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(])A/73/560

 - 210/73تعزيز اإلطار التعاهدي الدولي وتدعيمه
إن الجمعية العامة،
إذ تش ي ي ي ي ييير إىل قراراهتــا ( 23د )1-املؤرخ  10ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــا اير  ،19٤٦و ( 9٧د )1-املؤرخ
 1٤كــان ا األول ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،19٤٦و  3٦٤بــاء (د )٤-املؤرخ  1كــان ا األول ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،19٤9
و ( ٤82د )5-املؤرخ  12كـ ــان ا األول ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،1950و  1٤٤ 32املؤرخ  1٦كـ ــان ا األول
ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،19٧٧و  1٤1 33ألف املؤرخ  19كان ا األول ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،19٧8و  158 51املؤرخ
 1٦كان ا األول ديسم ،199٦
وإذ تشييير ضي ييا إىل قرارها  328 ٧1املؤرخ  11أيل ل ســبتم  ،201٧الذي يســلم بأا تعدد
اللغات قيمة من القيم األساسية اليت تأخذ هبا املنظمة ،ويسهم يف حتقيق مقاصد األمم املتحدة،
وإدراكا منها لاللتزامات الناش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة عن املادة  102من ميثاق األمم املتحدة وألمهية املعاهدات
يف تط ير القان ا الدويل والنظام القان ين الدويل،
وإذ تالحظ مع التقدير الدور الذي تضــطلب با األمانة العامة ،وس ســيما قســم املعاهدات التابب
ملكتب الشؤوا القان نية ،يف تنفيذ املادة  102من امليثاق،
وإذ تالحظ أا الزيادة الكبرية يف عدد املعاهدات املقدمة للتس ـ ــجيم على مدو الس ـ ــن ات املا ـ ــية
قد أدت إىل من حجم العمم الذي يضطلب با قسم املعاهدات ،مما أسهم يف تراكم املعاهدات غري املنش رة،
وإذ تالحظ ضي ييا أنا رغم الس ــرعة اليت تتاا هبا ن ـ املعاهدات املس ــجلة ات اةجية على
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـة اعنةنـل عن اريق قـاعـدة البيـانـات اعلكةونيـة للمعـاهـدات ،ي جـد حـاليـا قـدر كبري من العمم
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املةاكم يف نش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ام عة معاهدات األمم املتحدة ،نتيجة تزايد التأخري يف تررة املعاهدات املرتب بأم ر
منها حمدودية امل ارد املتاحة لعملية النشر،
وإذ تسلم بأمهية التعجيم بتجهيز املعاهدات وتسجيلها ونشرها ،واعجراءات املتعلقة باملعاهدات،
وإذ تعرب عن دعمها للجه د اليت يبذهلا األمني العام لزيادة كفاءة عملية التســجيم والنشــر يف حدود
امل ارد املتاحة ،وتعزيز الدور الذي يضطلب با قسم املعاهدات يف مساعدة الدول األعضاء يف هذا اجملال،
وإذ ترحب بالتدابري اليت اختذها قسم املعاهدات لإلسراع بنشر ام عة معاهدات األمم املتحدة
وعتاحة ســبم ال صـ ل إلكةونيا إىل ريب منشـ راتا على امل قب الشــبكم جملم عة معاهدات األمم املتحدة،
وإ تعةف بــالــدور الــذي تكن للتكن ل جيــا ايــديــدة أا تؤديــا يف إتــاحــة إمكــانيــة ال ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل إىل ام عـة
معاهدات األمم املتحدة،
وإذ تسي ي يلم بأا املمارس ـ ـ ــات والتكن ل جيات قد تط رت تط را كبريا منذ يخر تعديم أدخم على
نظــام ايمعيــة العــامــة ععمــال املــادة  102من امليثــاق (النظــام) ،وتعةف بــأمهيــة اةفــاا على استس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
مب املمارسات اليت يأخذ هبا اجملتمب الدويل يف إبرام املعاهدات،
وإذ ت ييع في اعتبارها أحكام اتفاقية يينا لقان ا املعاهدات لعام  ،)1(19٦9ويف ـ ء اعتماد
مؤمتر األمم املتحدة لقان ا املعاهدات لالتفاقية يف  22أيار ماي ،19٦9
واقتناعا منها باةاجة إىل م اص ـ ـ ــلة رب وتبادل اآلراء بش ـ ـ ــأا املمارس ـ ـ ــات املتعلقة بتعزيز اعاار
التعاهدي الدويل وتدعيما،
 - 1تشير إىل املادة  102من ميثاق األمم املتحدة ،وتؤكد من جديد أمهية تسجيم املعاهدات
ونشــرها ،وســه لة ال صـ ل إليها ،وتشــدد على وج ن أا يك ا النظام مفيدا ومناســبا للدول األعضــاء ،وعلى
وج ن حتديثا ب فة مستمرة من أجم مساعدة الدول يف تنفيذ اسلتزامات املةتبة عليها مبقتضاه؛
 - 2تحيط علما بتقرير األمني العام املعن ا ”اس ــتعراق الق اعد التنفيذية للمادة  102من
ميثــاق األمم املتحــدة“( ،)2املقــدم عمال بــالقرار  1٤8 ٧1املؤرخ  13كــان ا األول ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،201٦
وبالت صيات ال اردة يا لكم تنظر يها ايمعية العامة؛
 - 3تعدل النظام على النح املف ــم يف مر ق هذا القرار ،ويســري النظام ،ب ــيغتا املعدلة،
اعتبارا من  1شبا اير 2019؛
 - ٤تشييير إىل أا بعض الدول األعض ــاء ترو أنا س تزال هناس مس ــاقم معلقة قد يلزم معها
م اصلة النظر يف النظام أو رمبا حتديثا؛
-5

