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 السيد الرئيس،،
 

 بطلب  ادارج 
ً
في جدول أعمال “ تعزيز إطار املعاهدات الدولية وتعزيزه”البند املعنون اخذنا علما

حيلالدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة ، الذي 
ُ
 لجنة السادسة. إلى ال أ

االعتراف بأن اللوائح الخاصة بتسجيل املعاهدات )التي تمت مراجعتها في اوال  من االقرار   و   والبد

 . واإلختالل م( قد عفا عليها الزمن ، في ضوء املمارسة والتكنولوجيات الجديدة  1978عام 

لك نأمل ان كما ذكرت لذ، أمر واضح وجلى جغرافيا عندما يتعلق األمر بتسجيل املعاهدات ال

خصصة الستعراض اللوائح التنفيذية لتنفيذ املادة تيخلق إدراجه منصة ماملذكرة التفسيرية  ان 

وذلك ،  70/118)ب( من القرار  8على النحو املطلوب في الفقرة  ..من ميثاق األمم املتحدة 102

ت ونشرها ، على النحو في تنقيح اللوائح ، بهدف إعادة تأكيد أهمية تسجيل املعاهدا للنظر 

من امليثاق ، وتشجيع الدول على مواصلة تقديم املعاهدات  102املنصوص عليه في املادة 

االعتراف بدور الوديع )غير  و ( ؛ 1استعراض الشروط املوضوعية للتسجيل )املادة  ؛و للتسجيل 

العامة واألحكام ذات األمم املتحدة( في تسجيل املعاهدات ، بما يعكس املمارسة الحالية لألمانة 

، وما إلى ذلك( (؛  3، الفقرة  1بشأن قانون املعاهدات )املادة  1969الصلة من اتفاقية فيينا لعام 

توضيح وتبسيط الشروط اإلجرائية التي يجب على الدول تلبيتها عند تقديم معاهدة للتسجيل و 

امها )وال سيما موقع مجموعة االعتراف باملزيد من املوارد اإللكترونية واستخدو ( ؛ 5)املادة 

النظر فيما إذا  و ( ؛ 9معاهدات األمم املتحدة( كأداة متكاملة في عملية التسجيل والنشر )املادة 

( تلبي على النحو املناسب احتياجات الدول األعضاء ، 12كانت االحتياجات الحالية للنشر )املادة 

جليزية والفرنسية ، وقائمة املعاهدات الخاضعة وال سيما اشتراط ترجمة املعاهدات إلى اللغتين اإلن

للنشر املحدود والعالقة بين األمم املتحدة سلسلة املعاهدات وسجالت املعاهدات واملجموعات التي 

تحديث األساليب املستخدمة لنشر  وكذلك تحتفظ بها الدول األعضاء أو الكيانات األخرى ؛ 

ل املثال عن طريق استبدال شرط إصدار بيان شهري املعلومات عن املعاهدات املسجلة ، على سبي

( مع اتباع نهج يزيد من فعالية املوارد اإللكترونية ، مثل مجموعة 13باملعاهدات املسجلة )املادة 

  .معاهدات األمم املتحدة موقع الكتروني
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 ،،السيد الرئيس 

 

ستتتتجيل ، متتتتع التأكيتتتتد فتتتتي عمليتتتتة التل يبتتتتدو هتتتتو الخيتتتتار االنستتتتب استتتتتخدام الوستتتتائل اإللكترونيتتتتة ان 
الوقتتتتتتتت نفستتتتتتته علتتتتتتتى أن بعتتتتتتتج البلتتتتتتتدان الناميتتتتتتتة ال تتتتتتتتزال تواجتتتتتتته تحتتتتتتتديات فتتتتتتتي الوصتتتتتتتول إلتتتتتتتى هتتتتتتتذه 

 ؛ مما يستدعى تقديم العون الفني املناسب لها بناء على طلبها التكنولوجيات

 

 السيد الرئيس ،،

 

ابرام املعاهدات تعبير عن السيادة. ووجه ذلك ان الدول في تعاملها في ابرام املعاهدات انما تريد 

االلتزام بما تتعاهد عليه  في هذه املعاهدات على سبيل االلزام العلى سبيل الخيار وانما في تعاملها 

تعاهدي تفرضه هذه هذا  قد بلغت حد التواتر املنش ئ لعقيدة قانونية مفادها ان هذا النظام ال

العقيدة. وذلك الن الدول التي تبرم معاهدة ما مضطرة لاللتزام بها النها ال تجد باملقابل من الدول 

من يترك لها الخيار  في  ذلك الن الغرض من التعاهد في املعاهدة هو العمل بها ال الخيار فيها.  

امل هكذا وذلك لعدم وجود سلطة دولية والدول في تعاملها هذا ال  تحتاج الى من ياذن لها ان تتع

عليا فوق الدول لها سلطة االذن ،وانما تستند في تعاملها هذا الى قانونها الدستوري الذي يفوض 

 من يعبر عن ارادتها في ابرام املعاهدات. 

 

 السيد الرئيس ،،

 

ان املعاهدات عدة العامة هي ال يمكننا ان نتحدث عن تسجيل املعاهدة دون ان نشير الى ان القا

الدولية ال تسري اال بين أطرافها وال تترتب أثارها اال في مواجهتهم ، سواء كانت هده اآلثار حقوقا او 

التزامات ،  لدا فهي تفرض إطارا للتصرفات وقواعد السلوك ال تتجاوزه الدول املتعاقدة فيما بينها 

اجب احترام العهود وااللتزامات التي ،فاملعاهدة تكون ملزمة لجميع الدول األعضاء التي عليها و 

تتقيد بها وتنفيذها بصورة عادلة وبنية حسنة . ومن هنا نجد أن أثار املعاهد تكون ملزمة ملن يقبل 

 ، دته اتفاقية فيينا بسمو املعاهدةبها.وهي سامية على على سائر التشريعات الداخلية ، هدا ما أك

 .تبرمها ، هو من املبادئ األساسية للقانون الدوليوهكذا فان احترام الدول للمعاهدات التي 
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تنتج املعاهدة أثارها بين أطرافها وال تنتقل هده اآلثار الى الغير ،بحيث ال تمنحهم حقوقا وال تلزمهم و 

حيث  1969,1986بالتزامات اال برضاهم وهدا ما دعت اليه اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 

 .دة نافدة تكون ملزمة األطراف وعليهم تنفيذها بحسن نيةكل معاه» 26نصت املادة 

 

 السيد الرئيس،،

 

.. ختاما فاننا نبارك خطوة تضمين هذا املوضوع الهام ضمن بنود وموضوعات اللجنة السادسة 

بناء القدرات ملساعدة الدول األعضاء في هذا املجال ،  جهده في قسم املعاهدات ونأمل ان يواصل 

أن تنظر في اتخاذ  العامة منلجمعية امكن ونامل ان تت صلة هذه الجهود وتعزيزها ؛وأنه ينبغي موا

تدابير ملعالجة أوجه القصور الحالية في تسجيل املعاهدات من خالل بناء القدرات ، واملنشورات أو 

 .املساعدة التقنية ، وكذلك تلك التي تكفل نشر سلسلة املعاهدات في الوقت املناسب

  
ً
 على حرية دخول الدول في اي واألمل دوما

ً
 في  ان يتم احترام القواعد الرئيسة  للمعاهدات تاكيدا

التزام تريده دون ان يفرض عليها  ..وان تحترم الجماعة امللتزمة الطرف غير امللتزم  وان تنفذ 

 التزامتها بحسن نية.
 

 

 ،،وشكرا السيد الرئيس


