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قـرار قبـل ال مشـروع ، وسـيتاحالبروتوكول عن طريـق اتخـاذ قـرار فـي هـذا الشـأن ،األطراف يعتمد مؤتمرسو   -٣
  الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف.

  
 أربـاع ةالبروتوكـول أغلبيـة ثالثـ يشـترط العتمـادمـن االتفاقيـة  ٢-٣٣فـي المـادة  كما هو منصـوص عليـهو   -٤
  عتماد النص بتوافق اآلراء هذا الشرط تلقائيًا.ايحقق و  صوات األطراف الحاضرة والمصوتة.األ
  
اد أوراق االعتمـف. الكامل تفويضالوثائق  أن تقدم األطراف ال يتطلب اعتماد مؤتمر األطراف للبروتوكولو   -٥

مـــن النظـــام الـــداخلي لمـــؤتمر األطـــراف كافيـــة لتمكـــين الوفـــود التـــي قـــد تمـــارس حـــق  ١٨وفقـــًا للمـــادة  ســـتقدَّمالتـــي 
  لمشاركة في اعتماده.ا من التصويت

  
داعــه لــدى األمــين العــام يمــؤتمر األطــراف هــو نفســه الــنص الــذي ســيتم إ هاعتمدســي بالصــيغة التــيالــنص و   -٦

  ع عليه.لألمم المتحدة وفتح باب التوقي
  

 إيداع البروتوكول
 
البروتوكـــول المقتـــرح). وقـــد  مـــن نـــص ٤٦ســـيودع البروتوكـــول لـــدى األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة (المـــادة   -٧

الشــؤون القانونيــة لألمــم المتحــدة (قســم معاهــدات األمــم  فــي مكتــبتصــاالت الالزمــة مــع قســم المعاهــدات الا أجريــت
  ألمين العام.ا المسندة إلى الوديع وظائفب يضطلعي ذالمتحدة) وال

  
مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقــانون  ٧٧المحــددة فــي المــادة  الوظــائفوينفــذ  م عليهــاهــو القــيِّ وديــع المعاهــدة و   -٨

والوثـائق  اإلخطـارات ،). ويقبـل األمـين العـام، بصـفته الوديـع")١٩٦٩( للمعاهـدات لقـانون اتفاقية فيينـا"المعاهدات (
 ،ا، ويسجلهاالرسمية، ويودعه كانت تستوفي أم ال جميع الشروطإذا  ما ويبحث، لديهالمودعة المتعلقة بالمعاهدات 

  .ذات الصلة جراءاتإلا جميعب ١ألطراف المعنيةا ويخطر ،من ميثاق األمم المتحدة ١٠٢وفقًا للمادة 
  
ذات على وجه الخصوص، عـن إعـداد النسـخة األصـلية للمعاهـدة بجميـع اللغـات  ،مسؤوالً  وسيكون الوديع  -٩

ظل فـي عهـدة الوديـع. يلمعاهـدة وسـاأصـل  علـى على أسـاس البروتوكـول المعتمـد. وسـيتم فـتح بـاب التوقيـع الحجية
لغـات طبـق األصـل مـن البروتوكـول بجميـع ال مصـدقةقسم المعاهدات في األمم المتحدة بإعـداد نسـخ أيضًا وسيقوم 

منظمــات التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي التــي قــد تصــبح أطرافــًا، بمــا فــي ذلــك لجميــع الــدول و  إلتاحتهــا ذات الحجيــة
وعــالوة علـــى ذلــك يتلقـــى الوديــع التوقيعـــات، جنبــًا إلـــى  .http://treaties.un.org فـــي موقعــه اإللكترونـــي: إتاحتهــا
  وفقًا لذلك. المهتمةجميع األطراف  ويخطرذات صلة بالبروتوكول،  مراسالتو  وٕاخطاراتصكوك، اية  مع جنب

  
  البروتوكول على توقيعال
  

فـي  منظمـة اإلطاريـةال تفاقيـةافـي  جميـع األطـرافيـه لباب التوقيع عل فتحيُ  البروتوكولمن  ٤٣وفقًا للمادة   -١٠
بعــد  فيمــا دحدَّ ســتفــي نيويــورك. و  الرئيســي مــم المتحــدةمقــر األ ثــمالرئيســي فــي جنيــف  الصــحة العالميــة مقــر منظمــة

