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 إبرام المعاهدات

 
 -: تمر المعاهدة قبل إبرامها بأربع مراحل شكلية وهي 
 المفاوضة  

 التحرير والتوقيع 

 التصديق 
 التسجيل 
 

  المفاوضة 0 أوال
 

 بقصيد توحييد ارامهميا ومحاولية  00 هي وسيلة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتيين أو أثثير

ووضيع الحليول أو التنظييم الي    00 الوصول إلى حل أو تنظيم لمسالة معينة أو موضيو  معيين

  0 في صورة مواد تكون مشرو  االتفاق المزمع إبرامه 00 يتفقون عليه
 

  00وقد تجري المفاوضات  

  مقابالت شخصية أو في 

  في اجتماعات رسمية أو 

 في مؤتمر دولي يجمع ممثلي الدولتين أو الدول المتفاوضة 

 

 ميثاق األطلنطي المعقيود فيي  )وقد يقوم بإجراء المفاوضات رؤساء الدول مباشرة ومن أمثلة ذلك

زفليير رميييو الواليييات المتحييدة إذ ثييان احييد المفاوضييين والمييوقعين عليييه رو 2412اب  21

 (األمريكية

 وقنند يقننوم بنني ممثلننغ  ---النندول اسفمنن   ولكننن  ننغ ال النن  يقننوم بالرفنناور وةراء  ارج ننة
 الدول المرفاوضة 

 

 التفويض 

 

  00 إال إذا كان  بوثامق تفويضيج  أن يزود من يع د إل ي بالرفاور 

 أو  رميسا لدولة 

 أو رميو الحكومة 

 أو وزير الخارجية 

 أو رميسا للبعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة التي يتم التفاوض مع ممثليها 

  الممثلون المعتمدون  من دول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة أو احد أجهزتها  لغرض

 اعتماد نص معاهدة في ذلك المؤتمر

 

 الصيادرة مين السيلطة الوثيقة )بأسيالرفويض  691 9 من اتفاق ة   نا لمنة ( ف ج 1 م)وقد عر ت

أو فيي  00 والتي تعين شخصا أو أشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض 00 المختصة في الدولة

أو في التعبيير عين ارتئيامها  00 ة الرسمية عليهيغأو في إضفاء الص  00 قبول نص المعاهدة

 (أو في القيام بأ  عمل اخر يتعلق بمعاهدة  00 بمعاهدة



 00 ورميييو مجلييو الييوزراء 00 التفييويض رميييو الجمهورييية وفييي العييراق يعفييى ميين وثييامق  

 االعمال المتعلقة بعقد المعاهدةللقيام بجميع 

  ولني النية ة تع ن ن ممثلنغ 00ووةير الخارج ة ل رر الرفناور  نغ شنان عقند معا ندة 

 الجم ورية العراق ة لنفس ال رر

 اما غير هؤالء يجب ان يكونوا مزودين بوثامق تفويض 

 

 تحرير المعاهدة وتوقيعها 0ثانيا 

 
تبيدأ مرحلية تسيجيل ميا تفيق علييه فيي مسيتند  00 إذا أدت المفاوضات إلى اتفياق وجهيات النظير 

 وذلك بعد أن ير  االتفاق على تحديد الل ة الواج  اسرعمال ا  غ تحرير المعا دة 00 مكتوب

 

   اذ تمنننرعمذ  نننغة الل نننة  تنننركل  ل نننة واةننندة ال تبنننرة أينننة النننعوبةالننندول المرفاوضنننة  نننإذا كاسنننت
 (ثما في المعاهدات التي تعقد بين الدول العربية)المشرركة

 

  تيةأما إذا ثانر تتكلم لغات مختلفة فيتبع حينئ  احد األساليب اال: 
 

 تحرير المعاهدة بلغة واحدة تختارها الدول المتفاوضة 0 6
o  ثن  ةلنت محل نا  00وقديما كاست الل ة اليت ن ة  غ الل ة الدبلوماس ة ول ة االتفاقات الدول نة أيانا

 0 وبعد الحرب العالم ة األولى أ غت الل ة االسكل زية تنا س الفرسم ة 00الل ة الفرسم ة 

 

المرجن  األول بح ن  تعربنر  00 تحرير المعاهدة بلغتين أو أثثير عليى أن تعطيى األفئيلية هحيداهما 0 2
 الغي يعول عل ي عند اال ريف 

 

و نغا األسنلوب  00 تحرر المعاهدة بلغات جميع الدول المشترثة فيها وتتمتع جميعها بالقوة نفسيها 0 3
المقصود على وجي  او  من الصع  الرعب ر عن المعنى  00المعا دة  قد يؤدي إلى مشاكذ كث رة  غ تفم ر

 0 الدقة بل ات مخرلفة

 

 المعاهداتصياغة  

 
 ـ:تتألف المعاهدة من ثالثة أقسام هي 

 الديباجة 

 والمتن 

 والخاتمة 

  وقد تلحق بها في بعض األحيان المالحق 

 

 الديباجة  0 2

 وهي مقدمة المعاهدة وتتئمن عادة بيانا في: 

  6991عام لأسماء الدول المرعاقدة مثذ اتفاق ة جن ف للبحار  0 6

 العرب ة الدول وم ثاق جامعة 6199 و 6901 عاماتفاق ة ال اي لأسماء رؤساء الدول مثذ  0 2
  6913أسماء ةكومات ا مثذ اتفاق ة موسكو للرحري  الجزئغ للرجارب النووية لعام  0 3

