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 التصديق 0ثالثا 

 
ال يكفي  لكي  تكت يح امكام يا  00 باستثناء االتفاقاا  اا  اشكا ا اشسبسا  00التوقيع على المعاهدة  

  00وصف االلزام 

في  دالي  الدولي   اقاااا اشساا ا  اشسصتصا الذي يقصد به المصيو  عليى  00 اا ال بد سن اشتصديق 

    00 للمعاهدة الت  تم التوقيع علي ا

 ـ:وهذه ال لطات ه  اما 

 او  ائيس اشدوش  سنفادا 

  او  ائيس اشدوش  سكتا ا سع اشسا   اشتكايعي 

 00 تبعا شانظم اشدستواي  اشسائدة في سصتاف اشدوا 00 اشسا   اشتكايعي  شوحدها   

 وي ون اشتصديق اجااء الزم 

 اذا ما نصت المعاهدة على ذلك 

 او ثبت ان الدو  المتفاوض  كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق 

 او اذا كان ممث  الدول  قد وقع على المعاهدة مع التمفظ بشرط التصديق 

 اذا بدت ني  الدو  المعني  ف  ان يكون التوقيع بشرط التصديق الالميق مين وثيقي  تفيوي   او

 او عبرت عن ذلك اثناء المفاوض  00ممثل ا 

 

 اشح س  سن اشتصديق  

للتفكيرر يرم مرا متهرمنه هرمع المعاهردة  00 قبل االلتزام نهائيا بالمعاهدة 00 فرصة لكل دولةالاعطاء  0 اوال

 خاصة اذا كان موضوعها يمس المصالح العليا للدولة 00 والتزاماتمن حقوق 

 

االنظعي  امديعراايةي  خاصي  في    00 في  امعااديد  رأيها إلبداء 00 ايساح المجال للسلطة التشريعية 0 ثانيا
 علر  المعاهردات الهامرة منهرااو  كرل المعاهرداتعلى موافر  امسلط  امتشياياة  عليى  00امت  تنص دساتةادا 

 قبل امتصديق من قبل رئةس امدوم   00

 

  الزم لصييرورة المعاهيدة اجيراء واعتبيره  00 عاا  اهسيا  اشتصاديق اشقضااء اشادوشيوقد ا اد

ييالو  تبلصوص امبا 9125ومن ا المكم الذي اصدرته ممكم  العد  الدولي  عام  00ملزم  

ي اون كااا   00 فاي حاشاا  اشاني عاياا  00 ان اشتصااديق عاا  اشسعاهاادة  00 اليذي جيياء فييه

  0نافاة ضاواي شتصبح اشسعاهدة 

  من ذلك مكم امدى المماكم االمريكي  على  00 عا  اهسي  اشتصديق اشقضاء اشداصاي سا ا د

فطالبييت بت ييليمه وفقييا  00 والييذي ا ييتطاه ال ييرح الييى اليونييان 00 امييد الرعايييا االمريكييان

شام تصادق  ألنهاا ن اشيونان افض  ش 00 9199لمعاهدة ت ليم المجرمين المعقودة بين ما عام 

 بعد عا  اشسعاهدة اشسا واة

 

 

 



 

 وإيداعها تبادا اشتصديقا  

 00 ويتحرق ذمك عن يايق 00 جميع اطراف المعاهدةبه لكم ينتج التصديق اثارع يجب ان معلم 

  

   00 اوتبادا اشتصديقا  باشنسب  شاسعاهدا  اشثنائي 

 باشنسب  شاسعاهدا  اشجساعي  00 شدى اشسنظسا  اشدوشي او  00 احدى اشدوا اال ااف ايداعها شدى 

  

 سبدأ حاي  اشتصديق  

امتصديق اجيااء ريا وملدومي  مطليق امحايي  في  امتصيديق او عيدق امتصيديق عليى ميا يوقيه علةي  مع لوديا مين 
 ـ:نتائج  ويترمب عل  حرية التصديق ثالث 00 امعااددات

 

