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 الشكر واالمتنان

 شكري وامتناين إىل عمادة الكلية القانون والعلوم السياسية دلا ذلا من فضل كبَت يف مساعديت على التخرج.

االربعو فقد  كما أتقدم خبالص امتناين إىل أساتذيت يف قسم القانون دلا ذلم من فضل خالل سنوات دراسيت 

 أرقدوين بعلم وادلعرفة أفادتٍت كثَتا.

 وأتوجو بشكري إىل مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية دلا رقدوين من كتب ومعلومات إعانيت يف إسبام حبثي.

واالمتنان وبالغ التقدير إىل )م. جبار زلمد السعدي( دلا قدمو يل من مساعدة وجهد ووقت حيث  وأتوجو بالشكر 

كانت توجيهاتو العلمية منارا  اضائت طريقي يف كتابة ىذا البحث وبذلك ال يسعٍت إال إن أقول: )جزيل الشكر 

 لك أستاذي(.

 تناين ذلم.شكري وامتيل من مساعدة ف اقدمو وال انسي إن اشكر أصدقائي دلا 
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 المقدمة

الدويل و  التعاونيف ربقيق  الفعالةللمعاىدات الدولية أمهية كبَتة يف الوقت احلاضر حيث تعترب ىي الوسيلة       

 يف ان حاجات الدول و ذلك عن طريق اتفاق الدول فيما بينها إقامة ىذا التعاون الدويل ىذا كان سبباً  إشباع

ربتل ادلعاىدات الدولية مكانو بارزة و مهمة يف اجملتمع الدويل حيث أهنا تعترب من أىم مصادر القانون الدويل و 

العدل الدولية , كذلك عدم وجود سلطة تشريعية ( من النظام األساسي حملكمة 48ذلك ما أشارت إليو ادلادة  )

دلكانو ادلهمة أهنا تعترب دبثابة القانون اإن ربتل ادلعاىدات و االتفاقيات على ادلستوى الدويل أدى إىل ذلك إىل 

 الوطٍت الذي يتصدر من الربدلان إال انو ال وجود لسلطو التشريعية على ادلستوى الدويل. 

مشكلة البحث:إن مشكلة البحث ىي معرفة ىل ادلعاىدات الدولية اليت تعقد بُت عدد من اإلطراف ديكن إن    

ىل جيوز إن سبنح ادلعاىدة حقوقا أو تفرض التزامات على الدول  يعلى الدول أخرى غَت إطراف فيها ا اثاًرترتب 

 عاىدة.ليست طرفا يف ادل

 انو ىل جيوز لدولة أو دول ليست طرف يف ادلعاىدة معينة إن ربصل أمهية البحث:إن أمهية البحث تكمن يف    

على حقوق أو تتحمل التزامات يف معاىدة ليست طرف فيها وكذلك ىل جيوز ذلذه الدول إن ربتج وتتمسك 

 هبذه احلقوق اليت حصلت عليها يف معاىدة مل تكن طرفا فيها .

حيث خصصنا يف ادلبحث  باحثإن نقسم البحث إىل ثالث م ناأرتأيمن ىذا البحث  اهخادلتو ولتحقيق الغاية     

الث لبيان و ادلبحث الثاين لبيان القوة ادللزمة للمعاىدات  و ادلبحث الثيان التعريف بادلعاىدات الدولية األول لب

 .اثر ادلعاىدات الدولية
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  اْلولالمبحث 

 بالمعاهدات الدولية التعريف

لقد كانت ادلعاىدات الدولية معروفة منذ القدم حيث كانت معروفو منذ عصر اجلاىلية ظهرت ما يعرف       
والثانية و لقد كان أيضا ادلعاىدات يف اإلسالم دور مهم  األوىلدبعاىدة الصلح والتعاىد اليت عقبت احلرب العادلية 

ذلا دور يف تثبيت السلم و تقوية دعائمو  أصل العاقات الدولية يف اإلسالم ىو السلم حيث كان من حيث  إن
و قد سبر ادلعاىدة حيث االنضمام ذلا  حيث طهرت عدة تقسيمات للمعاىدات من حيث إطرافها وطبيعتها و من

بل ان تربم بشكل هنائي من حيث ادلفاوضة و ربرير و التوقيع عليها وتصديقها من قبل اإلطراف قيف عدة مراحل 
التارخيي للمعاىدات و تعريفها  ا ادلبحث يف ثالث مطالب خنصص ادلطلب األول للتطورمث تسجيلها وسنتناول ىذ

 .عقد ادلعاىدات وادلطلب الثاين تصنيف ادلعاىدات و ادلطلب الثالث إجراءات

 المطلب اْلول

 تعريف المعاهدة الدوليةور التاريخي المعاهدات الدولية و التط

يعود تاريخ ادلعاىدات الدولية إىل العصور القددية حيث كانت أهنا الوسيلة اليت تلجا إليها الشعوب القددية      
من اجل إشباع حاجاهتا الضرورية و استمرت بالتطور عرب العصور الوسطى و احلديثة وحىت وصلت إىل الوقت 

دويل العام سنتناول ىذا ادلطلب يف فرعُت خنصص ادلصادر القانون ال أىماحلاضر الذي تعترب فيو ادلعاىدات من 
 .األول التطور التارخيي ادلعاىدات الدولية والفرع الثاين تعريف ادلعاىدة الدولية

 الفرع اْلول

 التطور التاريخي المعاهدات الدولية

و كانت  لقد كانت ادلعاىدات و اإلشكال األخرى لالتفاقيات الدولية موجودة على مدى التاريخ ادلدون    
قاىرة و كانت يف اغلب األحوال تعرض على ادلغلوب لينال شبرة غلبو  بت يف عصور اجلاىلية سبثل شبرة حر ادلعاىدا

رب العادلية يف معاىدات الصلح أو التعاىد اليت عقبت احل ماتراهوتكون دائما دلصلحة القوي دون الضعيف و ىذا 
 .(8الثانية ) و األوىل

ان أقدم معاىدة مت إنشائها حىت أالن ىي ادلعاىدة اليت  إىلتشَت الدراسات  :ادلعاىدات يف العصور القددية / أوال
   و قد سادت يف  العراقيتُت وماأادلعقودة بُت مدينة لكش ومدينة  سنة قبل ادليالد ( 4811)  يعود تارخيها إىل

                                                                 

 . 75_ص  7119دار الثقافة وللنشر و التوزيع _ عمان _  8( عبد الكرًن علوان _ الوسيط يف الفانون الدويل العام _ ط8)
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عالقات ىذه ادلدن مع الدول األخرى من جهة وقد اليونانية و  العالقات بُت ادلدن اليونان القددية التفرقة بُت
ض وما أنتج نوع من القواعد اليت ال عم سلتلفة تستغل دبوجبها بعض عن بشهدت ادلدن اليونانية أنظمة حك

ن أو تبادل األسرى ومن ناحية أخرى فتتطابق مع مفهوم القواعد الداخلية ومنها قواعد وجوب إعالن احلرب 
و اللغة و الدين و التكامل االقتصادي وعند الرومان كان يتمثل بامتداد و سلطان حدة اجلنس ترتبط بو تلك ادلدن 

روما إىل الكثَت من الشعوب األخرى وضعت قانون تنظيم عالقة الرومان باألجانب ادلوجودين يف روما وكما ىو 
يتناىف و فكرة  ما خرى ىي سائدة وىذاعند اإلغريق كانت نظرة الرومان يف التفوق و اذليمنة على الشعوب األ

 (.8)وجود القانون الدويل 

:سبثل يف اهنيار  اإلمرباطورية الرومانية و ظهور الديانة ادلسيحية اليت كان ذلا  دور يف العصور الوسطى/ ثانيا   
ساعد على  وسط ىذه الفوضى السياسية إضافة إىل ظهور الديانة اإلسالمية لقد كان للديانة ادلسيحية دور قد
سحية على يالتوحد يف الرابطة الروحية ربت زعامة البابا مقابل التجزئة السياسية يف أوربا و قد عملت الديانة ادل

 اإلسالميةوفيما خيص الديانة  ,العالقات بُت اإلفراد واجلماعات والدعوة إىل احملبة و ادلساوة بُت اإلفرادتطبق 
مقابل ذكر ادلعاىدة وىذا كان يدل على إهناء حالة احلرب مع العدو ودفع  لفظ ادلوادعة نستخدم الفقو اإلسالمي 

و العهود يف اإلسالم واجبة الوفاء و الن ذلك يتصل دبستلزمات  اجلوارالشر عن ادلسلمُت إىل التعاون وحسن 
 (.7)ينويف ظروف مع األديان والعقيدة وليس رلرد كوهنا تدابَت لتنظيم العالقة مع اآلخرين

دول العصر احلديث :لقد كانت ادلعاىدات يف السابق اليت عقدت يف أوربا مل تكن تعقد أال بُت ال / ثالثا  
طان العثماين سليمان )فرانسوا األول من خرج عن ىذه التقاليد حينها عقد مع السلادلسحية وكان ادللك الفرنسي 

دولية يف تنظيم ادلعاىدات واالتفاقيات األخرى بُت  م وقد ظهرت زلاوالت جديو لوضع القوانُت8545يف عام 
القانون الدويل مسودات بنود القانون ادلعاىدات يف جلستها الرابعة عشر و اخلامسة عشر  جلنة الدول وضعت

تلك ادلسودة يف اجللسة األوىل  نوقشتوقد  8966 شهر كانون الثاين ذلك يفتوجت  والسادسة عشر وقد
 8968أيار  73 إىلأذار 76ينا يف يادلعاىدات اليت عقد يف ف م ادلتحدة اخلاص بقانونمالللمؤسبر الدبلوماسي ل

نا لقانون ينا و قد مت إقرار ذلك االتفاق ىو ميثاق فيييف في 8969أيار  77ادلسودة أيضا يف  نوقشتوقد 
 (.4)ادلعاىدات

                                                                 

 بعدىا.و ما  57_ص 7119_دار الثقافو للنشر والتوزيع األردن _  8د. عادل اضبد الطائي _ القانون الدويل العام _ ط ( 8)
 .53_ص نفسة ادلصدر(7)
 وما بعدىا. 757عبد الكرًن علوان _ مصدر سابق _ص ( د.4)
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 الفرع الثاني

