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 الشـكـر والتقدير

وبعد ان انعم اهلل علّي باسبام ىذا اجلهد اشكر العلي القدير الذي امت نعمتو وفضلو ، وامحده محداً  
 يليق جبالل وجهو وعظيم سلطانو . 

أتقدم بالشكر والتقدير اذل عمادة كلية القانون والعلوم السياسية دلا ذلا من فضل كبَت يف مساعديت 
 على التخرج.

اذل اساتذيت يف قسم القانون دلا ذلم من فضل خالل سنوات الدراسة األربعة كما اتقدم خبالص امتناين 
 فقد ارفدوين بعلم ومعرفة افادتٍت كثَتاً 

قدويت يف درب العلم التدريسي)م.جبار زلمد مهدي ر واالمتنان وبالغ التقدير اذل وأتوجو بالشك 
اتو العلمية منارًا اضاءت دلا قدمو رل من مساعدة كبَتة وجهد ووقت حيث كانت توجيه السعدي(

 طريقي يف كتابة ىذه البحث وبذلك ال يسعٍت إال ان اقول)جزيل الشكر لك استاذي(

صوابو واتقدم بالشكر ايضاً اذل اعضاء جلنة ادلناقشة لتفضلهم بقراءة ىذا البحث وحرصهم على تقومي 
 وتسديد أخطائو ورفده دبا يرفع مستواه.

كلية القانون والعلوم السياسية دلا رفدتٍت بو من كتب ومعلومات   وأتوجو بشكري ايضًا اذل مكتبة
 أعانتٍت يف إسبام حبثي واذل كل من قد رل يد العون.

واحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو امجعُت واحلمد هلل 
 رب العادلُت .
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 المـــــــــــــــقدمة                                                

احلمدهلل رب العادلُت،والصالة والسالم على أشرف اخللق وادلرسلُت زلمد)ص( وعلى الو وصحبو أمجعُت أما بعد        
 إلشباعيف حالة االضطرار لالتصال بغَتىا من اجلماعات حاجاهتا وجدت نفسها  اجملتمع وتطور نتيجة تطورالدول أن 

فما كان  واالقتصادية ....اخل بُت ىذه الدول ،العالقات السياسية واالجتماعية ىذه احلاجات ادلهمة و تنظيم سلتلف 
عقد ادلعاىدات  لوضع قواعد قانونية لتنظيم عالقتها مع غَتىا من الدول وذلك عن طريق  ن تلجئأمام ىذه الدول إال أ

السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ةختلفادلاجات احل ىذه شباعأ يف سبيل  دورل الدولية فيما بينها من اجل اقامة التعاون
ية يف اجملتمع الدورل تضع أو تشرع القواعد ،كذلك أن عدم وجود سلطة تشريع خرىألااحلاجات والفنية وغَتىا من 

القانونية لتنظيم العالقات بُت أشخاص القانون الدورل العام أدى اذل تعدد مصادر القانون الدورل وقد قسمت ىذه 
،لذلك صلد أن ادلعاىدات الدولية كانت وال زالت تلعب دور كبَت ومهم منذ اذل مصادر أصلية وأخرى ثانويةادلصادر 

القاهتا من ذل يومنا ىذا يف تنظيم العالقات والسبل اليت يتم من خالذلا أشباع احلاجات االساسية للدول وتنظيم عالقدم ا
فيما بينها،ىذا كلو كان السبب يف أن ربتل ادلعاىدات الدولية ادلكانة البارزة اليت ال ربضى هبا  اجل اقامة تعاون دورل

ديكن أن نقول أن و  ادلصادر االساسي والرئيسي للقانون الدورل العاممصادر القانون الدورل االخرى فهي تعترب  
 ادلعاىدات الدولية تعترب دبثابة التشريع الداخلي الذي يصدر من السلطة التشريعية.

ادلشكلة البحث ىي أن ىناك حاالت معينة ينص دستور دولة معينة أن ادلعاىدة جيب ان تعرض  أن البحث:مشكلة 
على اجمللس النواب للموافقة عليها ومن مث يصادق رئيس اجلمهورية  حىت تصبح ادلعاىدة نافذة وملزمة ذلذه الدولة،ولكن 

على السلطة التشريعية للموافقة عليها سلًتقاً ماحيدث أن رئيس اجلمهورية يقوم بالتصديق على ادلعاىدة بدون عرضها 
 إلحكاماخلرق  ابذلك احكام الدستور اليت تستوجب عرض ادلعاىدة على السلطة التشريعية للموافقة عليها من خالل ىذ

 التصديق الناقص على ادلعاىدة. مشكلةالدستور ربدث 

قانونية للمعاىدات ادلصدق عليها بشكل غَت صحيح واليت يف معرفة القيمة التكمن : ان امهية البحث أىــــمية البــــحث
خالف رئيس اجلمهورية احكام الدستور اخلاصة بادلعاىدات، ومعرفة ىل أن ىذه ادلعاىدة ادلصدق عليها بشكل غَت 

ق صحيح تعترب ملزمة للدولة اليت خالف رئيس مجهوريتها احكام الدستور أم تستطيع ىذه الدولة األحتجاج هبذه التصدي
 هبا. االلتزامالناقص من أجل أبطال ىذه ادلعاىدة وعدم 

ولتحقيق الغاية ادلتوخاة من ىذا البحث ارتأينا ان نقسمُو اذل ثالث مباحث خصصنا ادلبحث االول للتعريف بادلعاىدة 
 الدولية وادلبحث الثاين لبيان مراحل إبرام ادلعاىدة وادلبحث الثالث لبيان التصديق على ادلعاىدة.
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 المبحث األول                                               

 التعريف بالمعاهدة الدولية                                          

القانون الدورل وفقاً تعترب مصدر رئيسي من مصادر  تلعب ادلعاىدات دورًا بارزًا يف احلياة الدولية فهي من جهة       
صبحت حباجة اذل التعاون فيما أأن الدول ومن جهة أخرى  ساسي حملكمة العدل الدولية ألمن النظام ا(ٖٛلنص ادلادة)

لوضع قواعد قانونية لتنظيم عالقتها مع غَتىا من  ن تلجئأمام ىذه الدول إال أساسية فما كان ألحاجاهتا ا إلشباعبينها 
اجات احل ىذه شباعأ يف سبيل  دورل عقد ادلعاىدات الدولية فيما بينها من اجل اقامة التعاون الدول وذلك عن طريق 

 الوقت يف خرى  لذلك فأن للمعاىدة الدوليةألااحلاجات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفنية وغَتىا من  ةختلفادل
دبثابة القانون الداخلي  الذي يصدر من  تعترب خرى فهيألدورل العام االمهية ال ربضى هبا مصادر القانون ذلا أ احلاضر

 . السلطة التشريعية يف داخل الدولة

وادلطلب تعريف ادلعاىدة الدولية تطور و  ىذا ادلبحث يف ثالث مطالب خنصص ادلطلب األول لبيان سنتناوللذلك        
 وادلطلب الثالث لبيان االتفاقيات ذات الشكل ادلبسط. الدولية الثاين لبيان تصنيف ادلعاىدات

 المطلب األول                                                

 تطور وتعريف المعاهدة الدولية                                        

وسيلة لوضع   باعتبارىاتعترب ادلعاىدات الدولية يف الوقت احلاضر من أىم مصادر القانون الدورل العام وذلك        
 دول العادل و تنظيم التعاون فيما بينها.صادية والفنية واالجتماعية بُت القواعد القانونية ادلنظمة للعالقات السياسية  واالقت

وادلطلب الثاين لبيان تعريف  تطور ادلعاىدة الدوليةلبيان  خنصص الفرع االوللذلك سنتناول ىذا ادلطلب يف فرعُت 
 ادلعاىدة الدولية .

 رع األولـــــالف                                                

 تطور المعاهدة الدولية                                            

الدولية اذل العصور القددية اذل عصر الفراعنة و بالد مابُت النهرين حيث كانت ادلعاىدات يرجع تاريخ ادلعاىدات        
 تعودحيث أن اقدم معاىدة ,قد الصلح بُت األطراف ادلتحاربة يف ذلك الوقت تربم إلهناء حالة احلرب و اذلدنة و لع

العراقيتُت واليت كتبت على نصب حجري باللغة اليت كانت معقودة بُت مدينة)لكش(ومدينة)أوما(م.ق(ٖٓٓٔلعام)
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العراقي كما تضمنت ُت خلندق احلدود الذي وضعو ادللك)كيش(السومرية وكانت ربتوي على ما يوجب أحًتام الطرف
 (. ٔشرط اللجوء اذل التحكيم حلسم ما قد ينشأ من منازعات حول احلدود اليت حددهتا ادلعاىدة)

اس أن ىذه الرومانية كانت اإلمرباطورية  تنظر نظرة خاصة للشعوب األخرى على أساإلمرباطورية  عصر ويف       
لذلك فقد مت وضع)قانون  تعاملهم معاملة زبتلف عن معاملة سكان روما األصليُتالشعوب ىي تابعة ذلا و 

،ويف قهم وواجباهتمدد ىذا القانون حقو الذي كان ينظم شؤون ىذه الشعوب اخلاضعة لإلمرباطورية الرومانية فيحالشعوب(
ن العالقات مع الدول عام(قبل ادليالد لتنظيم جوانب مهمة مٓٓٓٔاذلند ظهرت قوانُت)مانو(اليت وضعت قبل حوارل)

 (. ٕعقد ادلعاىدات)األخرى مثل/

ـــــار اإلمرباطوريـــــة الرومانيـــــة يف عـــــام)        م(وظهـــــور النظـــــام اإلقطـــــاعي الـــــذي ٜٖ٘امـــــا يف العصـــــور الوســـــطى وبعـــــد اهني
يســــاعد علـــــى ظهــــور قواعـــــد القــــانون الـــــدورل حيــــث كـــــان يقــــوم علـــــى رلموعــــة مـــــن ادللكيــــات ديتلـــــك فيهــــا اإلقطـــــاعي دل 

ـــــدرج اذل ادللـــــوك واألمـــــراء وصـــــوالً اذل  ـــــدوره أقطـــــاعي أكـــــرب منـــــو وىكـــــذا بالت ـــــة  وادلـــــزارعُت و يتبـــــع ىـــــو ب األرض اإلقطاعي
 (.ٖ)اإلمرباطور باعتباره اإلقطاعي األكرب

لفًتة أيضاً ظهور الديانة ادلسيحية اليت خلت من أي تنظيم يتصل بالدنيا سواء بالداخل أو اخلارج وشهدت ىذا ا        
ينطوي على تشريع ملزم وتركت)ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل(واذبهت بكليتها اذل هتذيب الروح وصاغت نفسها على 

  (.ٗ)دولةوأن القانون مابُت الفرد والن صلة مابُت العبد و الرب(الدي)أساس أن

الدول األوروبية احلديثة  أما يف العصر احلديث وبعد اهنيار النظام االقطاعي واضمحالل سلطة الكنيسة وظهور       
برام معاىدة وستفاليا  يف قتصادىا القومي شهدت ىذه الفًتة إذات القومية الواحدة اليت سعت اذل محاية  وتشجيع ا

األساس الذي قامت عليو قواعد القانون الدورل العام حيث أقرت ىذه ادلعاىدة مبدأ اليت ديكن أن تعترب  ٛٗٙٔالعام 
 ادلساواة بُت الدول ادلسيحية دون سبييز على أساس طائفي ومبدأ التوازن الدورل أساسًا حلفظ السلم لذلك ديكن أعتبار

 (.٘ الدول ادلستقلة وذات السيادة)دورل العام ينظم العالقات بُتالقانون الانطالق  ىذه ادلعاىدة نقطة البدء أو

  األمم ادلتحدة وأنشاء جلنة القانون الدورل العام اليت أتنشوأستمرت اجلهود الدولية يف تدوين القانون الدورل حىت        
كانت مهمتها تدوين القانون الدورل حيث وضعت ىذه اللجنة مسودات بنود لقانون ادلعاىدات يف جلساهتا الرابعة 

                                                           

 .ٕ٘ص – ٜٕٓٓ –األردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  – ٔط –القانون الدورل العام  –د.عادل أمحد الطائي ( (ٔ
 . ٖ٘ص –ادلصدر نفسو (ٕ) 

 .٘٘ص –ادلصدر نفسو  ((ٖ
 . ٔٙص – ٜٜٚٔ –األردن –دارالثقافة للنشر والتوزيع –اجمللد األول  –ٔط –الوسيط يف القانون الدورل العام  –د.عبد الكرمي علوان  (ٗ)