 عدم محديد موعد للتصديق 0 اوال

o  س ااق  00 فان شادوشا  اشسوقعا  00 الت  ال تمتوي على نص يمدد صرام  موعد للتصديقالمعاهدة

 اشتوقيع واشتصديقم ما طا  الوقت بين  00 اشحاي  في اصتياا اشوق  اشسناسب شاتصديق

o للت ييوي  علييى المعاهييدة الفرن ييي  ال وي ييري  9191عييام تصييديق فرن ييا )اشتصااديقا  اشستاا صاة سثاااا 

 ( 9152عام  ني ان6  ف ال لمي  المعقودة

 التصديق المشروط  0 ثانيا

 00 الطبيع  التقديري   للتصديق تعط  للدول  مقا ف  ان تقرن التصديق بشروط معين  ومن ذلك  

  على معاهدة الصيداق  وم ين الجيوار المعقيودة بين يا وبيين ليبييا  عاق  تصديقهاما فعلته فرن ا عندما

ثيم تيم تمدييد  00 ان يتم تمديد الميدود الليبيي  الجزايريي   00 هو عا  كا  سياسي 00 9122عام 

 ومن ثم صدقت فرن ا على المعاهدة 00 9126المدود عام 

 ريض التصديق 0ثالثا 

 وان  اان  00 سابق شهاا ان وقعتهاا 00 ال تساا اشدوش  دوشيا في حاش  افضها اشتصديق عا  سعاهدة

ش ناا   00 ويييرثر علييى  ييمع  الدوليي  00  يييي   يا ييي  ويرتييح اثييار 00 ودي اهاااا اشعسااا يعتبااا  ياا

 سكاوع وجائز

  ولضييوه ابييرام المعاهييدات لموافقيي  ال ييلطتين  00 بييين ال ييلطات  بمبييدا الفصيي لأللييذنظييرا

 التشريعي  والتنفيذي 

 االسا اشاي يحوا دون اتسام اشتصديق 00 وقد يحدث ان تصتاف  ال اشسا تين حوا اشسعاهدة 

o  مثال ييا رفيي  فرن ييا التصييديق علييى معاهييدة الجماعيي  االوربييي  للييدفاه المعقييودة عييام

 الن الجمعي  الوطني  الفرن ي  رفضت الموافق  على تصديق ا  9125

o   ورفيي  العييراق التصييديق علييى معاهييدة التمييالف االنكليزييي  العراقييي  التيي  وقعييت فيي

  9111ت موث عام ربو

 

 

 

 



 اشسا   اشسصتص  باشتصديق  

يقرد يحصرر حرق  00 الدستور الداخلم لكل دولة هو المي يحدد السلطة المختصة بالتصديق علر  المعاهردات

 التصديق

  باشسا   اشتنفياي  وحدها او 

  باشتكايعي  وحدها وقد 

 يجسع بين اشسا تين في ان واحد  

 التصديق من اختصاص السلطة التنفيمية  0اوال

 

  00 وقد عافت  االنظمة الملكية المطلقة والدكتاموريةان دذا االسلوب دو امذي كان متباا ف  ظل 

o 00 وعرفته 9119الى  9155من  اي اشيا في ظا اشح م اشفاكي  

o 00 9112الى عام  9199من عام  اشسانيا في ظا اشح م اشنازي  

ويعتبيير ا ييلوبا ا ييتثناييا  00 اشدوشياا فااي هااان االنظساا  ائاايس اشدوشاا  يصاادق وحاادن عااا  اشسعاهاادا  

 00 النتكااا االنظسا  اشديسقاا يا  00االن وضاعا نااداا  وأصبح 00تاريلي  معين  فرضته ظروف 

 ـ:وسن اشك

  ميث ينفيرد رييي  الدولي  بيابرام المعاهيدات المعقيودة  00 9195د تور كوريا الشمالي  عام

 مع الدو  االجنبي 

  ميييث ينفييرد مجليي  الييوزراء  9115ميين النظييام اال ا يي  لل ييعودي  لعييام  90وكييذلك المييادة

 بابرام المعاهدات

 