تعيد تأكيد دعمها للمناسبة السن ية املتعلقة باملعاهدات اليت ينظمها األمني العام؛

 - ٦ترحب بتنظيم قسـ ـ ـ ــم املعاهدات حلقات عمم بشـ ـ ـ ــأا املمارسـ ـ ـ ــة املتعلقة باملعاهدات،
يف مقر األمم املتحـدة ،وعلى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـدين ال اا واعقليمم ،بـاعتبـار لـا مبـادرة هـامـة لبنـاء القـدرات،
_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232 )1
(.A/72/86 )2
2/8

18-22527

تعزيز اإلطار التعاهدي الدولي وتدعيمه

A/RES/73/210

وتشـ ـ ـ ــجب قسـ ـ ـ ــم املعاهدات على م اصـ ـ ـ ــلة القيام بذلا ب ـ ـ ـ ـ رة منتظمة قدر اعمكاا ،وتدع الدول إىل
م اصلة دعم هذا النشا ؛
 - ٧ترحييب ضي ي ي ي ي ي ييا بــايه د الراميــة إىل بنــاء قــدرات الــدول يف اــال قــان ا املعــاهــدات
وممارس ـ ــاهتا ،وتدع الدول األعض ـ ــاء إىل النظر يف تقدق مس ـ ــاعدة تقنية حمددة اهلدف ،عند الطلب ،على
ال ـ ـ ـ ــعد الثناقم واعقليمم واملتعدد األاراف ،وااص ـ ـ ـ ــة للبلداا النامية ،من أجم تط ير وتعزيز ممارس ـ ـ ـ ــاهتا
التعاهدية ،مبا يشمم استخدام تكن ل جيا املعل مات واست است؛
 - 8ترحب كذلك بايه د املبذولة يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيم تط ير وتعزيز قاعدة بيانات األمم املتحدة
اعلكةونيــة للمعــاهــدات ،اليت تتيع اساالع إلكةونيــا على معل مــات ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملــة عن و ــاقف ال ديب اليت
يت سها األمني العام وعن تسجيم ونشر املعاهدات مب جب املادة  102من امليثاق ،وتشجب على م اصلة
بذل هذه ايه د يف املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبم ،مب مراعاة التحديات اليت ي اجهها الكثري من البلداا النامية يما يتعلق
بإمكانية اة ل على تكن ل جيا املعل مات واست است؛
 - 9تقر بأمهية املنش ـ ـ ـ رات القان نية اليت يعدها قسـ ـ ــم املعاهدات ،وتشـ ـ ــدد على ـ ـ ــرورة حتدي
م جز ممارسة األمني العام ب صفا ال ديب للمعاهدات املتعددة األاراف ،يف ء التط رات واملمارسات ايديدة؛
 - 10تنوه بايه د اليت تبذهلا ايهات ال ديعة يف تسجيم املعاهدات مب جب املادة  102من
امليثاق ،وتشجب على م اصلة هذه ايه د يف املستقبم؛
 - 11تهيييب بــاألمني العــام أا يكفــم التعجيــم بنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ام عــة معــاهــدات األمم املتحــدة،
عال
و قا للنظام ،من خالل اعسـ ـ ـ ـ ـراع بت ري خدمات التحرير والةرة التحريرية ،مبا يتيع القيام على
بنشر املعاهدات وإتاحة سبم اساالع عليها؛
 - 12تطلب إىل األمني العام أا يقدم يف دورهتا اخلامسـ ـ ــة والسـ ـ ــبعني ،بعد إجراء مشـ ـ ــاورات
واس ــعة النطاق مب الدول األعض ــاء ،تقريرا يض ــم معل مات عن املمارس ــات واخليارات املمكنة سس ــتعراق
النظام ،مب أخذ املساقم املعلقة اليت حددهتا الدول األعضاء يف اسعتبار؛
 - 13تقرر أا تدرج يف جدول األعمال املؤقل لدورهتا اخلامسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني البند املعن ا
”تعزيز اعاار التعاهدي الدويل وتدعيما“.