 .ٗٙص  –مصدر سابق  –د.عادل أمحد الطائي (٘) 
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(وضعت اللجنة مسودة ٜٙٙٔالسابعة عشرة ويف شهر كانون الثاين عام)واخلامسة عشرة و السادسة عشرة و  عشرة
ادليثاق وقد نوقشت تلك ادلسودة يف اجللسة األوذل للمؤسبر الدبلوماسي لألمم ادلتحدة اخلاص بقانون ادلعاىدات الذي 

(بند ونوقشت ادلسودة ادلعدلة من جديد بشكلها ٘ٚل)(بندًا من أص٘ٙ(وقد اقر ادلؤسبر)ٜٛٙٔعقد يف فيينا يف عام)
و صدور اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات   تفاقلثانية للمؤسبر ومت أقرار ذلك االالكامل وجرى التصويت عليها يف اجللسة ا

 . (ٔ)(دولة عن التصويتٜٔ(صوتاً مقابل صوت واحد و أمتناع)ٜٚبأغلبية) ٜٜٙٔمايس  ٕٕيف 

لشريعة االسالمية فيستخدم الفقو اإلسالمي لفظ)ادلوادعة(مقابل لفظ ادلعاىدة وىذا اللفظ يدل على أما يف ا       
 (.ٕوحسن اجلوار) التعاون بواعث كثَت منها إهناء احلرب مع العدو أو دفع الشر عن ادلسلمُت أو

 (.ٖ()َمْسُئواًل  َكانَ  اْلَعْهدَ  ِإن   بِاْلَعْهدِ  َوأَْوُفوا)عاىدة ففي قولو تعاذلوقد ورد يف القرآن الكرمي آيات تدل على ادل       

 (.ٗ()َعاَىدمتّْ  ِإَذا الل وِ  بَِعْهدِ  َوأَْوُفوا)وكذلك قولو تعاذل

الوفاء هبا وعدم اإلخالل دبا ورد هبا وىذه دل على ضرورة االلتزام بالعهود و ت أهنا  ىذه اآليات الكرديةأن        
برمها ادلسلمُت إااللتزامات تعترب من الواجبات اليت جيب على ادلسلمُت االلتزام هبا ، ولعل من أشهر ادلعاىدات اليت 

 ادلشركُت من قريش وكذلك ادلعاىدات اليت أبرمها الرسول)ص(كان دبثابة ىدنة بُت ادلسلمُت و   ىي)صلح احلديبية(الذي
 مع اليهود عند ىجرتو اذل ادلدينة ادلنورة.       

فكانت ىي ادلنظمة للعالقات بُت  جذور بعيدة سبتد اذل العصور القددية دولية تقدم أن للمعاىداتيتضح شلا         
 الذي تعترب فيو اىم مصدر من مصادر القانونحىت وصلت اذل الوقت احلاضر  ت بعد ذلكوالتطور اجملتمعات القددية،

 مصادر القانون بُت بارزة  ،وىذا التطور كان لو أثر كبَت يف أن ربتل ادلعاىدة الدولية يف الوقت احلاضر مكانةالدورل العام
                                       دولية لتنظيم سلتلف العالقات بُت الدول  منذ أقدم العصور.القانونية القواعد الكبَت يف وضع الدورل  ودور  

                                             

                                                           

 . ٕٛ٘ص  – ٕٓٔٓ–األردن  –للنشر والتوزيع دار الثقافة  –الكتاب األول  –٘ط –يط يف القانون الدورل العام الوس – د.عبد الكرمي علوان (ٔ)
 . ٛ٘ص –مصدر سابق  –د. عادل أمحد الطائي (ٕ) 
 (. ٖٗاألية ) –ألسراء اسورة   (ٖ)
 (.ٜٔاألية ) –سورة النحل   (ٗ)
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 رع الثاني ــــــالف                                                 

 تعريف المعاهدة الدولية                                          
ه حبفظو، ويقال عهد  إليو عهدًا :ألقى إليو العهد وأوصا –يقال عهد فالن اذل فالن و  عهدمن :ادلعاىدة لغةتعرف        

 (.ٔ:ربالفا)ما عهدت: كما عرفت.ويقال ايضاً)تعاىدا(:االمر كباألمر،وفيو :اوصاه بو والشي:وعرفو؛ويقال

اليت  أتفاقيات تعقدىا الدول فيما بينها بغرض تنظيم عالقة قانونية دولية وربديد القواعدبأهنا)ويف الفقو تعرف        
 (. ٕ)(زبضع ذلا ىذه العالقة

بأهنا)االتفاق الدورل ادلعقود بُت الدول يف  ٜٜٙٔلقانون ادلعاىدات لعام  فيينا عرفتها اتفاقيةأما يف القانون فقد        
 أكثر ومهما كانت تسميتو يقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أوسواء تضمنتو وثوبة والذي ينظمو القانون الدورل،صيغة مكت

 (.ٖ)اخلاصة(

تو مييًا كانت تسأرادات مثبت بصورة ربريرية أ)توافق بأهنا ٕ٘ٔٓعام قانون عقد ادلعاىدات العراقيوكذلك عرفها        
شخاص القانون الدورل أي شخص من أ وأو منظمة دولية أحكومتها أو خرى أو دولة أو حكومتها أبُت مجهورية العراق 

و أحكام القانون الدورل بصرف النظر عن تسمية الوثيقة إلثار قانونية زبضع أحداث أتعًتف بو اجلمهورية العراق لغرض 
 واحملضرأو العهد أادليثاق  وأالربتوكول و أاالتفاقية  وأاالتفاق و أحكام التوافق كادلعاىدة إعدد الوثائق اليت يدون فيها 

 (. ٗ)ليها يف ىذا القانون بادلعاىدة(إوغَت ذلك من التسميات ويشار أوالكتب ادلتبادلة أالرسائل و أذكرات و ادلأادلشًتك 

بينهما أتفاقاً  كان احد أطرافها من غَت الدول فال يعد األتفاق ادلربم  فإذالذلك فأن ادلعاىدات تعقد بُت الدول        
االتفاقات اليت  دولياً وبناء على ذلك التعد االتفاقات األتية معاىدات دولية)األتفاقات ادلنعقدة مع القبائل أو الشعوب،

ي العقود اليت تعقدىا ليس أجهزة ومعدات خاصة أخرى ادلتعلقة بالقضايا التجارية كشراء ألع الدول امتعقدىا الدولة 
  .(٘)(دورلبصفتها كشخص قانوين 

                                                           

 –دون سنة نشر   – تركيا –اعة والنشر والتوزيع الطبللتأليف و ر الدعوة مؤسسة ثقافية دا –ٕج  –ٕط –ادلعجم الوسيط  –وأخرون  إبراىيم مصطفى  (ٔ)
 .ٖٖٙص
 ٕٕٔٓ –بَتوت  –مركز الشرق االوسط الثقايف للطباعة والنشر والتوزيع  –اجلزء االول  – ٔط –موسوعة القانون الدورل العام  –احملامي زلمد نعيم علوه  (ٕ)

  .ٔٔٔص –
 .ٜٜٙٔفيينا لقانون ادلعاىدات لعام  ( من أتفاقيةٕيراجع ادلادة )  (ٖ)
  .ٕ٘ٔٓلعام  (ٖ٘رقم) ( الفقرة )أوال( من قانون عقد ادلعاىدات العراقئيراجع ادلادة )  (ٗ)
 -ٜٕٓٓ –األردن–ثقافة للنشر والتوزيعدار ال –ٕج –ٔط  –عة القانون الدورلموسو  –الفتالوي ود.غالب عواد حوامدةد.سهيل حسُت (٘) 

 ومابعدىا. ٕٜص
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ىذه  ةلمثأاهنا تعترب من ادلعاىدات الدولية ومن  التفاقيات التعقد بُت الدول إالخبالف ذلك ىناك بعض ا       
اليت تربم بُت الفاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية واليت تسمى )كونكوردا( ألهنا تتم بُت  االتفاقيات) االتفاقيات

 .(ٔ()شخصُت من أشخاص القانون الدورل العام

 المطلب الثاني                                                      

 تصنيف المعاهدات الدولية                                         

للمعاىدات أصناف سلتلفة وفقًا العتبارات سلتلفة ومن ىذه االعتبارات  الوظيفة القانونية اليت تؤديها ادلعاىدة        
 واالنضمام للمعاىدة وعدد أطراف ادلعاىدة لذا سوف نتناول يف ىذا ادلطلب أصناف ادلعاىدات وفقاً ذلذه االعتبارات. 

 .لى)عقدية وشارعة(اأواًل:من حيث الوظيفة القانونية تقسم 

ــــة: -ٔ ــــدول يف شــــأن خــــاص هبــــا وىــــي التلــــزم إال  ادلعاىــــدات العقدي ــــُت أوعــــدد زلــــدود مــــن ال ــــُت دولت ــــيت تعقــــد ب ىــــي ال
ومـــــن أمثلتهـــــا معاىـــــدات التحـــــالف  ليســـــت طرفـــــاً فيهـــــا عليهـــــا واليتعـــــدى أثرىـــــا مـــــن حيـــــث االلتـــــزام دوالً  الـــــدول ادلوقعـــــة

 (.ٕ)دات الصلح ومعاىدات ربديد احلدودومعاى

ل لذلك فأن ادلعاىدات العقدية تدخل ضمن ادلعاىدات اخلاصة اليت ال تنشئ قواعد قانونية تسري على مجيع الدو        
ال ديكن أن تلزم دواًل أخرى وال ديكن الذي يرى بأن)ادلعاىدة ادلعقودة بُت دولتُت ويؤيد ىذا القول الفقيو اذلندي)ساكرنا(

 (.ٖأن تنشئ قواعد يف القانون الدورل()

قانونية  قد يؤدي اذل أنشاء قواعد نوُ اشراً للقانون الدورل العام إال أأن ىذا النوع من ادلعاىدات ال يعترب مصدراً مب       
 أعتادت الدول على النص عليها يف معاىداهتا اخلاصةذا ثبت تواتر على االلتزام بقاعدة قانونية بصورة غَت مباشرة وذلك ا

 (.ٗ)يندرج ربت ادلصدر الثاين من ادلصادر األصيلة حبيث تتحول اذل عرف دورل وىذا ما

                                                           

 . ٙ٘ص – ٕٕٔٓ –بغداد   –ادلكتبة القانونية – دون طبعة – القانون الدورل العام– د.عصام العطية( (ٔ
مكتبة القانون واالقتصاد  – ٔط – ٜٜٙٔشرح ادلعاىدات الدولية يف ظل أحكام اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لسنة  –د.زلمد نصر زلمد  ((ٕ
 . ٕٓص – ٕٕٔٓ –الرياض  –

 . ٗٙص – ٜٕٓٓ –بغداد  –ادلكتبة القانونية  – ٕط –القانون الدورل العام دراسة مقارنة  –شرب  د.حكمت( (ٖ
 –ادلركز القومي لإلصدارات القانونية  – ٔط –القانون الدورل العام وعالقتو بالشريعة اإلسالمية  –ادلصري د.يوسفاس زلمد البهجي و د.إين( (ٗ

  وما بعدىا.٘٘ص  – ٖٕٔٓ –القاىرة 
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ومن األمثلة على ذلك قبول الالجئُت السياسيُت من قبل الدول العتبارات إنسانية وعدم جواز تسليمهم اذل        
ىذه القاعدة من تكرار النص عليها يف معاىدات تسليم اجملرمُت شلا أدى اذل نشوء عرف دوذلم أذا طلبت ذلك ،نشأت 

 .(ٔ)دورل متمثل بعدم جواز تسليم الالجئُت السياسيُت

ىي ادلعاىدات اليت تعقد بُت عدد كبَت من الدول يكون القصد منها خلق قواعد عامة ودائمة ال  :ادلعاىدات الشارعة-ٔ
وىذه ادلعاىدات تتضمن ،وضوع الذي شرعت من اجلو بل يسري على مجيع احلاالت ادلستقبلةيقتصر تطبيقها على ادل

قواعد مؤكدة ومطورة لقواعد القانون الدورل القائمة،وتأيت دببادئ جديدة ومن أمثلة ىذه ادلعاىدات معاىدة)سان 
 .(ٕ)ٕٜٓٔومعاىدة فرساي لعامٜٚٓٔوٜٜٛٔ(ومعاىدات الىاي ألعوام ٜ٘ٗٔفرانسيسكو لعام

