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 التسجيل 0رابعا 

 

كل معاهدة او اتفاق دولي يعقدد يديا ااءداص ا دي  )من عهد عصبة االمم على ان(81)نصت المادة 
وال تكدوا  00وإاالنه في اقدرب فر د  ممكند   00يجب تسجيله في سكرتاري  الع ي    00االمم 

 (امثال هذه المعاهدات واالتفاقات الدولي  ملزم  إال يعد التسجيل
وكان الباعث على هذا النص هو القضاء على االتفاقاات السكاكة ة الكاة ة التاط تنعاو  علاى التهد اد  

 للكالم السالمط
 ـ:ف الفقهاص في تفسير النص السايقوقد اختل  
  000فذهب اليعض كجورج سل  

  الن التكج ل شةع من شةوع صحة المساهدات 00 اا المعاهدة غير المسجل  ياطل 
 

 000 وذهب اليعض االخر كانزيلوتي  

  وإنما ال  مكن االحتجاج بها اماام  00 الى اا المعاهدة غير المسجل  معاهدة  حيح  وملزم
وقد اخذ في هذا التفسير  00حد فةوعها بما فط ذلك محكمة السدل الدول ة الدائمة السصبة او ا

 (201) ميثاق االمم المتحدة في مادته
 

 اجراصات التسجيل والنشر 

 

  ـ:نظاما يقءي ياا يح ل التسجيل 2491وءعت الجمعي  العام  لألمم المتحدة اام 

  000نافذة او اما بناء على علب احد اعةاف المساهدة بسد ان تصبح 
  وتقدوم االماند  العامد  يهدذه المهمد  فدي ثدال   00تلقائ ا بواكعة االمانة السامة لألمم المتحادة

 :حاالت
o اندما تنص المعاهدة ي ورة رسمي  الى انجاز هذا التسجيل 
o واندما تكوا االمم المتحدة طرفا في المعاهدة 
o واندما تودع المعاهدة لدى االمم المتحدة 

 

 ويييا  00 يقيد المعاهدة في سجل خاص يحرر ياللغات الست الرسمي   لألمم المتحدة ويتم التسجيل
 ـ:فيه يالنسي  لكل معاهدة

  وأكماء هؤالء االعةاف 00االكم الذ   علقه اعةافها عل ها 
 تواة خ التوق ع والتصد ق وتبادل التصد قات واالنضمام 

  تاة خ النفاذ ومدة السمل بها 

 0حةةت ف ها  اللغة او اللغات التط 
 

 ويكدوا فدي مجمواد  واحددة ياللغد  او اللغدات  00 ويتم النشر يعد التسجيل وفدي اقدرب وقدت ممكدا
 متيوا  يترجم  الى الفرنسي  او االنكليزي  00 اال لي  التي حررت فيها

كمدا تيعد  الديهم  00جميد  ااءداص االمدم المتحددة وتبسث االمانة السامة بهاذ  المجموعاة الاى  
التدي تكدوا قدد سدجلت فدي الشدهر  00ي  تتءما المعاهددات واالتفاقدات الدوليد  يقائم  شهر
  0السايق 

 



 

  مان ب نهاا جامساة  التسجيل للمعاهددات التدي ييرمهدا ااءدائهاوقد نصت مواث ق منظمات اخةى على
 اال انهددا لددم تلددزم االماندد  00ماان م ثاااق جامسااة الاادول السةب اة (81)الادول السةب ااة اكااتنادا الااى الماادة

 كما انه لم يييا جزاص ادم االيداع 00 العام  ينشر المعاهدة
  الى تسجيل المعاهدات ونشرها في االمدم المتحددة حيد  (00)اما اتفاقي  فيينا فقد اشارت في المادة

 :ن ت
تحال المعاهدات يعد دخولها دور النفاذ الى االماند  العامد  لالمدم المتحددة لتسدجيلها او قيددها او  -2

 كل حال  الى حدة ونشرهاحفظها وفقا ل
 تعييا جه  االيداع يخول سلط  القيام ياألامال المن وص اليها في الفقرة السايق  -1
 

 التحفظات 

 

