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 الفرع الثالث

 تنفيذ المعاهدات

 
  تتضمن المعاهدات عادة نصا يحدد التاريخ واإلجراءات التي تصبح معها المعاهدة نافذة المفعول 
  ما اقتا الاالل ااو  تبادل التتدالاتد فالمعاهدة تصبح نافذة منن وتنت  00وفي حالة عدم وجود نص

  لتتدلاتد افيالتمكد التمعا 
 

  ـ:قتنفاذالتمعدهلل ااثارامسدئ اعلالةامنهدامدااتد 
 لتمعدهلل اتب التتنفاذبآثدرا 
 قمدااتد ابتدراخالتبلءابتنفاذالتمعدهلل التثندئاةالقالتجمدعاة 
  قمنهدامدااتعلقابتنفاذالتمعدهلل اللخ التلق 
 قتندز التمعدهلل امعالتتشراعالتللخلي 

 

 اثار المعاهدات قبل التنفيذ 0اوال 
 عدم افساد الغرض من المعاهدة  0 2

 يفترض بالدولة عدم افساد الغرض من المعاهدة قبل دخولها دور النفاذ 

 من اتفاقية فيينا (21)وقد اشارت بذلك المادة
 تطبيق بعض شروط المعاهدة قبل دخولها دور النفاذ  0 1

  وينتم ذلنع عنندما تتضنمن المعاهندة بعنو اللنروي التني يجن  تح ي هنا تبنل ان تصنبح المعاهندة  ام نة
 ل تنفيذوتاب ة 

 فإذا  انت تنص ع ى التصديق اضيرت الدول االيراف الى ال يام بهذا االمر تبل مبالرة التنفيذ 
  تنفيذ المعاهدة بصورة مؤقتة 0 3

  00يم ن تنفيذ المعاهدة او جزء منها بصورة مؤتتة لحين دخولها دور النفاذ 

  00اذا ما نصت المعاهدة ع ى ذلع  
o  ما لو اتف ت الدول المتفاوضة ع ى تنفيذ المعاهدة بصورة مؤتتة منذ التوتيع ع يها وخالل مدة 

 فإذا لم يصدق ع يها توتف مفعولها  00معينة او لحين التصديق ع يها 
o   وغالبا ما تتبع هذه الصيغة في المعاهدات المنلئة ل منظمنات الدولينة حينك ي نون الغنرو منن

 الضرورية إلدارة وسير المنظمة السماح بإتامة االجهزة
 تطبيق المعاهدة على مراحل  0 4

  وإنما تحدك بعو  00فإنها ال تيبق ب ام ها  00 ثيرا ما يحصل حتى بعد دخول المعاهدة دور النفاذ
فنال تنندخل  00فننان تنفينذ المعاهنندة يجنزم الننى مراحنل متتابعننة  00بعبننارة اخنر   00االثنار المحندودة 
 إال بعد اتمام المرح ة النهائية 00فيذ ال امل المعاهدة نياق التن

  وان التزامنات الندول  00ومعنى ذلع انها تحتوي ع نى نظنام تندريجي ل تنفينذ ينتم بعند مندة منن النزمن
 إال بعد مرور هذه المدة 00االيراف ال تصبح  ام ة 

   انت ال لمدةمثال ذلع معاهدة روما المنلئة ل جماعة االتتصادية االوربية ف د نصت ع ى فترة 
وفني  نل مرح نة تيبنق بعنو نصنوص  2790سنة مجزاة الى اربعة مراحل تصنل حتنى عنام ( 21)

 منا نصنت  00المعاهدة واالنت ال من مرح ة الى اخر  يصار ب نرار خناص منن االجهنزة المختصنة 

 المعاهدة ع ى ام انية تمديد او اختصار المراحل في بعو الحدود



 لمعاهدات الثنائيةتاريخ البدء بتنفيذ ا 0ثانيا 
  اكااق ابساافالتفاادقالتاالق ا 00ان تنناريخ دخننول المعاهنندة حيننز التنفيننذ  بالنسننبة ل معاهنندات الثنائيننة

