
 

 

 (                                                                                       1)ثنًذجػشر سلى

 ثنفظم ثنغجدط

 يظجدس ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ ثنؼجو

ـ : بشان تحدٌد فكرة مصادر القانون الدولً هما00ٌسود الفقه الدولً اتجاهان مختلفان  

 ًاالتجاه الوضع 

 ًواالتجاه الموضوع 

 ًٌرى فً اتفاق اإلرادات هو المصدر الوحٌد 00 الذي ٌتزعمه الفقٌه انزٌلوتً 00 فاالتجاه الوضع 

 كما فً 00 بشكل ضمنً أو كما فً المعاهدات 00 بشكل صرٌح 00 سواء كان 00للقانون الدولً 

  0 المعاهدات والعرف  فمصادر القانون الدولً وفقا للمذهب الوضعً هً 00العرف 

 ًـ: ٌمٌز بٌن نوعٌن من المصادر00 الذي ٌتزعمه جورج سل 00 أما االتجاه الموضوع 

 وهً المصادر المنشئة 

 والمصادر الشكلٌة 

  وهً مصادر مادٌة00 هً مصادر حقٌقٌة 00فاألولى  

 00 على تقرٌرها 00 وإنما تقتصر وظٌفتها 00 فهً ال تخلق القواعد 00 المعاهدات والعرف 00 أما الثانٌة 

  0والتحقق من وجودها 

 أن نعنى فقط بالمصادر الشكلٌة 00والواقع أن الناحٌة الفنٌة الصطالح المصدر تفرض علٌنا  

  00 القناعة القانونٌة 00 وفكرة العدالة 00 والضمٌر الجماعً 00 كالرأي العام 00أما المصادر المادٌة 

 تمثل األصول الخارجة عن 00 والعوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والنفسٌة 00والتضامن 

 تعتبر عوامل لقٌام المصادر 00 والتً تقوم على وقابع مادٌة أو أفكار مثالٌة أو مبادئ أخالقٌة 00القانون 

ولٌس دراسة  00 والتً تدخل دراستها فً باب علم االجتماع القانونً او فلسفة القانون 00الشكلٌة 

 القانون الوضعً

 وقد تحددت المصادر الشكلٌة أو الرسمٌة كما تسمى فً نصٌن من القانون الوضعً 

  الخاصة بإنشاء محكمة الغنابم 00 1907فً المادة السابعة من اتفاقٌة الهاي الثانٌة عشرة سنة : أولهما 

ما ٌكون قابما من نصوص اتفاقٌة تطبق ) حٌث نصت على ان تطبق المحكمة فٌما ٌعرض علٌها00الدولٌة 

 00 تطبق المحكمة قواعد القانون الدولً 00 فان لم توجد مثل هذه النصوص 00على موضوع النزاع 

 ( تقضً المحكمة وفقا لمبادئ العامة للقانون والعدالة00فان لم توجد قواعد معترف بها عموما 

   00 الن اتفاقٌة الهاي الثانٌة عشرة لم تصدق علٌها الدول 00غٌر إن قٌمة هذا النص بقٌت نظرٌة 

  0وبالتالً لم تصبح جزءا من القانون الوضعً 

 ًوقد 00 1920من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة الدابمة سنة ( 38)فهو المادة : أما النص الثان 

من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة الملحق بمٌثاق األمم المتحدة وهً  (38)تبنتها بكاملها المادة

 ـ:تنص على ما ٌؤتً

 ْٔٙ صطذك فٙ ْزث 00 ٔفمج ألدكجو ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ 00 أٌ صفظم فٙ ثنًُجصػجس ثنضٙ صشفغ إنٛٓج 00ٔظٛفز ثنًذكًز  0 1

 ـ:ثنشأٌ يج ٚأصٙ

  يٍ جاَة انذٔل انًرُاصػح00 انرٙ ذؼغ لٕاػذ يؼرشف تٓا طشاحح 00 االذفالاخ انذٔنٛح انؼايح ٔانخاطح 0أ 

  انؼشف انذٔنٙ انًمثٕل تًثاتح لإٌَ دل ػهّٛ ذٕاذش االعرؼًال 0ب 

  يثادئ انمإٌَ انؼايح انرٙ ألشذٓا األيى انًرًذَح 0ج 

  أحكاو انًحاكى ٔيزاْة كثاس انًإنفٍٛ فٙ انمإٌَ انؼاو يٍ يخرهف األيى0د 

 ٔفمج نًذجدا ثنؼذل 00 دًج نهًذكًز يٍ   عهطز ثنفظم فٙ ثنمؼٛز 00ال ٚضشصخ ػهٗ ثنُض ثنًضمذو ركشِ أ٘ إخالل  0 2

  يضٗ ٔثفك أؽشثف ثنذػٕٖ ػهٗ رنك00ٔثإلَظجف 

 



 

 

ـ : تنقسم إلى قسمٌن38فمصادر القانون الدولً العام وفقا لنص المادة  

  ْٔزِ يظادس يثاششج00 ٔذشًم انًؼاْذاخ ٔانؼشف انذٔنٙ ٔيثادئ انمإٌَ انؼايح 00 ثنًظجدس ثألطهٛزـ :ثألٔل

ٔنكٍ ٚغضؼجٌ  00 ْٔزِ ال ذُشئ لٕاػذ دٔنٛح 00 ٔآساء انفمٓاء 00 ٔذشًم أحكاو انًحاكى 00 ثنًظجدس ثنًغجػذر ـ:ٔثنثجَٙ

 دٓج نهذالنز ػهٗ ٔجٕد ثنمجٌَٕ ٔيذٖ صطذٛمّ

 

 ثنًذذث ثألٔل

 ثنًؼــــــــــــجْـــــــــــذثس

 ترمً إلى إحداث آثار 00اتفاق ٌعقد بٌن شخصٌن أو أكثر من أشخاص القانون الدولً العام  )تعرف المعاهدة بأنها 

ـ :وٌترتب على هذا التعرٌف أمران(قانونٌة معٌنة

 نٛظ يٍ 00 احذًْا فٙ األلم 00 االذفالاخ انرٙ ذثشو تٍٛ ؽشفٍٛ 00 ال ًٚكٍ ثٌ صؼذ يٍ لذٛم ثالصفجلجس ثنذٔنٛز 0ثالٔل 

ـ :أشخاص انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو ٔيثانّ

ثصفجلجس ثنذًجٚز ) ال ٚظذق ػهٛٓا ٔطف انذٔل فٙ انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو يثم 00 االذفالاخ انرٙ ذثشو تٍٛ شؼٕب أٔ لثائم 0 1

 (ثالعضؼًجسٚز ثنضٙ أدشيضٓج دشٚطجَٛج يغ ثنًشجٚخ فٙ ششق ٔجُٕح ثنجضٚشر ثنؼشدٛز

  0الٌ ثأليشثء ٕٚلؼَٕٓج دظفضٓى ثنشخظٛز ال كًًثهٍٛ نًًجنكٓى   00 ػمٕد انضٔاج انرٙ ذرى تٍٛ أػؼاء األعش انًانكح 0 2

كجالصفجق ثنًؼمٕد عُز ) يثم ػمٕد ثنمشع ٔثاليضٛجص نهًشثفك ثنؼجيز 00 االذفالاخ انرٙ ذثشو تٍٛ انذٔل ٔاألفشاد األجاَة 0 3

فٓزِ االذفالاخ ال ٚحكًٓا انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو الٌ اؽشافٓا (ثإلٚشثَٛز-  دٍٛ ثنذكٕيز ثإلٚشثَٛز ٔششكز ثنُفؾ ثالَكهٛضٚز 1933

 كًا اٌ يٕػٕػٓا ٚؼذ يٍ انًٕػٕػاخ انرٙ ذذخم فٙ االخرظاص انذاخهٙ 00نٛغٕ جًٛؼا يٍ اشخاص انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو 

 ٔػهّٛ فٓٙ يٍ ػمٕد ثنمجٌَٕ ثنذثخهٙ ٔنٛغش يٍ ثالصفجلجس ثنذٔنٛز  00نهذٔنح انطشف فٛٓا 

 نرحذٚذ يُاؽك َفٕرْا فٙ انششق 1928 كاالذفاق تٍٛ ششكاخ انثرشٔل عُح 00 ثالصفجلجس ثنضٙ صذشو دٍٛ ثألفشثد ثألججَخ 0 4

 ثصفجلٛز ثنخؾ ثالدًشاألدَٗ ٔذغًٗ 

 

  صؼذ يٍ ثالصفجلجس ثنذٔنٛز ٔخالفج نًج صمذو سغى كَٕٓج غٛش يؼمٕدر دٍٛ دٔنض0ٍٛثجَٛج 

  ألَٓا ذرى تٍٛ شخظٍٛ دٔن00ٍٛٛصغًٗ كَٕكٕسدث  االذفالاخ انرٙ ذثشو تٍٛ انفاذٛكاٌ ٔئحذٖ انذٔل انكاثٕنٛكٛح ٔانرٙ 0 1

 1947 كاالذفالاخ تٍٛ األيى انًرحذج ٔانٕالٚاخ انًرحذج عُح 00 يُظًز دٔنٛز ٔإدذٖ ثنذٔل االذفالاخ انرٙ ذثشو تٍٛ 0 2

 تشاٌ انٕػغ انمإََٙ نًُظًح االيى انًرحذج

 0 االذفالاخ انرٙ ذثشو تٍٛ يُظًرٍٛ دٔنٛرٍٛ كاالذفاق تٍٛ األيى انًرحذج ٔانًُظًاخ انًرخظظح 0 3

 ثالصفجلجس رثس ثنشكم ثنًذغؾ

  00 والممثلٌن الدبلوماسٌٌن 00 وتعقد بواسطة وزراء الخارجٌة 00وهً تقابل المعاهدات الدولٌة التً سبق ذكرها 

 وتمتاز 00دون أن ٌتدخل ربٌس الدولة عادة فً ابرامها 

  00 تقتصر على المفاوضة والتوقٌع 00 وال تمر بجمٌع المراحل التً تمر بها المعاهدة 00بسرعة عقدها 

 وتصبح نافذة لمجرد توقٌعها 

  بصورة 00 وتبادل المذكرات او 00 فقد تكون بصورة تبادل الكتب 00وتمتاز اٌضا بتعدد وثابقها 

  0تصرٌحات تسجل ما تم االتفاق علٌه من غٌر حاجة إلى إجراء التصدٌق علٌها 

  والتً ال تحتاج إلى 00 تمثل ممارسة أمرٌكٌة لتنظٌم العالقات مع الدول األخرى 00واالتفاقات ذات الشكل المبسط 

 على 00  وإنما تلتزم بها السلطة التنفٌذٌة بمجرد التوقٌع علٌها 00عرض الموضوع على مجلس الشٌوخ للموافقة 

   0 أنها تدخل ضمن السلطات المخولة لمكتب ربٌس الجمهورٌة 00 أو 00أساس تفوٌض مسبق من الكونكرس 

 ال سٌما فً بادئ 00 أصبحت شابعة االستعمال فً الوقت الحاضر 00 وبالنظر لهذه المزاٌا من سرعة وبساطة 

  ثم شملت االتفاقات المهمة كعقد األحالف ومن هذه 00 عند إبرام االتفاقات ذات الطابع اإلداري والفنً 00األمر 

  0 ( حول السودان1953االتفاق المصري البرٌطانً عام )االتفاقات



 

 

  كان ٌعتبر معاهدة بالنسبة ألحد أطرافه الذي ٌلزم صفة مزدوجةوقد ٌحصل أحٌانا أن االتفاق الدولً نفسه ٌكون له 

اتفاقات  ) مثل00 ٌعد اتفاقا مبسطا ال ٌلزم التصدٌق وٌكون على العكس لطرفه األخر 00إجراء التصدٌق علٌه 

 فً حٌن اعتبرته فرنسا معاهدة حٌث اعتبرته 1950المساعدة المتبادلة بٌن فرنسا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عام 

 ( اتفاق مبسطالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

  ًإبرام االتفاقات ذات الشكل المبسط من تسمح بها للسلطة التنفٌذٌةوأخذت العدٌد من الدساتٌر تحدد الحاالت الت 

 ( 1958الدستور الفرنسً لعام )ذلك

 اتفاق تنفٌذي لمعاهدة  إال إذا كان االتفاق فً صورة 00 أما فً العراق ال ٌجوز إبرام اتفاقات ذات شكل مبسط

 العراق والمغربالبرنامج التنفٌذي للتعاون بٌن ) مثل00 وتسمى بالبرنامج التنفٌذي 00سبق التصدٌق علٌها 

  (1986 تنفٌذا التفاقٌة التعاون الثقافً والعلمً المعقودة عام 1992-1991-1990للسنوات 

 صظُٛف ثنًؼجْذثس

  فً توضٌح دورها كمصدر للقانون 00 تترتب علٌها نتابج مهمة 00ٌقسم الشراح المعاهدات إلى عدة تقسٌمات 

 ـ: حٌث تقسم00الدولً 

 ـ :من الناحٌة الشكلٌة 

  الى ثنابٌة اذا كانت بٌن دولتٌن 

  0وجماعٌة إذا كانت بٌن عدة دول  

  00 ٌقوم على السابق فً بعض عناصره 00وهناك تقسٌم آخر  

o  ومعٌار التفرقة بٌنهما هً  00 والمعاهدات الشارعة 00إذ ٌمٌز بٌن المعاهدات العقدٌة

 من 38وقد أطلقت المادة  00 التً تتوخى تحقٌقها كل منهما 00الوظٌفة القانونٌة 

 اسم االتفاقات 00 على المعاهدات العقدٌة 00النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة 

  اسم االتفاقات العامة00 وعلى المعاهدات الشارعة 00الخاصة 

 (ثنخجطز)ثنًؼجْذثس ثنؼمذٚز

  وهً ال تلزم إال الدول الموقعة 00 فً شان خاص بها 00وهً التً تعقد بٌن دولتٌن أو عدد محدود من الدول 

  ومن أمثلتها معاهدات الصلح وتعٌٌن الحدود 00 وال ٌتعدى أثرها من حٌث اإللزام دوال لٌست طرفا فٌها 00علٌها 

 فً سببا غٌر مباشر لكنها قد تكون 00 وعلى ذلك ال ٌمكن أن تكون بذاتها مصدرا لقواعد القانون الدولً العام 

 ففً هذه 00 من خالل تكرار إبرام معاهدة خاصة تنص على نظام معٌن من قبل عدة دول 00ثبوت قاعدة دولٌة 

عدم جواز )الحالة تصبح قاعدة قانونٌة دولٌة ال عن طرٌق االتفاق ولكن عن طرٌق العرف نتٌجة التكرار مثل قاعدة

 معاهدات تسلٌم المحكومٌن بٌن الدول المختلفة 00 فقد نشؤت من تكرار النص علٌها فً (تسلٌم أالجئٌن السٌاسٌٌن

 مما أدى إلى نشوء عرف دولً ٌقضً بعدم تسلٌم الالجئٌن السٌاسٌٌن  00

 (ثنؼجيز)ثنًؼجْذثس ثنشجسػز

  إنشاء قواعد عامة أو أنظمة مجردة 00 تتوافق إراداتها على 00وهً التً تبرم بٌن مجموعة كبٌرة من الدول 

  00تهم الدول جمٌعا 

  لذلك أطلق علٌها اسم المعاهدات 00فهً تشبه التشرٌع الداخلً من حٌث أنها تضع قواعد قانونٌة بمعنى الكلمة  

  عن المعاهدات العقدٌة 00 تمٌٌزا لها 00الشارعة 

 ً(1945مثاله مٌثاق األمم المتحدة لسنة  )لذلك اعتبرت دون غٌرها مصدرا من مصادر القانون الدول 

 

 

 

 



 

 

 (                                                                                  2)ثنًذجػشر سلى

 ثنفشع ثالٔل

 إدشثو ثنًؼجْذثس

 :-تمر المعاهدات قبل إبرامها بأربع مراحل شكلٌة وهً  

  المفاوضة 

 التحرٌر والتوقٌع 

 التصدٌق 

 التسجٌل 

  ثنًفجٔػز 0أٔال 

  ومحاولة الوصول إلى 00 بقصد توحٌد آرابهما 00 بٌن ممثلً دولتٌن أو أكثر 00هً وسٌلة لتبادل وجهات النظر 

 فً صورة مواد 00 ووضع الحلول أو التنظٌم الذي ٌتفقون علٌه 00 موضوع معٌن أو لمسالة معٌنة أو تنظٌم حل

  0تكون مشروع االتفاق المزمع إبرامه 

  00وقد تجري المفاوضات  

 ً فً مؤتمر دولً ٌجمع ممثلً الدولتٌن أو الدول  أو فً اجتماعات رسمٌة أو مقابالت شخصٌة ف

 المتفاوضة

 إذ 1941 آب 14مٌثاق األطلنطً المعقود فً )وقد ٌقوم بإجراء المفاوضات رإساء الدول مباشرة ومن أمثلة ذلك 

 (كان احد المفاوضٌن والموقعٌن علٌه روزفلت رئٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

  وقد ٌقوم به ممثلً الدول المتفاوضة 00ولكن فً الغالب ٌقوم بالتفاوض وزراء خارجٌة الدول انفسهم  

 التفوٌض 

  00ٌجب أن ٌزود من ٌعهد إلٌه بالتفاوض بوثابق تفوٌض  إال إذا كان 

 رئٌسا للبعثة الدبلوماسٌة المعتمدة لدى الدولة  أو وزٌر الخارجٌة أو رئٌس الحكومة أو رئٌسا لدولة

الممثلون المعتمدون  من دول لدى مؤتمر دولً أو لدى منظمة أو احد  أو التً ٌتم التفاوض مع ممثلٌها

 أجهزتها  لغرض اعتماد نص معاهدة فً ذلك المؤتمر

  اما غٌر هؤالء فٌجب ان ٌكونوا مزودٌن بالتفوٌض00ففً هذه الحاالت ال ٌحتاج االمر لوثائق تفوٌض  

 

 الوثٌقة الصادرة من السلطة المختصة فً ) التفوٌض بأنه196 9من اتفاقٌة فٌنا لسنة  ( ف ج 2م )وقد عرفت

  أو فً 00 أو فً قبول نص المعاهدة 00 والتً تعٌن شخصا أو أشخاص لتمثٌل الدولة فً التفاوض 00 الدولة

 أو فً القٌام بؤي عمل آخر ٌتعلق 00 أو فً التعبٌر عن ارتضابها بمعاهدة 00إضفاء الصٌغة الرسمٌة علٌه 

 (بمعاهدة 

 

 للقٌام بجمٌع 00 ورئٌس مجلس الوزراء 00 وفً العراق ٌعفى من وثائق التفوٌض رئٌس الجمهورٌة  

 وله 00 ووزٌر الخارجٌة لغرض التفاوض فً شان عقد معاهدة 00االعمال المتعلقة بعقد المعاهدة 

 صالحٌة تعٌٌن ممثلً الجمهورٌة العراقٌة لنفس الغرض

 اما غٌر هؤالء ٌجب ان ٌكونوا مزودٌن بوثائق تفوٌض 

 

  صذشٚش ثنًؼجْذر ٔصٕلٛؼٓج0ثجَٛج 

وذلك بعد  00 تبدأ مرحلة تسجٌل ما أتفق علٌه فً مستند مكتوب 00إذا أدت المفاوضات إلى اتفاق وجهات النظر  

 أن ٌتم االتفاق على تحدٌد اللغة الواجب استعمالها فً تحرٌر المعاهدة



 

 

  كما فً ) ال تبرز أٌة صعوبة اذ تستعمل هذه اللغة المشتركة00 فإذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغة واحدة

 : أما إذا كانت تتكلم لغات مختلفة فٌتبع حٌنبذ احد األسالٌب االتٌة00 (المعاهدات التً تعقد بٌن الدول العربٌة

 صذشٚش ثنًؼجْذر دهغز ٔثدذر صخضجسْج ثنذٔل ثنًضفجٔػز 0 1

o  00 ثم حلت محلها اللغة الفرنسٌة 00وقدٌما كانت اللغة الالتٌنٌة هً اللغة الدبلوماسٌة ولغة االتفاقات الدولٌة أٌضا 

 وبعد الحرب العالمٌة األولى أخذت اللغة االنكلٌزٌة تنافس الفرنسٌة

 تحٛث ذؼرثش انًشجغ األٔل انز٘ ٚؼٕل ػهّٛ ػُذ 00  صذشٚش ثنًؼجْذر دهغضٍٛ أٔ أكثش ػهٗ أٌ صؼطٗ ثألفؼهٛز إلدذثًْج02 

 االخرالف 

ْٔزث ثألعهٕح لذ ٚؤد٘ إنٗ  00ٔصضًضغ جًٛؼٓج دجنمٕر َفغٓج  00 صذشس ثنًؼجْذر دهغجس جًٛغ ثنذٔل ثنًشضشكز فٛٓج 0 3

 0  فًٍ ثنظؼخ ثنضؼذٛش ػٍ ثنًؼُٗ ثٔ ثنًمظٕد ػهٗ ٔجّ ثنذلز دهغجس يخضهفز 00يشجكم كثٛشر فٙ صفغٛش ثنًؼجْذر 

 

 صٌاغة المعاهدات 

 ًـ:تتألف المعاهدة من ثالثة أقسام ه 

  وقد تلحق بها فً بعض األحٌان المالحق00 والخاتمة 00 والمتن 00الدٌباجة  

   ثنذٚذججز0 1

 ًوهً مقدمة المعاهدة وتتضمن عادة بٌانا ف: 

  1958 يثم اذفالٛح جُٛف نهثحاس نؼاو 00 أعًاء انذٔل انًرؼالذج 0 1

  ٔيٛثاق جايؼح انذٔل انؼشتٛح1899 ٔ 1907 يثم اذفالٛح الْا٘ نؼاو 00 أعًاء سؤعاء انذٔل 0 2

  1963 يثم اذفالٛح يٕعكٕ نهرحشٚى انجضئٙ نهرجاسب انُٕٔٚح نؼاو 00 أعًاء حكٕياذٓا 0 3

  كًا فٙ يٛثاق األيى انًرحذج 00 ٔلذ ذؼمذ فٙ حاالخ َادسج تاعى انشؼٕب 0 4

 كما تتضمن الدٌباجة بٌانا بؤسماء المندوبٌن المفوضٌن عن الدول المتعاقدة ووثابق تفوٌضهم 

  0 وعلى األهداف التً ترمً تحقٌقها الدول المتعاقدة 00وتشمل أٌضا بٌانا باألسباب الموجبة لعقد المعاهدة  

  وتعتبر الدٌباجة حسب الرأي الراجح قسما من المعاهدة تتمتع بوصف اإللزام شانه شان المتن والمالحق 

  0 ثنًضٍ 0 2

 وتقسم المادة الواحدة 00ٌشمل المتن األحكام التً تم االتفاق علٌها بٌن األطراف المتعاقدة على شكل مواد متسلسلة  - أ

 وكثٌرا ما تقسم المواد إلى فصول 00 إذا اقتضى ذلك التعبٌر الدقٌق عن مضمون حكم المادة 00إلى فقرات متعددة 

 ((مادة قسمت الى تسعة عشر فصال (111)فمٌثاق األمم المتحدة))أو أبواب إذا كان عددها كبٌرا

