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مصادر القانون الدولي
منبع القاعدة القانونية الدولية

ة ا ال ا ة٣٨ت ل ال ل ال ة ك نظا من نظام محكمة العدل الدولية ٣٨عددتھا المادة 
يتقسيم مظھر وغير منشأ لقواعد القانون الدولي ر ر م



من النظام األساسي لمحكمة العدل ٣٨المادة  
الدولية

ةاالتفاقات)أ( ل ةالد ا ةال اعدتضالتالخا فاق ةھات نا  من صراحة بھا معترفا قواعد تضع التي والخاصة العامة الدولية االتفاقات )أ( 
 .المتنازعة الدول جانب

  .االستعمال تواتر عليه دل قانون بمثابة المعتبرة المرعية الدولية العادات )ب( 

ةالقانونبادئ)ج( تھاالتالعا دنةاألأق ت ال  .المتمدنة األمم أقرتھا التي العامة القانون مبادئ )ج(

 ويعتبر األمم، مختلف في العام القانون في المؤلفين كبار ومذاھب المحاكم أحكام )د(
  .٥٩ المادة أحكام مراعاة مع وذلك القانون لقواعد احتياطيا مصدرا ذاك أو ھذا

فيالفصلسلطةمنللمحكمةبماإخاللأيذكرهالمتقدمالنصعليترتبال٢  في الفصل سلطة من للمحكمة بما إخالل أي ذكره المتقدم النص على يترتب ال .٢ 
 ."ذلك على الدعوى أطراف وافق متى واإلنصاف العدل لمبادئ وفقا القضية



٣٨المادة ٣٨المادة

 محكمة نظام من ٣٨ المادة في جاءت ما حسب المصادر إن•
القانونلقواعدمنشأوغيرمظھرتقسيمھوالدوليةالعدل ل ي ا و ير ھر يم ھو ا ون وا   و  ا
 تفصل أن المحكمة وظيفة" أن  المادة نص أن حيث الدولي

أل  الدولي، القانون ألحكام وفقا إليھا ترفع التي المنازعات في
:الشأنھذافيتطبقوھي ي    :ن  ي بق و

النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية  على الرابط -
ar.pdf‐court‐the‐of‐court/statute‐the‐of‐cij.org/files/statute‐https://www.icj  



من نظام محكمة  ٣٨المصادر حسب المادة 
العدل الدولية مصادر أصلية•

oالمعاھدات الدولية
ل الد ف ال oالعرف الدولي

oملألمم المتمدنة المبادئ العامة للقانون
المصادر االستداللية•

ل ال القضا ا ت اال oاالجتھاد القضائي الدولي
oالفقھية اآلراء oھي ر 
إن اتفقت األطراف المتنازعة على مبادئ العدالة و اإلنصاف •

قھا .تطبيقھاتط



الدول العرف الدوليالعرف
مم الدول التزام تكرار من نشأت القانونية األحكام من مجموعة•

 عن االمتناع أو بفعل القيام ( غيرھا مع تصرفاتھا في بھا
فيتكتسبقواعدبوصفھامعينةحاالتفي)بفعلالقيام م ل ي ھ ي ال ي  )ب  ي ب و بو
. القانوني االلتزام وصف الدول غالبية اعتقاد

فتاال اال ةللإل كأكلألغل  يكون أن ويمكن دول، ألغلبية بل لإلجماع العرف يحتاج ال•
.الطابع عالمي أو إقليميا

:العرف أركان•
كن١ ادال كث:ال لنددشت اتلالد ات الق  القيام تواتر على الدول من عدد يشترك حيث :المادي الركن -١
.)الدبلوماسية الحماية مثال( الفعل عن االمتناع أو
.باإللزام الشعور وھو :المعنوي الركن -٢



الدول العرف عن أمثلة عن العرف الدوليأمثلة
٢٠٠٥القواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني لعام : عرف عالمي•

-rules-law-https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/customary
.htm291008

االلإقلف ل كافتقفال ةأ ن الالت حسب الالتينية أمريكا في مستقر عرف الدبلوماسي، اللجوء :إقليمي عرف•
انظر وكولومبيا، البيرو بين تورا ال دي قضية انظر :الدولية العدل محكمة
كاز األ :األحكام موجز

-1991-1948-cij.org/files/summaries/summaries-https://www.icj ar.pdf

ألأ عليه نص والذي األمن، مجلس في التصويت :الدولية منظمة أقرته عرف•
مسألة في التصويت عن االمتناع حالة يتضمن ال المتحدة األمم ميثاق

أ أن اعتبار على العرف وجرى العضوية، دائمة بدولة يتعلق فيما موضوعية
بما أصوات ٩ إلى بحاجة القرار وليبقى القرار، مشروع يعطل ال االمتناع

.الممتنعة غير الدول فيھا
  



والعرف المعاھدة بين األفضلية بين المعاھدة والعرفاألفضلية

.للمصادر ھرمي تسلسل الدولي القانون في يوجد ال•
تعبيروھيمتعادلة،واحدةإرادةمننابعةالقواعدھذهإن• ه إن وا  ھ ة ن ب ا ة إرا  بير وھي  وا

 ينسخ الالحق فإن التعارض حال في وبالتالي الرضى، عن
ابق اھدةتخقاعدة(ال رفال )ال .)والعرف المعاھدة تخص قاعدة( السابق

 العدالة قواعد إلى االحتكام الفرقاء اختيار حال في بأنه علما•
 العرف أو بھا يرتبطون التي المعاھدات بدل واالنصاف

ھناالغلبةفإنعليھا،يختلفونالتيالواقعةيحكمالذيالدولي ي م ي و ون ي و ي   ب إن يھ ي
..واإلنصاف العدالة لقواعد ھي



والعرف المعاھدة بين األفضلية بين المعاھدة والعرفاألفضلية

 لتعديل التعرض عند المعاھدات لقانون فيينا اتفاقية تأت لم•
ا فذكل)٤ا(ال لال لةال لك للت  للتعديل كوسيلة الدولي العرف ذكر على ،)٤٠ مادة( المعاھدة
 الدولي التعامل ان رغم السابق، ينسخ الالحق قاعدة على وال