 تعريف المعاهدة الدولية

حبفظو , و يقال  وأوصاهف ادلعاىدة لغة من عهد ويقال عهد فالن إىل فالن عهدا: القي عليو العهد يتعر       
ويقال أيضا )تعاىدا(  وفيو : أوصاه لو والشيء : وعرفو :ويقال األمر كما عهدت : كما عرفت , باألمر أليوعهد 

 (.8): ربالفا

قانونيو ودولية و ربديد  عالقة: ) اتفاقيات تعقدىا الدول فيما بينها لغرض تنظيم  بأهناويف الفقو تعرف      
 .(7)(واعد اليت زبضع ذلا ىذه العالقة الق

 بُت) االتفاق الدويل ادلعقود  بأهنا 8969نا لقانون ادلعاىدات لعام يفييف القانون فقد عرفتها اتفاقية  أما     
 أكثرانون الدويل سواء تضمنتو وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو قينظمو الوالذي  مكتوبةالدول يف صيغو 

 (.4)(مهما كانت تسميتو اخلاصة

ت بأهنا) توافق أرادات مثبتو بصورة ربريرية أي كان 7185وكذلك عرفها قانون عقد ادلعاىدات العراقي لعام      
أو حكومتها أو منظمة دولية أو أي شخص من حكومتها أو دولة أخرى  التسمية بُت صبهورية العراق أو

أشخاص القانون الدويل تعًتف بو اجلمهورية العراق لغرض أحداث أثار قانونية زبضع إىل حكام القانون الدويل 
بصرف النظر عن تسمية الوثيقة أو عدد الوثائق اليت يدون فيها أحكام التوافق كادلعاىدة أو االتفاقية أو الربتوكول 

 (.8)ق أو ادلذكرات أو الكتب ادلتبادلة أو غَت ذالك من التسميات ويشار أليها يف ىذا القانون بادلعاىدة(أو ادليثا

ىنالك عدة تقسيمات للمعاىدات الدولية وىذا ما ذىب أليو الفقهاء القانون الدويل و ىذه التقسيمات أما      
 حسب طبيعتها  والزمٍت أدى نطاقو تنفيذ تكون حبسب موضوعها أو حسب طبيعة نفاذىا او حبسب أطرافها وم

 

                                                                 

والطباعة والنشر والتوزيع _تركيا_  ليفأ_دار الدعوة ادلؤسسة ثقافية للت 7_ج 8ادلعجم الوسيط _ط  وآخرونمصطفى  إبراىيم(8)
 .644ص

_ مركز الشرق األوسط الثقايف للطباعة والنشر _بَتوت  8_ ج 8العام  _ط احملامي زلمد نعيم علوه _موسوعة القانون الدويل (7)
 .56_ص7187_
 .8969لقانون العاىدات لعام  فيينا( من اتفاقية 7يراجع ادلادة )(4)
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 المطلب الثاني

 الدولية تصنيف المعاهدات

ىنالك عدة تقسيمات للمعاىدات الدولية وىذا ما ذىب الية فقهاء القانون الدويل وىذه تقسيمات أما تكون     
 حبسب موضوعها او حسب طريقة نفاذىا او حبسب أطرافها ومدى نطاق تنفيذ الزمٍت او حسب طبيعتها.

التصنيف الشكلي للمعاىدات الدولية ىذا التصنيف لتقسيم ادلعاىدات من حيث أطرافها إىل معاىدات  /أوال   
عاىدة قد عقدت بُت دولتُت فقط تسمى معاىدة معاىدات صباعية أو متعددة أال أطراف فإذا كانت ادل ثنائية و
دة األطراف ومن أمثلة ادلعاىدات إذا كانت عقدت بُت أكثر من دولتُت تسمى معاىدة صباعية أو متعد ثنائيو و

ومن أمثلة ادلعاىدة ادلتعددة األطراف معاىدة ميثاق األمم ادلتحدة  8975الثنائية معاىدة احلدود العراقية اإليرانية 
 .(7)ُتالدويل اإلنساين و ضباية ادلدنيألسرى و القانون بااخلاصة  8939واتفاقيات جنيف ادلؤرخة يف 

م ادلعاىدات من حيث طبيعتها إىل معاىدات يقسبتالتصنيف ادلادي للمعاىدات  يتمثل ىذا التصنيف / ثانيا   

من النظام العام األساسي حملكمة العدل الدولية إىل تقسيم  48شارعو ومعاىدات تعاقدية وقد نصت ادلادة 

د هبا ادلعاىدات ادلعاىدات إىل معاىدات خاصة ويقصد هبا ادلعاىدات العقدية ومعاىدات عامة يقص

 (.4)رعةاالش

تصنيف ادلعاىدات من حيث االنضمام إىل ادلعاىدات مغلقو وىي أذا كانت ادلعاىدة مهما كان عدد  /ثالثا   
أطرافها أو الغرض منها أو ادلوضوع الذي تنظمو سبنع من دخول انضمام غَت زلدد من األطراف دبعٌت أهنا مغلقو 

ض غَتىم و أما ادلعاىدات  ادلفتوحة ىي اليت خيادلوضوع الذي تنظمو ادلعاىدة الالن األطراف أرادوا ذلك أو الن 
تسمح بدخول أطراف جدد طادلا كان ذلم مصلحة غي دخول فهي أذن مفتوحة أمام اجلميع حىت و أن كانت او 

 (.3بقيت ال تضم سوى عدد زلدد من األطراف )

                                                                                                                                                                                                        

 .7185( لسنة 45أوال من قانون ادلعاىدات العراقي رقم ) الفقرة( 8يراجع ادلادة ) (8)

 .67_ ص7119_مكتبو القانونية بَتوت _8_ط_مدخل لدراسة القانون الدويل العام  والقانون الدويل اإلنساين علي ضبيد العبيدي(د.7)
 .63(ادلصدر نفسو _ ص 4)
 .874د الطائي _ ادلصدر السابق _ص(د.عادل اضب3)
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 المطلب الثالث

 جراءات عقد المعاهداتأ

 وىذه ادلراحل ىي: تإجراءاسبر ادلعاىدات فبل أن يتم إبرامها هنائيا بعدة     

فالدول  ويف نفس الوقت علماً  لباقةفو و تقنية و معر يف وقتنا الراىن  أصبحت ادلفاوضات:المفاوضات/ أوال   
أعماذلا الدولية  حلل ادلنازعات أو لتنضم وتدير جيدا مشاكلها و دائم فيما بينها سواء يف التفاوضتعيش احلديثة 

د حاليا ونظريا مسلحو بل أصبحت حربا دبلوماسيو ووفقا ألغلب النصوص فان حق التفاوض عحىت احلرب مل ت
و كافة عائد إىل أعلى ىيئة يف السلطة التنفيذية واليت تتمثل برئيس اجلمهورية و دبا انو يستحيل عليو أن يقود بنفس

يس الوزراء و السفراء أو من ديثل شخص معُت ئادلفاوضات فيمكن أن يتم ذلك عرب شلثلُت السلطة التنفيذية ر 
مكلف بأجراء ادلفاوضات ويدعى ادلندوب أو ادلفوض ىو الشخص ادلكلف من قبل رئيس اجلمهورية للقيام 

الفٍت أو  سواء على الصعيد الشخصي أون الصفات اليت جيب أن يتمتع هبا بأجراء ادلفاوضات  بغض النظر ع
ى طيلة ادلفاوضات و دبساعدة خرباء وفنيُت ويكون مزودا بصالحيات كاملة فان ادلفوض يبقادلهٍت فانو يقوم بعمل

 (.8)وجيب  أن ديتثل للتعليمات و األوامر اليت تعطى لو من قبلهم ائو سؤ ر مع  على اتصال دائم

أن انتهاء ادلفوضات بطريقة إجيابية يؤدي إىل االنتقال إىل مرحلة  التحرير النص  تحرير المعاهدة:/ ثانيا  
عن الدول ادلتعاقدة ء رؤسائها وبيان أمساء ادلفوضُت ادلكتوب  ويتضمن الديباجة عادة أمساء الدول ادلتعاقدة أو أمسا

ا ادلنطوق فيصاغ فيو صلب ادلعاىدة وصفتهم وأسباب انعقاد ادلعاىدة وتعترب الديباجة قسم من أقسام ادلعاىدة أم
وىو عبارة عن رلموعة من مواد ادلتفق عليها األطراف فتقسم ىذه ادلواد إىل فصول و أبواب أذا كان عددىا كبَت 

اختيار اللغة  تثور بصددتتضمن بعض احلكام التفصيلية أو تنظيم بعض ادلسائل الفنية أال أن مشكلة  ادلالحقأما 
ذلذا نفس الدول  أو اتفقت على ذلك ربرير ادلعاىدة  بلغة  أذا كانت الدول تثورادلشكلة ال  ادلستعملة , أال أن

ى أما ربرير ادلعاىدة بلغتُت أو أكثر مع فتخيف ادلاضي إال أن ىذا النظام  أ واحدة كان ىو النظام التقليدي
 ستعملة ترجح أحدى ىذه اللغاتدلسَت الناصبة عن اختالف اللغات اااالتفاق على انو يف حالة التضارب التف

وربرير ادلعاىدة بلغات كافة الدول األطراف  فيها مع تساوي كل نسخو زلررة بلغة مع غَتىا من النسخ األخرى 
السيادة  واعتبار أن استعمال لغتها يف  ادلعاىدة يعد مظهر من مظاىر السيادة  أدبتمسك الدول دبل انعكاسعلى 

                                                                 

 .61_ص 7188_دار النشر والتوزيع _بَتوت _  8د.علي زراقط _الوسيط يف القانون الدويل العام  _ ط(8)
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 إىلاالعتبارات  سياسية و  اىل يرجع ىذاو  الفنيةاألكثر انتشارا يف الوقت احلاضر بالرغم من عيوهبا  أال أن الطريقة 
 (.8)اعتزاز كل دولة بلغتها  الوطنية 

