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 ِبْسِم اللَِّو الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ 
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 االىداء

 

اىدي بحثي الى روح والدي  والى اخوتي الشهداء عالء وضياء وبهاء 
 الدين 

 والى روح شهداء العراق  التي سالت دمائهم من اجل الوطن 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة                                                                                   

 نداء حسين مبارك ابراىيم 
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التقديرالشكر و   

 (732البقرة ) اية    قال تعالى )) وال تنسوا الفضل بينكم ((                

 

ال يسعني قبل كل شي ان اشكر اهلل  فلو الحمد والشكر اوال واخرا  وانا انتهي من    
بخالص  فأتقدم ال صحابواكمال بحثي المتواضع ىذا البد لي  من ارجاع الفضل 

 ن لي في اخراج ىذا البحث على ىذه الشاكلة .شكري وتقديري  لمن كان عو 

كما اتقدم بشكري  الى )) عمادة كلية القانون والعلوم السياسية  قسم القانون (( 
واستاذي ومشرفي  االستاذ ) جبار محمد مهدي (  الذي من علي وقطع من وقتو 

ف عليو  النفيس في النظر في ىذا البحث  وابداء مالحظاتو القيمة السديدة  واالشرا
وكذلك اشكر االساتذة االفاضل اساتذة قسم القانون جميعا  وخاصة الدكتور بالسم 
عبداهلل  واشكر جميع موظفي الكلية  وكذلك اتقدم بشكري الى مكتبة الكلية , 

 فجزاىم اهلل عنا خير الجزاء .

 

 

 الباحثة                                                                       

 نداء حسين مبارك ابراىيم
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 المقدمة

اف البداء بظهور اؼبعاىدات الدكلية كوسيلة اتصاؿ بُت الشعوب منذ العصور القدمية , حيث عرفت منذ مصر     
الفرعونية  كبابل كاشور  فاؼبعاىدات الدكلية اعم صورة من صور االتفاؽ  بُت الدكؿ  ام اهنا اتفاقيات  تعقدىا 

كربديد القواعد اليت زبضع  ؽبا ىذه العالقة ككذلك تعترب الدكؿ  فيما بينها يفرض تنظيم عالقات قانونية  دكلية  
اؼبعاىدات  من حيث االمهية  اؼبصدر الرئيسي االكؿ  للقانوف الدكرل العاـ  اؼبعاصر فاؼبعاىدات بكل انواعها  

نت عامة اك خاصة  زبضع للقانوف الدكرل العاـ  كتقـو قواعده  بتنظيم  احكاـ ىذه اؼبعاىدات  الدكلية  حيث كا
اؼبعاىدات  ال براـشكل ربالف اك صلح لذلك يتم تنظيم اؼبعاىدات  اك ابرامها  كفق الية معينة   تأخذاؼبعاىدات 

الدكلية , سبر اؼبعاىدة دبراحل عديدة اذ جيرم عادتا التفاكض  بشاف موضوع معُت الذم يكوف  ىو موضوع 
يها  كما اف اؼبعاىدات  كقاعدة  عامة ال تصبح  ملزمة اال اؼبعاىدة  الدكلية  اكال  مث ربرير اؼبعاىدة كالتوقيع عل

لدل اعبهات اؼبعنية  كبعد انتهاء ىذه االجراءات تصبح  بعد التصديق ككذلك جيب على اؼبعاىدة اف تسجل 
اؼبعاىدة  صحيحة كتامة  كصاغبة ال نتاج  اثار قانونية  معنية  كلكن مدة نفاذ اؼبعاىدة  الدكلية  ام حياهتا 

ت ابدية  بل ؽبا سبب النتهائها  كبغض النضر اذل مدة نفاذىا فال بد اف يكوف ىناؾ سبب يقضي  اك يؤدم ليس
اذل انتهائها سواء كانت سبب اصدار االطراؼ اك بإرادة صبيع االطراؼ  اك من تلقاء نفسها , فأمهية البحث  

دكليُت كاشكالية البحث تتمثل ِف الوقوؼ نالحظ  ؼبا لو من امهية ِف اهناء العالقات الدكلية ما بُت شخصُت 
على قضية كيفية انتهاء اؼبعاىدات الدكلية كؽبذا فاف اسباب اختيار البحث  تتمثل ؼبا ترتبو انتهاء اؼبعاىدات  من 

 اثار على مستول الدكؿ كموقف القانوف الدكرل من انتهاء اؼبعاىدات .

 -عو على اؼبباحث االتية :كلتحقيق الغية اؼبتوخاة من البحث مت تناكلو كتوزي

 اكال : اؼببحث االكؿ : التعريف باؼبعاىدات الدكلية .

 ثانيا : اؼببحث الثاين : اجراءات عقد اؼبعاىدة .

 ثالثا: اؼببحث الثالث : انتهاء اؼبعاىدات الدكلية .
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 المبحث االول

 التعريف بالمعاىدات الدولية

تعترب اىم صورة من صور االتفاؽ بُت الدكؿ ام اهنا اتفاقيات تعقدىا الدكؿ فيما بينها اؼبعاىدات الدكلية      
بغرض تنظيم عالقات قانونية دكلية ك ربديد القواعد اليت زبضع ؽبا ىذه العالقة ك كذلك تعترب اؼبعاىدات الدكلية 

اىدات بكل انواعها عامة اك خاصة من حيث االمهية اؼبصدر الرئيسي االكؿ للقانوف الدكرل العاـ اؼبعاصر فاؼبع
زبضع للقانوف الدكرل العاـ ك تقـو قواعده بتنظيم احكاـ ىذه اؼبعاىدات الدكلية ك سنتناكؿ ىذا اؼببحث ِف 

 اؼبعاىدات. ْلنواعمطلبُت خصصنا اؼبطلب االكؿ للتطور التارخيي للمعاىدات ك خصصنا اؼبطلب الثاين 

 المطلب االول

 ىدات الدولية التطور التاريخي للمعا

 الفرع االول 

 المعاىدات الدولية في العصور الجاىلية و العصر االسالمي

اؼبعاىدات الدكلية ِف العصور اعباىلية كانت القوم مسيطر سيطرة تامة على الضعيف ك تكوف دائما الغلبة ِف 
 )ص( بعقد بعضمصلحة القوم ك ِف اغفاؿ ك امهاؿ ؼبصلحة الضعيف اما ِف عصر االسالـ فقاـ الرسوؿ 

 .(ٔ) اؼبعاىدات لتثبيت السلم ك العدؿ

ك ىي ِف اغلب االحواؿ تفرض على اؼبغلوب ليناؿ اؼبعاىدات ِف عصور اعباىلية تكوف شبرة حرب قاىرة غالبا 
القوم غلبة ك تكوف دائما ِف مصلحة القوم دكف مصلحة الضعيف ك اف ذلك ما زلنا نراه ِف معاىدات الصلح 
فالصلح اك التعاىد الذم اعقب اغبرب العاؼبية االكذل ك الثانية كاف يدؿ على ذلك اما ِف االسالـ فاؼبعاىدات 

الصل ِف العالقات الدكلية ِف االسالـ ىو السلم حىت يكوف االعتداء بالفعل اك اعتداء على ليست كذلك الف ا
اؼبؤمنُت ِف داخل الدكلة غَت االسالمية ك تكوف اؼبعاىدات غَت مسلكها ِف اؼباضي السحيق ك اغباضر  العتيد, 

كوف اؼبعاىدات لتثبيت السلم حرب ال يالحظ ربقق العدؿ ك تسامح من قبل اؼبسلمُت ك قد ت إلهناءامنا تكوف 
من غَت اف يكوف ِف اؼبعاىدات اعتداء ك اف تثبيت السلم قاـ بو النيب ؿبمد )ص( ِف اؼبعاىدات اليت سبت بينو ك 

ا يكوف دفع العدك ك التعاكف بينو )عليو بُت اليهود الذين كانوا ِف اؼبدينة لتقرير السلم ك تنظيم اعبوار ك اساسه
 الرب ك دفع الثم ك قد اكد عليو السالـ اؼبعاىدة بكتاب ارسلو اليهم ك يوثقها جاء فيو السالـ( ك بينهم على

                                                           

ص  – ٕٓٔٓ –اؼبملكة االردنية  –دار الثقافة للنشر ك التوزيع  -الوسيط ِف القانوف الدكرل العاـ –د. عبد الكرمي علواف (ٔ) 
 ك ما بعدىا. ٕٓ٘
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ارضكم جيش,  يطأ) لكم ذمة اهلل تعاذل , ك ذمة رسولو على اموالكم ك رفيقكم , ك كلما ما ملكت اميانكم ال  
دائما كانوا ينقضوف العهود ك لكن اليهود , ك اماف رسولو ال اكره ِف الدين(ك من سافر منكم فهو اماف اهلل, 

يتامركف على اؼبسلمُت مع اؼبشركُت ك اذكا من جياكرىم , ك عاىد الرسوؿ ) صلى اهلل عليو ك الو ك سلم ( بٍت 
ىذا كتاب من ؿبمد رسوؿ اهلل لبٍت  ضمرة من قبائل العرب ك ىذا بعض ما جاء ِف عهده )عليو السالـ( )

ما بّل حبر ُصوفو , كإف النيب إذا  , كأنفسهم , كإف ؽبم النصر على من رامهمضمرة, فإهنم آمنوف على أمواؽبم 
( ك نرل من ىذا اف  دعاىم لنصره أجابوه , عليهم بذلك ذمة اهلل ك رسولو, كؽبم النصر على من بر منهم كاتقى

 لتأكيدكثرىا ىذه اؼبعاىدات تسجل حقوؽ اعبوار ك تثبت السلم ك كانت معاىدات النيب ) عليو السالـ ( ك ا 
 . (ٔ) السلم اك اقامتو مثل صلح اغبديبية

 الفرع الثاني

 المعاىدات الدولية في العصر الحديث

اؼبعاىدات الدكلية ِف ىذا العصر كانت تسَت كفق تقاليد معينة ِف بعض الدكؿ ك لكن مت اػبركج عن ىذه 
بُت الدكؿ اؼبسيحية فهذه الدكؿ اؼبسيحية  اف اؼبعاىدات اليت كانت تعقد ِف اكركبا دل تكن تعقد اال التقاليد.