  ثنخجصًز0 3

  ًـ:تتضمن عدة أمور شكلٌة على جانب من األهمٌة وه 

  اإلجراءات التً تدخل بمقتضاها المعاهدة حٌز التنفٌذ0أ 

  تارٌخ دخول المعاهدة حٌز التنفٌذ     0ب 

  مدة نفاذ المعاهدة وطرٌقة تمدٌدها 0ج 

  طرٌقة تعدٌل المعاهدة أو إعادة النظر فٌها0د 

  ؽشٚمح آَاء انًؼاْذج0          ْـ 

  ؽشٚمح ذغٕٚح انًُاصػاخ انرٙ ذُشا ػٍ ذطثٛك انًؼاْذج أ ذفغٛشْا 0          ٔ 

  انهغح انًؼرًذج 0          ص 

  ذاسٚخ ٔيكاٌ ذثادل ٔثائك ئتشايٓا0         ح 

  انًكاٌ انز٘ ذٕدع فّٛ انًؼاْذج األطهٛح0         ؽ 

  ثنًالدك0 4

  أو تنظٌم بعض المسابل الفنٌة00 تتضمن بعض األحكام التفصٌلٌة 00قد تضاف إلى المعاهدة مالحق  



 

 

   ولهذه المالحق نفس القوة الملزمة التً تتمتع بها المعاهدة نفسها 

 التوقٌع 

  لكً ٌسجلوا ما تم االتفاق علٌه فٌما 00 ٌوقع علٌها ممثلو الدول المتفاوضة 00بعد االنتهاء من تحرٌر المعاهدة 

 بٌنهم

  او بأسماء المفاوضٌن كاملة 00 وقد ٌتم التوقٌع  

  باألحرف األولى لألسماء 

  00و ٌلجا الى هذه الحالة 

o  00إذا كانوا غٌر مزودٌن بالتفوٌض الالزم للتوقٌع أو 

o  فً حالة ترددهم فً الموافقة نهابٌا على المعاهدة ورغبتهم فً الرجوع الى حكومات دولهم للتشاور معها قبل

 التوقٌع النهابً 

  ومن ثم 00 ال ٌعد ملزما للدولة بالتوقٌع النهابً على مشروع المعاهدة 00وٌالحظ إن التوقٌع باألحرف األولى 

   إال إذا كان هناك اتفاق مسبق على غٌر ذلك00ٌحق للدولة المعنٌة االمتناع عن التوقٌع النهابً 

 وقد قننت اتفاقٌة فٌنا هذا االسلوب فً التوقٌع فً الفقرة الثانٌة المادة الثانٌة عشرة 

 ٌعتبر التوقٌع باألحرف االولى على نص المعاهدة من قبٌل التوقٌع على المعاهدة اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد 0أ 

 اتفقت على ذلك

 ٌعتبر التوقٌع على المعاهدة بشرط الرجوع الى الدولة من جانب ممثل الدولة من قبٌل التوقٌع الكامل علٌها اذا 0ب 

 اجازته الدولة بعد ذلك

 

  االلتزام بعدم مخالفة ما سبق االتفاق 00بعد إتمام التوقٌع تصبح المعاهدة معدة للتصدٌق وعلى الدول األطراف 

 غٌر أن ذلك ال ٌعنً أن الدولة ملتزمة قانونا بالمعاهدة فهذا ال 00 وبضرورة إتمام إجراءات التصدٌق 00علٌه 

 ٌتحقق إال بالتصدٌق

  

 ومع هذا فان اتفاقٌة فٌٌنا قد خلعت على التوقٌع اثار قانونٌة ملزمة ألطراف المعاهدة فً احوال ثالثة: 

  اذا نصت المعاهدة على ان ٌكون للتوقٌع هذا االثر0أ 

  اذا ثبت بطرٌقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان ٌكون للتوقٌع هذا االثر0ب 

  اذا بدت نٌة الدولة فً اعطاء التوقٌع هذا االثر فً وثٌقة التفوٌض لممثلها او عبرت عن ذلك اثناء المفاوضات0ج 

 

  الذي تلتزم بها الدول بمجرد التوقٌع علٌها00وهذا ٌنطبق على االتفاقٌات ذات الشكل المبسط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (                                                                                                 3)ثنًذجػشر سلى

  ثنضظذٚك0ثجنثج 

 

 ال ٌكفً لكً تكتسب احكامها وصف االلزام 00 باستثناء االتفاقات ذات الشكل المبسط 00التوقٌع على المعاهدة  

 للمعاهدة 00 فً داخل الدولة اقرار السلطات المختصة الذي ٌقصد به الحصول على 00 اذ ال بد من التصدٌق 00

    00التً تم التوقٌع علٌها 

 ـ:وهذه السلطات هً اما 

 او رئٌس الدولة منفردا  

 او رئٌس الدولة مشتركا مع السلطة التشرٌعٌة  

 00 تبعا للنظم الدستورٌة السائدة فً مختلف الدول 00 السلطة التشرٌعٌة لوحدها   

 وٌكون التصدٌق اجراء الزم 

  00 او ثبت ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصدٌق 00اذا ما نصت المعاهدة على ذلك 

 او اذا بدت نٌة الدول المعنٌة 00او اذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصدٌق 

 او عبرت عن ذلك اثناء 00فً ان ٌكون التوقٌع بشرط التصدٌق الالحق من وثٌقة تفوٌض ممثلها 

 المفاوضة

 الحكمة من التصدٌق  

 نهضفكٛش فٙ يج صضؼًُّ ْزِ ثنًؼجْذر يٍ دمٕق                              00 لذم ثالنضضثو َٓجةٛج دجنًؼجْذر 00 ثػطجء ثنفشطز نكم دٔنز 0ثٔال 

 خجطز ثرث كجٌ يٕػٕػٓج ًٚظ ثنًظجنخ ثنؼهٛج نهذٔنز 00            ٔثنضضثيجس

  خاطح فٙ االَظًح انذًٚمشاؽٛح انرٙ ذُض 00 إلتذاء سأٚٓا فٙ انًؼاْذج 00  ثفغجح ثنًججل نهغهطز ثنضششٚؼٛز0ثجَٛج 

 لثم انرظذٚك يٍ لثم 00 ػهٗ ثنًؼجْذثس ثنٓجيز يُٓج أ كم ثنًؼجْذثس ػهٗ يٕافمح انغهطح انرششٚؼٛح ػهٗ 00دعاذٛشْا 

 سئٛظ انذٔنح 

  ومنها 00 واعتبره اجراء الزم لصٌرورة المعاهدة ملزمة 00  على اهمٌة التصدٌقالقضاء الدولًوقد اكد 

ان   00 بخصوص امباتٌالوس الذي جاء فٌه 1952الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولٌة عام 

  0 ٌكون شرط ضروري لتصبح المعاهدة نافذة 00 فً حالة النص علٌه 00التصدٌق على المعاهدة 

  من ذلك حكم احدى المحاكم االمرٌكٌة على احد الرعاٌا 00  على اهمٌة التصدٌقالقضاء الداخلًكما اكد 

 فطالبت بتسلٌمه وفقا لمعاهدة تسلٌم المجرمٌن المعقودة 00 والذي استطاع الهرب الى الٌونان 00االمرٌكان 

 لكن الٌونان رفضت ألنها لم تصدق بعد على المعاهدة المذكورة 00 1931بٌنهما عام 

 

 تبادل التصدٌقات وإٌداعها 

  00 وٌتحقق ذلك عن طرٌق 00لكً ٌنتج التصدٌق اثاره ٌجب ان تعلم به جمٌع اطراف المعاهدة  

  00تبادل التصدٌقات بالنسبة للمعاهدات الثنابٌة او 

  بالنسبة للمعاهدات الجماعٌة 00 او لدى المنظمات الدولٌة 00اٌداعها لدى احدى الدول االطراف 

 مبدأ حرٌة التصدٌق  

التصدٌق اجراء حر وللدولة مطلق الحرٌة فً التصدٌق او عدم التصدٌق على ما ٌوقع علٌه ممثلوها من المعاهدات 

 ـ:وٌترتب على حرٌة التصدٌق ثالث  نتائج 00

  ػذو صذذٚذ يٕػذ نهضظذٚك0ثٔال 

o  مطلق الحرٌة فً  00 فان للدولة الموقعة 00المعاهدة التً ال تحتوي على نص ٌحدد صراحة موعد للتصدٌق

 التوقٌع والتصدٌق مهما طال الوقت بٌن 00 اختٌار الوقت المناسب للتصدٌق



 

 

o على المعاهدة الفرنسٌة السوٌسرٌة للتسوٌة السلمٌة المعقودة 1934تصدٌق فرنسا عام )مثال التصدٌقات المتأخرة 

  (1925 نٌسان عام 6فً 

  ثنضظذٚك ثنًششٔؽ 0ثجَٛج 

  00 تعطً للدولة حقا فً ان تقرن التصدٌق بشروط معٌنة ومن ذلك 00الطبٌعة التقدٌرٌة  للتصدٌق  

  00 1955 على معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بٌنها وبٌن لٌبٌا عام علقت تصدٌقهاما فعلته فرنسا عندما 

 ومن ثم 00 1956 ثم تم تحدٌد الحدود عام 00 ان ٌتم تحدٌد الحدود اللٌبٌة الجزابرٌة  00 هو على شرط سٌاسً

 صدقت فرنسا على المعاهدة

  سفغ ثنضظذٚك0ثجنثج 

 وان كان هذا العمل ٌعتبر  00 سبق لها ان وقعتها 00 ال تسال الدولة دولٌا فً حالة رفضها التصدٌق على معاهدة

 لكنه مشروع وجائز 00 وٌإثر على سمعة الدولة 00 وٌرتب اثار سٌاسٌة سٌبة 00 غٌر ودي

  وخضوع ابرام المعاهدات لموافقة السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة00نظرا لألخذ بمبدأ الفصل بٌن السلطات  

 االمر الذي ٌحول دون اتمام التصدٌق 00 وقد ٌحدث ان تختلف كال السلطتٌن حول المعاهدة 

o  الن 1952مثالها رفض فرنسا التصدٌق على معاهدة الجماعة االوربٌة للدفاع المعقودة عام 

 الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة رفضت الموافقة على تصدٌقها 

o  ورفض العراق التصدٌق على معاهدة التحالف االنكلٌزٌة العراقٌة التً وقعت فً بورتسموث عام

1948  

 

 السلطة المختصة بالتصدٌق  

 فمذ ٚذظش دك ثنضظذٚك 00  ْٕ ثنز٘ ٚذذد ثنغهطز ثنًخضظز دجنضظذٚك ػهٗ ثنًؼجْذثس00ثنذعضٕس ثنذثخهٙ نكم دٔنز 

 بالسلطة التنفٌذٌة وحدها او بالتشرٌعٌة وحدها وقد ٌجمع بٌن السلطتٌن فً ان واحد  

  ثنضظذٚك يٍ ثخضظجص ثنغهطز ثنضُفٛزٚز 0ثٔال

  00 ٔلذ ػشفرّ ثالَظًز ثنًهكٛز ثنًطهمز ٔثنذكضجصٕسٚزاٌ ْزا االعهٕب ْٕ انز٘ كاٌ يرثؼا فٙ ظم 

o ًالى 1933 من عام المانٌا فً ظل الحكم النازي 00 وعرفته 1943 الى 1922 من اٌطالٌا فً ظل الحكم الفاش 

  00 1945عام 

o وٌعتبر اسلوبا استثنابٌا فرضته ظروف 00 فً هذه االنظمة رئٌس الدولة ٌصدق وحده على المعاهدات الدولٌة 

 ـ:ومن ذلك 00  النتشار االنظمة الدٌمقراطٌة00وأصبح االن وضعا نادرا  00تارٌخٌة معٌنة 

  حٌث ٌنفرد ربٌس الدولة بإبرام المعاهدات المعقودة مع الدول 00 1972دستور كورٌا الشمالٌة عام 

 االجنبٌة

  حٌث ٌنفرد مجلس الوزراء بإبرام المعاهدات1992 من النظام االساسً للسعودٌة لعام 70وكذلك المادة  

  ثنضظذٚك يٍ ثخضظجص ثنغهطز ثنضششٚؼٛز0ثجَٛج 

  00ثٌ ْزث ثالعهٕح ثعضثُجةٙ ثٚؼج  

o  ً00وٌطبق فً الدول التً تتبع نظام الحكم الجماع  

o  حٌث كانت الجمعٌة الوطنٌة الكبرى تتمتع وحدها  1960 حتى عام 1924وهو كان متبعا فً تركٌا منذ دستور عام

 بحق التصدٌق على المعاهدات 

  ثنضظذٚك يٍ ثخضظجص ثنغهطضٍٛ ثنضُفٛزٚز ٔثنضششٚؼٛز0ثجنثج

 غٌر ان تنظٌم هذا التوزٌع ٌختلف من دولة الى اخرى 00 تعتبر هذه القاعدة هً المتبعة لدى غالبٌة الدول 



 

 

  00  على كل المعاهدات تارة فمعظم الدساتٌر الحدٌثة تنص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان للتصدٌق 

 وتضع الدساتٌر عادة البحة بالمعاهدات الهامة التً تخضع لموافقة 00 على المعاهدات الهامة تارة اخرى 00 او

 وهذا االسلوب هو االكثر شٌوعا 00البرلمان 

 

 

 00 باستثناء التً تتطلب موافقة البرلمان المسبقة وهً 00 ربٌس الجمهورٌة ٌصدق على المعاهدات ففً فرنسا  

o معاهدات الصلح ،التجارٌة،المتعلقة بالمنظمات الدولٌة 

o  0 االقامة 00كالجنسٌة )او التً تلزم مالٌة الدولة او التً تعدل احكام تشرٌعٌة والمتعلقة بحالة االشخاص  

  (00 استرداد المجرمٌن ، تنفٌذ االحكام،حماٌة الرعاٌا ، والمساعدة القضابٌة 0القنصلٌة 

o  ومعاهدات تخطٌط الحدود (تنازل،ضم،تبادل)والتً تتضمن تعدٌل على اقلٌم البالد، 

  وقد استثنى الدستور الفرنسً من موافقة البرلمان بعض المعاهدات الهامة على الصعٌد السٌاسً كمعاهدات التحالف

 والحماٌة والتحكٌم و عدم االعتداء و المساعدة المتبادلة

 

 ـ :ولكن سلطته ٌرد علٌها قٌدان 00 فان ربٌس الدولة ٌصدق وحده وبدون ترخٌص اما فً انكلترا ودول الكومنولث 

  ٔثنًهكز ال         00لذم ثالثز ثعجدٛغ يٍ صجسٚخ ثنضظذٚك  00ػشع جًٛغ انًؼاْذاخ انخاػؼح نهرظذٚك ػهٗ انثشنًاٌ  0ثٔال 

  ئال ارا نى ٚطهة احذ اػؼاء انثشنًاٌ يُالشح انًؼاْذج خالل ْزِ انًذج00            صظذق

انًؼاْذاخ انرٙ ذًظ حمٕق االفشاد ٚجة ديجٓا تًمرؼٗ اجشاء ذششٚؼٙ فٙ انمإٌَ انذاخهٙ نهثهذ حرٗ ًٚكٍ ذطثٛمٓا  0ثجَٛج 

 0يٍ لثم انًحاكى لثم انرظذٚك 

  فان رئٌس الجمهورٌة ٌصدق على المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة بعد 2005اما فً العراق بموجب دستور عام 

 موافقة مجلس النواب وتعد مصادق علٌها بعد مضً خمس عشرة ٌوما من تارٌخ تسلمها

 ثنضظذٚك ثنُجلض

 ضرورة عرض المعاهدة على السلطة التشرٌعٌة ألخذ 00ة قد ٌشترط دستور الدولة للتصدٌق على المعاهد 

 ولكن قد ٌعمد ربٌس الدولة للتصدٌق دون الرجوع 00 فان صدرت امكن لربٌس الدولة التصدٌق علٌها 00موافقتها 

 مسبقا الى السلطة التشرٌعٌة مخالفا بذلك دستور دولته

   (التصدٌق الناقص)والذي اصطلح علٌه؟ فما هً القٌمة القانونٌة لمثل هذا التصدٌق 

 ـ:هناك اربع نظرٌات فً هذا الموضوع وكاالتً 

  ثنُظشٚز ثالٔن0ٗثٔال

 00ومنهم الباند  00 ندافع عنها دعاة نظرٌة ازدواج القانو  

 ً00 حرصا على صٌانة العالقات الدولٌة 00 وهً تقر بصحة المعاهدة المصدق علٌها بشكل غٌر اصول 

 بحجة مراقبة صحة ابرام المعاهدات 00والحٌلولة دون تدخل بعض الدول فً الشإون الداخلٌة للدول االخرى 

 ومطابقتها لإلجراءات المنصوص علٌها فً الدستور

  الن أي حل 00 منطلقا من نظرٌة وحدة القانون مع علوٌة القانون الدولً 00 وقد أٌد  هذا االتجاه جورج سل 

 اخر سٌؤدي الى اخضاع القانون الدولً الى القانون الداخلً 

  ثنُظشٚز ثنثجَٛز0ثجَٛج

  00دافغ ػُٓا شرشٔب 

 ًالتً 00 وهً تستند الى فكرة االختصاص 00  وهً تذهب الى بطالن المعاهدة المصدق علٌها بشكل غٌر اصول 

 أي السلطة المسموح لها بذلك 00تقضً بعدم تولد أي اثر قانونً إال من العمل الذي ٌقوم به المختص بإجراء ه 



 

 

 ومن ثم ال تنتج االثار 00 وعلٌه فان رئٌس الدولة متى تجاوز اختصاصه تصبح تصرفاته باطلة 00بشكل قانونً 

 التً كان من شانها انتاجها لو كانت صحٌحة بإتباع الدستور

  ثنُظشٚز ثنثجنثز0ثجنثج 

 ثَضٚهٕصٙ  00خاطح تانًذسعح انٕػؼٛح االٚطانٛح 

 باالستناد الى فكرة مسإولٌة الدولة من الناحٌة الدولٌة 00 وهً تقضً بنفاذ المعاهدة المصدقة بشكل غٌر صحٌح  

  فالتصدٌق الناقص عمل فالدولة التً خالف ربٌسها احكام التصدٌق تصبح مسبولة عن اعمال ربٌسها مسإولٌة دولٌة

 بدعوى ان التصدٌق الذي اجراه 00 وبالتالً فان الدولة ال تستطٌع االدعاء ببطالن المعاهدة 00 غٌر مشروع

  وخٌر تعوٌض هو ابقاء المعاهدة نافذة منتجة آلثارها 00 عندئذ ال تلومن غٌر نفسها 00ربٌسها غٌر مشروع 

  ثنُظشٚز ثنشثدؼز0سثدؼج

 00لال تٓا فشدسٔط 

  ًوتقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غٌر صحٌح  00وهً تستند الى فكرة الفاعلٌة التً تسود القانون الدول 

  ولكن على ممارستها الفعلٌة00الن القانون الدولً ال ٌستند على حرفٌة النصوص الدستورٌة  

 

   فانه ٌقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غٌر اصول00ًاما ما جرى علٌه العمل الدولً  

  ًفً قضٌة المناطق 1932  عام 00 ومنه الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولٌة 00وقد اكد ذلك القضاء الدول 

  فً قضٌة كرٌنالند1933 وعام 00الحرة 

  

 إال اذا كان العٌب 00 لطلب ابطال المعاهدة 00اما اتفاقٌة فٌنا فأنها ال تجٌز االستناد الى كون التصدٌق ناقصا  

  منها47 و 46 كما جاء فً المادة 00الدستوري الذي شاب التصدٌق عٌبا واضحا 

 

  ثنضغجٛم0سثدؼج 

 ٌجب 00كل معاهدة او اتفاق دولً ٌعقد بٌن اعضاء عصبة االمم )من عهد عصبة االمم على ان(18)نصت المادة 
 وال تكون امثال هذه المعاهدات واالتفاقات 00 وإعالنه فً اقرب فرصة ممكنة 00تسجٌله فً سكرتارٌة العصبة  
 (الدولٌة ملزمة إال بعد التسجٌل

 وكان الباعث على هذا النص هو القضاء على االتفاقات العسكرٌة السرٌة التً تنطوي على التهدٌد للسالم العالمً 
 ـ:وقد اختلف الفقهاء فً تفسٌر النص السابق  
  000فذهب البعض كجورج سل  

 الن التسجٌل شرط من شروط صحة المعاهدات00 ان المعاهدة غٌر المسجلة باطلة  
 ً000 وذهب البعض االخر كانزٌلوت  

 وإنما ال ٌمكن االحتجاج بها امام العصبة او 00 الى ان المعاهدة غٌر المسجلة معاهدة صحٌحة وملزمة 
وقد اخذ فً هذا التفسٌر مٌثاق االمم المتحدة فً  00احد فروعها بما فً ذلك محكمة العدل الدولٌة الدابمة 

 (102 )مادته
 

 اجراءات التسجٌل والنشر 
  ـ: نظاما ٌقضً بان ٌحصل التسجٌل1946وضعت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة عام 

  تلقابٌا بواسطة االمانة العامة لألمم 00اما بناء على طلب احد اطراف المعاهدة بعد ان تصبح نافذة او 
 :وتقوم االمانة العامة بهذه المهمة فً ثالث حاالت 00المتحدة 
o  على انجاز هذا التسجٌل00عندما تنص المعاهدة بصورة رسمٌة  
o وعندما تكون االمم المتحدة طرفا فً المعاهدة 
o وعندما تودع المعاهدة لدى االمم المتحدة 



 

 

 وٌبٌن فٌه بالنسبة  00 وٌتم التسجٌل بقٌد المعاهدة فً سجل خاص ٌحرر باللغات الست الرسمٌة  لألمم المتحدة
 ـ:لكل معاهدة

  وأسماء هإالء االطراف00االسم الذي ٌطلقه اطرافها علٌها  
 توارٌخ التوقٌع والتصدٌق وتبادل التصدٌقات واالنضمام 

  تارٌخ النفاذ ومدة العمل بها 

  0اللغة او اللغات التً حررت فٌها 
 وٌكون فً مجموعة واحدة باللغة او اللغات االصلٌة 00 وٌتم النشر بعد التسجٌل وفً اقرب وقت ممكن 

 وتبعث االمانة العامة بهذه المجموعة 00 متبوعة بترجمة الى الفرنسٌة او االنكلٌزٌة 00التً حررت فٌها 
 00 كما تبعث الٌهم بقابمة شهرٌة تتضمن المعاهدات واالتفاقات الدولٌة 00الى جمٌع اعضاء االمم المتحدة 

  0التً تكون قد سجلت فً الشهر السابق 
  من بٌنها جامعة الدول العربٌة التسجٌل للمعاهدات التً ٌبرمها اعضائهاوقد نصت مواثٌق منظمات اخرى على 

كما انه  00 إال انها لم تلزم االمانة العامة بنشر المعاهدة 00من مٌثاق جامعة الدول العربٌة (17)استنادا الى المادة
 لم ٌبٌن جزاء عدم االٌداع

  الى تسجٌل المعاهدات ونشرها فً االمم المتحدة حٌث نصت(80)اما اتفاقٌة فٌٌنا فقد اشارت فً المادة: 
تحال المعاهدات بعد دخولها دور النفاذ الى االمانة العامة لألمم المتحدة لتسجٌلها او قٌدها او حفظها وفقا لكل  -1

 حالة على حده ونشرها
 تعٌٌن جهة االٌداع ٌخول سلطة القٌام باألعمال المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة -2
 التحفظات 
  تصرح برفضها لبعض النصوص او 00ٌحصل احٌانا ان الدولة مع قبولها للمعاهدة تبدي بعض التحفظات أي 

 تعطً لها تحدٌدا معٌنا 
 التحفظ1969من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات لسنة ( ف د 2م  )وقد عرفت : 

 ( عند توقٌعها او 00 ٌصدر عن الدولة 00هو اعالن من جانب واحد أٌا كانت صٌغته او تسمٌته 
 وتهدف به استبعاد او تعدٌل االثر القانونً ألحكام 00تصدٌقها او قبولها او انضمامها الى المعاهدة 

 ( من حٌث سرٌانها على هذه الدولة00معٌنة فً المعاهدة 
 نماذج التحفظات 
 تحفظ السعودٌة على المعاهدة 00مثال  قد ٌكون التحفظ فً صورة اعفاء من تطبٌق بعض نصوص المعاهدة  