ايلسة العامة ٦2
 20كان ا األول ديسم 2018

المرفق
نظام إعمال المادة  102من ميثاق األمم المتحدة
الجزء األول
التسجيل
المادة 1
 - 1يسـ ـ ـ ـ ــجم لدو األمانة العامة بأسـ ـ ـ ـ ــرع ما تكن ،و قا هلذا النظام ،كم ما ي ما عض ـ ـ ـ ـ ـ
أو أكثر من أعضــاء األمم املتحدة من معاهدات أو اتفاقات دولية ،أيا كاا شــكلها وااها ال صــفم ،بعد
 2٤تشرين األول أكت بر  ،19٤5وه تاريخ بدء نفا ميثاق األمم املتحدة.
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 - 2وس يتم التس ـ ــجيم إس بعد دخ ل املعاهدات أو استفاقات الدولية حيز النفا بني ا نني
أو أكثر من األاراف يها.
 - 3وجي ز أا يتم ه ــذا التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجي ــم من ج ــان ــب أي ارف ،أو و ق ــا للم ــادة  ٤من ه ــذا
النظام.ودوا املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع هق أي ارف يف معاهدة أو اتفاق دويل يف أا يقدم املعاهدة أو استفاق الدويل
للتسـ ـ ـ ــجيم ،إ ا ةحددت ايهة ال ديعة يف أيهما ،تشـ ـ ـ ــجب تلا ايهة على القيام بالتسـ ـ ـ ــجيم ،ما تن
املعاهدة أو استفاق الدويل أو يتفق األاراف على خالف لا.
-٤
هلذا الغرق.

حتفظ األمانة املعاهدات واستفاقات الدولية املس ـ ـ ــجلة على هذا النح يف س ـ ـ ــجم معد

المادة 2
 - 1عند تســجيم املعاهدات أو استفاقات الدولية لدو األمانة العامة ،يســجم لديها أيضــا
بياا م دق عليا بشأا أي إجراء سحق يتخذ وحيدث تغيريا يف أاراف املعاهدات أو استفاقات الدولية،
أو شرواها أو نطاق تطبيقها.
 - 2حتفظ األمانة البياا امل ــدق عليا املس ــجم على هذا النح يف الس ــجم املنش ــأ مب جب
املادة  1من هذا النظام.
المادة 3
 - 1يعفم قيــام أي ارف بــالتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيــم ،و قــا للمــادة  1من هــذا النظــام ،ريب األاراف
األخرو من اسلتزام بالتسجيم .ويعفم قيام ايهة ال ديعة بالتسجيم ،و قا للمادة  1من هذا النظام ،ريب
األاراف من اسلتزام بالتسجيم.
-2

يعفم التسجيم و قا للمادة  ٤من هذا النظام ريب األاراف من اسلتزام بالتسجيم.