 .مفتوحة(المعاهدة فتقسم الى)مغلقة و ام الى مثانياً:من حيث اإلنض

 ةداباإلر نضمام أليها دبقتضى أجراء إلادلعاىدات ادلغلقة:ىي كل أتفاقية ال تتضمن شرطًا جييز للدول غَت أطرافها ا -ٔ 
 (.ٖ) إليها مشروطاً بأمجاعهم طبقاً للشروط اليت حيددوهنا االنضمامويكون  ادلنفردة أو رلرد التوقيع

ادلعاىدات ادلفتوحة:ىي ادلعاىدات اليت ديكن اإلنضمام إليها دبجرد أزباذ إجراء بإرادهتا ادلنفردة من غَت اي شروط  -ٕ
وقد تكون ادلعاىدات مفتوحة بالكامل لكافة الدول نضمام إليها إلتضعها ىذه ادلعاىدات وتفرضها على الدول اليت تريد ا

لدول وقد تنفتح جملموعة معينة من ا حول احلظر اجلزئي للتجارب الذرية ٖٜٙٔمثل أتفاقية موسكو لعامدون أستثناء  
 .(ٗ)مة الوحدة األفريقية واليت ربولت األن اذل األرباد األفريقيمثل ادلعاىدة اليت أنشئت منظ

 .جماعية(راف المعاهدة فتقسم الى)ثنائية و دد األطثالثاً: من حيث ع

ىي اليت تعقد بُت دولتُت يكون الغرض منها تنظيم أحوال قانونية خاصة بينهما كاالتفاقيات ادلعاىدات الثنائية: -ٔ
طرافها تتضمن قواعد قانونية ملزمة أل فإهناالتجارية والثقافية والفنية أواتفاقيات احلدود أوتسوية ادلشاكل اليت ربصل بينهما 

 .(٘)ومصدرا قانونياً الغٌت عنوُ 

                                                           

 . ٕٓص –مصدرسابق  –د.زلمد نصر زلمد ( (ٔ
 . ٙٙص –مصدر سابق  –د.حكمت شرب ( (ٕ
 . ٖٕص  –مصدرسابق  –د.زلمد نصر زلمد ( (ٖ

 .ومابعداىا ٕٕص –ادلصدر نفسو  (ٗ)
 .ٙٙص –مصدر سابق  –د.حكمت شرب  (٘)
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 بأهنا)ادلعاىدة ادلنعقدة بُت مجهوريةادلعاىدات الثنائية  ٕ٘ٔٓ(لعامٖ٘عرف قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم)و        
 .(ٔ)العراق من جهة أخرى(العراق من جهة ودولة أخرى أومنظمة دولية أوشخص قانوين دورل تعًتف بو مجهورية 

ادلعاىدات اجلماعية:)ىي ادلعاىدة اليت تضم عدد غَت زلدد من الدول و تضع قواعد عامة تسري على مجيع الدول  -7
(بأهنا) ادلعاىدة ادلنعقدة ٕ٘ٔٓ(لعام)ٖ٘وعرفها قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم) وال يقتصر أثرىا على الدول ادلتعاقدة

 .(ٕ)دولتُت(بُت أكثر من 

 المطلب الثالث                                                     

 االتفاقيات ذات الشكل المبسط                                     

اليت ال تشًتط إلنعقادىا ادلرور جبميع إبرام ادلعاىدات وتنعقد دبرحلتُت فقط حيث تقتصر على  االتفاقيات ىي       
التوقيع عليها من  مرحليت ادلفاوضة والتوقيع وال ربتاج للتصديق عليها من السلطة ادلختصة لتكون نافذة بل تنفذ دبجرد

تكون يف صورة تبادل الرسائل أومذكرات حيث  ئقها،كما سبتاز بتعدد وثا  ادلمثلُت الدبلوماسيُتوزير اخلارجية أو 
 .(ٖ)ثنائية أو متعددة األطرافالتصرحيات واألتفاقات ادلبسطة قد تكون أو 

أن ىذا النوع من االتفاقيات سبثل شلارسة أمريكية لتنظيم عالقتها بالدول األخرى واليت ال ربتاج اذل عرضها على        
أمنا تلتزم هبا السلطة التنفيذية دبجرد التوقيع ما ىو احلال بالنسبة للمعاىدات و ك  رللس الشيوخ للحصول على موافقتو

 .(ٗ)عليها على أساس تفويض من الكونغرس أو أهنا تدخل ضمن األختصاصات ادلخولة لرئيس اجلمهورية

عاىدة أمنا تقتصر على ادلفاوضة والتوقيع برام ادلسبر جبميع مراحل إاالتفاقيات بسرعة عقدىا فهي اله وسبتاز ىذ       
أو مذكرات فقد تكون يف صورة تبادل رسائل أو ،وكذلك سبتاز بتعدد وثائقها عليها حاجة اذل التصديقفتصبح نافذة دون 

 .(٘)تصرحيات

                                                           

 .ٕ٘ٔٓ( لعام ٖ٘)( الفقرة )الرابع عشر( من قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم ٔيراجع ادلادة ) (ٔ)
 ٕ٘ٔٓ( لعام ٖ٘( الفقرة)اخلامس عشر( من قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم)ٔادلادة)يراجع  (ٕ)
 .ٕٕص –سابق  مصدر –د.زلمد نصر زلمد  (ٖ)
 .ٚ٘ص –مصدر سابق  – ( د.عصام العطية(ٗ
 . ٕٕص –مصدر سابق  –د.زلمد نصر زلمد  ((٘
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 فهي تعقد ونظراً لسرعة أنعقاد ىذه االتفاقيات وبساطة أجراءاهتا فقد اصبحت واسعة االنتشار يف الوقت احلاضر       
ادلغريب  –التصريح ادلشًتك الفرنسي ومن أمثلة ىذه االتفاقيات اسية، تنظيم عالقات دبلوملتنظيم مسائل فنية أوذبارية أو 

  .(ٔ)الذي تضمن األعًتاف باستقالل ادلغربٜٙ٘ٔ/ٗ/ٕيف

شكلية وجيب أن سبر ىذا وقد حيصل أن يكون لإلتفاق الواحد صفة مزدوجة حيث تعتربه احد الدول معاىدة         
 يستلزم التصديق عليها أمنا دبجردالنسبة لدولة أخرى أتفاق مبسط الدبراحل أبرام ادلعاىدة وأجراء التصديق عليها ويكون ب

النفاذ من أمثلة ذلك أتفاق ادلساعدة ادلتبادلة ادلعقودة بُت فرنسا والواليات ادلتحدة  ادلفاوضة والتوقيع عليها فتدخل حيز
بالتارل جيب أن سبر جبميع مراحل ادلعاىدة ذ اعتربتو فرنسا معاىدة شكلية و (أٜٓ٘ٔ/كانون الثاين/ٕٚ)يف األمريكية

تصديق رئيس اجلمهورية يف حُت أن الواليات ادلتحدة األمريكية أعتربتو اتفاقاً ا على الربدلان للموافقة عليها و فيجب عرضه
 .(ٕ)فاذمبسطاً فال ربتاج اذل التصديق لكي تدخل حيز الن

(على ٕ٘ٓٓنص الدستور العراقي لعام)وديكن ان نشَت اذل االتفاقيات ذات الشكل ادلبسط يف العراق حيث        
 .(ٖ)النواب( رللس أعضاء ثلثي بأغلبية يسن بقانون الدولية واالتفاقيات ادلعاىدات على ادلصادقة عملية تنظم)

 بعد عليها مصادقا وتعد النواب رللس موافقة بعد ، الدولية واالتفاقيات ادلعاىدات على ادلصادقة)وكذلك على       
 .(ٗ)تسلمها( تاريخ من يوماً  عشر مخسة مضي

الشكل ادلبسط حيث نص على أن يقوم  ذات وفقًا لنص ىاتُت ادلادتُت أن ادلشرع العراقي دل يأخذ باالتفاقيات        
رللس النواب بادلوافقة على ادلعاىدات بقانون يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء اجمللس النواب حيث أن ادلعاىدة يصدر هبا 

دل يصادق عليها خالل  اذاو  رئيس اجلمهورية للمصادقة عليو(عرض مشروع قانون ادلعاىدة على ٖٚقانون ويف نص ادلادة)
 ةمدة مخسة عشر يوم تعترب مصادق عليها حبكم القانون ،أال أنو اخذ باالتفاقيات ذات الشكل ادلبسط يف حالة واحد

وقد عرفة  ،ىي أذا كان ىذا االتفاق يف صورة برنامج تنفيذي دلعاىدة مت التصديق عليها حيث تسمى بالربنامج التنفيذي
االتفاق التنفيذي بأنو)ادلذكرات والربامج التنفيذية اليت تعقد لتنفيذ (ٕ٘ٔٓ(لعام)ٖ٘راقي رقم)قانون عقد ادلعاىدات الع

 . (٘)أحكام ادلعاىدات ادلصدقة دبوجب أحكام ىذا القانون(

                                                           

 .ٖٕص –سابقصدر م –د.زلمد نصر زلمد  (ٔ)
  .ٛ٘ص –مصدر سابق  –د. عصام العطية  (ٕ)
 .ٕ٘ٓٓ(  الفقرة )رابعاً( من الدستور العراقي لعام ٔٙادلادة )يراجع  ((ٖ

 .ٕ٘ٓٓ(  الفقرة  )أواًل( من الدستور العراقي لعام ٖٚادلادة )يراجع  (ٗ)
 .ٕ٘ٔٓ( لعام ٖ٘)(  الفقرة  )ثانياً( من قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم ٔيراجع ادلادة ) (٘)
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مشروع الربنامج التنفيذي للتعاون الثقايف والعلمي بُت ادلبسط يف العراق على االتفاقيات ذات الشكل  ومثال       
وذلك لتنفيذ أتفاقية التعاون الثقايف والعلمي ادلعقودة (ٜٜٔٔ,ٕٜٜٔ، ٜٜٓٔاق وادلملكة ادلغربية لألعوام) اجلمهورية العر 

 (.ٔ)ٜٙٛٔ/نسيان/ٕٗبينهما يف

 سواء  ادلعاىدة أن ادلعاىدة ىي اتفاق مابُت أشخاص القانون الدورل شلا تقدم ذكره ومن خالل تعاريف نستنتج       
تربون أشخاصًا يف القانون يعدة اذا كانت معقودة بُت أطراف التعترب معاىتفاق ثنائي أومجاعي لذلك ال كان ىذا اال

واما  زلررة لذلك فال ديكن أن تعقد ادلعاىدة شفاىًا ،ىدة تكون يف صورة وثيقة مكتوبة و كذلك أن ادلعا ،الدورل
،أما يف  نالحظ أهنا تتميز دبزايا كثَتة جعلتها واسعة األنتشار يف الوقت احلاضر ادلبسطخبصوص األتفاقيات ذات الشكل 

اشًتط مصادقة  ٕ٘ٓٓالعراقي لعام  يأخذ باالتفاقيات ذات الشكل ادلبسط الن دستورالعراق فنجد ان ادلشرع العراقي دل
يف حالة واحدة ىي أذا كان ىذا االتفاق رئيس اجلمهورية على ادلعاىدة وصدورىا بقانون إال انو أخذة هبذه االتفاقيات 

                يف صورة برنامج تنفيذي دلعاىدة سبق وأن مت التصديق عليها.