 إال ما تراه ٌتعارض منها مع الشرٌعة االسالمٌة 00 وهً ان توافق علٌها 1945الثقافٌة لدول الجامعة العربٌة سنة 
  او ال ٌتفق مع ظروفها و انظمتها المحلٌة00
 تحفظ تركٌا وإٌران عند التوقٌع على اتفاقٌة جنٌف 00مثال  وقد ٌكون التحفظ فً صورة استبدال نصوص اخرى 

 00 حٌث استبدلتا الصلٌب االحمر بالهالل االحمر بالنسبة لتركٌا 00 1906المتعلقة بمرضى وجرحى الحرب لعام 
 واألسد والشمس الحمراء بالنسبة إلٌران

 دستور منظمة الصحة العالمٌة ال ٌتضمن نصا 00مثل  وقد ٌكون التحفظ  بإضافة نص فً حالة سكوت المعاهدة 
 ان تنسحب 00  لذلك تحفظت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عند انضمامها الى المنظمة بحقها 00بشان االنسحاب 

 0 دون ان ٌخل ذلك بما قد ٌكون علٌها من التزامات مالٌة حٌال المنظمة 00بإخطار مسبق لمدة عام 
  ـ:وٌتم ابداء التحفظ بإحدى الطرق االتٌة 

 فً بروتوكول 00 وٌثبت التحفظ فً محضر التوقٌع او 00 قد تبدي الدولة التحفظ عند توقٌعها على المعاهدة -1
 خاص

  وٌتم اثبات التحفظ فً وثٌقة تبادل   00 قد تبدي الدولة التحفظ  وقت التصدٌق على المعاهدة -2
 التصدٌقات او فً وثٌقة اٌداع التصدٌق

  مع تسجٌل التحفظ فً وثٌقة االنضمام00 قد تبدي الدولة التحفظ عند انضمامها الى معاهدة مفتوحة -3
 

 اثار التحفظ  
 ـ: ٚجة انرًٛٛض تٓزا انظذد تٍٛ 00نًؼشفح االثاس انمإََٛح انًرشذثح ػهٗ انرحفظاخ  

 المعاهدات الثنابٌة 
  والمعاهدات الجماعٌة 



 

 

 
  ثنًؼجْذثس ثنثُجةٛز0ثٔال 

  بمثابة عرض جدٌد للطرف  وٌكون فً هذه الحالة  00ال ٌمكن ابداء التحفظ إال عند التوقٌع او عند التصدٌق
   رفضها وبالتالً ٌقضً علٌها00او  الذي له ان ٌقبل المعاهدة مع التحفظات المضافة الٌها 00 االخر

 
  ثنًؼجْذثس ثنجًجػٛز0ثجَٛج 

 االنضمام الى 00 التصدٌق على المعاهدة او 00 عند التوقٌع على المعاهدة او 00 ٌمكن ابداء التحفظ 
 المعاهدة

  واإلغراض التً من اجلها عقدت 00وٌكون التحفظ مشروع وجابز ما دام ال ٌتعارض مع موضوع المعاهدة 
  على عدم جواز التحفظ بصفة عامة او على بعض نصوصها00  وذلك ما لم ٌنص فً المعاهدة00المعاهدة 

 

 

 
 

 (                                                                                                 3)ثنًذجػشر سلى

  ثنضظذٚك0ثجنثج 

 

 ال ٌكفً لكً تكتسب احكامها وصف االلزام 00 باستثناء االتفاقات ذات الشكل المبسط 00التوقٌع على المعاهدة  

 للمعاهدة 00 فً داخل الدولة اقرار السلطات المختصة الذي ٌقصد به الحصول على 00 اذ ال بد من التصدٌق 00

    00التً تم التوقٌع علٌها 

 ـ:وهذه السلطات هً اما 

 او رئٌس الدولة منفردا  

 او رئٌس الدولة مشتركا مع السلطة التشرٌعٌة  

 00 تبعا للنظم الدستورٌة السائدة فً مختلف الدول 00 السلطة التشرٌعٌة لوحدها   

 وٌكون التصدٌق اجراء الزم 

  00 او ثبت ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصدٌق 00اذا ما نصت المعاهدة على ذلك 

 او اذا بدت نٌة الدول المعنٌة 00او اذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصدٌق 

 او عبرت عن ذلك اثناء 00فً ان ٌكون التوقٌع بشرط التصدٌق الالحق من وثٌقة تفوٌض ممثلها 

 المفاوضة

 الحكمة من التصدٌق  

 نهضفكٛش فٙ يج صضؼًُّ ْزِ ثنًؼجْذر يٍ دمٕق                              00 لذم ثالنضضثو َٓجةٛج دجنًؼجْذر 00 ثػطجء ثنفشطز نكم دٔنز 0ثٔال 

 خجطز ثرث كجٌ يٕػٕػٓج ًٚظ ثنًظجنخ ثنؼهٛج نهذٔنز 00            ٔثنضضثيجس

  خاطح فٙ االَظًح انذًٚمشاؽٛح انرٙ ذُض 00 إلتذاء سأٚٓا فٙ انًؼاْذج 00  ثفغجح ثنًججل نهغهطز ثنضششٚؼٛز0ثجَٛج 

 لثم انرظذٚك يٍ لثم 00 ػهٗ ثنًؼجْذثس ثنٓجيز يُٓج أ كم ثنًؼجْذثس ػهٗ يٕافمح انغهطح انرششٚؼٛح ػهٗ 00دعاذٛشْا 

 سئٛظ انذٔنح 

  ومنها 00 واعتبره اجراء الزم لصٌرورة المعاهدة ملزمة 00  على اهمٌة التصدٌقالقضاء الدولًوقد اكد 

ان   00 بخصوص امباتٌالوس الذي جاء فٌه 1952الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولٌة عام 

  0 ٌكون شرط ضروري لتصبح المعاهدة نافذة 00 فً حالة النص علٌه 00التصدٌق على المعاهدة 

  من ذلك حكم احدى المحاكم االمرٌكٌة على احد الرعاٌا 00  على اهمٌة التصدٌقالقضاء الداخلًكما اكد 

 فطالبت بتسلٌمه وفقا لمعاهدة تسلٌم المجرمٌن المعقودة 00 والذي استطاع الهرب الى الٌونان 00االمرٌكان 

 لكن الٌونان رفضت ألنها لم تصدق بعد على المعاهدة المذكورة 00 1931بٌنهما عام 



 

 

 

 تبادل التصدٌقات وإٌداعها 

  00 وٌتحقق ذلك عن طرٌق 00لكً ٌنتج التصدٌق اثاره ٌجب ان تعلم به جمٌع اطراف المعاهدة  

  00تبادل التصدٌقات بالنسبة للمعاهدات الثنابٌة او 

  بالنسبة للمعاهدات الجماعٌة 00 او لدى المنظمات الدولٌة 00اٌداعها لدى احدى الدول االطراف 

 مبدأ حرٌة التصدٌق  

التصدٌق اجراء حر وللدولة مطلق الحرٌة فً التصدٌق او عدم التصدٌق على ما ٌوقع علٌه ممثلوها من المعاهدات 

 ـ:وٌترتب على حرٌة التصدٌق ثالث  نتائج 00

  ػذو صذذٚذ يٕػذ نهضظذٚك0ثٔال 

o  مطلق الحرٌة فً  00 فان للدولة الموقعة 00المعاهدة التً ال تحتوي على نص ٌحدد صراحة موعد للتصدٌق

 التوقٌع والتصدٌق مهما طال الوقت بٌن 00 اختٌار الوقت المناسب للتصدٌق

o على المعاهدة الفرنسٌة السوٌسرٌة للتسوٌة السلمٌة المعقودة 1934تصدٌق فرنسا عام )مثال التصدٌقات المتأخرة 

  (1925 نٌسان عام 6فً 

  ثنضظذٚك ثنًششٔؽ 0ثجَٛج 

  00 تعطً للدولة حقا فً ان تقرن التصدٌق بشروط معٌنة ومن ذلك 00الطبٌعة التقدٌرٌة  للتصدٌق  

  00 1955 على معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بٌنها وبٌن لٌبٌا عام علقت تصدٌقهاما فعلته فرنسا عندما 

 ومن ثم 00 1956 ثم تم تحدٌد الحدود عام 00 ان ٌتم تحدٌد الحدود اللٌبٌة الجزابرٌة  00 هو على شرط سٌاسً

 صدقت فرنسا على المعاهدة

  سفغ ثنضظذٚك0ثجنثج 

 وان كان هذا العمل ٌعتبر  00 سبق لها ان وقعتها 00 ال تسال الدولة دولٌا فً حالة رفضها التصدٌق على معاهدة

 لكنه مشروع وجائز 00 وٌإثر على سمعة الدولة 00 وٌرتب اثار سٌاسٌة سٌبة 00 غٌر ودي

  وخضوع ابرام المعاهدات لموافقة السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة00نظرا لألخذ بمبدأ الفصل بٌن السلطات  

 االمر الذي ٌحول دون اتمام التصدٌق 00 وقد ٌحدث ان تختلف كال السلطتٌن حول المعاهدة 

o  الن 1952مثالها رفض فرنسا التصدٌق على معاهدة الجماعة االوربٌة للدفاع المعقودة عام 

 الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة رفضت الموافقة على تصدٌقها 

o  ورفض العراق التصدٌق على معاهدة التحالف االنكلٌزٌة العراقٌة التً وقعت فً بورتسموث عام

1948  

 

 السلطة المختصة بالتصدٌق  

 فمذ ٚذظش دك ثنضظذٚك 00  ْٕ ثنز٘ ٚذذد ثنغهطز ثنًخضظز دجنضظذٚك ػهٗ ثنًؼجْذثس00ثنذعضٕس ثنذثخهٙ نكم دٔنز 

 بالسلطة التنفٌذٌة وحدها او بالتشرٌعٌة وحدها وقد ٌجمع بٌن السلطتٌن فً ان واحد  

  ثنضظذٚك يٍ ثخضظجص ثنغهطز ثنضُفٛزٚز 0ثٔال

  00 ٔلذ ػشفرّ ثالَظًز ثنًهكٛز ثنًطهمز ٔثنذكضجصٕسٚزاٌ ْزا االعهٕب ْٕ انز٘ كاٌ يرثؼا فٙ ظم 

o ًالى 1933 من عام المانٌا فً ظل الحكم النازي 00 وعرفته 1943 الى 1922 من اٌطالٌا فً ظل الحكم الفاش 

  00 1945عام 

o وٌعتبر اسلوبا استثنابٌا فرضته ظروف 00 فً هذه االنظمة رئٌس الدولة ٌصدق وحده على المعاهدات الدولٌة 

 ـ:ومن ذلك 00  النتشار االنظمة الدٌمقراطٌة00وأصبح االن وضعا نادرا  00تارٌخٌة معٌنة 



 

 

  حٌث ٌنفرد ربٌس الدولة بإبرام المعاهدات المعقودة مع الدول 00 1972دستور كورٌا الشمالٌة عام 

 االجنبٌة

  حٌث ٌنفرد مجلس الوزراء بإبرام المعاهدات1992 من النظام االساسً للسعودٌة لعام 70وكذلك المادة  

  ثنضظذٚك يٍ ثخضظجص ثنغهطز ثنضششٚؼٛز0ثجَٛج 

  00ثٌ ْزث ثالعهٕح ثعضثُجةٙ ثٚؼج  

o  ً00وٌطبق فً الدول التً تتبع نظام الحكم الجماع  

o  حٌث كانت الجمعٌة الوطنٌة الكبرى تتمتع وحدها  1960 حتى عام 1924وهو كان متبعا فً تركٌا منذ دستور عام

 بحق التصدٌق على المعاهدات 

  ثنضظذٚك يٍ ثخضظجص ثنغهطضٍٛ ثنضُفٛزٚز ٔثنضششٚؼٛز0ثجنثج

 غٌر ان تنظٌم هذا التوزٌع ٌختلف من دولة الى اخرى 00 تعتبر هذه القاعدة هً المتبعة لدى غالبٌة الدول 

  00  على كل المعاهدات تارة فمعظم الدساتٌر الحدٌثة تنص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان للتصدٌق 

 وتضع الدساتٌر عادة البحة بالمعاهدات الهامة التً تخضع لموافقة 00 على المعاهدات الهامة تارة اخرى 00 او

 وهذا االسلوب هو االكثر شٌوعا 00البرلمان 

 

 

 00 باستثناء التً تتطلب موافقة البرلمان المسبقة وهً 00 ربٌس الجمهورٌة ٌصدق على المعاهدات ففً فرنسا  

o معاهدات الصلح ،التجارٌة،المتعلقة بالمنظمات الدولٌة 

o  0 االقامة 00كالجنسٌة )او التً تلزم مالٌة الدولة او التً تعدل احكام تشرٌعٌة والمتعلقة بحالة االشخاص  

  (00 استرداد المجرمٌن ، تنفٌذ االحكام،حماٌة الرعاٌا ، والمساعدة القضابٌة 0القنصلٌة 

o  ومعاهدات تخطٌط الحدود (تنازل،ضم،تبادل)والتً تتضمن تعدٌل على اقلٌم البالد، 

  وقد استثنى الدستور الفرنسً من موافقة البرلمان بعض المعاهدات الهامة على الصعٌد السٌاسً كمعاهدات التحالف

 والحماٌة والتحكٌم و عدم االعتداء و المساعدة المتبادلة

 

 ـ :ولكن سلطته ٌرد علٌها قٌدان 00 فان ربٌس الدولة ٌصدق وحده وبدون ترخٌص اما فً انكلترا ودول الكومنولث 

  ٔثنًهكز ال         00لذم ثالثز ثعجدٛغ يٍ صجسٚخ ثنضظذٚك  00ػشع جًٛغ انًؼاْذاخ انخاػؼح نهرظذٚك ػهٗ انثشنًاٌ  0ثٔال 

  ئال ارا نى ٚطهة احذ اػؼاء انثشنًاٌ يُالشح انًؼاْذج خالل ْزِ انًذج00            صظذق

انًؼاْذاخ انرٙ ذًظ حمٕق االفشاد ٚجة ديجٓا تًمرؼٗ اجشاء ذششٚؼٙ فٙ انمإٌَ انذاخهٙ نهثهذ حرٗ ًٚكٍ ذطثٛمٓا  0ثجَٛج 

 0يٍ لثم انًحاكى لثم انرظذٚك 

  فان رئٌس الجمهورٌة ٌصدق على المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة بعد 2005اما فً العراق بموجب دستور عام 

 موافقة مجلس النواب وتعد مصادق علٌها بعد مضً خمس عشرة ٌوما من تارٌخ تسلمها

 ثنضظذٚك ثنُجلض

 ضرورة عرض المعاهدة على السلطة التشرٌعٌة ألخذ 00ة قد ٌشترط دستور الدولة للتصدٌق على المعاهد 

 ولكن قد ٌعمد ربٌس الدولة للتصدٌق دون الرجوع 00 فان صدرت امكن لربٌس الدولة التصدٌق علٌها 00موافقتها 

 مسبقا الى السلطة التشرٌعٌة مخالفا بذلك دستور دولته

   (التصدٌق الناقص)والذي اصطلح علٌه؟ فما هً القٌمة القانونٌة لمثل هذا التصدٌق 

 ـ:هناك اربع نظرٌات فً هذا الموضوع وكاالتً 

  ثنُظشٚز ثالٔن0ٗثٔال



 

 

 00ومنهم الباند  00 ندافع عنها دعاة نظرٌة ازدواج القانو  

 ً00 حرصا على صٌانة العالقات الدولٌة 00 وهً تقر بصحة المعاهدة المصدق علٌها بشكل غٌر اصول 

 بحجة مراقبة صحة ابرام المعاهدات 00والحٌلولة دون تدخل بعض الدول فً الشإون الداخلٌة للدول االخرى 

 ومطابقتها لإلجراءات المنصوص علٌها فً الدستور

  الن أي حل 00 منطلقا من نظرٌة وحدة القانون مع علوٌة القانون الدولً 00 وقد أٌد  هذا االتجاه جورج سل 

 اخر سٌؤدي الى اخضاع القانون الدولً الى القانون الداخلً 

  ثنُظشٚز ثنثجَٛز0ثجَٛج

  00دافغ ػُٓا شرشٔب 

 ًالتً 00 وهً تستند الى فكرة االختصاص 00  وهً تذهب الى بطالن المعاهدة المصدق علٌها بشكل غٌر اصول 

 أي السلطة المسموح لها بذلك 00تقضً بعدم تولد أي اثر قانونً إال من العمل الذي ٌقوم به المختص بإجراء ه 

 ومن ثم ال تنتج االثار 00 وعلٌه فان رئٌس الدولة متى تجاوز اختصاصه تصبح تصرفاته باطلة 00بشكل قانونً 

 التً كان من شانها انتاجها لو كانت صحٌحة بإتباع الدستور

  ثنُظشٚز ثنثجنثز0ثجنثج 

 ثَضٚهٕصٙ  00خاطح تانًذسعح انٕػؼٛح االٚطانٛح 

 باالستناد الى فكرة مسإولٌة الدولة من الناحٌة الدولٌة 00 وهً تقضً بنفاذ المعاهدة المصدقة بشكل غٌر صحٌح  

  فالتصدٌق الناقص عمل فالدولة التً خالف ربٌسها احكام التصدٌق تصبح مسبولة عن اعمال ربٌسها مسإولٌة دولٌة

 بدعوى ان التصدٌق الذي اجراه 00 وبالتالً فان الدولة ال تستطٌع االدعاء ببطالن المعاهدة 00 غٌر مشروع

  وخٌر تعوٌض هو ابقاء المعاهدة نافذة منتجة آلثارها 00 عندئذ ال تلومن غٌر نفسها 00ربٌسها غٌر مشروع 

  ثنُظشٚز ثنشثدؼز0سثدؼج

 00لال تٓا فشدسٔط 

  ًوتقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غٌر صحٌح  00وهً تستند الى فكرة الفاعلٌة التً تسود القانون الدول 

  ولكن على ممارستها الفعلٌة00الن القانون الدولً ال ٌستند على حرفٌة النصوص الدستورٌة  

 

   فانه ٌقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غٌر اصول00ًاما ما جرى علٌه العمل الدولً  

  ًفً قضٌة المناطق 1932  عام 00 ومنه الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولٌة 00وقد اكد ذلك القضاء الدول 

  فً قضٌة كرٌنالند1933 وعام 00الحرة 

  

 إال اذا كان العٌب 00 لطلب ابطال المعاهدة 00اما اتفاقٌة فٌنا فأنها ال تجٌز االستناد الى كون التصدٌق ناقصا  

  منها47 و 46 كما جاء فً المادة 00الدستوري الذي شاب التصدٌق عٌبا واضحا 

 

  ثنضغجٛم0سثدؼج 

 ٌجب 00كل معاهدة او اتفاق دولً ٌعقد بٌن اعضاء عصبة االمم )من عهد عصبة االمم على ان(18)نصت المادة 
 وال تكون امثال هذه المعاهدات واالتفاقات 00 وإعالنه فً اقرب فرصة ممكنة 00تسجٌله فً سكرتارٌة العصبة  
 (الدولٌة ملزمة إال بعد التسجٌل

 وكان الباعث على هذا النص هو القضاء على االتفاقات العسكرٌة السرٌة التً تنطوي على التهدٌد للسالم العالمً 
 ـ:وقد اختلف الفقهاء فً تفسٌر النص السابق  
  000فذهب البعض كجورج سل  

 الن التسجٌل شرط من شروط صحة المعاهدات00 ان المعاهدة غٌر المسجلة باطلة  



 

 

 ً000 وذهب البعض االخر كانزٌلوت  

 وإنما ال ٌمكن االحتجاج بها امام العصبة او 00 الى ان المعاهدة غٌر المسجلة معاهدة صحٌحة وملزمة 
وقد اخذ فً هذا التفسٌر مٌثاق االمم المتحدة فً  00احد فروعها بما فً ذلك محكمة العدل الدولٌة الدابمة 

 (102 )مادته
 

 اجراءات التسجٌل والنشر 
  ـ: نظاما ٌقضً بان ٌحصل التسجٌل1946وضعت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة عام 

  تلقابٌا بواسطة االمانة العامة لألمم 00اما بناء على طلب احد اطراف المعاهدة بعد ان تصبح نافذة او 
 :وتقوم االمانة العامة بهذه المهمة فً ثالث حاالت 00المتحدة 
o  على انجاز هذا التسجٌل00عندما تنص المعاهدة بصورة رسمٌة  
o وعندما تكون االمم المتحدة طرفا فً المعاهدة 
o وعندما تودع المعاهدة لدى االمم المتحدة 

 وٌبٌن فٌه بالنسبة  00 وٌتم التسجٌل بقٌد المعاهدة فً سجل خاص ٌحرر باللغات الست الرسمٌة  لألمم المتحدة
 ـ:لكل معاهدة

  وأسماء هإالء االطراف00االسم الذي ٌطلقه اطرافها علٌها  
 توارٌخ التوقٌع والتصدٌق وتبادل التصدٌقات واالنضمام 

  تارٌخ النفاذ ومدة العمل بها 

  0اللغة او اللغات التً حررت فٌها 
 وٌكون فً مجموعة واحدة باللغة او اللغات االصلٌة 00 وٌتم النشر بعد التسجٌل وفً اقرب وقت ممكن 

 وتبعث االمانة العامة بهذه المجموعة 00 متبوعة بترجمة الى الفرنسٌة او االنكلٌزٌة 00التً حررت فٌها 
 00 كما تبعث الٌهم بقابمة شهرٌة تتضمن المعاهدات واالتفاقات الدولٌة 00الى جمٌع اعضاء االمم المتحدة 

  0التً تكون قد سجلت فً الشهر السابق 
  من بٌنها جامعة الدول العربٌة التسجٌل للمعاهدات التً ٌبرمها اعضائهاوقد نصت مواثٌق منظمات اخرى على 

كما انه  00 إال انها لم تلزم االمانة العامة بنشر المعاهدة 00من مٌثاق جامعة الدول العربٌة (17)استنادا الى المادة
 لم ٌبٌن جزاء عدم االٌداع

  الى تسجٌل المعاهدات ونشرها فً االمم المتحدة حٌث نصت(80)اما اتفاقٌة فٌٌنا فقد اشارت فً المادة: 
تحال المعاهدات بعد دخولها دور النفاذ الى االمانة العامة لألمم المتحدة لتسجٌلها او قٌدها او حفظها وفقا لكل  -3

 حالة على حده ونشرها
 تعٌٌن جهة االٌداع ٌخول سلطة القٌام باألعمال المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة -4
 التحفظات 
  تصرح برفضها لبعض النصوص او 00ٌحصل احٌانا ان الدولة مع قبولها للمعاهدة تبدي بعض التحفظات أي 

 تعطً لها تحدٌدا معٌنا 
 التحفظ1969من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات لسنة ( ف د 2م  )وقد عرفت : 

 ( عند توقٌعها او 00 ٌصدر عن الدولة 00هو اعالن من جانب واحد أٌا كانت صٌغته او تسمٌته 
 وتهدف به استبعاد او تعدٌل االثر القانونً ألحكام 00تصدٌقها او قبولها او انضمامها الى المعاهدة 

 ( من حٌث سرٌانها على هذه الدولة00معٌنة فً المعاهدة 
 نماذج التحفظات 
 تحفظ السعودٌة على المعاهدة 00مثال  قد ٌكون التحفظ فً صورة اعفاء من تطبٌق بعض نصوص المعاهدة  

 إال ما تراه ٌتعارض منها مع الشرٌعة االسالمٌة 00 وهً ان توافق علٌها 1945الثقافٌة لدول الجامعة العربٌة سنة 
  او ال ٌتفق مع ظروفها و انظمتها المحلٌة00
 تحفظ تركٌا وإٌران عند التوقٌع على اتفاقٌة جنٌف 00مثال  وقد ٌكون التحفظ فً صورة استبدال نصوص اخرى 