  في كال المكانين. عليه التوقيعفترات ريخ وات
  

                                                           
١      Glossary. In: Treaty handbook. United Nations, 2006:55–65. Available at:  

http://treaties.un.org/pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_en.xml. 
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فتـرة تمـر أن قسـم المعاهـدات فـي األمـم المتحـدة قـد اقتـرح أن  أن تضع فـي الحسـبانإلى األطراف مدعوة و   -١١
. والسـبب فـي هـذا الطلـب هـو ليـهع توقيـعالالبروتوكـول وفـتح بـاب  بـين اعتمـاد تقريباً  ستة أسابيعو أربعة  بين تتراوح

من نص البروتوكول  ، هو المسؤول عن إعداد كلٍ السابق الفرعأن قسم المعاهدات في األمم المتحدة، كما ورد في 
ويجــب أن تســتند إلــى النســخة  ،اً تتطلــب هــذه العمليــة عنايــة ووقتــو . منــه طبــق األصــلالمصــدقة نســخ الاألصــلي و 

من قسم المعاهدات في األمـم المتحـدة  ةطراف مدعوة إلى النظر في هذه التوصياألو النهائية من نص البروتوكول. 
  .بعناية المذكورة أعاله إلعداد النصوصإلتاحة الوقت الالزم 

  
كـــانون  ١١-١٠ ؛فـــي التـــواريخ التاليـــة المقترحـــة لفـــتح بـــاب التوقيـــع: جنيـــف إلـــى النظـــراألطـــراف مـــدعوة و   -١٢

  .٢٠١٤ يناير كانون الثاني/ ٩ إلى ٢٠١٣يناير  كانون الثاني/ ١٢ ؛ مننيويوركو  ؛٢٠١٣الثاني/ يناير 
  

ذه خــرى، وهــأ إجــراءاتلــثالث ســلطات فقــط التوقيــع علــى المعاهــدات دون  يجــوز بموجــب القــانون الــدوليو   -١٣
وزراء الـــفـــي ذلـــك  نخـــرى بمـــأأي ســـلطة و رؤســـاء الـــدول، ورؤســـاء الحكومـــات، ووزراء الخارجيـــة.  الســـلطات هـــي

وهــذا  ٢.البروتوكــول علــى توقيــعالمــن أجــل  ١كامــلال وثــائق التفــويضتقــديم  يلــزمهمالخارجيــة،  وزراء غيــرن و خــر آلا
 يلــزمهمفــإن وزراء الصــحة  ومــن ثــم). ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات ( ٧شــرط قــانوني وارد فــي المــادة 

 ثواحــدة مــن الســلطات الــثال نن تكــون وثــائق التفــويض صــادرة عــأ . ويجــبكامــلال وثــائق التفــويضأيضــًا تقــديم 
وذلــك  قبــل تــاريخ التوقيــع تقــديمها إلــى قســم المعاهــدات فــي األمــم المتحــدة ، ويجــبتوقيعهــا وتحمــلالمــذكورة أعــاله 

التوقيـع فـتح بـاب تـاريخ  مـن وقـت كـافٍ  قبـللمنظمـة اإلطاريـة اإبالغ األطراف فـي اتفاقيـة وسيتم  ألغراض التحقق.
 شـروطيـة أو  كامـلال وثـائق التفـويضتقـديم عـن البروتوكـول، و علـى توقيـع الموعـد ومكـان  عـنمزيد من التفاصـيل الب

  .خرىأ رسمية
  

أو القبـــول أو الموافقـــة أو  يكـــون مرهونـــًا بالتصـــديق، مثـــل البروتوكـــول، والـــذي ةمعاهـــد أيـــة التوقيـــع علـــىو   -١٤
 التوقيع فـي هـذه الحالـة لـيس إال إجـراءً فـالمعاهـدة.  يعني أن الموقع طرف في تلـكالتأكيد الرسمي أو االنضمام، ال 

الُموقـــع فـــي الوقـــت المناســـب يتخـــذ  توقـــع أنمال ويجعـــل مـــنلمعاهـــدة المعنيـــة، ا علـــى سياســـيةالموافقـــة العـــن  يعبـــر
لتزامـــات التوقيـــع بعـــض الحقـــوق واال تترتـــب علـــىمتعاقـــدًا. ومـــع ذلـــك  اً المناســـبة ليصـــبح طرفـــ الداخليـــةاإلجـــراءات 

