) إذا اكنت ڡ)د وڡ)عت المعاهدة أو تٮ"ادلت الوثائق المنشئة لها ٮ"شرط التصدٮFق، أو
اً ڡMىK المعاهدة؛ أو Mأن ال تصٮ"ح طرڡ KىMتها ڡFهر ٮ"وضوح نٮ Yڡ)ة، إلى أن تط Mٮ"ول، أو المواڡ الڡ)

ٮFذ عىل أن ال Mز التنڡFولها حٮ Y(ب) إذا اكنت ڡ)د عٮ"رت عن رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة حىت دح
ٮFر مٮ"رر. Mذ ٮ"عFٮ Mر هذا التنڡ YتأحFٮ

ات Kط : التحڡ7
H
صل الثانى الڡ7

ات Kط المادة 19: إٮ"داء التحڡ7

للدولة، لدى توڡ)يع معاهدة ما أو التصدٮFق عليها أو ڡ)ٮ"ولها أو إڡ)رارها أو االنضمام إليها، أن
ا، إال إذا: Yط Mتٮ"دي تحڡ

ظ؛ أو Mرت المعاهدة هذا التحڡ Y(أ) حط

ظ Mنها التحڡFس من ٮ"ٮFات محددة لٮ Yط Mوز أن توضع إال تحڡ (ب) نصت المعاهدة عىل أنه ال ٮFح"
المعين؛ أو

ٮFا Mتان (أ) و(ب)، مناڡFرعٮ Mڡ)رتان الڡ Mر الحاالت اليت تنص عليها الڡFٮ Yع KىMظ، ڡ Mكون التحڡF(ج) أن ٮ
رضها. Yلموضوع المعاهدة وع

ات واالعتراض عليها Kط المادة 20: ڡ5ٮ"ول التحڡ7

ٮFزه المعاهدة صراحة أي ڡ)ٮ"ول الحق من الدول المتعاڡ)دة ظ الذي تح" Mتطلب التحڡF1- ال ٮ
رى ما لم تنص المعاهدة عىل ذلك. Yاألح
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ها Mاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدڡ Mن من كون الدول المتڡFتٮ"ٮFن ٮF2- حٮ
ڡ)ة كل منهم عىل Mميع األطراف شرط أسايس لمواڡ أن تطٮ"ٮFق المعاهدة ٮ"اكملها ٮ"ٮFن ح"

ميع األطراف. ظ ڡ)ٮ"ول ح" Mتطلب التحڡFااللتزام ٮ"المعاهدة، ٮ

ظ، ما لم تنص Mتطلب التحڡFة، ٮFمة دولٮ Yڡ)ة منشئة لمنطFن تكون المعاهدة وثٮF3- حٮ
مة. Yتلك المنط KىMتص ڡ Yهاز المح الف، ڡ)ٮ"ول الح" Yالمعاهدة على حكم مح

ڡ)رات الساٮ"ڡ)ة، وما لم تنص المعاهدة على حكم Mر الحاالت اليت تتناولها الڡFٮ Yع KىM4- ڡ
إن: Mالف، ڡ Yمح

ا ڡMىK المعاهدة Mة طرڡ Yط Mعل من الدولة المتحڡ رى ٮFح" Yظ من دولة متعاڡ)دة أح M(أ) ڡ)ٮ"ول التحڡ
ذة ٮ"ٮFن هاتٮFن الدولتٮFن أو مىت ٮ"دأ Mرى إذا اكنت المعاهدة ناڡ Yٮ"النسٮ"ة إلى تلك الدولة األح

اذها ٮ"ٮFنهما؛ Mنڡ

اذ المعاهدة ٮ"ٮFن الدولة Mمنع ٮ"دء نڡFظ ما ال ٮ Mرى على تحڡ Y(ب) اعتراض دولة متعاڡ)دة أح
ة إال إذا عٮ"رت الدولة المعترضة ٮ"صورة ڡ)اطعة عن نڡ)ٮFض هذا Yط Mالمعترضة والدولة المتحڡ

الڡ)صد؛

ا، ٮFسري Yط Mڡ)ة دولة ما عىل االلتزام ٮ"المعاهدة ويتضمن تحڡ Mعٮ"ر عن مواڡF(ج) أي عمل ٮ
رى؛ Yظ من واحدة عىل األڡ)ل من الدول المتعاڡ)دة األح Mور ڡ)ٮ"ول التحڡ Mعوله ڡ Mمڡ

ظ Mعتٮ"ر التحڡFالف، ٮ Yن 2 و4، وما لم تنص المعاهدة عىل حكم محFڡ)رتٮ Mق الڡFتطٮ"ٮ KىM5- ڡ
ترة اثىن عشر شهرا Mه ڡ)ٮ"ل انڡ)ضاء ڡFٮ"وال من دولة ما إذا لم تكن ڡ)د أثارت أي اعتراض علٮ مڡ)
ذ ٮ"التاريخ Yتها عىل االلتزام ٮ"المعاهدة، ويؤح ڡ) Mرها عن مواڡFٮ عىل إشعارها ٮ"ه أو ڡMىK تاريخ تعٮ"

ٮFن. Yن التاريحFالالحق ألي من هذٮ

ات واالعتراضات عليها Kط المادة 21: اآلثار الڡ5انونٮ&ة للتحڡ7

اً للمواد 19، و20، و23 اآلثار اآلتٮFة: ڡ) Mر وڡ Yهة طرف آح ظ المٮ"دى ڡMىK مواح" Mكون للتحڡF1- ٮ

ر نصوص المعاهدة اليت Yعالڡ)اتها ٮ"الطرف اآلح KىMة ڡ Yط Mعدل ٮ"النسٮ"ة للدولة المتحڡF(أ) ٮ
ظ إلى الحد الذي ٮFنص علٮFه؛ Mتعلق ٮ"ها التحڡFٮ

سه ٮ"النسٮ"ة لذلك الطرف ڡMىK عالڡ)اته ٮ"الدولة Mس النصوص بالڡ)در نڡMعدل نڡF(ب) ٮ
ة. Yط Mالمتحڡ
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رى ڡMىK عالڡ)اتها ٮ"ٮ"عضها Yظ نصوص المعاهدة ٮ"النسٮ"ة لألطراف األح Mعدل التحڡF2- ال ٮ
الٮ"عض.

ٮFذ ٮ"ٮFنها وٮ"ٮFن Mز التنڡFول المعاهدة حٮ Yدح KىMظ ڡ M3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة عىل التحڡ
ظ إلى الحد Mتعلق ٮ"ها التحڡFن النصوص اليت ٮFن الدولتٮFال تسري ٮ"ـٮ Mة، ڡ Yط Mالدولة المتحڡ

الذي ٮFنص علٮFه.

ٮFذ ٮ"ٮFنها وٮ"ٮFن Mز التنڡFول المعاهدة حٮ Yدح KىMظ ڡ M4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة عىل التحڡ
ڡ)رتٮFن (1) و(2). Mالڡ KىMظ اآلثار المنصوص عنها ڡ Mكون للتحڡFة ٮ Yط Mالدولة المتحڡ

ات واالعتراضات عليها Kط المادة 22: سحب التحڡ7

ظ ڡMىK أي وڡ)ت اكن وال ٮFشترط Mوز سحب التحڡ الف ذلك، ٮFح" Y1- ما لم تنص المعاهدة عىل ح
ظ. Mل ذلك رضا الدولة اليت اكنت ڡ)د ڡ)ٮ"لت التحڡ من أح"

ظ ڡMىK أي وڡ)ت Mوز سحب االعتراض عىل التحڡ الف ذلك، ٮFح" Y2- ما لم تنص المعاهدة عىل ح
اكن.

الف ذلك: Yق عىل ح MتڡF3- ما لم تنص المعاهدة أو ٮ

رى ما لم تتلق الدولة إشعارا Yظ سارياً ٮ"النسٮ"ة لدولة متعاڡ)دة أح Mصٮ"ح سحب التحڡF(أ) ال ٮ
ٮ"ذلك؛

ة إشعارا Yط Mظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحڡ Mصٮ"ح سحب االعتراض عىل التحڡF(ب) ال ٮ
ٮ"ذلك.

ات Kط اصة ٮ"التحڡ7 Kـراءات الح المادة 23: اإلح"

ه إلى الدول ٮ"ول الصريح ٮ"ه واالعتراض علٮFه كتاٮ"ة وأن ٮFوح" ظ، والڡ) Mٮ"دى التحڡFب أن ٮ 1- ٮFح"
اً ڡMىK المعاهدة. Mولة ٮ"أن تصٮ"ح أطراڡ Yرى المح Yالمتعاڡ)دة والدول األح

ٮ"ول أو اضعة للتصدٮFق أو الڡ) Yظ وڡ)ت التوڡ)يع عىل المعاهدة الح M2- إذا أٮ"دى التحڡ
ٮFر عن رضاها االلتزام ة رسمٮFاً لدى التعٮ" Yط Mب أن تثٮ"ته الدولة المتحڡ ٮFح" Mڡ)ة ڡ Mالمواڡ

ٮFته. ظ ڡ)د تم من تاريخ تثٮ" Mعتٮ"ر التحڡFٮ"المعاهدة وفي مثل هذه الحال ٮ

ان إلى تثٮ"ٮFت. ٮFته ال ٮFحتاح" ظ أو االعتراض علٮFه المٮ"دٮFان ڡ)ٮ"ل تثٮ" Mٮ"ول الصريح للتحڡ 3- الڡ)
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ظ كتاٮ"ة. Mظ أو االعتراض عىل التحڡ Mٮ"دى سحب التحڡFب أن ٮ 4- ٮFح"

ٮ&ذ وسريانها المؤڡ5ت ول المعاهدات حٮ&ز التنڡ7 Kصل الثالث: دح الڡ7

ٮ&ذ ول المعاهدات حٮ&ز التنڡ7 Kالمادة 24: دح

اق Mاً التڡ ڡ) Mيها أو وڡ Mن ڡFذ ٮ"الطريڡ)ة وفي التاريخ المحددٮFٮ Mز التنڡFل المعاهدة حٮ Y1- تدح
اوضة. Mالدول المتڡ

ٮFذ حالما Mز التنڡFل المعاهدة حٮ Yاق تدح Mود مثل هذا النص أو االتڡ 2- وڡMىK حال عدم وح"
اوضة االلتزام ٮ"المعاهدة. Mميع الدول المتڡ ٮFثٮ"ت رضا ح"

ان Mذ ڡFٮ Mز التنڡFولها حٮ Yتاريخ الحق لدح KىM3- إذا تم رضا الدولة االلتزام ٮ"المعاهدة ڡ
ذة ٮ"النسٮ"ة لهذه الدولة ڡMىK ذلك التاريخ إال إذا نصت Mالمعاهدة المذكورة تصٮ"ح ناڡ

الف ذلك. Yالمعاهدة المذكورة عىل ح

م توثٮFق نصها والتثٮ"ت من رضا الدول االلتزام ٮ"ها، Y4- إن نصوص المعاهدة اليت تنط
هة اإلٮFداع واألمور ائف ح" Yات عليها، ووط Yط Mذ، والتحڡFٮ Mز التنڡFولها حٮ Yة أو تاريخ دحFٮ MڡFوكٮ
اراً من تاريخ اعتماد ٮFذ، تسري اعتٮ" Mز التنڡFول المعاهدة حٮ Yرى اليت تثور حتما ڡ)ٮ"ل دح Yاألح

نصها.