 .القاعدة ھذه كَرس



للقانون العامة المبادئ العامة للقانونالمبادئ
ئوي الدول بھا تؤمن التي القواعد مجموعة القانونية بالمبادئ ويقصد• ب يب وو نيوج وبھؤ

 المبادئ ھي أو .القانونية األنظمة كل في للتطبيق صالحة وتكون
الدول،جماعةبھاواألخذاحترامھافتشتركالتاألساسية  الدول، جماعة بھا واألخذ احترامھا في تشترك التي األساسية
 الدولي المستوى على استقباله تم الذي القانون سيادة مبدأ ومثالھا

اهلت لالقانق ةال للز اتلل نظ ال  والمنظمات للدول ملزمة الدولي القانون قواعد بموجبه لتصبح
.الوطنية القانونية النظم في استقباله ليتم عاد ثم ، الدولية

 كالعقد الداخلي القانون مبادئ على اليوم يقتصر األمر يعد لم•
أيضابل،بنصإلىعقوبةوالجريمةالأوالمتعاقدينشريعة  أيضا بل ، بنص إلى عقوبة وال جريمة ال أو المتعاقدين شريعة
 األساسية الحقوق حماية مبدأك الدولي، القانون مبادئ على

ان دلإلن دةاألادئت ت دةال ا ادةفال ةال نالثان  من الثانية المادة في الواردة المتحدة األمم مبادئ وتعد ..لإلنسان
.الدولي للقانون عامة مبادئ الميثاق



االستداللية المصادر االستدالليةالمصادر
ي:االجتھاد القضائي• ھ ج

 قواعد ترسخ والتي والوطنية الدولية المحاكم أحكام بھا ويقصد
ن لالقان االد اك طتأن اننكثفأ اتاأل تف  تفسيرات األحيان من كثير في أعطت أنھا كما الدولي القانون
  لعام الدولية العدل محكمة رأي مثال :جديدة مفاھيم وأرست
 ومثالھا الدولية، للمنظمة القانونية بالشخصية والمتعلق ١٩٤٩
 األوروبية والمحكمة الدولية العدل ومحكمة الدائمة العدل محكمة
...اإلنسان لحقوق

ا• اآ :الفق  :الفقھاء آراء•
 ومثالھا الدولي، القانون قواعد وصنع تطور في تساھم والتي
..السيادة ومفھوم بودان الفقيه االنسانية، والمعاملة مارتنز شرط



واإلنصاف العدالة مبادئ العدالة واإلنصافمبادئ
رضاعلىبناءإالالقاضيإليهيلجأالتكميليدورلھا•  رضا على بناء إال القاضي إليه يلجأ ال تكميلي دور لھا

 القانون قواعد بعض ادماج مفھوم تمثل التي وھي األطراف،
نفالط لالقان نھالذيالد ضقان .وضعي قانون ھو الذي الدولي القانون في الطبيعي

 قضايا من عدد في القواعد ھذه إلى اللجوء على أمثلة يوجد•
.الدولية العدل محكمة أما طرحت التي

طلبفالحقلهلمن٣٨المادةفالواردالنصيشيرال•  طلب في الحق له لمن ٣٨ المادة في الوارد النص يشير ال•
 األطراف أن أم يقترح أن للقاضي ھل المبادئ، ھذه إعمال
ذلكتطلالت .ذلك تطلب التي ھي

ھي معاھدات من األخرى المصادر باقي تستبعد إعمالھا حال في• نرريإ
. دولي وعرف



حديثاحديثا

.قرارات المنظمات الدولية•

 ال أنھا البعض ويرى .القرارات ھذه إلى ٣٨ المادة تشر لم•
اتكأت ا ةق ذ ف اأات أ  أنھا أخر بعض يرى  بينما تنفيذية، قرارات تكون أن تعدو

 الدولية، المواثيق في الواردة القانونية للمبادئ تأكيد مجرد
 مصادر من مستقل مصدر أنھا ثالث جزء يرى وأخيرا
إلزاماألعضاءللدولملزمةغيركانتإنوالدوليالقانون ي ون م  ول ز ير  إن و و ز  إ

.والعرف المعاھدات



دولية منظمة عن الصادرة القرارات سمات القرارات الصادرة عن منظمة دوليةسمات

.الدولية الشخصية له جھاز عن صادرة دولية قرارات ھي•
وليستالمنفردةاإلرادةأعمالقبيلمنتعدقراراتھي• ل بيل ن  رارا ھي ة أ ة اإلرا ر ي ا  و

.الدولية للمنظمة المكونة الدول إرادات عن صادرة
ا ا ةذاق ةط اق اللت اأ فإ  منفردة إرادة أعمال بل تعاقدية، طبيعة ذات غير قرارات ھي•

.باإلجماع صدرت ولو حتى
.ما بدولة خاصة تكون وقد عامة تكون قد القرارات ھذه•

اتھذ ا ةالق نأشخانشخناد القان  القانون أشخاص من شخص عن صادرة القرارات ھذه•
.ألحكامه وخاضعة الدولي



الدولية المنظمات قرارات المنظمات الدوليةقرارات
العدلمحكمةاجتھادإلإضافةالدولالفقهمنجزء•  العدل محكمة اجتھاد إلى إضافة الدولي الفقه من جزء•

ي ،٣٨ المادة حددتھا التي المصادر من وسعا قد كانا الدولية
 وقرارات المنفردة اإلرادة أعمال إلدخال المجال يفسح مما

ا ظ ةال ل لالقااكال لال  على الدولي القانون مصادر من كمصدر الدولية المنظمات
ملزمةغيركانتوإنوھيإضافية،كمصادرأواألقل  ملزمة غير كانت وإن وھي إضافية، كمصادر أو  األقل
 إال العرف و المعاھدات إلزام تاريخه حتى األعضاء للدول
 أمام الدليل وجود عدم عند كبرھان تقديمھا باإلمكان" أنه