 00 حٌث استبدلتا الصلٌب االحمر بالهالل االحمر بالنسبة لتركٌا 00 1906المتعلقة بمرضى وجرحى الحرب لعام 
 واألسد والشمس الحمراء بالنسبة إلٌران



 

 

 دستور منظمة الصحة العالمٌة ال ٌتضمن نصا 00مثل  وقد ٌكون التحفظ  بإضافة نص فً حالة سكوت المعاهدة 
 ان تنسحب 00  لذلك تحفظت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عند انضمامها الى المنظمة بحقها 00بشان االنسحاب 

 0 دون ان ٌخل ذلك بما قد ٌكون علٌها من التزامات مالٌة حٌال المنظمة 00بإخطار مسبق لمدة عام 
  ـ:وٌتم ابداء التحفظ بإحدى الطرق االتٌة 

 فً بروتوكول 00 وٌثبت التحفظ فً محضر التوقٌع او 00 قد تبدي الدولة التحفظ عند توقٌعها على المعاهدة -4
 خاص

  وٌتم اثبات التحفظ فً وثٌقة تبادل   00 قد تبدي الدولة التحفظ  وقت التصدٌق على المعاهدة -5
 التصدٌقات او فً وثٌقة اٌداع التصدٌق

  مع تسجٌل التحفظ فً وثٌقة االنضمام00 قد تبدي الدولة التحفظ عند انضمامها الى معاهدة مفتوحة -6
 

 اثار التحفظ  
 ـ: ٚجة انرًٛٛض تٓزا انظذد تٍٛ 00نًؼشفح االثاس انمإََٛح انًرشذثح ػهٗ انرحفظاخ  

 المعاهدات الثنابٌة 
  والمعاهدات الجماعٌة 

 
  ثنًؼجْذثس ثنثُجةٛز0ثٔال 

  بمثابة عرض جدٌد للطرف  وٌكون فً هذه الحالة  00ال ٌمكن ابداء التحفظ إال عند التوقٌع او عند التصدٌق
   رفضها وبالتالً ٌقضً علٌها00او  الذي له ان ٌقبل المعاهدة مع التحفظات المضافة الٌها 00 االخر

 
  ثنًؼجْذثس ثنجًجػٛز0ثجَٛج 

 االنضمام الى 00 التصدٌق على المعاهدة او 00 عند التوقٌع على المعاهدة او 00 ٌمكن ابداء التحفظ 
 المعاهدة

  واإلغراض التً من اجلها عقدت 00وٌكون التحفظ مشروع وجابز ما دام ال ٌتعارض مع موضوع المعاهدة 
  على عدم جواز التحفظ بصفة عامة او على بعض نصوصها00  وذلك ما لم ٌنص فً المعاهدة00المعاهدة 

 
 

 

 (                                                                                   4)ثنًذجػشر سلى

 ثنفشع ثنثجَٙ

 ششٔؽ طذز ثَؼمجد ثنًؼجْذثس

 

 ٌشترط لصحة انعقاد المعاهدة توافر ثالثة شروط هً 

  اهلٌة التعاقد 

  والرضا 

 ومشروعٌة موضوع المعاهدة 

 ثٔال أْهٛز ثنضؼجلذ 

  وٌتمتع بهذه الشخصٌة فً الوقت الحاضر00ٌملك اشخاص القانون الدولً العام اهلٌة ابرام االتفاقات الدولٌة  

 الدول 

 والمنظمات الدولٌة 

  0 والفاتٌكان  

 اما اذا كانت ناقصة 00وٌشترط بالدول ان تكون تامة السٌادة لكً تستطٌع ابرام المعاهدات اٌا كان موضوعها  

 السٌادة



 

 

 وفقا لما تتركه لها 00  منعدمة او ناقصة فؤهلٌتها 00 الموضوعة تحت الوصاٌة او كالدول المحمٌة 

 لمعرفة 00 لذا ٌجب الرجوع الى الوثٌقة التً تحدد مركزها القانونً الدولً 00عالقة التبعٌة من الحقوق 

 ما تملك ابرامه من المعاهدات الدولٌة وما ال تملكه 

  ان تبرم من المعاهدات ما ٌتنافى مع حالة الحٌاد فً حالة حٌاد دائمكذلك ال ٌجوز للدولة الموضوعة  

 كمعاهدات التحالف او الضمان المتبادل

 ًفٌرجع الى دستور االتحاد لمعرفة ما اذا كانت تملك ابرام 00 اما الدول االعضاء فً االتحاد الفدرال 

 وفً الغالب ال تجٌز الدساتٌر االتحادٌة للدول االعضاء ابرام اتفاقات 00المعاهدات على انفراد ام ال 

 من ذلك حالة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةدولٌة بصورة مباشرة 

  إال ان بعض الدساتٌر االتحادٌة ٌمنح الدول االعضاء ابرام بعض انواع المعاهدات المحدودة تحت اشراف االتحاد

بعقد اتفاقات لتنظٌم من جواز قٌام المقاطعات السوٌسرٌة ( 8 )مثل ما ٌقضً الدستور السوٌسري فً المادة  00

  0شؤون الجوار والحدود 

 ٌستطٌع ان ٌكون طرفا فً جمٌع االتفاقات كما ان الكرسً البابوي 00 اما الفاتٌكان فله ابرام االتفاقات الدولٌة 

 ال تبرم باسم دولة الفاتٌكان إال ان االتفاقات التً ٌعقدها الكرسً البابوي فً الوقت الحاضر 00التً ٌرغب فٌها 

  0 أي باسم السلطة الروحٌة التً تمثل الكنٌسة الكاثولٌكٌة الرومانٌة 00 باسم الكرسً البابوي ولكن 00

إال  00 نتٌجة لتمتعها بالشخصٌة الدولٌة 00 تملك هً االخرى ابرام المعاهدات الدولٌة 00 كذلك المنظمات الدولٌة 

  ان اهلٌتها إلبرام المعاهدات محدودة باألغراض التً انشئت من اجلها

  ثنشػج0ثجَٛج 

 ٌشترط لصحة انعقاد المعاهدة ان ال تكون مشوبة بؤحد عٌوب الرضا وهً 

  واإلكراه 00  والغبن 00 والتدلٌس 00الغلط   

 وتلعب نظرٌة عٌوب الرضا دورا مهما فً نطاق 00 وهً عٌوب تفسد الرضا متى توافرت شروطها 

اذ ال  00لكن لٌست لها سوى اهمٌة ضئٌلة فً نطاق القانون الدولً العام  00القانون المدنً الخاص 

  الن المعاهدة ال تعد تامة إال اذا مرت بسلسلة من 00 ٌمكن االحتجاج بها بنفس الطرٌقة بالقانون المدنً

 لذلك ٌمكن تبٌان هذه العٌوب قبل ان تصبح تامة  00االجراءات تفحص خاللها فحصا كافٌا  

 ً00 اكراه او ضحٌة تدلٌساو غلط  ومع ذلك فان الدولة متى اكتشفت بعد ابرام المعاهدة انها وقعت ف 

 ـ : او احكام نص فً تلك المعاهدة وعلى النحو االت00ًجاز لها ان تطعن فً عدم صحة المعاهدة 

  ثنغهؾ0 1

 ـ :ان هذا االصطالح فً المعاهدات الدولٌة له معنٌٌن 

  فإذا  ظهر بعد اضفاء الصفة الرسمٌة على المعاهدة  فاإلجراء فً هذه 00  الغلط فً صٌاغة نص المعاهدةـ :االول 

  هو تصحٌح الخطؤ00الحالة  

  ًوكان من العوامل االساسٌة  00 موقف معٌن او بواقعة معٌنة اذا كان الغلط ٌتصل 00 الغلط فً الرضا ـ:والثان

 فهذا النوع الذي ٌنصب على عنصر جوهري من عناصر المعاهدة  00 فً ارتضاء االطراف االلتزام  بالمعاهدة

  وٌكون سببا لبطالنها 00ٌشكل عٌبا من عٌوب االرادة  00 التً قامت موافقة االطراف على اساسه هو الذي 00

  بخصوص السٌادة على بعض المناطق 1959وأكدت محكمة العدل الدولٌة  على ذلك فً الحكم الذي اصدرته عام 

 بٌن هولندا وبلجٌكاالحدودٌة 

o ٌجوز للدولة االستناد الى الغلط فً  - 1)اذ نصت(48)وقد تبنت اتفاقٌة فٌٌنا هذه المبادئ فً نص المادة

معاهدة كسبب إلبطال ارتضابها االلتزام بها،اذ تعلق الغلط بواقعة او حالة توهمت الدولة وجودها عند ابرام 

اذا كانت الدولة المعنٌة قد (1)ال تنطبق الفقرة-2المعاهدة وكان سببا اساسٌا فً ارتضابها االلتزام بالمعاهدة 

 اسهمت بسلوكها فً الغلط او كان من شان طبٌعة الظروف تنبٌه الدولة الى احتمال الغلط



 

 

 ثنضذ نٛظ ٔإفغجد يًثم ثنذٔنز0 2

 كؤن ٌعمد احد االطراف المفاوضة خداع الطرف االخر عن 00 ٌقصد بالتدلٌس استخدام الخداع فً المفاوضات 

 دون 00 او عن طرٌق خداع اخر 00 او تقدٌم المستندات على انها صحٌحة 00 ادالبه بمعلومات كاذبة 00طرٌق 

  0ولو عرف لم ٌرتضً ابرام المعاهدة  00ان ٌعلم الطرف االخر باألمر 

 اذ ال ٌوجد عملٌا حاالت واضحة لتطبٌق نظرٌة التدلٌس فً عقد المعاهدات الدولٌة 00 والتدلٌس امر نادر حصوله 

جاز لها ان تطالب بإبطال المعاهدة نتٌجة  00 ولكن مع ذلك فان الدولة اذا ما اكتشفت انها ضحٌة تدلٌس  00

 لوقوعها فً التدلٌس 

 ٌجوز للدولة التً ٌدفعها السلوك التدلٌسً لدولة )اذ نصت (49)بالمادة وقد اشارت الى ذلك اتفاقٌة فٌٌنا

 ( ان تستند الى الغش كسبب إلبطال ارتضاءها االلتزام بالمعاهدة00متفاوضة اخرى الى ابرام معاهدة 

 حول افساد ممثل الدولة حٌث ٌجوز للدولة ان تستند  الى هذا االفساد ( 50)كما خصصت اتفاقٌة فٌٌنا المادة

    كما لو قامت برشوة ممثل الدولة االخرى إلغرابه على ابرام المعاهدة  اما 00إلبطال ارتضاءها بالمعاهدة 

  0اعمال المجامالت فال تعنً افساد ارادة ممثل الدولة 

  ثالكشث03ِ

 اما ما ٌتعلق بعٌب االكراه فٌجب التمٌٌز بٌن حالتٌن  

 حالة وقوع االكراه على ممثل الدولة 

  وحالة وقوعه على الدولة ذاتها 

   000ففً الحالة االولى  

  ٌفقد المعاهدة  قوتها الملزمة وٌإدي الى 00اتفقت اراء الفقهاء على ان استعمال االكراه مع المفاوضٌن 

 ابطالها 

 ال ٌكون لتعبٌر الدولة عن ) على انه1969من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات لسنة (51)وقد نصت المادة

 ( اذا صدر نتٌجة اكراه ممثلها بأفعال او تهدٌدات موجهة ضده00ارتضائها بمعاهدة أي اثر قانونً 

  والتً تم 00  1905وحوادث االكراه الشخصٌة كثٌرة منها المعاهدة المعقودة بٌن كورٌا والٌابان عام 

 وقد تمت هذه المعاهدة بعد  ان احتلت القوات الٌابانٌة قصر 00بموجبها وضع كورٌا تحت الحماٌة الٌابانٌة 

 00امبراطور كورٌا وسجنت االمبراطور وزراءه لمدة عشر ساعات وهددتهم باستعمال الجزاءات البدنٌة 

 وقد دفعت كورٌا ببطالن المعاهدة

 اما الحالة الثانٌة 

  ـ:فلم تتفق كلمة الفقهاء بشأنهاالكراه الواقع على الدولة ذاتها إلرغامها على قبول معاهدة  

 بعدم جواز ارغام أي شعب على قبول معاهدة تفرض علٌه اوضاعا او 00 فذهب البعض وهم االقلٌة 

 وألنه 00 لمجافاة ذلك مبادئ العدالة واإلنسانٌة والقواعد القانونٌة االولٌة هذا من ناحٌة 00احكاما ال ٌقرها 

  0ٌإدي الى عدم استقرار الوبام بٌن الشعوب من ناحٌة اخرى 

 

 00 وفً رأي غالبٌة الفقهاء ألتقلٌدٌٌن  

  للتوصل الى ابطال معاهدة ابرمتها تحت تؤثٌر ضغط عسكري 00انه ال ٌجوز لدولة ما االحتجاج باإلكراه 

 00الن هذا ٌؤدي الى  00او ظروف لم تترك لها حرٌة االختٌار فً قبولها 

o  ً00عدم استقرار االوضاع فً المحٌط الدول  

o  00وٌقلل من قٌمة المعاهدات  

o  ان تطلب ابطالها بدعوى  00وٌعطً فرصة لكل دولة ترٌد التحرر من التزاماتها فً معاهدة ما

  00انها لم تبرمها إال مكرهه 



 

 

  رغم ان الدولة المنتصرة تملً ارادتها على 00وعلٌه تعد معاهدات الصلح  التً تعقب الحروب صحٌحة 

   0الدولة المهزومة 

انتهاء الحرب العالمٌة لكن هذا لم ٌعد ٌتماشى مع االوضاع الجدٌدة التً ظهرت فً المجتمع الدولً بعد  

 فقد حرم المٌثاق اللجوء الى الحرب او استعمال القوة لتحقٌق اغراض 00  وقٌام االمم المتحدة 00 الثانٌة

  00تتنافى مع مٌثاق االمم المتحدة  

  وعلٌه تعتبر المعاهدة باطلة بطالنا مطلقا اذا تم ابرامها نتٌجة التهدٌد باستعمال القوة او استخدامها

 المخالف لمبادئ القانون الدولً الوارد فً مٌثاق االمم المتحدة 

  يششٔػٛز يٕػٕع ثنًؼجْذر0ثجنثج 

  00وٌكون مشروعا اذا كان  00 ٌجب ان ٌكون موضوع المعاهدة مشروعا وجائزا 

  ًومن االمثلة على عدم مشروعٌة موضوع 00 وتقره مبادئ االخالق  00مما ٌبٌحه القانون الدول 

 ـ:المعاهدة ما ٌؤتً

 كًا نٕ اذفمد دٔنراٌ ػهٗ يُغ 00 ثنًؼجْذثس ثنضٙ ٚكٌٕ يٕػٕػٓج يُجفٛج نمجػذر يٍ لٕثػذ ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ ثاليشر 0 1

  0انغفٍ انؼائذج انٗ دٔنح ثانثح يٍ االتحاس فٙ اػانٙ انثحاس أ ػهٗ ذُظٛى االذجاس تانشلٛك 

 كاذفاق دٔنرٍٛ ػهٗ اذخار ذذاتٛش ذؼغفٛح ػذ االفشاد أ ػذ 00 ثنًؼجْذثس ثنضٙ ٚكٌٕ يٕػٕػٓج يُجفٛج نذغٍ ثالخالق 0 2

 جُظ يؼٍٛ أ ؽائفح يؼُٛح

ارا ذؼاسػد االنرضاياخ انرٙ ٚشذثؾ تٓا اػؼاء )(103 )فمذ َظد انًادج 00ثنًؼجْذثس ثنًخجنفز نًٛثجق ثاليى ثنًضذذر   0 3

 (فجنؼذشر دجنضضثيجصٓى ثنًضشصذز ػهٗ ْزث ثنًٛثجقااليى انًرحذج ٔفما ألحكاو ْزا انًٛثاق يغ أ٘ انرضاو اخش ٚشذثطٌٕ تّ 

 

 

 (5)ثنًذجػشر سلى

 ثنفشع ثنثجنث

 صُفٛز ثنًؼجْذثس

  وفً حالة 00 نصا ٌحدد التارٌخ واإلجراءات التً تصبح معها المعاهدة نافذة المفعول 00تتضمن المعاهدات عادة 

من وقت اٌداع التصدٌقات فً المكان  او تبادل التصدٌقات فالمعاهدة تصبح نافذة من وقت 00عدم وجود نص 

  المعٌن

 ـ:وتنفٌذ المعاهدات ٌثٌر مسائل عدٌدة منها ما ٌتصل 

 بآثار المعاهدات قبل التنفٌذ 

 وما ٌتصل بتارٌخ البدء بتنفٌذ المعاهدات الثنابٌة او الجماعٌة 

 ومنها ما ٌتعلق بتنفٌذ المعاهدات داخل الدول 

 ًوتنازع المعاهدات مع التشرٌع الداخل 

  ثثجس ثنًؼجْذثس لذم ثنضُفٛز0ثٔال 

 ػذو ثفغجد ثنغشع يٍ ثنًؼجْذر  0 1

 يٍ اذفالٛح فُٛٛا (18) ٔلذ اشاسخ تزنك انًادج00ٚفرشع تانذٔنح ػذو افغاد انغشع يٍ انًؼاْذج لثم دخٕنٓا دٔس انُفار 

  صطذٛك دؼغ ششٔؽ ثنًؼجْذر لذم دخٕنٓج دٔس ثنُفجر 0 2

  00وٌتم ذلك عندما تتضمن المعاهدة بعض الشروط التً ٌجب تحقٌقها قبل ان تصبح المعاهدة كاملة وقابلة للتنفٌذ 

 فإذا كانت تنص على التصدٌق اضطرت الدول االطراف الى القٌام بهذا االمر قبل مباشرة التنفٌذ

   صُفٛز ثنًؼجْذر دظٕسر يؤلضز0 3

  00 اذا ما نصت المعاهدة على ذلك 00ٌمكن تنفٌذ المعاهدة او جزء منها بصورة مإقتة لحٌن دخولها دور النفاذ  



 

 

o  منذ التوقٌع علٌها وخالل مدة معٌنة او 00كما لو اتفقت الدول المتفاوضة على تنفٌذ المعاهدة بصورة مإقتة 

  فإذا لم ٌصدق علٌها توقف مفعولها 00لحٌن التصدٌق علٌها 

o  وغالبا ما تتبع هذه الصٌغة فً المعاهدات المنشبة للمنظمات الدولٌة حٌث ٌكون الغرض منه السماح بإقامة

 االجهزة الضرورٌة إلدارة وسٌر المنظمة

  صطذٛك ثنًؼجْذر ػهٗ يشثدم 0 4

  وإنما تحدث بعض االثار 00 فإنها ال تطبق بكاملها 00كثٌرا ما ٌحصل حتى بعد دخول المعاهدة دور النفاذ 

 فال تدخل المعاهدة نطاق التنفٌذ 00 فان تنفٌذ المعاهدة ٌجزأ الى مراحل متتابعة 00 بعبارة اخرى 00المحدودة 

  إال بعد اتمام المرحلة النهابٌة00الكامل 

  وان التزامات الدول االطراف ال 00ومعنى ذلك انها تحتوي على نظام تدرٌجً للتنفٌذ ٌتم بعد مدة من الزمن 

  إال بعد مرور هذه المدة00تصبح كاملة 

 مثال ذلك معاهدة روما المنشبة للجماعة االقتصادٌة االوربٌة فقد نصت على فترة انتقال لمدة  

 وفً كل مرحلة تطبق بعض نصوص المعاهدة واالنتقال 1970سنة مجزاة الى اربعة مراحل تصل حتى عام ( 12)

 كما نصت المعاهدة على امكانٌة تمدٌد او 00من مرحلة الى اخرى ٌصار بقرار خاص من االجهزة المختصة 

 اختصار المراحل فً بعض الحدود

  تارٌخ البدء بتنفٌذ المعاهدات الثنائٌة0ثانٌا 

  ٌكون حسب اتفاق الدول االطراف فٌها اما  00ان تارٌخ دخول المعاهدة حٌز التنفٌذ  بالنسبة للمعاهدات الثنابٌة

  00 تارٌخ استالم كل طرف مذكرة الطرف االخر فً حالة تبادل المذكرات او 00التوقٌع على المعاهدة او ـ :عند

  بمقتضى شرط صرٌح 00 وقد ٌحصل ان تدخل المعاهدة دور النفاذ بعد مدة معٌنة 00تارٌخ تبادل التصدٌقات 

  كان ٌكون مثال ستة اشهر بعد تبادل التصدٌقات00منصوص علٌه فً المعاهدة  

 

  صجسٚخ ثنذذء دضُفٛز ثنًؼجْذثس ثنجًجػٛز0ثجنثج 

 ـ :اٌ دخٕل انًؼاْذاخ انجًاػٛح دٔس انُفار ٚخرهف تاخرالف انًؼاْذاخ

  ثنًؼجْذثس رثس ثنطجدغ ثنشخظ0ٙ 1

  فانه ٌقتضً فً هذه المعاهدات قبولها من قبل جمٌع الدول 00أي التً ٌكون فٌها لشخصٌة المتعاقدٌن محل اعتبار 

  حتى تدخل دور النفاذ00 والتً وقعت علٌها 00التً شاركت فً المفاوضات 

o  التً نصت على اٌداع جمٌع التصدٌقات قبل المباشرة فً  00 وحلف االطلسً 00مثل السوق االوربٌة المشتركة

 التنفٌذ

  ثنًؼجْذثس ثنجًجػٛز ثنؼجيز0 2

 ـ:هنا ٌجب التمٌٌز بٌن اتجاهٌن متناقضٌن 

 ـ :االتجاه االول 

 وإخضاع دخول المعاهدة دور النفاذ على قبولها من عدد 00ٌركز على الصفة شبه التشرٌعٌة للمعاهدة 

 الذي ٌنص على ان المٌثاق ٌدخل دور 00  1928 مثالها مٌثاق التحكٌم العام لسنة 00قلٌل من الدول 

  0 حالما تودع دولتان فً االقل وثابق انضمامها 00النفاذ 

  ًاما االتجاه الثان 

 على قبولها 00 ٌتضمن فً اغلب الحاالت اخضاع دخول المعاهدة دور النفاذ 00وهو السابد فً الوقت الحاضر 

 ال تكون  لها 00 الن المعاهدة الجماعٌة العامة التً ال ٌطبقها عدد كاف من الدول 00من عدد كاف من الدول 

  00جدوى حقٌقٌة 

 ومن المعلوم ان تحدٌد الدول ٌتوقف على كل معاهدة اذ ال توجد قاعدة عامة بهذا الصدد   



 

 

  فمثال اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات جعلت دخول هذه االتفاقٌة دور النفاذ من اٌداع الوثٌقة

 جعلت النفاذ 1982 فً حٌن ان اتفاقٌة قانون البحار لعام 00( 84م )للتصدٌق او االنضمام(35)

 (308م )من وثابق التصدٌق او االنضمام(60)بعد اٌداع الوثٌقة 

  ان المعٌار الذي ٌسمح بدخول المعاهدة دور النفاذ لٌس فقط 00ومن المالحظ فً بعض النماذج من المعاهدات 

 وان تنفٌذ المعاهدة ٌتوقف على قبول هذه 00 أي اهمٌة الدول التً قبلت 00 ولكن معٌار النوعٌة 00معٌار الكمٌة 

 الدول 

  ان المٌثاق ٌوضع موضع )على (3 ف 110)  الذي نص بالمادةمٌثاق االمم المتحدةوخٌر مثال هو

التنفٌذ متى اودعت تصدٌقاتها الدول الخمس دائمة العضوٌة فً مجلس االمن وأغلبٌة الدولى االخرى 

  0الموقعة علٌه 

 

