
 102/   /  المحاضرة الخامسة عشر                                                                                   التاريخ   

 

 

 الفرع السابع 

 انتهاء المعاهدات

 
 :هناك عدة حاالت النتهاء المعاهدات وكما يأتي 

 من تلقاء نفسها المعاهداتانتهاء  0أوال 
 

 ـ:ةتيتنتهي المعاهدة من تلقاء نفسها في الحاالت اال

 

 تنفيذ المعاهدة تنفيذا تاما ب 0 1

 

 00المعاهدات  إلنهاءوهذه هي الوسيلة الطبيعية  

  00فإذا عقدت دولتان معاهدد  معنةدا اةتدلت لهمن مدا  قدوض وفليدت عمن مدا التعامدات معنةدا 

 فان المعاهدة تصبح منتهية بإتمام التنفيذ 00وقامت الدولتان بتةفنذ ا هام ا همنا 

كوثيقرة مثبترة لتلتر ام الرذ  ترم  ال يحرو  دون االستهرهاد بهرا 00 غير  ان انهراء المعاهردة بتنفيرذها 

 تنفيذه اذا كان هناك ما يدعو الى ذلك

 بانتهاء االجل المحدد لسريان المعاهدة  0 2

 

نمددد المعاهدد  لد  فدان  دي هدذا ا مدي و 00اذا هان مةصوص في المعاهدد  اة دا تيدلج  مدي معدنن  

 اطلاف ا عالت المعاهد  واةقيت

 على ان تحققه يلغيها  00بتحقيق شرط فاسخ منصوص في المعاهدة  0 3

 

عمدى ان نيدتفتي  00عن اقمدن  معدنن  لألخلىهما لو اتفقت دولتان في معاهد  عمى ان تتةاعي ا دهما  

وتد  هدذا ا يدتفتاا بالفعدي واختدال يدهان ا قمدن  العدود   00 يهان ا قمن  في مصنله  بعد مد  معنةا 

فان احكام المعاهدة التي وضعتهم تحت سيادة الدولة الثانية ت و  وتنقضري  00 المتةاعلاالى الدولا 

 في مث  هذه الحالة

  مثرا  ذلرك مرا حردل إل لريم السررا  اذ وضرر تحرت اهر ام عصربة االمررم بموار  معاهردة ف سرا  ثرم اسررتفتى

 فاختا وا االنضمام أللمانيا 5391سكان السا  سنة 

  المعاهدةاستحالة تنفيذ نصوص ب 0 4

 

هاةت الدولا الثالثا  00 مة اث  ةتبت  لب بنن اثةنن  00هما لو عقدت معاهد  ت الف بنن ثالث دوي  

 نيت ني عمن ا القنا  بتةفنذ ةصوص المعاهد   ةه 00في  ي من هذه المعاهد  

  محل المعاهدة فناء الشئ 0 5

ثد  اختفدت المعندل  ةتنمدا  00 هما لدو ابلمدت دولتدان معاهدد  لتةحدن   قدوض هدي مة مدا عمدى معندل   

  ادث طبنعي



 ل احد اطراف المعاهدةازوب 0 6

 

 يا  ان نمي  بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات الاماعية 

 فبالنسبة للمعاهدات الثنائية ت و  ونقضي ب وا  احدى الدولتين المتعا دتين 

   ث  عالت ا دى الدولتنن المتعاقدتنن وفقدت التخصنا الدولندا 00هما لو عقدت دولتان معاهد 

فران المعاهردات التري عقردتها  00 لي  دولا ثالثا ل ا او لتقين  اقمنم دا بدنن بعدل الددوي  00

 ت و  وتنقضي  00الدولة التي فقدت الهخصية الدولية 

  ف دي تبقدى  اطلاف دا   ندرثل عمدى هناة دا  فدان عواي ا دد 00 الاماعيرةالمعاهردات اما

 المتعاقد  بالةيبا لمدوي ا خلىقائما 

 برضا الطرفين 0ثانيا 

 