كئات ةالت ل ةال لك ةال ل "ال ." الدولية العدل محكمة و الدولية التحكيم ھيئات



مثالمثال

 قرارات بمثابة العامة الجمعية قرارات من مجموعة تعد •
ي:الدولي للقانون احتياطيا مصدرا وتمثل تشريعية طبيعة ذات

 القانون بمبادئ المتعلق ،١٩٧٤ لعام )٢٦٢٥( القرار١)
ل لقةالد ت القاتال ديةبال نالد ا لبينالت فقاالد  وفقا الدول بين والتعاون الدودية بالعالقات المتعلقة الدولي
.المتحدة األمم لميثاق

.العدوان بتعريف والمتعلق ن١٩٧٤ لعام)٣٣١٤( القرار٢)
بحلوالمتعلق١٩٨٧لعام)٣٧/١٠(مالإعالن٣)  بحل والمتعلق  ١٩٨٧  لعام  )٣٧/١٠( مالي إعالن٣)

.سلمية بصورة الدولية النزاعات



مثالمثال

:دولي عرف لوالدة سببا كانت العامة الجمعية قرارات بعض•
االستقاللمنححول،١٩٦٠لعام،١٥١٤رقمالقرار)١ رار ) م ا الل ح ول  م  ر  اال

.المستعمرة والبالد للشعوب
ا)٢ ١٨قالق ا٣ لق١٩٦٢ل ت اال ةال ائ ال  الدائمة بالسيادة والمتعلق ١٩٦٢ لعام ١٨٠٣ رقم القرار )٢

.الطبيعية الثروات على
 نظام باإلقامة والمتعلق ١٩٧٤ لعام ٣٢٠١ رقم القرار )٣

جديدعالماقتصادي .جديد عالمي اقتصادي



مثال مثال

أل  بخصوص ،٢٠٠١ لعام ،١٣٧٣ رقم األمن مجلس قرار•
مى الدوليين واألمن للسالم التھديدات مكافحة على تصميمه
 عن الدفاع بحق واالعتراف اإلرھاب أعمال عن الناجمة
إلىالبلدانجميعالقرارودعاوالجماعيالفرديالنفس  إلى البلدان جميع القرار ودعا .والجماعي الفردي النفس
 إلى الھجمات وممولي منظمي الجناة، تقديم في التعاون
دالة لئكأنال نأ ل ؤ اأدنال ناةإ ال  الجناة إيواء أو دعم عن المسؤولين أولئك وأن العدالة

.سيحاسبون والرعاة والمنظمين
)2001(1373https://undocs.org/ar/S/RES/ 



الدولية المنظمات قرارات المنظمات الدوليةقرارات
ضينجزيرى قبيل من اعتبارھا يرفض الذي الفقه من الجزء يرى• رير بينب

 النص إغفال أن لدولي القانون بقواعد المستقلة المصادر
مقصوداجاءقد"٣٨"المادةفالواردالتعدادفعليھا  .مقصودا جاء قد  ٣٨ المادة في الوارد التعداد في عليھا
 القانونية القواعد مصادر رأيھم حسب عددت قد المادة فھذه
كالت اتت ناز غةذاتال ةال ن قالقان طةتط ا  بواسطة وتطبق القانونية، الصيغة ذات المنازعات تحكم التي

 الدولية المنظمة قرارات أما القضائي، الطابع ذات األجھزة
أ  على تقوم والتي سياسية، أجھزة عن غالبيتھا في تصدر فھي

يعز نظر في القرارات وتعد .السياسي الطابع ذات المنازعات حل روي رير
 واالتفاقيات جوھرھا في اتفاقية طبيعة ذات المذھب ھذا أتباع
علىللنصإلىإذنحاجةفال،٣٨المادةذكرتھاقد  على للنص إلى إذن حاجة فال ،٣٨ المادة ذكرتھا قد

  .االستقالل على القرارات



المنظمات قرارات كون على ر  االعتراض ر ون  ى  رض 
مصدر لقواعد القانون الدولي

مستقالمصدراالقراراتھذهلكونمعارضةأخرىطائفة• رى  ه ون ر أ رارا ھ   ال را ا
 وإنما باالتفاقيات القرارات لتسوية حد إلى تذھب ال الفقه من
لتقنع االقراراتتطبيقبأنبالق ةأ حك دالال أنت  وأن تعد ال المحكمة أمام القرارات تطبيق بأن بالقول تقنع
 تعد التي للمنظمة المنشئة للمعاھدة تطبيقا حقيقته في تكون

ةا ال ال ا اذلكالق اإل ةفالآثا إذا  إذن حاجة فال آثارھا، إلنتاج ذلك القرارات لصالحية مصدرا
.استقالال األخير ھذا على للنص



المنظمات قرارات كون على االعتراض على كون قرارات المنظمات االعتراض
يمصدر لقواعد القانون الدولي

اعتبارلعدمالمعارضالمذھبتؤيدقدقضائيةسوابق• ھب ؤي  ي وابق رض ا ر م ا ب  ا
 القانون لقواعد مستقال مصدرا الدولية المنظمة قرارات
ل تقضيةففالد ثالبيلعلالل ةذھبتال حك ال  المحكمة ذھبت المثال سبيل على اللوتس قضية ففي .الدولي
 الملزمة القانونية لقواعد« : القول إلى الدولي للعدل الدائمة
ل اااللكلل ك  عبرت كما حرارتھم، عن تصدر التي تلك ھي ... للدول
ي على الدول جرت التي العادات بواسطة أو االتفاقيات عنھا
.»القانونية القواعد عن تعبيرا باعتبارھا تقبلھا



المعاھداتقانون المعاھداتقانون



المعاھدات تحكم الت الدول القانون قواعد القانون الدولي التي تحكم المعاھداتقواعد
لتبنالعملمنهانطلقالذياألساسوھو:الدولالعرف•  لتبني العمل منه انطلق الذي األساس وھو :الدولي العرف•

المعاھدات لقانون فيينا اتفاقية
 التنفيذ حيز دخلت ،١٩٦٩ لعام المعاھدات لقانون فيينا اتفاقية•

:الرابط على النص انظر ،١٩٨٠ عام بىصرم ر
•html.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.umn.//hrlibrary:http 