ٮ&ـذ المـؤڡ5ت المادة 25: التنڡ7

KىMذ ڡFٮ Mز التنڡFولها حٮ Yار دح Yوز أن تسري المعاهدة أو ڡ)سم منها ٮ"صورة مؤڡ)تة ٮ"انتط 1- ٮFح"
إحدى الحالتٮFن التالٮFتٮFن:

(أ) إذا نصت المعاهدة عىل ذلك؛ أو

رى. Yاوضة عىل ذلك ٮ"طريڡ)ة أح Mڡ)ت الدول المتڡ M(ب) إذا اتڡ

ٮFذ Mالتنڡ KنتهىFالف ذلك، ٮ Yاوضة عىل ح Mق الدول المتڡ M2- ما لم تنص المعاهدة أو تتڡ
رى اليت تسري Yت الدول األح Mالمؤڡ)ت لمعاهدة أو لڡ)سم منها ٮ"النسٮ"ة لدولة ما إذا أٮ"لع

اً ڡMىK المعاهدة. Mأن ال تصٮ"ح طرڡ KىMتها ڡ ٮ" Yنها ٮ"رعFما ٮ"ٮFٮ Mالمعاهدة مؤڡ)تاً ڡ
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سٮ&رها ٮ&ذها وتڡ7 زء الثالث - احترام المعاهدات وتنڡ7 الح"

صل األول: احترام المعاهدات الڡ7

المادة 26: العڡ5د شريعة المتعاڡ5دٮ&ن

ٮFذها ٮ"حسن نٮFة. Mها وعليهم تنڡ Mذة ملزمة ألطراڡ Mكل معاهدة ناڡ

يل واحترام المعاهدات Kالمادة 27: الڡ5انون الداح

ٮFذ Mتنڡ KىMاڡ)ه ڡ Mڡ Yيل كمٮ"رر إلح Yحتج ٮ"نصوص ڡ)انونه الداحFمعاهدة أن ٮ KىMوز لطرف ڡ ال ٮFح"
ل هذه الڡ)اعدة ٮ"المادة 46. Yالمعاهدة، ال تح

ٮ&ذ المعاهدات : تنڡ7
H
صل الثانى الڡ7

عٮ&ة المعاهدات المادة 28: عدم رح"

رى ال تلزم نصوص Yالف ذلك ٮ"طريڡ)ة أح Yثٮ"ت حFر أو ٮFاٮ Mهر من المعاهدة ڡ)صد مع YطFما لم ٮ
ودها ڡ)ٮ"ل تاريخ يها ٮ"شأن أي تصرف أو واڡ)عة تمت أو أٮFة حالة انتهى وح" Mاً ڡ Mالمعاهدة طرڡ

ٮFذ ٮ"النسٮ"ة لذلك الطرف. Mز التنڡFول المعاهدة حٮ Yدح

 للمعاهدات
H
ال اإلڡ5لٮ&مى المادة 29: المح"

رى، تلزم نصوص Yالف ذلك ٮ"طريڡ)ة أح Yثٮ"ت حFر أو ٮFاٮ Mهر من المعاهدة ڡ)صد مع YطFما لم ٮ
يها ٮ"النسٮ"ة لاكمل إڡ)لٮFمه. Mالمعاهدة كل طرف ڡ

ٮ&ذ المعاهدات المتتاٮ"عة اليت تتعلق ٮ"موضوع واحد المادة 30: تنڡ7

اء ڡMىK المادة 103 من مٮFثاق األمم المتحدة، تتحدد حڡ)وق والتزامات 1- مع مراعاة ما ح"
ڡ)رات التالٮFة. Mق الڡ Mمعاهدات متتاٮ"عة تتعلق ٮ"موضوع واحد وڡ KىMالدول األطراف ڡ

رى ساٮ"ڡ)ة أو الحڡ)ة، أو أنها ال Yاضعة ألحاكم معاهدة أح Y2- إذا نصت المعاهدة عىل أنها ح
رى المعنٮFة Yان أحاكم المعاهدة األح Mمة مع مثل هذه المعاهدة ڡ ٮFر منسح" Yأن تعتٮ"ر ع Kى Mنٮ"عFٮ

هىK اليت تسود.

اً كذلك ڡMىK المعاهدة الالحڡ)ة دون أن Mالمعاهدة الساٮ"ڡ)ة أطراڡ KىM3- إذا اكن كل األطراف ڡ
إن المعاهدة الساٮ"ڡ)ة تنطٮ"ق Mاً للمادة 59، ڡ اة أو معلڡ)ة طٮ"ڡ) Mتكون المعاهدة الساٮ"ڡ)ة ملع
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ٮFه نصوصها مع نصوص المعاهدة الالحڡ)ة. Mڡ)ط عىل الحد الذي ال تتعارض ڡ Mڡ

مٮFعاً أطرافاً ڡMىK المعاهدة الساٮ"ڡ)ة تنطٮ"ق 4- إذا لم ٮFكن أطراف المعاهدة الالحڡ)ة ح"
الڡ)اعدتان التالٮFتان:

ڡ)رة(3)؛ Mالڡ KىMن تنطٮ"ق الڡ)اعدة الواردة ڡFالمعاهدتٮ KىMن الدول األطراف ڡFالعالڡ)ة ٮ"ٮ KىM(أ) ڡ

ڡ)ط تحكم Mإحداها ڡ KىMن ودولة طرف ڡFالمعاهدتٮ KىMن دولة طرف ڡFالعالڡ)ة ٮ"ٮ KىM(ب) ڡ
ادلة. ٮFن حڡ)وڡ)هما والتزاماتهما المتٮ" Mن الطرڡFنصوص المعاهدة المشتركة ٮ"ٮ

ل ٮ"المادة 41 أو ٮ"أٮFة مسألة تتصل ٮ"الڡ)ضاء أو وڡ)ف YحFڡ)رة (4) ما ٮ Mحكم الڡ KىMس ڡF5- لٮ
ا للمادة 60 أو ٮ"أٮFة مسألة تتصل ٮ"المسئولٮFة اليت ڡ)د تنشأ عىل ڡ) Mالعمل بمعاهدة وڡ

KىMڡ)ها لمعاهدة ال تتمىش نصوصها مع التزامات هذه الدولة ڡFٮ ة عڡ)دها أو تطٮ" الدولة نتٮFح"
رى. Yل معاهدة أح Yط KىMرى ڡ Yهة دولة أح مواح"

سٮ&ر المعاهدات صل الثالث: تڡ7 الڡ7

سٮ&ر  التڡ7
H
المادة 31: الڡ5اعدة العامة ڡ7ى

اص Yاق الحFها ضمن السٮ Yاط Mعطى أللڡFاً للمعىن الذي ٮ ڡ) Mة ووڡFسر المعاهدة ٮ"حسن نٮ M1- تڡ
رض منها. Mٮ"موضوعها والع

ة والمالحق، ٮFشتمل سٮFاق المعاهدة ة إلى نص المعاهدة، ٮ"ما ڡMىK ذلك الدٮFٮ"اح" M2- ٮ"اإلضاڡ
سٮFر عىل ما ٮFيل: Mل التڡ من أح"

مٮFعاً ٮ"مناسٮ"ة عڡ)دها؛ اق ٮFتعلق ٮ"المعاهدة ويكون ڡ)د تم ٮ"ٮFن األطراف ح" M(أ) أي اتڡ

رى Yلتها األطراف األح (ب) أي وثٮFڡ)ة صدرت عن طرف أو أكثر، ٮ"مناسٮ"ة المعاهدة، وڡ)ٮ"
كوثٮFڡ)ة لها صلة ٮ"المعاهدة.

انب سٮFاق المعاهدة، ما ٮFيل: ار، إلى ح" ذ ڡMىK االعتٮ" YؤحF3- ٮ

سٮFر المعاهدة أو سريان نصوصها؛ Mن األطراف ٮ"شأن تڡFاق الحق ٮ"ٮ M(أ) أي اتڡ

سٮFرها؛ Mاق األطراف عىل تڡ Mق المعاهدة يتضمن اتڡFال تطٮ"ٮ (ب) أي تعامل الحق ڡMىK مح"

انون الدولىK ڡ)اٮ"لة للتطٮ"ٮFق عىل العالڡ)ات ٮ"ٮFن األطراف. (ج) أي ڡ)اعدة مالئمة من ڡ)واعد الڡ)
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هت إلى ذلك. ظ معٮFن إذا ثٮ"ت أن نٮFة األطراف ڡ)د اتح" Mاص للڡ Yعطى معىن حF4- ٮ

سٮ&ر  التڡ7
H
المادة 32: الوسائل التكمٮ&لٮ&ة ڡ7ى

سٮFر، ٮ"ما ڡMىK ذلك األعمال التحضٮFرية للمعاهدة Mالتڡ KىMة ڡFلٮFوء إلى وسائـل تكمٮ ٮFمكن اللح"
ومالٮ"سات عڡ)دها، وذلك لتأكٮFد المعىن الناتج عن تطٮ"ٮFق المادة 31 أو لتحدٮFد معىن النص

اً لتلك المادة: ڡ) Mر وڡFسٮ Mكون من شأن التڡFن ٮFحٮ

ٮFر واضح؛ أو Yامضاً أو ع Yترك المعىن عF(أ) أن ٮ

ٮ"ولة. ٮFر مڡ) Yة أو عFٮ ٮFر منطڡ) Yة ع (ب) أن ٮFؤدي إلى نتٮFح"

تٮ&ن أو أكثر سٮ&ر المعاهدات الموثڡ5ة ٮ"لع7 المادة 33: تڡ7

ات نڡMس الڡ)وة ما لم Mكون لنصها ٮ"أي من هذه اللعFن أو أكثر ٮFتٮ M1- إذا وثڡ)ت المعاهدة ٮ"لع
تالف ٮFسود نص معٮFن. Yق األطراف عىل أنه عند االح MتڡFتنص المعاهدة أو ٮ

ات اليت وثڡ)ت ٮ"ها المعاهدة رسمٮFاً إال Mر اللعFٮ Yة ع Mصاغ ٮ"لعFعتٮ"ر نص المعاهدة الذي ٮF2- ال ٮ
ق األطراف عىل ذلك. Mإذا نصت المعاهدة أو اتڡ

. Kكل نص رسمى KىMس المعىن ڡMاظ لها نڡ Mترض أن األلڡ MڡF3- ٮ

هرت Yڡ)رة األولى، إذا أط Mاً ألحاكم الڡ ڡ) Mن وڡFيها نص معٮ Mسود ڡFال الحاالت اليت ٮ Yما حFٮ M4- ڡ
ذ YؤحFن 31 و32، ٮFق المادتٮFزله تطٮ"ٮFالمعىن لم ٮ KىMاً ڡ Mتالڡ Yة احFارنة النصوص الرسمٮ مڡ)
ذ موضوع المعاهدة Yة مع أح Mتلڡ Yن النصوص المحFق ٮ"ڡ)در اإلماكن ٮ"ٮ MوڡFٮ"المعىن الذي ٮ