 على ان تنفٌذ المعاهدة ٌبدأ بعد فترة معٌنة من  00 انها تنص ومن المالحظ اٌضا فً المعاهدات المتعددة االطراف

 اٌداع عدد معٌن من التصدٌقات 

 على ان تنفٌذ هذه المعاهدة ٌبدأ بعد انقضاء ( 84)مثال اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات فقد نصت فً المادة

 0 للتصدٌق او االنضمام 35ثالثٌن ٌوما من تارٌخ اٌداع الوثٌقة 

 00 فان المعاهدة ال تكون نافذة فورا بمجرد انضمامها 00 اما بالنسبة للدولة التً تنظم الى المعاهدة بعد النفاذ 

 وإنما ٌكون بعد فترة زمنٌة معٌنة 

  تنفذ المعاهدة بالنسبة للدول التً اودعت وثٌقة االنضمام 84مثال معاهدة فٌٌنا لقانون المعاهدات فً المادة 

 ٌوم من تارٌخ االنضمام( 30)بعد انقضاء

   تنفٌذ المعاهدات داخل الدول0رابعا 

 ام 00 وتسري فً مواجهة االفراد والمحاكم 00 نافذة تلقائٌا داخل الدول 00هل تعتبر المعاهدة النافذة  دولٌا  

 ٌقتضً لنفاذها اتخاذ اجراء تشرٌعً داخلً كنشرها او اصدارها فً شكل قانون ؟ 

 فً الواقع ان حل هذه المسالة ٌرجع الى القانون الداخلً لكل دولة  

 هناك دول تنص دساتٌرها على اعتبار المعاهدات فً حكم القانون بتمام ابرامها دون حاجة الى تشرٌع داخلً  

 ًوٌكون للمعاهدات قٌمة قانونٌة ملزمة فً مواجهة االفراد والمحاكم تساوي قٌمة التشرٌع الداخل  

ان هذا الدستور وجمٌع المعاهدات التً )ففً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بموجب نص المادة السادسة من الدستور 

بموجب هذا النص فان الوالٌات المتحدة (ابرمتها وسوف تبرمها الوالٌات المتحدة تعد القانون االعلى للدولة 

 ـ:تمٌز بٌن نوعٌن من المعاهداتاالمرٌكٌة 

 وهً المعاهدات ذاتٌة النفاذ:االولى 

  ال تحتاج  الى تشرٌع لجعلها سارٌة المفعول فً 00أي التً ٌكون بطبٌعتها او بمقتضى نص صرٌح فٌها 

  0المجال الداخلً 

  حٌث ٌجري تنفٌذ ها من قبل المحاكم االمرٌكٌة دون حاجة الى تشرٌع  خاص 

 اذا كانت ال ذاتٌة النفاذ:اما الثانٌة 

  00 فان المحاكم االمرٌكٌة ال تطبقها حتى ٌصدر هذا التشرٌع 00أي ال بد لتنفٌذها من صدور تشرٌع خاص 

 ومثالها اٌضا سوٌسرا والدول االشتراكٌة سابقا

وهناك دول اخرى تنص دساتٌرها على وجوب اتخاذ اجراءات تشرٌعٌة داخلٌة حتى تصبح المعاهدة سارٌة  

 (50)المفعول فً المجال الداخلً ومن هذه الدساتٌر دستور النمسا فً المادة 

  اما فً برٌطانٌا 

 فان المعاهدات 

  التً تمس حقوقا خاصة باألفراد او 



 

 

  تتضمن تعدٌل فً القانون العرفً او التشرٌعً او 

  التً تفرض التزامات مالٌة جدٌدة على الحكومة البرٌطانٌة او 

  التً تمنح التاج سلطات اضافٌة 

  وكذلك المعاهدات التً ٌنص فٌها صراحة على شروط موافقة البرلمان او 

 ًالتً تتضمن تنازال عن اقلٌم برٌطان 

 ثم ٌصدر تشرٌع خاص 00 ٌقتضً تنفٌذ هذه المعاهدات ان ٌوافق البرلمان على المعاهدة قبل التصدٌق علٌها 

 وتسري فً مواجهة االفراد 00 حتى تكون جزءا من قانون البلد 00ٌدمج المعاهدة صراحة فً القانون الداخلً 

  وٌجري اصدار هذا التشرٌع قبل التصدٌق على المعاهدة 00والمحاكم  

 وال تحتاج الى 00 فؤنها تصبح نافذة المفعول بمجرد التوقٌع علٌها 00 اما االتفاقات االدارٌة التً تعقد بشكل مبسط 

 شرٌطة ان ال تتعارض والقوانٌن الداخلٌة 00تصدٌق او الى تشرٌع خاص 

  وتسٌر على هذا المسلك البرٌطانً بعض دول الكومنولث كالهند والدول السكندنافٌة 

 وفً فرنسا  

 ـ:تمٌٌز بٌن نوعٌن 

 00 المعاهدات المعدة للتطبٌق فأنها ال تصبح نافذة إال بعد نشرها 

 المعاهدات او االتفاقات المصدق او الموافق )ان 1958من الدستور لسنة (55)وقد نصت على ذلك المادة

 ( تتغلب منذ نشرها على القوانٌن الفرنسٌة00علٌها بوجه صحٌح 

  كما ان المحاكم  00  هو النشر 1958لذلك فان االجراء الوحٌد الذي ٌقتضٌه الدستور الفرنسً لسنة

 الفرنسٌة ترفض تطبٌق المعاهدات غٌر المنشورة

 فان اجراء النشر فً  00 اما المعاهدات التً ال تكون معدة للتطبٌق من قبل المحاكم الفرنسٌة

 ومن ذلك االتفاقات التً عقدتها الحكومة الفرنسٌة مع الوالٌات 00النظام الداخلً ال ٌكون ملزما 

المتحدة االمرٌكٌة فً اطار معاهدات حلف االطلسً بخصوص وجود القوات االمرٌكٌة فً االقلٌم 

  قبل خروج فرنسا من منظمة معاهدة شمال االطلس00ًالفرنسً 

  اما فً العراق 

  لم ٌشر الى مسؤلة نفاذ المعاهدات داخل العراق بؤكثر من نص فً 2005فان الدستور الدابم لسنة 

ٌمارس مجلس الوزراء التفاوض بشؤن المعاهدات واالتفاقات الدولٌة والتوقٌع )سادسا- (80)المادة 

 (علٌها او من ٌخوله

 ٌتولى ربٌس الجمهورٌة المصادقة على المعاهدات واالتفاقات الدولٌة بعد )ثانٌا- (73)وفً المادة

 (موافقة مجلس النواب،وتعد مصادقا علٌها بعد مضً خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تسلمها

  والعمل ٌجري فً العراق على التصدٌق على كل معاهدة بقانون تصدٌق ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة

وتنشر معه نصوص المعاهدة ،وبذلك تصبح المعاهدة نافذة داخل العراق ولها من القوة ما لسابر 

 القوانٌن الداخلٌة سواء بسواء

  التنازع بٌن المعاهدة والتشرٌع الداخل0ًخامسا 

ان تنفٌذ المعاهدات داخل الدول قد ٌؤدي فً بعض االحٌان الى حصول تنازع بٌن احكام المعاهدة التً ترتبط بها  

  0الدولة وبٌن احكام تشرٌعها الداخلً 

فأي طرٌق ٌسلك القاضً الوطنً اذا وجد امامه نصا فً القانون الداخلً ٌتعارض مع نص وارد فً معاهدة  

 عقدتها دولته؟اٌطبق القانون ام ٌطبق احكام المعاهدة؟

ان حل هذه المسالة امام المحاكم الوطنٌة ٌتوقف على وجود نص دستوري ٌقضً بتغلٌب المعاهدة على القانون  

 الداخلً او انعدامه 

  فٙ دجنز ٔجٕد َض دعضٕس٘ 0 1



 

 

 ان دساتٌر بعض الدول تنص صراحة تغلٌب المعاهدات على القوانٌن الداخلٌة  

 00 على القوانٌن الداخلٌة الفرنسٌة 1958من دستور سنة ( 55)ففً فرنسا تتغلب المعاهدات منذ نشرها طبقا للمادة 

 وكذلك فً سوٌسرا تتغلب المعاهدات على القانون الداخلً حتى لو كان ال حقا

  فٙ دجنز ػذو ٔجٕد َض دعضٕس0٘ 2

 :ٌجب التمٌٌز بٌن حالتٌن 

 عندما ٌكون التشرٌع سابق على المعاهدة0 االولى  

  عندما ٌكون التشرٌع ال حقا لها0والثانٌة   

 ففً الحالة االولى 

  وذلك 00 وٌهمل القانون الداخلً 00 اذ ٌطبق نصوص المعاهدة 00ال ٌلقً القاضً الوطنً اٌة صعوبة 

أي مبدأ نسخ القانون السابق بالقانون  00باالستناد الى المبدأ الذي ٌحكم تنازع القوانٌن من حٌث الزمان 

وبما ان المعاهدة من حٌث القوة تعادل القانون فتعتبر فً هذه الحالة بمثابة قانون جدٌد  00الالحق 

  القانون القدٌمٌنسخ وٌلغً

 اما الحالة الثانٌة 

 ـ:اذا كان التشرٌع الحقا للمعاهدة فان القاضً الوطنً ٌمٌز بٌن حالتٌن 

 حالة سكوت او غموض التشرٌع الالحق من حٌث موقفه من المعاهدة 

 وحالة ثبوت نٌة المشرع بوضوح وصراحة فً مخالفة بنود المعاهدة السابقة 

  ففً الحالة االولى 

 بل انه اراد ضمنا االحتفاظ بها 00 ان المشرع لم ٌقصد مخالفة المعاهدة السابقة 00 ٌفترض القاضً الوطنً 

  00وتطبٌقها الى جانب تطبٌق احكام التشرٌع الالحق 

  00ومن ثم ٌسعى الى التوفٌق بٌن المعاهدة والتشرٌع الالحق 

  00وٌحقق القاضً ذلك  

  هً  00 ووسٌلة هذه االعمال 00 انما ٌترك مجاال إلعمالها 00على اساس ان كل تشرٌع ٌتنازع مع معاهدة سابقة

  --- استثناء الحالة التً ٌمكن فٌها تطبٌق المعاهدة من حكم التشرٌع الالحق

  00 وعلٌه ٌفترض القاضً 00فالمعاهدة ال تعقد اال فٌما بٌن دول معٌنة 

  هو تطبٌقه على االجانب ممن ال تكون بالدهم 00ان المقصود من التشرٌع الالحق الذي ٌتعارض مع المعاهدة 

  فال ٌسري علٌهم التشرٌع الالحق00 اما االجانب الذٌن ترتبط بالدهم بالمعاهدة 00طرفا فً تلك المعاهدة 

 

  اما فً حالة الثانٌة 

 فٌتعذر على القاضً الوطنً التوفٌق بٌن المعاهدة 00 وهً حالة وضوح نٌة المشرع فً مخالفة المعاهدة السابقة 

  00والتشرٌع الالحق على اساس النٌة المفترضة للمشرع 

  ٔثٌ 00الَٓا غٛش ٔاسدج فٙ ْزا انظذد فٛؼطش انماػٙ انٕؽُٙ اٌ ٚطثك انرششٚغ انالحك ًٔٚٓم انًؼاْذج انغاتمح 

 ثدٖ رنك ثنٗ ثٌ صضذًم دٔنضّ صذؼز ثنًغؤٔنٛز ثنذٔنٛز ثنًضشصذز ػهٗ ثالخالل دجنًؼجْذر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (6)ثنًذجػشر سلى

 

 ثنفشع ثنشثدغ

 ثثش ثنًؼجْذثس

 00تحدث المعاهدات  

  00اثرا بٌن الدول االطراف فٌها  

  الى دول لم تشارك فٌهافً بعض الحاالتوقد ٌمتد اثرها  

  ثثش ثنًؼجْذثس دجنُغذز ألؽشثفٓج0ثٔال 

 

  ثالنضضثو دضُفٛز ثنًؼجْذر0 1

  00 فهً تلزم جمٌع الدول التً صدقت او انضمت الٌها 00المعاهدة لها قوة القانون فٌما بٌن اطرافها 

 وعلى اطراف المعاهدة ان ٌتخذوا االجراءات الكفٌلة 00 تطبٌقا لقاعدة العقد شرٌعة المتعاقدٌن

 فان قصروا ترتبت علٌهم المسؤولٌة الدولٌة  00بتنفٌذها 

 كل معاهدة نافذة تكون ملزمة ألطرافها ) بقولها(26)وقد اكدت  هذا المبدأ اتفاقٌة فٌٌنا فً المادة

 (وعلٌهم تنفٌذها بحسن نٌة

 ًلكً ٌتحلل من االلتزامات التً تفرضها المعاهدة  00  وعلٌه ال ٌجوز ألحد االطراف ان ٌحتج بقانونه الداخل

 علٌه

 المتعلق بأحكام القانون الداخلً )46مع عدم االخالل بنص المادة )(27)وقد اشارت بذلك اتفاقٌة فٌٌنا بالمادة

 ((ال ٌجوز لطرف فً المعاهدة ان ٌتمسك بقانون الداخلً كسبب لعد تنفٌذ المعاهدة(بشان التصدٌق

 

  ثنُطجق ثاللهًٛٙ نضطذٛك ثنًؼجْذر ثنذٔنٛز0 2

 ًتصبح واجبة التطبٌق على كافة اقالٌم الدول 00 ان المعاهدة اذا اصبحت نافذة 00 القاعدة العامة تقض 

   00إال اذا نصت المعاهدة صراحة على خالف ذلك  00االطراف فٌها 

 وٌثبت ذلك بطرٌقة 00ما لم ٌظهر من المعاهدة قصد مغاٌر )(29 )وقد اكدت اتفاقٌة فٌٌنا ذلك بالمادة  

  ( تعتبر المعاهدة ملزمة لكل طرف فٌها بالنسبة لكافة اقلٌمه00اخرى  

 وٌكون ذلك 00 إال ان فً بعض االحوال تنص المعاهدة على عدم سرٌانها على هذا الجزء او ذاك من االقلٌم 

  00 بنص صرٌح فٌها

 معاهدات المساعدة المتبادلة التً تحدد االقالٌم التابعة للدول االطراف التً تستفٌد من نظام مثالها 

  00المساعدة 

 بشرط المستعمرات  )وكذلك بالنسبة للمعاهدات التً كانت تبرمها الدول االستعمارٌة والتً تعرف

مثل معاهدة  00 مدى سرٌان احكام المعاهدة على مستعمراتها 00وكانت تحدد فٌه الدول االستعمارٌة (

 دون ان ٌمتد 00 قصر سرٌان احكامها على االقلٌم الفرنسً فرنسا الذي قررت فٌه 00 حلف االطلسً

 الى مستعمراتها

 (ػذو سجؼٛز ثنًؼجْذثس) صطذٛك ثنًؼجْذر يٍ دٛث ثنضيج0ٌ 3

 هو عدم رجعٌة القواعد الدولٌة  00 شانه شان القانون الداخلً  00 االصل فً القانون الدولً العام

بمعنى انها ال تسري إال على الحاالت والعالقات التً تنشا بعد نفاذها  00وخاصة المعاهدات الدولٌة 

ما لم ٌظهر من ()28 )وقد اكدت اتفاقٌة فٌٌنا على مبدأ عدم رجعٌة  المعاهدات فً المادة 00

 00 فان نصوص المعاهدة ال تلزم طرفا فٌها 00المعاهدة قصد مغاٌر او ٌثبت  ذلك بطرٌقة اخرى 

 قبل تارٌخ دخول المعاهدة 00 أي مركز انتهى وجوده 00 او 00بشان أي تصرف او واقعة تمت 

 00وقد جرى النص على هذا المبدأ فً المعاهدات الدولٌة  00(دور النفاذ فً مواجهة الطرف االخر



 

 

اتفاقٌة التحكٌم  00 مثال ذلك 00االحالة على التحكٌم والتسوٌة القضائٌة  00ال سٌما معاهدات 

 اذ قضت بعدم تطبٌق نصوصها على 00 1925لوكارنو عام المبرمة بٌن فرنسا وألمانٌا فً 

 الخالفات الناجمة من وقابع تحققت قبل ابرام االتفاقٌة 

  00كما ان المحاكم الدولٌة قد اكدت على هذا المبدأ فً العدٌد من االحكام التً اصدرتها  

 فٙ انُضاع تٍٛ انَٕٛاٌ ٔتشٚطاَٛا حٕل لؼٛح 1953يثم انحكى انظادس يٍ يحكًح انؼذل انذٔنٛح ػاو 

 (ثٌ ثنًؼجْذر صذخم دٛض ثنضُفٛز يُز ثنضظذٚك ػهٛٓج)ايثاذٛانٕط ٔانز٘ جاء فّٛ

 إال ان هناك استثناءات نصت علٌها العدٌد من االتفاقات الخاصة بتقرٌر التعوٌض وفقا  00 هذا هو المبدأ

 لقواعد المسؤولٌة الدولٌة 

  بصدد انشاء هٌبة للفصل فً تعوٌض 1922مثل االتفاقٌة االلمانٌة االمرٌكٌة المعقودة فً برلٌن عام 

 المانٌا للوالٌات المتحدة على ما لحقها من اضرار خالل الحرب العالمٌة االولى

 

  أثر المعاهدات بالنسبة للغٌر0ثانٌا 

  وال ٌمتد اثرها الى دول لٌست طرفا فٌها 00بان المعاهدات الدولٌة ال تلزم إال عاقدٌها  تقضً القاعدة العامة 

  فالمعاهدة ال تكون مصدر حق او التزام للغٌر00 وهذا ما ٌطلق علٌه مبدأ نسبٌة المعاهدات 00

  00وقد اكد القضاء الدولً هذا المبدأ فً العدٌد من االحكام التً اصدرها   

  من 00 فً قضٌة كوروزو بٌن المانٌا وبولونٌا 1926من ذلك قرار محكمة العدل الدولٌة الدابمة عام 

  0ان المعاهدة ال تنشا حقوقا إال بٌن الدول األطراف 

  فقد ٌحصل ان تستفٌد دولة من معاهدة لٌست طرفا فٌها من ذلك 00غٌر ان هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ  

  شرط الدولة االكثر رعاٌة0 1

 00 اقامة االجانب 00 الكمركٌة 00 القنصلٌة 00 المالحة 00 التجارٌة 00االقتصادٌة  00 تنص بعض المعاهدات 

  00على اساس التعامل بالمثل  00العمل 

 باالستفادة 00 بان تسمح كل منهما لألخرى 00 وهو ان تتعهد الدولتان 00 على شرط الدولة االكثر رعاٌة 

 بالنسبة ألمر من االمور تم التعاقد بٌنهما 00 تمنحه فً المستقبل لدولة او دول غٌرهما 00من أي امتٌاز 

 علٌه

  على منحها حقوقا وامتٌازات لم ترد فً 00فإذا اتفقت احدى الدولتٌن المتعاقدتٌن بعد ذلك مع دولة ثالثة 

 الحق فً االستفادة من هذه الحقوق 00 كان للدولة الثانٌة الطرف فً المعاهدة 00المعاهدة المعقودة بٌنهما 

 أي بعبارة اخرى كان لها ان تستفٌد من اتفاق لٌست طرفا فٌه  00والمزاٌا استنادا الى الشرط المذكور 

 ودون ان تنضم الٌه 

  االشتراط لمصلحة الغٌر 0 2

 00لم ٌكن طرفا فً عقدها  بمقتضى عقود ٌجٌز القانون الداخلً للغٌر اكتساب الحقوق 

 وإذا كان القانون الدولً قد عرف هذا 00 والسؤال ما اذا كان القانون الدولً قد عرف هذا النظام 

 وهل ٌتمسك بالمعاهدة التً لم 00 فهل ٌشترط قبول الغٌر بالحقوق التً ترتبها المعاهدة  00النظام 

 لقد اجابت محكمة  اذا ما تم تعدٌلها او الغابها دون الحصول على رضاه المسبق ؟00ٌكن طرفا فٌها 

 فً النزاع الفرنسً 1932 عام  فً الحكم الذي اصدرته00العدل الدولٌة الدائمة على هذا التساؤل 

 00 والذي جاء فٌه 00فً قضٌة المناطق الحرة السوٌسري 

 ( بان المعاهدات التً تقرر احكاما لصالح دولة او عدة دول لٌست طرفا  00اذا كان من المتعذر القول

إال انه لٌس هناك ما ٌمنع من ان تتجه ارادة  00 بالمعنى الدقٌق(حقوقا) ترتب لهم بالضرورة00فٌها 

  بمعنى ان ترتب للدول الغٌر حقوقا مكتسبة ناشئة 00  من ترتٌب مثل هذا األثر00اطراف المعاهدة 

  التً لم تكن طرفا فٌها00عن هذه المعاهدة 



 

 

  ان معاهدة فٌٌنا ترتب حقوقا بالمعنى الدقٌق 00فقد وجدت المحكمة من ظروف قضٌة المناطق الحرة 

  فقررت بعدم امكان النٌل من حقوق سوٌسرا دون رضاها 00لصالح سوٌسرا 

 (36)وتبنت اتفاقٌة فٌٌنا ما قضت به محكمة العدل الدولٌة الدائمة فنصت علٌه فً المادة 

 

  المعاهدات التً ترتب التزامات على عاتق الغٌر 0 3

 ال ٌمكن ان تسري فً 00 بان المعاهدات  التً تنشا التزامات على عاتق دول الغٌر 00 القاعدة العامة تقضً 

  (35 )وقد بٌنت اتفاقٌة فٌٌنا ذلك فً المادة 00 مواجهتها بدون رضاها 

  وبٌن مجموعة الدول 00  لٌست طرفا فٌها بٌن الدولة التً تلتزم بمعاهدة اتفاق اضافًفالبد اذن من 

 00 ٌمثل االساس االرادي اللتزام الدولة الغٌر من ناحٌة 00االطراف فٌها 

 وقد 00 كما ان الغاء او تغٌٌر االلتزامات ال ٌتم إال برضا الدول االطراف والدولة الغٌر من ناحٌة اخرى 

  (37) اشارت بذلك اتفاقٌة فٌٌنا فً المادة

 

  المعاهدات المنظمة ألوضاع دائمة0 4

  ً00 ألمور تهم المجتمع الدولً المعاهدات الشارعةتلتزم الدول كافة باحترام المبادئ الواردة ف                                                            

 فان هذه 00 مثال المعاهدات المتعلقة بالمواصالت الدولٌة  00اذا ما استقرت هذه المبادئ فً العرف الدولً 

 00 فً المرور والمالحة على قدم المساواة بٌن اطراف المعاهدة وغٌر االطراف 00تعطً لغٌر موقعٌها حقوقا 

o  والمعاهدة 00 1900معاهدة بنما الموقعة بٌن برٌطانٌا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عام مثال ذلك 

 قد اعطت حقوقا للدول الغٌر 00  1903التً تلتها بٌن بنما والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عام 

  اوجبت ان تكون القناة حرة ومفتوحة للسفن الحربٌة والتجارٌة لجمٌع الدول00عندما 

 

 التً فرضت حٌاد سوٌسرا الدائم 1815كمعاهدة فٌٌنا لسنة  00 وهناك حاالت الحٌاد الدائم لبعض الدول  

   لكنه ٌسري فً مواجهة 00فان نظام الحٌاد ال ٌفرض نفسه على الدول الموقعة على المعاهدة فحسب 

  باعتبارها تتفق مع الصالح العام للجماعة الدولٌة00  فهذه المعاهدات ٌسري اثرها للغٌر00 جمٌع الدول

  

 ًومن هذا اٌضا المعاهدات التً تنظم االمن الجماع 

 على ان تسٌر الدول 00 على ان تعمل الهٌبة 00من مٌثاق االمم المتحدة  (6 ف2م )وهذا ما نصت علٌه 