الدوليةوالمنظماتالدولبينالمعاھداتلقانونفيينااتفاقية•  الدولية والمنظمات الدول بين المعاھدات لقانون فيينا اتفاقية•
 حيز بعد يدخل لم نص :١٩٨٦ لعام الدولية المنظمات بين أو

ذ .التنفيذالتنف
مي ھو ٢٠٢٠ لغاية ١٩٦٩ عام اتفاقية في األطراف الدول عدد•

.موقعة دولة ٤٥و ،١١٦



ما الذي ينظم عالقة الدول غير األطراف في 
ا ا ال ميدان المعاھدات؟ا

أھمھا• الضوابط من بعدد مقيدة األطراف غير الدول :تبقى ھ واب أھ ن ا ة ب  ي را  ير األ ول  ى ا :ب
.الخضوع لقواعد القانون الدولي العام١)
.الخضوع للقواعد اآلمرة في القانون الدولي العام٢)
بما٣) المعاھدات صياغة ميدان في جديد عرف لكل الخضوع الخضوع لكل عرف جديد في ميدان صياغة المعاھدات بما ٣)

.، والتي انقلبت إلى عرف دولي١٩٦٩فيھا اتفاقية فيينا لعام 



= الميثاق=العھد=الصك=االتفاقية=المعاھدات
= اتفاق=  النظام األساسي)= اللحق(البرتوكول 

ل ا ال ل ا التفات ة ذ مذكرة التفاھم= تبادل الرسائل

 مصادر من مصدر الدولية المعاھدة بكون المقصود ما•
الدولية؟ القانونية القاعدة

الدولية،القانونيةالقواعدمنعدداتضمنصوصأنھايعنيھذا  الدولية، القانونية القواعد من عددا تضم نصوص أنھا يعني ھذا
 أشخاص بين العالقة تنظم قواعد تكميلية، أو آمرة تكون  قد

ن لالقان نالد ت ت ةال ةشخ ن ةقان ل اأد ددأن ت  تحدد أنھا أو دولية، قانونية بشخصية المتمتعين الدولي القانون
.األشخاص ھؤالء عاتق على تقع والتزامات حقوق

 



االنكليزية باللغة المصطلحات باللغة االنكليزيةالمصطلحات

المعاھدة :treaty االتفاقية :convention

ك ثاال ال charter: الميثاق         league: الصك•

د t:ال C tل ك ت ق(ال :الل ( ‐ pact:العھد• Covenant  اللحق(البرتوكول : (
protocol

:مذكرة التفاھم   statute: النظام األساسي •

accord: اتفاق•

exchange of letters: تبادل الرسائل•



بالمصطلحات التعريف بالمصطلحاتالتعريف

اطل ةال الاللكلا  التي النصوص لكل يستخدم عامة بصورة المعاھدة مصطلح•
عمع وتخضع  النفاذ واجبة والتزامات حقوقا وتخلق ملزم طابع لھا

.الدولي القانون لقواعد
ألنمعاھدةمصطلحعليھايطلعاالتفاقاتھذهبعض•  ألن معاھدة مصطلح عليھا يطلع االتفاقات ھذه بعض•

 الخطورة من عالية درجة على مسألة يعالج موضوعھا
ة تاناتاأاأل ت  تحتاج نصوص وھي مؤسساتي، موضوعھا أو واألھمية،

 التفويض كتاب منح لو حتى التوقيع إلى إضافة التصديق إلى
.الكامل التوقيع حق



المعاھدة

 بموجب الملزمة الصكوك كل يشمل عام مصطلح المعاھدة•
ميي تبرم التي الرسمية، تسميتھا عن النظر بصرف الدولي، القانون
 إبرام يجوز ثم ومن .أكثر أو دوليين اعتباريين شخصين بين

:بينفيمامعاھدات :بين فيما معاھدات
الدول؛ وبين المعاھدات إبرام أھلية لھا التي الدولية المنظمات -
 بعضھا بين المعاھدات إبرام أھلية لھا التي الدولية المنظمات -

.بعضا .ب



المعاھدةالمعاھدة

أ أ ا • ق فيھ ال توجد قواعد دولية بشأن الحاالت التي ينبغي أن تطل
ي دة . تسمية المعاھدة على صك دول ى أن مصطلح المعاھ عل ي حى ى

ة والصفة  يستخدم عادة في الصكوك التي لھا شيء من األھمي
.الرسميةالرسمية

).١٩٦٩أ من اتفاقية فيينا لعام  - ١فقرة  ٢انظر المادة (    
طلح • ذا المص تخدام ھ ن اس ي ع م التخل ة ت نوات طويل ذ س من

األخرى المصطلحات رى.لصالح .ح  



االتفاقيةاالتفاقية

ًآل ً  اآلن ”االتفاقية“ مصطلح يستعمل•  للمعاھدات كتسمية عموما
مي من عريضة طائفة تضم التي األطراف المتعّددة الرسمية
 من االتفاقيات في لالشتراك الباب يفتح العادة وفي .األطراف
كبيرعددجانبمنأومجموعةفيالدوليالمجتمعجانب  كبير عدد جانب من أو مجموعة في الدولي المجتمع جانب
 على االتفاقية اسم إطالق على الحال وجرى .الدول من

ك ك ضالتال االتفا تل ةت ةا نظ  منظمة رعاية تحت عليھا التفاوض يجري التي الصكوك
 ھيئة تعتمدھا التي الصكوك على نفسه الشيء ويصدق .دولية

ة ةظ ل .دولية منظمة ھيئات من
.والمعاھدةاالتفاقيةمصطلحافقطاستخدمفيينااتفاقيةفي• ي   م يي ي ي .و ال



المصطلحات تابع المصطلحاتتابع
مح فيما الثنائية لالتفاقات عادة يستخدم accord اتفاق مصطلح•

.بھا متربطة منظمات من وغيره المتحدة األمم منظمة تعقده
المتحدةاألممتربطالتالمقراتفاقية:المقراتفاقاتذلكمثال•  المتحدة األمم تربط التي المقر اتفاقية :المقر اتفاقات ذلك مثال•