ترفض اؼبعاىدات مع الدكؿ االخرل غَت اؼبسيحية فهذه الدكؿ كانت ترفض عقد تلك اؼبعاىدات ك كاف اؼبلك 
 )فرانسو االكؿ ( اكؿ من خرج على ىذه التقاليد عندما عقد من السلطاف العثماين سليماف 

ير تصرفو ىذا اماـ البابا ك قولو ) اف االتراؾ ال يحيوف خارج اتجمتمع ك قد اضطر اذل ترب  ٖٜ٘ٔالقانوين ِف العاـ 
االنساين ك امتناعنا عن عقد اؼبعاىدات معهم يعٍت اننا نتجاىل الركابط اليت اقامتها الطبيعة بُت البشر, ك اف 

ك العادات ال اخطاء البشر ك تناقضهم قد منعتهم من االنطواء ربت لواء دين كاحد, ك لكن اختالؼ االدياف 
التقليدية لالتفاقيات فقد  باْلشكاؿميكن اف يقضي على االرباد الطبيعي الذم جيمع بُت البشر( اما فيما يتعلق 

 فإذلحدث تغيَت كبَت ِف االلفاظ ك التسميات اػباصة هبا ادت اذل اػبلط ِف ترتيب ك تقسيم االتفاقيات الدكلية 
قبد بكثرة تسميات اخرل تصريح صباعي اؼبيثاؽ اك العهد االتفاؽ اك  جوار اؼبعاىدات االتفاقية ك الربكتوكوؿ

 . (ٕ)الًتتيب اؼبؤقت 

كما قبد اف تعبَت اتفاؽ ك تصريح ك تسوية مؤقتة كانت تطلق على اتفاقيات تتم ِف الصورة غَت اؼببسطة اك 
فة اؼبعاىدات اك االتفاقيات كانت تسميتها ك قد مت استخداـ تعبَت اؼبعاىدات كتعبَت يطلق على كا  أيااؼببسطة 

                                                           

 .ٕٔ٘ص  –اؼبصدر السابق  –د. عبد الكرمي علواف (ٔ) 
 ك ما بعدىا. ٕٚ٘ص  –مصدر سابق  –د. عبد الكرمي علواف (ٕ) 
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.اشارت اذل ذلك ؿبكمة العدؿ الدكلية كايدت ذلك ) تفسَت معاىدة من اؼبعاىدات ضمن اؼبسائل  (ٔ)الدكلية 
 . (ٕ)اليت يكوف االطراؼ خبصوصها قبوؿ الوالية اعبربية للمحكمة مىت كانت ؿبال ؼبنازعات قانونية( 

القانوف ك ىي تطبق ِف  ْلحكاـتلتـز ؿبكمة العدؿ الدكلية اف تفصل ِف اؼبنازعات القانونية اليت ترفع اليها كفقا 
اتفاقيات الدكلية ك ىذا ايضا ال يعٍت اف احملكمة سبتنع عن تطبيق انواع اخرل من الوثائق اليت تشتمل  الشأفىذا 

اما حاليا  (ٖ)بالعكس تلتـز ك تقـو بتطبيقها فإهناظ اتفاقيات, على اتفاقيات دكلية ك اف كاف ال ينطبق عليها لف
ربتل اؼبعاىدات بُت مصادر القانوف الدكرل العاـ مركزا مهما ال يرقى اليو أم مصدر اخر ك ىذا التطور جعل 

عاكف ك ىو التطور الذم جرل ِف العالقات الدكلية ك ِف الت  اؼبعاىدات دبثابة اؼبصدر الرئيسي للقانوف الدكرل
العلمي ك الفٍت ك تذليل ـبتلف اؼبشاكل اليت تنشا بُت اشخاص القانوف الدكرل ك الدليل على امهية اؼبعاىدات ِف 

تقدر بعشرات االالؼ كذلك اكذل الفقهاء العصر اغباضر ما سجلتو االمانة العامة من معاىدات خاصة ك عامة 
اىتماما كبَتا للمعاىدات الدكلية حيث يضعوهنا ِف اؼبوضع االكؿ من مصادر القانوف الدكرل اذ جيدكف  تالسوفيي

فيها التعبَت الصريح عن ارادات الدكؿ اؼبختلفة من حيث نظمها االجتماعي ك االقتصادم ك ذبسيدا ؼبصاغبها 
يسي الذم يليب متطلبات التطور اليت حصلت اؼبشًتكة ِف اغبفاظ على السلم ك االمن الدكليُت ام انو اؼبصدر الرئ

 . (ٗ)ِف العصر اغبديث 

 الفرع الثالث

 تعريف المعاىدات الدولية

اؼبعاىدة : لغة : اؼبعاىدة من عهد ك يقاؿ عهد فالف اذل فالف عهدا , القى اليو العهد اكصاه حبفظو. ك يقاؿ 
المر كما عهدت كما عرفت ك يقاؿ ايضا تعاىدا ) ك فيو: اكصاه بو ك الشيء : ك عرفو ك يقاؿ ا باْلمرعهد اليو 

.اؼبعاىدات ) اصطالحا ( : ىي تعبَت عن ارادات متطابقة صادرة عن اشخاص القانوف اؼبتمتعُت  (٘)ربالفا( 
 .  (ٙ)اؼبطلوبة من اجل انتاج اثار قانونية ؿبكومة بواسطة القانوف الدكرل  باْلىلية

                                                           

 .ٕٓٙص  –مصدر سابق  –د. عبد الكرمي علواف (ٔ) 
 ( من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدكلية. ٖٙيراجع اؼبادة ) (ٕ) 
 ( من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدكلية.ٖٛيراجع اؼبادة )(ٖ) 
اؼبملكة  –دار الثقافة للنشر ك التوزيع  –القانوف الدكرل العاـ  –د. غالب عواد حوامدة  –أ.د. سهيل حسُت الفتالكم (ٗ) 

 .ٕٔٙص  – ٜٕٓٓ – االردنية اؽبامشية
دار الدعوة مؤسسة ثقافة التأليف ك الطباعة ك النشر ك  – ٕج – ٕط -اؼبعجم الوسيط –د. ابراىيم مصطفى ك اخركف (٘) 

 .ٖٖٙص  –تركيا  –التوزيع 
 .ٜٕٓص  –لبناف  -ٕٛٓٓ –طبعة االكذل  –القانوف الدكرل العاـ  -د. ؿبمد عرب حاصيال ك د. سليم حداد(ٙ) 
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) اؼبعاىدات ىي اتفاقا دكليا  ٜٜٙٔ)أ( من اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات لعاـ فقد عرفت اؼبادة الثانية من الفقرة 
كانت التسمية اليت   أيااء تتم ِف كثيقة كاحدة اك اكثر يعقد بُت دكلتُت اك اكثر كتابة ك خيضع للقانوف الدكرل سو 

القانوف الدكرل يهدؼ اذل كذلك اؼبعاىدات ىي توافق مكتوب بُت ارادتُت اك اكثر من اشخاص  يطلق عليها(.
 . (ٔ)كفقا للقانوف الدكرل  احداث اثار قانونية

 المطلب الثاني

 انواع المعاىدات الدولية

 تقسم اؼبعاىدات من الناحية الشكلية اذل :

العالقات الدبلوماسية ك تبادؿ  بأنشاءاكال : اؼبعاىدات الثنائية : ىي اؼبعاىدات اليت تعقد بُت دكلتُت ك تتعلق 
امتيازات خاصة لذلك ميكن للمعاىدات الثنائية اف تلـز دكلة دبنح  لألخرلالتمثيل الدبلوماسي ك سبنح احدمها 

امتيازات خاصة لبعثات دبلوماسية موجودة على ارضها ك لكنها معتمدة لدل شخص اخر من اشخاص القانوف 
 ل احدل اؼبنضمات الدكلية .الدكرل مثل حالة الوفود الدائمة لد

ثانيا : اؼبعاىدات اعبماعية : ىي اؼبعاىدات اليت ترـب بُت عدد غَت ؿبدد من الدكؿ ِف امور هتم الدكؿ صبيعا اك 
يكوف الغرض منها تنظيم قواعد معينة دائمة لتنظيم عالقة دكلية عامة ك مثاؿ على اؼبعاىدات اعبماعية اتفاقية 

 . (ٕ)على اثر قباح اؼبؤسبر الدكرل االمريكي السادس  ٕٜٛٔاليت كقعت فيها غانا اؼببعوثُت الدبلوماسيُت 

 تقسم من الناحية اؼبادية اذل :

اكال : معاىدات عقدية ) االتفاقيات اػباصة ( : ىي اؼبعاىدات اليت تعقد بُت دكلتُت اك بُت عدد ؿبدد من 
 دد من الدكؿ اؼبشًتكة ِف اؼبعاىدة.الدكؿ لتنظيم امر يهم ىاتُت الدكلتُت اك ذلك العدد احمل

شارعة ) اتفاقيات عامة ( : ىي اؼبعاىدات اليت ترـب بُت ؾبموعة كبَتة من الدكؿ تتوقف ارادهتا ثانيا : اؼبعاىدات ال
 .(ٖ)على انشاء قواعد لتنظيم امر اك حالة قانونية تتصل دبصاحل اتجمتمع الدكرل 

 

                                                           

ك ما  ٖٛص  – ٖٕٔٓ –صنعاء  -جامعة العلـو التكنولوجية –القانوف الدكرل العاـ  –د. سارة ؿبمود عبد اهلل العراسي (ٔ) 
 بعدىا.
ك ما  ٓ٘ص – ٕٕٔٓ –بَتكت  –منشورات زين اغبقوقية  –موسوعة القانوف الدكرل العاـ  -احملامي ؿبمد نعيم علوه(ٕ) 

 بعدىا.
 .ٖٗص  –مصدر سابق  -العراسيد. سارة ؿبمود عبد اهلل (ٖ) 
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فاؼبعاىدات اػباصة ال تعد مصدرا مباشرا لقواعد القانوف الدكرل العاـ فهي قد تكوف مصدرا مباشرا لقاعدة ما اذا 
ثبت التواتر على االلتزاـ بقاعدة قانونية اعتادت الدكؿ عليها ِف معاىداهتا اػباصة حبيث تتحوؿ اذل عرفا دكليا ك 

اؼبعاىدات الثنائية االصل ِف اؼبعاىدات اف تكوف ثنائية  .(ٔ)صلية ىذا ما يندرج ربت اؼبصدر الثاين من اؼبصادر اال
عقد معاىدات ثنائية  تاؼبؤسبرااما اؼبعاىدات اؼبتعددة االطراؼ فهي اقل استعماال فكثَت ما تفضل الدكؿ ِف 

 . ٘ٔٛٔعوضا عن اؼبعاىدات اؼبتعددة االطراؼ ك ىذا ما حدث ِف مؤسبر فيينا 

اغبياة االنسانية من شؤكف ك اكضاع سياسية اك قانونية اك  يت تنظم اك ربدد ما تقتضيوامة ىي الاؼبعاىدات الع
اما اؼبعاىدات التشريعية ىي نتيجة ك االمهية  الشأفاقتصادية اخل . اما اؼبعاىدات اػباصة فهي هتتم بقضية ؿبددة 

جديدة ِف القانوف الدكرل كاتفاقيات اتفاؽ رغبات متقاربة االىداؼ ك الغايات ك ىي ترمي دائما اذل اجياد قواعد 
اما اؼبعاىدات التعاقدية فهي نتيجة اتفاؽ رغبات  ٜٚٓٔالصليب االضبر ك اتفاقيات الىام اؼبعقودة لعاـ 

متعارضة على حل كسط يرضي مصاحل الطرفُت كاؼبعاىدات التجارية ك معاىدة اغبلف ك حسن اعبوار اما 
لدكرل نادرا ما تتضمن ىذه اؼبعاىدات رغبة اؼبتعاقدين بوضع تشريع دكرل ك اؼبعاىدات اليت تعترب مصدرا للقانوف ا

قدميا كانت مبادئ القانوف الدكرل ترد تصريحات ملحقة باؼبعاىدات االساسية غَت اف االذباه اغبديث يرمي اذل 
ت السياسية ىي اليت اؼبعاىدا تضمُت اؼبعاىدة مبادئ القانوف الدكرل ك ال سيما الواردة ِف ميثاؽ االمم اؼبتحدة.