 بقدر ما تقتضٌه ضرورة حفظ السلم واألمن الدولٌٌن 00غٌر االعضاء فٌها على مبادئ االمم المتحدة 

  ثالَؼًجو ثنالدك0 5

 ـ:ٌفرق الشراح بٌن 

  والمعاهدات المفتوحة 00المعاهدات المقفلة  

 ومن ثم ٌكون من الالزم النضمام الغٌر حصول 00 ال تحتوي على نص ٌبٌح انضمام الدول االخرى الٌها فالمقفلة 

 00مفاوضات مع االطراف االصلٌٌن وقبولهم لهذا االنضمام اما 

 وٌكون من حق 00 او قبولها لها 00 فهً التً تحتوي على نص ٌبٌح انضمام الغٌر الٌها 00 المعاهدات المفتوحة 

  0إال اذا نصت المعاهدة على خالف ذلك  00كافة الدول االنضمام للمعاهدات الجماعٌة العامة 

 

 

 

 

 
 



 

 

 (7)ثنًذجػشر ثنشلى

 ثنفشع ثنخجيظ

 صفغٛش ثنًؼجْذثس

 

 ًعلى المعنى الذي تتضمنه 00 ٌقصد به الوقوف 00  ان تفسٌر المعاهدات مثل تفسٌر أي نص قانون 
 000وسنبحث  00 والى تحدٌد نطاق النصوص الغامضة او المبهمة 00نصوصها 

 السلطة المختصة بالتفسٌر 
 ووسائل التفسٌر 
 

  ثنغهطز ثنًخضظز دجنضفغٛش0أٔال  

 

  والداخلً 00 الدولً 00ان تفسٌر المعاهدات ٌمكن ان تثار على الصعٌدٌن  
 

  ػهٗ ثنظؼٛذ ثنذٔن0ٙ 1

 ـ: فان التفسٌر ٌتم بطرٌقتٌن 00أي على صعٌد العالقات بٌن الدول االطراف فً المعاهدة  
 

  00 دجصفجق ثنذٔل ثألؽشثف 0أ 
 ثٔ                  ثنًزكشثس أ دضذجدل ثنكضخ أ ثصفجق يذغؾ ٚرخز شكم 00 دؼمذ ثصفجق صفغٛش٘                                 ٔرنك ثيج طشثدز

                                                         دشٔصٕكٕل ٚهذك دجنًؼجْذر

  :ػٍ ؽشٚك ثنمؼجء ثنذٔنٙ 0ب 
 ٌمكن 00 فان ذلك ٌإدي الى نشوء نزاع دولً 00فً حالة عدم توصل الدول االطراف على اتفاق على التفسٌر  

 بعرض الخالف على 00 وبصورة خاصة بالوسائل القضائٌة 00تسوٌته بكافة وسابل تسوٌة المنازعات الدولٌة 
 وتدخل 00الن المنازعات المتعلقة بتفسٌر المعاهدات تعتبر منازعات قانونٌة  00التحكٌم او محكمة العدل الدولٌة 

 بالتالً فً صمٌم اختصاص القضاء الدولً
 من النظام االساس لمحكمة العدل الدولٌة(36)وقد اكدت على ذلك المادة 
 

  ػهٗ ثنظؼٛذ ثنذثخه0ٙ 2

 ـ:ان التفسٌر الداخلً ٌتم بطرٌقتٌن 
 ـ: دٕثعطز ثنغهطز ثنضُفٛزٚز0أ 

 00 هو الذي ٌختص بتفسٌرها 00 أي ان الجهاز الذي عقد المعاهدة 
 وهذا االسلوب 00 عن طرٌق االحالة الٌها من المحاكم الداخلٌة 00اما بناء على طلب الطرف الثانً او  -

 المتضمنة تفسٌر 1953 مثال الكتب التً ارسلها وزٌر خارجٌة فرنسا عام 00كثٌر االستعمال فً فرنسا 
  1862عام لالتفاقٌة الفرنسٌة االسبانٌة المعقودة 

   دٕثعطز ثنغهطز ثنمؼجةٛز0ح 

 إال فً حاالت الفصل فً الدعوى المطروحة 00 ان معظم الدول ال تسمح لقضائها بتفسٌر المعاهدات 
 انتقاد 00 التدخل فً اعمال الحكومة او 00 لكً ال ٌإدي ذلك الى 00امامها والمتعلقة بمصالح االفراد  

 الدول االجنبٌة ولو بصورة غٌر مباشرة
 

  ٔعجةم ثنضفغٛش0ثجَٛج 

 

دونتها اتفاقٌة فٌٌنا لقانون  00  مجموعة من القواعد فً تفسٌر المعاهدات00استخلص التحكٌم والقضاء الدولٌٌن  
  00 33 -32-31 المعاهدات فً المواد



 

 

  التً تتبع فً تفسٌر المعاهدات 00 بالقواعد االصلٌة والمكملة 32-31وتتعلق المادتان 
  00بتفسٌر المعاهدات المحررة بؤكثر من لغة  33بٌنما تتعلق المادة  

 00وسنعرض الى شرح هذه المواد الثالث 

  ثنًذجدا ثنًضذؼز فٙ صفغٛش ثنًؼجْذثس ثنذٔنٛز0 1

 

  المبادئ الواجب اتباعها عند تفسٌر معاهدة ما 00من اتفاقٌة فٌٌنا  (31)تضمنت الفقرة االولى من المادة 
 وفً ضوء 00 فً االطار الخاص بها 00 طبقا للمعنى العادي أللفاظ المعاهدة 00تفسر المعاهدة بحسن نٌة )فقررت

 ( والغرض منها00موضوعها 
 ًـ:ٌتضح من النص ان هناك اسسا ثالثة ٌنبغً االستناد الٌها فً عملٌة التفسٌر ه 

  00انتهاج مبدأ حسن النٌة 
  00تفسٌر المعاهدة طبقا للمعنى العادي أللفاظها  
  00تفسٌرها فً حدود االطار الخاص بها  

 

  صفغٛش ثنًؼجْذر ٔفمج نًذذأ دغٍ ثنُٛز0أ 

  الذي ٌقضً بالبحث عن االمور التً 00 هو مبدأ حسن النٌة 00من المبادئ االساسٌة التً تسود تفسٌر المعاهدات 
  00ارادت االطراف قولها حقٌقة 

  من ان تفسٌر نصوص المعاهدة 00 1956وقد اكد معهد القانون الدولً ذلك فً القرار الذي اتخذه عام 
 ٌجب ان ٌكون بموجب حسن النٌة

  كما ان القضاء الدولً قد اكد هذا المبدأ 
  سٌلٌسٌا العلٌا  فً قضٌة المصالح االلمانٌة فً 1926عام مثال حكم محكمة العدل الدولٌة الدابمة

 البولونٌة
 

  صفغٛش ثنًؼجْذر ؽذمج نهًؼُٗ ثنؼجد٘ ألنفجظٓج 0ح 

  منشإها االختالف بٌن االطراف فً تقدٌر معنى االلفاظ 00ان اغلب المنازعات التً تثار عند تطبٌق المعاهدات 
  00واالصطالحات التً تتضمنها المعاهدة 

 00 بان تكون طبقا للمعنى العادي 00  فان اتفاقٌة فٌٌنا تقض00ً  ولتوضٌح معنى االلفاظ 
  دون محاولة 00 فٌجب الوقوف عند هذا المعنى 00 ومعناه مألوف 00  اذا كان واضحا وهذا ٌعنً ان النص 

إال اذا ثبت ان نٌة االطراف  00 عن طرٌق اعطاء االلفاظ معانً اخرى غٌر المعتاد علٌها 00التوسع فً التفسٌر 
 قد اتجهت الى ذلك 

  فً كرٌنادا  فً دورته المنعقدة 1956وقد اكد معهد القانون الدولً ذلك عام 
  تفسٌر االلفاظ طبقا للمعنى العادي او 00كما ان القضاء الدولً قد أشار فً العدٌد من االحكام التً اصدرها الى 

 الطبٌعً 
  بشان اختصاص 1950محكمة العدل الدولٌة عام من ذلك الرأي االستشاري الذي اصدرته 

  بقبول الدول فً عضوٌة االمم المتحدة00الجمعٌة العامة 
 

   صفغٛش ثنًؼجْذر فٙ ثالؽجس ثنخجص دٓج 0ج 

  وكؤنه مستقل عن باقً النصوص 00 كل نص على حده 00انه ٌنبغً إال تفسر نصوص المعاهدة  00ٌقصد بذلك 
  وأال جاءت مبتورة المعنى غٌر مستقٌمة الداللة 00 وإنما ٌنبغً ان تكمل النصوص بعضها بعضا  00االخرى 
  ٌجب ان ٌبحث عنه فً نطاق اطار المعاهدة بؤكمله 00وبعبارة اخرى ان تفسٌر النص 

 

  00وقد درجت المحاكم الدولٌة على االخذ بهذا المبدأ فً العدٌد من احكامها من ذلك 



 

 

  بشان  اختصاص منظمة 1922محكمة العدل الدولٌة الدائمة عام الرأي االستشاري الذي اصدرته 
  0 (ان المعاهدة ٌجب ان تقرا ككل)العمل الدولٌة  بتنظٌم العمل فً الزراعة حٌث جاء فٌه

 00 كما ان التحكٌم سار بهذا االتجاه من ذلك 
  بشان تفسٌر االصطالح1963القرار التحكٌمً عام ( roche orient p) الوارد فً االتفاق

 1946الجوي االمرٌكً الفرنسً المعقود عام 
 

 00 وٌشمل االطار الخاص بالمعاهدة اٌضا  
  و الدٌباجة 00 الخاصة بالمعاهدة 00 والمبادئ 00 واألهداف  00 االسباب 00الدٌباجة التً تتضمن عادة 

 وعلى المفسر ان ٌدخل فً اعتباره ما هو ثابت فً الدٌباجة من اهداف 00جزءا ال ٌتجزأ من المعاهدة 
 ومبادئ

  ومن المالحظ ان المحاكم الدولٌة تهتم كثٌرا بالرجوع الى الدٌباجة فً حاالت التفسٌر المعروضة علٌها
 بشان اختصاص 1922من ذلك الرأي االستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدولٌة الدابمة عام  00

 منظمة العمل الدولٌة 

 ٌشمل باإلضافة الى00 فان االطار الخاص بالمعاهدة لغرض التفسٌر 00  وإضافة الى ما تم ذكره  
  :ٌشمل ما ٌأتً 00 والملحقات  00 الدٌباجة  00نص المعاهدة و 

 

  تًُاعثح ػمذ ْزِ انًؼاْذج 00 ٔٚكٌٕ لذ ػمذ تٍٛ االؽشاف جًٛؼا  00  أ٘ ثصفجق ٚضؼهك دجنًؼجْذر 0 1

  ٔلثهرٓا االؽشاف االخشٖ كٕثٛمح نٓا طهح تانًؼاْذج00 تًُاعثح ػمذ انًؼاْذج  00 ثٚز ٔثٛمز طذسس ػٍ ؽشف ثٔ ثكثش 0 2
 00  ٚؤخز دجالػضذجس ثنٗ ججَخ ثالؽجس ثنخجص دجنًؼجْذر00  يٍ ثصفجلٛز فُٛٛج  31  و 3 كًج لشسس ف 0 3 

  أ٘ اذفاق الحك تٍٛ االؽشاف تشاٌ ذفغٛش انًؼاْذج أ ذطثٛك احكايٓا0أ 

  أ٘ يغهك الحك فٙ ذطثٛك انًؼاْذج ٚرفك ػهّٛ اؽشاف تشاٌ ذفغٛشْا0ب 

  اٚح لٕاػذ فٙ انمإٌَ انذٔنٙ نٓا طهح تانًٕػٕع ًٚكٍ ذطثٛمٓا ػهٗ انؼاللح تٍٛ االؽشاف0ج 
 

 (ثالػًجل ثنضذؼٛشٚز) ثنٕعجةم ثنًكًهز دجنضفغٛش0 2

  خالفا فً الرأي بٌن 00  لالستعانة بها فً تفسٌر المعاهدات الدولٌة00تثٌر مسالة الرجوع الى االعمال التحضٌرٌة 
  والدولً 00فقهاء القانون الداخلً 

 00 فعلى الصعٌد الداخلً  نجد 
 ًبٌنما 00 ٌجٌز الرجوع الى االعمال التحضٌرٌة كوسٌلة من وسابل التفسٌر 00  الفقه الالتٌن  
  ًٌمنع االستعانة بها لهذا الغرض 00الفقه االنكلوسكسون  

 

   ً00وقد انتقل هذا الخالف الى القانون الدول 
 نظرا لما تحتوٌه من امكانٌة الكشف عن المقاصد الحقٌقٌة 00 ٌجٌز الرجوع لألعمال التحضٌرٌة  00  فهناك رأي 

 ألطراف التعاقد 
  00 تسبق تحرٌر المعاهدة  00لما تمثله من مقدمة طبٌعٌة 
   أهدافهم00 بما ٌتفق ومصالح االطراف و 00وما تبٌنه من جهد فً اختٌار النصوص وصٌاغتها  
   لالستفادة منها بما تتضمنه من اٌضاحات سبق ان  00ومن ثم فان الحكمة تقضً ضرورة الرجوع الٌها

 اعرب عنها االطراف عند تحدٌد حقوقهم والتزاماتهم 
  00حرصا على عدم التزام الدول االطراف فً هذه االرتباطات القانونٌة  00وهناك رأي اخر ٌمنع هذا الرجوع 

 بما لم تساهم به  من هذه االعمال
 

 ًلتحدٌد وتعٌٌن المعنى 00 فانه ٌمٌل بوجه عام الى االعتماد على االعمال التحضٌرٌة  00 اما القضاء الدول 
  اذا عجزت الوسابل السابقة عن تحقٌق ذلك 00القانونً 



 

 

  بشان معاملة الرعاٌا  1932 الرأي ااستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدولٌة الدابمةمثال ذلك
  الدانتزٌغالبولونٌٌن المقٌمٌن فً

 حٌث اجازت الرجوع الى االعمال 00 32المادة  جاءت مإٌدة لذلك كما فً 00 اما اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات 
 ـ : الى31التحضٌرٌة لتحدٌد المعنى اذا ادى التفسٌر وفقا للمادة 

 دمجء ثنًؼُٗ غجيؼج ثٔ غٛش ٔثػخ  0أ 

 ثٔ ثدٖ ثنٗ َضٛجز غٛش يُطمٛز ثٔ غٛش يؼمٕنز 0ب 

 

  صفغٛش ثنًؼجْذثس ثنًذشسر دأكثش يٍ نغز0 3

 00 وكثٌرا ما تختلف مدلوالت الفاظ هذه اللغات عن بعضها 00تحرر المعاهدات فً الوقت الحاضر بلغات متعددة  
  مما قد ٌثٌر الخالف بٌن االطراف حول تفسٌرها

   فً حالة اتفاق االطراف على جعل احدى اللغات التً حررت بها 00غٌر ان مثل هذا الخالف ٌمكن تالفٌه 
 المعاهدة المرجع الذي ٌعول علٌه عند حصول خالف حول التفسٌر للنص من النصوص

 سان جرمان ، نبولً ، ترٌانو )كما هو الحال فً معاهدات الصلح التً تلت الحرب العالمٌة االولى
   00 التً حررت باللغات االنكلٌزٌة والفرنسٌة واالٌطالٌة

  والتً نص فٌها انه فً حالة وجود اختالف فً المعنى بٌن هذه اللغات فان النصوص المحررة
  00باللغة الفرنسٌة هً التً ٌعول علٌها 

 00 لٌس كذلك دائما 00 غٌر ان ما ٌجري العمل علٌه حالٌا  
  وٌنص صراحة على اعتبار جمٌع اللغات التً استعملت فً 00اذ كثٌرا ما ٌتم تحرٌر المعاهدات بعدة لغات 

  00تحرٌر تلك المعاهدة لها قوة رسمٌة متساوٌة 

o  كما هو الحال فً مٌثاق االمم المتحدة حٌث حرر بخمس لغات هً االنكلٌزٌة والروسٌة والصٌنٌة
منه ان هذه اللغات هً لغات المٌثاق الرسمٌة  ( 111) ونص فً المادة00 واالسبانٌة والفرنسٌة

 على وجه سواء 
o فان التفسٌر فً هذه الحالة  00 فإذا كان هناك اختالف بالمعنى نتٌجة الختالف اللغات المستعملة

00  
ٌجب ان ٌتم على اساس المعنى الضٌق الذي ٌستجٌب للمعانً المثبتة فً النصوص المحررة فً 

 اللغات المستعملة جمٌعا 

o   00ٌؤدي الى معنى واسع   00أي اذا كان النص المحرر بإحدى اللغات الرسمٌة  
o 00  وكان النص المطبق المحرر بلغة رسمٌة اخرى ٌإدي الى معنى ضٌق  
o اذا هو المعنى الذي ثبت ان  00 فان التفسٌر النص ٌجب ان ٌتم على اساس المعنى االخٌر

 0 النصٌن متفقان على نطاقه
 

  فً قضٌة مافروماتس1924عام وقد اخذت محكمة العدل الدولٌة الدابمة بهذا الرأي فً حكمها  
  فقد عالجت مسألة تفسٌر المعاهدات المحررة بأكثر من لغة فً 00اما اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات 

اذا اعتمدت المعاهدة بلغتٌن او اكثر ٌكون لكل نص من نصوصها نفس الحجٌة ، ما  - 1)ونصها(33)المادة
نص المعاهدة الذي  - 2لم تنص المعاهدة او ٌتفق االطراف على انه عند االختالف تكون الغلبة لنص معٌن 

ٌصاغ بلغة غٌر اللغات التً اعتمد بها ال ٌكون له نفس الحجٌة إال اذا نصت المعاهدة او اتفق االطراف 
عندما  - 4ٌفترض ان أللفاظ المعاهدة نفس المعنى فً كل نص من نصوصها المعتمدة  - 3على ذلك 

 ٌإخذ بالمعنى الذي 32-31تكشف المقارنة بٌن النصوص عن اختالف فً المعنى لم ٌزله تطبٌق المادتٌن 
ٌتفق مع موضوع المعاهدة والغرض منها وٌوفق بقدر االمكان بٌن النصوص المختلفة فٌما عدا حالة ما 

 (ٌكون ألحد النصوص الغلبة وفقا للفقرة االولى
 

 
 

 

 



 

 

 
  (8)ثنًذجػشر سلى

 ثنفشع ثنغجدط

 صؼذٚم ثنًؼجْذثس

 فقد اولى عهد عصبة االمم اهتماما بالغا 00 ان مشكلة تعدٌل المعاهدات كانت محل اهتمام الجماعة الدولٌة 

 بالمعاهدات التً تغٌرت ظروفها

 الى اعادة النظر فً 00 فً ان تدعو الدول من وقت آلخر 00على حق الجمعٌة العامة (19)فنص بالمادة 

 المعاهدات التً اصبحت غٌر صالحة للتطبٌق

 ـ: لذلك سنبحث 00وتتضمن المعاهدات فً الوقت الحاضر نصوصا خاصة بالتعدٌل  

 اوال المبادئ العامة 

 ثم تعدٌل المعاهدات المتعددة االطراف 

 وأخٌرا النصوص التً تضمنتها اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات 

 

  ثنًذجدا ثنؼجيز 0ثٔال 

 ـ: فإذا كانتباتفاق االطراف فان التعدٌل المعاهدة ٌكون 00 فً حالة غٌاب النص أالتفاقً 

 00 وبموجبه تتفق الدولتان على 00 فان اتفاقا جدٌدا ٌبرم 00 ثنائٌة  

  بعقد معاهدة جدٌدة تحل محل المعاهدة السابقة بكاملها00استبدال نص معلوم بنص جدٌد او  

 فان التعدٌل                                                       00 وال ٌوجد نص فٌها ٌبٌن طرٌقة تعدٌلها 00 اما اذا كانت متعددة االطراف 

  ٌتم وفقا لقاعدة اغلبٌة الثلثٌن

 ٌجوز تعدٌل المعاهدة باتفاق االطراف ، )بنصها( 39 )وقد بٌنت اتفاقٌة فٌٌنا ذلك فً المادة

 ما لم تنص المعاهدة على غٌر 00وتسري القواعد الواردة فً الباب الثانً على مثل هذا االتفاق 

 (ذلك

  00وهكذا فان االتفاق المعدل وفقا لهذه المادة ٌخضع للقواعد العامة المتعلقة بإبرام المعاهدات  

 00 ال ٌلزم جمٌع االطراف االشتراك فً تعدٌل المعاهدة 00 ومن المالحظ اٌضا ان هذا النص 

 ولٌس االتفاق بٌن جمٌع االطراف  00وإنما ٌتحدث عن االتفاق بٌن االطراف 

 

  صؼذٚم ثنًؼجْذثس ثنًضؼذدر ثالؽشثف0ثجَٛج 

 00 ألنها تضع قواعد عامة تهم عدد كبٌر من الدول 00  ان تعدٌل المعاهدات المتعددة االطراف له اهمٌة خاصة 

  وان تعدٌلها ٌجب ان ٌكون تبعا للظروف والحاجة 00ودون ان تحدد فً الغالب مدة لسرٌانها 

  00وتتضمن المعاهدات المتعددة االطراف عادة  

  وفً كثٌر من الحاالت تنص هذه المعاهدات على تدخل 00نصوص تبٌن االجراءات التً تتبع فً تعدٌلها 

 المنظمات الدولٌة فً اجراء التعدٌل 

  ومن ثم تدخل المنظمات الدولٌة فً اجراء التعدٌل 00لذا سندرس تعدٌل المعاهدات بٌن اطرافها   

 

  صؼذٚم ثنًؼجْذثس دٍٛ ثنذٔل ثالؽشثف0 1

 إال ان االحكام التً 00 هم الذٌن ٌباشرون اجراء التعدٌل 00 ان الدول االطراف فً المعاهدة  00 القاعدة العامة 

  00تتضمنها هذه المعاهدات فٌما ٌتعلق بتعدٌلها تختلف من معاهدة الى اخرى 

   دؼغ ثنًؼجْذثس صًُغ ثجشثء صؼذٚهٓج إال دؼذ يؼٙ يذر يٍ صطذٛك ثنًؼجْذر0أ 



 

 

  على عدم جواز اجراء التعدٌل إال بعد مضً خمس )(29 )  التً نصت فً المادة1936مثل اتفاقٌة مونترو لعام

 (سنوات من تارٌخ دخول االتفاقٌة دور النفاذ

  نهُظش فٙ ثيكجَٛز صؼذٚم ثنًؼجْذر00دؼغ ثنًؼجْذثس صُض ػهٗ ػمذ يؤصًشثس دٔسٚز كم خًظ عُٕثس  0ب 

  1968مثل معاهدة حظر انتشار االسلحة النووٌة لعام  

 

  دُجء ػهٗ ؽهخ ثهث    00دؼغ ثنًؼجْذثس صخٕل جٓز ثالٚذثع يًٓز ثنذػٕر ثنٗ ػمذ يؤصًش نهضؼذٚم  0ج 

           ػذد ثنذٔل ثالؽشثف فٛٓج

 حول حظر التجارب النووٌة00 1963موسكو لعام من اتفاقٌة ( 2 )مثل المادة  

  ٚكٌٕ دجألغهذٛز00ثٌ ثػضًجد ثصفجق ثنضؼذٚم ٔدخٕنّ دٔس ثنُفجر  0د 

   من اتفاقٌة انتشار االسلحة ( 8/2 ) تتطلب موافقة دول معٌنة لنفاذ التعدٌل مثل المادة00لكن هناك معاهدات

 على ان ٌكون 00  تصدق علٌه اغلبٌة الدول االطراف  و توافق  التً اشترطت إلقرار التعدٌل ان 00النووٌة  

 من بٌنهم الدول النووٌة االطراف فً االتفاقٌة

 