المادة 4
 - 1يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــم تلقــاقيــا من جــانــب األمم املتحــدة يف اةــاست التــاليــة كــم من املعــاهــدات
أو استفاقات الدولية اليت تدخم يف نطاق املادة  1من هذا النظام:
(أ)

عندما تك ا األمم املتحدة ار ا يف املعاهدة أو استفاق الدويل؛

(ن)

عندما يؤ ا لألمم املتحدة مب جب املعاهدة أو استفاق الدويل بالقيام بالتسجيم؛

(ج) عنــدمــا تك ا األمم املتحــدة هم ايهــة ال ديعــة ملعــاهــدة متعــددة األاراف أو ستفــاق
دويل متعدد األاراف.
 - 2جي ز يف اةاست التالية لل كاست املتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القيام بتسـ ـ ـ ـ ـ ــجيم أي من املعاهدات
أو استفاق الدولية اليت تدخم يف نطاق املادة  1من هذا النظام لدو األمانة العامة:
(أ)
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(ن)
املنشئ هلا؛

عند تســجيم املعاهدة أو استفاق الدويل لدو ال كالة املتخ ـ ــة و قا ألحكام ال ــا

(ج)

ة مب جب املعاهدة أو استفاق الدويل بالقيام بالتسجيم.

عندما يؤ ا لل كالة املتخ

المادة ٥
 - 1ينبغم أا يشتمم أي الب يقدم للتسجيم مب جب املادة  1أو املادة  ٤من هذا النظام
على نســخة من املعاهدة أو استفاق الدويل م ـدق عليها ،س ـ اء يف شــكم إلكةوين أو مطب ع ،مشــف عة
ببياا يثبل أا الن ه نسخة حقيقية وكاملة من املعاهدة أو استفاق الدويل.
 - 2ت رد النسـ ـ ـ ــخة امل ـ ـ ـ ــدقة عليها ن املعاهدة أو استفاق الدويل رميب اللغات اليت أبرم
هبا ،مبا يف لا ريب املر قات أو امللحقات اليت تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكم جزءا س يتجزأ من املعاهدة أو استفاق الدويل.
وتشـ ــمم تلا النسـ ــخة أيضـ ــا ،يف حالة املعاهدات أو استفاقات املتعددة األاراف ،ن ريب التحفظات
أو اععالنات اليت ت ـ ـ ـ ـ ــدرها أو تؤكدها األاراف وقل إيداع صـ ـ ـ ـ ــك س ر ـ ـ ـ ـ ــاها اسلتزام بتلا املعاهدات
أو استفاقات ،رميب اللغات األصلية اليت صدرت هبا تلا التحفظات أو اععالنات.
بياا الت ديق على ما يلم:

-3

ين

(أ)

العن اا الكامم للمعاهدة أو استفاق الدويل؛

(ن)

تاريخ (أو ت اريخ) إبرام املعاهدة أو استفاق الدويل ومكاا (أو أماكن) لا؛

(ج)

تاريخ دخ ل املعاهدة أو استفاق الدويل حيز النفا ؛

اريقة دخ ل حيز النفا (على ســبيم املثال :بالت قيب أو الت ــديق أو امل ا قة أو القب ل
(د)
أو اسنضمام أو ما إىل لا)؛
(ه)

اللغات األصلية اليت أبرم هبا ال ا املعا؛

(و) عند اسقتضـ ـ ــاء ،أااء األشـ ـ ــخا
كم ارف وألقاهبم الراية.