 

 

 

 

 

                                             

 

                                              

 

 
                                                           

  .ٛ٘ص   –مصدر سابق  – د.عصام العطية (ٔ)
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 المبحث الثاني                                                

 برام المعاهدةإمراحل                                            

ادلعقدة وىذا رىا بسلسلة من ادلراحل الطويلة و لكي تصبح ادلعاىدة نافذة وملزمة للدول ادلوقعة عليها البد من مرو        
راحل وتبدأ ىذه ادلوير العالقات الدولية ادلختلفة ،الدولية وتططبيعي نظرًا للوظيفة ادلهمة اليت تؤديها ادلعاىدة يف احلياة 

 تسجيل ادلعاىدة.وقيع ادلعاىدة أنتهاء بالتصديق و تبادلفاوضة مروراً بتحرير و 

رير وادلطلب الثاين لبيان ربص ادلطلب األول لبيان ادلفاوضات اول ىذا ادلبحث يف ثالث مطالب خنصنلذلك سنت       
 ادلطلب الثالث لبيان تصديق وتسجيل ادلعاىدة.عليها و  والتوقيعادلعاىدة 

 لب األول ـــــــالمط                                              

 المفاوضات                                                

ُت أو توجهات النظر بُت شلثلي دول)تبادل ادلعاىدة ىي ادلفاوضة وديكن تعريف ادلفاوضة ىيسبر هبا أن أول مرحلة         
 (.ٔ)أكثر بقصد التوصل إذل عقد أتفاق دورل بينهما ويتناول بالتنظيم ما تريد الدولتُت أو الدول تنظيمو من قضايا(

أوالدول  يف مؤسبر دورل جيمع شلثلي دولتُتيف أجتماعات رمسية أو  وقد ذبري ادلفاوضات يف مقابالت شخصية أو       
أب ٗٔيثاق األطلنطي ادلعقود يفادللك،وقد يقوم بإجراء ادلفاوضات رؤساء الدول مباشرة ومن أمثلة ذادلتفاوضة 

 وكذلك معاىدة التعاون أذ كان أحد ادلتفاوضُت وادلوقعُت عليو روزفلت رئيس الواليات ادلتحدة األمريكيةٜٔٗٔسنة
إذ كان أحد ادلتفاوضُت يف عقده والتوقيع عليو (ٖٜٙٔكانون الثاين لعامٕٕ)دة يفوالصداقة بُت أدلانيا وفرنسا ادلعقو 

                         (.ٕ)اجلنرال ديغول رئيس اجلمهورية الفرنسية

ضات ويسمى ىذا الشخص ومن أجل أجراء ادلفاوضات فأن الدول تقوم بأختيار شخص ديثل الدولة يف ادلفاو         
ادلكلف من رئيس اجلمهورية أوالسلطة الصاحلة للقيام بإجراء ادلفاوضات الشخص )وىو يعرف بأنوُ  ادلفوض أوبادلندوب 

التقٍت أوادلهٍت فإنو يقوم بعملو  الفٍت أو أن يتمتع هبا سواء على الصعيد الشخصي أو جيب بغض النظر عن الصفات اليت
 .(ٖ)(دبساعدة خرباء وفنيُت ويكون مزوداً بصالحيات كاملة

                                                           

 .ٖٖٛص –مصدر سابق  –ادلصري د.يوسفد.إيناس زلمد البهجي و ( (ٔ
  .ٓٙص  –مصدر سابق  –د.عصام العطية  ((ٕ

  .ٓٙص –ٕٔٔٓ –بَتوت  –راسات والنشر والتوزيع رلد ادلؤسسة اجلامعية للد –ٔط –الوسيط يف القانون الدورل العام –د.علي زراقط  (ٖ)
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 بأعماذلم جيب أن يكونوا مزودين بوثائق تفويض صادرة من دوذلم تبيح ذلم القيام ومن أجل قيام ادلفوضُت       
 الصادرة الوثيقـةوثيقة التفويض بأهنا)ٜٜٙٔاتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعامعرفت باألعمال الالزمة يف ادلفاوضات وقد 

 أو ادلعاىدة نص اعتماد يف أو ادلفاوضة، يف الدولـة لتمثيل أشخاص أو شخصاً  تعُت اليت الدولة يف ادلختصة السلطة عن
 .(ٔ)(بادلعاىدة يتعلق آخر تصرف بأي القيام يف أو بو االلتزام الدولـة رضا عن التعبَت يف توثيقو،أو

 بادلعاىدة االلتزام رضا عن التعبَت أجل من أو توثيقو أو ادلعاىدة نص اعتماد أجل من للدولة شلثالً  الشخص يعتربو        
 :التاليتُت احلالتُت إحدى يف

 .ادلناسبة الكامل التفويض وثيقة أبرز إذا( أ)

 من للدولة شلثالً  الشخص ذلك اعتبار إذل انصرفت نيتها أن أخرى ظروف من أو ادلعنية الدول تعامل من بدا إذا( ب)
 .(ٕ)كامل تفويض وشلنوحا الغرض ىذا أجل

 جبميع القيام أجل من  اخلارجية وزراء و احلكومات رؤساء و الدول رؤساءويستثٌت من التزويد بوثائق التفويض        
 والدولة ادلعتمدة الدولة بُت ادلعاىدة نص اعتماد اجل من الدبلوماسية البعثات رؤساءو  ادلعاىدة بعقد ادلتعلقة األعمال

 من وذلك ىيئاهتا إحدى أو دولية منظمة لدى أو دورل مؤسبر لدى الدول قبل من ادلعتمدون لديها ادلمثلون ادلعتمدين
 .(ٖ)اذليئة أو ادلنظمة أو ادلؤسبر ذلك يف ادلعاىدة نص اعتماد أجل

يعفى من وثائق التفويض كل من رئيس رللس الوزراء حبكم وديكن ان نشَت اذل احكام التفويض يف العراق حيث        
وزير اخلارجية حبكم منصبو دومنا عمال ادلتعلقة بعقد ادلعاىدة و القيام باأل وثائق التفويض لغرض إلبرازمنصبو دومنا حاجة 

حاجة اذل أبراز وثائق التفويض لغرض التفاوض يف شأن عقد ادلعاىدة ويسمي رللس الوزراء الشخص ادلخول بتمثيل 
 (.ٗا أو األعراب عن موافقتها على االلتزام هبا)مجهورية العراق لغرض التفاوض يف شأن معاىدة أو أعتمادىا أو توثيقه

من قبل دولتو وليس لديو وثيقة تفويض باألعمال اخلاصة بعقد ادلعاىدة فأن اعمالو  واذا قام شخص غَت مفوض       
ليست ذلا أي اثر قانوين إال اذا أجازهتا دولتو يف وقت الحق الن االجازة الالحق تكون دبثابة موافقة سابقة أما اذا 

 .(٘)رفضت ذلك التصرف فأهنا تكون غَت ملزمة هبذه االعمال اليت قام هبا

                                                           

 .ٜٜٙٔمن أتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام )ج( (الفقرةٕ) يراجع ادلادة (ٔ)

 .ٜٜٙٔ( من اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام ٔ( الفقرة )ٚيراجع ادلادة )( (ٕ
 .ٜٜٙٔ( من اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام ٕ( الفقرة )ٚيراجع ادلادة )  (ٖ)
 .ٕ٘ٔٓ( لعام ٖ٘من قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم )( ٘ادلادة )( يراجع  (ٗ
 .ٜٜٙٔ(من اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعامٛادلادة)( يراجع (٘
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يتضح شلا تقدم أن دلرحلة ادلفاوضة دور مهم يف عقد ادلعاىدة حيث يتم فيها تبادل وجهات النظر بُت الدول        
الوقوف على نقاط اخلالف اليت بينهم من أجل حلها والوصول اذل أتفاق ووضع مشروع أبتدائي للمعاىدة و  ادلتفاوضة 

                      لكي يتم التوقيع عليو من قبل الدول ادلتفاوضة .

 المطلب الثاني                                                

 تحرير المعاهدة والتوقيع عليها                                      

بعد أجراء ادلفاوضات ووصول ادلفاوضات اذل توحيد وجهات النظر للدول ادلتفاوضة تدخل ادلعاىدة مرحلة        
بعد ذلك يتم ربديد اللغة اليت سوف تكتب ر ادلعاىدة بصورة وثيقة مكتوبة و جديدة من مراحل ابرامها وىي مرحلة ربري

كتب ثنائية أم متعدد االطراف تكانت ادلعاىدة معقودة بُت دول تتكلم لغة واحدة سواء كانت ادلعاىدة   فاذا هبا ادلعاىدة
 .(ٔ)لك اليت تعقد يف إطار جامعة الدول العربيةادلعاىدة هبذه اللغة ومن ىذه ادلعاىدات ت

 أما اذا كانت الدول ادلتفاوضة تتكلم لغات سلتلفة فيتبع حينئذ أحد االساليب االتية:

سية ولغة اكانت اللغة الالتينية ىي اللغة الدبلوم  زبتارىا الدول ادلتفاوضة وقددياً  ربرر ادلعاىدة بلغة واحدة -ٔ
مث حلت زللها اللغة الفرنسية وبعد احلرب العادلية االوذل أخذت االنكليزية تنافس االتفاقات الدولية ايضًا ، 

 الفرنسية.

ربرر ادلعاىدة بلغتُت أو أكثر على أن تعطى األفضلية إلحدمها حبيث تعترب ادلرجع األول الذي يعول عليو عند  -ٕ
 االختالف.

بالقوة نفسها وىذا األسلوب قد يؤدي اذل  ربرر ادلعاىدة بلغات مجيع الدول ادلشًتكة فيها وتتمتع مجيعها -ٖ
عن معٌت أو ادلقصود على  مشاكل كثَتة يف تفسَت ادلعاىدات الدولية فمن الصعب يف كثَت من األحيان التعبَت

 . (ٕ)سلتلفةوجو الدقة بلغات 

ة الثنائية بُت ادلعاىدنص على أن ربرر (ٕ٘ٔٓ(لعام)ٖ٘ادلعاىدات العراقي رقم) قانون عقدوديكن االشارة اذل ان        
 الدول األخرى بلغة واحدة أو أكثر وفق إحدى الصور األتية:مجهورية العراق و 

 باللغة العربية يف حالة عقد معاىدة مع دولة عربية أو أكثر. -ٔ
                                                           

 .ٖٓٔص –مصدر سابق  –د.سهيل حسُت الفتالوي و د.غالب عواد حوامدة  (ٔ)
 ومابعدىا. ٔٙص –مصدر سابق  –د.عصام العطية ( (ٕ
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 باللغة العربية واللغة اليت تعتمدىا الدولة ادلتفاوضة األخرى على أن يكون للغتُت حجية قانونية واحدة. -ٕ

أو الفرنسية شريطة أن تكون  اإلنكليزيةلعربية واللغة القومية للدولة ادلتفاوضة األخرى وبلغة ثالثة أما باللغة ا -ٖ
للغات الثالث حجية قانونية واحدة وعلى أن يعول على اللغة الثالثة فقط عند حصول خالف يف شأن تفسَت 

 (.ٔ)أحد نصوص ادلعاىدة

( قاعدة بالنسبة للمعاىدات اليت ربرر بلغتُت أو اكثر ٜٜٙٔادلعاىدات لعام)وقد وضعت أتفاقية فيينا لقانون        
حيث منحت احلجية ادلتساوية جلميع اللغات إال اذا نصت ادلعاىدة أو أتفقت الدول االطراف على ترجيح إحدى 

 .(ٕ)اللغات يف حالة األختالف

 اخلاسبة وقد يلحق هبا مالحق :وادلنت و ام وىي ادلقدمة)ديباجة( تتكون ادلعاىدة من ثالث اقسو        

أمساء رؤسائها وألقاهبم مث أمساء شلثلي كل منها وألقاهبم وما  تتضمن الديباجة أمساء  الدول ادلشًتكة فيها أوالديباجة: -ٔ
 .(ٖ)مت من تبادل التفويضات واألطالع عليها فالباعث على عقد ادلعاىدة وموضوعها

اذل  يت مت االتفاق عليها من قبل الدول ادلتعاقد ويقسم ادلنت اذل مواد وىذه ادلواد تقسمىو يتضمن االحكام الادلنت: -ٕ
 يكون ادلنت على ابواب و فصول.        فقرات اذا استلزم التوضيح و 

ه جرائية للمعاىدة فهذا اجلزء من ادلعاىدة وإن كان من أحكامها إال ان ىذاليقصد هبا األحكام اخلتامية ااخلاسبة: -ٖ  
ئها توضح كيفية أدا لتزامات ادلتبادلة بقدر ماإلاألحكام ليست موضوعية بل ىي شكلية أو إجرائية ال تتصل باحلقوق وا

 اإليداعربديد جهة األنسحاب منها أو  وتعديلها أأسلوب األرتباط هبا أو  مثل تاريخ إبرام ادلعاىدة أودخوذلا حيز النفاذ أو
 .(ٗ)أو اللغة ادلعتمدة ووسائل تسوية ادلنازعات الناشئة عن تطبيق ادلعاىدة

االنتهاء من ربرير ادلعاىدة وأختيار اللغة اليت ربرر هبا تقوم الدول ادلتفاوضة فعند التوقيع على ادلعاىدة  أما         
التوقيع باحلروف األوذل ويتم وىو التأشَت أو تعمال أجراء مسبق وقد درجت العادة حديثًا على اس،ادلعاىدة  بالتوقيع على