 ت در  يرفءدها لديعض  00أ   يح ل احيانا اا الدول  م  قيولها للمعاهدة تيدد  يعدض التحفظدات
 تعطي لها تحديدا معينا او  الن وص

 التحفظ 2414ما اتفاقي  فيينا لقانوا المعاهدات لسن  (د  ف1م) وقد ارفت: 
 ( انددد  00ي دددر اددا الدولدد   00هددو ااددالا مددا جانددب واحددد ييددا كانددت  دديغته او تسددميته

وتهددف يده اسدتيعاد او تعدديل  00توقيعها او ت ديقها او قيولها او انءمامها الى المعاهددة 
 (ا حي  سريانها الى هذه الدول م 00االثر القانوني ألحكام معين  في المعاهدة 

 

 نماذج التحفظات 

 
 تحفاظ الكاسود ة علاى   00مثدال  قد يكوا التحفظ في  ورة اافاص ما تطييق يعدض ن دوص المعاهددة

إال ماا تاةا   تسااةن منهاا ماع الشاة سة  00وهط ان توافق عل هاا  8491المساهدة الثقاف ة لدول الجامسة السةب ة كنة 
 فق مع ظةوفها و انظمتها المحل ةاو ال  ت 00االكالم ة 

 

 تحفظ تةك ا وإ ةان عند التوق اع علاى اتفاق اة  00مثال  وقد يكوا التحفظ في  ورة استيدال ن وص اخرى

ح ااث اكااتبدلتا الصاال ب االحمااة بااالهالل االحمااة بالنكاابة  00 8401جن اف المتسلقااة بمةضااى وجةحااى الحااةب لسااام 
 بة إل ةانواألكد والشمس الحمةاء بالنك 00لتةك ا 

 

 دكاتوة منظماة الصاحة السالم اة ال  00مثدل  وقد يكوا الدتحفظ  يضءداف  ندص فدي حالد  سدكوت المعاهددة

 00لذلك تحفظت الوال ات المتحادة االمة ك اة عناد انضامامها الاى المنظماة بحقهاا   00 تضمن نصا بشان االنكحاب 
 0دون ان  خل ذلك بما قد  كون عل ها من التزامات مال ة ح ال المنظمة  00ان تنكحب بإخعاة مكبق لمدة عام 

 

   ـ:الطرق االتي ويتم ايداص التحفظ يضحدى 
فاط  00و ثبت التحفظ فط محضاة التوق اع او  00 قد تيد  الدول  التحفظ اند توقيعها الى المعاهدة -8

 بةوتوكول خاص
 و تم اثبات التحفظ فط وث قة تبادل    00 قد تيد  الدول  التحفظ  وقت الت ديق الى المعاهدة -2

 التصد قات او فط وث قة ا داع التصد ق

 مع تكج ل التحفظ فط وث قة االنضمام 00 التحفظ اند انءمامها الى معاهدة مفتوح قد تيد  الدول   -3
 

 



 

 اثار التحفظ  

 

 ـ:يجب التمييز بهذا الصدد بين  00  لمعرفة االثار القانونية المترتبة على التحفظات

  المعاهدات الثنائي 
   والمعاهدات الجمااي 

 

 المعاهدات الثنائية 0اوال 

 

  ال يمكا ايداص التحفظ إال 

  اند التوقي  او 
 اند الت ديق 

   الذ  له ان  قبل المساهدة مع التحفظاات  00 يمثاي  ارض جديد للطرف االخرو كون فط هذ  الحالة
  رفءها ويالتالي يقءي اليها 00او المضافة ال ها 

 

 المعاهدات الجماعية 0ثانيا 

 

 يمكا ايداص التحفظ 

  00المساهدة او عند التوق ع على 
  00التصد ق على المساهدة او  
 االنضمام الى المساهدة 

 واإلغدراض التدي مدا  00 ويكوا التحفظ مشروع وجدائز مدا دام ال يتعدارض مد  موءدوع المعاهددة
  00اجلها اقدت المعاهدة 

 الى ادم جواز التحفظ ي ف  اام  او الى يعض ن و ها 00 ما لم ينص في المعاهدة وذلك 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