ار. رض منها ٮ"عٮFن االعتٮ" Mوالع

ٮ&ر صل الراٮ"ع: المعاهدات والدول الع7 الڡ7

ٮ&ر المادة 34: الڡ5اعدة العامة ٮ"شأن الدول الع7

ٮFر ٮ"دون رضاها. Mالمعاهدة التزامات أو حڡ)وڡ)اً للدولة الع ªال تن

ٮ&ر المادة 35: المعاهدات اليت تنÑ التزامات عىل الدول الع7

يها أن ٮFكون هذا Mالمعاهدة إذا ڡ)صد األطراف ڡ KىMر من نص ڡFٮ Mنشأ التزام عىل الدولة العFٮ
ٮFر ذلك صراحة وكتاٮ"ة. Mلة إلنشاء االلتزام وڡ)ٮ"لت الدولة العFالنص وسٮ
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ٮ&ر المادة 36: المعاهدات اليت تنÑ حڡ5وڡ5اً للدول الع7

يها أن ٮFمنح النص هذا Mالمعاهدة إذا ڡ)صد األطراف ڡ KىMر من نص ڡFٮ Mنشأ حق للدولة العF1- ٮ
ڡ)ت Mميع الدول، وواڡ موعة من الدول تنتمىK إليها، أو لح" ٮFر، أو لمح" Mالحق إما للدولة الع
ٮFر لم تٮ"د العكس، إال إذا Mڡ)ة ما دامت الدولة الع Mترض المواڡ Mر عىل ذلك، وتڡFٮ Mالدولة الع

الف ذلك. Yنصت المعاهدة عىل ح

اصة Yد ٮ"الشروط الحFڡ)رة األولى أن تتڡ)ٮ Mاً للڡ ڡ) Mاً وڡ ب عىل الدولة اليت تمارس حڡ) 2- ٮFح"
اً لها. ڡ) Mالمعاهدة أو الموضوعة وڡ KىMٮ"ممارسته المنصوص عليها ڡ

ٮ&ر اء أو تعدٮ&ل التزامات أو حڡ5وق الدول الع7 المادة 37: إلع7

اؤه أو تعدٮFله إال ٮ"رضا Mتم إلعFاً للمادة 35 ال ٮ ٮFر طٮ"ڡ) Mنشأ التزام عىل الدولة العF1- عندما ٮ
الف ذلك. Yڡ)وا عىل ح Mثٮ"ت أنهم اكنوا ڡ)د اتڡFر ما لم ٮFٮ Mالمعاهدة والدولة الع KىMاألطراف ڡ

اؤه أو تعدٮFله من ڡ)ٮ"ل Mوز إلع اً للمادة 36 ال ٮFح" ڡ) Mر وڡFٮ Mنشأ حق للدولة العF2- عندما ٮ
اضعاً للتعدٮFل إال ٮ"رضا Yاء أو ح Mكون ڡ)اٮ"الً لإللعFالمعاهدة إذا ثٮ"ت أنه ڡ)صد ٮ"ه أال ٮ KىMاألطراف ڡ

ٮFر. Mالدولة الع

ٮ&ر عن طريق ىH المعاهدة اليت تصٮ"ح ملزمة للدول الع7
المادة 38: الڡ5واعد الواردة ڡ7

H
العرف الدولى

لٮFس ڡMىK المواد من 34 إلى 37 ما ٮFحول دون أن تصٮ"ح ڡ)اعدة واردة ڡMىK معاهدة ملزمة
ة. Mمعترف لها ٮ"هذه الصڡ Kانون الدولى ٮFة من ڡ)واعد الڡ) Mارها ڡ)اعدة عرڡ ٮFر ٮ"اعتٮ" Mللدولة الع

 

تعدٮ&ل المعاهدات زء الراٮ"ع -  الح"

المادة 39: الڡ5اعدة العامة ٮ"شأن تعدٮ&ل المعاهدات

زء اق الڡ)واعد الواردة ڡMىK الح" Mها. وتسري عىل هذا االتڡ Mاق أطراڡ Mوز أن تعدل المعاهدة ٮ"اتڡ ٮFح"
ٮFر ذلك. Yما لم تنص المعاهدة عىل ع Kالثانى

ماعٮ&ة المادة 40: تعدٮ&ل المعاهدات الح"



انون المعاهدات ٢٠٢٢/٥/٢٥University of Minnesota ١٠:٣٢ ص ٮ7ينا لڡ3 اڡ3ٮ7ة ڡ9 اتڡ9

حة ١٦ من ٣٣ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlالصڡ9

ماعٮFة الف ذلك، تسري عىل تعدٮFل المعاهدات الح" Y1- ما لم تنص المعاهدة عىل ح
ڡ)رات التالٮFة. Mالڡ

ٮFما Mة ڡFماعٮ طار كل الدول المتعاڡ)دة ٮ"أي اڡ)تراح ٮFستهدف تعدٮFل المعاهدة الح" Yب إح 2- ٮFح"
: KأتىFما ٮFٮ Mعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك ڡFمٮ ٮ"ٮFن األطراف ح"

اذه ٮ"شأن هذا االڡ)تراح؛ Yب اتح راء الواح" اص ٮ"اإلح" Yرار الح (أ) الڡ)

اق لتعدٮFل المعاهدة. Mاوضة وعڡ)د أي اتڡ M(ب) المڡ

اً ڡMىK المعاهدة ٮ"عد Mالمعاهدة أن تصٮ"ح طرڡ KىMاً ڡ M3- لكل دولة من حڡ)ها أن تصٮ"ح طرڡ
تعدٮFلها.

اق Mاالتڡ KىMاً ڡ Mالمعاهـدة وال تصٮ"ح طرڡ KىMاً ڡ Mة دولة تكون طرڡFاق المعدل أٮ Mلزم االتڡF4- ال ٮ
المعدل، وتطٮ"ق المادة 30(4)(ب) ٮ"النسٮ"ة إلى هذه الدولة.

اق Mول االتڡ Yالمعاهدة ٮ"عد دح KىMاً ڡ Mة دولة تصٮ"ح طرڡFرة، تعتٮ"ر أٮFاٮ Mة معF5- ما لم تعٮ"ر عن نٮ
اذ: Mز النڡFالمعدل حٮ

اً ڡMىK المعاهدة كما عدلت؛ M(أ) طرڡ

اق Mلتزم ٮ"االتڡFالمعاهدة لم ٮ KىMهة أي طرف ڡ ٮFر المعدلة ڡMىK مواح" Yالمعاهدة ع KىMاً ڡ M(ب) طرڡ
المعدل.

ڡ5ط ها ڡ7 ٮ&ما ٮ"ٮ&ن أطراڡ7 ماعٮ&ة ڡ7 اصة ٮ"تعدٮ&ل المعاهدات الح" Kاڡ5ات الح المادة 41: االتڡ7

ڡ)ط Mنها ڡFما ٮ"ٮFٮ Mل المعاهدة ڡFاق ٮ"تعدٮ Mة عڡ)د اتڡFماعٮ ٮFن أو أكثر ڡMىK معاهدة ح" Mوز لطرڡ 1- ٮFح"
وذلك:

(أ) إذا اكنت إماكنٮFة هذا التعدٮFل منصوصاً عليها ڡMىK المعاهدة؛ أو

ور ڡMىK المعاهدة واكن: Yر محطFٮ Yل عF(ب) إذا اكن هذا التعدٮ

ب المعاهدة؛ رى ٮ"حڡ)وڡ)ها أو ڡMىK ڡ)ٮFامها ٮ"التزامها ٮ"موح" Yتمتع األطراف األح KىMؤثر ڡF1" ال ٮ"

عال لموضوع المعاهدة Mذ الڡFٮ Mر متسق مع التنڡFٮ Yالل ٮ"ه ع Yكون اإلحFتعلق ٮ"نص ٮF2" ال ٮ"
رض منها ككل. Mوالع
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ان Mڡ)رة 1(أ)، ڡ Mضع لحكم الڡ Yالحالة اليت تح KىMالف ذلك ڡ Y2- ما لم تنص المعاهدة عىل ح
اق وٮ"التعدٮFل الذي ٮFنص Mعڡ)د االتڡ KىMتها ڡFرى ٮ"نٮ Yطار األطراف األح Yة إحFعىل األطراف المعنٮ

اق. Mه هذا االتڡFعلٮ

 

امس - ٮ"طالن المعاهدات وانڡ5ضاؤها وإٮ&ڡ5اف العمل ٮ"ها Kزء الح الح"

صل األول: نصوص عامة الڡ7

اذها المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نڡ7

وز الطعن ڡMىK صحة المعاهدة أو ڡMىK رضا الدولة االلتزام ٮ"ها إال عن طريق إعمال 1- ال ٮFح"
اڡ)ٮFة. Mهذه االتڡ

ة ألعمال نصوص اؤها أو االنسحاب طرف منها إال كنتٮFح" Mوز انڡ)ضاء المعاهدة أو إلع 2- ال ٮFح"
اڡ)ٮFة. تطٮ"ق الڡ)اعدة ذاتها عىل إٮFڡ)اف العمل ٮ"المعاهدة. Mالمعاهدة أو نصوص هذه االتڡ

روضة ٮ"الڡ5انون الدولىH ٮ"صورة مستڡ5لة عن المعاهدة المادة 43: االلتزامات المڡ7

ائها، أو انسحاب طرف منها، أو إٮFڡ)اف Mس من شان ٮ"طالن المعاهدة، أو انڡ)ضائها أو إلعFلٮ
ب أٮFة دولة اڡ)ٮFة أو نصوص المعاهدة، المساس ٮ"واح" Mة ألعمال هذه االتڡ العمل ٮ"ها، كنتٮFح"
انون الدولىK ٮ"صورة ب الڡ) اضعة له ٮ"موح" Yالمعاهدة تكون ح KىMذ أي التزام مڡ)رر ڡ Mأن تنڡ KىMڡ

مستڡ)لة عن المعاهدة.