 النفاذ حيز دخل والذي األمريكية، المتحدة الواليات مع
خ ١٩٤٧/١١/٢١تا .١٩٤٧/١١/٢١ بتاريخ

ييمن الدولية العدل لمحكمة االساسي النظام من ٣٨ المادة• و
  .)٣ الشريحة( conventions اتفاقيات مصطلح استخدمت
ةطلتخد أالثنائاالتفاقنللتاالتفاق  أو الثنائي االتفاق عن للتعبير االتفاقية مصطلح يستخدم•

 المنظمات تعقدھا التي بين واالتفاقات لالنضمام، المفتوحة
.الدولية



المصطلحات البرتوكولتابع البرتوكول - تابع المصطلحات
:مصطلح البرتوكول له استخدامات عدة• ح
 الملحق البرتوكول ذلك مثال اتفاقية، أو لمعاھدة ملحقا يكون قد -١

العدلمحكمةيعطوالذيالدبلوماسيةللحصاناتفييناباتفاقية  العدل محكمة يعطي والذي الدبلوماسية للحصانات فيينا باتفاقية
.االتفاقية ھذه عن تنشأ التي النزاعات في بالنظر الحق الدولية

 مثال اختياري، لكنه باتفاقية ملحق نص :االختياري البرتوكول -٢
.١٩٨٩ لعام الطفل حقوق باتفاقية الملحقة البرتوكوالت و و يبر موقب

 في  تساعد قواعد يضع والذي معاھدة على المؤسس البرتوكول -٣
ق ةتط لثال:االطاالتفاق ك ادل١٩٨٧ات التال  التي المواد حول ١٩٨٧ عام برتوكول مثال :االطار–التفاقية تطبيق
 طبقة حماية حول ١٩٨٥ عام التفاقية تطبيقا االوزون طبقة تضعف
.االوزون



المصطلحات البرتوكولتابع البرتوكول - تابع المصطلحات

أ  البرتوكول مثال :ما اتفاقية في أحكام يعدل الذي البرتوكول -٤
يم يعدل والذي االنسان لحقوق األوربية باالتفاقية الملحق ١١ رقم
 على فقط وأبقى اللجنة ألغى والذي والشكوى، التقاضي نظام

.المحكمةالمحكمة
 ١٩٧٧ لعام جنيف برتوكوال مثال :االضافي البرتوكول -٥

لق اال اق اا ٩ل ل٩ ك االثالال ل   لعام الثالث والبرتوكول ،١٩٤٩ لعام جنيف باتفاقيات المحلقين
٢٠٠٨.



والصك الميثاق المصطلحات تابع المصطلحات الميثاق والصكتابع

أ  دولية، لمنظمة منشأ اتفاق عقد عند عادة يستخدم :الميثاق•
 الرئيسية األجھزة المنظمة، وأھداف مبادئ عادة ويتضمن

 الذي األساس ويعد األجھزة، ھذه من كل عمل وطريقة فيھا،
للمنظمةالقانونيةالشخصيةحدودبموجبهيحدد .للمنظمة القانونية الشخصية حدود بموجبه يحدد

.المتحدة األمم ميثاق: مثال    
 األمم عصبة صك ومثاله للميثاق مماثل مصطلح وھو :الصك•

.المتحدةاألممسبقتالتيالمنظمةوھي ي . م ب ي  و



المصطلحات االعالنتابع االعالن - تابع المصطلحات

 :معاھدة معرض في االعالن•
فقطبلقانوني،التزامخلقھناالمتعاقدةاالطرافتقصدال-١ را  ال  ة اال زام ق ھ ا ي ا   بل و

 محل بااللتزامات يتعلق فيما ھي ترھا كما النقاط بعض ايضاح
اقد، رانھاأيالت النتف .النص تفسر انھا أي التعاقد،

.لھا مناسبا ذلك الدولة ترى وقتما اإلعالن سحب يجوز -٢



واالشعار االعالن واالشعاراالعالن
 التفسيرية، واإلعالنات اإلشعارات بين التمييز يجب•

 جالءً  أكثر معنى تعطي بيانات عادة ھي التفسيرية فاإلعالنات
تعطيانھكوتعدوالبياناتفھياإلشعاراتأماللحكم، ر  م  ي ھو و ال بي ھي إل

  ٧ المادة ذلك مثال المعاھدة، بمقتضى الالزمة المعلومات
ليةاالتفاقيةمن٣/ يللقمعالد عند«:١٩٩٩لعااإلرھابتم  عند« :١٩٩٩ لعام اإلرھاب تمويل لقمع الدولية االتفاقية من٣/

 أو عليھا الموافقة أو قبولھا أو االتفاقية ھذه على التصديق
ا ااال ااألطلةكلطإل لألال  لألمم العام األمين طرف دولة كل تخطر إليھا، االنضمام
 حالة وفي . ٢ للفقرة وفقا قررتھا التي القضائية بالوالية المتحدة

 العام األمين بإخطار المعنية الطرف الدولة تقوم تغيير، أي
.»الفورعلىبذلك .»ور ى ب

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ICSFT.html



اإلعالنات التفسيريانواع اإلعالن اإلعالن التفسيري -انواع اإلعالنات

أ لبعض فھمھا بشأن الدولة تصدره إعالن ھو التفسيري اإلعالن•
من بالذات لحكم تفسيرھا بشأن أو بالمعاھدة المشمولة األمور م
مجرد ھي اإلعالنات فإنّ  التحفظات، عكس وعلى .أحكامھا
القانونياألثراستبعادإلىترميوالالدولةلموقفتوضيح القانوني األثر استبعاد إلى ترمي وال الدولة لموقف توضيح
.تغييره أو للمعاھدة

لقانونفيينااتفاقيةعلىالتصديقرافقالذياالعالن:مثاله• ق ي ن  : ون يي ي  ى يق ر
:به جاء والذي ،١٩٦٩ لعام المعاھدات