ربرير ادلعاىدة و جيب أن يتم التوقيع بأمساء   إجراءاتيتم بعد االنتهاء من  :المعاهدة على التوقيع /ثالثا   
األشخاص الذين حيملون وثائق التفويض رمسية كاملة زبوذلم التوقيع على ادلعاىدة  حيث حيتفظ كل طرف من 

يف حالة عدم  األوىل باألحرف نسخة األصلية و يكون التوقيعبوثائق التفويض الطرف األخر مع أطراف ادلعاىدة 
 إىل ادلتفاوضة يتطلب الرجوع األطرافبالتوقيع على ادلعاىدة او وجود حالة تردد لدى بعض التفويض الكامل 

نصوص م وىو اإلقرار برضا الدولة على جهات دوذلم للتشاور معهم قبل التوقيع وديثل التوقيع اثر قانوين مه
 (.7)ادلعاىدة من خالل التفويض شلثلها بوثيقة التفويض  او التعبَت عن ذلك األثر أثناء ادلفاوضات 

عاىدة داخل الدولة ادل ة: ىو تصرف قانوين يقصد بو احلصول على إقرار السلطات ادلختص التصديق /رابعا   
رئيس الدولة منفردا أو رئيس الدولة مشًتكا مع السلطة التشريعية  أو وقيع عليها و ىذه السلطات تتمثل اليت مت الت

وطنية مفصلة تشرح عملية التصديق ادلعاىدات   وكل دولة قد قامت بوضع إجراءاتالسلطة التشريعية وحدىا 
قبل  رظأخَتة إلعادة الن الفرصةولقد سوغ الفقو ضرورة التصديق  على ادلعاىدات دبسوغات عديدة  ومنها إعطاء 

االلتزام هنائيا بادلعاىدة سيما أن بعض ادلعاىدات تشتمل على التزامات يف غاية اخلطورة  وليس من مصلحة الدولة 
القبول قبل التدبر  وكذلك لكي يتجنب ما قد يثور من خالفات حول حقيقة أبعاد التفويض ادلمنوح للمفوضُت 

ن تصديق صحاب اعىؤالء ادلفوضون نطاق تفوضهم ف عن الدولة يف التفاوض وتوقيع ادلعاىدة حىت لو ذباوز
السلطة على ادلعاىدة ما يعترب أجاز لتجاوز ادلفوضُت حدود اختصاصهم على فرض وقوعو وكذلك إتاحة الفرصة 

 كل  لها موافقة السلطة التشريعية علىظاطية اليت تشًتط يف لعرض ادلعاىدة على شلثلي الشعب يف األنظمة الدديقر 
قبل  تصديق رئيس الدولة عليها وقد أصبح التصديق على ادلعاىدات يف العصر  اعلى ادلهمة منه ادلعاىدات أو

 (.4)يل الوضعي و أحكام القضاء الدويلضرورتو القانون الدو  يداحلاضر إجراء واجبا يؤ 

) كل معاىدة أو تفاق دويل يعقد بُت ( من عهد عصبة األمم على أن 88) نصت ادلادة :التسجيل/ خامسا  
أعضاء عصبة األمم جيب يسجل يف سكرتارية العصبة  و إعالنو يف اقرب فرصو شلكنو و ال تكون ىذه ادلعاىدات 

و كان الباعث على ذلك ىو القضاء على االتفاقيات السرية  الدولية ملزمة أال بعد التسجيل (و االتفاقيات 
السرية اليت تنطوي على هتديد للسالم العادلي اختلف الفقهاء يف تعبَت ىذا النص خصوصا االتفاقيات العسكرية 

                                                                 

 .وما بعدىا 77_ ص  7119د. صبال زلي الدين _ الفانون الدويل العام ادلصادر القانونية _ دار اجلامعة اجلديدة _ دون دولة _  (8)
 .68د. علي ضبيد العبيدي _ ادلصدر السابق _ ص  (7)
 و ما بعدىا. 769( د. عبد الكرًن علوان_ ادلصدر السابق _ ص 4)
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ذىب البعض و منهم جورج سل بان ادلعاىدة غَت مسجلة  معاىدة باطلة الن التسجيل شرط من شروط صحة 
ال ديكن ان ادلعاىدة غَت مسجلة صحيحة و ملزمو و أمنا  إىل تلزيلوينادلعاىدات و ذىب البعض األخر و منهم 

كانون األول عام   83دلتحدة يف االحتجاج هبا أمام العصبة أو احد فروعها و قد وضعت اجلمعية العامة  لألمم ا
نظام حيصل دبقتضاه التسجيل إما يكون بناء على طلب احد األطراف ادلعاىدة بعد أن تصبح نافذة و  8936

م ىذه األمانة هبذه ادلهمة يف ثالث حاالت منها عندما تنص أما تلقائيا بواسطة األمانة العامة لألمم ادلتحدة و تقو 
ادلعاىدة بصورة رمسية على اصلاز ىذا التسجيل و عندما تكون األمم ادلتحدة طرفا يف ادلعاىدة و عندما تودع 
ادلعاىدة لدى األمم ادلتحدة و يتم التسجيل يف سجل اخلاص حيرر باللغات الست الرمسية لألمم ادلتحدة و يبُت 
يف كل معاىدة االسم الذي يطلقو أطرافها عليها و أمساء ىؤالء األطراف و تواريخ التوقيع و التصديق و تبادل 

 (.8)العمل هبا و اللغة اليت حررت هباالتصديقات واالنضمام ومدة 

اليت حررت ويتم النشر بعد التسجيل و يف اقرب وقت شلكن  ويكون يف رلموعة واحدة بالغة أو اللغات األصلية   
هبا ادلعاىدة متبوعة بًتصبة إىل الفرنسية أو اإلنكليزية و قد نصت ادلواثيق عدة منظمات أخرى إىل جانب األمم 

الدول العربية اليت تنص  ( من ميثاق جامعة87ادلتحدة على تسجيل ادلعاىدات اليت يربمها أعضائها يف ادلادة )
األمانة العامة نسخا من صبيع العاىدات واالتفاقيات اليت عقدهتا أو تودع الدول األعضاء يف اجلامعة يف  )على أن 

( غَت أن ميثاق اجلامعة مل ينص على االلتزام األمانة العامة ة أخرى من دول اجلامعة أو غَتىا تعقدىا مع أي دول
( إىل تسجيل 81) نا أشارت يف ادلادةيو كذلك اتفاقية في   جزاء عدم اإليداعُتبالنشر ادلعاىدات كما انو مل يب

ربال ادلعاىدات بعد دخوذلا  دور النفاذ إىل أمانة العامة  -8) نشرىا يف األمم ادلتحدة حيث نصتادلعاىدات و 
لألمم العامة ادلتحدة لتسجيلها  أو قيدىا وفقا لكل حالة على حده ونشرىا وتعُت جهة اإليداع خيول السلطة 

 (.7)(السابقة ادلنصوص عليها يف الفقرة القيام باألعمال

لب طن فيو عدم التزامها أو لتصدره الدولة ما تع تحفظ ىو بيان الالتحفظ على المعاهدات:/  سادساً   

استبعاد أو تغَت نص مادة معينة من معاىدة و عدم ترتيب اآلثار القانونية ألحكامها عليها و الدولة تستطيع أن 

تعلق ربفظاهتا على ادلعاىدة يف وقت التصديق أو القبول أو االنضمام الن التحفظ يعٍت تعديل ادلعاىدة  بالنسبة 
                                                                 

  .ما بعدىاو  78_ ص 7187لقانونية _ بغداد _ _ ادلكتبة ا 7د. عصام عطية _ القانون الدويل العام _ ط (8)
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أو   رئيس الدولة الوثيقة موقعو من   مكتوبا يف شكل  ظجيب أن يكون التحف  و للدولة اليت أعلنت التحفظ 

رئيس الوزراء و للدول مع قبوذلا ادلعاىدة أن ترفض بعض النصوص أو تعطي ذلا ربديد معينا و قد عرفت الفقرة 

إعالن من جانب واحد أيا   التحفظ بأنو  ) 8969اىدات لسنة نا لقانون ادلعي( من اتفاقية في7( من ادلادة )د)

صيغتو أو تسميتو و تصدره دولة ما حُت توقيع ادلعاىدة أو تصديقها أو تقبلها أو تنظم إليها مستهدفو بو  كانت

 (.8)ىدة من تطبيقها على تلك الدولة (استبعاد أو تغَت األثر القانوين لبعض أحكام ادلعا

العصور الوسطى واستمرت بالتطور يتضح شلا تقدم أن ادلعاىدات الدولية ذلا جذور سبتد إىل العصور القددية و    

إىل أن وصلت إىل ماىية عليو يف الوقت احلاضر من مكانو مهمة و بارزة بُت مصادر القانون الدويل , و كذلك 

لنا أن ادلعاىدة الدولية ىي اتفاق مابُت الدول لية ومن خالل ىذه التعاريف يتضح تعددت التعاريف ادلعاىدة الدو 

ك ال ديكن  عقدىا بصورة شفوية  , كذلك أن ادلعاىدات الدولية سبر بسلسلة من وتكون بصورة مكتوبة  لذل

 .اإلجراءات الشكلية فال تصبح ادلعاىدة نافذة  وملزمة أال دبرورىا هبذه اإلجراءات
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 المبحث الثاني

 القوة الملزمة للمعاهدات الدولية

ختلف الفقهاء يف ربديد األساس الذي يستمد منو ىذه الصفة قوهتا فظهرت عدة مذاىب يف ربديد أ      
أصبحت ادلعاىدة   إذااألساس القوة اإللزامية للقانون الدويل ومن حيث تطبيق ادلكاين للمعاىدة القاعدة العامة 

نصت ادلعاىدة على خالف ذلك و من  ذاإ أالتصبح واجبة التطبيق على كافة  أقاليم الدول األطراف  فإهنا نافذة
اول نسنت,ان ىناك استثناء على ىذا األصل أال عاىداتادل للمعاىدة األصل ىو عدم رجعية حيث التطبيق الزماين

تطبيق للوادلطلب الثاين  الدويل العام أساس القانون لبيان  األول خنصص ادلطلب بحث يف ثالث مطالبىذا ادل
 من حيث الزمان . اتتطبيق ادلعاىدلالثلث  ادلكاين للمعاىدات ومطلب