صل ٮ"ٮ&ن نصوص المعاهدة واز الڡ7 المادة 44: ح"

ب المادة وز ممارسة حق الطرف المنصوص علٮFه ڡMىK المعاهدة أو المترتب ٮ"موح" 1- ال ٮFح"
ائها أو االنسحاب منها أو إٮFڡ)اف العمل ٮ"ها إال ٮ"النسٮ"ة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو M56 ٮ"إلع

ٮFر ذلك. Yق األطراف عىل ع MتڡFٮ

اڡ)ٮFة ٮ"شأن إٮ"طال المعاهدة أو انڡ)ضائها أو Mوز االستناد إلى ما تڡ)رره هذه االتڡ 2- ال ٮFح"
ٮFما عدا ما تنص علٮFه Mڡ)اف العمل ٮ"ها إال ٮ"النسٮ"ة للمعاهدة ككل ڡFاالنسحاب منها أو إٮ

ڡ)رات التالٮFة أو المادة 60. Mالڡ

ص هذه الٮ"نود YحFما ٮFٮ Mه إال ڡFوز االستناد إلٮ ال ٮFح" Mڡ)ط ڡ Mنة ڡF3- إذا تعلق السٮ"ب ٮ"ٮ"نود معٮ
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وٮ"الشروط اآلتٮFة:

ٮFة المعاهدة؛ صل عن ٮ"ڡ) Mڡ)ها ڡ)اٮ"لة للڡFٮ (أ) أن تكون هذه الٮ"نود من حٮFث تطٮ"

ً ا ٮ" رى أن ڡ)ٮ"ول هـذه الٮ"نود لم ٮFكن سٮ" Yثٮ"ت ٮ"طريڡ)ة أحFن من المعاهدة أو ٮFتٮ"ٮF(ب) أن ٮ
رى االلتزام ٮ"المعاهدة ككل؛ Yرضا الطرف أو األطراف األح KىMاً ڡFأساسٮ

اً. Mحڡ ٮFة المعاهدة مح" (ج) أن ال ٮFكون استمرار تطٮ"ٮFق ٮ"ڡ)

اج وز للدولة اليت ٮFحق لها االحتح" اضعة للمادتٮFن 49، و50 ٮFح" Yالحاالت الح KىM4- ڡ

KىMاء ڡ عل ذلك، أما ٮ"النسٮ"ة للمعاهدة ككل أو - مع مراعاة ما ح" Mساد أن تڡ Mس أو اإلڡFٮ"التدلٮ
ڡ)ط. Mنة ڡFڡ)رة 3 - ٮ"النسٮ"ة لٮ"نود معٮ Mالڡ

صل ٮ"ٮFن نصوص المعاهدة. Mوز الڡ اضعة للمواد 51، و52، و53 ال ٮFح" Yالحاالت الح KىM5- ڡ

ڡ5دان حق التمسك ٮ"سٮ"ب من أسٮ"اب إٮ"طال المعاهدة أو انڡ5ضائها أو المادة 45: ڡ7
االنسحاب منها أو إٮ&ڡ5اف العمل ٮ"ها

ها عىل الوڡ)ائع، أن تتمسك ٮ"سٮ"ب من أسٮ"اب إٮ"طـال المعاهدة أو Mس للدولة، ٮ"عد وڡ)وڡFلٮ
ـاً للمواد من 46 إلى 50 أو المـادتٮFن انڡ)ضائها أو لالنسحاب منها أو إٮFڡ)ـاف العمـل ٮ"ها طٮ"ڡ)

60، و62 ڡMىK إحدى الحالتٮFن اآلتٮFتٮFن:

ذة أو أن العمل ٮ"ها Mحة أو أنها ما تزال ناڡFڡ)ت صراحة عىل أن المعاهدة صحٮ M(أ) إذا واڡ
مستمر، ٮ"حسب الحال؛ أو

ذة أو ٮ"استمرار Mائها ناڡ (ب) إذا اعتٮ"رت ٮ"سٮ"ب سلوكها أنها ڡ)ٮ"لت ٮ"صحة المعاهدة أو ٮ"ٮ"ڡ)
العمل ٮ"حسب الحال.

: ٮ"طالن المعاهدات Hصل الثانى الڡ7

تصاص ٮ"عڡ5د المعاهدات Kيل ٮ"شأن االح Kالمادة 46: نصوص الڡ5انون الداح

ة لحكم Mالڡ Yر عن رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة ڡ)د تم ٮ"المحFٮ 1- لٮFس للدولة أن تحتج ٮ"أن التعٮ"
تصاص ٮ"عڡ)د المعاهدات كسٮ"ب إلٮ"طال هـذا الرضا إال إذا Yتعلق ٮ"االحFيل ٮ Yڡ)انونها الداح KىMڡ

يل. Yانون الداح ة ٮ"ٮFنة وتعلڡ)ت ٮ"ڡ)اعدة أساسٮFة من ڡ)واعد الڡ) Mالڡ Yاكنت المح
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ة دولة تتصرف ڡMىK هذا Fة ألٮـFنة إذا اكنت واضحة ٮ"صورة موضوعٮFة ٮ"ٮ Mالڡ Y2- تعتٮ"ر المح
ق التعامل المعتاد وٮ"حسن نٮFة. Mالشأن وڡ

ٮ&ر عن رضا الدولة ىH التعٮ"
اصة عىل السلطة ڡ7 Kالمادة 47: الڡ5ٮ&ود الح

اضعة لڡ)ٮFد معٮFن Yر عن رضا الدولة االلتزام ٮ"معاهدة ما حFٮ إذا اكنت سلطة الممثل ڡMىK التعٮ"
ال الممثل مراعاة هذا الڡ)ٮFد كسٮ"ب إلٮ"طال ما عٮ"ر عنه من رضا إال Mڡ Yاج ٮ"إع وز االحتح" ال ٮFح" Mڡ
ٮFر عن هذا طرت ٮ"الڡ)ٮFد ڡ)ٮ"ل ڡ)ٮFام الممثل ٮ"التعٮ" Yرى ڡ)د أح Yاوضة األح Mإذا اكنت الدول المتڡ

الرضا.

لط المادة 48: الع7

لط ڡMىK المعاهدة كسٮ"ب إلٮ"طال رضاها االلتزام ٮ"ها إذا تعلق Mاج ٮ"الع وز للدولة االحتح" 1- ٮFح"
ً ا ٮ" ودها عند عڡ)د المعاهدة واكنت سٮ" لط ٮ"واڡ)عة أو حالة اعتڡ)دت هذه الدولة ٮ"وح" Mالع

أساسٮFاً ڡMىK رضاها االلتزام ٮ"ها.

لط أو اكنت Mالع KىMة ڡ)د أسهمت ٮ"سلوكها ڡFڡ)رة(1) إذا اكنت الدولة المعنٮ M2- ال تنطٮ"ق الڡ
علت هذه الدولة عىل علم ٮ"احتمال وڡ)وعه. روف ڡ)د ح" Yالط

اظ المعاهدة، عىل صحتها. وتطٮ"ق ڡMىK هذه الحالة Mڡ)ط بألڡ Mلط المتعلق ڡ Mؤثر العF3- ال ٮ
أحاكم المادة 79.

المادة 49: التدلٮ&س

رى أن تحتج Yاوضة أح Mىس لدولة متڡFوز للدولة اليت عڡ)دت المعاهدة ٮ"سلوك تدلٮ ٮFح"
ٮ"التدلٮFس كسٮ"ب إلٮ"طال رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة.

ساد ممثل الدولة المادة 50: إڡ7

ساد ممثلها Mر الدولة عن رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة عن طريق إڡFٮ إذا تم التوصل إلى تعٮ"
وز لتلك الدولة أن إنه ٮFح" Mرى ڡ Yاوضة أح Mر مٮ"اشرة من ڡ)ٮ"ل دولة متڡFٮ Yٮ"طريڡ)ة مٮ"اشرة أو ع

ساد كسٮ"ب إلٮ"طال رضاها االلتزام ٮ"المعاهدة. Mتحتج ٮ"اإلڡ

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ٮFر الدولة عن رضاها االلتزام ٮ"معاهدة والذي تم التوصل إلٮFه ٮ"إكراه ممثلها عن لٮFس لتعٮ"
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. Kهة ضده أي أثر ڡ)انونى طريق أعمال أو تهدٮFدات موح"

دام الڡ5وة Kالمادة 52: إكراه الدولة ٮ"التهدٮ&د أو ٮ"استح

دام الڡ)وة ٮ"صورة Yد أو استحFتكون المعاهدة ٮ"اطلة إذا تم التوصل إلى عڡ)دها ٮ"طريق التهدٮ
انون الدولىK المنصوص عليها ڡMىK مٮFثاق األمم المتحدة. ة لمٮ"ادئ الڡ) Mالڡ Yمح

المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع ڡ5اعدة آمرة من الڡ5واعد العامة للڡ5انون
(
H
ام العام الدولى Kالنط) 

H
الدولى

تكون المعاهدة ٮ"اطلة إذا اكنت وڡ)ت عڡ)دها تتعارض مع ڡ)اعدة آمرة من الڡ)واعد العامة
انون اڡ)ٮFة ٮFڡ)صد ٮ"الڡ)اعدة اآلمرة من الڡ)واعد العامة للڡ) Mراض هذه االتڡ Yألع . Kانون الدولى للڡ)
تمع الدولىK ككل عىل أنها الڡ)اعـدة ٮ"ولة والمعترف ٮ"ها من ڡ)ٮ"ل المح" الدولىK الڡ)اعدة المڡ)
انون الل ٮ"ها واليت ال ٮFمكن تعدٮFلها إال ٮ"ڡ)اعدة الحڡ)ة من الڡ)واعد العامة للڡ) Yوز اإلح اليت ال ٮFح"

الدولىK لها ذات الطاٮ"ع.

صل الثالث: انڡ5ضاء المعاهدات وإٮ&ڡ5اف العمل ٮ"ها الڡ7

ها ب نصوصها أو ٮ"رضا أطراڡ7 المادة 54: انڡ5ضاء المعاهدة أو االنسحاب منها ٮ"موح"

وز أن ٮFتم انڡ)ضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها: ٮFح"

اً لنصوص المعاهدة؛ أو ڡ) M(أ) وڡ

رى. Yها ٮ"عد التشاور مع الدول المتعاڡ)دة األح Mميع أطراڡ (ب) ڡMىK أي وڡ)ت ٮ"رضا ح"

ولها Kماعٮ&ة عن الحد الضروري لدح  معاهدة ح"
H
اض عدد األطراف ڡ7ى ڡ7 Kالمادة 55: انح

ٮ&ذ حٮ&ز التنڡ7

رد أن عدد ماعٮFة لمح" الف ذلك، ال تنڡ)يض المعاهدة الح" Yما لم تنص المعاهدة عىل ح
ٮFذ. Mز التنڡFولها حٮ Yض عن الحد الضروري لدحMڡ Yيها ڡ)د انح Mاألطراف ڡ

م االنڡ5ضاء أو النڡ5ض Kالمادة 56: نڡ5ض أو االنسحاب من معاهدة ال تتضمن نص ٮ&نط
أو االنسحاب

1- ال تكون المعاهدة اليت ال تحتوي عىل نص ٮ"شأن انڡ)ضائها أو نڡ)ضها أو االنسحاب منها
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اضعة للنڡ)ض أو االنسحاب إال: Yح

هت نحو إڡ)رار إماكنٮFة النڡ)ض أو االنسحاب؛ أو (أ) إذا ثٮ"ت أن نٮFة األطراف ڡ)د اتح"

ٮFعة المعاهدة. هوماً ضمناً من طٮ" M(ب) إذا اكن حق النڡ)ض أو االنسحاب مڡ

صح MڡFڡ)رة (1) أن ٮ Mنڡ)ض المعاهدة أو االنسحاب منها عمالً ٮ"الڡ KىMب ڡ Y2- عىل الطرف الراع
طار مدته أثىن عشر شهراً عىل األڡ)ل. Yته هذه ٮ"إحFعن نٮ

ها ب نصوصها أو ٮ"رضا أطراڡ7 المادة 57: إٮ&ڡ5اف العمل ٮ"المعاهدة ٮ"موح"

يها: Mن ڡFها أو لطرف معٮ Mميع أطراڡ وز إٮFڡ)اف العمل ٮ"المعاهدة ٮ"النسٮ"ة لح" ٮFح"