التفسيري االعالن مثال االعالن التفسيريمثال

المادةأحكامالسوريةالعربيةالجمھوريةحكومةتفھم« ھوري و ھم« ج ربي ا وري ا م ا ة أ  ا
:التالي النحو على اثنان -  الخمسين
ق ط اأالتت ت االالقا ذفل  ھذه في عليھا المنصوص القوة استخدام أو التھديد مدة تنطبق
 والسياسية االقتصادية القيود ممارسة على أيضا المادة

 تستلزم التي القيود أنواع جميع وكذلك والنفسية والعسكرية
.»مصلحتهأورغبتهضدمعاھدةإلبرامالدولةالتزام م م و ز ب   إلبر .» و ر



اإللزام اإلعالن اإللزامياإلعالن

وعلىتحديداًالمعاھدةتشترطهإعالنھواإللزامياإلعالن• الن ي اإل زا الن ھو اإل ة ر إ ھ ا  ا ى .ي  و
 الدولة يقيد اإللزامي اإلعالن فإنّ  التفسيري، اإلعالن عكس

درة لهال .له المصدرة



الملزم االعالن مثال االعالن الملزممثال

لعامالالجئينبوضعالخاصةاالتفاقيةمن٤٠المادةتنص• ة ص ي ن  ا ع ا اال ين بو الج   م ا
:يلي ما على األولى فقرتھا في ١٩٥١
ة قلةأل قأالت اأالت لأاال أت  أن تعلن أن االنضمام، أو التصديق أو التوقيع عند دولة، ألية «
 الصعيد على تمثلھا التي األقاليم جميع ستشمل االتفاقية ھذه

 اإلعالن ھذا مفعول سريان ويبدأ .منھا أكثر أو واحداً  أو الدولي
.»المعنيةالدولةإلىبالنسبةاالتفاقيةھذهنفاذبدءتاريخفي ب ي   ب ريخ ي ى ب .»ي و إ



االختياري اإلعالن االختيارياإلعالن

علىتحديداًالمعاھدةتنصإعالنھواالختيارياإلعالن• الن ري اإل ي الن ھو اال ة ص إ ھ ا  ا  ى ي
 التفسيري، اإلعالن عكس وعلى .تشترطه ال ولكنھا إصداره

لةيقيداالختيارياإلعالنفإّن درةالد لهال .له المصدرة الدولة يقيد االختياري اإلعالن فإن 
 نقطة من الدولة موقف يوضح الجانب وحيد تصريح ھو•

 .المسبق الدولية العدل محكمة اختصاص قبول مثال :معينة
منالتزامانماالغيرتجاهالتزامتخلقالاالعالناتوھذه م ق   و م  ير ج ز  ن ز
.اخذتھا التي الدولة



االختياري االعالن عل مثال على االعالن االختياريمثال
 ضروب من وغيره التعذيب مناھضة اتفاقية وتتضّمن•

أأأ   لعام المھينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة
١٩٨٤ ،  ً ريرإل تعترف التي االختيارية اإلعالنات بشأن أحكاما

 في وتنظر تتسلّم أن في التعذيب مناھضة لجنة باختصاص
تتقيدالأخرىطرفاًدولةبأنتدعيالدولمنبالغات  تتقيد ال أخرى طرفا  دولة بأن تدعي الدول من بالغات
 نيابة أو أفراد من بالغات أو ) ٢١ المادة(  االتفاقية بأحكام
ادن نأف انأد ا اكض لةالنت فد كاط أ  أحكام طرف دولة النتھاك ضحايا منھأ يدعون أفراد عن

.االتفاقية
 ١٩٦٦ لعام والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العھد•

باختصاصتعترفالتي٤١المادةفيبشأنأحكاماًيتضّمن ن ن   ي ص ر ي   ي ب  ب
اإلنسان حقوق لجنة



التفاھم مذكرة التفاھممذكرة

أ  من أدنى  صفة ذو نص على للداللة المصطلح ھذا يستخدم•
يعي التقليدي، النوع من دولي اتفاق أو للمعاھدة الرسمية الصفة
 أو فنية ألمور توضع المذكرات ھذه أن المتحدة األمم وترى

دولي،اتفاقسياقفيتنفيذيةترتيباتوضعأوتفصيلية  دولي، اتفاق سياق في تنفيذية ترتيبات وضع أو تفصيلية
 من لھا قدمت إذا بتسجيلھا وتقوم ملزمة أنھا أيضا وترى
ف اط اف دةاألكانتإذاأط ت فھال األخالط   .األخر الطرف ھي المتحدة األمم كانت إذا أطرافھا طرف

م)(ي األمم منشورات ،)المعاھدات دليل( في وارد تعريف مالحظة•
.٥٩ ص المتحدة،

file:///C:/Users/USER/Desktop/Arabic pdf file:///C:/Users/USER/Desktop/Arabic.pdf  



تبادل الوثائق أو تبادل  - تابع المصطلحات
الرسائل

فكل فلط قةاألخالط تث نةلت    من مجموعة على تحتوي وثيقة األخر الطرف يسلم طرف كل•
 الثانية الدولة تستلمھا وعندما الطرف، ھذا من وموقعة النقاط
.بھا تقبل فھي

الوثائقھذهمثلوالمدراءوالسفراءالوزراءعادةيتبادل• ل ب وزراء ة ي راء ا راء وا ه ل وا ق ھ و .ا
 قراريھا في يشكل الرسائل تبادل أن الدولية العدل محكمة رأت•

ا اط١١٩٩٤١٤فال لقا١٩٩ش ال  المتعلقان ،١٩٩٥ شباط ١٤ و ،١٩٩٤ تموز ١ في الصادر
 أحكام موجز انظر :وقطر البحرين بين البحرية الحدود بترسيم
١٩٩٦-١٩٩٢ :الدولية العدل محكمة

-1996-1992-cij.org/files/summaries/summaries-www.icjhttps:// j gjp
ar.pdf   



المعاھداتتعريف المعاھداتتعريف
مونييير المعاھدة ١٩٦٩   لعام المعاھدات لقانون فيينا اتفاقية عرفت•