تعترب اىم االتفاقيات الدكلية ك يدخل ِف عداداىا معاىدات اغبلف ك التنازؿ عن قسم من اراضي الدكلة ك تعيُت 
اغبدكد ك معاىدات الضماف ك اغبماية ك الصلح اما معاىدات الصلح فهي اتفاقيات تؤيد مطالب الدكؿ الظافرة 

معاىدات اغبماية  متفقة مع االسباب اليت ادت اذل اعالف اغبرب.بنتيجة اغبرب على اف تكوف ىذه اؼبطالب 
فهي اتفاقيات تؤدم اذل كضع دكلة ما ربت ضباية دكلة اخرل اشد باسا منها ك اكسع نفوذا, ك تتوذل الدكلة 
اغبامية الدفاع عن الدكلة احململة ك تضمن ؽبا سالمة اراضيها ك صيانة حقوقها مقابل امتيازات خاصة زبوؽبا 

معاىدات اغبياد ىي اتفاقيات تعقد مع بعض الدكؿ غبملها على التدخل ِف شؤكهنا الداخلية ك اػبارجية , اما 
مراعاة جانب اغبياد عند نشوب اغبرب اك بُت الدكؿ اغبيادية بغية الدفاع عن حقوقها ك صيانة مصاغبها من 

عينة اك اما بالنسبة ؼبعاىدة التحالف فهي اتفاقيات تتعهد هبا دكلتاف اك اكثر باتباع سياسة م. (ٕ)اعتداء اؼبتحاربُت 
بالدفاع بعضها عن بعض عند االعتداء على احدىا, ك قد اصبح عقد معاىدات التحالف موضع استغراب 
االكساط الدكلية منذ حضرت اللجوء اذل اغبركب العدكانية ك ىناؾ انواع ـبتلفة للتحالف ك ىناؾ انواع ـبتلفة 

 للتحالف ك ىي : 

 الدكؿ اؼبتعاقدة. ْلمهيةالتحالف اؼبتساكم ك التحالف غَت اؼبتساكم ك ذلك تبعا  -أ 
 التحالف الدائم ك التحالف اؼبؤقت . -ب 

                                                           

ك ما  ٘٘ص  -ٖٕٔٓ –القانوف الدكرل العاـ ك عالقتو بالشرعية االسالمية  –د. ايناس ؿبمد البهجي د. يوسف اؼبصرم (ٔ) 
 بعدىا.
 ك ما بعدىا. ٙٔ٘ص -ٕٕٔٓ-بَتكت لبناف -منشورات اغبليب القانونية –موسوعة القانوف الدكرل العاـ  –د.خليل حسُت (ٕ) 
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 تفاؽ.الموضوع ا ْلمهيةالتحالف العاـ ك اػباص تبعا  -ج 
 التحالف السلمي ك التحالف اغبريب. -د 
 التحالف العدكاين ك التحالف العدكاين. -ق 

يتضمن التحالف العسكرم االحواؿ اليت تستوجب القياـ بالتعهدات ك بصورة عامة ينتهي حكم التحالف على 
اختالؼ انواعو كما ينتهي اؼبعاىدات اما معاىدات الضماف ىي عقود الدكؿ الصغَتة اك الضعيفة ك حفظ كياهنا 

اخرل متعددة ِف عقد كاحد ك ِف ىذه  ك سالمة اراضيها ك يكوف الضماف اما فرديا تقدمو دكلة كاحدة اك دكؿ
اغبالة تعترب كل دكلة مرتبطة بعقدىا مهما كاف موقف بقية الدكؿ عندما تدعو اغباجة لتنفيذ الضماف ك ال شك 
اف قبوؿ نظرية اؼبخالفة تقضي على الضماف ك ىذا ما يحدث عند امتناع احدل الدكؿ الضامنة عن القياـ بواجبها 

ربدد سلطة  ْلهنااما االتفاقيات القنصلية ؽبذه االتفاقيات صبغة سياسية  لدكلة اؼبضمونة.عند كقوع اعتداء على ا
القناصل ك امتيازاهتم ك حصانتهم ك اختصاصاهتم ك كاجباهتم اما بالنسبة التفاقيات االمتيازات االجنبية ترمي 

حبق االفضلية على سواىا من الدكؿ  ىذه االتفاقيات اذل فبنح احدل الدكؿ االجنبية امتيازات خاصة ذبعلها تتمتع
ك ال سيما فيما يتعلق خبضوع رعاياىا اذل ؿباكم خاصة مستقلة عن احملاكم الوطنية احمللية ك قد زالت ىذه 

اما بالنسبة ؼبعاىدات تنفيذ االحكاـ ك تؤدم ىذه اؼبعاىدات اذل منح  االمتيازات بعد اغبرب العاؼبية الثانية.
 . (ٔ)اكم احمللية صفة االخذ باالعتبار ما تتضمنو اؼبعاىدات الدكلية االحكاـ الصادرة عن احمل

اما بالنسبة ؼبعاىدات تسليم اتجمرمُت : ىي اؼبعاىدات اليت تسهل تسليم اتجمرمُت العاديُت الالجئُت اذل دكؿ اخرل 
حملاكم احمللية صونا ك الدعاكم لدل ا بإقامةاؼبعوزين  لألجانب, اما بالنسبة ؼبعاىدات اؼبعونة القضائية تسمح 

ضمانا غبقوقهم دكف اف يؤدكا الرسـو القضائية اما بالنسبة ؼبعاىدات االقامة ربدد الشركط اليت زبضع ؽبا رعاية 
الدكؿ اؼبتعاقدة ِف االقامة اك السكن اك تعاطي التجارة لدل الدكؿ االجنبية اما اؼبعاىدات االقتصادية ك االجنبية 

ؼبعاىدات شؤكف التبادؿ التجارم ك اؼبدفوعات ك شؤكف اؼبالحة الصيد النهرم ك البحرم ك الثقافية تتضمن ىذه ا
 . (ٕ)ك التهريب ك مراقبة ذبارة االسلحة ك اؼبخدرات ك مساعدة االجانب ك تبادؿ النشرات العلمية ك االدبية 

عليو ِف الوقت اغباضر ك  يتضح فبا تقدـ اف اؼبعاىدات الدكلية مرت دبراحل متعددة ك تطورات غبُت ما ىي 
كذلك اؼبعاىدات الدكلية ىي صورة من صور االتفاؽ االرادات بُت الدكؿ ك كذلك الحظنا اف اؼبعاىدات الدكلية 
لديها انواع متعددة ك كل نوع من ىذه االنواع يهدؼ اذل ربقيق غرض معُت من اجل ربقيق الغرض الذم من 

 اجلو انشات اؼبعاىدات الدكلية.

 

                                                           

 ك ما بعدىا. ٜٔ٘ص  –مصدر سابق  –د. خليل حسُت (ٔ) 
 .ٕٔ٘ص  –مصدر سابق  –د. خليل حسُت (ٕ) 
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 لثانيالمبحث ا

 اجراءات عقد المقارنة

اف الية ابراـ اؼبعاىدات الدكلية سبر دبراحل عديدة  اذ جيرم عادا التفاكض بشاف موضوع اؼبعاىدة  اكال مث ربرير     
اؼبعاىدة كالتوقيع عليها كماف اف اؼبعاىدة  كقاعدة عامة ال تصبح  ملزمة  اال بعد التصديق  عليها كقد يقًتف  

باؼبعاىدة بالتحفظ على بعض اجزاء  منها جيب اف تسجل لدل اعبهة اؼبعنية  كنتناكؿ ىذا اؼببحث  ارتضاء االلتزاـ
ِف ثالث مطالب خصصنا اؼبطلب االكؿ  للمفاكضات كالتحرير كالتوقيع  كخصصنا اؼبطلب الثاين للتصديق 

 كالتسجيل  كخصصنا اؼبطلب الثالث  ْلساس القوة اؼبلزمة  للمعاىدات الدكلية .

 مطلب االولال

اؼبعاىدات الدكلية تبدأ دبرحلة التفاكض اك اؼبفاكضة بُت شخصُت اك اكثر من اشخاص القانوف الدكرل  فاذا    
قبحت ىذه اؼبرحلة تبدأ مرحلة اخرل كىي كتابة ما مت االتفاؽ عليو كبعد ذلك تبدأ مرحلة التأكيد ما مت االتفاؽ 

 يع على اؼبعاىدات الدكلية .عليو كمن مث تدكينو  كالذم يأخذ شكل التوق

 الفرع االول :المفاوضات

اؼبفاكضات تعترب اجزاء سبهيدية  لعقد اؼبعاىدات الدكلية  بُت شخصُت اك اكثر  من اشخاص القانوف  لتبادؿ     
كمعرفة اداء االطراؼ بعضهم لبعض لعقد اؼبعاىدات فاؼبفاكضة ىي كسيلة لتبادؿ كجهات النظر  بُت فبثلي 

اكثر من اشخاص القانوف الدكرل كقد يطلق عليو مندكبُت اك مفاكضُت بقصد توحيد  ادائها كتقريبها   شخصُت اك
ِف ؿباكلة اجياد حل ؼبشكلة قائمة اك تنظيم مسالة اك موضوع معُت  اك مفاكضات ابرامها عادة ما تتم بأسلوب 

كلتو اما ِف اؼبعاىدات اؼبتعددة االطراؼ فاف دبلوماسي بشكل جيمع كزير  اػبارجية  باؼبمثل الدبلوماسي اؼبعتمد بد
قد خصيصا ؽبذا طار منظمة دكلية اك مؤسبر دكرل يعاؼبفاكضات بشاف االتفاؽ على موضوعها عادة ما ذبرم ِف ا

الغرض كفيما يتعلق باْلشخاص  الذين  يحق ؽبم اجراء اؼبفاكضات باسم كغبساب الدكلة فاف العرؼ الدكرل  
استقر على اف كل من رئيس الدكلة اك رئيس اغبكومة  ككزير اػبارجية  يحق ؽبم التفاكض دكف اغباجة اذل كثائق 

ك اف عملية ابراـ اؼبعاىدات الدكلية عادة ما تكوف من كىؤالء ؽبم اختصاص  عاـ كشامل كاساسي  ذلتفويض 
 .(ٔ)نفيذية  كىؤالء يقوموف بتمثيلها اختصاص السلطات الت

 

                                                           

كما  ٜٓٔص -ٕٗٔٓ-االسكندرية  –دار الفكر اعبامعي  –القانوف الدكرل اؼبعاصر  –د. عبد العزيز رمضاف اػبطايب ( ٔ)
 بعدىا .
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قبد اهنا تعفى فئة اخرل من شرط كثيقة التفويض كيتعلق االمر باؼببعوث   فأننا اؼبعاىداتكبالرجوع اذل قوانُت 
ؼبعتمدة ,عندىا كذلك بناءا على ما تتمتع بو الدكؿ من بالنسبة للتفاكض بُت دكلتو  كالدكؿ ا  الدبلوماسي

اخر للتفاكض باظبها كغبساهبا شرط اف تزكده بوثيقة شخص الدكلة اك حريات  ِف االختيار فانو ميكن اف زبتار  
خاص لكل دكلة  كعرفت اتفاقية  فينا التفويض بانو الوثيقة  الصادرة عن السلطة شكل رظبي  تأخذتفويض  اليت 

تصة  ِف دكلة متبعُت شخص اك اشخاص لتمثيل الدكلة ِف التفاكض بشاف نص اؼبعاىدة ما اك اعتمادىا اك اؼبخ
 .(ٔ)اـ بام عمل اخر  ازاء معاىدة ما توقيعها  ِف االعراب عن موافقة  الدكلة  عن االلتزاـ  دبعاىدة لو القي

 الفرع الثاني

 تحرير )كتابة ( المعاىدة

تبدا ىذه اؼبرحلة بشرط قباح اؼبرحلة االكذل  من مراحل ابراـ اؼبعاىدة فاذا مت االتفاؽ  على اؼبرحلة االكذل  تبدأ     
التحرير ميكن اف يكوف دفعة كاحدة  ِف االتفاقات ذات  مت االتفاؽ  عليو اثناء التفاكض , مرحلة كتابة ما

كاف توزع موضوعات  بشأنوحكم بعد االنتهاء من التفاكض  االحكاـ  الكثَتة  كالتفصيلية حيث مت كتابة كل 
اؼبعاىدة على عباف اك فرؽ تفاكضية  متعددة تتوذل  كل منها كتابة اك ربرير العدد الذم كلفت  بو من احكاـ 

 -اؼبعاىدة  كميكن اصباؽبا :

 -جيرم العمل الدكرل  بشاف اللغة اليت تكتب  هبا اؼبعاىدة كما يايت :لغة اؼبعاىدة :  -اكال:

 تكتب بلغة التفاكض اف كانت كاحدة . -ٔ
 -عند تعدد لغات التفاكض  فاف اؼبعاىدة تكتب اما : -ٕ

 بكل اللغات اؼبستخدمة بالتفاكض . - أ
 َتىا.اك بلغة كاحدة يتم االتفاؽ على اف تكوف ىي لغة الكتابة من بُت لغات التفاكض اكغ - ب

 اك بأكثر من لغة فبا يتفق عليها من بُت لغات التفاكض اك غَتىا .    -ج

ِف حالة تعدد اللغات اليت تكتب هبا اؼبعاىدة جيرم االتفاؽ على اما اعتبار صبيع النصوص اليت  -ٖ
تكتب بلغات متعددة ذات قيمة قانونية كاحدة اك اعتماد  كاحد من اللغات اليت كتبت هبا اؼبعاىدة 

 .(ٕ)ىي اللغة اؼبعتمدة عند االختالؼ اهنا على 

 
                                                           

 .ٔٔص –مصدر سابق  –د. عبد العزيز رمضاف اػبطايب  (ٔ)
ص -ٜٕٓٓ-اؼبملكة االردنية اؽبامشية  –دار الثقافة للنشر كالتوزيع  -ٔط–القانوف الدكرل العاـ  –عادؿ اضبد الطائي د.  (ٕ)

 كما بعدىا. ٕٙٔ
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بالشكل الذم يظهر فيو بناؤىا مقبوال كاستغفرت اؼبمارسة صياغة اؼبعاىدة : يقصد هبا ترتيب نصوصها  -:ثانيا 
 -الدكلية على توزيع تلك النصوص  بُت ثالث اجزاء :

كىي اؼبقدمة  تتضمن ذكر اظباء االطراؼ اؼبتعاقدة فاف كانت دكؿ فاف اؼبعاىدة تعقد  -الديباجية : -ٔ
رؤسائها اك حكوماهتا  كما تشمل ديباجية اؼبعاىدة على بياف االسباب  بأظباءالدكؿ اك  بأظباءاما 

ة اليت تتمتع هبا اؼبوجهة  لعقدىا  كاالىداؼ اليت يرل االطراؼ اذل ربقيقها  كللديباجة نفس القو 
 اؼبعاىدة .