اـ:لالطرلفافاهدالمداعنل

  00التوتيع ع ى المعاهدة او  

  00تاريخ استالم  ل يرف مذ رة اليرف االخر في حالة تبادل المذ رات او  

  00تاريخ تبادل التصدي ات 

  بم تضنى لنري صنريح منصنوص ع ين   00يحصل ان تدخل المعاهدة دور النفاذ بعد مدة معينة وتد
  ان ي ون مثال ستة الهر بعد تبادل التصدي ات 00في المعاهدة  

 

 تاريخ البدء بتنفيذ المعاهدات الجماعية 0ثالثا 

 
 ـ :ان دخول المعاهدات الجماعية دور النفاذ يختلف باختالف المعاهدات

 

 المعاهدات ذات الطابع الشخصي 0 1

 

  فانن  ي تضني فني هنذه المعاهندات تبولهنا منن  00مي التي ي ون فيها للخصية المتعاتدين محل اعتبنار
 حتى تدخل دور النفاذ 00والتي وتعت ع يها  00تبل جميع الدول التي لار ت في المفاوضات 

o  ى ايداع جميع التصدي ات تبل التي نصت ع 00وح ف االي سي  00مثل السوق االوربية الملتر ة 
 المبالرة في التنفيذ

 

 المعاهدات الجماعية العامة 0 2

 

  ـ:هندااجفالتتماازابا التجدها امتندتضا 

  ـ: لالتجدهالالق 
  وإخضنناع دخننول المعاهنندة دور النفنناذ ع ننى  00ير ننز ع ننى الصننفة لننب  التلننريعية ل معاهنندة

 تبولها من عدد ت يل من الدول 
  00الذي ينص ع ى ان الميثاق يندخل دور النفناذ  00  2711مثالها ميثاق التح يم العام لسنة 

  0حالما تودع دولتان في االتل وثائق انضمامها 
 

 المدالالتجدهالتثدنيا
 اتضام افايالبلافالتبادال الخضاد الخاق التمعدهالةالقرالتنفادذا 00 قهقالتسدئلافيالتقت التبدضر

ال التمعدهلةالتجمدعاةالتعدمةالتتياالااطبتهداعللاكدفا00علىاتبقتهدام اعللاكدفام التلق اا00
 ا00الاتكق ااتهداجلقىابتاتاةاا00م التلق ا

 قم التمعلقمال اتبلالالتلق ااتقتافاعلاىاكا امعدهالةالذاالاتقجالاتدعالةاعدماةابهاذلا
   لتدلل

  فمثال اتفاتية فييننا ل نانون المعاهندات جع نت دخنول هنذه االتفاتينة دور النفناذ منن اينداع
فني حنين ان اتفاتينة تنانون البحنار لعنام  00( 18م )ل تصديق او االنضمام(53)الوثي ة 
 (501م )من وثائق التصديق او االنضمام(00)جع ت النفاذ بعد ايداع الوثي ة  2711

 
 



 

 ان المعيار الذي يسمح بدخول المعاهدة دور النفاذ  00فيابعضالتنمدذجام التمعدهلل اقم التمالبظا
وان تنفيننذ  00مي اهميننة النندول التنني تب ننت  00 قتكاا امعااادرالتنقعاااة 00لننيف ف نني معيننار ال ميننة 

 المعاهدة يتوتف ع ى تبول هذه الدول 
  ل التماثادقااقضاعا)ع نى(اا3فا110)االنذي ننص بالمنادة ماثدقالالمامالتمتبالةوخير مثال هو

مقضعالتتنفاذامتىالقلعا اتدالاتدتهدالتالق التخمائاللئماةالتعضاقاةافايامجلائالالما اقدبلبااةالتالقتىا

 ا0لالخرىالتمقتعةاعلاها
 

 علىال اتنفاذالتمعدهلةاابالدابعالا 00 لنهداتنص قم التمالبظالاضدافيالتمعدهلل التمتعللةالالطرلف
اتدلاتد افترةامعانةام الالل اعللامعا ام الت