 كتابة أكثر أو دولتين بين يعقد دولي اتفاق“ : أنھا على الدولية
وأياًأكثرأوواحدةوثيقةفتّمسواءالدولللقانونويخضع  وأيا  أكثر أو واحدة وثيقة في تم  سواء الدولي للقانون ويخضع
:”عليه تطلق التي التسمية كانت

:للمعاھدةاآلتيالتعريفاعطاءيمكنعامةبصورة• ورة ن  ب ء ي ري ا ي ا ة اآل :ھ
 دولية ومنظمة دولة بين أو أكثر أو دولتين بين يعقد دولي اتفاق ھي 

ة ةأكثأكلظأك ا أك  أو كتابة أكثر، أو حكوميتين دوليتين منظمتين بين أو حكومية
 أكثر أو واحدة وثيقة في تمّ  سواء الدولي للقانون ويخضع شفاھة،

 ً .عليه تطلق التي التسمية كانت وأيا



المعاھدات تعريف المعاھداتتعريف

ينوبين اتفاقات تعقد أصبحت الدولية المنظمات لكن الدول، بين فقط- بو
 شخصا كان سواء للفرد يمكن وال .الدولي للقانون تخضع
دوليةمنظمةمعأودولةمعمعاھدةعقداعتبارياأوطبيعيا .دولية منظمة مع أو دولة مع معاھدة عقد اعتباريا أو طبيعيا

.عدة تسميات ولھا أكثر أو واحدة وثيقة في كتابة يعقد اتفاق-
.الدولي القانون لقواعد يخضع اتفاق ھي المعاھدة-

حقوق:قانونيةآثارإحداثإليھدفاتفاقالمعاھدة  حقوق :قانونية آثار إحداث إلى يھدف اتفاق المعاھدة-
.والتزامات



من اتفاقية  ٣مادة  -االتفاقيات غير المكتوبة
، اتفاقات الجنتلمان١٩٦٩فينا لعام 

 بين تعقد التي الدولية االتفاقات على االتفاقية ھذه سريان عدم إن•
 األخرى األشخاص بين أو الدولي للقانون األخرى واألشخاص الدول

للأل ًلل  شكال  تتخذ ال التي الدولية االتفاقات على أو البعض، بعضھا مع
 ً :بـ يخل ال مكتوبا

االتفاقات؛ لتلك القانونية القوة )أ(
إذااالتفاقاتتلكعلىاالتفاقيةھذهفيواردةقاعدةأيةسريان)ب( ن )ب( ر  ي ري  إ   ى ي  ي و

االتفاقية؛ عن مستقلة بصورة لھا تخضع كانت
ظلفالبعضبعضھامعالدولعالقاتعلاالتفاقيةھذهبسريان)ج(  ظل في البعض بعضھا مع الدول عالقات على االتفاقية ھذه بسريان )ج(

ً  الدولي للقانون األخرى األشخاص تكون التي الدولية االتفاقات  أطرافا
أيضاًفيھا .أيضا  فيھا



المعاھدات أنواع المعاھداتأنواع
اث االكقاألط ةا كقثنا   تكون قدو ثنائية معاھداتال كون قدت :األطراف حيث من•
 .جماعية معاھدات

  معاھدات الدولي القانون قواعد إنشاء على قدرتھا حيث من•
ھ)(ي  ومعاھدات فردية مصالح تبادل موضوعھا )خاصة( عقدية و يحو ور
 مشتركة مصالح لتنظيم عامة موضوعية قواعد تضع شارعة

.الدول بين وبين



المعاھدات أنواع المعاھداتأنواع

أأ  محددة اتفاقيات تعقد أن الحكومية الدولية المنظمات أو للدول•
يي ما تقعد أن لھا أن كما المدة، ھذه بانقضاء تنقضي والتي المدة
 االتفاق إبرام عند ينقضي والذي مؤقتا اتفاقا عليه يطلق
.النھائيالنھائي

 ھذه بمثل خاص شرط بأي ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية تأتي لم•
اقا االأااال الطا  المدة شرط ادراج من يمنع شيء ال أن يعني مما االتفاقات،

يم بين نھائي اتفاق إبرام بانتظار مؤقتة االتفاقية كون تحديد أو
. االطراف



المعاھدات أنواع المعاھداتأنواع

 للجوء ١٩٥٠ لعام جنيف اتفاقية :المدة محددة اتفاقية مثال•
يمي المدة شرط ألغي ثم سنوات، ثالث بمدة محددة كانت والتي
.الجغرافي القيد إلغاء إلى إضافة

 ومقدونيا اليونان بين االتفاقية : المؤقت االتفاق على مثال•
 محكمة حكم انظر ،١٩٩٥ أيلول ١٣ بتاريخ اليوغوسالفية

موجز(االتفاقيةھذهتطبيقبشأن٢٠١١لعامالدوليةالعدل ي ل ن  م و  وجز( ي  بيق ب
:)٢٥٨ ص األحكام

cij org/files/summaries/summarieshttps://www icj -cij.org/files/summaries/summaries-https://www.icj  
ar.pdf-2012-2008



المؤقت االتفاق عل مثال على االتفاق المؤقت مثال

 العربية الجمھورية بين والفني االقتصادي التعاون برتوكول•
عىيم توازع على ينص والذي ،١٩٨٧ لعام وتركيا السورية
  الجانيين بين المياه تقاسم حول نھائي اتفاق يتم ريثما حصص

)السادسةالمادة(  . )السادسة المادة(

 لتوزيع ١٩٩٠ لعام والعراق سوريا بين المعقود االتفاق•
بيننھائياتفاقعمليتمريثماالفراتنھرمنالحصص م ري ر ھر ن ص ي ق ل ي  بين ھ

.والعراق وسورية تركيا



؟ الدول والعقد المعاھدة بين الفرق ما الفرق بين المعاھدة والعقد الدولي؟ما

العامالدوليالقانونأشخاصأحدبيناتفاقھوالدوليالعقد• ي ا و ق ھو ا ص أ بين ا ون أ ي ا و م ا   ا
 القانون أشخاص وأحد )حكومية دولية منظمة أو دولة(