اً لنصوص المعاهدة؛ أو ڡ) M(أ) وڡ

رى. Yميع األطراف وٮ"عد التشاور مع الدول المتعاڡ)دة األح (ب) ڡMىK أي وڡ)ت، ٮ"رضا ح"

ڡ5ط اق ٮ"ٮ&ن ٮ"عض األطراف ڡ7 ماعٮ&ة ٮ"اتڡ7 المادة 58: إٮ&ڡ5اف العمل ٮ"المعاهدة الح"

اڡ)اً ٮ"إٮFڡ)اف العمل ٮ"نصوص Mعڡ)دوا اتڡFة أن ٮFماعٮ ٮFن أو أكثر ڡMىK معاهدة ح" Mوز لطرڡ 1- ٮFح"
ڡ)ط وذلك: Mنهم ڡFما ٮ"ٮFٮ Mالمعاهدة ٮ"صورة مؤڡ)تة وڡ

(أ) إذا نص عىل إماكن هذا اإلٮFڡ)اف ڡMىK المعاهدة؛ أو

ور ٮ"المعاهدة، وٮ"شرط: Yر محطFٮ Yڡ)اف عF(ب) إذا اكن هذا اإلٮ

ل المعاهدة؛ Yط KىMامها ٮ"التزاماتها ڡFرى ٮ"حڡ)وڡ)ها أو ڡ)ٮ Yتمتع األطراف األح KىMؤثر ڡF1" أن ال ٮ"

رض منها. Mكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والعF2" أال ٮ"

Kى Mنٮ"عFالف ذلك ٮ Yڡ)رة 1(أ) وما لم تنص المعاهدة عىل ح Mما عدا الحالة اليت تحكمها الڡFٮ M2- ڡ
اق وٮ"نصوص المعاهدة Mعڡ)د االتڡ KىMتها ڡFرى ٮ"نٮ Yطار األطراف األح Yة إحFعىل األطراف المعنٮ

اليت تزمع إٮFڡ)اف العمل ٮ"ها.

هوم ضمناً من عڡ5د معاهدة المادة 59: انڡ5ضاء المعاهدة أو إٮ&ڡ5اف العمل ٮ"ها المڡ7
الحڡ5ة
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ها معاهدة الحڡ)ة تتعلق ٮ"ذات الموضوع Mميع أطراڡ 1- تعتٮ"ر المعاهدة منڡ)ضٮFة إذا عڡ)د ح"
وتحڡ)ق أحد الشرطٮFن اآلتٮFين:

رى أن األطراف ڡ)د ڡ)صدت أن ٮFكون Yالمعاهدة الالحڡ)ة أو ثٮ"ت ٮ"طريڡ)ة أح KىMهر ڡ Y(أ) ط
الموضوع محكوماً ٮ"هذه المعاهدة؛ أو

ة ال ٮFر متمشٮFة مع نصوص المعاهدة األسٮ"ق لدرح" Y(ب) اكنت نصوص المعاهدة الالحڡ)ة ع
ٮFمكن معها تطٮ"ٮFق المعاهدتٮFن ڡMىK الوڡ)ت ذاته.

رى Yهر من المعاهدة أو ثٮ"ت ٮ"طريڡ)ة أح Yڡ)ها إذا طFٮ 2- تعتٮ"ر المعاهدة األسٮ"ق ڡ)د أوڡ)ف تطٮ"
أن نٮFة األطراف اكنت كذلك.

الل ٮ"ها Kة اإلح المادة 60: انڡ5ضاء المعاهدة أو إٮ&ڡ5اف العمل ٮ"ها نتٮ&ح"

اج ر االحتح" Yول الطرف اآلح YحFها ٮ Mة من ڡ)ٮ"ل أحد أطراڡFوهري ٮ"المعاهدة الثنائٮ الل الح" Y1- اإلح
زئٮFاً. ٮ"ه كسٮ"ب النڡ)ضائها أو إلٮFڡ)اف العمل ٮ"ها كلٮFاً أو ح"

ها: Mة من ڡ)ٮ"ل أحد أطراڡFماعٮ وهري ٮ"المعاهدة الح" الل الح" Yول اإلح YحF2- ٮ

زئٮFاً أو إنهائها: ٮFما ٮ"ٮFنها إٮFڡ)اف العمل ٮ"المعاهدة كلٮFاً أو ح" Mڡ Kماعى اق ح" M(أ) األطراف ٮ"اتڡ

لة؛ أو Yن الدولة المحFنهم وٮ"ٮFالعالڡ)ات ٮ"ٮ KىM1" إما ڡ"

ميع األطراف. ٮFما ٮ"ٮFن ح" M2" ڡ"

اج ٮ"ه كسٮ"ب إلٮFڡ)اف العمل اصة االحتح" Yالل ٮ"صورة ح Y(ب) الطرف المتأثر من هذا اإلح
لة. Yن الدولة المحFنه وٮ"ٮFالعالڡ)ات ٮ"ٮ KىMاً ڡFزئٮ ٮ"المعاهدة كلٮFاً أو ح"

الل كسٮ"ب إلٮFڡ)اف العمل ٮ"المعاهدة Yاج ٮ"اإلح لة االحتح" Yر عدا الدولة المح Y(ج) أي طرف آح
وهري الل الح" Yر اإلحFٮ MعFعة المعاهدة أن ٮFٮ زئٮFاً ٮ"النسٮ"ة له إذا اكن من مڡ)تىض طٮ" كلٮFاً أو ح"
ٮFذ Mتعلق ٮ"تنڡFما ٮFٮ Mيها ڡ Mمركز كل طرف ڡ KىMذرياً ڡ ٮFيراً ح" Mها تع Mٮ"نصوصها من ڡ)ٮ"ل أحد أطراڡ

ل المعاهدة. Yط KىMالتزاماته ڡ

وهري عىل ما ٮFيل: الل الح" Yشتمل اإلحFراض هذه المادة ٮ Y3- ألع

اڡ)ٮFة، أو Mزه هذه االتڡFٮ (أ) التنصل من المعاهدة ٮ"ما ال تح"
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رض منها. Mق موضوع المعاهدة والعFة نص أسايس لتحڡ)ٮ Mالڡ Y(ب) مح

الل ٮ"أحاكمها. Yسري عند اإلحFالمعاهدة ٮ KىMڡ)رات الساٮ"ڡ)ة ٮ"أي نص ڡ Mل الڡ Y4- ال تح

ة اإلنسان المنصوص Fڡ)رات 1 إلى 3 عىل األحاكم المتعلڡ)ة ٮ"حماٮـ M5- ال تنطٮ"ق أحاكم الڡ
ر أي شكل من أشاكل Yاصة األحاكم اليت تحط Yوٮ"ح Kالمعاهدات ذات الطاٮ"ع اإلنسانى KىMعنها ڡ

ب هذه المعاهدات. اص المحمٮFين ٮ"موح" Yاالنتڡ)ام من األشح

ٮ&ذ مستحٮ&الً عل التنڡ7 هور حالة تح" Kالمادة 61: ط

ٮFذها كسٮ"ب النڡ)ضائـها أو االنسحاب Mاج ٮ"استحالة تنڡ وز للطرف ڡMىK المعاهدة االحتح" 1- ٮFح"
ٮFذها. أما إذا اكنت Mين عنه لتنڡ MستعFمت االستحالة عن زوال أو هالك أمر ال ٮ منها إذا نح"

ڡ)ط. Mڡ)اف العمل ٮ"المعاهدة ڡFاج ٮ"ها كأساس إلٮ وز الاحتح" ٮFح" Mاالستحالة مؤڡ)تة ڡ

ٮFذ كسٮ"ب النڡ)ضائها أو Mاج ٮ"استحالة التنڡ وز للطرف ڡMىK المعاهدة االحتح" 2- ال ٮFح"
ب الل ذلك الطرف ٮ"التزاماته ٮ"موح" Yمة عن إح االنسحاب منها إذا اكنت االستحالة ناح"

ر ڡMىK المعاهدة. Yهة أي طرف آح ر ٮFڡ)ع علٮFه ڡMىK مواح" Yآح Kالمعاهدة أو أي التزام دولى

روف Kالط 
H
وهري ڡ7ى ٮ&ير الح" المادة 62: التع7

روف اليت اكنت سائدة عند عڡ)د Yالط KىMر المتوڡ)ع ڡFٮ Yوهري ع ٮFير الح" Mاج ٮ"التع وز االحتح" 1- ال ٮFح"
المعاهدة كأساس النڡ)ضائها أو االنسحاب منها إال ٮ"تحڡ)ق الشرطٮFن اآلتٮFين:

اً رئٮFسٮFاً لرضا األطراف االلتزام ٮ"المعاهدة؛ و ٮ" روف مثل سٮ" Yود هذه الط (أ) أن ٮFكون وح"

ذرية ڡMىK مدى االلتزامات اليت ما زال من ٮFير أن ٮFٮ"دل ٮ"صورة ح" Mكون من شأن التعF(ب) أن ٮ
ب المعاهدة. ٮFام ٮ"ها ٮ"موح" ب الڡ) الواح"

روف كأساس النڡ)ضاء المعاهدة أو Yالط KىMوهري ڡ ٮFير الح" Mاج ٮ"التع وز االحتح" 2- ال ٮFح"
االنسحاب منها ڡMىK إحدى الحالتٮFن اآلتٮFتٮFن:

(أ) إذا اكنت المعاهدة تنª حدوداً؛ أو

الل الطرف الذي ٮFتمسك ٮ"ه إما Yاً عن إح روف نـاتح" Yالط KىMوهري ڡ ٮFير الح" M(ب) إذا اكن التع

KىMر ڡ Yر مستحق لطرف آح Yآح Kل المعاهدة أو ٮ"أي التزام دولى Yط KىMه ڡFڡ)ع علٮFٮ"التزام ٮ
المعاهدة.
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روف Yالط KىMوهري ڡ ٮFير الح" Mتمسك ٮ"التعFڡ)ـرات الساٮ"ڡ)ة، أن ٮ Mاً للڡ 3- إذا اكن للطرف، طٮ"ڡ)
ٮFير كأساس Mضاً التمسك ٮ"التعFوز له أٮ ٮFح" Mكأساس النڡ)ضاء المعاهدة أو االنسحـاب منها ڡ

إلٮFڡ)اف العمل ٮ"المعاهدة.

المادة 63: ڡ5طع العالڡ5ات الدٮ"لوماسٮ&ة أو الڡ5نصلٮ&ة

ال ٮFؤثر ڡ)طع العالڡ)ات الدٮ"لوماسٮFة أو الڡ)نصلٮFة ٮ"ٮFن أطراف المعاهدة عىل العالڡ)ات
ود العالڡ)ات الدٮ"لوماسٮFة أو ب المعاهدة إال ٮ"الڡ)در الذي ٮFكون ٮ"ه وح" انونٮFة ٮ"ٮFنها ٮ"موح" الڡ)

الڡ)نصلٮFة ضرورياً لسريان المعاهدة.