 ع ى ان تنفينذ هنذه المعاهندة يبندم ( 18)مثال اتفاتية فيينا ل انون المعاهدات ف د نصت في المادة
 0ل تصديق او االنضمام  53بعد ان ضاء ثالثين يوما من تاريخ ايداع الوثي ة 

 

 ا بمجنرد فنان المعاهندة ال ت نون نافنذة فنور 00 لمدابدتنسبةاتللقتةالتتياتنظمالتىالتمعدهالةابعالالتنفادذ
 وإنما ي ون بعد فترة زمنية معينة  00انضمامها 

  تنفنذ المعاهندة بالنسنبة ل ندول التني اودعنت  18مثال معاهدة فيينا ل انون المعاهدات فني المنادة
 يوم من تاريخ االنضمام( 50)وثي ة االنضمام بعد ان ضاء

 

 تنفيذ المعاهدات داخل الدول  0 رابعا

 
قتساارفافاايامقلجهااةالالفاارللاا00اتلتدئاااداللخاا التاالق ندفااذةاا00لقتااادااندفااذةالتهاا اتعتباارالتمعدهاالةا 

 اكنشرهدالقالدللرهدافياشك اتدنق ا؟لمااتتضياتنفدذهدالتخدذالجرلءاتشراعياللخلياا00قلتمبدكما

افيالتقلتعال اب اهذهالتمسدتةاارجعالتىالتتدنق التللخلياتك القتةا 

تمننام ابرامهننا دون حاجننة الننى بفنني ح ننم ال ننانون هننناع دول تنننص دسنناتيرها ع ننى اعتبننار المعاهنندات  

 تلريع داخ ي 

 قاكق اتلمعدهلل اتامةاتدنقناةاملزمةافيامقلجهاةالالفارللاقلتمبادكماتسادقفاتاماةالتتشاراعا

  لتللخلي

 

ان هنذا الدسنتور وجمينع )لتقالاد التمتبلةالالمراكاةابمقجفانصالتمدلةالتسدلسةاما التلساتقرففيا 

بموجنن  هننذا (المعاهنندات التنني ابرمتهننا وسننوف تبرمهننا الواليننات المتحنندة تعنند ال ننانون االع ننى ل دولننة 

 ـ:تمازابا انقعا ام التمعدهلل النص فان الواليات المتحدة االمري ية 

 قهيالتمعدهلل اذلتاةالتنفدذ:لالقتى 

  ال تحتاج  الى تلريع لجع ها سارية  00مي التي ي ون بيبيعتها او بم تضى نص صريح فيها

اا0المفعول في المجال الداخ ي 

 م اتب التمبدكمالالمراكاةالق ابدجةالتىاتشراعااخدصهداباثااجرفاتنفاذا 

 ا

 الذلاكدن االاذلتاةالتنفدذ:لتثدناةلمدا

 فنان المحنا م االمري ينة ال تيب هنا حتنى يصندر هنذا  00 مي ال بد لتنفينذها منن صندور تلنريع خناص

 ومثالها ايضا سويسرا والدول االلترا ية ساب ا 00التلريع 



قهندكالق الخرىاتنصالسدتارهداعلىاقجقفالتخدذالجرلءل اتشراعاةاللخلاةابتىاتدبحالتمعدهلةا 

 (00)افيالتمدلةسدراةالتمفعق افيالتمجد التللخلياقم اهذهالتلسدتارالستقرالتنمسدا

ا

  لمدافيابراطدناد 

 

  فد التمعدهلل 

  او  باألفرادالتي تمف ح وتا خاصة 

  تتضمن تعديل في ال انون العرفي او التلريعي او 

  التي تفرو التزامات مالية جديدة ع ى الح ومة البرييانية او 

  التي تمنح التاج س يات اضافية 

  و ذلع المعاهدات التي ينص فيها صراحة ع ى لروي مواف ة البرلمان او 

 التي تتضمن تنازال عن ات يم بريياني 

 ثنم يصندر  00 اتتضياتنفاذاهذهالتمعدهلل ال ااقلفقالتبرتماد اعلاىالتمعدهالةاتبا التتدالاقاعلاهاد