 التصديق من اختصاص السلطة التشريعية 0 ثانيا

 

  00  ان دذا االسلوب است نائ  ايضا

o  00 ويطبق ف  الدو  الت  تتبع نظام المكم الجماع  

o  ناا  اشجسعياا  اشو نياا  احيااث   9160متييى عييام  9151وهييو كييان متبعييا فيي  تركيييا منييذ د ييتور عييام

 اش باى تتستع وحدها بحق اشتصديق عا  اشسعاهدا  

 

 التصديق من اختصاص السلطتين التنفيمية والتشريعية 0ثالثا

 

 يصتااف سان دوشا    ياا ان تنظايم هااا اشتوزياع 00 تعتبا هان اشقاعدة هي اشستبع  شدى  اشبي  اشادوا

 اش  اصاى

   عااا   ااا فمعظييم الد يياتير المديثيي  تيينص علييى وجييوح المصييو  علييى موافقيي  البرلمييان للتصييديق

وتضييع الد يياتير عييادة اليميي   00علييى المعاهييدات ال اميي  تييارة الييرى  00 او 00  اشسعاهاادا  تااااة

 اال ثا كيوعاوهاا االساوب هو  00 بالمعاهدات ال ام  الت  تلضع لموافق  البرلمان

 

 



 باسااتثناء اشتااي تت اااب سوافقاا  اشباشسااان  00 ريييي  الجم ورييي  يصييدق علييى المعاهييدات ففاي فانسااا

  00 وه  اشسسبق 

o اشستعاق  باشسنظسا  اشدوشي ،اشتجااي ، سعاهدا  اشصاح 

o  او الت  تلزم مالي  الدول  او 

o  ا ترداد  0القنصلي  0االقام   0كالجن ي )الت  تعد  امكام تشريعي  والمتعلق  بمال  االشلاص

 ( 00،تنفيذ االمكام،مماي  الرعايا،والم اعدة القضايي  المجرمين

o (تناز ،ضم،تباد ) والت  تتضمن تعدي  على اقليم البالد 

o ومعاهدات تلطيط المدود 

  وقد استثن  اشدستوا اشفانسي سن سوافق  اشباشسان بعض اشسعاهدا  اشهاس  عاا  اشصاعيد اشسياساي

 اشسساعدة اشستبادش  و عدم االعتداء و اشتح يمو اشحساي و اشتحاشف  سعاهدا 

 

  وش ن سا ت  ياد  00فان ريي  الدول  يصدق ومده وبدون ترليص ودوا اش وسنوشثاسا في ان اتاا

  ـ:عاي  قيدان

يخ التصرديق رقبرل ثالثرة اسرابيع مرن مرا 00 عاض جعةه امعااددات امخاضا  ملتصديق عليى امبامعيان 0اوال

 اذا مم يطلب ارد اعضاء امبامعان مناقش  امعاادد  خالل دذه امعد  إال 00  والملكة ال مصدق 00

 
امعااددات امت  تعس رروق االفااد يجب دمجها بعرتضى اجااء تشايا  ف  امرانون امداخل  ملبلد رتى  0ثانيا

 0يعكن تطبةرها من قبل امعحاكم قبل امتصديق 

 

  فان ائيس اشجسهواي  يصدق عا  اشسعاهدا  واالتفاقيا   5002دستواعام اسا في اشعااق بسوجب

اشدوشي  بعاد سوافقا  سجااس اشناواب وتعاد سصاادق عايهاا بعاد سضاي صساس عكااة يوساا سان تاااي  

 تساسها

 

 التصديق الناقص

 
 ضييرورة عيير  المعاهييدة علييى ال ييلط   00 ةعااا  اشسعاهااد قااد يكااتا  دسااتوا اشدوشاا  شاتصااديق

 فان صدرت امكن لريي  الدول  التصديق علي ا  00موافقت ا  ذأللالتشريعي  

  ولكن قد يعمد ريي  الدول  للتصديق دون الرجوه م بقا اليى ال يلط  التشيريعي  ملالفيا بيذلك د يتور