بشكل مواد فسقة متسلسلة ِف تناكؽبا  كتأيتكيقصد هبا االحكاـ اؼبوضوعية  للمعاىدة  -اؼبنت : -ٕ
عبميع العالقات اليت ميكن تنظيمها بُت االطراؼ كدبا ترتبو لكل طرؼ اك على عاتقو من حقوؽ 

تكثر اك تقل حسب امهية اؼبوضوع اؼبراد كالتزامات   متبادلة فاؼبنت ىو عبارة عن ؾبموعة من اؼبواد 
 تنظيم مفرداتو ِف معاىدات دكلية .

كيقصد هبا االحكاـ اػبتامية  ) االجرائية (للمعاىدة فهذا اعبزء من اؼبعاىدة  كاف كاف من  -اػباسبة : -ٖ
) احكامها ( اال اف ىذه االحكاـ ليست موضوعية بل ىي شكلية اك اجرائية ال تنصل باغبقوؽ 

اك دخوؽبا حيز ىدة كااللتزامات اؼبتبادلة بقدر ما توضح كيفية ادائها مثل ربديد تاريخ ابر اـ  اؼبعا
 التنفيذ اك االساليب ارتباط هبا اخل....  .

قد تتضمن نصوصا ذات طبيعة فنية ال ميكن فهمها االمن قبل اؼبختص  دبوضوعاهتا اك  -اؼبالحق : -ٗ
نصوصا ذات عمومية يحتاج عند تنفيذىا كثَت من اعبزيئات اك التفاصيل كِف ىذه اغبالة يايت دكر 

اعداد النصوص اؼبكملة  للمعاىدة اؼبربمة فتكوف منفصلة عنها اال اهنا تشكل اؼبختص  اك الفنُت ِف 
 .(ٔ)ال يتجزأ منها ام كانت تسميتها  جزء

 الفرع الثالث

 التوقيع

تبدأ مرحلة التوقيع  بعد مرحلة ربرير اك كتابة  ما مت االتفاؽ عليو  ِف اؼبفاكضات  كىو اجراء ضركرم كىاـ    
 لاللتزاـ  من قبل االطراؼ .  تأكيدالكي تكتب  اؼبعاىدة شكل رظبي  اك دبعٌت  اخر 

ىدة  اك دبعٌت ادؽ على مشركع تنتهي بالتوقيع على اؼبعا فأهنافعندما تؤدم  اؼبفاكضات اذل نتائج اجيابية    
كىو التأثَت اك التوقيع باْلحرؼ االكذل كيتم اؼبعاىدة كقد جرت العادة ِف اغبديث  على استعماؿ اجراء  مسبق 

اللجوء اذل ىذا االجراء عندما ال يكوف اؼبتفاكضوف قد حصلوا على التفويض  الالـز للتوقيع  كيتم التوقيع من قبل 
كضماف مناسبة  تأخذ الشكل االحتفارل نوعا ما مبدئيا ال ينتج عند اسباـ التوقيع ام االلتزاـ  رئيس البعثة اؼبفاكضة

                                                           

 كما بعدىا . ٕٚٔص  –مصدر سابق  –(  د. عادؿ اضبد الطائي ٔ) 
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القانوين كليس لو ام صفة التزاميها  كبالرغم من ذلك فاؼبعركؼ يثبت التوقيع موافقة اؼبتفاكضُت حوؿ موضوع 
اس ىذا االمر ميكن اف يتم قبوؿ  اك معُت بصورة كاملة هنائية كال يتقبل ىذا النص ام تغَت اك تعديل كعلى اس

 رفض اؼبصادقة على ىذا اؼبوضوع دكف زيادة اك نقصاف حسب االجراء اؼبتبع فيها .

تؤرخ اؼبعاىدة بتاريخ التوقيع عليها عندما يتم اعتمادىا بشكل هنائي كهبذه الطريقة ربصل على تاريخ موحد 
تمدنا تاريخ التصديقات اليت ال ربصل بشكل اك بتاريخ كثابت بعكس ما كاف ميكن  اف تكوف عليو  االمر لو اع

موحد من قبل الدكؿ فالتوقيع ينطوم على شبو اغبكومات اؼبوقعة بإخضاع مشركع اؼبعاىدة اذل اجراء التصديق 
الذم بإسبامو  تدخل اؼبعاىدة حيز التنفيذ كميكن اف يحصل فعال اف بعض مشاريع اؼبعاىدات ال تقـو دبرحلة 

ا سبب االمهاؿ اك سبب تغَت الظركؼ السياسية كىذا ما حصل بالنسبة ؼبشركع االتفاؽ بُت لبناف التوقيع ام
 .(ٔ)عليو بسبب تغَت الظركؼ السياسية كالذم الغي قبل التصديق  ٖٜٛٔكإسرائيل عاـ 

 المطلب الثاني

للمعاىدات الدكلية اجراءات  معينة البد من اتباعها لكي تكتسب الشكلية اليت فرضها القانوف لكي تعترب       
ملزمة اذف سنتناكؿ  ىذا اؼبطلب ِف فرعُت خنصص الفرع االكؿ للتصديق  على اؼبعاىدات  كالفرع الثاين 

 للتسجيل.

 الفرع االول

 التصديق

عو للحصوؿ على اذف للمعاىدة اليت مت التوقيع عليها من قبل االطراؼ التصديق اسلوب معُت جيب اتبا    
فالتصديق اجراء يقصد بو اغبصوؿ على اقرار السلطات اؼبختصة ِف داخل الدكلة للمعاىدة اليت مت التوقيع عليها 

لتشريعية لوحدىا كىذه السلطات اما رئيس الدكلة منفردا اك رئيس الدكلة مشًتكا مع السلطة التشريعية اما السلطة ا
 -كذلك تبعا للنظم الدستورية اؼبتبعة ِف ـبتلف الدكؿ اؼبتفاكضة كميكن اف نتعرض اذل :

 -اغبكمة من التصديق كتتمثل : -اكال:

اعطاء الفرصة لكل دكلة قبل االلتزاـ هنائيا باؼبعاىدة  للتفكَت  ِف ما تتضمنو ىذه اؼبعاىدة من  -ٔ
ها ميس اؼبصاحل العليا للدكلة فليس من اؼبصلحة اف تتسرع حقوؽ كالتزامات خاصة اذا كاف موضوع

 الدكلة ِف ىذه اغبالة ِف قبوؽبا  كاالرتباط هبا  قبل التدبَت كالتفكَت .

                                                           

ص -ٕٔٔٓ-اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ؾبد اؼبؤسسة  -ٔط–الوسيط ِف القانوف الدكرل العاـ  –(  د. علي زراقط ٔ) 
 كما بعدىا . ٖٙ
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رائيها ِف اؼبعاىدة ففي االنظمة الدميقراطية اليت تنص  ْلبداءافساح اتجماؿ للسلطة التشريعية  -ٕ
فيها على موافقة السلطة  التشريعية  على كل اؼبعاىدات  اك على اؼبعاىدات اؽبامة منها الدساتَت 

قبل تصديق رئيس الدكلة عليها كقد اكد القضاء الدكرل على امهية التصديق  كاعتربه  اجراء الـز 
العدؿ الدكلية الدائمة لعاـ لضركرة اؼبعاىدة ملزمة ِف القرار اغبكم الذم اصدرتو ؿبكمة 

ٜٕٜٔ(ٔ). 

مبدأ حرية التصديق : التصديق اجراء حر كللدكلة مطلق اغبرية ِف التصديق  اك عدـ التصديق  على ما  -ثانيا:
 -يوقع عليو فبثلوىا  من اؼبعاىدات كيًتتب  على حرية التصديق نتائج ثالثة ىي :

للتصديق فاف عدـ ربديد موعد التصديق : ِف اؼبعاىدات اليت ال ربتوم على نص يحدد موعدا  -ٔ
للدكلة  اؼبوقعة مطلق اغبرية  ِف اختيار الوقت اؼبناسب للتصديق مهما طاؿ الوقت بُت التوقيع 

ود على اتفاقية جنيف حوؿ القضاء على تزيف النق ٜٛ٘ٔكالتصديق مثل تصديق فرنسا عاـ 
 .(ٕ)ٜٕٜٔنيساف لعاـ ٗاؼبعقودة ِف 

للتصديق تعطي الدكلة حقا ِف تقرف التصديق بشركط اف الطبيعة التقديرية -التصديق اؼبشركط : -ٕ
معينة كمن ذلك ما فعلتو فرنسا عندما علقت تصديقها على معاىدة الصداقة  كحسن اعبوار بينها 

على شرط سياسي كىو اف يتم ربديد اغبدكد الليبية  اعبزائرية   ٜ٘٘ٔ/اب  عاـ ٓٔكبُت ليبيا ِف 
 كمن مث صدقت فرنسا على اؼبعاىدة . ٜٙ٘ٔكقد مت ربديد  ىذه اغبدكد ِف عاـ 

ال تساؿ الدكلة دكليا ِف حالة رفضها التصديق على معاىدة سبق ؽبا اف كقعتها  -رفض التصديق : -ٖ
كاف كاف رفض التصديق يعد عمال غَت كدم كقد يًتتب  اثارا سياسية سيئة كقد يؤثر على ظبعة 

السلطات كخضوع ابراـ اؼبعاىدات ؼبوافقة  الفصل بُت دببدأ لألخذالدكلة كلكنو مشركع كجائز نظرا 
السلطتُت التنفيذية كالتشريعية كقد يحدث اف زبتلف كال السلطتُت دكؿ اؼبعاىدة  االمر الذم يحوؿ 

نتيجة الختالؼ كجهيت  نظرمها ِف ىذا الصدد كمن السوابق الشهَتة ِف ىذا دكف اسباـ التصديق 
نظرا  ٜٜٔٔلى معاىدات الصلح ِف فرنسا لعاـ الصدد رفض ؾبلس الشيوخ االمريكي التصديق ع

 .(ٖ) اتجملس كالرئيس االمريكي كلسن للخالؼ بُت

 

 

                                                           

 كما بعدىا . ٘ٙص-ٕٕٔٓ-بغداد  –اؼبكتبة القانونية  –القانوف الدكرل العاـ  –( د. عصاـ العطية ٔ)
 .ٙٙص –اؼبصدر نفسو  –د. عصاـ العطية   ( ٕ)
 كما بعدىا . ٓٙٙص -اؼبصدر نفسو –( د. عصاـ العطية ٖ)
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السلطة اؼبختصة بالتصديق : اف الدستور الداخلي لكل دكلة ىو الذم يحدد السلطة  اؼبختصة بالتصديق   -ثالثا :
 على اؼبعاىدات كااليت :