 .(٘)اللجوء اذل ىذا األجراء عندما ال يكون ادلتفاوضون قد حصلوا على التفويض الالزم للتوقيع

                                                           

 .ٕ٘ٔٓ( لعام ٖ٘( من قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم )ٚادلادة )( يراجع (ٔ
 .ٜٜٙٔ( من أتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام ٖٖيراجع ادلادة )( (ٕ

 .ٕ٘ٔص –مصدر سابق –احملامي زلمد نعيم علوه  (ٖ)
 . ٜٕٔص –مصدر سابق  –د.عادل أمحد الطائي  (ٗ)
 .ٖٙص –مصدر سابق  –د.علي زراقط ( (٘



 

~    21 ~ 
 

االوذل ىو أن توقيع ادلفوض على  باألحرف  اتمثل يف التفاوضادلمن توقيع وديكن االشارة اذل موقف ادلشرع العراقي 
ادلتفاوضة قد أتفقت على ذلك  على عاتق اجلمهورية العراقية أذا ثبت أن الدول لتزاماً إاالوذل ال يشكل  باألحرفادلعاىدة 

وكذلك نص على يشكل التوقيع ادلرىون باألستشارة دلمثل لإلجراءات ادلقررة يف القانون،  بعد التصديق عليها طبقاً إال
 .(ٔ)ت أجازتو طبقاً لإلجراءات ادلقررة يف القانونمجهورية العراق ادلفوض توقيعاً كاماًل للمعاىدة أذا سب

الدول ادلوقعة بادلعاىدة وذلك الن الدول ال تلتزم بادلعاىدة إال بعد  إلزام يًتتب عليوالأن التوقيع على ادلعاىدة        
ألطراف ادلعاىدة ويف  اعطت للتوقيع أثر قانوين ملزم( ٜٜٙٔ)لقانون ادلعاىدات لعامالتصديق عليها إال أن اتفاقية فيينا 

 :األتية احلاالت

 .األثر ىذا للتوقيع يكون أن على ادلعاىدة نصت إذا -ٔ

 األثر ىذا للتوقيع يكون أن على اتفقت قد كانت ادلتفاوضة الدول أن أخرى بطريقة ثبت إذا -ٕ

 عربت أو دلمثلها الصادرة الكامل التفويض وثيقة من األثر ىذا التوقيع إعطاء يف ادلعينة الدولة نية بدت إذا -ٖ
 .(ٕ)ادلفاوضات أثناء النية ىذه مثل عن الدولة

 المطلب الثالث                                             

 تصديق وتسجيل المعاهدة                                                                       

وىي يف طريق أنشائها  ادلعاىدة ىو أحد ادلراحل اليت سبر هبا ادلعاىدةالتصديق على ادلعاىدة :أن التصديق على        
 قبول االلتزام بادلعاىدة رمسيًا من السلطة اليت سبلك عقد ادلعاىدات عن الدولةتعريف التصديق على ادلعاىدة بأنو وديكن 

لها ،بل وتسقط ادلعاىدة ذاهتا إذا كانت بُت وىو أجراء جوىري بدونة ال تتقيد الدولة اساسًا بادلعاىدة واليت وقعها شلث
ومن األمور ادلسلم هبا عُت من التصديقات دل يكتمل ذلا،أو كانت بُت عدة دول واشًتط لنفاذىا أجتماع عدد مدولتُت 

مها لتزاإوأن ىذا التوقيع ال يتبعو  عدم التصديق على ادلعاىدة اليت وقعها شلثلهالدولة كامل احلرية يف التصديق أو أن ل
قبل التصديق عليها يف حكم مشروع للدول  ،فادلعاىدةت حكمتوبالتصديق وإال كان التصديق رلرد أجراء صوري وانتف

   (.ٖ)فيو إذا كانت غَت راغبةوىي صاحبة السلطان يف تقدير ذلك والجيوز إرغامها على التصديق أن تأخذ بو أو ترفضو 

 بشكل مفصل يف ادلبحث الثالث.وسوف نتناول موضوع التصديق على ادلعاىدة 
                                                           

 .ٕ٘ٔٓ( لعام ٖ٘( من قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم )ٖٔيراجع ادلادة ) (ٔ)
 .ٜٜٙٔ( من اتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام ٔ( الفقرة )ٕٔيراجع ادلادة ) (ٕ)
 .وما بعدىإٖٔص –مصدر سابق  –احملامي زلمد نعيم علوه  (ٖ)
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وقد نص عهد عصبة األمم على ضرورة  ،: يعترب التسجيل أخر مرحلة من مراحل إبرام ادلعاىدة تسجيل المعاهدة
) كل معاىدة أو أتفاق دورل يعقد بُت أعضاء عصبة األمم جيب تسجيلو يف سجيل ادلعاىدات حيث نص العهد علىت

فرصة شلكنة وال تكون أمثال ىذه ادلعاىدات واالتفاقات الدولية ملزمة إال بعد سكرتارية العصبة وإعالنو يف أقرب 
 .(ٔ)التسجيل(

 وقد نص ايضاً ميثاق األمم ادلتحدة على:

كل معاىدة وكل أتفاق دورل يعقده اي عضو من أعضاء األمم ادلتحدة بعد العمل هبذا ادليثاق جيب أن يسجل  -ٔ
 ديكن. ما يف أمانة اذليئة وأن تقوم بنشره بأسرع

الجيوز ألي طرف يف معاىدة أو أتفاق دورل دل يسجل وفقًا للفقرة األوذل من ادلادة أن يتمسك بتلك ادلعاىدة  -ٕ
 .(ٕ)أو ذلك األتفاق أمام أي فرع من فروع األمم ادلتحدة

حيصل التسجيل : إما بناء على طلب أحد أطراف  وقد وضعت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة نظامًا يقضي بأن       
إما تلقائيًا بواسطة األمانة العامة لألمم ادلتحدة وتقوم األمانة هبذه ادلهمة يف ثالث و ادلعاىدة بعد أن تصبح نافذة ، 

دة حاالت:عندما تنص ادلعاىدة بصورة رمسية على إصلاز ىذا التسجيل ،وعندما تكون األمم ادلتحدة طرفًا يف ادلعاى
،وعندما تودع ادلعاىدة لدى األمم ادلتحدة ويتم التسجيل بقيد ادلعاىدة يف سجل خاص حيرر باللغات الست الرمسية 

و أمساء ىؤالء االطراف و تواريخ التواقيع  لألمم ادلتحدة ويبُت فيو بالنسبة لكل معاىدة االسم الذي يطلقو أطرافها عليها
 .(ٖ)ام و تاريخ النفاذ ومدة العمل هبا واللغة أو اللغات اليت حررت هباو التصديق وتبادل التصديقات و األنضم

تحدة سنوياً ويكون ذلك وبعد تسجيل ادلعاىدة يتم نشرىا يف أقرب وقت شلكن يف اجملموعة اليت تصدرىا األمم ادل       
وتتوذل األمانة العامة  واإلنكليزيةاذل ترمجة باللغتُت الفرنسية  باإلضافةاللغات اليت حررت هبا ادلعاىدة بُت أطرافها باللغة أو 

إرسال ىذه اجملموعة اذل مجيع األعضاء يف األمم ادلتحدة كما تتوذل إرسال قائمة )شهرية( بادلعاىدات اليت يتم تسجيلها 
 .(ٗ)يف الشهر السابق

                                                           

 .ٜٜٔٔ( من عهد عصبة األمم لعام ٛٔيراجع ادلادة )( (ٔ
 .ٜ٘ٗٔألمم ادلتحدة لعام ( من ميثاق إٓٔيراجع ادلادة )( (ٕ
 ومابعدىا. ٕٚص  –مصدر سابق  –د.عصام العطية ( (ٖ

 وما بعدىا.ٗٗٔص –مصدر سابق  –د.عادل أمحد الطائي  (ٗ)
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                                                    :( حيث نصت علىٜٜٙٔعاىدات لعام )أما أتفاقية فيينا لقانون ادل
 وكذلك احلال، حبسب وحفظها لتسجيلها ادلتحدة لألمم العامة األمانة إذل التنفيذ حيز دخوذلا بعد ادلعاىدات ترسل -ٔ

 .لنشرىا

 .(ٔ)السابقة الفقرة يف ادلذكورة باألعمال بالقيام ذلا تفويضاً  اإليداع جهة ربديد يشكل -ٕ

جراء البد منو وذلك ألن معظم ادلواثيق تنص على عدم جواز االحتجاج إأن التسجيل ىو جزاء عدم التسجيل:
 ( .ٕٓٔوميثاق األمم ادلتحدة يف ادلادة)(ٛٔواثيق عهد عصبة األمم يف ادلادة)بادلعاىدات الغَت مسجلة  ومن ىذه ادل

تسجيل ادلعاىدة وقد يكون زلل خالف جزاء عدم تسجيل  ويقصد باجلزاء أي االثر القانوين ادلًتتب على عدم       
ادلعاىدة الدولية يف عهد عصبة األمم بُت كوهنا باطلة الن التسجيل من شروط صحتها وبُت كوهنا صحيحة وملزمة دون 

 .(ٕ)إمكانية األحتجاج هبا أمام فروع العصبة

ترب أن ادلعاىدة الغَت مسجلة لدى االمانة العامة تع أما يف نطاق األمم ادلتحدة فقد بُت ميثاق األمم ادلتحدة       
 .(ٖ)يستطيعون االحتجاج هبا أمام أي فرع من فروع األمم ادلتحدةصحيحة بُت أطرافها ولكنهم ال

الشكلية وذلك  اإلجراءاتضح شلا تقدم أن ادلعاىدة الدولية لكي تصبح نافذة و ملزمة البد من مروىا هبذه توي       
لكي يصبح نافذ وصحيح  وديكن االحتجاج بو أمام  وتنظموالن ادلعاىدة ىي اتفاق واألتفاق ال بد من أجراءات ربكمو 

 الدول االخرى أو ادلنظمات الدولية ،لذا نرى أن لكل مرحلة من مراحل إبرام ادلعاىدة أمهية ال ديكن االستغناء عنها .

                                            

 

 

                                           
                                                           

 .ٜٜٙٔ( من أتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام ٓٛيراجع ادلادة  ) (ٔ)
   .٘ٗٔص  –مصدر سابق  –أمحد الطائي  د.عادل(ٕ) 

 .ٜ٘ٗٔ( من ميثاق األمم ادلتحدة لعام ٕ( الفقرة )ٕٓٔيراجع ادلادة )( (ٖ
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 المبحث الثالث                                               

 التصديق على المعاهدة                                            

أن التصديق على ادلعاىدة مرحلة مهمة من مراحل إبرام ادلعاىدة وذلك الن الدول ال تلتزم بادلعاىدة الدولية إال أذا        
قامت السلطة ادلختصة يف الدولة بالتصديق على ادلعاىدة بشكل صحيح ىذا من جانب ،من جانب أخر ىناك مسألة 

عطي الدستور االختصاص يف التصديق اذل السلطتُت التشريعية مهمة تتعلق بالسلطة ادلختصة بالتصديق وخاصة عندما ي
التصديق وعدم عرضو على السلطة االخرى وىذا ما يسمى بـــــ)التصديق  إجراءاتوالتنفيذية و قيام أحدامها دبخالفة 

 الناقص( ومسألة ماىي القيمة القانونية ذلذا التصديق.

ادلطلب يان تعريف التصديق واحلكمة منو و خنصص ادلطلب األول لب لذلك سنتناول ىذا ادلبحث يف ثالث مطالب       
 الثاين لبيان السلطات ادلختصة بالتصديق وادلطلب الثالث لبيان التصديق الناقص على ادلعاىدة.