خطارات من اإلالُموقع له الحق في تلقي  فإن . فعلى سبيل المثالالنفاذبل أن تدخل المعاهدة حيز قالمحدودة حتى 
 ع المعاهـدةو موضـ قـد تعطـل األعمـال التـيباالمتنـاع عـن  اً الموقـع ملزمـ يكـون وفـي المقابـلع بشـأن المعاهـدة. يالود

من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات  ١٨ يصبح طرفًا في المعاهدة (المادة حتى يظهر نيته بوضوح في أال هاوغرض
)١٩٦٩.((  
  

  كيد الرسمي أو االنضمامأالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الت
  

أو ، هاأو انضـمام هـاالدول أو قبول البروتوكول لتصديقهذا ، يخضع من البروتوكول ١-٤٤بالمادة  عمالً   -١٥
طــراف فــي األاإلقليمــي  منظمــات التكامــل االقتصــادي قبــل مــن إليــه أو االنضــمام عليــه لتأكيــد الرســميلو موافقتهــا 
فــي معاهــدات أن تكــون واردة  يمكــنتماشــى مــع اللغــة الموحــدة التــي ت ةبقاســلصــياغة اوال اإلطاريــة. منظمــةال اتفاقيــة
  ألمم المتحدة.ل ةديعد

                                                           
 الصـادرة الوثيقـة) بأنهـا "١٩٦٩(ج) من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات (١-٢تعرَّف "وثيقة التفويض الكامل" في المادة    ١

 المعاهـدة نـص اعتمـاد فـي أو المفاوضـة، فـي الدولـة لتمثيـلًا أشخاصـ أوشخصـًا  تعـين التـي الدولة في المختصة السلطة عن
  ."بالمعاهدة يتعلق آخر تصرف بأي القيام في أو، به االلتزامة عن الدول رضا عن التعبيري ف أو توثيقه، أو
  ، متاح في:٢-٢-٣و ١-٢-٣، الفرعان ٢٠٠٦األمم المتحدة دليل معاهدات    ٢

http://treaties.un.org/pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_en.xml. 
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 علـى البروتوكـولتعنى أن الدول التي وقعت بالفعل دولية  إجراءاتهي  ١الموافقة وأالقبول  وأالتصديق و   -١٦
 تســـتعملبعـــض الـــدول ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن  ٢.م بـــهاتـــز لالا نعـــ رضـــاهادولي الـــمســـتوى العلـــى تقـــر بمقتضـــاها 

يـة المطلوبـة بموجـب نظامهـا الدسـتوري لكـي تصـبح أطرافـًا لعلـى اإلجـراءات الداخفقـط مصطلح "التصـديق" للداللـة 
فـي  مسـتعمل و"التصـديق" كمـا هـ فـإن مصـطلحإذن من البرلمان. ومـع ذلـك، الحصول على ، معاهدة؛ مثلفي أية 

لتزام بمعاهدة. وفـي حالـة الا نع لتقر رضاهاشير فقط إلى إجراء تقوم به الدولة على المستوى الدولي يهذه الوثيقة 
األمـــين العـــام لألمـــم  لـــدىإيداعـــه  بمجـــردبـــالبروتوكول  االلتـــزامعـــن الدولـــة  رضـــا صـــك التصـــديق يؤكـــدالبروتوكـــول 
 المرهـونالتوقيـع و التصـديق.  المترتبـة علـى "القبـول" و"الموافقـة" نفـس اآلثـار القانونيـة الدوليـة يلمصـطلحالمتحدة. و 

معاهــدة عنــدما كــي تــدرس الحكومــة لل خــرىأة فرصــ ةإلتاحــ الممارســات التعاهديــةفــي دراجــه إتــم الموافقــة  لقبول أوبــا
  .جراء دستوري معين للحصول على التصديقإل ضرورة بإخضاعهاملزمة بالكون ت ال
  

تفاقيـــة فيينـــا اهـــذا المصـــطلح  وقـــد أدخلـــتللتصـــديق بالنســـبة للمنظمـــات الدوليـــة.  معـــادلالتأكيـــد الرســـمي و   -١٧
تتطلب بعـض و  ٣.)١٩٨٦( بين المنظمات الدوليةفيما بين الدول والمنظمات الدولية أو  المبرمة لقانون المعاهدات