 دولته

  (اشتصديق اشناقي)واشاي اص اح عاي  ؟ فسا هي اشقيس  اشقانوني  شسثا هاا اشتصديق 

 ـ:و االتي اشسوضوعهناك اابع نظايا  في هاا  

 النظرية االول  0اوال

 00 ومن م الباند 00 دافع عنها دعاة نظاي  ازدواج اشقانون  

 مرصييا علييى صيييان  العالقييات  00 وهااي تقااا بصااح  اشسعاهاادة اشسصاادق عايهااا بكاا ا  يااا اصااوشي

صم  والميلول  دون تدل  بع  الدو  ف  الشرون الداللي  للدو  االلرى بمج  مراقب   00الدولي  

 ابرام المعاهدات ومطابقت ا لالجراءات المنصوص علي ا ف  الد تور



   سن اقاا سان نظايا  وحادة اشقاانون ساع عاويا  اشقاانون اشادوشي 00 جاواج سااأيد  هاا االتجان وقد 

 الن أي حا اصا سيؤدي اش  اصضاع اشقانون اشدوشي اش  اشقانون اشداصاي 00

 النظرية الثانية0ثانيا

  00 دايع عنها شتروب

 وهااي تسااتند اشاا  ف اااة  00  اهب اشاا  ب ااالن اشسعاهاادة اشسصاادق عايهااا بكاا ا  يااا اصااوشيوهااي تاا

مين العمي  اليذي يقيوم بيه المليتص بياجراءه  إالاي اثر قانون  الت  تقض  بعدم تولد  00 االصتصاي

فااان ائاايس اشدوشاا  ستاا  تجاااوز اصتصاصاا   وعاياا 00اي ال يلط  الم ييموه ل ييا بييذلك بشييك  قييانون  

وسان ثام ال تناتال االثااا اشتاي  اان سان كاانها انتاجهاا شاو  انا  صاحيح   00 تصبح تصافات  با اا 

 باتباع اشدستوا

 النظرية الثالثة 0ثالثا

 انزيلومم  00خاصة بالمدرسة الوضعية االيطالية 

 مين  باال تناد اليى فكيرة م يرولي  الدولي  00 صحيحبك ا  يا   وهي تقضي بنفاا اشسعاهدة اشسصدق

  النامي  الدولي 

   فالدوليي  التيي  لييالف ريي يي ا امكييام التصييديق تصييبم م ييرول  عيين اعمييا  ريي يي ا م ييرولي  دولييي

  فاشتصديق اشناقي عسا  يا سكاوع

   ا بدعوى ان التصيديق اليذي اجيراه ريي ي  00 ال ت تطيع االدعاء ببطالن المعاهدةوبالتال  فان الدول

  آلثارهاولير تعوي  هو ابقاء المعاهدة نافذة منتج   00غير مشروه عنديذ ال تلومن غير نف  ا 

 النظرية الرابعة 0رابعا

 00 قال بها يردروس

   00وه  ت تند الى فكرة الفاعلي  الت  ت ود القانون الدول  

  وهي تقا بصح  اشسعاهدة اشسصدق  بك ا  يا صحيح 

  يستند عا  حافي  اشنصوي اشدستواي  وش ن عا  سسااستها اشفعاي الن اشقانون اشدوشي ال 

  

  فان  يقا بصح  اشسعاهدة اشسصدق  بك ا  يا اصوشي 00اشدوشي  اسا سا جاى عاي  اشعسا 

 ممكم  العد  الدولي  وقد اكد ذلك القضاء الدول  ومنه المكم الذي اصدرته 

   قضي  كرينالندف   9199وعام  00 ف  قضي  المناطق المرة 9195عام 

 

اسا اتفاقي  فينا ف نها ال تجياز االساتناد اشا   اون اشتصاديق ناقصاا ش ااب اب ااا اشسعاهادة إال ااا  اان  

 سنها 64و 64اشعيب اشدستواي اشاي كاب اشتصديق عيبا واضحا  سا جاء في اشسادة 

 