 المطلب اْلول

 الدولي العام أساس القانون

اليت من خالذلا يلتزم اخلاطبون هبا اإللزامية ادلوجودة يف قواعده و  الدويل العام القوة ساس القانونأبيقصد      
اخللط يف ىذا الصدد بُت القوة التنفيذية الالزمة  معد وجيبن خالل عالقاهتم فيما بينهم باحًتامها وتطبيقها م

يعٍت ذبريد األخَت من قوهتا  ال األولالقانونية الدولية الن زبلف  ةللقاعد ادللزمةذه القواعد وبُت القوة للتنفيذ ى
 و مدارسدة وظهرت ع ءبُت الفقها جدال كبَت رقدا ثا ادللزمة وان ادلوضوع القوة ادللزمة لقواعد القانون الدويل

 (.8)يف ىذا الصددأطروحات 

صبيعها تنحصر يف ان  اإلراديةذاىب دلدى الان الفكر ادلشًتكة  :( اإلرادية) ادلدرسة الوضعية التقليدية/  الأو   
صباعية و سواء مت تعبَت عنا صراحة   أماإلنتاج إرادة الدول سواء كانت منفردة   ماىوالعام  القانوين الدويلأساس 

ىذه ىي  أصحابا كما يف االتفاقيات او استخلص من سلوك الدول وىذا يتمثل بالعرف الدويل  وانقسمو 
نفردة الذي مذىب اإلرادة ادلخيص  للدولة ما ةإلرادة ادلنفردة ومذىب اإلرادة ادلشًتكمذىبُت مذىب ا إىلادلدرسة 

يعرف بنظرية التحديد  دة ادلنفردة لكل دولة من الدول وىو ماانون الدويل تبٌت على اإلرامة للقز يرى يف ان القوة ادلل
قصد  أرادهتامن ىذه سلطات دبحض  تمتع بو الدولة من السيادة ادلطلقة لكن ربدتالذايت لإلرادة ىذا استثناء دلا 
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ال تلتزم يف النطاق  اليت من النقد الن الدولة لمال تسىذه النظرية  َت انمن الدول غ اغَتىمع الدخول يف عالقات 
أي ان الدولة ىي اليت زبلق القاعدة القانونية سرعان ما يؤدي  رادهتاأ دبا تضعو بنفسها من قيود على أالالدويل 

 نكارإعن التزاماهتا الدولية و يف ىذا  تتخلىما تعارضت مع مصاحلها  ومن مث  إذاربلل من ىذه القيود خاصة  إىل
 (.8)ة ادللزمة لقواعد القانون الدويلصفلل

ىذه ادلدرسة ان القوة ادللزمة  لقواعد القانون الدويل تبٌت  أنصاريرى   :مذىب اإلرادة ادلشًتكة للدول إماثانيا /    
دولة خاطبة  بقواعد القانون الدويل اليت تعلو على اإلرادة ادلنفردة لكل كافة الدول ادللعلى أساس اإلرادة ادلشًتكة 

ق ينبغي توافر اإلرادة اجلماعية ادلشًتكة لتحقي وإمنابإرادة الدولة منفردة  اإللزامة فو من مث ال ديكن االعتماد على ص
يف قواعد القانون الدويل  اإللزامان صفة  إذاال ان ىذه النظرية ال تسلم من النقد صفة االلتزام يف تلك القواعد ا

ن ىذه أوذلذا ف تدأراعلى ىذه القواعد مىت  اإللزامصفة  إهنافان ىذه األخَتة  نابعة من اإلرادة ادلشًتكة للدول
أخرى مل تبُت األساس الذي دبقتضاه دينع  جهةالنظرية مل تنجح يف تعبَت االلتزام ىذه الدول األخَتة بالقانون من 

 (.7)ة ما التحلل من اإلرادة اجلماعيةعلى الدول

ان ا إذىذا ادلذىب عن أساس القانون خارج دائرة  اإلرادة اإلنسانية    أنصاريبحث  : ادلدرسة الوضعية/ ثالثا    
عوامل خارجو عن اإلرادة وقد اختلفوا فيما بينهم يف شان ربديد تلك  تعينوأساس القانون وفقا ذلذا ادلذىب 

النمساوية  حيث قال هبذه النظرية  للمدرسةديثل النظرية اجملردة للقانون  و ىي  فريق قُتيفر  ىلإ العوامل و انقسموا
اعتبار كل تنظيم قانوين يستند ىرم من القواعد أساس  و ىي تقوم على  دروسر فالفقيهان النمساويان كلسن و 

قاعدة القانونية اليت تعلوىا يف ىذا اذلرم و تستمد منها قوهتا ادللزمة يف حكم  إىلقاعدة منها يرجع   صحة كل
دستور الدولة  و ىذا  إىلمن القواعد القانون ادلدين و ىذه القاعدة تستند  لقاعدةاالقاضي الوطٍت  يستند 

افًتاضية   ةاألساسيالقاعدة  إىلو ىكذا تتدرج قواعد القانون حىت تصل  القانون الدويل إىلالدستور يستند  بدوره 
أصحاب ىذه النظرية ىي قاعدة  رأيقوهتا اإللزامية و ىذه القاعدة األساسية يف  تكسبهاتسود صبيع القواعد و 

فضال عن ذلك فان  ثباتلإلسبثل افًتاض غَت قابل  أهناقدسيو االتفاق و الوفاء بالعهد و يؤخذ على ىذه النظرية 
 (.4)ادلصدر الذي تستمد منو القاعدة األساسية وجودىا و قوهتا اإللزامية  اأصحاب ىذه النظرية مل يبنو 

                                                                 

 وما بعدىا . 86احملامي زلمد نعيم علوه _ ادلصدر السابق _ ص  (8)
 .و ما بعدىا 87ادلصدر نفسو _ ص  (7)
 .و ما بعد ىا 46بق _ ص اعصام عطية _ ادلصدر الس (د.4)
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 أيدىافريق ادلدرسة الفرنسية  تأخذ بنظرية التضامن االجتماعي ظهرت ىذه النظرية يف فرنسا و اليت  إما     
للقانون ظهر يف الفقو الفرنسي   الفواخل إرادهتاجورج سل يف مواجهة الفقو األدلاين و تأكيده على سلطة الدولة و 

ادلنفردة يف خلق القانون فال وجود عند العميد  ادهتاأر ما ينكر وجود الشخصية ادلعنوية للدولة وينكر بالتايل دور 
نظره ليست سوى اإلنسان والدولة فب أي لشخصية القانونية واحدة ىي شخصية الفرد الطبيعي أالليون دوجي 
ادلكونُت ذلا وتشكل رلموعة  األفرادإرادة الدولة بل  صنعالقانون فهو ليس من  اأم الطبيعيُت اإلفرادرلموعة من 

ن التعبَت عنو بوجود القانون مضامن التضامن و ان مثل ىذا الشعور بتجلماعة يعٍت شعورىم بضرورة  األفرادمن 
رلتمع اجلماعات فيكون التضامن  األفرادالذي حيكم  كل صباعة  او القانون الدويل  إفرادالداخلي الذي حيكم 

 (.8)االجتماعي  ىو أساس القانون الدويل الداخلي على حد سواء 

يف رلتمع صباعات  األفراديف صباعة او التقاء رلموعات  األفرادوقد حاول الفقيو جورج سل ان يصور التقاء    
تلك الضرورات  ةدلواجهبالتضامن العام على تولد الشعور  بنيةادلة ضرورات احلياة انتجماعي على انو حدث اجت

و اجلماعة الدولية ىي حدث اجتماعي ينبثق عنو الشعور  أفرادحدث اجتماعي الن ذبمع  رأيوفالدولة  حسب 
اجلماعة وتفرض اجلزاء ادلناسب على من  أفرادعمل  م جملتمع و وجود أيضا سلطة تراقبعام بضرورة وجود تنظي

بوجود الدولة كشخص معنوي و على ما للشخصية ادلعنوية  إنكارىاعلى ىذه يؤخذ خيالف نظامها االجتماعي و 
 األفرادالقانونية و ان فكرة التضامن االجتماعي بُت  ادلعضالتدور ساىم يف حل الكثَت من  ناحلاضر ميف 

و اجلماعات  األفرادو كما القانون ال يعرب عن التضامن بُت  غامضةاجلماعة او اجلماعات تبقى فكرة افًتاضية و 
فهم فكرة التضامن  أمكنما  أذافحسب بل قد يعرب عن مصلحو سادت بعد صراعها مع مصاحل أخرى تعارضها 

 (.7)تصلح لتربير صفة اإللزامية  أهنا إالاو احلدث االجتماعي لتسويغ وجود القانون 

على أساس ربليل قواعد القانون الدويل  النظرية: اليت سبثل النظرية ادلاركسية تقوم ىذه ةالسوفيتيادلدرسة  /ثالثا     
بو  خاصةىذه النظرية فان لكل نظام أسس و قواعد  أنصارمن خالل العناصر االقتصادية و السياسية و حسب 

التعايش بُت  دبثابةالنظامُت و ىذا االتفاق يعد  إىلالدول اليت تنتمي  رادةأمن االتفاق بُت  أدىنلكن ىناك حد 
  اإللزامالذي يضفي وصف  االتفاق األنظمة على مبادئ مشًتكة بينها ىذا ديثل احلد من االتفاقان  أالالنظامُت 

 اإللزاميةتستمد قوهتا  أمناىذه النظرية ان قواعد القانون الدويل  نون الدويل العام و يف نظر أنصارعلى قواعد القا
و االشًتاكي من حيث العناصر  الرأمسايل من حقيقة وجود الصراع و التعايش السلمي بُت النظامُت ادلتعارضُت

غَت  مالدويل العاقواعد القانون  إلزاميةهبذه النظرية لتربير أساس  اآلخذالسياسية و االقتصادية و يف اليوم يصعب 
 (.4)ان ذكر التعايش السلمي ىذا ديثل أساسا وضرورة الستقامة العالقات الدولية ألعضاء اجملتمع الدويل 