ذا االسلوب ىو الذم كاف متبعا  ِف ظل اف ى -التصديق  من اختصاص السلطة التنفيذية : -ٔ
االنظمة اؼبلكية اؼبطلقة كالدكتاتورية  كقد عرفتو  ام ىذا النظاـ اليوناين ِف عهد اغبكم  النازم  ِف 

 ٖٜٗٔحىت عاـ  ٕٕٜٔكعرفتو ايطاليا ِف ظل اغبكم الفاشي من  ٜ٘ٗٔحىت عاـ  ٖٖٜٔعاـ 
تارخيية  معينة كاصبح ِف الوقت اغباضر كضعا كيعترب ىذا االسلوب اسلوب استثنائي  فرضتو ظركؼ 

 .ٕٜٚٔكمن ذلك دستور كوريا الشمالية  نادرا  بالنظر النتشار  النظم الدميقراطية 
 

التصديق من اختصاص السلطة التشريعية اف ىذا االسلوب ىو اسلوب استثنائي  ايضا كيطبق ِف  -ٕ
 ٕٜٗٔالدكؿ اليت تتبع نظاـ اغبكم اعبماعي كىو النظاـ الذم كاف متبعا ِف تركيا منذ دستور عاـ 

 .(ٔ)الكربل تتمتع كحدىا حبق التصديق حيث كانت اعبمعية الوطنية  ٜٓٙٔحىت عاـ  كاستمر 

 

لتصديق من اختصاص السلطتُت التنفيذيتُت التشريعية : تعترب ىذه القاعدة ىي اؼبتبعة لدل غالبية ا -ٖ
الدكؿ غَت اف ىذا التوزيع خيتلف من دكلة اذل اخرل فمعظم الدساتَت اغبديثة تنص على كجوب 

ارة اخرل  اغبصوؿ على موافقة الربؼباف للتصديق على كل اؼبعاىدات تارة اك على اؼبعاىدات اؽبامة ت
كتضع الدساتَت عادة الئحة باؼبعاىدات اؽبامة اليت خيضع ؼبوافقة الربؼباف كىذا االسلوب ىو االكثر 
شيوعا ففي فرنسا رئيس اعبمهورية يصدؽ على اؼبعاىدات باستثناء تتطلب موافقة الرب ؼباف  اؼبسبقة 

ىدات اليت تلـز مالية الدكلة كىي معاىدات الصلح كالتجارية كاؼبتعلقة باؼبنظمات الدكلية كاؼبعا
كاؼبعاىدات اليت تعدؿ احكاـ تشريعية كاؼبتعلقة حبالة االشخاص كاؼبعاىدات اليت تتضمن تعديل على 
اقليم البالد مثل تنازؿ تو ضم اك تبادؿ كمعاىدات زبطيط اغبدكد كاستثٌت الدستور الفرنسي من 

لسياسي كمعاىدة التحالف كاغبماية اما ِف موافقة الربؼباف  بعض اؼبعاىدات اؽبامة على الصعيد ا
على اؼبعاىدات كاالتفاقيات الدكلية بعد موافقة  رئيس اعبمهورية يصدؽ  ٕ٘ٓٓستور العراؽ لسنة 

  .(ٕ)طبسة عشر يـو  من تاريخ تسلمها  ؾبلس النواب كتعد مصادؽ عليها حكما بعد مضي

 

 

                                                           

 كما بعدىا . ٚٙص –اؼبصر السابق  –عطية ( د. عصاـ ال1)
 كما بعدىا . ٚٙص –اؼبصدر نفسو  –( د. عصاـ العطية ٕ)
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 الفرع الثاني

 التسجيل

التسجيل اجراء مهم كضركرم بالنسبة عبميع االتفاقيات اك اؼبعاىدات الدكلية اليت تعقد بُت الدكؿ من اجل     
 القضاء على االتفاقيات العسكرية السرية اليت تنطوم على التهديد للسالـ العاؼبي .

االمم جيب تسجيلو ِف نص ميثاؽ عصبة االمم على اف ) كل معاىدة اك اتفاؽ دكرل يعقد بُت اعضاء عصبة 
سكرتارية العصبة كاعالنو ِف اقرب فرصة فبكنة كات تكوف امثاؿ ىذه اؼبعاىدات  كاالتفاقيات الدكلية ملزمة اال 

طوم على بعد التسجيل ( ككاف الباحث على ىذا النص ىو القضاء على االتفاقيات العسكرية  السرية اليت تن
 .(ٔ)التهديد للسالـ العاؼبي 

نظاـ يستهدؼ ربقيق العالنية ِف ؾباؿ العالقات الدكلية مقتضاه ايداع الدكؿ  االطراؼ ِف اؼبعاىدات فالتسجيل 
صورا منها لدل جهاز دكرل ـبتص يقصد سبكينو من تدكينها ِف سجل خاص يعده ؽبذا الغرض  مث القياـ بنشرىا  

 .(ٕ)ية و الدكؿ لديو من اتفاقيات دكلِف ؾبموعة دكرية تشمل على كافة ما تودع

( السالفة الذكر دبا تتضمنو من ٛٔكقد قامت االمانة العامة للعصبة بالفعل بتطبيق النظاـ اؼبنصوص عليو باؼبادة )
( ىو ضبل الدكلة على اتباع ٛٔمرحليت التسجل كالنشر كاؽبدؼ الرئيسي اليت كانت تسعى اذل ربقيقو اؼبادة )

كيلسوف باتباعها بعد اغبرب العاؼبية االكؿ كتسهيل مهمة الرجوع  سياسية الدبلوماسية اؼبفتوحة اليت نادل الرئيس
اذل اؼبعاىدات عن طريق تدكينها ِف ؾبموعات مرتبة كمنظمة كبالنظر لنجاح نظاـ التسجيل كالنشر كما حققو من 

ميثاقها اليت  ( منٕٓٔفوائد صبو ِف ؾباؿ العالقات الدكلية فقد تنتبو االمم اؼبتحدة  ِف الفقرة االكذل من اؼبادة )
تنص على اف ) كل معاىدة اك اتفاؽ دكرل يعقد ام عضو من اعضاء االمم اؼبتحدة  بعد العمل هبذا اؼبيثاؽ جيب 

اليت تقضي  ٔ/ٓٛامانو اؼبنظمة كاف تقـو بنشره بأسرع ما ميكن كما اشارت اليو اتفاقية فينا ِف اؼبادة اف يسجل 
دة بنصوص اؼبعاىدات فور دخوؽبا دكر النفاذ لتقـو بعد ذلك بتسجيل بوجوب ابالغ االمانة العامة لألمم اؼبتح

اؼبعاىدة كنشرىا ككذلك ميكن االشارة اف اؼبقصود باؼبعاىدة ِف ؾباؿ التسجيل ىو االتفاؽ الدكرل ِف مفهومو 
 الواسع الذم يشمل اؼبعاىدات ِف مفهومها الضيق كما يشمل االتفاقيات التغذية ايضا .

 

 

                                                           

 . ٕٚص -مصدر سابق  -( د. عصاـ العطية ٔ)
دار -ٔج–القانوف الدكرل العاـ  –اضبد خليفة  أ.د. ؿبمد سامي عبد اغبميد ,د. ؿبمد السعيد الدقاؽ ,د.ابراىيم (  ٕ)

 .ٕٓٓص -االسكندرية  –اؼبطبوعات اعبامعية 
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على عدـ التسجيل : يوجد خالؼ ِف فقو القانوف الدكرل ِف ظل عصبة االمم حوؿ طبيعة اعبزاء  اعبزء اؼبًتتب
الذم يًتتب على عدـ التسجيل اذبو بعض الفقهاء بالقوؿ اف اؼبعاىدات ال تعترب ملزمة اال بعد تسجيلها بينما 

ما كباف كل  ْلطرافهاذة كملزمة اذبو البعض االخر اذل القوؿ باف اؼبعاىدات الغَت مسجلة معاىدات صحيحة ناف
على عدـ التسجيل ىو عدـ جواز االحتياج باؼبعاىدة اماـ اجهزة العصبة اؼبختلفة اك اماـ ؿباكم العدؿ  يًتتب

الدائمة كحسم ميثاؽ االمم اؼبتحدة كاالمر ينص صراحة ِف الفقرة الثانية من اؼبادة الثانية بعد اؼبائة على انو الدكلية 
) ليس ْلم طرؼ ِف معاىدة اك اتفاؽ دكرل دل يسجل كفقا للفقرة االكذل  من ىذه اؼبادة اف يتمسك بتلك  

دة  كمن مث اصبح من السلم  بو ام اتفاؽ دكرل غَت اؼبعاىدة  اك ذلك االتفاؽ اماـ ام فرع من فركع االمم اؼبتح
مسجل يعترب اتفاؽ صحيح  كملـز لألطراؼ  ككل ما يًتتب  على عدـ التسجيل من جزاء ىو عدـ جواز 

 .(ٔ)دبا ِف ذلك  ؿبكمة العدؿ الدكليةاالجتماع لألطراؼ باالتفاؽ  اماـ ام جهاز من اجهزة االمم اؼبتحدة 

 المطلب الثالث

 وة الملزمة للمعاىدات الدوليةاساس الق

اف القانوف جيب اف يبتعد عن االفكار الفلسفية  الغامضة اذ جيب اف يكوف نطاؽ يرل انصار ىذا اؼبذىب     
البحث عنو ِف القواعد اؼبقررة  كاؼبطبقة ِف حياة اتجمتمع  كيقـو على بعض القواعد اذ تكوف لتلك القواعد اسس 

 تستند عليها .

 الفرع االول

 المذىب االداري

: من اؼبنادين ؽبذه النظرية  الفقهاء االؼباف ) يلنيك , كيرنيم ,  لإلدارةاكال: نظرية االدارة اؼبنفردة اك التحديد الذايت 
كزكرف ( كترجع ىذه النظرية عنصر االلزاـ اؼبوجود ِف قواعد القانوف  اذل االدارة اؼبنفردة لكل دكلة من الدكؿ 

صدره ادارة الدكلة  كالقانوف الدكرل يستند اذل ارادة الدكلة القائمة  على فكرة السيادة  اليت م فالقانوف الداخلي 
الدكلة  كحسب رامء الفقيو ) يلتيك (  باف العالقات اػبارجية  اليت تقيمها الدكلة   أرداهتعترب مظهرا  من مظاىر 

 ارادهتا  اؼبنفردة  كدبا اف الدكلة حرة  كؽبا كما يًتتب على ىذه العالقات  من حقوؽ كالتزامات  باالستناد اذل
كالكن  بإرادهتاتلتـز  فهي تنقل ىذا االختصاص  ِف ؾباؿ العالقات الدكلية  كالسلطة ِف كضع القانوف الداخلي 

قد تكوف بوضع قيود  تقيد ارادهتا دبا تفرضها على نفسها من التزامات ؿبددة  ِف العالقات الدكلية ام اف اؼبصدر 
م تستند منو القانوف ىو ارادة الدكلة  كليس قواعد القانوف الدكرل  ِف ربديد اغبقوؽ كالواجبات  كماف اف الذ

                                                           

كما  ٕٔٓص  –اؼبصدر السابق  -د. ابراىيم اضبد خليفة    -د. ؿبمد السعيد الدقاؽ   –أ.د. ؿبمد سامي عبد اغبميد  ( ٔ)
 بعدىا .
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تقودنا اذل سلب صفة االستقرار  عن قواعد القانوف اذ اف اعتبار ىذه القواعد  من صنع التسليم يهذه النظرية 
حيث اهنا تستطيع  سلب الصفة الشرعية  عنها اذ ارادة الدكلة منفردة  جيعلها رضة للتحكيم  من قبل الدكلة  

كجدت  اف تتناقض مع مصاغبها  كرغبتها كؽبذه النظرية ِف إعطاء الدكلة السلطة مطلقة  للتصرؼ كما ترغب  ِف 
   عالقتها الدكلية منطلقة من اؼبصاحل اليت ترغب  الدكؿ ِف ربقيقها .