ام Kالنط) 
H
دٮ&دة من الڡ5واعد العامة للڡ5انون الدولى هور ڡ5اعدة آمرة ح" Kالمادة 64: ط

(
H
العام الدولى

ذة Mة معاهدة ناڡFان أٮ Mڡ Kانون الدولى دٮFدة من الڡ)واعد العامة للڡ) هرت ڡ)اعدة آمرة ح" Yإذا ط
تتعارض معها تصٮ"ح ٮ"اطلة وتنڡ)يض.

راءات صل الراٮ"ع: اإلح" الڡ7

 حاالت ٮ"طالن المعاهدة أو انڡ5ضائها أو
H
ٮ"ة اإلتٮ"اع ڡ7ى راءات الواح" المادة 65: اإلح"

االنسحاب منها أو إٮ&ڡ5اف العمل ٮ"ها

1- عىل الطرف الذي ٮFحتج، ٮ"عٮFب ڡMىK رضاه االلتزام ٮ"المعاهـدة أو ٮ"سٮ"ب للطعن ڡMىK صحة
ب نصوص هذه المعاهدة أو النڡ)ضائها أو االنسحاب منها أو إٮFڡ)اف العمل ٮ"ها ٮ"موح"
اذه Yراء المڡ)ترح اتح ـٮFن الإح" ب أن ٮFٮ" رى ٮ"ادعائـه. ويح" Yطر األطراف األح YحFة أن ٮFاڡ)ٮ Mاالتڡ

اٮ"ه. ٮ"النسٮ"ة إلى المعاهدة وأسٮ"

اصة، عن ثالثة أشهر ٮ"عد استالم Yحاالت الضرورة الح KىMترة ال تڡ)ل، إال ڡ M2- إذا انڡ)ضت ڡ
طار أن ٮFڡ)وم Yكون للطرف الذي أرسل األحFر ٮ Yصدر اعتراض عن أي طرف آحFطار دون أن ٮ Yاألح

راء الذي اڡ)ترحه ٮ"الطريڡ)ة المنصوص عنها ڡMىK المادة 67. ٮ"اإلح"

اد تسوية عن ان عىل األطراف أن ٮFسعوا إلٮFح" Mر ڡ Y3- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آح
ٮFنة ڡMىK المادة 33 من مٮFثاق األمم المتحدة. طريق الوسائل المٮ"

اً ألٮFة نصوص ڡ)رات المتڡ)دمة ما ٮFؤثر ڡMىK حڡ)وق والتزامات األطراف طٮ"ڡ) Mالڡ KىMس ڡF4- لٮ
ذة تلزمهم ٮ"شأن تسوية المنازعات. Mناڡ
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KىMه ڡFطار المنصوص علٮ Yام دولة ٮ"األحFان عدم ڡ)ٮ Mالل ٮ"حكم المادة 45 ڡ Y5- مع عدم اإلح
ٮFذ المعاهـدة أو Mطلب تنڡFر ٮ Yام رداً عىل أي طرف آحFٮ ڡ)رة (1) ال ٮFحول ٮ"ٮFنها وٮ"ٮFن الڡ) Mالڡ

الل ٮ"ها. Yدعي اإلحFٮ

ٮ&ق راءات التسوية الڡ5ضائٮ&ة والتحكٮ&م والتوڡ7 المادة 66: إح"

رف 12 Yط KىMڡ)رة 3 من المادة 65 ڡ Mب أحاكم الڡ إذا لم ٮFتم التوصل إلى تسوية ما ٮ"موح"
راءات اآلتٮFة: ىK إتٮ"اع اإلح" Mنٮ"عFشهراً تيل تاريخ صدور االعتراض؛ ٮ

سر المادتٮFن 53 أو 64 أن ٮFڡ)دمه Mق أو تڡFتصل ٮ"تطٮ"ٮFنـزاع ٮ KىMوز ألي من األطراف ڡ (أ) ٮFح"
ڡ)ت األطراف ٮ"رضاها Mه، إال إذا اتڡFٮ Mة استصدار حكم ڡFٮ Mـة ٮ"عFكتاٮ"ة إلى محكمة العدل الدولٮ

المتٮ"ادل عىل عرض النزاع عىل التحكٮFم؛

زء رى من مواد الح" Yر أي مادة أحFسٮ Mق أو تڡFتعلق ٮ"تطٮ"ٮFنزاع ٮ KىMوز ألي من األطراف ڡ (ب) ٮFح"
ً ا راءات المحددة ڡMىK ملحڡ)ها وذلك ٮ"تڡ)دٮFمه طلٮ" اڡ)ٮFة أن ٮFحرك اإلح" Mامس من هذه االتڡ Yالح

ٮ"هذا المعىن إلى األمٮFن العام لألمم المتحدة.

المادة 67: وثائق إعالن ٮ"طالن المعاهدة أو انڡ5ضائها أو االنسحاب منها أو إٮ&ڡ5اف
العمل ٮ"ها

ب أن ٮFكون مكتوٮ"اً. ڡ)رة (1) ٮFح" Mالمادة 65 الڡ KىMه ڡFطار المنصوص علٮ Y1- األح

راء ٮ"إعالن ٮ"طالن المعاهدة، أو انڡ)ضائها أو االنسحاب منها أو إٮFڡ)اف العمل ٮ"ها 2- أي إح"
ب أن ٮFتم ٮ"وثٮFڡ)ة ترسل إلى ڡ)رات 2 أو 3 من المادة 65 ٮFح" Mاً لنصوص المعاهدة أو للڡ ڡ) Mوڡ
رى – إذا لم تكن الوثٮFڡ)ة موڡ)عة من ڡ)ٮ"ل رئٮFس الدولـة أو رئٮFس الحكومة أو Yاألطراف األح
ويض الاكمل. Mڡ)ة التڡFها ٮ"إٮ"ـراز وثٮ Mوز مطالٮ"ة ممثل الدولة اليت أٮ"لع انه ٮFح" Mة ڡFٮ ارح" Yوزير الح

 المادتٮ&ن 65، و67
H
طارات والوثائق المنصوص عليها ڡ7ى Kاء اإلح المادة 68: إلع7

طار أو الوثٮFڡ)ة المنصوص عليهما ڡMىK المادتٮFن 65 أو 67 ڡMىK أي وڡ)ت ڡ)ٮ"ل Yاء اإلح Mوز إلع ٮFح"
ا آثارهما. أن تنتح"

امس: آثار ٮ"طالن المعاهدة أو انڡ5ضائها أو إٮ&ڡ5اف العمل ٮ"ها Kصل الح الڡ7

المادة 69: آثار ٮ"طالن المعاهدة
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ٮFه. لٮFس لنصوص Yة تعتٮ"ر العFاڡ)ٮ Mب هذه االتڡ 1- المعاهدة اليت تأسس ٮ"طالنها ٮ"موح"
ٮFة ڡ)وة ڡ)انونٮFة. Mالمعاهدة الملع

ات استناداً إلى هذه المعاهدة: M2- عىل أنه إذا تمت تصرڡ

ادلة ر أن ٮFنª ٮ"ڡ)در اإلماكن ڡMىK عالڡ)اتهما المتٮ" Yطلب من الطرف اآلحFلكل طرف أن ٮ M(أ) ڡ
ات ڡ)د تمت؛ Mد لو لم تكن التصرڡ الوضع الذي سٮFوح"

رد ٮFر مشروعة لمح" Yع ٮ"الٮ"طالن ع Mة ڡ)ٮ"ل الدڡFات اليت تمت ٮ"حسن نٮ M(ب) ال تعتٮ"ر التصرڡ
ٮ"طالن المعاهدة.

ڡ)رة (2) Mالمواد 49، أو 50، أو 51، أو 52، ال تطٮ"ق الڡ KىMالحاالت المنصوص عليها ڡ KىM3- ڡ
ساد أو ممارسة اإلكراه. Mس أو اإلڡFه التدلٮFنسب إلٮFمكن أن ٮFٮ"النسٮ"ة إلى الطرف الذي ٮ

KىMة تسري الڡ)واعد الساٮ"ڡ)ة ڡFماعٮ 4- ڡMىK حالة ٮ"طالن رضا دولة ما االلتزام ٮ"المعاهدة الح"
رى ڡMىK المعاهدة. Yن تلك الدولة واألطراف األحFالعالڡ)ات ٮ"ٮ

المادة 70: آثار انڡ5ضاء المعاهدة

ً ا ڡ) Mان انڡ)ضاء المعاهدة وڡ Mالف ذلك ڡ Yق األطراف عىل ح MتڡF1- ما لم تنص المعاهدة أو ٮ
اڡ)ٮFة: Mلأحاكم هذه االتڡ

ٮFذ المعاهدة. Mتنڡ KىMحل األطراف من أي التزام ٮ"االستمرار ڡF(أ) ٮ

ٮFذ المعاهدة ڡ)ٮ"ل Mة تنڡ (ب) ال ٮFؤثر عىل أي حق أو التزام أو مركز ڡ)انونىK لألطراف نشأ نتٮFح"
انڡ)ضائها.

ڡ)رة (1) عىل العالڡ)ات ٮ"ٮFن Mة أو انسحٮ"ت منها تنطٮ"ق الڡFماعٮ 2- إذا نڡ)ضت دولة معاهدة ح"
اذ ذلك النڡ)ض أو االنسحاب. Mالمعاهدة من تاريخ نڡ KىMرى األطراف ڡ Yهذه الدولة والدول األح

المادة 71: آثار ٮ"طالن المعاهدة اليت تتعارض مع ڡ5اعدة آمرة من الڡ5واعد العامة

H
للڡ5انون الدولى

ب المادة 53 ٮFكون عىل األطراف: 1- ڡMىK حالة المعاهدة اليت تعتٮ"ر ٮ"اطلة ٮ"موح"

ٮFه إلى أي نص ٮFتعارض مـع ڡ)اعدة M(أ) أن تزيل ٮ"ڡ)در اإلماكن أثار أي تصرف تم االستناد ڡ
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؛ Kانون الدولى آمرة من الڡ)واعد العامة للڡ)

انون ڡ)ة مع الڡ)اعدة اآلمرة من الڡ)واعد العامة للڡ) Mادلة متڡ عل عالڡ)اتها المتٮ" (ب) أن تح"
. Kالدولى

اً للمادة 64 ٮFترتب عىل انڡ)ضاء ڡ) Mة وڡFحالة المعاهدة اليت تصٮ"ح ٮ"اطلة ومنڡ)ضٮ KىM2- ڡ
المعاهدة:

ٮFذ المعاهدة؛ M(أ) تحلل األطراف من أي التزام ٮ"استمرار تنڡ

ٮFذ المعاهدة ڡ)ٮ"ل Mلألطراف نشأ من تنڡ Kأي حق أو التزام أو مركز ڡ)انونى KىMر ڡF(ب) عدم التأثٮ
انڡ)ضائها، ويكون من الممكن االستمرار ڡMىK صٮFانـة هـذه الحڡ)وق وااللتزامات والمراكـز

. Kانون الدولى وذلك ٮ"الڡ)در الذي ال ٮFتعارض مع ڡ)اعدة آمرة أو الڡ)واعد العامة للڡ)

المادة 72: آثار إٮ&ڡ5اف العمل ٮ"المعاهدة

ان إٮFڡ)اف العمل ٮ"المعاهدة Mالف ذلك ڡ Yق األطراف عىل ح MتڡF1- ما لم تنص المعاهدة أو ٮ
اڡ)ٮFة ٮFنتج اآلثار اآلتٮFة: Mا لهذه االتڡ ڡ) Mب نصوصها أو وڡ ٮ"موح"

KىMذها ڡFٮ Mنها من االلتزام ٮ"تنڡFما ٮ"ٮFٮ Mڡ)اف العمل ٮ"المعاهدة ڡFحل األطراف اليت تم إٮF(أ) ٮ
ترة اإلٮFڡ)اف؛ Mالل ڡ Yعالڡ)اتها ح

انونٮFة اليت أنشأتها المعاهدة ٮ"ٮFن األطراف. الف ذلك عىل العالڡ)ات الڡ) Yؤثر ٮ"حF(ب) ال ٮ

ات اليت من شأنها إعاڡ)ة استئناف العمل Mڡ)اف عن التصرڡFترة اإلٮ Mالل ڡ Yمتنع األطراف حF2- ٮ
ٮ"المعاهدة.