 00بان نتفض الطلفان في المعاهد  عمى اة ائ ا او  00ص احة والليا اما ان نهون  

الثانيرة بحيل تحر   00 ن نعقد الطلفان معاهد  مدند  في ةفس مويوع المعاهد  ا ولىله 00 ضمنا 

 مح  االولى

  

 احد الطرفين وحده  بإرادة 0ثالثا 

 

 ـ:وذلك 00 ولو لم ي ضى الط م اآلخ  00ألحد ط في المعاهدة ان ينهيها  

 00االنسحا  او بالتخلي او 

 بفسخ المعاهدة في حاالت معينة 

 : االنسحاب 0 1

 

بعدد اعدالن  00 الطر فين ألحردعلرى امكران االنسرحا   00 في المعاهدات التي تنص اائ االنسحا   

تدلط  00فإذا ما اعمن ا د طلفدي المعاهدد  اةيد ابه عددت المعاهدد  مةت ندا  00الطلف ا خل بذلك 

 اتباع ما ةصت عمنه المعاهد  من تلوط خاصا بذلك

 

  00 اائ غي  واالنسحا   

   حا  مرا فرت يارو  االنسر 00 على انها تنتهي بانقضاء اا  معين 00اذا هان مةصوصا في المعاهد

 لم يقب  الط م االخ  بذلك

  على ان الغ ض منها تنظيم حالة دائمة  00نص فيها ص احة يكذلك المعاهدات التي 

  بليا الطلفنن إ و  نمهن  م ا  00 فت ياو  االنسحا  فيها 00همعاهدات ال دود 

 

هاةدت  وإذا 00  تظ  المعاهدة نافرذة فري حرا برا ي اط افهراف 00 اما في المعاهدات متعددة االط ام 

  00  االنسحا  منهااو  الغائهااو  انهائهاالمعاهد    تتيمن ةصا بتان 

  عد موافقا الدوي ا خلى فن ا ب إ  00فاةه   نمهن ا ةي اب مة ا او الغائ ا بعمي اةفلادج 



 مرن المبرادا االساسرية فري القرانون الردولي ان)هدذا المبددأ بةصده 1781بلوتوهوي لةدن ليدةا  وأهد 

الدولة ال يمكنها التحل  من االلت امات التي ت تبها المعاهدة إال بعرد موافقرة االطر ام المتعا ردة عرن ط يرا 

 مة ا( 65)اتفاقنا فننةا في الماد انيا  بذلك  أتالتو(االتفاا الود 

 

 فسخ المعاهدة 0 2

 

 ـ:ياو  لدولة تكون ط فا في معاهدة ان تعلن 

  عد  التعام ا بما ولد فن ا او 

   ا ئيا او  كلياوقف تةفنذ ا ها  المعاهد 

 ويهرت ط ان يكرون االخرت   00 وذلك اذا اخ  الط م االخ  بالت اماته المقر  ة فري المعاهردة

 اوه يا 

  (50 )وقد اهدت اتفاقنا فننةا ذلك في الماد 

 

  التغيير الجوهري في الظروف 0 3
 

ان تتغندل تمدك الحدلوف بعدد  ثثد  ن دد 00  د تب م في ظ  ظر وم معينرة 00 ان المعاهدات الدولية 

  00 تغننلا موهلنا  00 ذلك 

   00بمدى ا لتعامات المتبادلا بنن طلفن ا او اطلاف ا  اختالب نث ت دث  

  00عمى ة و نمعي ا يتملال با لتعا  ب ا غنل ممهن بالةيبا ل د او بعل اطلاف ا  

 ها ؟فه  ياو  للدولة ان تنسح  من المعاهدة الم تبطة ب

 

استنادا الرى  00مواع اة اا المعاهدات او ا ةي اب مة ا  00(  56 )لقد اقلت اتفاقنا فننةا في الماد  

 :التغيي  الاوه   في الظ وم اذا تواف  اله طان التاليان

 الرتضاء االطراف االلتزام بالمعاهدة هاما اذا كان وجود هذه الظروف قد كون اساسا  0 أ