كتنطلق ىذه ذه النظرية  الفقهاء ) جيفًت , سيغريادس , كتريبل ( من اؼبنادين هب -ثانيا : نظرة االرادة اعبماعية :
النظرية من اف ارادات الدكؿ  ىي االساس  الذم تستمد  منو قواعد القانوف الدكرل صفة االلزاـ  حيث اف اتجمتمع  

ىذه النظرية  ال الدكرل يفتقد اذل كجود سلطة مركزية تقـو بوضع قواعد القانوف  كتلـز الدكلة باتباعها  ام كفق 
ن  اف ميكن االخذ بإرادة اؼبنفردة لكل دكلة  من اجل انشاء قواعد القانوف اذ اف االرادة اؼبنفردة للدكلة  ال ميك

 .(ٔ)تلتـز ارادة الدكؿ االخرل 

( باف االرادة العليا ِف القانوف الدكرل اليت تقف فوؽ االرادات  اؼبنفردة للدكؿ تستطيع اف  كيقوؿ الفقيو ) تريبل
تقـو خبلق قواعد القانوف الدكرل اؼبلزمة للدكلة كتكوف ىذه االرادة  نتيجة التفاؽ  بُت الدكؿ حيث يتم تشكيل  

دة تعلو االرادات  اؼبنفردة لكل دكلة كما اف االرادة اعبماعية نتيجة الرباد ارادات  الدكؿ اؼبختلفة  كىذه االرا
اذل زكاؿ صفة نظرية  االرادة اعبماعية  ال تسلم من النقد اؼبوجو  للنظرية االرادية ككل اذ اف لو اخذنا هبا  يؤدم 

االستقرار عن قواعد القانوف ْلنو فكرة اتفاؽ ارادت الدكؿ قائم على مسامهة كل منها  ففي حالة امتناع البعض 
ها  اك تنافر مصاغبها تصبح فرقة ارادات الدكؿ  كبالتارل يؤدم اذل اهنيارىا  كاالرادة اعبماعية اليت تعترب اساسا من

لقوة االلتزاـ بالقانوف  باإلضافة  عندما تلغى  ارادات الدكؿ من خالؿ قواعد القانوف الدكرل  ْلميكن اعتبارىا  
ادة  اعبماعية  اك االرادة اؼبوحدة  حيث ْلميكن اف سبزج  ىذه دبثابة اندماج ىذه االرادات فيما يسعى باإلر 

االرادات  بسبب طبيعة طبقات اتجمتمع  كلكن ىذه االرادات  ميكن اف تلتقي ِف تكوينها قواعد ؿبددة  كاالخذ 
االرادة   هبا  ِف العمل كقواعد  ملزمة  ِف القانوف الدكرل لذلك ْلميكن اعتبار اف قواعد القانوف الدكرل  مصدرىا

 .(ٕ)اؼبوحدة  اذ اهنا تعرب  ارادات متفرقة 

 الفرع الثاني

 المذىب الموضعي

 يستند بوجود ؾبموعة  من القواعد  كيكوف ؽبا اساس قانوين  ام انو لكل قاعدة سند تستند عليو .   

) النظرية اتجمرة من القانوف ( قاؿ هبذه النظرية الفقيهاف النمساكياف  كلنس كفرد ككس   اوال: المدرسة النمساوية
كىي تقـو  على اعتبار كل تنظيم قانوين يستند اذل ىـر من القواعد  اساس صحة كل قاعدة  منها يرجع اذل 

                                                           

 كما بعدىا . ٘ٗص  – ٜٕٓٓ -لبناف –قانونية اؼبكتبة ال -ٕط –القانوف الدكرل العاـ  –( د. حكمت شرب ٔ)
 . ٚٗص  –اؼبصدر السابق  –( د. حكمت شرب ٕ)
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فحكم القاضي الوطٍت ستند  اذل كجود القاعدة القانونية  اليت تعلوىا ِف ىذا اؽبـر  كتستمد منها قوهتا اؼبلزمة 
قاعدة ِف القانوف الداخلي  كىذا يستند اذل الدستور  كالدستور يستند  اذل القانوف الدكرل  كىكذا تندرج قواعد 

كىذه القاعدة   اإللزاميةالقانوف  حىت تصل اذل قاعدة قانونية افًتاضية تسود صبيع القواعد االخرل  كتكبتها قوهتا 
دة قدسية  االتفاؽ  كالوفاء بالعهد  كيؤخذ على ىذه النظرية  اهنا تقـو  على ؾبرد افًتاضي غَت االساسية ىي قاع

اؼبصدر الذ تستند منو  القاعدة االساسية  كجودىا  كقوهتا  يثبتواكذلك اصحاب تلك النظرية دل   لألثباتقابل 
 االلزامية . 

دبجاؿ القانوف الداخلي  اذل  بإرسائهايرجع الفضل : )  نظرية التضامن االجتماعي (  ثانيا : المدرسة الفرنسية
الفقيو ديكي كقاـ كل من الفقيو جورج  سل دبوليتس بنقلها اذل ؾباؿ الدراسات الدكلية حيث انكر ديكي على 

ىي بالنسبة لو  ؾبموعة  من الدكلة  صفة السيادة كاالرادة اػبالقة لقواعد القانوف  كفكرة الشخصية  اؼبعنوية  ك 
 . الطبيعيُتاالفراد 

اف يكوف اساس القانوف   ْلميكنكمن عيوب ىذه النظرية  اف االساس الذم تقدمو للقانوف غامض  كناقص اذ   
كضركرة احملافظة على حياة اعبماعة كبقائها الف اعبماعة االنسانية سبقت القانوف  ِف ِف اغبدث االجتماعي 

نظرية جورج  سل تصلح لتربير  كجود القانوف  كال تصلح  لتغَت  اساس القانوف  كلكن االساس الوجود  لذلك 
 .(ٔ)على اؼبذىب االرادم  كاؼبوضوعي  القانوين  للمعاىدات  كىو االعتماد

شكلية معنية من اجل إسباـ ابرامها  بإجراءاتيتضح فبا تقدـ اف اؼبعاىدات حتم مت تشكيل هنائي البد اف سبر 
على اؼبعاىدة  كمن مث التصديق  على اؼبعاىدة  كزبضع  مر اؼبعاىدات  باؼبفاكضة كبعد ذلك بالتحرير  كالتوقيع فت

 للتسجيل  كايضا اف اؼبعاىدات  اساس لقوهتا  اؼبلزمة .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 كما بعدىا . ٖٗص  –اؼبصدر السابق  –د. عصاـ العطية  (ٔ)
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 المبحث الثالث

 انتهاء المعاىدات

ابدية اك دميومة ىذه اؼبعاىدات  الدكلية اك تلك   ال تعٍتتعترب اؼبعاىدات الدكلية اك االتفاقات الدكلية     
احد   بإرادةاالتفاقيات  اذل االبد  كامنا ميكن التحلل  من االلتزاـ  بتلك اؼبعاىدات  اك اهنائها  سواء كاف ذلك 

االطراؼ  اك صبيع  اذا  كجدت االسباب  اليت تدعو  اذل ذلك  ام اليت تؤدم  اذل اهنائها  كسنتناكؿ ىذا 
بحث  ِف ثالث مطالب  خصصنا اؼبطلب االكؿ النتهاء اؼبعاىدات الدكلية  من تلقاء نفسها  كخصصنا اؼب

صبيع االطراؼ  كخصصنا اؼبطلب  كبإرادةاحد االطراؼ    بإرادةاؼبطلب الثاين  اذل انتهاء اؼبعاىدات  الدكلية  
دات  بقياـ حالة اغبرب  كانتهاء اؼبعاىدات  الثالث  النتهاء اؼبعاىدات بظهور قاعدة امرة جديدة  كانتهاء اؼبعاى

 بقطع العالقات الدبلوماسية .

 المطلب االول

 انتهاء المعاىدات  الدولية  من تلقاء نفسها

 تنتهي اؼبعاىدات الدكلية من تلقاء نفسها  ِف اغباالت االتية :

ات فاذا عقدت دكلتُت اؼبعاىد ال هناءتنفيذ اؼبعاىدات تنفيذا تاما :  كىذه ىي الوسيلة الطبيعية  -ٔ
معاىدة معينة  انشأت لكيهما  حقوؽ كفرضت عليهما التزامات  معينة  كقامت الدكلتاف بتنفيذ 

ىذا التنفيذ  غَت اف اهناء اؼبعاىدات   بإسباـاحكامها تنفيذا كليا ,فاف اؼبعاىدة  تصبح منتهية 
دكف االستشهاد  هبا كوثيقة  مثبتة لاللتزاـ الذم مت تنفيذه اذا كاف ىناؾ ما يدعوا  ال يحوؿبتنفيذىا 
 لذلك .

معُت فاف  ْلجلبانتهاء االجل احملدد لسرياف اؼبعاىدة  اذا كاف منصوصا  فيها  على اهنا تسرم   -ٕ
 حل ىذا االجل كدل جيدد اؼبعاىدة اطرافها زالت اؼبعاىدة  كنقضت   .

منصوص ِف اؼبعاىدة  على اف ربقيقو يلغيها  كما لو اتفقت دكلتاف  ِف بتحقيق شرط فاسخ  -ٖ
عن اقليم معُت على اف يستغٍت سكاف ىذا االقليم ِف   لألخرلمعاىدة على اف تتنازؿ  احدمها  

مصَتىم بعدة مضي مدة معينو  كمت ىذا االستفتاء  بالفعل كاختيار سكاف االقليم العودة  اذل الدكلة  
تزكؿ كتنقضي  ِف مثل ىذه اف احكاـ اؼبعاىدة  اليت كضعتهم ربت سيادة الدكلة الثانية اؼبتنازلة ف

 .(ٔ)اغبالة 

                                                           

 كما بعدىا . ٕٙٓص  -ٕٔٔٓ-بغداد  –مكتبة السنهورم  –القانوف الدكرل العاـ  –( د. عصاـ العطية ٔ)
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كقد حدث ىذا بالنسبة إلقليم ) السار ( اذ كضع ربت اشراؼ عصبة االمم دبوجب معاىدة فرسام  
 فاختاركا االنضماـ  ْلؼبانيا .  ٖٜ٘ٔمث استفٍت  سكاف السار سنة 

لو عقدت  معاىدة  ربالف بُت ثالث دكؿ  مث نشبت  نصوص اؼبعاىدة : كماباستحالة  تنفيذ  -ٗ
  بالتنفيذيستحيل  عليها القياـ  ْلنواغبرب  بُت اثنُت  فهما  كانت الدكلة الثالثة  ِف حل اؼبعاىدة  

 نصوص اؼبعاىدة .
على جزيرة مثال  فناء الشي ؿبل اؼبعاىدة :  كما لو ابرمت دكلتاف  معاىدة  لتنظيم حقوؽ كل منها   -٘

 مث اختفت  ىذه اعبزيرة  نتيجة حادث طبيعي .
يزكؿ احد اطراؼ اؼبعاىدة :  كما عقدت دكلتاف معاىدة مث زالت احدل  الدكلتُت  اؼبتعاقدتُت   -ٙ

كفقدت الشخصية الدكلية  لضم دكلة ثالثة  اك لتقيم اقليمها  بُت بعض الدكؿ  فاف اؼبعاىدات  اليت 
الثنائية  اما   فقدت الشخصية  الدكلية  تزكؿ  كتنضي ىذا بالنسبة للمعاىدات عقدهتا  الدكلة  اليت

اؼبعاىدات اعبماعية فاف زكاؿ احد اطرافها  ال يؤثر  على كياهنا  فهي تبقى  مع ذلك  قائمة  
 .(ٔ)لنسبة  للدكؿ االخرل  اؼبتعاقدة با