   صذخم ثنًُظًجس ثنذٔنٛز فٙ ثجشثء ثنضؼذٚم0 2

ـ :ٌجب التمٌٌز بٌن ثالثة انواع من المعاهدات وهً 

  اشراف المنظمة الدولٌةتحتالمعاهدات التً تبرم  

  المنظمة الدولٌةفًالمعاهدات التً تبرم  

  0 للمنظمات الدولٌة المنشئةالمعاهدات   

 

 المعاهدات التً تبرم تحت اشراف المنظمات الدولٌة  - أ

  تإدي الى تدخل المنظمة فً اجراء التعدٌل 00المعاهدة التً تبرم تحت اشراف المنظمة الدولٌة  

   ًولكن هذا ال ٌعنً ان  00 التً ابرمت تحت اشراف االمم المتحدة 00من ذلك جمٌع اتفاقات تدوٌن القانون الدول

  00 وإنما الدول لوحدها هً التً تستطٌع تقرٌر ذلك 00  االمم المتحدة هً التً لها اهلٌة تعدٌل المعاهدة

  وقد تدعو الى 00 االستجابة لطلب التعدٌل  00 بتقرٌر فٌما اذا كان مناسبا اوال 00ولكن الجمعٌة العامة تختص 

  00مإتمر لٌتولى دراسة مسالة التعدٌل 

  تتدخل فً اجراء تعدٌل معاهدة بٌن الدول00وعلى أي حال ان هذا النص جعل المنظمة الدولٌة  

 

  المعاهدات التً تبرم فً المنظمات الدولٌة - ب

 هو الذي له 00فان مجلس ادارة منظمة العمل الدولٌة    00  لتعدٌل اتفاقات العمل الدولٌة مثال 

 اعداد واعتماد اتفاق 00 ثم ٌتولى مإتمر عام منظمة العمل الدولٌة  00حق االقتراح للتعدٌل 

 التعدٌل 

 ثنًؼجْذثس ثنًُشتز نهًُظًجس ثنذٔنٛز - 3 

  بما فً ذلك  00بدقة جمٌع النواحً القانونٌة المتعلقة بتعدٌلها  00تنظم المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولٌة

ـ : وٌقضً التعدٌل مثل هذه المعاهدات توافر عنصرٌن هما00اثار التعدٌل 

  واتفاق الدول االعضاء من ناحٌة اخرى00اتفاق اجهزة المنظمة الدولٌة من ناحٌة  

 وتمر اجراءات التعدٌل بمرحلتٌن 

 هً مرحلة التصوٌت على التعدٌل داخل الهٌبة او المإتمر 00  االولى  

 باعتباره شرطا لدخوله دور النفاذ 00 هً مرحلة التصدٌق على اتفاق التعدٌل   00 والثانٌة  

 ًوالنصوص التً تتضمنها المعاهدات تختلف من معاهدة الى اخرى االمر الذي ٌقتضً بٌان ما ٌأت: 



 

 

 00هناك معاهدات تمٌز بٌن  -1

  وإعادة النظر بالمعاهدة ككل00التعدٌل   

 109 ) وفً المادة00على التعدٌل  (108)فً المادة نص 00 مٌثاق االمم المتحدة 00  مثال 

 على اعادة النظر (

 لتقرٌر نوع من االستقرار للمنظمة مثل 00  هناك معاهدات تمنع اجراء تعدٌلها خالل فترة معٌنة 

عدم السماح بتقدٌم طلبات لتعدٌل المعاهدة  ( 12 ) قررت فً المادة1948معاهدة حلف االطلسً لعام 

 إال بعد مضً عشر سنوات من دخول المعاهدة حٌز التنفٌذ 00

  

 دخٕل ثنضؼذٚم دٔس ثنُفجر - 3

 

 : ثنضؼذٚم دجإلجًجع 0أ 

 حتى ٌمكن تجنب اعتراض الدول على ما قد 00 هناك معاهدات تتطلب اجماع الدول االعضاء على التعدٌل 

  00ٌتم من تعدٌالت لم توافق علٌها  

 اذ ٌتعٌن تصدٌق الدول على التعدٌل حتى ٌسري 00  واشتراط االجماع ٌتعلق عادة بسرٌان التعدٌل 

 من معاهدة الجماعة االوربٌة للفحم والصلب  (3 -236م  ) مثال00فً مواجهتها 

  كحلف00وٌظهر اشتراط االجماع لدخول التعدٌل دور النفاذ بجالء فً المعاهدات الخاصة باألحالف  

  حلف وارشو او االطلسً

  (17م )كما هو الحال فً صندوق النقد الدولً 00وقد ٌكون التعدٌل قاصر على تعدٌل مسائل معٌنة 

 

  ثنضؼذٚم دأغهذٛز ثنثهث0ٍٛح 

  إال ان هذا التعدٌل ال  00 بقاعدة اغلبٌة الثلثٌن إلجراء التعدٌل 00تؤخذ معظم المعاهدات المنشبة للمنظمات الدولٌة

  الدول االعضاء ثلثا إال اذا صدقت علٌه 00  ٌصبح نافذا

 ومثال ذلك مٌثاق منظمة الصحة العالمٌة 

  ثنضؼذٚم دأغهذٛز يؼُٛز0ج 

  تصدٌق الدول الخمس الكبرى علٌه مثال ذلك مٌثاق االمم المتحدة الذي اشترط لنفاذ التعدٌل 

 

 اثر التعدٌل بالنسبة للدول التً ال تصدق علٌه  -4

 ـ:تقسم التعدٌالت من حٌث اثارها الى نوعٌن ربٌسٌن 

  تعدٌالت تلزم جمٌع الدول االعضاء 

 وتعدٌالت ال تلزم إال الدول التً قبلته 

  ثنضؼذٚالس ثنضٙ صهضو جًٛغ ثنذٔل ثالػؼجء 0أ 

 اذا ما صدقت علٌها 00 ضاءتنص مواثٌق بعض المنظمات الدولٌة على سرٌان التعدٌالت على جمٌع الدول االع 

 اغلبٌة الدول االعضاء 

  تصبح ملزمة لجمٌع الدول االعضاء بما فٌهم الدول 00 ثلثا اعضاء المنظمةأي ان التعدٌالت التً ٌصدق علٌها 

 التً لم تصدق على التعدٌالت 

 (108 )ومثالها مٌثاق االمم المتحدة فً المادة  

 بوصفها تشرٌعات ال ٌستثنى منها الممتنعون عن  00 تعبٌر التعدٌالت المشرعة وقد اطلق على هذه التعدٌالت

 المصادقة علٌها 



 

 

 

  ثنضؼذٚالس ثنضٙ ال صهضو إال ثنذٔل ثنضٙ لذهض0ّح 

 إال فً مواجهة الدول التً 00 على عدم سرٌان التعدٌالت 00        تنص مواثٌق بعض المنظمات الدولٌة  

 أي انها ال تلزم إال هذه الدول كما هو الحال فً جامعة الدول العربٌةصدقت  علٌها 

 

  ثالَغذجح ٔعذخ ثنؼؼٕٚز0ج 

 تنص بعض المواثٌق على حق الدول التً ال توافق على التعدٌل من االنسحاب من المنظمة  

 من مٌثاق جامعة الدول العربٌة ( 19م  )مثالها 

 كما تقرر بعضها سحب العضوٌة من الدول التً لم توافق على التعدٌل 

 الخاصة بإنشاء منظمة الطٌران المدنً الدولٌة1944من معاهدة شٌكاغو لعام ( 94 )مثالها المادة  

 

  صطذٛك ثجشثءثس ثنضؼذٚم 0 5

  لقد جرى تعدٌل مواثٌق العدٌد من المنظمات الدولٌة من ذلك 

  مواثٌق منظمة الطٌران المدنً الدولٌة 

 ومنظمة الصحة العالمٌة 

 والعمل الدولٌة  

 (108 ) كما ان مٌثاق االمم المتحدة قد تم تعدٌله مرتٌن طبقا للمادة  

  1965وكذلك مواثٌق الجماعة االوربٌة قد عدلت اٌضا فً عام 

 

 

 

 

 

 (9)ثنًذجػشر سلى

 ثنفشع ثنغجدغ 

 ثَضٓجء ثنًؼجْذثس

 

 :هناك عدة حاالت النتهاء المعاهدات وكما ٌؤتً 

  ثَضٓجء ثنًؼجْذثس يٍ صهمجء َفغٓج0أٔال 

 ـ:ذُرٓٙ انًؼاْذج يٍ ذهماء َفغٓا فٙ انحاالخ االذٛح

 

  دضُفٛز ثنًؼجْذر صُفٛزث صجيج 0 1

 00وهذه هً الوسٌلة الطبٌعٌة إلنهاء المعاهدات  

  وقامت 00 انشؤت لكلٌهما حقوق وفرضت علٌهما التزامات معٌنة 00فإذا عقدت دولتان معاهدة معٌنة 

 فان المعاهدة تصبح منتهٌة بإتمام التنفٌذ 00الدولتان بتنفٌذ احكامها كلٌا 

 ال ٌحول دون االستشهاد بها كوثٌقة مثبتة لاللتزام الذي تم تنفٌذه اذا كان هناك 00 غٌر ان انهاء المعاهدة بتنفٌذها 

 ما ٌدعو الى ذلك



 

 

  دجَضٓجء ثالجم ثنًذذد نغشٚجٌ ثنًؼجْذر 0 2

 ولم ٌجدد المعاهدة اطرافها 00 فإذا حل هذا االجل 00 انها تسري ألجل معٌن 00اذا كان منصوص فً المعاهدة  

 زالت المعاهدة وانقضت

  ػهٗ ثٌ صذممّ ٚهغٛٓج 00 دضذمٛك ششؽ فجعخ يُظٕص فٙ ثنًؼجْذر 0 3

 على ان ٌستفتً سكان 00 على ان تتنازل احدهما لألخرى عن اقلٌم معٌن 00كما لو اتفقت دولتان فً معاهدة  

 00 وتم هذا االستفتاء بالفعل واختار سكان االقلٌم العودة الى الدولة المتنازلة 00االقلٌم فً مصٌرهم بعد مدة معٌنة  

 فان احكام المعاهدة التً وضعتهم تحت سٌادة الدولة الثانٌة تزول وتنقضً فً مثل هذه الحالة

  ثم معاهدة فرساي اذ وضع تحت اشراف عصبة االمم بموجب 00 إلقلٌم السار 00مثال ذلك ما حدث 

  فاختاروا االنضمام أللمانٌا00 1935سنة استفتى سكان السار 

  دجعضذجنز صُفٛز َظٕص ثنًؼجْذر 0 4

 كانت الدولة الثالثة فً حل من 00 ثم نشبت حرب بٌن اثنٌن منها 00كما لو عقدت معاهدة تحالف بٌن ثالث دول  

 ألنه ٌستحٌل علٌها القٌام بتنفٌذ نصوص المعاهدة 00هذه المعاهدة 

  فُجء ثنشب يذم ثنًؼجْذر 0 5

  ثم اختفت الجزٌرة نتٌجة حادث طبٌع00ًكما لو ابرمت دولتان معاهدة لتنظٌم حقوق كل منهما على جزٌرة   

  دضٔثل ثدذ ثؽشثف ثنًؼجْذر0 6

 ٌجب ان نمٌز بٌن المعاهدات الثنائٌة والمعاهدات الجماعٌة 

  تزول ونقضً بزوال احدى الدولتٌن المتعاقدتٌن 00فبالنسبة للمعاهدات الثنائٌة 

  لضم 00 ثم زالت احدى الدولتٌن المتعاقدتٌن وفقدت الشخصٌة الدولٌة 00كما لو عقدت دولتان معاهدة 

 فان المعاهدات التً عقدتها الدولة التً فقدت الشخصٌة 00دولة ثالثة لها او لتقسٌم اقلٌمها بٌن بعض الدول  

  تزول وتنقضً 00 الدولٌة

 فهً تبقى قابمة بالنسبة للدول ال ٌؤثر على كٌانها فان زوال احد اطرافها 00 اما المعاهدات الجماعٌة  

 االخرى المتعاقدة

 

 

  دشػج ثنطشف0ٍٛثجَٛج 

 كؤن ٌعقد الطرفان 00 ضمنا 00 بان ٌتفق الطرفان فً المعاهدة على انهابها او 00 صراحةوالرضا اما ان ٌكون  

 بحٌث تحل الثانٌة محل االولى  00معاهدة جدٌدة فً نفس موضوع المعاهدة االولى 

  دئسثدر ثدذ ثنطشفٍٛ ٔدذِ 0ثجنثج 

 ـ: وذلك00 ولو لم ٌرضى الطرف اآلخر 00 ألحد طرفً المعاهدة ان ٌنهٌها 

  بفسخ المعاهدة فً حاالت معٌنة00بالتخلً او االنسحاب او  

  : ثالَغذجح0 1

 بعد اعالن الطرف االخر 00 تنص على امكان االنسحاب ألحد الطرفٌن 00 فً المعاهدات التً جائزاالنسحاب  

 شرط اتباع ما نصت علٌه المعاهدة 00 عدت المعاهدة منتهٌة فإذا ما اعلن احد طرفً المعاهدة انسحابه 00بذلك 

 من شروط خاصة بذلك

 

  00 واالنسحاب غٌر جائز 



 

 

  فال ٌجوز االنسحاب ما لم ٌقبل الطرف 00 على انها تنتهً بانقضاء اجل معٌن 00اذا كان منصوصا فً المعاهدة 

 االخر بذلك

  على ان الغرض منها تنظٌم حالة دائمة 00كذلك المعاهدات التً ٌنص فٌها صراحة  

  وال ٌمكن حلها إال برضا الطرفٌن00 فال ٌجوز االنسحاب فٌها 00كمعاهدات الحدود  

 

 وإذا كانت المعاهدة ال 00  فتظل المعاهدة نافذة فً حق باقً اطرافها 00 اما فً المعاهدات متعددة االطراف 

  00   االنسحاب منهااو الغائها اوانهائها تتضمن نصا بشان 

  إال بعد موافقة الدول االخرى فٌها 00فانه ال ٌمكن االنسحاب منها او الغابها بعمل انفرادي  

  من المبادئ االساسٌة فً القانون الدولً ان الدولة ال ) هذا المبدأ بنصه1871وأكد بروتوكول لندن لسنة

ٌمكنها التحلل من االلتزامات التً ترتبها المعاهدة إال بعد موافقة االطراف المتعاقدة عن طرٌق االتفاق 

 منها( 56)وأشارت بذلك  اٌضا اتفاقٌة فٌٌنا فً المادة(الودي

  فغخ ثنًؼجْذر0 2

 ـ:ٌجوز لدولة تكون طرفا فً معاهدة ان تعلن 

  جزئٌا  او كلٌا وقف تنفٌذ احكام المعاهدة 00عدم التزامها بما ورد فٌها او 

  وٌشترط ان ٌكون االخالل جوهرٌا  00وذلك اذا اخل الطرف االخر بالتزاماته المقررة فً المعاهدة 

 (60 )وقد اكدت اتفاقٌة فٌٌنا ذلك فً المادة 

   ثنضغٛٛش ثنجْٕش٘ فٙ ثنظشٔف0 3

 00 ثم ٌحدث ان تتغٌر تلك الظروف بعد ذلك  00 قد تبرم فً ظل ظروف معٌنة 00 ان المعاهدات الدولٌة 

 على نحو 00 بمدى االلتزامات المتبادلة بٌن طرفٌها او اطرافها اخالالبحٌث تحدث   00تغٌٌرا جوهرٌا  

  00بالنسبة ألحد او بعض اطرافها  00ٌجعل االستمرار بااللتزام بها غٌر ممكن 

 فهل ٌجوز للدولة ان تنسحب من المعاهدة المرتبطة بها ؟

 استنادا الى التغٌٌر 00 جواز انهاء المعاهدات او االنسحاب منها 00 ( 62 )لقد اقرت اتفاقٌة فٌٌنا فً المادة 

 :الجوهري فً الظروف اذا توافر الشرطان التالٌان

  السذؼاء االؽشاف االنرضاو تانًؼاْذج 00 لذ كٌٕ اعاعا ْايا 00ارا كاٌ ٔجٕد ْزِ انظشٔف  0أ 

   انرٙ ٚجة اٌ ذُفز يغرمثال ؽثما نهًؼاْذج00 ذثذٚم جزس٘ فٙ َطاق االنرضاياخ 00 ارا ذشذة ػهٗ انرغٛٛش 0ب 

 

 

 ـ: من اتفاقٌة فٌٌنا فً الحالتٌن62لكن تغٌٌر الظروف ال ٌمكن االستناد علٌه طبقا للمادة  

   ثرث كجَش ثنًؼجْذر يُشتز نذذٔد0ث 

 00 ثرث كجٌ ثنضغٛٛش ثنجْٕش٘ َضٛجز 0ح 

  بؤي التزام دولً اخر فً المعاهدة00اخالل الطرف بالتزام طبقا للمعاهدة او  

 

  ظٕٓس لجػذر ثيشر جذٚذر يٍ لٕثػذ ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ ثنؼجيز0سثدؼج 

 فان أي 00اذا ظهرت قاعدة امرة جدٌدة من قواعد القانون الدولً العامة  00 ( 64)بالمادةتنص اتفاقٌة فٌٌنا  

  وٌنتهً العمل بها 00معاهدة قابمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطله 

  مثالها المعاهدات المنظمة لتجارة الرقٌق السابقة فً ابرامها على نشؤة القاعدة العرفٌة االمرة التً تحظر

 االتجار بالرقٌق



 

 

  ثنذشح0خجيغج 

  0 0 التً كانت تربط الدول المتحاربة وقت السلم 00تعد الحرب من اسباب انقضاء المعاهدات  

 ـ :غٌر ان اثر الحرب فً المعاهدات ٌختلف باختالف انواع المعاهدات لذلك ٌجب التمٌٌز بٌنها 

  ثنًؼجْذثس ثنضٙ ال صضأثش دمٛجو دجنز ثنذشح0 1

  00  انًؼاْذاخ انرٙ ٚكٌٕ يٕػٕػٓا 0أ 

  كمعاهدات الحدود ومعاهدات التنازل عن االقالٌم والمعاهدات المرتبة لحقوق ارتفاق دولٌة00تنظٌم حالة دابمة  

  انًُظًح نهحشب انثشٚح1907انًؼاْذاخ انرٙ ٚكٌٕ يٕػٕػٓا ذُظٛى حانح انحشب َفغٓا يثم اذفالٛح الْا٘ نغُح  0ح 

ٔتمٙ االؽشاف  00 فٙ حانح ارا َشثد انحشب تٍٛ تؼغ اؽشافٓا فمؾ 00 ثنًضؼذدر ثالؽشثف أ ثنجًجػٛز انًؼاْذاخ 0ج 

 ٔأٚؼا فٙ ػاللاخ ْزِ انذٔل 00 فاٌ انًؼاْذج ذثمٗ عاسٚح فٙ ػاللاخ انذٔل انًحاٚذج فًٛا تُٛٓى 00االخشٌٔ فٙ حانح حٛاد 

  00يغ انذٔل انًرحاستح 

  وٌستؤنف العمل بها بعد انتهاء 00ولكن ٌقف العمل بالمعاهدة فً عالقات الدول المتحاربة طٌلة قٌام الحرب بٌنهما  

  ان الحرب تؤدي الى وقف سرٌان المعاهدة الجماعٌة فً عالقات الدول المتحاربة فقطأ٘ 00الحرب 

  ثنًؼجْذثس ثنضٙ صُمؼٙ دمٛجو دجنز ثنذشح0 2

  المعاهدات الثنائٌة التً تربط بٌن الدول المتحاربة00تنقضً بقٌام حالة الحرب  

  التً تنشا 00 المعاهدات التجارٌة واالقتصادٌة والمالٌة و 00 حسن الجوار و 00كمعاهدات الصداقة و 

 حقوقا لرعاٌا الدول المتحاربة

  لطغ ثنؼاللجس ثنذدهٕيجعٛز ثٔ ثنمُظهٛز0عجدعج 

 تم ذظم 00 ٔلف انؼًم  تٓا  ٔالال ٚرشذة ػهّٛ آَاء انًؼاْذج  00ثٌ لطغ ثنؼاللجس ثنذدهٕيجعٛز فًٛج دٍٛ ثنذٔل ثنًضؼجلذر 

ئال ارا كاٌ لٛاو  00 دٌٔ ثٌ ٚؤثش ػهٛٓج لطغ ثنؼاللجس ثنذدهٕيجعٛز دأ٘ ٔجّ يٍ ثنٕجِٕ 00  عاسٚح َٔافزج تٍٛ اؽشافٓا

  (63) ٔلذ ثكذس ثصفجلٛز فُٛٛج ْزِ ثنمجػذر فٙ ثنًجدر00 انؼاللاخ انذتهٕياعٛح أ انمُظهٛح ػشٔسٚا نرطثٛك انًؼاْذج

 

 

 

 

 (10)ثنًذجػشر سلى

 

 ثنًذذث ثنثجَٙ

 ثنؼشف ثنذٔنٙ

 

 اذ ان اغلب قواعد هذا القانون ذات الصفة 00 وأغزرها مادة 00 ٌعد العرف من اهم مصادر القانون الدولً العام 

 حتى القواعد الواردة فً 00 وتحت تؤثٌره 00 قد نشؤت واستقرت فً المحٌط الدولً عن طرٌق العرف 00العالمٌة 

  لما استقر علٌه العرف قبل ابرامها 00 صٌاغةاو تعبٌرا  00المعاهدات الشارعة كثٌرا ما تكون 

  مادي و معنوي وٌشترط لتوافر العرف الدولً توافر ركنٌن 

  ثنشكٍ ثنًجد٘ 0ثٔال 

 فإذا ما ثبت ان الدول تسٌر 00 ٌقوم  هذا الركن على تكرار االعمال المتماثلة فً تصرف الدول فً امور معٌنة 

فالقاعدة التً ٌمكن استخالصها من ذلك هً قاعدة عرفٌة  00 على وتٌرة واحدة فً نوع من التصرفات الدولٌة

  دولٌة



 

 

  وان ٌستمر 00  ان ٌصادف قبول من الدولة او الدول التً صدر فً مواجهتها00وٌشترط فً التصرف المادي 

 قبول الدولة اذا تكررت ممارسته فً الحاالت الجدٌدة المماثلة للحالة االولى

 ان تمارسه الدول على وجه العموم فً جمٌع الحاالت المماثلة التً تحدث فً المستقبل 00 ان ٌكون عاما بمعنى  

o بل ٌكفً  00 ان جمٌع الدول تمارس هذا التصرف فً الحاالت المماثلة 00 ولٌس معنى هذه العمومٌة

  فقد ٌكون االجماع الن العمومٌة لٌس بمعناها 00تكون صادرة من اغلبٌة الدول  00ممارسة التصرف 

  أي تنصرف احكامه لتنظٌم عالقات دول معٌنة00دولٌا خاصا او اقلٌمٌا  

   او ان ٌكون العرف 000 وكذلك الدول العربٌة 00مثالها الدول االمرٌكٌة ٌوجد عرف خاص بها 

  وفً هذه الحالة تتواتر اغلب الدول على التصرف وفقا ألحكامه 00 عامالدولً 

   ثنشكٍ ثنًؼ0ُٕ٘ثجَٛج 

  00 الى جانب الركن المادي ٌشترط توافر ركن معنوي لوجود العرف 

  (باعتقاد الدول بان التصرفات المادٌة التً تقوم بها او تطبقها هً ملزمة لها قانونا)وٌتمثل هذا الركن 

حٌث اشترطت ان ٌكون   00 الى الركن المعنوي من النظام االساس لمحكمة العدل الدولٌة (38)المادةوقد اشارت  