                                                                 

 .وما بعدىا 36ص  _عادل اضبد الطائي _ ادلصدر السابق  (د.8)
 ىا.وما بعد 37ادلصدر نفسو _ ص (7)
 .و ما بعدىا 96احملامي زلمد نعيم علوه _ ادلصدر السابق _ ص  (4)
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يتضح شلا تقدم ظهور عدة مدارس ناقشت مسالة أساس القوة  ادللزمة القانون الدويل ذىبت ادلدرسة       
منفردة او صباعية او كانت ىذه  دةاأر إرادة الدول سواء كانت  إىلان القوة ادللزمة للقانون الدويل تعود  إىلالوضعية 

عوامل  إىللقانون الدويل تعود ساس القوة ادللزمة أإىل ان  ادلدرسة ادلوضوعية ذىبت أماإلرادة صرحية او ضمنية 
ان أساس القوة  إىلتذىب  السوفيتيةادلدرسة  إماخارجة عن اإلرادة و اختلفوا فيما بينهم يف ربديد ىذه العوامل  

 .عناصر اقتصادية و سياسية إىلعود ادللزمة القانون الدويل ت

 المطلب الثاني

 التطبيق المكاني للمعاهدات الدولية

كافة األقاليم اخلاضعة لسيادة أي من على  القاعدة العامة ادلقررة يف ىذا اجملال وىي سريان ادلعاىدة        
قد يتفق صراحة على قصر  إذ (837)ادلادة  غَت ذلك يف على ضمان يتفق صراحة او  مل اف ادلتقاعدة مااألطر 

تخلص من كما قد يس  األخربعض األقاليم اخلاضعة لسيادة األطراف ادلتعاقدة دون البعض  ىادلعاىدة علسريان 
استثناء بعض األقاليم  إىلادلعاىدة على وجو العموم ان إرادة األطراف قد انصرفت اليت ربيط ب الظروفخالل 

اليابس وادلياه اإلقليمية  وما يف ىذا اجملال األقاليم  ليماإلقويقصد يف   ألحكامهامن اخلضوع  سيادهتااخلاضعة  
 (.8)يعلو كل منهما من طبقات اجلو

تصبح واجبة التطبيق على كافة أقاليم كل دول  فأهنااألصل العام ان ادلعاىدة دبجرد ان أصبحت نافذة      
ذلك يف ادلادة   على ناياتفاقية في أكدتنصت ادلعاىدة صراحة على خالف ذلك وقد  أذا أالاألطراف  فيها 

ما مل يظهر من ادلعاىدة قصد مغاير يثبت ذلك بطريقة أخرى تعترب ادلعاىدة ملزمة لكل طرف  ( بنصها )79)
ىذا اجلزء او ذلك من  انو يف بعض األحوال تنص ادلعاىدة على عدم سرياهنا على إال(  إقليمولكافة  بالنسبةفيها 

يكون ذلك دبقتضى شرط صريح فيها من ذلك مثال سَتاهنا على مناطق مناطق معينة فيها و  اإلقليم الدولة 
ادلعاىدة ادلساعدة ادلتبادلة اليت ربدد األقاليم التابعة للدول األطراف اليت تستفيد من نظام ادلساعدة و كذلك 

انت ربدد بالنسبة للمعاىدات اليت تربمها الدول االستعمارية و اليت تتضمن شروط تعرف الشروط ادلستعمرات وك
ادلعاىدة على مستعمراهتا من ذلك مثال ادلعاىدة حلف الشمال  أحكامها فيو الدول االستعمارية مدى سريان

 إىلرنسي دون ان سبتد ىذه ادلعاىدة على اإلقليم الف إحكامالذي قررت فيو فرنسا قصر سريان  األطلس
 (.7)مستعمراهتا

                                                                 

_  8_ القانون الدويل العام _ بدون طبعة _ ج  خليفةاضبد  إبراىيمد.و د. زلمد سعيد الدقاق  وزلمد سامي زلمد عبد احلميد د.(8)
 .وما بعدىا 741_ص  7114_ اإلسكندريةدار ادلطبوعات اجلامعة _ 

 .97د. عصام العطية _ ادلصدر السابق _ ص  (7)
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سيادة الدول األطراف  إىلادلعاىدات الدولية كقاعدة عامة تسري على كافة األقاليم اخلاضعة  ان ماتقدميتضح    
  . دون غَتىا إقليمهاقصر ادلعاىدة على بعض  علىاتفقت ىذه الدول صراحة او ضمنا  أذا أاليف ادلعاىدة 

 المطلب الثالث

 للمعاهدات الدولية لزمانياالتطبيق 

قانونية معينة  قواعدل ةحلقوق و واجبات او مقرر  ةم الرجعية باعتبارىا منشئدع دلبدأزبضع االتفاقيات الدولية      
 رافهاأطاتفق  أذا أالاو مواقف او تصرفات وقعت يف السابق على دخوذلا دور النفاذ  أحداث إىل أثرىافال ديتد 

( على انو ) ما مل يظهر يف ادلعاىدة قصد مغاير  78فنصت ادلادة )  ادلبدأىذا  ينايفاتفاقية  أقرتعلى ذلك و قد 
ف او واقعة سبت او أي مركز يثبت ذلك بطريقة أخرى فان نصوص ادلعاىدة ال تلزم طرفا فيها بشان أي تصر 

 (.8)(دور النفاذ يف مواجهة ىذا الطرف وجوده قبل دخول تاريخ ادلعاىدة ءانتها

يف ادلعاىدات الدولية و السيما يف ادلعاىدات اإلحالة على التحكيم او  ادلبدأوقد جرى النص على ىذا      
قضت بعد تطبيق  إذم 8975يف لوكارتو عام  أدلانياو  فرنساالتسوية القضائية من ذلك اتفاقية التحكيم ادلربم بُت 

التوفيق و التحكيم و التسوية كذلك االتفاقية   ةياالتفاق إبرامنصوصها على اخلالفات الناصبة من وقائع ربققت قبل 
على ادلنازعات اليت  أالو اليت قضت بعدم جواز سرياهنا م 8979عام  ابولندالقضائية ادلعقودة بُت بلجيكيا و 

 (.7)اليت أصدرهتا  األحكاميف العديد من  ادلبدأعلى ىذا  أكدتكما ان احملاكم الدولية قد   إبرامهاتنشا بعد 

ان ىناك استثناءات نصت عليها العديد من االتفاقيات اخلاصة بتقرير التعويض وفقا للقواعد  أال ادلبدأىذا ىو     
ىيئة  أنشاءم بصدد 8977يف برلُت عام  عقودادل األمريكية –الدولية و من ذلك االتفاقيات األدلانية  ةادلسؤولي

خالل احلرب العادلية األوىل وجاء يف  أضرارعلى ما حلقها من  األمريكيةللواليات ادلتحدة  انيةادلللفصل يف تعويض 
و كذلك تناولتها ادلعاىدة فرساي  إنشائهاان اختصاص اذليئة يشمل حاالت وحوادث سابقو على  ىذه االتفاقية

يف األرض  أضراراألخَتة عما حلقهم من ادلكسيك و فرنسا بصدد التعويض بُت  8973و االتفاقية ادلعقودة عام 
  دل الدولية الدائمة يف م  و احلكم الذي أصدرتو زلكمة الع8971 -8981ة الواقعة بُت سنة كية يف الفًت ادلكسي

                                                                 

 .567_ ص 7187_ منشورات احلليب احلقوقية _  8د. خليل حسن _ ادلوسوعة القانون الدويل العام _ ط  (8)
 .98د. عصام العطية _ ادلصدر السابق _ ص  (7)
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اليونان حول قضية و  ابريطاني رجعي بشان النزاع بُت بأثراليت اقتضت بتطبيق اختصاصها  م8973عام 
 (.8)ماخروماتس

ادلاضي قبل وقعت يف  يتالتصرفات الوقائع و يتضح ما تقدم ان ادلعاىدات و االتفاقيات الدولية ال تسري على    
اتفق األطراف ادلعاىدة على سريان ادلعاىدة على  أذا أالعدم الرجعية على ادلاضي  داءبدلزبضع  أهنانفاذىا أي 

 ء عام ىو عدم رجعية ادلعاىدات الدولية على ادلاضي .اضي وقبل نفاذىا لذلك فان ادلبدالوقائع حدثت يف ادل
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 المبحث الثالث

 ثر المعاهدات الدوليةأ

بع يف الصياغة تاليت ت تءااإلجراالتزامات وحقوق و امتيازاهتا قانونية و  و أثاردلا يًتتب على ادلعاىدات من      
لكي تكون معاىدات صحيحة و ىذه  زمةالالتسجيل ادلعاىدات ال بد من توفر الشروط  و وتصديق وإبرام

بُت  رأثاالتقاعد  و الرضا و مشروعية موضوع ادلعاىدة فان للمعاىدات دلا من ربدث  األىليةالشروط تشمل 
اول يف ىذا ادلبحث يف ثالث نسنتو  إبرامهادول مل تشًتك يف  إىليف بعض احلاالت  أثرىاأطرافها و قد ديتد 

 ألطرافهالنسبة ادلعاىدات با أثارمطالب خنصص ادلطلب األول شروط صحة عقد ادلعاىدات و ادلطلب الثاين 
 وادلطلب الثالث اثر ادلعاىدات بالنسبة لغَت أطرافها .