مـــن خـــالل إجـــراءات التأكيـــد  موافقتهـــا علـــى االلتـــزامالمنظمـــات الدوليـــة أن تعـــرب عــن  مـــن تفاقيــات األمـــم المتحـــدةا
اتفاقيـة  وتفـرقبـين الـدول والمنظمـات الدوليـة فـي هـذا الصـدد.  تفـرق أن هنـاك اتفاقيـات أخـرى الالرسمي، في حين 
بالنص فـي المـادة  ٤ت التكامل االقتصادي اإلقليميالدول ومنظماونص البروتوكول المقترح بين المنظمة اإلطارية 

(نـص البروتوكـول المقتـرح) بأنهمـا يخضـعان لتصـديق الـدول أو  ١-٤٤المنظمة اإلطارية) والمـادة (اتفاقية  ١-٣٥
  قبولها أو موافقتها أو انضمامها وللتأكيد الرسمي أو االنضمام من قبل منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية.

  
ســيفتح بــاب االنضــمام لهــذا البروتوكــول اعتبــارًا مــن اليــوم التــالي لموعــد إغــالق بــاب  ١-٤٤ًا للمــادة ووفقــ  -١٨

التوقيــع عليــه. واالنضــمام هــو بالمثــل إجــراء دولــي تقــر بمقتضــاه الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي لــم توقــع بعــد علــى 
  على المستوى الدولي. ٥المعاهدة، رضاها عن االلتزام به

  
(أي  ٦ويجب أن تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام لدى الوديع  -١٩

  .)قسم المعاهدات في األمم المتحدة
  

سيبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسـعين بعـد اسـتالم الصـك األربعـين للتصـديق أو القبـول أو الموافقـة   -٢٠
  من نص البروتوكول المقترح. ٤٥كما هو منصوص عليه في المادة مام، أو التأكيد الرسمي أو االنض

                                                           
 "االنضــمام"و" لموافقــة"او ل"القبــو " و"التصــديق" ـــــب يقصــد) ١٩٦٩(ب) مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات (١-٢المــادة    ١
  ".بالمعاهدة االلتزامعن  رضاها الدولي المستوى على الدولة بمقتضاه تقر والذي كذلك، المسمى الدولي اإلجراء"
  ، متاح في:١-٣-٣، الفرع ٢٠٠٦األمم المتحدة دليل معاهدات     ٢

http://treaties.un.org/pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_en.xml. 
والمنظمــات الدوليــة أو بــين المنظمــات الدوليــة  (ب مكــرر) مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات بــين الــدول١-٢المــادة     ٣
)١٩٨٦.(  
  (ب) من اتفاقية المنظمة اإلطارية.١حسب التعريف الوارد في المادة     ٤
  ، متاح في:٤-٣-٣، الفرع ٢٠٠٦األمم المتحدة دليل معاهدات     ٥

http://treaties.un.org/pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_en.xml. 
  ، متاح في:٥-٣-٣، الفرع ٢٠٠٦األمم المتحدة دليل معاهدات     ٦
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من نـص البروتوكـول المقتـرح، تعقـد أمانـة االتفاقيـة الـدورة األولـى الجتمـاع األطـراف،  ١-٣٣ووفقًا للمادة   -٢١
  لبروتوكول.أي الجهاز الرئاسي للبروتوكول، مباشرة قبل أو بعد الدورة العادية لمؤتمر األطراف التي تلي نفاذ ا

  
ويرد في الشكل أدناه ملخص للخطوات التي يتعين أن تتخذها األطراف فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي   -٢٢

  الفترة الفاصلة بين اعتماد البروتوكول وبدء نفاذه.
 

  الخطوات اإلجرائية في الفترة الفاصلة بين اعتماد البروتوكول
  وبين الدورة األولى الجتماع األطراف

  

  
  
  

=     =     =  
  
  

__________________  
  في ذلك إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو االنضمام لدى قسم المعاهدات في األمم المتحدة. بما   ١

 اعتماد مؤتمر األطراف للبروتوكول

 إيداع نص البروتوكول لدى األمين العام لألمم المتحدة 
 (قسم المعاهدات في األمم المتحدة)

 البروتوكولفتح باب التوقيع على 

 بدء النفاذ
(تسعون يومًا بعد إيداع الصك األربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو 

 االنضمام أو التأكيد الرسمي)

 الدورة األولى الجتماع األطراف

التصديق أو القبول أو الموافقة أو 
 ١التأكيد الرسمي

  ١االنضمام
 (بعد إغالق باب التوقيع)