 

رڡ5ة زء السادس - نصوص متڡ7 الح"

، ومسئولٮ&ة الدولة، ونشوب الڡ5تال
H
المادة 73: حاالت التوارث الدولى

ة التوارث اڡ)ٮFة عىل أٮFة مسألة ڡ)د تثور ٮ"النسٮ"ة إلى معاهدة نتٮFح" Mتئت أحاكم هذه االتڡ Mال تڡ
ة لنشوب الڡ)تال ٮ"ٮFن الدول. ٮ"ٮFن الدول، أو المسئولٮFة الدولٮFة للدولة، أو نتٮFح"

المادة 74: العالڡ5ات الدٮ"لوماسٮ&ة والڡ5نصلٮ&ة وعڡ5د المعاهدات
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ود عالڡ)ات دٮ"لوماسٮFة أو ڡ)نصلٮFة ٮ"ٮFن دولتٮFن أو أكثر دون سريان ال يحول ڡ)طع أو عدم وح"
المعاهدة. وال ٮFؤثر سريان المعاهدة ڡMىK ذاته عىل وضع العالڡ)ات الدٮ"لوماسٮFة أو الڡ)نصلٮFة

ٮ"ٮFن الدول المعنٮFة.

المادة 75: حالة الدولة المعتدٮ&ة

اڡ)ٮFة ٮ"أي التزام نا¬ عن معاهدة ٮFمكن أن ٮFڡ)ع عىل عاتق دولة Mل أحاكم هذه االتڡ Yال تح
اً لمٮFثاق األمم المتحدة ٮ"شأن عدوان هذه الدولة. ڡ) Mذت وڡ Yر اتحFة لتداٮ"ٮ معتدٮFة نتٮFح"

 

طارات، والتصحٮ%حات، هات اإلٮ%داع، واإلح. زء الساٮ5ع - ح5 الح5
ٮ%ل والتسح5

هات إٮ&داع المعاهدات المادة 76: ح"

اوضة إما ڡMىK المعاهدة ذاتها Mداع المعاهدة من ڡ)ٮ"ل الدول المتڡ Fهة إٮـ وز أن تحدد ح" 1- ٮFح"
مة دولٮFة أو الرئٮFس اإلداري Yداع دولة أو أكثر، أو منط Fهة اإلٮـ رى. وتكون ح" Yأو ٮ"طريڡ)ة أح

مة. Yللمنط

KىMاد ڡFهة ٮ"التزام الحٮ ، وتلتزم هذه الح" Kداع المعاهدة ذات طاٮ"ع دولىFهة إٮ ائف ح" Y2- وط
ٮFذ ٮ"ٮFن Mـز التنڡFل حٮ Yتعلق بكون المعاهدة لم تدحFما ٮFٮ Mاص ڡ Yام ٮ"مهامها. وعىل نحو حFٮ الڡ)

ها. Mائڡ Yرة ٮ"ممارسة وطFٮ Yام األحFالف حول ڡ)ٮ Yرى ح Yن دولة ما ودولة أحFاألطراف أو إذا ما نشأ ٮ"ٮ

هات اإلٮ&داع ائف ح" Kالمادة 77: وط

هة ائف ح" Yالف ذلك تشتمل وط Yق الدول المتعاڡ)دة عىل ح M1- ما لم تنص المعاهدة أو تتڡ
اصة: Yداع ٮ"صورة حFاإلٮ

ويض اكمل تسلم إليها؛ Mڡ)ة تڡFة وثٮFة للمعاهدة وأٮFة األصلٮ Yظ النسح M(أ) حڡ

ٮFة Mات إضاڡ Mر للمعاهدة ٮ"لع Y(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص األصيل وإعـداد أي نص آح
عىل النحو المڡ)رر ڡMىK المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى األطراف والدول اليت من حڡ)ها أن

اً ڡMىK المعاهدة؛ Mتصٮ"ح أطراڡ

طارات أو Yة وثائق أو إحFظ أٮ Mعات عىل المعاهدة وكذلك استالم وحڡFة توڡ)ٮF(ج) استالم أٮ
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مراسالت تتصل ٮ"ها؛

طار أو المراسلة المتعلڡ)ة ٮ"المعاهدة Yڡ)ة أو اإلحFحص ما إذا اكن التوڡ)يع أو الوثٮM(د) ڡ
اه الدولة المعنٮFة إذا ما اڡ)تىض األمر إلى ذلك؛ ة المناسٮ"ة، ولڡMت انتٮ" MعFحة وٮ"الصٮFصحٮ

ات Mالمعاهدة ٮ"التصرڡ KىMـاً ڡ M(هـ) إٮ"الغ األطراف والدول اليت من حڡ)ها أن تصٮ"ح أطراڡ
طارات المتعلڡ)ة ٮ"المعاهدة؛ Yواإلح

اً ڡMىK المعاهدة عندمـا تتلڡ)ى ٮ"االستالم أو M(و) إٮ"الغ الدول اليت من حڡ)ها أن تصٮ"ح أطراڡ
ول المعاهدة Yڡ)ة المشترطة لدح Mٮ"ول أو المواڡ اإلٮFداع وثائق التصدٮFق أو االنضمام أو الڡ)

ٮFذ؛ Mز التنڡFحٮ

ٮFل المعاهدة لدى األمانة العامة لألمم المتحدة؛ (ز) تسح"

اڡ)ٮFة. Mرى من هذه االتڡ Yنصوص أح KىMنة ڡFٮ ٮFذ االلتزامات المٮ" M(ح) تنڡ

ها ڡMعىل هذه Mائڡ Yرة ٮ"وطFٮ Yام هذه األحFداع حول ڡ)ٮFهة اإلٮ الف ٮ"ٮFن دولة ما وح" Yهر ح Y2- إذا ط
مة Yالمنط KىMتصة ڡ Yئة المحFطر ٮ"ذلك الدول الموڡ)عـة والدول المتعاڡ)دة، أو الهٮ Yهة أن تح الح"

اً. الدولٮFة المعنٮFة إذا اكن ذلك مناسٮ"

طارات والمراسالت Kالمادة 78: اإلح

ب إتٮ"اع الڡ)واعد اآلتٮFة ٮ"شأن أٮFة الف ذلك ٮFح" Yة عىل حFاڡ)ٮ Mما لم تنص المعاهدة أو هذه االتڡ
اڡ)ٮFة: Mاً لهذه االتڡ ٮFڡ) طارات أو مراسالت تطٮ" Yإح

ه المراسالت مٮ"اشرة إلى الدول المڡ)صودة ٮ"ها أما إذا هة إٮFداع توح" (أ) إذا لم تكن هناك ح"
ترسل إليها؛ Mداع ڡFهة إٮ دت ح" وح"

انب الدولة اليت تڡ)وم ٮ"ها عند وصولها إلى الدولة (ب) تعتٮ"ر المراسالت ڡ)د تمت من ح"
هة اإلٮFداع ٮ"حسب الحال؛ انب ح" المڡ)صودة ٮ"ها أو عند استالمها من ح"

إنها ال تعتٮ"ر ڡ)د سلمت إلى الدولة Mداع ڡFهة اإلٮ (ج) إذا اكنت المراسالت ڡ)د أرسلت إلى ح"
اً لحكم المادة 77(هـ). هة لهذه الدولة ٮ"ها طٮ"ڡ) المڡ)صودة ٮ"ها إال من تاريخ إٮ"الغ تلك الح"

 النسخ المعتمد منها
H
 نصوص المعاهدات أو ڡ7ى

H
طاء ڡ7ى Kالمادة 79: تصحيح األح
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رى ڡMىK معاهدة ٮ"عد توڡ)ٮFعها عىل Yڡ)ت الدول الموڡ)عة والدول المتعاڡ)دة األح M1- إذا اتڡ
الف ذلك: Yق عىل ح MتڡFة ما لم ٮFطأ ٮ"إحدى الطرائق اآلتٮ Yصحح هذا الحFطأ ما ٮ Yاحتوائها ح

راء التصحيح الالزم ڡMىK النص وتوڡ)ٮFعه ٮ"األحرف األولى من ڡ)ٮ"ل الممثلٮFن المعتمدٮFن (أ) إح"
ا لألصول؛ أو ڡ) Mوڡ

رائه؛ أو ق عىل إح" Mڡ)ة أو وثائق توضح التصحيح المتڡF(ب) وضع أو تٮ"ادل وثٮ

راء الذي اتٮ"ع ڡMىK وضع النص (ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها ٮ"عد إتٮ"اع ذات اإلح"
األصيل.

طار الدول Yهة إح ان عىل هذه الح" Mنة ڡFهة معٮ 2- إذا اكنت المعاهدة ڡ)د أودعت لدى ح"
ترة زمنٮFة مالئمة ٮFمكن Mد ڡFحه وتحدٮFطأ وٮ"اڡ)تراح تصحٮ Yالموڡ)عة والدول المتعاڡ)دة ٮ"الح

اللها إثارة اعتراض عىل التصحيح المڡ)ترح. Yح

راء التصحيح هة اإلٮFداع ٮ"إح" ترة دون صدور أي اعتراض تڡ)وم ح" Mإذا انڡ)ضت هذه الڡ M(أ) ڡ
ة منه إلى األطراف Yعه ٮ"األحرف األولى عىل النص وٮ"إعداد ضٮ"ط ٮ"التصحيح ترسل نسحFوتوڡ)ٮ

اً ڡMىK المعاهدة. Mوالدول اليت من حڡ)ها أن تصٮ"ح أطراڡ

هة اإلٮFداع ٮ"إرسال هذا تڡ)وم ح" Mن عىل التصحيح المڡ)ترح ڡF(ب) أما إذا صدر اعتراض معٮ
االعتراض إلى الدول الموڡ)عة والدول المتعاڡ)دة.

يها ڡ)ـد Mكون النص ڡFالحالة اليت ٮ KىMضاً ڡFن 1، و2 أٮFڡ)رتٮ Mالڡ KىM3- تنطٮ"ق الڡ)واعد الواردة ڡ
ق الدول الموڡ)عة والدول Mن النصوص تتڡFهر عدم تطاٮ"ق ٮ"ٮ Yن أو أكثر ويطFتٮ Mوثق ٮ"لع

وب تصحٮFحه. المصححة عىل وح"

ائٮFاً ما لم تڡ)رر الدول الموڡ)عة والدول 4- ٮFحل النص المصحح محل النص المعٮFب تلڡ)
ٮFر ذلك. Yالمتعاڡ)دة ع

لة اري عىل نص المعاهدة المسح" 5- تٮ"لغ األمانة العامة لألمم المتحدة ٮ"التصحيح الح"
لدٮFها.