 المطلب اْلول

 شروط صحة عقد المعاهدات

توافر يف يادلعاىدة لكي تكمل شروط صحتها البد ان  فقو القانون الدويل العام انيكاد ادلتفق عليو يف      
 عيب بأي مشوبةىؤالء األطراف بادلعاىدات رضا صحيحا غَت  رضا للتعاقد و البد أيضا الالزمة األىليةأطرافها 

من عيوب الرضاء ادلقررة يف القانون الدويل العام و البد أيضا ان يكون موضوع ادلعاىدة مشروعا غَت متعارض مع 
 (.8)اآلمرةقاعدة من قواعد  القانون الدويل العام  أية

و  إبرامها بأىلية عُتتمتم اً ترب صحيحة مامل يكن أطرافها صبيعأىلية التعاقد: ان ادلعاىدات الدولية ال تع /أوال   
خيتلف بالنسبة للدول  اآلمرادلعاىدات فان  أنواعكافة   أبرامحيق لو  إذكاملة   األىليةكان للدول كاملة السيادة   إذا

ناقصة السيادة أىلية دولية ناقصة و من مث ال لدولية و ديكن القول بان للدول ناقصة السيادة وبالنسبة للمنظمات ا
ناقصة و على ىذا األساس ال تعترب ادلعاىدات اليت تربمها ال األىليةيف حدود ىذه  أالادلعاىدات  أبرامجيوز ذلا 

 أطارضمن  لادلعاىدة داخيف حاالت اليت يكون فيها ادلوضوع  أال ألثارىاالدولة ناقصة السيادة صحيحة ومنتجة 
ادلنظمات الدولية فمن ادلتفق عليو ان شخصيتها الدولية شخصية وظيفية  أماالذي تتمتع بو الدولة من السيادة . 

ادلعاىدات غَت تلك اليت يقتضي من تربم  ادلنظمة نفسها و من مث ال جيوز ذلا انة وظيفحبدود  إطارىايتحدد 
 (.7)زبصص ادلنظمات الدولية  أدلبدظائفها وتعترب ىذه القاعد نتيجة منطقية و با هقيام إبرامها

                                                                 

 .777_ ادلصدر السابق _ ص  خليفةاضبد  إبراىيماحلميد _ د. زلمد سعيد الدقاق _د.زلمد سامي زلمد عبد (د.8)

  .وما بعدىا 777 _صنفسوادلصدر ( 7)
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بتوافر الرضا التام لدى كل من الدول ادلشًتكة فيها  أالالرضا : ال تنعقد ادلعاىدات بشكل صحيح  /  ثانيا    
اثر ذلك يف صحة ادلعاىدة  أكراه او غششاب الرضا غلط او  أذالديها بااللتزام دبا تتضمنو و  احلرةوقيام الرغبة 

وكان للدولة اليت يشوهبا احد ىذه العيوب ان تعترب باطلة او تطالب ببطالهنا حيث يصعب قيام الغش و الغلط 
ناقشة يف صبيع بعد الفحص و التدقيق و ادل أالن ادلعاىدة ال تربم بصفو هنائية  أذا إبرامهامعاىدات إسبام لللنسبة با

با تبُت الغلط او الغش ان وجد قبل ادلرحلة األخَتة اليت تصبح بعدىا ادلعاىدة ملزمة و الغتفاصيلها حيث ان 
اليت  تءااإلجرا بعد إسبام كافة  أالحدث ومل يكتشف العيب ادلفسد للرضا  أذايف الوقت ادلناسب  اآلمرتاليف 
 أوانادلعاىدة باطلة  ربتعت ليس انبادلعاىدة كان للدولة اليت وقعت يف الغلط او كانت ضحية التد قيدالت إىلتؤدي 

 إىلجيوز للدولة االستناد  بالنسبة للغلط ) ينايفالفقرة األوىل من اتفاقية  38تطالب ببطالهنا حيث نصت ادلادة 
تعلق الغلط بواقعة او حالة او تومهت ىذه الدولة يف  آذارتضائها االلتزام هبا  ألبطالالغلط يف ادلعاىدة كسبب 

 .(8)(يف ارتضائها االلتزام بادلعاىدة ساسياأادلعاىدة وكان سببا  أبراموجودىا عند 

 متفاوضةال جيوز للدولة اليت يدفعها سلوك التدليس لدولة ) فيينافيما يتعلق يف الغش حيث نصت اتفاقية  أما    
 (.7)(االلتزام بادلعاىدة  ارتضائها إلبطالالغش كسبب  إىلادلعاىدة ان تستند  أبرام اىلأخرى 

 كان تعبَت الدولة قد  أذا) اينيل الدولة حيث نصت اتفاقية فشلث أفسادخبصوص الغلط و الغش الناجم عن حالة    
ىذا  إىلادلباشر او غَت ادلباشر دلمثلها بواسطة دولة متفاوضة أخرى جيوز للدولة ان تستند  اإلفسادصدر نتيجة 

 (.4)(م بادلعاىدةااللتزا ارتضاىا واإلبطال اإلفساد

الدولة ذاهتا  ىعلالواقع  اإلكراهالواقع على شلثل الدولة و  اإلكراهلقانون ادلعاىدات بُت  افيينوقد فرقت اتفاقية     
سببا للمطالبة ببطالن ادلعاىدة واعتبارىا ملغية و  اإلكراه( وجعلت كل نوع من ىذا 57( و )58يف ادلادتُت )

ىنا قد حيصل عن طريق القوة او التهديد  باستخدام القوة ضد شلثل الدولة او ضد الدولة نفسها خرقا  اإلكراه
بُت الفقهاء البعض يرى  اإلكراهدلبادئ القانون الدويل الواردة يف ميثاق األمم ادلتحدة و ىناك خالفات يف موضوع 

شلثل الدولة ويرى البعض ان الفصل  ىعلالواقع  اهاإلكر الواقع على الدولة و بُت  اإلكراهعدم ضرورة الفصل بُت 
 (.3)اإلكراهضروري لتحديد ماىية 

                                                                 

 .وما بعدىا  545خليل حسن _ ادلصدر السابق _ص (د.8)
 .8969ينا لقانون ادلعاىدات لعام في( من اتفاقية 39يراجع ادلادة )( 7)
 .8969ينا لقانون ادلعاىدات لعام في( من اتفاقية 51يراجع ادلادة )(4)
 .76( د.علي ضبيد العبيدي _ ادلصدر السابق _ص 3)
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جيب لصحة انعقاد ادلعاىدة ان يكون موضوعها مشروعا و جائزا أي ان يكون  :مشروعية موضوع التعاقد /ثالثا   
يتعارض مع تعهدات او  و ال األخالقالذي يتم االتفاق عليو فيها فيما يبحو القانون و تقره مبادئ  األمر

من قواعد القانون الدويل العام  لقاعدةااللتزامات سابقة و لذلك ال تعترب ادلعاىدة صحيحة اليت موضوعها منافيا 
لو اتفقا دولتان على تنظيم االذبار بالرقيق , كذلك ادلعاىدات اليت يكون موضوعها منافيا حلسن  الثابتة كما

, كذلك ادلعاىدات اليت  اضطهاديةلعامة كما لو اتفقت دولتان على ازباذ تدابَت او ادلبادئ اإلنسانية ا األخالق
 إذا )( انو 814ألمم ادلتحدة ادلادة )كذلك قرر ميثاق ا  أطرافهايكون موضوعها لتعهد سابق التزم بو احد 

بو  يرتبطون أخردويل تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء األمم ادلتحدة وفقا ذلذا ادليثاق  مع أي التزام 
 (.8)(ادليثاق ذافالعرب بااللتزامات ادلًتتبة على ى

فيجب  األىليةادلعاىدات ان تتوفر عدة شروط موضوعية و من ىذه الشروط  إلبراميتضح شلا تقدم انو جيب      
يتوافر لدى األطراف كذلك ان ادلعاىدات , و   مإلبراقانونية الواجب  بأىليةادلعاىدة ان تتمتع  إطرافان يكون 

ان يكون  ادلعاىدة إلبرام, وكذلك من ىذه الشروط اليت جيب توافرىا  أبراميف  هدة الرضا التام و الرغبة احلر اقعادلت
و ال يتعارض مع تعهدات و  األخالقمن مبادئ  مبدأموضوع ادلعاىدة مشروعا وجائزا أي انو ال خيالف 

 االلتزامات السابقة .

 المطلب الثاني

 إلطرافهاثر المعاهدات بالنسبة أ

 اقدةععلى األطراف ادلتاإللزامية من قبل ادلعاىدة ما ليس ذلا قوة  يةان من قواعد ادلوضوع بدأادلمن حيث      
معاىدات  ان ىذه القاعدة للىذا ما يسمى دبدى األثر النسيب و  بالنسبة ذلا أالتنشئ حقوقا او واجبات  فهي ال

حقوقا للدولة ال تنشئ ادلعاىدة التزامات او  عاىدة فينا اليت تنص على ان )( من ادل43ادلادة )دعت ذلا وتبنتها 
 أذا أالدولة ثالثة  أيةال ديكن ذلا ان تقيد  ادلعاىدة فانسيادة الدول و استقالذلا  إىلنظرا  الغَت بدون رضاىا (

 (.7)ة على ذلك بطريقة علنية او ضمنيةوافقت ىذه الدول

 -: اآلثاربُت أطرافها ومن ىذه  رأثافان ادلعاىدات ربدث   

اليت  الدولنفاذىا قوة القانون بُت أطرافها فهي تلزم صبيع  إثناء اتتزام بتنفيذ ادلعاىدة ان ادلعاىداالل /أوال   
 ادلعاىدة ان يتخذوا اإلجراءات  إطرافذلا تطبيقا لقاعدة ان ادلتعاقد عبد تعاقده و على  أنظمت صدقت عليها او

                                                                 

 وما بعدىا. 877ص _ احملامي زلمد نعيم _ ادلصدر السابق ( 8)

 .وما بعدىا  96ص _د. علي زرقط _ادلصدر السابق (7)
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 ورلحفالكفيلة بتنفيذىا وليس للدولة ان سبتنع عن تنفيذ ادلعاىدة ارتبطت هبا حبجو ان التزاماهتا فيها أصبحت 
 (.8)العبث والفوضى إىلالن ىذا يؤدي  ظروف خاصة تأثَتعلى قبوذلا ربت  أكرىت وإهنا

) كل ادلعاىدة بنصها على ان  نايفيادلعاىدات اتفاقية  بآثاراألساسي الذي يتعلق  ادلبدأىذا  اىل أشارتو قد    
 (.7)(وعليهم تنفيذىا حبسن النية  ألطرافهانافذة تكون ملزمة 

ادلعاىدة ان حيتج بقانونو الداخلي لكي يتحلل من  إطراف ألحدال جيوز  ) بنصها  نافييوعليو شارت اتفاقية     
 (.4)(االلتزامات اليت تفرضها ادلعاىدة عليو 

 إماتاريخ نفاذ ادلعاىدة تدخل ادلعاىدة حيز النفاذ اعتبار من التاريخ الذي حيدده األطراف يف نصوصها  /ثانيا    
عدم رجعية ادلعاىدات فادلعاىدة ال  مبدأج ادلعاىدة اثر بُت أطرافها وىذا ما يطلق عليو تقبل ىذا التاريخ فال تن

ورد فيها نص صريح او ثبت ان األطراف  إذا أال سبتد نصوصها لتحكم تصرفات دول  األطراف قبل نفاذىا
كما   ويرضائىي قواعد  سبقت حدوثها تاريخ نفاذ ادلعاىدة الن قواعد ادلعاىدة وقائع يان ادلعاىدة علىر قصدوا س

 دلالكي تكون ادلعاىدة نافذة يف موعدىا يقع على عاتق األطراف هتيئو  إمرةان قاعدة عدم الرجعية لست قاعدة 
ادلعاىدة  نشأتأ الغرض الذي من اجلها أفساديلزم من ظروف مناسبة لذلك و االمتناع عن أي عمل من شانو 

(3.) 