 تغيير تبديل جذري في نطاق االلتزامات التي يجب ان تنفذ مستقبال طبقا للمعاهدة الاذا ترتب على  0 ب

 
 ـ:في الحالتينمن اتفا ية فيينا  26لكن تغيي  الظ وم ال يمكن االستناد عليه طبقا للمادة  

 اذا كانت المعاهدة منشئة لحدود 0ا

 00الجوهري نتيجة  اذا كان التغيير 0 ب

  اخالي الطلف بالتعا  طبقا لممعاهد  او 

 التعا  دولي اخل في المعاهد  بلج 

 

 

 
 

 



 ظهور قاعدة امرة جديدة من قواعد القانون الدولي العامة 0 رابعا

 

فدان  00 اذا ح لت قاعد  امل  مدند  من قواعد القاةون الددولي العامدا( 56)تةص اتفاقنا فننةا بالماد  

 ونةت ي العمي ب ا  00أج معاهد  قائما تتعالل مع هذه القاعد  تصبح باطمه 

 القاعردة الع فيررة  نهررأةعلرى  مثالهرا المعاهردات المنظمررة لتارا ة ال  يررا السرابقة فري اب امهررا

 االم ة التي تحظ  االتاا  بال  يا

 الحرب 0خامسا 

  0 0 الدوي المت البا وقت اليم تعد ال لب من ايباب اةقياا المعاهدات التي هاةت تلبط  

  ـ:غي  ان اث  الح   في المعاهدات يختلم باختتم انواع المعاهدات لذلك يا  التميي  بينها 

 بقيام حالة الحرب تتأثرالمعاهدات التي ال  0 1

 

  00 المعاهدات التي يكون موضوعها  0أ

 و همعاهدات ال دود 00   الا دائما نحتة 

  ا قالن  ومعاهدات التةاعي عن 

 المعاهدات الملتبا ل قوض التفاض دولنا 

 المنظمة                  1001 المعاهدات التي يكون موضوعها تنظيم حالة الحرب نفسها مثل اتفاقية الهاي لسنة 0 ب

 للحرب البرية       

وبقي   00اطرافها فقط ي حالة اذا نشبت الحرب بين بعض المعاهدات الجماعية او المتعددة االطراف ف 0 ج
 00فيان الماادي ة قىقيا ييارية في  عاليال الي وي المحايي ة فدميا بدي     00 االطراف االخرون في  االية اديا 

  00 ف  عالال دذه ال وي مع ال وي المتحاربة وأيضا

 العمي  ونيتلةف  00 ولهن نقف العمي بالمعاهد  في عالقات الدوي المت البا طنما قنا  ال لب بنة ما

  00 ب ا بعد اةت اا ال لب

 ان الح   تؤد  الى و م س يان المعاهدة الاماعية في عت ات الدو  المتحا بة فقط أي 

 المعاهدات التي تنقضي بقيام حالة الحرب 0 2

 المعاهدات الثنائية التي ت بط بين الدو  المتحا بة 00تةقيي بقنا   الا ال لب  

 00 همعاهدات الصداقا و 

 00  ين الموال و 

 00 المعاهدات التمالنا وا قتصادنا والمالنا و  

 التي تةتا  قوقا للعانا الدوي المت البا 

ان قطع العالقات الدبلوماسيية فيميا بيين اليدول المتعاقيدة ال يترتيب علييه انهياء المعاهيدة وال وقي   0 سادسا

 بيأيدون ان يؤثر عليها قطع العالقيات الدبلوماسيية  00 بل تظل سارية ونافذة بين اطرافها  00 ب ا   العمل

وقيد  00 إال اذا كان قيام العالقات الدبلوماسية او القنصلية ضيروريا لتطبييق المعاهيدة 00وجه من الوجوه 

 ( 63)اكدت اتفاقية فيينا هذه القاعدة في المادة

 

 