 المطلب األول                                                

 تعريف التصديق والحكمة منه                                        

) قبول األلتزام بادلعاىدة بصورة رمسية من السلطة الوطنية اليت سبلك حق إبرام األتفاقيات يعرف التصديق بأنو       
الدولية بإسم الدولة وىو إجراء جوىري بدونو ال تتقيد الدولة أساسًا بادلعاىدة اليت وقعها شلثلها وبل تسقط ادلعاىدة 

 (.ٔذاهتا()

 دبقتضاه الدولة تقر كذلك،والذي ادلسمى الدورل اإلجراءبأنو) ٜٜٙٔأتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام  وعرفتوُ        
 (.ٕ()بادلعاىدة االلتزام رضاىا الدورل ادلستوى على

النواب ومصادقة )موافقة رللس فقد عرف التصديق بأنو ٕ٘ٔٓلعام (ٖ٘عقد ادلعاىدات العراقي رقم) أما قانون       
 .(ٖ)رئيس اجلمهورية على األلتزام دبعاىدة سبق التوقيع عليها بإسم مجهورية العراق أو حكومتو(

 يف ىذه احلاالت:ٜٜٙٔفيينا لقانون ادلعاىدات لعامتفاقية أجراءات إبرام ادلعاىدة وفقاً إل ويعترب التصديق أجراء الزم من

 .بالتصديق يتم الرضا عن التعبَت أن على ادلعاىدة نصت إذا( أ)
                                                           

 .ٖٓٗص –مصدر سابق  –د.إيناس زلمد البهجي و د.يوسف ادلصري (ٔ)
 .ٜٜٙٔ( الفقرة )اواًل( من أتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام ٕيراجع ادلادة ) (ٕ)
 .ٕ٘ٔٓ( لعام ٖ٘( الفقرة )رابعاً( من قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم )ٔادلادة )يراجع ( (ٖ
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 .التصديق اشًتاط على اتفقت قد كانت ادلتفاوضة الدول أن أخرى بطريقة ثبت إذا( ب)

 .التصديق بشرط ادلعاىدة وقع قد الدولة شلثل كان إذا( ج)

 عربت أو ادلعاىدة، على بالتصديق مشروطاً  توقيعها يكون أن شلثلها تفويض وثيقة من ادلعنية الدولة نية بدت إذا( د)
 (.ٔ)ادلفاوضات أثناء النية ىذه مثل عن الدولة

وقد أكد القضاء الدورل والداخلي على أمهية التصديق وأعتباره من إجراء الزم لكي تصبح ادلعاىدة ملزمة ،ومن        
والذي جاء (خبصوص)إمباتيالوس(ٕٜ٘ٔسبوز عام ٔي أصدرتو زلكمة العدل الدولية يف)أمثلة القضاء الدورل احلكم الذ

أما على صعيد ضروريًا لتصبح ادلعاىدة نافذة(، يكون شرطاً  –يف حالة النص عليو  –فيو )أن التصديق على معاىدة 
والذي  القضاء الداخلي احلكم الذي أصدرتو إحدى احملاكم األمريكية على أحد الرعاية األمريكيُت صمويل أنسول

م أيار عا ٙ)اىدة تسليم اجملرمُت ادلعقودة يفدلتحدة بتسليمو وفقًا دلع،فطالبت الواليات اأستطاع اذلرب إذل اليونان
 (.ٕ،ألهنا دل تكن قد صدقت بعد على ادلعاىدة ادلذكورة)(إال أن اليونان رفضت ذلكٖٜٔٔ

 : أن احلكمة من التصديق تكمن يف :الحكمة من التصديق

حلة التفاوض وقبل التوقيع على ادلعاىدة بغية دراسة ما إعطاء فرصة إضافية للدولة فقد ال تكون إخذهتا بعد إنتهاء مر -ٔ
تضمنتو من حقوق وإلتزامات ألطرافها أو على عاتقهم وتكون ىذه احلكمة واضحة عندما ديس موضوع ادلعاىدة ادلصاحل 

 العليا للدولة.

إذ من ادلعلوم أن جهة فسح اجملال أمام السلطة التشريعية لألطالع على ادلعاىدة ودراستها من جوانبها ادلختلفة -ٕ
التفاوض لغرض إبرام ادلعاىدة ىي السلطة التنفيذية يف الدولة ، وزبتص ىذه السلطة أيضاّ بالتوقيع على ادلعاىدة بعد 

إصلار مرحلة التفاوض لذا يكون من احلكمة إعطاء سلطة أخرى يف الدولة دوراً يف عملية إبرام ادلعاىدة بعد توقيعها من 
                                                                                           ( . ٖيذية)قبل السلطة التنف

 إذل علم الدولةاالخرى يف ادلعاىدات اجلماعية أو ومن أجل أن ينتج التصديق أثره فالبد من وصولو اذل علم الدول 

 أوادلوافقة عن أوالقبول التصديق وثائق تعرب فيينا لقانون ادلعاىداتاالخرى يف ادلعاىدة الثنائية ،لذلك فقد نصت أتفاقية 
 :التالية احلاالت إحدى يف بادلعاىدة االلتزام الدولة رضا

                                                           

 .ٜٜٙٔ( من أتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام ٔ( الفقرة )ٗٔيراجع ادلادة ) (ٔ)
 .ٙٙص –مصدر سابق  –د.عصام العطية  (ٕ)
 ومابعدىا. ٕٖٔص –مصدر سابق  –د.عادل أمحد الطائي  (ٖ)
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 .ادلتعاقدة الدول بُت تبادذلا عند( أ)

 .اإليداع جهة لدى إيداعها عند( ب)

 .(ٔ)ذلك على االتفاق مت ما إذا هبا، اإليداع جهة أو ادلتعاقدة الدول إخطار عند( ج)

على تعد مجهورية  ٕ٘ٔٓ(لعامٖ٘ن عقد ادلعاىدات العراقي رقم)يف قانو  نص ادلشرع العراقيوديكن االشارة اذل ان        
 :األتيةالعراق قد أرتضت األلتزام دبعاىدة مكونة من وثائق مت تبادذلا بينهما وبُت دولة أخرى يف إحدى احلاالت 

 ادلتبادلة على أن يكون لتبادذلا ىذا األثر.أذا نصت الوثائق -أ

 . (ٕأذا أتفق صراحة على أن يكون لتبادل الوثائق ىذا االثر)-ب

 المطلب الثاني                                                   

 السلطة المختصة بالتصديق                                     

ن من أختصاص السلطة التنفيذية للدول ىو الذي حيدد السلطة ادلختصة بالتصديق فأما تكو أن الدستور الداخلي        
 :ادلختصة بالتصديق للسلطتُت معاً وفيما يأيت بيان ىذه السلطات أو من أختصاص السلطة التشريعية أو

ة ادللكيــــــة التصــــــديق مــــــن أختصــــــاص الســــــلطة التنفيذيــــــة:أن ىــــــذا األســــــلوب ىــــــو الــــــذي كــــــان متبعــــــاً يف ظــــــل األنظمــــــ-ٔ
ـــــــة واليابـــــــان منـــــــذ ٕ٘ٛٔدســـــــتور عـــــــاميف اإلمرباطـــــــوري فرنســـــــا عنـــــــدما كانـــــــت خاضـــــــعة للنظـــــــام  فقـــــــد عرفتـــــــوُ  الدكتاتوري

مــــــــــن يف ظــــــــــل احلكــــــــــم الفاشــــــــــي  إيطاليــــــــــاعرفتــــــــــو كــــــــــذلك و ٜٙٗٔحــــــــــىت دســــــــــتور عــــــــــامٜٛٛٔعــــــــــام صــــــــــدور دســــــــــتور
األنظمـــــة رئـــــيس ويف كـــــل ىـــــذه ٜ٘ٗٔحـــــىت عـــــامٖٖٜٔعهـــــد النـــــازي مـــــن عـــــامالوأدلانيـــــا يف ٜٓٗٔحـــــىت عـــــامٕٕٜٔعـــــام

 (.ٖالدولة يصدق وحده على ادلعاىدات الدولية)

التصديق من أختصاص السلطة التشريعية:ففي النظام اجمللسي تقوم السلطة التشريعية وحدىا دبمارسة ىذا العمل -ٕ
ويشكل النظام السويسري ٜٓٙٔ-ٕٜٗٔاالرباد السوفييت سابقاً وتركيا مابُت دولىذا النظام الذي كان مطبقاً يف ولكن 

                                                           

 .ٜٜٙٔ( من أتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام ٙٔيراجع ادلادة ) (ٔ)
 .ٕ٘ٔٓ( لعام ٖ٘( الفقرة )اواًل( من قانون عقد ادلعاىدات العراقي رقم )ٙٔيراجع ادلادة ) (ٕ)
 بعدىا. وما ٘ٙص –مصدر سابق  –د.عصام العطية ( (ٖ
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                                    إن التصديق يف ىذه الدولة يتم من قبل اجمللس الفدرارل بعد أخذ موافقة لة خاصة بالنسبة ذلذا ادلوضوع إذ حا
سنة وذلك ٘ٔعن ق على ادلعاىدات الدولية اليت تعقد دلدة تزيدالفدرارل وديكن للشعب يشارك مباشرة يف التصدي انالربدل

 (.ٔعن طريق االستفتاء)

احلديثة يف العادل اذل توزيع  معاً:لقد أذبهت الدساتَت التصديق من أختصاص السلطتُت التنفيذية والتشريعية-ٖ
لتشريعية والتنفيذية حيث أنتشار االختصاص يف تشريع القوانُت وبالتارل يف التصديق على ادلعاىدات بُت السلطتُت ا

اسية اخلارجية للدولة يالنظام الربدلاين وازدياد دور الربدلانات حىت يف الدول اليت تتبع النظام الرئاسي يف ادلسامهة برسم الس
 (.  ٕمع السلطة التنفيذية شلثلة برئاستها)

التنفيذية بشرط احلصول على موافقة مسبقة من الربدلان ففي انكلًتا فأن التصديق بشكل عام يكون اذل السلطة        
للقانون الداخلي ت اليت يتطلب تطبيقها تعدياًل ما ادلعاىداليت تكتسي أمهية كربى ومثال ذلك،لنسبة للمعاىدات ااب أقلوُ 

عن اراضي  ن تنازالً أومعاىدات اللجوء والًتحيل أوتسليم اجملرمُت وادلعاىدات اليت تفرض التزامات مالية وتلك اليت تتضم
 (.ٖالدولة)

ومنح الدستور األمريكي يف ادلادة الثانية منو رئيس اجلمهورية سلطة عقد ادلعاىدات، لكنو اشًتط موافقة رللس        
برام إال ان إفرغم أن الرئيس يف النظام الرئاسي يتمتع بصالحيات واسعة،  ،الشيوخ على ادلعاىدة بأغلبية ثلثي اعضائو

ت مع الدول األخرى يتطلب موافقة الربدلان ومن الواضح أن رللس النواب ليس سلتصا بالتصديق على ادلعاىدات ادلعاىدا
حسب الدستور األمريكي، وأن رللس الشيوخ وحده من بُت رللسي الكونغرس ىو صاحب االختصاص يف ذلك، قد 

و، فمقابل قبول الواليات ادلتحدة االمريكية يعود ىذا األمر ألسباب تارخيية ترجع اذل نشأة االرباد األمريكي نفس
االرباد والتنازل عن شلارسة شؤون العالقات الدولية، ارادت ان ربتفظ حبقها يف الرقابة على ابرام ادلعاىدات  بالدخول يف

 (.ٗالدولية، ودبا أن رللس الشيوخ ديثل الواليات، فقد احيلت ىذه الرقابة اليو)

                                              

                                                           

 .ٙٙص –مصدر سابق  –د.علي زراقط  (ٔ)
 . ٖٖٔص –مصدر سابق  –أمحد الطائي  د.عادل (ٕ)
 . ٙٙص –مصدر سابق  –د.علي زراقط  (ٖ)
 -حبث منشور على ادلوقع  – (أدماج النصوص الدولية يف القوانُت الداخلية )دراسة مقارنة - طارق كاظم عجيلد. (ٗ)

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1299&page_namper=p3 - ٕٙارةتاريخ الزي/ٕٔ/ٕٓٔٙ. 