 00انون الب ند حتنى ت نون جنزءا منن تن 00دمج المعاهدة صراحة في ال نانون النداخ ي يتلريع خاص 

 ويجري اصدار هذا التلريع تبل التصديق ع ى المعاهدة  00 وتسري في مواجهة االفراد والمحا م 

 

 00نافذة المفعول بمجرد التوتيع ع يهنا  تصبح فأنها 00 لمدالالتفدتد الالللراةالتتياتعتلابشك امبسط 

 قلتتقلنا التللخلاةشراطةال االاتتعدرضا 00وال تحتاج الى تصديق او الى تلريع خاص 

  السكنلندفاةقتساراعلىاهذلالتمسلكالتبراطدنيابعضالق التكقمنقتثاكدتهنلاقلتلق ا 

 

 قفيافرنسدا 

  ـ:تماازابا انقعا 

 00 بعلانشرهداإالالاتدبحاندفذةااهدفأنلتمعدهلل التمعلةاتلتطباقا 

 لالتفدتد التمدلقالقالتمعدهلل القا)ل  1501م التلستقراتسنةا(00)قتلاند اعلىاذتكالتمدلة

 (تتغلفامنذانشرهداعلىالتتقلنا التفرنساةا00لتمقلفقاعلاهدابقجهادباحا

  كمادال ا 00  هاقالتنشار 2731لذلع فان االجراء الوحيد الذي ي تضي  الدستور الفرنسي لسنة

 لتمنشقرةارلتمبدكمالتفرنساةاترفضاتطباقالتمعدهلل ابا

ا

 فاد الجارلءا 00 ما اتبا التمبادكمالتفرنسااةالمدالتمعدهالل التتاياتكاق امعالةاتلتطبااق

 لتنشرافيالتنظدمالتللخلياالااكق املزمدا

  ومن ذلع االتفاتات التي ع دتها الح ومة الفرنسنية منع الوالينات المتحندة االمري ينة فني

ايار معاهدات ح ف االي سي بخصوص وجود ال وات االمري ينة فني االت نيم الفرنسني 

 معاهدة لمال االي سيتبل خروج فرنسا من منظمة  00

 

 

 

 



  لمدافيالتعرلق 

  لم يلر الى مسألة نفاذ المعاهندات داخنل العنراق بنا ثر  1003الدائم لسنة فان الدستور

يمنارف مج نف النوزراء التفناوو بلنأن المعاهندات )سادسنا -(10)من نص في المنادة 

 (واالتفاتات الدولية والتوتيع ع يها او من يخول 

 يتنولى رئنيف الجمهورينة المصنادتة ع نى المعاهندات واالتفاتنات )ثانيا -(95)وفي المادة

الدولية بعد مواف ة مج ف النوا ،وتعد مصادتا ع يها بعد مضي خمسنة علنر يومنا منن 

 (تاريخ تس مها

  والعمنل يجنري فني العنراق ع نى التصنديق ع ننى  نل معاهندة ب نانون تصنديق ينلنر فنني

ذلع تصننبح المعاهنندة نافننذة داخننل الجرينندة الرسننمية وتنلننر معنن  نصننوص المعاهنندة ،وبنن

 العراق ولها من ال وة ما لسائر ال وانين الداخ ية سواء بسواء

 

 التنازع بين المعاهدة والتشريع الداخلي 0 خامسا

 

ل اتنفاذالتمعدهلل اللخ التلق اتلااؤلفافيابعضالالباد التاىابداق اتنادز اباا البكادمالتمعدهالةا 

 ا0لتلقتةاقبا البكدماتشراعهدالتللخلياالتتياترتبطابهد

فدفاطراقااسلكالتتدضيالتقطنيالذلاقجلالمدمهانددافايالتتادنق التاللخليااتعادرضاماعاناصاقلرلا 

افيامعدهلةاعتلتهدالقتته؟لاطبقالتتدنق المااطبقالبكدمالتمعدهلة؟

  المعاهندة ان حل هذه المسالة امام المحا م الوينية يتوتنف ع نى وجنود ننص دسنتوري ي ضني بتغ ين 