  00 العرف مقبوال بمثابة قانون دل علٌه تواتر االستعمال

  والخاص بحق الملجؤ 1950كما اٌدت محكمة العدل الدولٌة ذلك فً الحكم الذي اصدرته عام  

  كما ان وجوده هو الذي ٌمٌز العرف  00  تفوق اهمٌة تكرار التصرفات المادٌة00وللركن المعنوي اهمٌة

 وان تكرار 00 فهما ال ٌنطوٌان على االعتقاد بصفتهما االلزامٌة  00  عن العادة والمجامالت الدولٌة

 العادة ٌساعد على اثبات القاعدة العرفٌة

  إال بعد ان تقابل برد فعل  00فؤنها ال تكتسب قوة القاعدة القانونٌة العرفٌة  00غٌر ان العادة مهما تكررت

 باعتبار تلك العادة بمثابة 00 القناعة العامةبحٌث تتوافر  00مناسب من جانب الدول او المحاكم الدولٌة 

 قاعدة قانونٌة الزامٌة 

  فان هذه 00 من الضرابب اعفاء الممثلٌن الدبلوماسٌٌن المعتمدٌنكما لو اعتادت الحكومات على  

إال اذا اقترن مسلك الحكومات باالعتقاد  00العادة االختٌارٌة ال تصبح قاعدة عرفٌة الزامٌة 

 بالصفة االلزامٌة لتلك العادة 

 

 

 التصرفات التً ٌنشا عنها العرف الدولً 

  اتجاهٌن مختلفٌناتجه الفقه فً تحدٌد العوامل التً ٌنشا منها العرف الدولً الى: 

  وهو ٌعتبر القواعد القانونٌة 00 ذو نزعة وضعٌة وقد نادى به الفقٌه االلمانً شتروب  ـ:االتجاه األول 

   ناشئة عن تصرفات اجهزة الدولة ذات االختصاص الدول00ًالعرفٌة 

  دون السوابق القضائٌة00بالسوابق الحكومٌة الداخلٌة وٌجعل العرف الدولً محصورا   

 الن كثٌرا من القواعد الدولٌة العرفٌة جاءت عن طرٌق  00 غٌر ان التعامل الدولً لم ٌقر هذا االتجاه

  0السوابق القضائٌة 

 ً00 نادى به انصار المذهب الموضوعً وعلى رأسهم جورج سل الذي ٌرى /اما االتجاه الثان  

  غٌر 00 ٌمكن ان تصدر من أي فرد ٌدافع عن مصالحه الدولٌة 00ان التصرفات المنشبة للقواعد العرفٌة 

  0ان التعامل الدولً لم ٌقر هذا المبدأ أٌضا 

التصرفات التً تصدر عن الهٌئات القانونٌة  00 والحقٌقة ان التصرفات التً ٌنشا عنها العرف الدولً هً 

 ـ: دولٌة وعلى النحو االتًام سواء كانت داخلٌة 00المختصة فً الشؤون الدولٌة 

  ثنضظشفجس ثنُجصجز ػٍ ثنٓٛتجس ثنذكٕيٛز ٔثنضٙ ُٚشج ػُٓج ثنؼشف ثنذٔن0ٙأٔال 



 

 

 انرٙ ذششف ػهٗ انؼاللاخ انخاسجٛح  00 انرٙ ذظذس ػٍ اجٓضج انذٔنح 00 ثنضؼهًٛجس ثنشعًٛز ٔثنًشثعالس ثنذدهٕيجعٛز 0 1

 ٔانرٙ ذكشف ػٍ انخطح انرٙ ذغهكٓا انذٔنح فٙ ػاللاذٓا يغ تمٛح انذٔل

 انٗ لادذٓا فٙ انمٕاخ انًغهحح انثشٚح ٔانثحشٚح 00 فٙ ٔلد انحشب 00 ثنضؼهًٛجس ٔثألٔثيش ثنضٙ صظذس ػٍ ثنذكٕيجس 0 2

  ثنذشٚز ٔثنذذشٚز ٔثنجٕٚز فمذ عاًْد فٙ ذكٍٕٚ لٕاػذ انحشب 00ٔانجٕٚح 

 فاألػشاف انًرؼهمح تأػانٙ انثحاس ٔانثحش االلهًٛٙ 00 ثنمٕثٍَٛ ثنضٙ صظذس ػٍ ثنغهطز ثنضششٚؼٛز فٙ دٔنز يؼُٛز 0 3

  ذؼٕد كهٓا فٙ االطم انٗ لٕاػذ ايالْا انمإٌَ انذاخهٙ 00ٔانًٕاَئ انثحشٚح 

 00 احكاو انًحاكى انذاخهٛح انًرؼهمح تانًغائم راخ انًغاط تانؼاللاخ انذٔنٛح 0 4

 انرٙ عاػذخ تمغؾ كثٛش فٙ َشٕء ٔذطٕٚش انمإٌَ انذٔنٙ انخاطح تانحشب 00 ٔيٍ رنك ثدكجو يذجكى ثنغُجةى ثنٕؽُٛز

 انثحشٚح 

  ثنضظشفجس ثنُجصجز ػٍ ثنٓٛتجس ثنذٔنٛز ٔثنضٙ ُٚشج ػُٓج ثنؼشف ثنذٔن0ٙثجَٛج 

 خاطح 00نمذ عاًْد ذهك االحكاو فٙ ذكٍٕٚ انمٕاػذ انؼشفٛح انذٔنٛح  00ثدكجو ثنًذجكى ثنذٔنٛز ػهٗ ثخضالف ثَٕثػٓج  0 1

 يحاكى انرحكٛى انذٔنٛح

  بضرورة احترام الحكم من جانب اطراف 00من ذلك االحكام التً انشؤت القاعدة القانونٌة الخاصة 

  وقواعد المسإولٌة الدولٌة00النزاع 

 ارا 00 ٔذغٓى تانرانٙ فٙ ذكٍٕٚ لٕاػذ انؼشف انذٔنٙ 00ذؼذ يٍ انغٕاتك  00ثنؼجيز ٔثنخجطز  ـ:ثنًؼجْذثس ثنذٔنٛز  0 2

 كاَد ذرؼًٍ لٕاػذ ٔأَظًح ٚجة اذثاػٓا 

  حول الحرب البحرٌة1856 الصادر سنة بارٌسكتصرٌح  

 00 ٔانًُظًاخ انًرخظظح 00 ٔيُظًح االيى انًرحذج 00 كؼظثح االيى ثنضظشفجس ثنضٙ صظذس ػٍ ثنًُظًجس ثنذٔنٛز 0 3

 ًٚكٍ اٌ ذإد٘ انٗ َشٕء لٕاػذ ػشفٛح دٔنٛح

 

 00وللعرف كمصدر للقانون الدولً مزاٌا وعٌوب  

 قابلة للتقدم المستمر 00 فهً ان قواعده مرنة 00   اما مزاٌاه  

o  اذ ٌنقصها الضبط والتعٌٌن 00فهً ان هذه القواعد لٌست دائما واضحة الحدود  00وأما عٌوبه 

  ال ٌستطٌع سد الحاجات الدولٌة الجدٌدة نظرا لبطئه 00 ومن ناحٌة اخرى 00هذا من ناحٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 (11)ثنًذجػشر ثنشلى

 

 ثنًذذث ثنثجنث

 يذجدا ثنمجٌَٕ ثنؼجيز

 

 00على مبادئ القانون العامة  00 من النظام االساس لمحكمة العدل الدولٌة( 38 )من المادة(ج  )نصت الفقرة 

 للفصل فٌما 00 التً تطبقها المحكمة 00كمصدر ثالث للقانون الدولً العام   00 التً اقرتها االمم المتمدنة

 ٌعرض علٌها من المنازعات الدولٌة

 الطبٌعة القانونٌة لمبادئ القانون العامة 

  تحدٌد مكانتها كمصدر من مصادر القانون 00 و 00 طبٌعة مبادئ القانون العامة 00اختلف الفقهاء فً تحدٌد 

 الدولً 

 00 فقد انكر بعض الفقهاء على مبادئ القانون العامة صفة المصدر المستقل 

 ٌلجا الٌها القضاء عند عدم وجود قواعد اتفاقٌة او عرفٌة  00  فمنهم من اعتبرها مجرد وسائل تكمٌلٌة 

من (ج  )ان الفقرةومن هؤالء مورٌللً الذي ٌرى  00  ٌمكن تطبٌقها على النزاع المعروض علٌه 00

  00 من النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة 38المادة 

o ًوإنما هً معاٌٌر تسترشد بها المحكمة عندما 00  ال ٌراد بها المبادئ العامة للقانون الدول 

 ٌمكن تطبٌقها على 00 عرفٌة او اتفاقٌة بعد ان ٌثبت لها عدم وجود قاعدة 00تصدر حكمها 

 النزاع المعروض علٌها 

o فلٌست المبادئ العامة 00 مؤسس على مبادئ غٌر قانونٌة وفً هذه الحالة ٌكون حكم المحكمة 

 وإنما هو عمل القاضً الذي ٌستند الى المبادئ العامة 00هً التً تنشا القاعدة القانونٌة الدولٌة 

 المستخلصة من االنظمة القانونٌة الداخلٌة 

  ترخص للمحكمة ان تنشا قواعد قانونٌة دولٌة على اساس االنظمة القانونٌة 38وعلى ذلك فان المادة 

 الداخلٌة

 

 ان وظٌفة )التً نصت صراحة 00  38 ألنه ٌتعارض مع نص المادة 00 ولكن هذا التفسٌر مرفوض

 فالمحكمة ال تنشا قواعد 00(المحكمة ان تفصل فً المنازعات التً ترفع الٌها وفقا ألحكام القانون الدولً

 وإنما تطبق القانون 00قانونٌة 

 

 تشٌر الى القانون الطبٌعً  00 38من المادة (ج)وٌذهب اخرون ومنهم لوفور الى ان الفقرة 

  الذي ٌتكلم صراحة عن المبادئ التً اقرتها االمم 00 38وهذا التفسٌر هو االخر ال ٌتفق مع نص المادة 

 فال ٌجب الخلط بٌن قواعد القانون المثالً  00 أي المبادئ التً تطبق فعال عند هذه االمم  00المتمدنة  

  والقواعد القانونٌة الوضعٌة 00

  ً00وال ٌمكن اٌضا قبول هذا التفسٌر  00  قواعد العدالة00وٌرى فرٌق اخر امثال ماكوٌسكً انها تعن  

 وفقا لقواعد العدالة 00الذي ٌتكلم عن سلطة المحكمة فً الحكم ( 38  م 2ف  )ألنه ال ٌتفق مع نص 

 0 وذلك فً حالة موافقة اطراف الدعوى صراحة على تخوٌل المحكمة هذه السلطة 00واإلنصاف 

 ال تتحدث عن مصدر معٌن من مصادر القانون الدولً 00 38من المادة (ج)اما الفقهاء السوفٌت ٌرون ان الفقرة 

 او وسٌلة خاصة إلنشاء  قواعده

 



 

 

 00 هً مصدر مستقل للقانون الدولً  00 فانه ٌرى ان مبادئ القانون العامة  00اما االستاذ شارل روسو  

  االن فً الفقه والقضاء الدولٌٌنالرأي الراجحوهذا الرأي االخٌر هو 

 يؼًٌٕ يذجدا ثنمجٌَٕ ثنؼجيز

 00 مضمون مبادئ القانون العامة  00لقد اختلف الفقهاء فً تحدٌد  

   ومن هإالء مورٌلل00ً هً المبادئ العامة للقانون الداخلً 00منهم من ٌرى ان المقصود بها  

  ال ٌمكن ان 00 ٌذهبون الى ان مبادئ القانون العامة 00(معظم الفقهاء السوفٌٌت)وفرٌق ثانً وخاصة 

 تكون إال المبادئ العامة للقانون الدولً دون غٌرها 

 00 (شارل روسو )أما الفرٌق الثالث ومنهم االستاذ  

 هً المبادئ المشتركة فً النظامٌن القانونٌن 00  فانه ٌرى ان المقصود  بمبادئ القانون العامة 

 الداخلً والدولً 

 ًمن  (38ج م ) الن اصطالح القانون الوارد فً الفقرة00 وٌرى روسو ان هذا التفسٌر حتم

  جاء مطلقا 00النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة 

 التً ٌمكن ان تسري احكامها على العالقات الدولٌة 00 فمن مبادئ القوانٌن الداخلٌة  

o  ومبدأ تغٌٌر االحكام بتغٌٌر االزمان00 والعقد شرٌعة المتعاقدٌن 00مبدأ حسن النٌة  

o  ونظرٌتا التقادم 00 ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة 00ومبدأ عدم التعسف فً استعمال الحق 

 المسقط

o  والقواعد المتعلقة بنظام 00 ومبدأ احترام القضٌة المقضٌة 00والفوابد الناشبة عن التؤخٌر 

 البٌنات او بدفع النفقات القضابٌة

 منها  اما المبادئ الخاصة بالعالقات الدولٌة 

  وقاعدة استنفاذ المراجع الداخلٌة00 ومبدأ تفوق المعاهدة على القانون الداخلً 00مبدأ استمرارٌة الدول  

  تسوٌة المنازعات الدولٌة بالطرق السلمٌة00وتحرٌم استخدام القوة فً العالقات الدولٌة  

  واحترام مبدأ المساواة فً 00 وعدم التدخل فً الشإون الداخلٌة 00وحق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها 

 السٌادة بٌن الدول

 يٕلف ثنمؼجء ثنذٔنٙ يٍ يذجدا ثنمجٌَٕ ثنؼجيز

 ٌمكن ان تستمد من 00 ٌتضح لنا بان مضمون مبادئ القانون العامة  00  من استقراء احكام المحاكم الدولٌة 

  من مبادئ العامة للقانون الدولً 00 او 00المبادئ العامة لألنظمة القانونٌة الداخلٌة 

 مبادئ القانون الدولً العامة 

o  نرى ان محكمة العدل الدولٌة فً الحكم الذي 00من المبادئ العامة للقانون الدولً المطبقة فً العالقات الدولٌة 

 (جواز اكراه أي دولة على التحكٌم من غٌر رضاها) اخذت بمبدأ عدم 1954اصدرته فً قضٌة الذهب النقدي عام 

 المبادئ العامة للقانون الداخلً  

 مجاال للتطبٌق امام المحاكم  00  لقد وجدت مبادئ القانون العامة للقوانٌن الداخلٌة لمختلف االمم

 00الدولٌة 

  سنة  فً قرار محكمة العدل الدولٌة الدابمة 00 التً جاء ذكرها احترام الحقوق المكتسبةومن تلك المبادئ مبدأ

  قضٌة المصالح العلٌا فً سالٌسٌا العلٌا البولونٌة00 فً 1926

  الوارد ذكره فً قضٌة الموصل 00 قاضٌا وخصما فً نفس الوقتومبدأ عدم جواز ان ٌكون الشخص 

  بشؤن التحفظات على اتفاقٌة تحرٌم 00 1951محكمة العدل الدولٌة فً سنة وفً الرأي االفتابً الذي صدر عن 

 00ابادة الجنس البشري جاء فٌه 

 بوصفها ملزمة للدول دون ان ٌكون 00هً مبادئ اقرتها االمم المتمدنة  00ان المبادئ التً تقوم علٌها االتفاقٌة )

 (00هذا االلزام اتفاقٌا 



 

 

 

 (12)ثنًذجػشر سلى 

 

 ثنًذذث ثنشثدغ

 ثنًظجدس ثنًغجػذر فٙ ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ ثنؼجو

 

 المعاهدات والعرف ومبادئ 00 من النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة الى( 38 )بعد ان اشارت المادة 

 القانون العامة 

 00 احكام المحاكم  00 قضت بان هذه المحكمة تستطٌع عند عدم توافر هذه المصادر ان ترجع الى 

 باعتبارها وسابل تساعد على تعٌٌن 00   لمختلف االمم00ومذاهب كبار المؤلفٌن فً القانون العام 

 القواعد القانونٌة

 ًاحكام القضاء ومذاهب كبار المإلفٌن فً القانون العام ـ :فالمصادر المساعدة فً القانون الدولً العام ه 

  متى وافقت االطراف المتنازعة  00  مبادئ العدل واألنصاف 00و كذلك تستطٌع المحكمة الرجوع الى 

  000على ذلك 

 000                                          وسنستعرض بإٌجاز هذه المصادر 

 

 ثنفشع ثالٔل

 ثدكجو ثنمؼجء

 

 ًعلى تطبٌق  حٌث ان مهمة القاضً تقتصر 00  تعد احكام القضاء المصدر المساعد االول للقانون الدول

 وال تتعداها الى خلق قواعد جدٌدة للقانون الدولً القانون القائم

  بالنسبة للنزاع المحكوم فٌه فقط و00 ال ٌلزم إال اطراف النزاع 00كما ان حكم المحكمة الدولٌة  

o ان مهمة المحكمة هً 00من النظام االساسً ( 38 )وٌدل على ذلك ما ورد فً صدر المادة 

 تطبٌق القانون الدولً 

o ال ٌكون له قوة االلزام إال بالنسبة لمن صدر بٌنهم وفً )حكمهامن ان  (59) ونص المادة

 (خصوص النزاع الذي فصل فٌه

o  ٌمكن التمسك بها من قبل الدول 00ال تعتبر كسوابق قضائٌة ومع ان احكام المحاكم الدولٌة 

إال انه من الممكن الرجوع الٌه لالستدالل على ما هو  00االخرى فً القضاٌا المتماثلة الالحقة  

  ولتفسٌر ما غمض عنه00قائم ومطبق من قواعد القانون الدولً 

  الى ما سبق ان 00  تشٌر فً احكامها وأرائها االفتائٌة00وكثٌرا ما كانت محكمة العدل الدولٌة الدائمة 

وتسٌر  00 على سبٌل االستدالل واالهتداء الى قواعد القانون 00اخذت به فً احكامها وآرابها السابقة 

مثالها الرأي االفتائً الذي اصدرته محكمة العدل  00 محكمة العدل الدولٌة اٌضا على المسلك نفسه

فقد  (اثر احكام التعوٌض الصادرة عن المحكمة االدارٌة لألمم المتحدة ) فً قضٌة1954الدولٌة عام 

 بشان التعوٌض عن االضرار التً تحدث فً 00الى رأي سابق لها  00اشارت فً رأٌها السالف الذكر 

 اثناء خدمة االمم المتحدة 

 

 

 

 



 

 

 

 ثنفشع ثنثجَٙ

 ثنفمّ ثنذٔنٙ

هو مذهب كبار المؤلفٌن فً القانون الدولً العام من مختلف  00 مصدر ثانً 00ٌضاف الى المصدر السابق  

 من النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة(38د  المادة  ) الفقرة وقد ذكرت هذا المصدر00االمم 

 مما 00 لشرح وتحلٌل مبادئ وقواعد القانون الدولً  00 وٌتمثل دور الفقهاء فٌما ٌقدمونه من دراسات وبحوث 

 من احكام وكشف جوانب النقص فٌهاٌساعد فً اثبات وتفسٌر ما ٌتضمنه القانون 

عن طرٌق تبنٌها  انشاء قواعد دولٌة جدٌدة  00 او  الى تعدٌل القواعد الموجودة 00وقد تؤدي هذه االراء احٌانا  

 مثال ذلك فتغدو جزءا من العرف الدولًـ بالنص علٌها فً المعاهدات او باطراد سٌرها علٌها : سواء من قبل الدول

 سوارس وفٌتورٌا 00 فً تطوٌر وازدهار القانون الدولً بالنظرٌات والبحوث التً قام بها 00ما قام به الفقهاء 

 0 الملقب بابً القانون الدولً وغٌرهم جروسٌوسو

 

 ثنفشع ثنثجنث

 يذجدا ثنؼذل ٔثألَظجف

 

 من النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة (38)لقد نصت على هذا المصدر الفقرة االخٌرة من المادة 

 ( وفقا 00 أي اخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل فً القضٌة 00ال ٌترتب على النص المتقدم ذكره 

 ( متى وافق اطراف الدعوى علٌه00لمبادئ العدل واألنصاف 

  00فقد ورد النص علٌها  00 لٌست فكرة جدٌدة 00ان فكرة الحكم بمقتضى مبادئ العدل واألنصاف 

  ترجع الى القرنٌن السابع عشر والتاسع عشر 00 فً عدد من المعاهدات الدولٌة 00 بصٌغ مختلفة

  بعد الحرب العالمٌة االولى 00 فً عدد كبٌر من المعاهدات المعقودة 00كما ورد النص علٌها اٌضا 

 (1929اتفاقٌة جنٌف العامة لسنة )ومنها

 

 وٌمكن تحدٌد مفهوم مبادئ العدل واألنصاف من استقراء بعض االحكام القضائٌة الدولٌة  

  فً قضٌة البحارة ألنروٌجٌٌن 1922فقد جاء فً الحكم الذي اصدرته محكمة التحكٌم الدابمة فً الهاي عام  

 ال ٌمكن االخذ بها فً 00 1921الواردة فً االتفاقٌة الخاصة لسنة (القانون والعدالة)ان عبارة))

 وإنما بالمعنى الذي اتفق علٌه 00والمستعملٌن فً القضاء االنكلوسكسونً  00معناها التقلٌدي 

 بوصفها متمٌزة عن أي نظام 00(المبادئ العامة للعدالة)اغلب فقهاء القانون الدولً أي بمعنى

 (( عن أي قانون داخلً لدولة ما00 او 00قضابً خاص 

  00 1926كما قضت لجنة تسوٌة المنازعات بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والمكسٌك فً حكم لها سنة 

 باعتبارها شعورا مستقال عن مبادئ القانون 00الشعور الطبٌعً بالعدالة )بان معنى العدالة ٌنصرف الى

 ( وعن السوابق القضابٌة00

 

 ـ:وعندما تطبق المحاكم مبادئ العدل واألنصاف ٌكون غرضها من ذلك تحقٌق احد االمور االتٌة 

وعندئذ ٌقال ان القاضً  00 ال سٌما فً تحدٌد المسإولٌة الدولٌة 00 التخفٌف من صالبة القواعد القانونٌة 0 1

 الدولً انزل من شدة القانون ألسباب  تخفٌفٌة

 وفً هذه الحالة ٌبتكر القاضً الدولً قاعدة         00 تكملة احكام القانون الوضعً فً حالة نقصها او سكوتها 0 2

 قانونٌة جدٌدة 



 

 

والحكم        00 عدم مالئمة للظروف الجدٌدة  00 او 00اهمال القانون الموجود لما فٌه من قسوة وصرامة  0 3

  وان كان ذلك مخالفا للقانون00بما هو عدل وإنصاف 

 وخاصة الثانً 00 تحقٌقا لألغراض الثالثة سالفة الذكر 00والقاضً عندما ٌطبق مبادئ العدل واألنصاف  

 ٌحكم 00 ٌكمل بها نقص القانون او 00 حٌث ٌخلق قاعدة جدٌدة 00انما ٌقوم بالواقع بدور المشرع  00والثالث 

 بخالف القانون وفقا لما ٌراه عدال وإنصاف

 

 00 إال 00فلم تجز له الرجوع الى العدالة  00اوردت قٌودا على القاضً عند تطبٌقه للعدالة ( 38 )إال ان المادة 

 00 حٌث ٌصبح تطبٌق مبادئ العدل واألنصاف اختٌارٌا له 00بعد تخوٌل الطرفٌن المتنازعٌن له صراحة فً ذلك 

 ال تلزمها بنبذ القانون 00بعبارة اخرى ان موافقة الطرفٌن على ان تحكم المحكمة بمقتضى مبادئ العدل واألنصاف 

 الدولً المستمدة من مصادره الشكلٌة المعاهدة والعرف ومبادئ القانون العامة

  والحكم بمقتضى القواعد التً تخلقها المحكمة بنفسها ذلك ان الموافقة المذكورة تسمح للمحكمة

  كما قد تبٌح لها كذلك الطلب الى احد الطرفٌن ان ٌتنازل عن حقوقه القانونٌة00ان تفعل ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