 المطلب الثاني

اما اف يكوف صريحا  ام صراحة باف يتفق الطرفاف  ِف اؼبعاىدة  على  الرضااكال: انتهاء اؼبعاىدات برضا الطرفُت : 
ة  اهناءىا  اك ضمنا كاف يعقد  الطرفاف معاىدة  جديدة ِف نفس موضوع  اؼبعاىدة  االكذل حبيث ربمل اؼبعاىد

 .(ٕ)الثانية ؿبل اؼبعاىدة االكذل 

عاىدة الد طرِف اؼبعاىدة اف ينهيها كلو دل يرضي انتهاء اؼبعاىدات بارادة احد الطرفُت كحده: تنتهي اؼبثانيا : 
 الطرؼ االخر كذلك بالتخلي  اك االنسحاب اك تنتج اؼبعاىدة ِف حاالت معينية كىي :

االنسحاب االف سحاب كىو جائز  ِف اؼبعاىدات اليت تنص  على امكاف انسحاب احد الطرفُت   -ٔ
اؼبعاىدة انسحابو  عدت اؼبعاىدة منتهية  بعد اعالف الطرؼ االخر بذلك  فاذا ما اعالف احد طرِف 

كذلك بشرط اتباع  ما تكوف  قد نصت  عليو اؼبعاىدة من شركط  خاصة بذلك االنسحاب  غَت 
جائز اذا كاف منصوصا  ِف اؼبعاىدة  على اهنا تنتهي  بانقضاء اجل معُت  فالجيوز  الحد طرفُت  

رؼ الطرؼ االخر  ذلك  ككذلك  ِف االنسحاب  منها قبل  فوات االجل  مادل يتقبل  الط
اؼبعاىدات  اليت  يراد منها  اك اليت ينص  فيها صراحة  على اف الفرض  منها تنظيم  حالة دائمة   
كمعاىدات اغبدكد  فالجيوز  االنسحاب  منها  كال ميكن  حلها  اال برضا الطرفُت  اما ِف 

ِف حق باقي اطرافها  كاذا كانت  اؼبعاىدة  ال اؼبعاىدات  اؼبتعددة  االطراؼ فتظل  اؼبعاىدة نافذة  
                                                           

 كما بعدىا . ٕٚص  –سابق مصدر  –د. عصاـ العطية  (ٔ)
 .ٕٛٓص  -ٕٛٓٓ –القاىرة  –العاتك  -ٔط –القانوف الدكرل العاـ  –(د. عصاـ العطية ٕ)
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الحد  اطرافها االنسحاب   ْلميكنتتضمن نصا بشاف  اهنائها  اك الغائها  اك االنسحاب  منها فانو 
االطراؼ فيها  كلقد اكد ذلك برتوكوؿ منها اك الغائها  بعمل انفرادم  االبد موافقة الدكؿ االخرل 

االساسية  ِف القانوف الدكرل  اف الدكلة ال ميكنها التحلل  من لندف نصو على اف " من اؼببادئ 
( ٔ)االلتزامات  اليت ترتبها اؼبعاىدة عليها االبعد موافقة االطراؼ  اؼبتعاقدة  عن طريق االتفاؽ الودم"

كلقد اشارة اتفاقية  فينا اذل ذلك بنصها  اؼبعاىدة اليت ال تتضمن  نصا بشاف اهنائها  كاليت ال تنص 
 ى امكاف  الغائها  كاالنسحاب منها ال تكوف  ؿبال إللغاء  اك االنسحاب اال:عل
 اذا ثبتت اذباه نية االطراؼ فيها اذل امكاف اهنائها اك االنسحاب منها . - أ

 اذا مكن استنباط حق االلغاء اك االنسحاب من طبيعة اؼبعاىدة . - ب

لك ف خيرب الطرؼ االخر بنيتو ِف ذكعلى الطرؼ الراغب ِف اهناء اؼبعاىدة  اك االنسحاب منها  ا
 .(ٕ)قبل اثٍت عشر شهرا على االقل 

فسخ اؼبعاىدة : جيوز لدكلة تكوف طرفا ِف اؼبعاىدة  اف تعلن عدـ التزامها  دبا كرد فيها  اك كقف  -ٕ
جزئيا  كذلك اذا ما اخل الطرؼ  بالتزاماتو اؼبقررة ِف اؼبعاىدة   تنفيذ احكاـ اؼبعاىدة  كليا اك

كيشًتط اف يكوف االخالؿ جوىريا لكي يربر فسخ اؼبعاىدة  كربلل االطراؼ اؼبتضررة  ِف احكامها  
( فقررت ) اف االخالؿ اعبوىرم ٓٙاك ايقاؼ العمل هبا  كقد اكدت اتفاقية فينا  ذلك ِف اؼبادة )

ائية  من جانب احد طرفيها  خيوؿ للطرؼ االخر  التمسك هبذا االخالؿ   معاىدة ثن بأحكاـ
اؼبعاىدة  اك ايقاؼ العمل هبا  كليا اك جزئيا  مث قررت اف يعترب االخالؿ  جوىريا (  ال هناء كأساس

) رفض العمل باؼبعاىدة  فيما ال جييزه ىذه اؼبادة  اك االخالؿ بنص ضركرم لتحقيق موضوع 
 لغرض منها (.اؼبعاىدة  اك ا

ذلك اف اتفاقية  فينا ِف اؼبادة اما اذا كاف االمر يتعلق دبعاىدة متعددة االطراؼ فاف الوضع خيتلف  
( تفتح الباب ال كثر من حل ِف ىذا الشأف فتنص على انو ) يًتتب على االخالؿ اعبوىرم  ٓٙ)

 بأحكاـ  معاىدة متعددة االطراؼ  من جانب احد اطرافها ما يأيت (:
وؿ ىذا االخالؿ لالطراؼ االخرل  باتفاؽ صباعي فيما بينهم ايقاؼ العمل باؼبعاىدة  خي - أ

كليا اك جزئيا  اك اهنائها  اما ِف العالقة بينهم  كبُت الدكلة اليت اخلت باحكامها  اك ِف 
 العالقة بُت صبيع اطراؼ اؼبعاىدة .

 

                                                           

-اعبزائر  –رسالة ماجستَت مقدمة عبامعة حيبة بن بو علي  -اهناء اؼبعاىدات الدكلية كايقافها   –يلمد يومٍت ؿبمد  (ٔ)
 .ٕٕص  -ٜٕٓٓ

 .ٜٕٓص  –السابق اؼبصدر  –د. عصاـ العطية  (ٕ)
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 إليقاؼ  كأساسبو  بصورة خاصة  من ىذا االخالؿ  التمسك  تأثرخيوؿ للطرؼ الذم  - ب
 العمل  باؼبعاىدة  كليا  اك جزئيا  ِف العالقة بينو كبُت  الدكلة اليت اخلت باؼبعاىدة .

طرؼ اخر  ما عدا الطرؼ الذم اخل باؼبعاىدة  التمسك هبذا االخالؿ    ْلمخيوؿ  - ت
 العمل  هبا كليا اك جزئيا  بالنسبة اليو اذا كانت طبيعة اؼبعاىدة  ذبعل ال يقاؼ كأساس

ؼ  بغَت صورة اساسية  ككضع كل امن جانب احد االطر  بأحكامهااالخالؿ اعبوىرم  
 .التزاماتو  اؼبستقبلية طبقا للمعاىدة   بأداءطرؼ فيما يتعلق 

كذلك نفسها اؼبادة اؼبذكورة  ِف فقرهتا اػبامسة اف ىناؾ نصوصا  معينة الميكن التحلل منها اك 
من جانب احد اك بعض اطراؼ  اؼبعاىدة  االخرين  كىي ايقاؼ العمل هبا اذا حصل خلال هبا 

االحكاـ اػباصة  حبماية االشخاص الواردة ِف معاىدات ذات طابع انسانيت كخاصة االحكاـ 
 .(ٔ)اؼبتعلقة دبنع ام نوع من انواع االنتقاـ ضداْلشخاص الذين يتمتعوف حبماية مثل ىذه اؼبعاىدات 

التغَت اعبوىرم ِف الظركؼ : يعترب القانوف الدكرل العرِف  التغَت اعبوىرم ِف الظركؼ بعد ابراـ  -ٖ
اؼبعاىدة الدكلية  بينما ميكن  ات تستند  اليو اطراؼ اؼبعاىدة  لالنسحاب  منها اك بطالهنا   

كالسبب  ِف  لفًتة طويلة كالسبب ِف ذلك  ىو اف بعض اؼبعاىدات  الدكلية تبقى نافذة  اؼبفعوؿ 
ذلك  ىو اف بعض اؼبعاىدات  الدكلية  تبقى  نافذة اؼبفعوؿ لفًتة طويلة من الزمن ربدث خالؽبا 
تغَتات جوىرية ِف الظركؼ كردبا تشجيع  ىذه التغَتات  احد االطراؼ الزباذ اجراءات  متشددة 

اس اهنا لو اخذ بنظر ذباه الرفض  العاـ لتعديل نصوص اؼبعاىدة  فقد انتقدت ىذه النظرية  على اس
ِف القانوف الدكرل  ردبا ستبُت  ىذه القاعدة    اإللزاميةاالعتبار غياب ام نظاـ للوالية  القانونية  

سلبيا  على القوة القانونية  اليت اخذهتا  الدكؿ على عاتقها اذ جيوز استخدامها لتربير  تأثَت
 االذباهاالسس الضعيفة ايضا , يعًتؼ االنسحاب  من اؼبعاىدات حىت ِف حاالت االستناد  على 

اعبديد  ِف القانوف الدكرل بوجود تلك النظرية  اال انو يضع قيود عديدة  على تطبيقها  اك العمل 
بيها  فاحملكمة الدكلية  اكدت ) اف القانوف الدكرل  يعترب اف التغَت اعبوىرم  ِف الظركؼ اليت دفعت  

دياد االلتزامات اليت فرضتها  بشكل كاسع  يعطي الطرؼ االطراؼ  لقبوؿ اؼبعاىدة اك سببت از 
 .(ٕ)اؼبعاىدة اك ايقافها  عن العمل  بأبطاؿاؼبتضرر  ربت ظركؼ خاصة  السند للمطالبة  

 

 

                                                           

 كما بعدىا . ٕٓٔص  –مصدر سابق  –د. عصاـ العطية  (ٔ)
 كما بعدىا . -ٕ٘ٔص – ٜٕٓٓ –اربيل  –مطبعة موكرياين  –القانوف الدكرل العاـ  –د. طالب رشيد يادكار  ( ٕ)
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 المطلب الثالث

ستناكؿ ىذا اؼبطلب ِف ثالث نقاط رئيسة  كىي انتهاء اؼبعاىدات بظهور قاعدة اخرل من قواعد القانوف     
 الدكرل  العامة  كانتهاء اؼبعاىدات بسبب اغبرب كانتهاء اؼبعاىدات  بقطع العالقات الدبلوماسية .