 ع ى ال انون الداخ ي او انعدام  

 في حالة وجود نص دستوري  0 1

 

 ل السدتارابعضالتلق اتنصادرلبةاتغلافالتمعدهلل اعلىالتتقلنا التللخلاةا 

ع ننى ال ننوانين  2731مننن دسننتور سنننة ( 33)ففنني فرنسننا تتغ نن  المعاهنندات منننذ نلننرها يب ننا ل مننادة 

 سويسرا تتغ   المعاهدات ع ى ال انون الداخ ي حتى لو  ان ال ح او ذلع في  00الداخ ية الفرنسية 

 في حالة عدم وجود نص دستوري 0 2

 

 :اجفالتتماازابا ابدتتا  

ا

 عنلمدااكق التتشراعاسدبقاعلىالتمعدهلةا0الالقتى 

 نلمدااكق التتشراعاالابتداتهدعا0اقلتثدناة  

 

 ىففيالتبدتةالالقت 

  ويهمننل ال ننانون  00اذ ييبننق نصننوص المعاهنندة  00ي  نني ال اضنني الننويني ايننة صننعوبة ال

دفا 00 ال نوانين منن حينك الزمنان النذي يح نم تننازع المبندموذلع باالسنتناد النى  00الداخ ي 

قبماادال التمعدهاالةاماا اباااثالتتااقةاتعاادل ا 00مبااللانسااخالتتاادنق التساادبقابدتتاادنق التالبااقا

 لتتدنق التتلاماانسخاقالغيلتتدنق افتعتبرافياهذهالتبدتةابمثدبةاتدنق اجلالا



 

 لمدالتبدتةالتثدناة 

 ـ:فد التتدضيالتقطنياامازابا ابدتتا الذلاكد التتشراعاالبتداتلمعدهلة 

ا

 لتتشراعالتالبقام اباثامقتفهام التمعدهلةابدتةاسكق القابمقض 

 قبدتةاثبق اناةالتمشر ابقضقحاقدرلبةافيامخدتفةابنقلالتمعدهلةالتسدبتة 

  ففيالتبدتةالالقتى 

بنل انن  اراد ضنمنا  00ان الملنرع لنم ي صند مخالفنة المعاهندة السناب ة  00 افترضالتتدضيالتقطني 

  00حق الاالحتفاظ بها وتيبي ها الى جان  تيبيق اح ام التلريع ال

 00ق بين المعاهدة والتلريع الالحق ومن ثم يسعى الى التوفي 

 ا00قابتقالتتدضياذتكا 

  ووسني ة هنذه  00 إلعمالهناانمنا يتنرع مجناال  00ع ى اساف ان  ل تلريع يتننازع منع معاهندة سناب ة

  --- هيالستثندءالتبدتةالتتياامك افاهداتطباقالتمعدهلةام ابكمالتتشراعالتالبق 00االعمال 

 00 وع ي  يفترو ال اضي 00فيما بين دول معينة  فالمعاهدة ال تع د اال 

  هنو تيبي ن  ع نى االجانن  ممنن ال  00ان الم صود من التلريع الالحنق النذي يتعنارو منع المعاهندة

فنال يسنري  00 امنا االجانن  النذين تنرتبي بالدهنم بالمعاهندة 00 ت ون بالدهم يرفا في ت نع المعاهندة

 ع يهم التلريع الالحق

 

 لتثدناةالمدافيابدتةا 

  التوفيق  على القاضي الوطنيفيتعذر  00 وضوح نية المشرع في مخالفة المعاهدة السابقةوهي حالة

  00بين المعاهدة والتشريع الالحق على اساس النية المفترضة للمشرع 

 ان يربدق التشدريع الالحدق ويهمدل المعاهددة  فيضدرر القاضدي الدوطني النها غير واردة في هذا الصددد

وان ادى ذلككا الككى ان تتدمككل دولتككل تبعكككة المسككؤولية الدوليككة المترتبككة علككى االخكككالل  00السددابقة 

 بالمعاهدة
 

 

 

 

 
 