مامل يثبت  اإلقليموكل عناصر ىذا نصوص ادلعاىدة على كافة إقليم الدولة  يادلعاىدة تسر نطاق سريان  /ثالثا    
ىذه النصوص يف مواجهة صبيع  الدولة إقليمقد قصدوا تقيد ىذا سريان على جزء من  اإلطرافطريقة ان  وبأي

من  ادلعاىدة اثأرعن اإلجراءات مدى  أمابشكل غَت مباشر  أفرادىاالسلطات الدولة بشكل مباشر و كذلك 
ادلعاىدة ذات  اعتبارزبتلف فيو الدول منها ما ينص الدستور فيها على  األمراحمليط الداخلي  إىلاجملال اخلارجي 

لزوم ازباذ إجراءات تشريعية يتم  علىينص دستورىا  و منها ما إبرامهادبجرد إسبام مراحل  إلزاميةقيمة قانونية 
 (.5)قواعد نافذة يف اجملال الداخلي إىلدبوجبها ربويل ادلعاىدة 

                                                                 

 . 795عبد الكرًن علوان _ادلصدر السابق _ص (د.8)
 .8969ينا لقانون ادلعاىدات لعام يف( من اتفاقية 76يراجع ادلادة )(7)
 .8969ينا لقانون ادلعاىدات لعام في( من اتفاقية 77يراجع ادلادة )(4)
 وما بعدىا . 856 _صعادل اضبد الطائي _ ادلصدر السابق (3)
 .857ادلصدر نفسو _ص  (5)
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 المطلب الثالث

 ثر المعاهدات بالنسبة لغير أطرافهاأ

 إىلان ادلعاىدات الدولية قد تؤدي  أالعلى أطرافها فقط أثار  العام ان ادلعاىدات الدولية ترتب ادلبدأ ان     
يف ثالث  إىلعلى دول أخرى لست طرفا فيها و سبنحها حقوقا و التزامات و سنتناول ىذا ادلطلب  راأثترتيب 

فروع خنصص الفرع األول موقف الفقو الدويل و الفرع الثاين موقف القضاء الدويل و الفرع الثالث موفق اتفاقية 
 نا .يفي

 الفرع اْلول

 موقف الفقه الدولي

للتخصص  ادلبدأادلعاىدات و مدى قابلية ىذا أثار نسبية  مبدأية اليت يتصف هبا شبة خالف حول طبيعة العموم    
 مبدأعاما سلصصا ترد عليو بعض االستثناءات و منهم من يرى انو  مبدأو االستثناء منو فمن الفقهاء من يرى 

الفريق األول يرى يف ان ادلعاىدة و ان كانت كقاعدة عامة نسبية األثر ال تنشئ غَت سلصص ال حيتمل االستثناء  
حق للدولة  أنشاءان البعض منها من شانو استثناء ديثل  أالللدولة الغَت حقوقا و ال ترتب على عاتقها أي التزام 

العام ما  ادلبدأت ادلستثٌت من الفقهي يف ان ادلعاىدا االذباهىذا  أنصارالغَت او ترتب االلتزام على عاتقها يرى 
تب على عاتقها البعض من االلتزامات و منها ما ينشئ احلق و االلتزام يف ير ئ للدولة الغَت حقوقا و منها ما ينش

ادلعاىدات مل  أثاربعض من الدول  إىلالقواعد التوارث الدويل ان تنصرف  أعمالان واحد كما يرون ان من شان 
حيتمل االستثناء منو و ان  سلصص الَت غعام  مبدأنسبية ادلعاىدات  مبدأن يرى ان و منهم متكن طرف فيهم  

 (.8)ليس يف حقيقتو كذلك ادلبدأالواردة على ىذا  ستثناءاتما يراه بعض الفقهاء من قبيل اال

ال تكتسب احلقوق و ال  اتادلعاىد ةادلنظمادلعاىدات ادلفتوحة ان الدولة  إىلالالحق  االنضمامما خيص حالة    
تفقد  ةادلنظموان ادلتفق عليو ان الدولة  االنضماممن حلظة  أال ىدةاتتحمل االلتزامات ادلنصوص عليها يف ادلع

ان اكتساهبا األطراف ادلعاىدة يتضح  نمطرف وصف الدول الغَت و تصبح  إجراءاتوو دبجرد سبام  بانضمامها
 قأصبحت طر  ت وماد ما ألطرافهاغَت  إىلادلعاىدة  أثارللحقوق وربملها لاللتزامات  ال يعترب من قبيل امتداد 

ادلًتتب عليو فقدىا  ماالنضما اجراءات من حلظة اكتمال أال يبدأادلعاىدة ال  أثاران انصراف  مايف ادلعاىدة و ماد
 (.7)لوصف الغَت

                                                                 

 .وما بعدىا 736_ ادلصدر السابق  خليفةاضبد  إبراىيمد.و د. زلمد سعيد الدقاق  و   زلمد سامي عبد احلميدد.(8)
.وما بعدىا 738ص نفسة_ادلصدر (7)
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 الفرع الثاني

 القضاء الدوليموقف 

م يف النزاع الفرنسي 8947حزيران عام  7جاءت زلكمة العدل الدولية الدائمة يف احلكم الذي أصدرتو يف      
القول بان ادلعاىدات اليت تقرر  ادلعتذركان من   أذا ادلناطق احلرة و الذي جاء فيو ) ما خيص قضية يالسويسر 
انو ليس ىناك ما  أال لدولة او عدة دول لست طرفا فيها ترتب ذلم بالضرورة حقوقا بادلعٌت الدقيق حللصا  أحكاما

و ئدينع ان تتجو إرادة األطراف ادلعاىدة من ترتيب مثل ىذا األثر أي ان ترتب للدول الغَت  حقوقا مكتسبو ناش
حقوق لصاحل الدول الغَت  أنشاء قصدتقد  كانت دول األطراف  أذا ماعن ىذه ادلعاىدة اليت  مل تكن طرفا فيها 
ترتب حقوقا ينا يمن ظروف قضية ادلناطق احلرة ان ادلعاىدة ف رأت( وقد يتوقف على ظروف كل حالة على حدة 

 (.8)(دون رضاىا  اسويسر لنيل من حقوق ا أمكانبعدم  لصاحل سويسرا فقررت )

حق للدولة الغَت نتيجة نص  ء) ينشامة العدل الدولية الدائمة نصت كما قضت بو زل ينافيوقد بينت اتفاقية      

مي ىذه تىذا احلق للدولة الغَت او رلموعة من دول الغَت  تن نأادلعاىدة هبذا النص ك أطرافقصد  أذايف ادلعاىدة 

عن دولة الغَت ما  ما  مل يصدر ادلوافقةدولة الغَت على ذلك و تفًتض ىذه الاو الدول صبيعا و وافقت  أليهاالدولة 

ىذا احلق  الشروط شلارسة مرعاهادلعاىدة على غَت ذلك , تلتزم الدولة اليت سبارس حقا نصت  أذا أاليفيد العكس 

 (.7)(ادلعاىدة او ادلوضوعة وفقا ذلا  ادلنصوص عليو يف

أعلنت ان السفن التجارية و البحرية التابعة جلميع الدول تستفيد من قسطنطينية الخيص االتفاقية  كذلك ما    

ان  أال أليها لالنضمامدعوة الدول العامل  إىلحرية ادلرور عرب قناة السويس يف أوقات السلم و احلرب كما نصت 

 إىل االنضمامها ادلبادئ القانونية العامة اليت تستفيد منها السفن التابعة للدول غَت ادلتعاقدة و ال يشًتط في

 (.4)االتفاقية لكي تستفيد من حرية ادلرور

                                                                 

 . 811د. عصام العطية _ ادلصدر السابق _ ص (8)
 . 818ادلصدر نفسو _ ص  (7)
 . 783_ص  7118والتوزيع _ بَتوت _ؤسسة للدراسات والنشر _ رلد ادل8وليد البيطار _ القانون الدويل العام _ط (د.4)
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 الفرع الثالث

 نايفي تفاقيةاموقف 

م بيان اثر ادلعاىدات بالنسبة للدول الغَت األطراف فيها 8969لقانون ادلعاىدات لسنة  نافييتناولت اتفاقية       
 .(8)(وقد نصت على انو ) ال تنشئ ادلعاىدة التزامات او حقوقا للدول الغَت بدون موافقتها 

قصد أطراف ادلعاىدة  هبذا النص ان  إذاقد بينت على ان )ينشا التزام على دولة الغَت نتيجة نص يف ادلعاىدة     
 .(7)(التزام و قبلت دولة الغَت صراحة ىذا االلتزام كتابة إلنشاءيكون وسيلة 

األطراف ادلعاىدة هبذا النص منح  قصدت أذاوقد بينت أيضا على ان ينشا حق للدولة نتيجة نص يف ادلعاىدة    
على ذلك الغَت  دولة او الدول صبيعا و وافقت إليهاة ىذه الدولرلموعة من الدول تنتمي ىذا احلق للدولة الغَت او 