فاقية فينا على اف ) اذا ظهرت قاعدة ظهور قاعدة امرة جديدة من قواعد القانوف الدكرل العامة : تنص ات-اكال:
امرة جديدة  من قواعد القانوف الدكرل  العامة فاف ام معاىدة  قائمة تتعارض مع ىذه القاعدة  تصبح باطلة  

الرفيق السابقة ِف ابرامها على نشأة القاعدة العرفية  كينتهي العمل  هبا ( كمثلها  اؼبعاىدات اؼبنظمة  لتجارة  
 .(ٔ)ظر االذبار بالرفيقمرة اليت رباال

من اؼبمكن اف تثَت التساؤؿ بانو ىل تنتهي  اؼبعاىدات بقياـ اغبرب بُت الدكؿ  -ثانيا: االنتهاء بواسطة اغبرب :
من الطبيعي اف تكوف للحرب اثار بارزة  على كجود اؼبعاىدات  اليت سبقت للدكلة اؼبتحاربة ات اؼبتعاقدة ؟ 

العامة جيب التميز   اؼببادئعقدهتا  فيما بينها  من جهة كعلى العالقات الدكلية  من جهة اخرل  على صعيد 
بُت االكضاع الدكلية  اليت تنظمها ىذه اؼبعاىدات فهناؾ  افًتاض اف معاىدات  تعُت اغبدكد بُت الدكؿ اؼبتجاكرة  

كاؼبعاىدات اؼبنشئة غبقوؽ اتفاؽ دكلية كىي معاىدات جرت  اك تلك  اليت يكوف موضوعها التنازعات  االقليمية 
بقياـ اغبرب  اليت تقـو بُت الدكؿ  فهذه اؼبعاىدات مشركعة  كمنفذة من الناحية العادة على تطبيقها  كال هتتم 

اليت توضع من اجل اغبرب    اهنا ال تعدؿ بُت بنودىا  ِف معاىدات الصلح اما اؼبعاىدات ال يعٍتالقانونية  كىذا 
كجرحى اؼبعارؾ  كاتفاقية  اغبرب   بأسرلفتها تطبق ابتداء من تاريخ اعالف اغبرب كاتفاقيات جنيف اؼبتعلقة  

التعاكف الىام اليت  تنطوم  على تنظيم  قواعد اغبرب  الربية  كالبحرية  فاغبرب  تنتهي  اؼبعاىدات  اليت تنظم 
التنفيذ بقياـ اغبرب  ايضا اما  بُت اؼبتحاربُت  كاف معاىدات كاف معاىدات  التحالف  كالتعاكف  توضع موضع 

تنتهي عندما تندلع اغبرب كال تعود الدكؿ اؼبتحاربة  اذل  فأهناىدات الصداقة  كالتعاكف االتفاقيات  التجارية كمعا
 .(ٕ)تطبيقاهتا اال بعد االنتهاء منها 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٕٔص  –اؼبصدر السابق  –( د. عصاـ العطية ٔ)
-ٕٛٓٓ-لبناف  –ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية  للدراسات  كالنشر كالتوزيع -ٔط –القانوف الدكرل العاـ  –(د. كليد بيطار ٕ)

 .ٜٕٕص
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دل تتضمن احكاما  ٜٜٙٔاؼبعاىدة اك تعليق تنفيذىا  قبد اف اتفاقية فينا  لعاـ  ال هناءكبشاف اغبرب كسبب 
من احالة ضمنية  اذل  القواعد العامة  ِف القانوف الدكرل العاـ  ىذا كاف  تفصيلية  ؽبا كاف اكتفت دبا اكردتو

فقط بالنسبة للدكؿ اؼبتحاربة  كىذه ىي اؼبعاىدات   نفادىامعاىدات اخرل  ال تنتهي بقياـ اغبرب  كامنا يوقف 
على   تتأثراعبماعية  اليت تعقد بُت اكثر من دكلتُت  كتقـو اغبرب  بُت بعض اطرافها  فقط كِف ىذه اغبالة  ال 

عالقة الدكؿ اؼبتحاربة  كالدكؿ احملايدة  كال ِف عالقات الدكؿ احملايدة  فيما بينها حبيث تظل ىذه العالقات 
 .(ٔ)ال حكاـ اؼبعاىدات اعبماعية خاضعة  

ثالثا: قطع العالقات الدبلوماسية : من اؼبؤكد كالثابت دكليا  اف قطع العالقات الدبلوماسية  فيما بُت الدكؿ 
على اؼبعاىدة  بام شكل من االشكاؿ  حبيث ال يًتتب  عليو انتهاء اؼبعاىدة  اك   تأثَتلو ام  ال يكوفاؼبتعاقدة  
تنفيذ احكامها  بل تظل قائمة كنافذة  بُت اطرافها  كال ميكن االستناد  اذل قطع العالقات  الدبلوماسية  تعليق اك
اؼبعاىدة اك تعليق  تنفيذىا  اال ِف بعض اؼبعاىدات  اليت يحتاج تنفيذىا  اذل عالقات دبلوماسية   كقد  ال هناء

ر قطع العالقات  الدبلوماسية  اك القنصلية  بُت اطراؼ تبت اتفاقية  فينا لقانوف اؼبعاىدات  حيث نصت ) ال يؤث
على العالقات القانونية  القائمة  يتم دبوجب اؼبعاىدة  اال اذا كاف قياـ العالقات الدبلوماسية  اك اؼبعاىدة 

 . (ٕ)القنصلية  ضركريا  لتطبيق اؼبعاىدة  ( 

كسرياهنا  اال اف تكوف ؽبا هناية  ربسم  موضوعها    يتضح فبا تقدـ اف اؼبعاىدات , مهما طالت مدة نفاذىا
 احد االطراؼ  فال بد اف تنتهي . بإرادةاالطراؼ  اك  بإرادةسواء كاف انتهاء من تلقاء نفسها  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كما  ٕٔٔص  -ٕٓٔٓ –االسكندرية  –دار الفكر اعبامعي  -ٔط –القانوف الدكرل العاـ  –أ.د. صباؿ عبد الناصر مانع  (ٔ)
 بعدىا .

 .ٖٕٔص  –اؼبصدر السابق  –أ.د. صباؿ عبد الناصر مانع ( ٕ)
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 الخاتمة

اؼبعاىدات من اىم مصادر القانوف الدكرل  العاـ  كاليت شكلت بداية لتدكين احكاـ ملزمة  تلـز صبيع الدكؿ    
اؼبوقعة  كاؼبصدقة عليها , كقد استمرت مرحلة التطوير  ِف اؼبعاىدات على شكل فًتات  من الزمن حىت بدات  
تنتظم كربدد صبيع اجراءاهتا  بقواعد قانونية  ملومة  كسبر اجراءات اؼبعاىدات تكوين اؼبعاىدات  من ؾبموعة 

ر اؼبطاؼ  من اجراءات ابرامها بالتوقيع  عليها اؼبراحل  لكل مرحلة منها  قوانُت كقواعد  خاصة حىت تصل الخ
كتصديق  عليها من قبل االطراؼ  حىت تكوف جاىزة للتنفيذ  كمن خالؿ ىذا البحث  توصلنا تجمموعة  من 

 -النتائج  كالتوصيات االتية :

 -اوال: النتائج :

 كتطوير .مرت اؼبعاىدات دبراحل تطور كثَتة حىت كصلت اذل ما ىي عليو  االف من تنظيم  -ٔ
تعد اؼبعاىدات من اىم مصادر القانوف الدكرل العاـ حيث سبده دبجموعة  من القواعد اؽبامة كاؼبؤثرة   -ٕ

 ِف اتجمتمع الدكرل .
 تعد اؼبعاىدات من اىم صور  اتفاؽ االرادات بُت الدكؿ .  -ٖ
بشكل  ات للمعاىدات اجراءات معينة تكوف ىذه االجراءات  ؾبرد شكلية  لكي يتم ابرامها  اما -ٗ

مفاكضة  اك بالتحرير اك بالتوقيع  كمن مث يتم التصديق  على اؼبعاىدة  كزبضع ايضا للتسجيل  
 كبذلك تعد ملزمة .

كسرياهنا اال اهنا تكوف ؽبا هناية حاظبة ؼبوضوعها سواء  اف اؼبعاىدات الدكلية مهما طالت مدة نفاذىا  -٘
 اطرافها .كاف انتهائها  من تلقاء نفسها  اك بإرادة احد 

 -ثانيا: التوصيات :

العمل على كضع نصوص مواد مرنة  ِف االتفاقيات  الدكلية تعطي ؽبا اؼبركنة  ِف مواجهة اؼبسائل  -ٔ
 اؼبستجدة  ِف اغبياة الواقعية .

 التدكين كالكتابة  تسهل الكثَت من االمور ِف االثبات . -ٕ
  اؼبلقاة على عاتقهم . يساعد انتهاء اؼبعاىدات  على زبلص االطراؼ من االلتزامات -ٖ
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 المصادر

 القران الكريم 

 اوال: الكتب 

دار الدعوة مؤسسة ثقافة التأليف ك  – ٕج – ٕط -اؼبعجم الوسيط –ابراىيم مصطفى ك اخركف  -ٔ
 تركيا. –الطباعة ك النشر ك التوزيع 

 –القانوف الدكرل العاـ ك عالقتو بالشرعية االسالمية  –د. يوسف اؼبصرم  ايناس ؿبمد البهجي -ٕ
ٕٖٓٔ. 

 –االسكندرية  –دار الفكر اعبامعي  -ٔط –القانوف الدكرل العاـ  –صباؿ عبد الناصر مانع  -ٖ
ٕٓٔٓ. 

 .ٜٕٓٓ -لبناف –اؼبكتبة القانونية  -ٕط –القانوف الدكرل العاـ  –حكمت شرب  -ٗ
 .ٕٕٔٓ-بَتكت لبناف -منشورات اغبليب القانونية –القانوف الدكرل العاـ موسوعة  –خليل حسُت  -٘
 –صنعاء  -جامعة العلـو التكنولوجية –القانوف الدكرل العاـ  –سارة ؿبمود عبد اهلل العراسي  -ٙ

ٕٖٓٔ. 
دار الثقافة للنشر ك  –القانوف الدكرل العاـ  –د. غالب عواد حوامدة  –سهيل حسُت الفتالكم  -ٚ

 اؼبملكة االردنية اؽبامشية . –التوزيع 
اؼبملكة االردنية  –دار الثقافة للنشر كالتوزيع  -ٔط–القانوف الدكرل العاـ  –عادؿ اضبد الطائي  -ٛ

 .ٜٕٓٓ-اؽبامشية 
اؼبملكة االردنية  –دار الثقافة للنشر ك التوزيع  -الوسيط ِف القانوف الدكرل العاـ –عبد الكرمي علواف  -ٜ

– ٕٓٔٓ. 
-االسكندرية  –دار الفكر اعبامعي  –القانوف الدكرل اؼبعاصر  –رمضاف اػبطايب عبد العزيز  -ٓٔ

ٕٓٔٗ. 
ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر  -ٔط–الوسيط ِف القانوف الدكرل العاـ  –علي زراقط  -ٔٔ

 .ٕٔٔٓ-كالتوزيع 
 .ٕٕٔٓ-بغداد  –اؼبكتبة القانونية  –القانوف الدكرل العاـ  –عصاـ العطية  -ٕٔ
 .ٕٔٔٓ-بغداد  –مكتبة السنهورم  –القانوف الدكرل العاـ  –لعطية عصاـ ا -ٖٔ
 .ٕٛٓٓ -القاىرة –العاتك  -ٔط –القانوف الدكرل العاـ  –عصاـ العطية  -ٗٔ
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 لبناف. -ٕٛٓٓ –طبعة االكذل  –القانوف الدكرل العاـ  -ؿبمد عرب حاصيال ك د. سليم حداد -٘ٔ
 .ٕٕٔٓ –بَتكت  –شورات زين اغبقوقية من –موسوعة القانوف الدكرل العاـ  -ؿبمد نعيم علوه -ٙٔ
–القانوف الدكرل العاـ  –ؿبمد سامي عبد اغبميد ,د. ؿبمد السعيد الدقاؽ ,د.ابراىيم اضبد خليفة  -ٚٔ

 االسكندرية. –دار اؼبطبوعات اعبامعية -ٔج
 –ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية  للدراسات  كالنشر كالتوزيع -ٔط –القانوف الدكرل العاـ  –كليد بيطار  -ٛٔ

 .ٕٛٓٓ-ناف لب
 .ٜٕٓٓ –اربيل  –مطبعة موكرياين  –القانوف الدكرل العاـ  –طالب رشيد يادكار  -ٜٔ

 

 

 ثانيا : الرسائل .

اعبزائر  –رسالة ماجستَت مقدمة عبامعة حيبة بن بو علي  -اهناء اؼبعاىدات الدكلية كايقافها   –يلمد يومٍت ؿبمد 
-ٕٜٓٓ 

 . ثالثا: االتفاقيات والقرارات

 ( من النظاـ االساسي  حملكمة العدؿ الدكلية .ٖٙاؼبادة )يراجع  -ٔ
 ( من النظاـ االساسي  حملكمة العدؿ الدكلية .ٖٛيراجع اؼبادة ) -ٕ

 

 
 

  

 

     