ٮFن هة اإلٮFداع ٮ"إعداد ضٮ"ط ٮFٮ" ة معتمدة للمعاهدة تڡ)وم ح" Yنسح KىMطأ ڡ Y6- إذا اكتشف الح
ة إلى الدول الموڡ)عة والدول المتعاڡ)دة. Yالتصحيح وترسل نسح

ٮ&ل ونشر المعاهدات المادة 80: تسح"
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ٮFلها ٮFذ إلى األمانة العامة لألمم المتحدة لتسح" Mز التنڡFولها حٮ Y1- ترسل المعاهدات ٮ"عد دح
ها ٮ"حسب الحال، وكذلك لنشرها. Yط Mوحڡ

ڡ)رة الساٮ"ڡ)ة. Mالڡ KىMام ٮ"األعمال المذكورة ڡFٮ ويضاً لها ٮ"الڡ) Mداع تڡFهة اإلٮ 2- ٮFشكل تحدٮFد ح"

 

تامٮ"ة زء الثامن - النصوص الح' الح3
اڡ5ٮ&ة المادة 81: توڡ5يع هذه االتڡ7

ميع الدول األعضاء ڡMىK األمم المتحـدة أو توحة للتوڡ)يع من ڡ)ٮ"ل ح" Mة مڡFاڡ)ٮ Mتكون هذه االتڡ
ام األسايس Yالنط KىMة للطاڡ)ة الذرية أو األطراف ڡFالواكلة الدولٮ KىMصصة أو ڡ Yالواكالت المتح
معٮFة العامة للأمم المتحدة لتكون لمحكمة العدل الدولٮFة وكذلك ألٮFة دولة تدعوها الح"
مٮ"ر 1969 ڡMىK وزارة Mنوڡ/ Kحىت 30 تشرين الثانى : Kب التالىFق الترتٮ Mة وڡFاڡ)ٮ Mهذه االتڡ KىMاً ڡ Mطرڡ
مهورية النمسا، وٮ"عد ذلك حىت 30 نٮFسان/أٮ"ريل 1970 ڡMىK مڡ)ر ٮFة االتحادٮFة لح" ارح" Yالح

األمم المتحدة ٮ"نٮFويورك.

اڡ5ٮ&ة المادة 82: التصدٮ&ق عىل هذه االتڡ7

اڡ)ٮFة للتصدٮFق. وتودع وثائق التصدٮFق لدى األمٮFن العام لألمم المتحدة. Mضع هذه االتڡ Yتح

اڡ5ٮ&ة المادة 83: االنضمام إلى هذه االتڡ7

ئات المذكورة Mإلى أي من الڡ Kة دولة تنتمىFتوحة لالنضمام من ڡ)ٮ"ل أٮ Mة مڡFاڡ)ٮ Mتٮ"ڡ)ى هذه االتڡ
ڡMىK المادة 81، وتودع وثائق االنضمام لدى األمٮFن العام لألمم المتحدة.

ٮ&ذ اڡ5ٮ&ة حٮ&ز التنڡ7 ول االتڡ7 Kالمادة 84: دح

ٮFذ ڡMىK الٮFوم الثالثٮFن التالىK إلٮFداع وثٮFڡ)ة التصدٮFق أو Mز التنڡFة حٮFاڡ)ٮ Mل هذه االتڡ Y1- تدح
امسة والثالثٮFن. Yاالنضمام الح

ذة ٮ"النسٮ"ة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها ٮ"عد إٮFداع Mة ناڡFاڡ)ٮ M2- تصٮ"ح هذه االتڡ
امسة والثالثٮFن ڡMىK الٮFوم الثالثٮFن التالىK إلٮFداع وثٮFڡ)ة Yق أو االنضمام الحFڡ)ة التصدٮFوثٮ

التصدٮFق لدى األمٮFن العام لألمم المتحدة.
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اڡ5ٮ&ة المادة 85: النصوص الرسمٮ&ة لهذه االتڡ7

لٮFزية ات الصٮFنٮFة واإلنح" Mـر نصوصها المحررة ٮ"اللع اڡ)ٮFة اليت تعتٮ" Mودع أصل هذه االتڡFٮ
ٮFتها لدى األمٮFن العام لألمم المتحدة. انٮFة متساوية ڡMىK حح" رنسٮFة والروسٮFة واألسٮ" Mوالڡ

اڡ)ٮFة. Mوضون حسب األصول، ٮ"إمضاء هذه االتڡ Mاتا لذلك، ڡ)ام الموڡ)عون أدناه، المڡ وإثٮ"

 الٮ&وم الثالث والعشرين من أٮ&ار/ماٮ&و عام ألف وتسعمائة وتسع
H
ٮ&ينا ڡ7ى  ڡ7

H
اعتمدت ڡ7ى

وستٮ&ن.

 

ملحق

ڡ)هاء Mن تتألف من ڡFڡ)ٮ Mه ڡ)ائمة موڡFظ لدٮ Mن العام لألمم المتحدة ويحڡF1- يعد األمٮ
اٮFة تدعى كل دولة عضو ڡMىK األمم المتحدة أو طرف ڡMىK هذه Mن. ولهذه العFين مؤهلٮFڡ)انونٮ

اص الذٮFن ٮFتم Yائمة من أسماء األشح ڡ)ٮFن اثنٮFن. وتتألف الڡ) Mة موڡFة إلى تسمٮFاڡ)ٮ Mاالتڡ
ق ٮFسمى لملء Mذلك مدة أي موڡ KىMق، ٮ"ما ڡ Mتهم عىل هذا النحو. وتكون مدة الموڡFتسمٮ
ق الذي تنتهىK مدته أداء أي Mد. ويواصل الموڡFدٮ مس سنوات ڡ)اٮ"لة للتح" Yر طارئ ح Yشاع

ڡ)رة التالٮFة. Mب الڡ تٮFر لها ٮ"موح" Yة اكن ڡ)د اح MڡFٮ Yوط

ٮFر ٮ"تڡ)دٮFم النزاع إلى Yڡ)وم هذا األحFاً للمادة 66 ٮ ڡ) Mن العام وڡFڡ)دم طلب إلى األمٮFن ٮF2- حٮ
: Kق تشكل عىل النحو التالىFٮ Mنة توڡ لح"

تار الدولة أو الدول اليت تشكل أحد أطراف النزاع: Yتح

تار YحFتار أو أن ال ٮ YحFوز أن ٮ نسٮFة تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويح" اً واحدا من ح" ڡ) M(أ) موڡ
ڡ)رة (1)؛ و Mالڡ KىMائمة المشار إليها ڡ من الڡ)

ائمـة المشار تار من الڡ) YحFة تلك الدولـة أو إحدى تلك الدول ٮFنسٮ اً لٮFس من ح" ڡ) M(ب) موڡ
ڡ)رة الساٮ"ڡ)ة. Mالڡ KىMإليهـا ڡ

ڡ)ٮFن اثنـٮFن ٮ"الطريڡ)ة ذاتها. Mالنزاع موڡ KىMر ڡ Yتـار الدولة أو الدول اليت تشكل الطرف اآلح Yتح
الل ستٮFن ٮFوماً من التاريخ الذي Yن األرٮ"عة من ڡ)ٮ"ل األطراف حFڡ)ٮ Mين الموڡFتم تعٮFب أن ٮ ويح"

ٮFه األمٮFن العام الطلب. Mتسلم ڡFٮ
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امس Yق ح Mين موڡFرهم ٮ"تعٮ Yين آحFوماً من تاريخ تعٮFن ٮFالل ستٮ Yون األرٮ"عة، ح Mڡ)وم الموڡ)وڡFٮ
ائمة ويكون هو الرئٮFس. تار من الڡ) YحFنة ٮ كرئٮFس للح"

الل المدة المذكورة أعاله، ٮFتولى Yرين ح Yن اآلحFڡ)ٮ Mس أو أي من الموڡFين الرئٮFتم تعٮFإذ لم ٮ
الل الستٮFن ٮFوماً التالٮFة النڡ)ضاء تلك المدة. ويمكن لألمٮFن Yينهم حFام ٮ"تعٮFٮ األمٮFن العام الڡ)
نة ائمة أو من ٮ"ٮFن أعضاء لح" العام أن ٮFعٮFن الرئٮFس إما من ٮ"ٮFن األسماء الواردة ڡMىK الڡ)

اق ٮ"ٮFن Mاللها، ٮ"االتڡ Yينات حFراء التعٮ ب إح" وز تمدٮFد أي من المدد اليت ٮFح" . ويح" Kانون الدولى الڡ)
أطراف النزاع.

نة ٮ"الطريڡ)ة المڡ)ررة ٮ"النسٮ"ة للتعٮFين األصيل. ر ڡMىK عضوية اللح" Yمأل أي شاعFٮ

نة ٮ"رضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف وز للح" يل. ويح" Yامها الداح Yق نطFٮ Mنة التوڡ 3- تضع لح"
نة ذ ڡ)رارات وتوصٮFات اللح" Yاهه أو كتاٮ"ة. وتتح Mم آرائه حول النزاع شڡFالمعاهدة لتڡ)دٮ KىMڡ

مسة. Yة أصوات أعضائها الحFٮ لٮ" Yٮ"أع

ر األطراف ڡMىK النزاع إلى أي تداٮ"ٮFر ٮFمكن أن تسهل الوصول إلى Yت نطMنة أن تلڡ وز للح" 4- ٮFح"
تسوية ودٮFة.

نة إلى األطراف وتدرس االدعاءات واالعتراضات عليها وتڡ)دم اڡ)تراحات 5- تستمع اللح"
رڡ)اء ٮ"ڡ)صد الوصول إلى تسوية ودٮFة للنزاع. Mللڡ

ضون اثين عشر شهرا من تشكٮFلها. ويودع التڡ)رير لدى األمٮFن Yع KىMنة تڡ)ريرها ڡ 6- تڡ)دم اللح"
ٮFه من نتائج حول الوڡ)ائـع Mنة، ٮ"ما ڡ العام ويحول إلى أطراف النزاع. ال ٮFكـون تڡ)رير اللح"
ة التوصٮFات Mر صڡFٮ Yرى ع Yة أح Mة، ملزماً لألطراف وال تكون له أي صڡFانونٮ والمسائل الڡ)
ار من ڡ)ٮ"ـل األطراف ڡMىK النزاع ٮ"ڡ)صد تسهٮFل الوصول إلى ذ ٮ"عٮFن االعتٮ" Yالمڡ)دمة لتؤح

تسوية ودٮFة.

نة ٮ"المساعدات والتسهٮFالت ٮ"حسب حاجاتها، وتتحمل األمم 7- ٮFزود األمٮFن العام اللح"
نة. ڡ)ات اللح" Mالمتحدة نڡ

ٮFر رسمٮFة. Yمة ع _______________________ * ترح"

حة الرئٮ%سٮ%ة العودة للصڡ<
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