 وقد تعقد  غ ةاالت سادرة باس  الشعوب كما  غ م ثاق األم  المرحدة  0 4



  عن الدول المرعاقدة ووثائق تفويا  كما ترامن الديباجة ب اسا بأسماء المندوب ن المفوض ن 
 وعلنى األ نداف الرنغ ترمنغ تحق ق نا الندول  00 وتشمذ أياا ب اسا باألسباب الموجبة لعقد المعا ندة

  0 المرعاقدة

  قمنما منن المعا ندة ترمرن  بوالنف ا لنزام شناسي شنان المنرن  وتعتبر الديباجة حسب اليرأ  اليراج
 والميةق 

 

  0 المتن 0 1

 

 00يشمذ المرن األةكام الرنغ تن  االتفناق عل  نا بن ن األانراف المرعاقندة علنى شنكذ منواد مرملمنلة  - أ

 00وتقم  المادة الواةدة إلى  قرات مرعددة إذا اقراى ذلك الرعب ر الدق ق عن مامون ةك  المادة 
فميثيييياق األميييييم ))وكث ننننرا مننننا تقمنننن  المننننواد إلننننى  صننننول أو أبننننواب إذا كننننان عنننندد ا كب ننننرا 

 ((فصال عشر تسعة قسمر الى مادة (222)حدةالمت

 
 الخاتمة 0 3

 

 ـ: تتئمن عدة أمور شكلية على جانب من األهمية وهي 

 ا جراءات الرغ تد ذ بمقراا ا المعا دة ة ز الرنف غ 0 أ

 تاريخ د ول المعا دة ة ز الرنف غ      0ب 
 مدة سفاذ المعا دة واريقة تمديد ا  0ج 

 المعا دة أو إعادة النظر    ااريقة تعديذ  0د 

 اريقة اس اء المعا دة 0  ـ
 اريقة تموية المناةعات الرغ تنشا عن تطب ق المعا دة او تفم ر ا  0و           
 الل ة المعرمدة  0 ة          

 تاريخ ومكان تبادل وثائق إبرام ا 0 ح         

 المكان الغي تودع   ي المعا دة األالل ة 0 ا         

 

 المالحق 0 1

 أو تنظنن   بعننض  00 تراننمن بعننض األةكننام الرفصنن ل ة 00 قنند تانناف إلننى المعا نندة ميةننق

 الممائذ الفن ة

  نفو القوة الملزمة التي تتمتع بها المعاهدة نفسها  المالحق وله ه 

 
 التوقيع 

 
  يمنجلوا منا تن  االتفناق  لكغ00بعد االسر اء من تحرير المعا دة يوق  عل  ا ممثلو الدول المرفاوضة

 عل ي   ما ب ن  

  000 وقد يتم التوقيع 

 او بأسماء المفاوض ن كاملة 

  باألةرف األولى لألسماء 

 00 و يلجا الى ه ه الحالة 

o  00إذا كاسوا غ ر مزودين بالرفويض اليةم للروق   أو 

o  ورغبننر    ننغ الرجننوع الننى ةكومننات دول نن  علننى المعا نندة  ننغ ةالننة تننردد    ننغ الموا قننة س ائ ننا
 للرشاور مع ا قبذ الروق   الن ائغ 



 ال يعييد ملزمييا للدوليية بييالتوقيع النهييامي علييى مشييرو   00 وييةننإ إن الروق نن  بنناألةرف األولننى

إال إذا ثيان هنياا اتفياق   00 ومن ث  يحق للدولة المعن ة االمرناع عن الروق   الن ائغ 00 المعاهدة

 غير ذلكمسبق على 

 

 وقد قننر اتفاقية فينا ه ا االسلوب في التوقيع في الفقرة الثانية المادة الثانية عشرة 

يعربر الروق   باألةرف االولى على سص المعا ندة منن قب نذ الروق ن  علنى المعا ندة اذا ثبنت ان  0أ 

 الدول المرفاوضة قد اتفقت على ذلك
من جاس  ممثذ الدولة من قب ذ الروق    الى الدولة بشرط الرجو على المعا دة  يعربر الروق   0ب 

 الكامذ عل  ا اذا اجاةتي الدولة بعد ذلك

 
 االلرزام بعدم مخالفة ما  00 بعد إتمام الروق   تصبح المعا دة معدة للرصديق وعلى الدول األاراف

الدوليية غيير أن ذلييك ال يعنيي أن  00 وبئيرورة إتمييام إجيراءات التصييديق 00 سنبق االتفناق عل نني

 ملتزمة قانونا بالمعاهدة فه ا ال يتحقق إال بالتصديق

  

  المعا ندة  نغ اةنوال  ألانرافوم   غا  ان اتفاق ة    نا قد  لعت علنى الروق ن  اثنار قاسوس نة ملزمنة

 :ثيثة
 اذا سصت المعا دة على ان يكون للروق    غا االثر 0أ

 اذا ثبت بطريقة ا رى ان الدول المرفاوضة كاست قد اتفقت على ان يكون للروق    غا االثر 0ب

اذا بدت س ة الدولة  غ اعطاء الروق    غا االثر  غ وث قة الرفويض لممثل ا او عبرت عن ذلك  0ج
 اثناء المفاوضات

 رد التوقيع عليهاوه ا ينطبق على االتفاقيات ذات الشكل المبسط ال   تلتزم بها الدول بمج

 
 

 

 

 

 
 