نصت غَت ذلك , و ان تلتزم الدولة اليت  أذا أاليفيد عكس  ماوتفًتض ىذه ادلوافقة مامل يصدر عن دولة الغَت 
 .(4)عاة الشروط شلارسة ىذا احلق ادلنصوص عليها يف ادلعاىدة او ادلوضوعة  وفقا ذلااسبارس حقا مر 

تعديل  التزامات الدول الغَت وحقوقها على انو عندما ينشا التزام على  او إلغاءل  حا) ينافيوتناولت اتفاقية    
اتفقوا  أهنمو دولة الغَت مامل يثبت  فلإلطرابرضا  ادلتبادل  أالتغَت ىذا االلتزام ال يتم  او إلغاءالدولة الغَت فان 

 .(3)(على غَت ذلك

و  ادلبدأعاقديها  االستثناءات اليت ترد على ىذا اال القاعدة العامة اليت تقتضي بان ادلعاىدات الدولية ال تلزم    
 منها : 

ادلعاىدة  أثاران أوىل احلاالت اليت سبتد فيها  إىلالقول  إىلادلعاىدة يذىب جانب من الفقو  إىل االنضمام /أوال    
اء من جانب ر ن طرفا فيها حبيث يًتتب على األجدولة أخرى ما مل تك إىلتب من حقوق و االلتزامات يًت  بكل ما

 إىل االنضماممن اعتبار  إليوي فيما ذىب أيتفق مع ىذا الر  الدولة الغَت اعتبارىا طرفا يف ادلعاىدة و البعض ال
                    منذ  إالالدولة ادلنظمة  إىلق و التزامات ال تنصرف من حقو   ادلعاىدة اثأر نسبية ادلبدأادلعاىدة دبثابة استثناء من 

                                                                 

 .8969ينا لقانون ادلعاىدات لعام في( من اتفاقية 77يراجع ادلادة ) (8)
 .8969ينا لقانون ادلعاىدات لعام في( من اتفاقية 77يراجع ادلادة ) (7)
 .8969ينا لقانون ادلعاىدات لعام في( من اتفاقية 77يراجع ادلادة ) (4)
 .8969ينا لقانون ادلعاىدات لعام في ( من اتفاقية77يراجع ادلادة ) (3)
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ادلعاىدة و ذلك ال تعترب الدولة ادلنظمة من  إىل االنضماماإلجراءات  بإسبامللحظة اليت سبيز طرفا يف ادلعاىدة أي ا
يف ذلك شان لألطراف اليت  شنأهنا إحكاممن  تضمنتوالغَت بالنسبة للمعاىدة بل تصبح طرفا فيها وتلتزم دبا 

نسبية اثر ادلعاىدات و ىذا ما تؤيده اتفاقية  مبدأو ابتداء و ال تشكل  ىذه احلالة استثناء من  ادلعاىد عقدت
 إذامن خالل  االنضمامعلى ان الدولة تعرب عن رضائها بااللتزام دبعاىدة  ( حيث نصت  )75يف ادلادة ) أفينا

ثبت ان الدولة  ادلتفاوضة   إذا االنضمامعبَت عن ارتضاء ىذه الدولة عن طريق ان يكون التلى نصت ادلعاىدة ع
على ان يكون التعبَت  ارتضاىابالنسبة  ذلذه الدولة كوسيلة للتعبَت عن  االنضمامكانت قد انتفضت على اشًتاط 

 (.8)(االنضمامعن ارتضاء ىذه الدولة بااللتزام بادلعاىدة عن طريق 

يف مواجهة الغَت و ذلك بناء على شرط  أثارىاادلعاىدة ترتب   رعاية ديكن ان أكثرشروط الدولة  /ثانيا      
ادلعاىدات ادلتعلقة دبعاملة األجانب ويسمى ىذا الشرط  شرط  أدلالحوو  ادلعاىدات التجارةاتفاقي يرد غالبا يف  

دلعاىدة على ان تتمتع كل او بعض الدول الدولة األكثر رعاية و دبقتضى ىذا الشرط تتفق الدول األطراف يف ا
دولة ثالثة دبقتضى ادلعاىدة تربم  إىلدول األطراف  إحدىديكن وتضعها  أفضلشروط  معاملة او بأيةاألطراف 
ضية شركة الزيت االذبلو إيرانية اليت اعتربت فيها قزلكمة العدل الدولية  ىذه الفكرة و ذلك يف  أكدتبينهما و 

طرفا فيها وذلك الن ادلعاىدة ادلربمة  ااصللًت اليت مل تكن  ركاالدمنو  إيرانو  ااصللًت احملكمة  ان ادلعاىدة ادلربمة بُت 
و  إيران الثانية ادلربمة بُت ىدةعاادلاألوىل  كانت قد تضمنت شرط الدولة األكثر رعاية و تضيف احملكمة بان 

تطبيقها على استغالل عن ادلعاىدة  أمر أثَتكانت لتطبق على بريطانيا اليت ليست طرفا فيها فيما لو  الدمنارك ما
على انو يشًتط لتطبيق شرط الدولة األكثر  رعايةشرط الدولة األكثر  ادلتضمنةو  اًت اصللو  إيرانادلربمة بُت  األوىل

 ادلعاىدة تنظموادلوضوع الذي ادلعاىدة األوىل  اليت تتضمن ذلك الشرط  وتنضمرعاية ان يكون ادلوضوع الذي 
نسبية اثر ادلعاىدات الن  مبدأاستثناء من  رعايةالدولة األكثر شرط ديكن اعتبار  الثانية متطابقتُت وعلى ذلك ال

 .(2)ادلعاىدة األوىلالشرط الوارد يف ذلك  إىلاحلقوق و ادلزايا اليت تتمتع هبا الدولة  األوىل تنشئ 

ان شخصُت او تتلخص يف للقانون الداخلي  و  أصلهاتقنية تعاقدية يعود  أهنااالشًتاط للمصلحة الغَت  /ثالثا    
تقنيو تابعو للقانون اخلاص  أهناشخص ثالث ادلستفيد حقوقا معينو برغم من  إىلا نحيلتزمان يف عقد ما ان دي أكثر

م يبقى 8947القانون الدويل ىو الذي كرسها يف قضية ادلناطق احلرة بُت فرنسا وسويسرا عام  إىلويصعب نقلها 
 األثر النسيب للمعاىدات ىو واقعا استثناء خاطئ باعتبار ان الدولة الثالثة  عليها ان  دلبدأالقول بان ىذا االستثناء 

                                                                 

 وما بعدىا . 851صبال زلي الدين _ ادلصدر السابق _ صد. (8)
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يكفي االعًتاض او السكوت لكي تؤمن تعطي موافقتها و تقبل احلق ادلنوح ذلا ولكن ودبا انو حق فانو 
 (.8)ادلوافقة

ادلعاىدات اليت ترتب االلتزامات على عاتق  الغَت األصل  ىي ان ادلعاىدات اليت تنشئ التزامات على  /رابعا     
التزام  ءينشا بينت  اتفاقية فينا ذلك نصها  ) عاتق الدول الغَت ال ديكن ان تسري يف مواجهتها بدون رضاىا  وقد

االلتزام و  إلنشاءقصد األطراف ادلعاىدة هبذا النص ان يكون وسيلة   إذاالدولة الغَت نتيجة نص يف ادلعاىدة 
 .(7)(قبلت دولة الغَت صراحة  ىذا االلتزام كتابو 

برضا  الدول األطراف  و الدولة الغَت  إالاو تغيَت ىذه  االلتزامات ال يتم   إلغاء ومن ناحية أخرى  كما ان     
او  إلغاءالدولة الغَت فان  لىينشا االلتزام ع اعندم فينا  بنصها على انو  )  ةاتفاقيا  أشارتمن ناحية أخرى  وقد 

على غَت  اتفق أهنمبرضا ادلتبادل لألطراف يف ادلعاىدة  والدولة الغَت ما مل يثبت  إالتغيَت ىذا االلتزام ال يتم 
 (.4)(كذل

الدائمة ربظى ادلعاىدات اليت تنضم أوضاع دائمة و مستقرة يف اجملتمع  ألوضاعادلعاىدات  ادلنظمة  /خامسا    
حلالو او  تنشئ مركزا او نظاما قانونيا ألهناالدويل بتقدير واالحًتام من الغَت  حىت وان كان الغَت ليس طرفا فيها 

للدول األطراف يف ادلعاىدة و دليل على ذلك ىو ميثاق األمم لجميع و ليس فقط لمنطقة معينة ذا فائدة 
غَت األعضاء فقد  ادلتحدة  الذي ىو عبارة عن ادلعاىدة صباعية يستفيد منها صبيع األعضاء يف األمم ادلتحدة او

على  على تسَت الدول غَت األعضاء فيها اذليئةتعمل  ) رة السادسة على ان قنصت ادلادة  الثانية من ميثاق الف
 (.8)(الدوليُت األمنىدى مبادئ األمم ادلتحدة حيثما تقتضيو ضرورات حفظ السلم و 

 إىلان ىناك خالف يف الفقو الدويل حول اثر ادلعاىدة بالنسبة لغَت أطرافها فمنهم من ذىب  تقدم اشليتضح    
فقال  األخر الرأي إمافيها  إطرافان ادلعاىدة ال ديكن ان ترتب أي حقوق او االلتزامات على الدول أخرى غَت 

انو و  إىلالقضاء الدويل فيذىب  إمايف ادلعاىدة  إطرافديكن للمعاىدة ان ترتب حقوق او االلتزامات لدول غَت 
انو ليس ىناك ما  إال اإلطرافان كان من ادلتعذر ان ترتب ادلعاىدة حقوقا او االلتزامات على دول أخرى غَت 

    ينافيموقف الفانون الدويل ادلتمثل باتفاقية  إما,  اإلطرافغَت  أخرىترتيب حقوق   اإلطرافدينع من تتفق الدول 
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م فذىب ان ادلعاىدة ال ديكن ان ترتب حقوقا او االلتزامات على عاتق الدول  غَت 8969قانون ادلعاىدات لعام ل
 وافقت ىذه الدول على ذلك. إذا إالادلعاىدة   إطراف
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