الذين وقع ا على املعاهدة أو استفاق الدويل باس ـ ــم

 - ٤يف حالة املعاهدات أو استفاقات املتعددة األاراف ،يتضــمن بياا الت ــديق ،باع ــا ة
إىل املعل مات املذك رة يف الفقرة  ٤من هذه املادة ،ما يلم:
قاقمة رميب األاراف يف املعاهدة أو استفاق الدويل ،تبني تاريخ إيداع صـ ـ ـ ـ ـ ــا ر ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(أ)
كم ارف باسلتزام باملعاهدة أو استفاق الدويل ،وابيعة ال ـ ــا (ت ـ ــديق أو م ا قة أو قب ل أو انض ـ ــمام
أو ما إىل لا) وتاريخ بدء نفا املعاهدة بالنسبة إىل كم ارف؛
(ن) شـ ـ ـ ـ ـ ــهادة بأنا يشـ ـ ـ ـ ـ ــتمم على ريب التحفظات أو اععالنات اليت أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرهتا األاراف
يف املعاهدة أو استفاق الدويل.
 - 5تســري املتطلبات املن ـ
عمال باملادة  2من هذا النظام.
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المادة 6
يعت تاريخ اس ـ ـ ــتالم األمانة العامة لألمم املتحدة املعاهدة املس ـ ـ ــجلة أو استفاق الدويل املس ـ ـ ــجم
ه تاريخ التس ـ ــجيم ،على أا يك ا تاريخ تس ـ ــجيم املعاهدات أو استفاقات اليت تس ـ ــجلها األمم املتحدة
تلقاقيا ه تاريخ بدء نفا ها بني ا نني أو أكثر من أارا ها.
المادة 7
ت ــدر ش ــهادة تس ــجيم م قعة من األمني العام أو ممثلا للطرف املس ــجم أو ال كالة املتخ ـ ـ ــة
أو ايهة ال ديعة ،وكذلا ،عند الطلب ،ألي ارف يف أي من املعاهدات أو استفاقات الدولية املس ــجلة.
وتتاا شهادات التسجيم أيضا للجمه ر من خالل ال ساقم اعلكةونية.
المادة 8
 - 1حيتفظ بالسـجم باللغتني اسنكليزية والفرنسـية .ويضـم السـجم يما يتعلق بكم معاهدة
أو اتفاق دويل بيانا مبا يلم:
(أ)

الرقم التسلسلم احملدد يف ترتيب التسجيم؛

(ن)

العن اا الذي حددتا األاراف لل ا؛

(ج)

أااء األاراف اليت أبرمل املعاهدة أو استفاق الدويل؛

(د)
وبدء النفا ؛

ت اريخ الت قيب ،والت ـ ـ ــديق ،وامل ا قة أو القب ل ،وتبادل و اقق الت ـ ـ ــديق ،واسنضـ ـ ــمام،

(ه )

مدة املعاهدة أو استفاق الدويل ،حسب اسقتضاء؛

(و)

اللغة أو اللغات اليت و عل هبا املعاهدة أو ال ا الدويل؛

(ز)
لا التسجيم؛
(ا)
-2
من هذا النظام.

اســم من يســجم ال ــا ،س ـ اء كاا ار ا أو وكالة متخ ـ ــة أو جهة وديعة ،وتاريخ
تفاصيم النشر يف ام عة معاهدات األمم املتحدة.
تدرج هذه املعل مات يف الس ــجم يما يتعلق أيض ــا بالبيانات املس ــجلة مب جب املادة 2

 - 3تبقى ن ـ
يف عهدة األمانة العامة.

املعاهدات أو استفاقات الدولية املســجلة ،إىل جانب بيانات الت ــديق،

المادة ٩
يكفــم األمني العــام أو ممثلــا أا يك ا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــم متــاحــا لعــامــة النــاع ،مبــا يف لــا من خالل
ال ساقم اعلكةونية.
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الجزء الثاني
اإليداع في الملفات والحفظ في السجالت
المادة 10
تق م األمانة العامة بإيداع املعاهدات واستفاقات الدولية يف ملفات وحفظها يف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت،
عدا تلا اخلا عة للتسجيم مب جب املادة  1من هذا النظام ،إ ا كانل تندرج من الف ات التالية:
املعـ ــاهـ ــدات أو استفـ ــاقـ ــات الـ ــدوليـ ــة اليت ت مهـ ــا األمم املتحـ ــدة أو واحـ ــدة أو أكثر
(أ)
من ال كاست املتخ ة؛
(ن) املعــاهــدات أو استفــاقــات الــدوليــة اليت حييلهــا أحــد أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األمم املتحــدة وتك ا
قد أبرمل قبم بدء نفا امليثاق ،لكنها تدرج يف ام عة معاهدات ع بة األمم؛
(ج) املعاهدات أو استفاقات الدولية اليت حييلها ارف ليس عض ـ ا يف األمم املتحدة وتك ا
قد أبرمل قبم أو بعد بدء نفا امليثاق و تدرج يف ام عة معاهدات ع بة األمم.
المادة 11
تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري أحكـام امل اد  2و  5و  8من هـذا النظـام ،مب مراعـاة مـا يقتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا اختالف اةـال،
على ريب املعاهدات واستفاقات الدولية اليت ت دع يف ملفات وحتفظ يف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت مب جب املادة 10
من هذا النظام.
الجزء الثالث
النشر
المادة 12
 - 1تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األم ــان ــة الع ــام ــة يف أقرن وق ــل ممكن يف ام ع ــة واح ــدة ريب املع ــاه ــدات
أو استفاقات الدولية املسـ ـ ـ ـ ــجلة أو امل دعة يف ملفات وحمف ة يف السـ ـ ـ ـ ــجالت ،باللغات األصـ ـ ـ ـ ــلية ،على
أا يلم لا تررة باللغتني اعنكليزية والفرنس ــية .وتنش ــر بالطريقة نفس ــها البيانات امل ــدق عليها املشـ ـار
إليها يف املادة  2من هذا النظام.
 - 2على أا لألمانة العامة اةق يف أس تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الن
دويل من إحدو الف ات التالية:

الكامم ألي معاهدة ناقية أو اتفاق

استفاقات احملدودة النطاق املتعلقة باملسـ ـ ـ ـ ــاعدة والتعاوا يف املسـ ـ ـ ـ ــاقم املالية أو التجارية
(أ)
أو اعدارية أو التقنية؛
(ن)

استفاقات املتعلقة بتنظيم املؤمترات أو اةلقات الدراسية أو اسجتماعات؛

(ج) استفاقات املقرر نشرها يف غري اجملم عة املشار إليها يف الفقرة  1من هذه املادة ب اسطة
األمانة العامة لألمم املتحدة ،أو وكالة متخ ة أو ات صلة.
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 - 3عند البل يف مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة ما إ ا كاا ينبغم نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الن الكامم ملعاهدة أو اتفاق دويل
من إحــدو الف ــات املــذك رة يف الفقرة  2من هــذه املــادة ،ت يل األمــانــة العــامــة اسعتبــار ال اجــب ألم ر
من بينها القيمة العملية اليت قد تتأتى من نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الن الكامم .أما املعاهدات واستفاقات الدولية اليت
س تعتزم األمانة العامة نش ـ ـ ــر ن ـ ـ ــها الكامم ،ت ص ـ ـ ــف على هذا النح يف الس ـ ـ ــجم ،مب العلم بأنا جي ز
يف أي وقل العدول عن قرار عدم نشر الن الكامم.
 - ٤جي ز ألي دولة أو منظمة حك مية دولية أا حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم من األمني العام على نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخة
من ن أي معاهدة أو اتفاق دويل يتقرر عمال بالفقرة  2من هذه املادة ،عدم نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره بالكامم .كذلا
تتيع األمانة العامة لألشخا العاديني نسخة يد ب مثنها من أي من هذه املعاهدات أو استفاقات.
 - 5تش ــمم اجملم عة املش ــار إليها يف الفقرة  1من هذه املادة ،يما يتعلق رميب املعاهدات
أو استفاقات الدولية املسـجلة أو امل دعة يف ملفات وحمف ة يف السـجالت ،املعل مات التالية على األقم:
رقم التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيم أو القيد ،وأااء األاراف ،والعن اا ،وتاريخ اعبرام ومكانا ،وتاريخ بدء النفا واريقتا،
واملدة (عند اسقتض ــاء) ،ولغات اعبرام ،واس ــم الدولة أو املنظمة اليت س ــجلتا أو أحالتا لإليداع يف ملفات
واةفظ يف السـ ـ ـ ـ ــجالت ،وإشـ ـ ـ ـ ــارة ،عند اسقتضـ ـ ـ ـ ــاء ،إىل املنش ـ ـ ـ ـ ـ رات اليت يك ا الن الكامم للمعاهدة
أو استفاق الدويل مستنسخا هبا.
المادة 13
تتيع األمانة اجملم عة املشـ ـ ـ ــار إليها يف املادة  12من هذا النظام عن اريق أي وسـ ـ ـ ــيلة إلكةونية
قد تت ا ر .وتق م بإرسال نسخ مطب عة من اجملم عة ألعضاء األمم املتحدة ،بناء على الطلب.
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