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1299&page_namper=p3
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1299&page_namper=p3-
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 المطلب الثالث                                                      

 التصديق الناقص على المعاهدة                                       

موافقتها على التصديق على ادلعاىدة فإن قد يشًتط دستور الدولة ضرورة الرجوع إذل السلطة التشريعية ألخذ        
صدرت ىذه ادلوافقة أمكن لرئيس الدولة إجراء التصديق على ان رئيس الدولة قد يعمد إذل التصديق على ادلعاىدة دون 
الرجوع مسبقًا إذل السلطة التشريعية وىذا ما يعرف يف الفقو باسم"التصديق الناقص"،لذا ديكن تعريف التصديق الناقص 

ادلعاىدة)ىو ذباوز رئيس الدولة سلطتو فصدق على ادلعاىدة دون سبق احلصول على إقرار اذليئة النيابية ذلا خالفاً دلا على 
 (.ٔيقضي بو دستور دولتو()

والفرع الثاين لبيان  الدورل لذلك سوف نتناول ىذا ادلطلب يف ثالث فروع خنصص الفرع االول لبيان موقف الفقو       
 لدورل من التصديق الناقص والفرع الثالث لبيان موقف القانون الدورل والداخلي من التصديق الناقص.موقف القضاء ا

 الفرع االول                                                         

 من التصديق الناقص الدولي موقف الفقه                                  

 حول القيمة القانونية للتصديق الناقص على ادلعاىدة اذل اربع أذباىات وىذه االذباىات ىي: ان الفقو الدورل قد  أنقسم

ىذا األذباه)الباند،بنتَت،جورج سل(حيث قالوا بأن التصديق الناقص على ادلعاىدة تصديق  األذباه األول:من أنصار-ٔ
ادلعاىدة وصف األلتزام وأعتبارىا صحيحة ونافذة صحيح ومنتج ألثاره يف اجملال الدورل ومن مث يًتتب عليو إكتساب 

مة ئار يف العالقات الدولية،وعدم مالويؤسس أنصار ىذا األذباه رأيهم على أعتبارات عظيمة قوامها ضرورة توفَت األستقر 
من  تكليف الدول بدراسة األوضاع الدستورية لبعضها البعض،وكما أن يف أعطاء الدول ادلتعاقدة احلق يف شلارسة نوع

الرقابة على تطبيق رئيس الدولة ادلتعاقدة األخرى لدستور دولتو إذ يقوم بالتصديق نوعاً من ادلساس بسيادة الدولة ويف إال 
تتدخل أي من الدول يف شؤوهنا الداخلية ومن مث فمن األسلم اعتبار التصديق الصادر من رئيس الدولة تصديقاً صحيحاً 

يق للقواعد الدستورية الداخلية أو مت دون ادلراعاة الدقيقة ذلا،إذ من شأن ىذا احلل يف مجيع االحوال سواء مت بالتطب
 (.ٕاحملافظة على حق كل دولة يف أال تتدخل الدول معها يف شؤوهنا الداخلية)

                                                           

 .ٖ٘ٔص –مصدر سابق  –احملامي زلمد نعيم علوه  (ٔ)
دار ادلطبوعات  –اجلزء االول–دون طبعة –القانون الدورل العام  –د.زلمد سامي عبد احلميد ود.زلمد السعيد الدقاق ود.إبراىيم أمحد خليفة  (ٕ)

 ومابعدىا.  ٖٜٔص –ٕٙٓٓ –االسكندرية  -اجلامعية
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ليت دل األذباه الثاين: من أنصار ىذا األذباه)شًتوب،شارل روسو(يرى أنصار ىذا األذباه بعدم تقيد الدولة بادلعاىدة ا-ٕ
الدستورية ويستند ىذا الرأي إذل اعتبار قانوين معتمد من فكرة األختصاص فالتصديق على  اإلجراءاتتراع يف إبرامها 

ادلعاىدة الديكن أن تًتتب عليو أثاره القانونية إال اذا كان من قام بو سلتص بإجرائو أي انو مفوضاُ تفويضًا صحيحًا وفق 
التصديق صادرًا من جهة غَت سلتصة بإجرائو وبالتارل  أعتربهدل يكن التفويض كذلك  فإذامايقضي بو دستور الدولة 

اليًتتب عليو أثر بالنسبة للدولة،ويقول االستاذ وستليك يف مناقشة ذلذا ادلوضوع ان"سطلة شلثل الدول" أياً كان مركزه يف 
نيتو كما اليهم االعتقاد الذي يقوم لدى الطرف إلزام الدولة اليت ديثلها تتوقف اساساً على حكم الدستور وال يهم حسن 

االخر بشأن من يتعاقد معو وتقر كثَت من الدول ىذا الرأي االخَت كمبدأ عام عن طريق النص يف دساتَتىا على ان 
 (. ٔ)عيت يف إبرامها الشروط الدستوريةادلعاىدات التصبح نافذة أو التكون ملزمة إال إذا رو 

بنفاذ التصديق الناقص على اساس ادلسؤولية الدولية فقد ذىب أنصار ادلدرسة الوضعية  االذباه الثالث:القائل-ٖ
االيطالية)انزيلويت ،كافلبَتي،سانبورل(إذل زلاولة تقدمي حل وسط ذلذه القضية فذىبوا إذل القول بأنو إذا كان رئيس الدولة 

حيحة ان تستويف الشروط ادلقررة يف دستور ىو الذي ديلك سلطة إعالن إرادة الدولة وىي إرادة جيب العتبارىا ص
يف حالة سلالفة رئيس ذلذه الشروط واالعالن عن ارادة للدولة دل تكن تكوينا وفقاً لقواعد الدستور فان تصرفو  الدولة،فإنوُ 

ىذا يكون فاسداً،وتتحمل الدولة عبء ادلسؤولية الدولية عن ىذا التصرف الفاسد الذي صدر عن رئيسها وخَت إجراء 
بار تصرف الدولة الذي صدر فاسدًا اعتباره صحيحًا وان جلرب الضرر الذي اصاب أطراف ادلعاىدة االخرين ىو اعت

 (.ٕتًتتب عليو االثار القانونية اليت تًتتب عادة على التصرف الصحيح)

االذباه الرابع:يؤسس ىذا االذباه حكم التصديق الناقص على ضرورة إلزام مبدأ حسن النية يف مادة ادلعاىدات الدولية -ٗ
بة على التصديق الناقص ،فالقاعدة أنو الجيوز لدولة ما ان تطلب بطالن ادلعاىدة الدولية ومنها ما يتعلق باألثار ادلًتت

دبقولة ان رئيسها قد خالف احكام التصديق ادلقررة يف دستور ىذه الدولة، إذ ان مبدأ حسن النية يستوجب محاية الدول 
ذه قواعد الداخلية الشأن لبقية اطراف ادلعاىدة الغَت اليت ال علم ذلا دبا يشوب التصديق الناقص من عدم ادلشروعية فه

هبا،على أن مبدأ حسن النية يستوجب من ناحية اخرى انو حيث تكون الدولة او الدول االخرى ادلوجو إليها التصديق 
لة سيئة النية اي تعلم دبا يشوب ىذا التصديق من سلالفة فإنو الديكن ان تتمسك باألوضاع الظاىر ومن مث فإنو حيق للدو 

 (.  ٖاليت صدقت تصديقاً ناقصاً ان تطالب ببطالن التصديق وعدم االلتزام بادلعاىدة)

                                                 
                                                           

 .ٚٗ٘ص – ٕٕٔٓ –لبنان  –منشورات احلليب احلقوقية  –ء االول ز اجل– ٔط –القانون الدورل العام  موسوعة –حسُت  د.خليل( (ٔ
 .ومابعدىا ٙٛص – ٜٕٓٓ –االسكندرية  –دار اجلامعة اجلديدة  –دون طبعة-لدورل العام)ادلصادر القانونية(القانون ا –د.مجال زلي الدين ( (ٕ

 .ٚٛص –ادلصدر نفسو  (ٖ)
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 الفرع الثاني                                                 

 موقف القضاء الدولي من التصديق الناقص                               

ان السوابق القضائية قليلة جدًا ولعل السابقة الوحيدة يف ىذا اجملال ىي اخلاصة باتفاقية تعيُت احلدود بُت         
تصديق عليها من اجلانبُت ومت ال ٛ٘ٛٔ/ٔ/٘ٔ(وقد أبرمت الدولتان ادلعاىدة يفٛ٘ٛٔكوستاريكا ونيكاراجوا يف عام)

ولكن دون ان تراعي حكومة نيكاراجوا القائمة وقتئذ يف إجرائو نصوص دستورىا اخلاص مث حدث ان تغَتت حكومة 
ىذه الدولة ودفعت احلكومة اجلديدة ببطالن ادلعاىدة ودل تقرىا على ذلك كوستاريكا وعرض النزاع على التحكيم وقد 

مؤيدا وجهة نظر نيكاراجوا على اساس ان صحة ادلعاىدة من الناحية الدولية  ٛٛٛٔ/ٖ/ٕٕصدرت قرار التحكيم يف 
 (.ٔيتوقف على صحة إعتمادىا داخلياً)

وان ندرة السوابق الدولية يف ىذا الشأن تفيد أنو من الناحية التطبيقية ال سبيل الدول كثَتًا إذل اللجوء اذل إبطال        
لتصديق عليها من جانب احد أطرافها االجراءات اليت يتطلبها دستوره اخلاص الن من ادلعاىدات بدعوى انو دل تراع يف ا

 (.ٕذلك ان يقلل العالقات التعاقدية ويضعف الثقة بُت الدول)

وان ما جرى عليو العمل بُت الدول فإنو يقر بصحة ادلعاىدة ادلصدقة بشكل غَت صحيح ،ولقد أكد القضاء        
ن األحكام اليت أصدرىا من ذلك احلكم الذي أصدرتو زلكمة العدل الدولية الدائمة يف الدورل ذلك يف العديد م

يف قضية كرينالد  ٖٖٜٔنيسان عام٘يف قضية ادلناطق احلرة واحلكم الذي اصدرتو نفس احملكمة يف  ٕٖٜٔحزيران عامٚ
 (.ٖالشرقية)

 الفرع الثالث                                              

 موقف القانون الدولي والداخلي من التصديق الناقص                       

ولقــــــد أخــــــذت ٜٜٙٔ: يتمثــــــل القــــــانون الــــــدورل باتفاقيــــــة فيينــــــا لقــــــانون ادلعاىــــــدات لعــــــاماواًل:موقــــــف القــــــانون الــــــدولي
وغَتىـــــا مـــــن النصـــــوص وترتيــــــب  اجلهريـــــةأتفاقيـــــة فيينـــــا بـــــالراي القائـــــل بالتفرقـــــة بـــــُت النصــــــوص الدســـــتورية ذات االمهيـــــة 

                                                           

 ومابعدىا. ٖٛص –مصدر سابق  –د.مجال زلي الدين  (ٔ)
 .ٛٗ٘ص –مصدر سابق  –د.خليل حسُت  (ٕ)
 .ٔٚص –مصدر سابق  –د.عصام العطية  (ٖ)
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الـــــــبطالن خبصـــــــوص التصـــــــديق الـــــــذي يـــــــتم سلالفـــــــاً للنصـــــــوص الدســـــــتورية غـــــــَت ذات االمهيـــــــة اجلوىريـــــــة، حيـــــــث نصـــــــت 
لـــــيس للدولـــــة أن ربـــــتج بـــــأن التعبـــــَت عـــــن رضـــــاىا االلتـــــزام بادلعاىـــــدة قـــــد مت بادلخالفـــــة حلكـــــم يف  -ٔفيينـــــا علـــــى) اتفاقيـــــو

ادلعاىــــــدات كســـــــبب إلبطــــــال ىـــــــذا الرضـــــــا إال إذا كانــــــت ادلخالفــــــة بينـــــــة قانوهنــــــا الــــــداخلي يتعلــــــق باالختصـــــــاص بعقــــــد 
.تعتـــــــــرب ادلخالفـــــــــة بينـــــــــة إذا كانـــــــــت واضـــــــــحة بصـــــــــورة ٕوتعلقــــــــت بقاعـــــــــدة أساســـــــــية مـــــــــن قواعـــــــــد القـــــــــانون الـــــــــداخلي. 

