
 
  فعالية الوكالة الخاصة بالمعاھدات

  معلومات إجرائية من مكتب الشؤون القانونية

  
  معلومات عامة

ا،  ا أو إقرارھ راف أو صكوك قبولھ ددة األط دة متع ى معاھ ة عل دول الموقِّع ون صكوك تصديق ال يجب أن تك
يس وكذلك صكوك انضمام الدول غير الموقِّعة إلى تلك المعاھدة، صادرة وموقََّعة من  ة أو رئ يس الدول طرف رئ

ا أنھا والتحفظات عليھ ات بش . الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية، وينبغي أن تتضمَّن تلك الصكوك كل اإلعالن
  :ويجب أن يتضّمن الصك الصحيح الذي تبدي فيه الدولة موافقتھا على االلتزام بمعاھدة معّينة ما يلي

 عنوان المعاھدة؛  

  ِّع على الصك ومنصبه؛االسم الكامل للشخص الموق  

  ،ا ا أو إقرارھ ا أو قبولھ ق التصديق عليھ إبداء موافقة الدولة على االلتزام بالمعاھدة المعنية عن طري
  أو االنضمام إليھا، حسب االقتضاء؛

 نص التحفظات أو اإلعالنات، إن ُوجدت؛  

 تاريخ التوقيع ومكانه؛  

  الخارجيةتوقيع رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون.  

  .ولن ُتقبل سوى النسخ األصلية لھذه الصكوك

  معلومات محددة عن المعاھدات المعروضة

ة  ة وھي مفتوح دول الموقعِّ ب ال ا من جان ا أو إقرارھ ا أو قبولھ ة للتصديق عليھ دات المعروضة قابل ل المعاھ ك
ة   .لالنضمام إليھا من جانب الدول غير الموقعِّ

ة الما ة الحماي ة وتعديل اتفاقي واد النووي ة للم ة(دي ة المادي ة الحماي اذ في )اتفاقي ز النف ذي دخل حّي ار ٨، ال ايو /أي م
دة في ٢٠١٦ ل األطراف المتعاق راره من قِب ه أو إق ه أو قبول ، ليس معاھدة منفصلة وھو معروض للتصديق علي

ة ا. اتفاقية الحماية المادية ة الحماي ا في اتفاقي ُد طرًف ة ليست بع إنَّ أي دول ى لذا ف ة وترغب في االنضمام إل لمادي
ا (صك انضمام إلى اتفاقية الحماية المادية ) أ: (التعديل ينبغي أن تودع أو صك تصديق عليھا أو قبولھا أو إقرارھ
داًل من . وصك تصديق على تعديل االتفاقية أو قبوله أو إقراره) ب(؛ )إذا كانت دولة موقِّعة ويمكن لتلك الدولة، ب
وِدع صك ه عن ذلك، أن ت ر في داً تعبِّ ة ) أ(اً واح ة المادي ة الحماي ى اتفاقي ى االنضمام إل ا عل أو التصديق (موافقتھ

ه أو ) ب) (عليھا أو قبولھا أو إقرارھا إذا كانت دولة موقِّعة ة أو قبول ديل االتفاقي وموافقتھا على التصديق على تع
  .إقراره

 



  
  ٢الصفحة 

 
 
  

اريس أو صكوك وال يمكن قبول صكوك التصديق على البروتوكول المشترك  ة ب بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقي
ة عن  ا بشأن المسؤولية المدني ة فيين ا في اتفاقي دول األطراف إم ه، سوى من ال قبوله أو إقراره أو االنضمام إلي

  ).اتفاقية باريس(األضرار النووية أو اتفاقية المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية 

كوك ال ول ص ن قب ة وال يمك رار النووي ن األض ي ع ويض التكميل ة التع ى اتفاقي ديق عل ويض (تص ة التع اتفاقي
أو صكوك قبولھا أو إقرارھا، وكذلك صكوك االنضمام إليھا سوى من دولة تكون طرفاً متعاقداً إما في ) التكميلي

اريس، أو من  ة ب ة أو في اتفاقي ة عن األضرار النووي ا بشأن المسؤولية المدني ا اتفاقية فيين ن أنَّ قانونھ ة ُتعل دول
الوطني يمتثل لألحكام الواردة في مرفق اتفاقية التعويض التكميلي؛ وباإلضافة إلى ذلك، وفي حالة دولة توجد في 

إنَّ ١٩٩٤يونيه /حزيران ١٧أراضيھا منشأة نووية، حسب التعريف الوارد في اتفاقية األمان النووي المؤرخة  ، ف
  .ھا سوى من دولة تكون طرفاً متعاقداً في تلك االتفاقيةمثل ھذه الصكوك ال يمكن قبول

رار أو انضمام  ول أو إق داع صك تصديق أو قب ا إي ة من الحكومات إبالغه بنّيتھ ويرجو مكتب الشؤون القانوني
ل  ة، قب دات المعروض ن المعاھ دة م أن أي معاھ طس/آب ٢٤بش ات  ٢٠١٨ أغس اذ الترتيب نى اتخ ى يتس حت

  .تغطية إعالمية مناسبةالضرورية، بما في ذلك 

  