 (.ٔموضوعية أليـة دولة تتصرف يف ىذا الشأن وفق التعامل ادلعتاد وحبسن نية()

الجيوز للدول االحتجاج بالتصديق الناقص من أجل أبطال ادلعاىدة ادلصدق عليها انو (ٙٗيتضح من نص ادلادة)        
بشكل غَت صحيح إال اذا كان ىناك عيب دستوري واضح شاب التصديق حيث قررت األتفاقية ليس للدولة أن ربتج 

باالختصاص بعقد ادلعاىدات  بأن التعبَت عن رضاىا االلتزام بادلعاىدة قد مت بادلخالفة حلكم يف قانوهنا الداخلي يتعلق 
كسبب إلبطال ىـذا الرضا إال إذا كانت ادلخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي اما اذا كان 
التصديق ناقص ودل تكن ادلخالفة الدستورية من االمور الواضحة ففي ىذه احلالة يعترب التصديق الناقص صحيحاً و منتجاً 

  .(ٕ) رلال العالقات الدولية ومن مث ال جيوز االستناد اذل كونو ناقصاً لطلب إبطال ادلعاىدةلكافة اثاره يف

كذلك نصت أتفاقية فيينا على)إذا كانت سلطة ادلمثل يف التعبَت عن رضا الدولة االلتزام دبعاىدة ما خاضعة لقيد        
كسبب إلبطال ما عرب عنو من رضا إال إذا كانت الدول معُت فال جيوز االحتجاج بإغفال ادلمثل مراعاة ىذا القيد  

 (.ٖادلتفاوضة األخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام ادلمثل بالتعبَت عن ىذا الرضا()

:أن ادلشرع العراقي قد جعل سلطة االبرام على ادلعاىدات مشًتكة مابُت السلطة التشريعية ثانياً:موقف القانون الداخلي 
ولقد إلزم ادلشرع العراقي يف ىذا الدستور على ضرورة عرض ادلعاىدات على رللس  ٕ٘ٓٓدستور والسلطة التنفيذية يف

يوم ٘ٔوتعترب مصادق عليها دبرور مدة النواب للموافقة عليها  ومن مث يتم إرساذلا اذل رئيس اجلمهورية للمصادقة عليها 
 (.ٗ)تاريخ وصوذلا اذل رئيس اجلمهوريةمن 

من قبل رللس النواب حيث أن اجمللس النواب  صدر بقانون والقانون اليصدر إالت يف العراق اتكذلك أن ادلعاىد       
 النواب رللس اعضاء ثلثي بأغلبية يسن بقانون الدولية واالتفاقيات ادلعاىدات على ادلصادقةىو ادلختص بتنظيم عملية 

 (.٘يوافق عليها)تعرض على رللس النواب واليت ال ال توجد أي قيمة قانونية للمعاىدات اليت الانو   على ذلك يًتتب

                                                           

 .ٜٜٙٔ(من أتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات عامٙٗيراجع ادلادة)( (ٔ
 .ٜٙٔص –مصدر سابق  –أمحد خليفة  ( د.زلمد سامي عبد احلميد ود.زلمد السعيد الدقاق ود.إبراىيم(ٕ
 .ٜٜٙٔ( من أتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعامٚٗيراجع ادلادة )( (ٖ

 .ٕ٘ٓٓ( الفقرة)ثانياً( من الدستور العراقي لعام ٖٚيراجع ادلادة ) (ٗ)
 .ٕ٘ٓٓ( الفقرة)رابعاً(  من الدستور العراقي لعام ٔٙ( يراجع ادلادة)(٘



 

~    31 ~ 
 

(اسابيع من تصديقها من قبل ٖمن وجوب عرض ادلعاىدات على الربدلان قبل) إنكلًتاكذلك ان العمل جرى يف        
(يف ٚٛٚٔادللكة ووجوب دمج ادلعاىدات ادلهمة بعمل تشريعي يف القانون الداخلي والدستور االمريكي عام)

(إذ نصت ٜٔٚٔ(منو وكذلك الدستور ادلصري لعام)ٖ٘(يف ادلادة)ٜٛ٘ٔ(منو والدستور الفرنسي عام)ٕادلادة)
(منو على)ان رئيس اجلمهورية يربم ادلعاىدات ويبلغها رللس الشعب مشفوعة دبا يناسب من البيان وتكون ذلا ٔ٘ٔادلادة)

قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرىا وفقًا لألوضاع ادلقررة على ان معاىدات الصلح والتحالف والتجارة 
تعديل يف اراضي الدولة او اليت تتعلق حبقوق السيادة او اليت ربمل خزانة  وادلالحة ومجيع ادلعاىدات اليت يًتتب عليها

 (.ٔالدولة شيئاً غَت الواردة يف ادلوازنة،ذبب موافقة رللس الشعب عليها()

يتضح شلا تقدم أن الفقو الدورل منقسم حولة القيمة القانونية للمعاىدات ادلصدق عليها بشكل غَت صحيح        
معاىدة صحيحة ومنتجة ألثارىا أما البعض األخر فأعتربىا باطلة وغَت منتجة ألثارىا ،أما على صعيد  فالبعض أعتربىا

العمل الدورل ومن خالل قرارات زلكمة العدل الدولية فأن احملكمة تقر بصحة ادلعاىدات ادلصدق عليها بشكل غَت 
عاىدة والقانون الدورل ادلتمثل بتفاقيىة فيينا لقانون صحيح وال جيوز للدول األحتجاج بالتصديق الناقص من أجل إبطال ادل

يقر أيضًا بصحة ادلعاىدات ادلصدق عليها بشكل غَت صحيح وال جيوز للدول األحتجاج  ٜٜٙٔادلعاىدات لعام 
( من االتفاقية ،لذا ديكن ٚٗو ٙٗإال يف حاالت معينة نصت عليها ادلادة ) ادلعاىدةبالتصديق الناقص من أجل إبطال 

قول ومن خالل موقف الفقو وما جرى عليو العمل الدورل وأحكام أتفاقية فيينا أن التصديق الناقص ال يؤثر على صحة ال
ادلعاىدة وال يؤدي اذل إبطاذلا أمنا  تبقى ادلعاىدة صحيحة و نافذة وملزمة ألطرافها وذلا قيمة قانونية كقيمة ادلعاىدات 

  ادلصدق عليها بشكل صحيح.

                                           

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٗٔ –مصدر سابق  –امحد الطائي  د.عادل (ٔ)
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 الخـــــــــاتــــــــمة                                                

اليت سبر هبا  يفاهتا وادلراحلتطورىا التارخيي وتعريفها وتصنىذا ادلعاىدات الدولية من حيث  يف حبثنا تناولنابعد ان        
واحلكمة منو والسلطات ادلختصة بالتصديق واثر التصديق الناقص   والتصديق على ادلعاىدة ادلعاىدة من أجل إبرامها

 على ادلعاىدة فقد توصلنا اذل بعض النتائج والتوصيات.

 اوال:النتائج.

 اذل تعود معاىدة اقدم ان اذل تشَت الدراسات ان حيث القددية العصور اذل سبتد بعيدة جذور ذلا الدولية ادلعاىدات أن-ٔ
 النهرين. مابُت بالد يف(ق.مٖٓٓٔ)عام

 ان ادلعاىدات الدولية  ىي اتفاق مابُت الدول لذلك فاذا كان احد اطرافها من غَت الدول فال تعترب اتفاق دورل. -ٕ

 ان ادلعاىدات تكون بصورة ربريرية فال ديكن عقدىا شفاىاً. -ٖ

لكي تصبح نافذة وملزمة للدول االطراف فيها ولكل مرحلة من ان ادلعاىدة الدولية سبر بسلسلة من ادلراحل الشكلية -ٗ
 ىذه ادلراحلة امهية خاصة.

ان يذىب اذل  ٜٜٙٔلقانون ادلعاىدات لعام ان اغلب الفقو والقضاء الدورل و القانون الدورل ادلتمثل باتفاقية فيينا -٘
  . ألطرافهاادلعاىدة ادلصدق عليها بشكل ناقص تعترب صحيحة وملزمة 

 ال ديكن للدول التمسك بالتصديق الناقص من أجل ابطال ادلعاىدة اليت يتم التصديق عليها بشكل غَت صحيح. -ٙ

  .التـــــوصــــــــياتثانياً:

أن يلتزم دبا ينص عليو الدستور الدستور وشلثل الدولة أمام الدول االخرى  جيب على رئيس اجلمهورية بوصفو حامي-ٔ
خبصوص التصديق على ادلعاىدات وعدم سلالفتها كي اليضع بالده يف موقف زلرج امام الدول االخرى شلا  إجراءاتمن 

 متعلقة بادلصاحل العليا للدولة.صة اذا كانت ىذه ادلعاىدة مهمة و للخطر خا العلياقد يعرض مصاحلها و يسيء اذل مسعتها 

اىدات إال دلصادقة على ادلعازام رئيس اجلمهورية على عدم لإ على قوانينهالدول أن تنص صراحة يف دساتَتىا و على ا-ٕ
النص على القيمة القانونية و ،كذلك رتب جزاء على ىذه ادلخالفة كي ال تتكرر مثل ىذه ادلخالفاتتبعد موافقة الربدلان و 

بشكل ال خيلف ما جرى عليو العمل الدورل و قواعد القانونية  ذلذه ادلعاىدات مصدق عليها بشكل غَت صحيح 
 .ٜٜٙٔللقانون الدورل خبصوص ادلعاىدات ادلتمثلة باتفاقية فيينا لقانون ادلعاىدات لعام 
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  ــــــــادرــــــالمص                                              

 الكرمي القرأن  

 .الكتب: أوال

 والنشر والطباعة للتأليف ثقافية مؤسسة الدعوة دار –ٕج –ٕط – الوسيط ادلعجم – وأخرون مصطفى إبراىيم-ٔ
 .دون سنة نشر – تركيا – والتوزيع

 القومي ادلركز–ٔط – اإلسالمية بالشريعة وعالقتو العام الدورل القانون –ادلصري يوسف.ود البهجي زلمد إيناس.د-ٕ
 .ٖٕٔٓ – القاىرة – القانونية لإلصدارات

 – االسكندرية – اجلديدة اجلامعة دار – دون طبعة – (القانونية ادلصادر)العام الدورل القانون – الدين زلي مجال.د-ٖ
ٕٜٓٓ. 

 .ٜٕٓٓ – بغداد – القانونية ادلكتبة – ٕط – مقارنة دراسة العام الدورل القانون – شرب حكمت.د-ٗ

 – لبنان – احلقوقية احلليب منشورات – االول ءاجلز  – ٔط – العام الدورل القانون موسوعة – حسُت خليل.د-٘
ٕٕٓٔ. 

 للنشر الثقافة دار – ٕ ج – ٔ ط – الدورل القانون موسوعة – حوامدة عواد غالب.ود الفتالوي حسُت سهيل.د-ٙ
 .ٜٕٓٓ – األردن – والتوزيع

 . ٜٕٓٓ – األردن – والتوزيع للنشر الثقافة دار – ٔط – العام الدورل القانون – الطائي أمحد عادل.د-ٚ

 – األردن –والتوزيع للنشر دارالثقافة – األول اجمللد –ٔط – العام الدورل القانون يف الوسيط – علوان الكرمي عبد.د-ٛ
ٜٜٔٚ. 

 – والتوزيع للنشر الثقافة دار – األول الكتاب – ٘ط – العام الدورل القانون يف الوسيط – علوان الكرمي عبد.د-ٜ
 .ٕٓٔٓ– األردن

 .ٕٕٔٓ –  بغداد –القانونية ادلكتبة – دون طبعة – العام الدورل القانون – العطية عصام.د-ٓٔ

 – والتوزيع والنشر للدراسات اجلامعية ادلؤسسة رلد –ٔط –العام الدورل القانون يف الوسيط – زراقط علي.د-ٔٔ
 .ٕٔٔٓ – بَتوت
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 – دون طبعة -العام الدورل القانون – خليفة أمحد إبراىيم.ود الدقاق السعيد زلمد.ود احلميد عبد سامي زلمد.د-ٕٔ
 .ٕٙٓٓ – االسكندرية -اجلامعية ادلطبوعات دار –االول اجلزء

 ٔط – ٜٜٙٔ لسنة ادلعاىدات لقانون فيينا اتفاقية أحكام ظل يف الدولية ادلعاىدات شرح – زلمد نصر زلمد.د-ٖٔ
 .ٕٕٔٓ – الرياض – واالقتصاد القانون مكتبة –

 الثقايف االوسط الشرق مركز – االول اجلزء – ٔط – العام الدورل القانون موسوعة – علوه نعيم زلمد احملامي-ٗٔ
 .ٕٕٔٓ – بَتوت – والتوزيع والنشر للطباعة

 .والقوانين والدساتير ثانياً: األتفاقيات

 .ٜٜٔٔ لعام األمم عصبة عهد -ٔ  

 .ٜ٘ٗٔ لعام ادلتحدة ألمما ميثاق-ٕ  

 .ٜٜٙٔ لعام ادلعاىدات لقانون فيينا أتفاقية -ٖ  

 .ٕ٘ٓٓ لعام النافذ العراقي الدستور -ٗ  

 .ٕ٘ٔٓ لعام( ٖ٘)رقم العراقي ادلعاىدات عقد قانون-٘  

 .االنترنت: ثالثاً  

ٔ-   
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1299&page_namper
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