نأشخابينأالخا ،القان أحدھكانإذاالخا  أحدھم كان إذا الخاص، القانون أشخاص بين أو الخاص
  حكومية غير منظمة أو شركة الشخص ھذا كان سواء أجنبيا،

ااأ ظط ةال لالط  محل الموضوع طبيعة عن النظر وبصرف طبيعيا شخصا أو
 .التعاقد



المعاھدات صحة شروط صحة المعاھداتشروط
 وكذلك الكاملة السيادة ذات للدول إال تتوفر ال :التعاقد أھلية•

أ  أو )الرضا( اإلرادة سالمة .معين حدود في الدولية المنظمات
ريو إبطال طلبيأن يمكن حيث تدليس أو غش أو إكراه أي من خلوھا إووإ

.المعاھدة
ا• اتأ نظ ةال ل دفالد ت انت انظا ااأل ت علقد  على قدرتھا األساسي نظامھا من تستمد فھي الدولية المنظمات أما•

 ھي المتحدة األمم ميثاق من  ١٠٤ المادة وكانت .االتفاقات عقد
ةلذ ل ةأل ةل ظ ةلل ل أل ل  والرأي الدولية، للمنظمة القانونية األھلية منح إلى ذھبت

يمي ھذه حدود الذي ھو ١٩٤٩ عام الدولية العدل لمحكمة االستشاري
.الشخصية
الميثاق nationsunitedhttps://www/:نص un org/ar/charter nations-united-https://www.un.org/ar/charter/:نص الميثاق 

cij.org/ar-https://www.icj:  أحكام وفتاوى المحكمة



الرضا عيوب الرضا عيوب

:الغــلـــط•
اثنانمعنيانلهالدوليةالمعاھداتفيالغلطإصالحان• الح ان ا ي ا إ ھ ي ا و ن  ا ن ي .ا
 بعد ظھر ما فادا المعاھدة نص صياغة في الغلط األول•

فا فةإ ةال الال اال تأ طالت  خطا، على تحتوي أنھا المعاھدة على الرسمية الصفة إضفاء
. الخطأ تصحيح ھو الحالة ھده في فاإلجراءات

 او معينة بواقعة يتصل كان ادا الرضا في الغلط ھو والثاني•
األطرافارتضاءفاألساسيةالعواملمنكانمعينموقف  األطراف ارتضاء في األساسية العوامل من كان معين موقف
 .بالمعاھدة االلتزام



مادة فيينا٤٩التدليس اتفاقية من من اتفاقية فيينا ٤٩التدليس مادة 

 من وھي الخداع او بالتغيير الغش او التدليس تسمية يمكن•
ىي والغش إلغاء إلى تدعوا التي للرضا المفسدة األسباب
 في األطراف احد يدفع ايجابي عمل وجود يفترض والتدليس
عليهيسھلمماحقيقةغيرعلىامرفھمعلىالمعاھدة  عليه يسھل مما حقيقة غير على امر فھم على المعاھدة
 سلوك في يتمثل االيجابي العمل ھدا المعاھدة على التوقيع

دتدل دلق افا لنافلاألط  على معين امر فھم على األطراف احد حمل بقصد تدليسي
 الفھم ھدا على بناء للمعاھدة قبوله يكون ثم ،ومن حقيقته غير
ط . الخاطئل



الدولة وإكراه الدولة ممثل إكراه ممثل الدولة وإكراه الدولةإكراه

 بمعاھدة االلتزام رضاھا عن الدولة لتعبير ليس« :٥١ المادة•
مي أو أعمال طريق عن ممثلھا بإكراه إليه التوصل تم والذي

 بطالن يترتب أي ،»قانوني أثر أي ضده موجھة تھديدات
.المعاھدةالمعاھدة

 تكون :القوة باستخدام أو بالتھديد الدولة إكراه« :٥٢ المادة•
ا لإذااطلةال اإلال أالطق  أو التھديد بطريق عقدھا إلى التوصل تم إذا باطلة المعاھدة

يم الدولي القانون لمبادئ مخالفة بصورة القوة استخدام
.»المتحدة األمم ميثاق في عليھا المنصوص



المعاھدات عل المسلحة النزاعات آثار النزاعات المسلحة على المعاھداتآثار

الثالثـةدورتھافيالدوليالقانونلجنةمشروعانظر• ر ون ج روع ا ي ا و ھ ي  ا  ا ور
  النزاعات آثار« بمشاريع والمتعلق السادس، الفصل والستين،
لحة اھداتعلال :»ال  : »المعاھدات على المسلحة

.pdf6/arabic/chp2011https://legal.un.org/ilc/reports/ 

:التقرير كامال على الرابط•
10/66undocs.org/ar/A/https://  gp



اإلكراهاإلكراه
يىييي تبرم التي المعاھدات بطالن إمكانية على فيينا اتفاقية نصت• نإ برميب

.إلكراه نتيجة
ا لةلقالذاإلك دثفانهالد د ائلنال ال .المسائل من العديد يثير فانه الدولة على يقع الذي اإلكراه •

 أبرمت اذا المعاھدات إبطال اإلكراه ھدا على يترتب ال •
.)السلم أو السالم معاھدات مثال( الحرب نتيجة

أجلمنمفاوضةدولةتمارسھاضغطوسيلةھواإلكراه•  أجل من مفاوضة دولة تمارسھا ضغط وسيلة ھو اإلكراه •
 ذاتھا الدولة على او الممثل على يقع قد واإلكراه معاھدة إبرام

ا فالاالذفاإلك اَكأشأال  سببا  يكون أن شأنه من المفاوض على يمارس الذي فاإلكراه
.المعاھدة إبطال في

.اإلكراه إقرار في رئيسا سببا االحتالل يعد•



الدولة ممثل ذمة إفساد ذمة ممثل الدولةإفساد

اإلغراءوسائلبمختلفالدولةممثلعلىالتأثيربدلكيقصد• ير ب ي و ل ى ا ل ب ا راء و  اإل
 األخر الطرف رغبات وفق ينصرف كي والمعنوية المادية
لحةاحب اھدةابرافال تكنليننحعلال  تكن لم معين نحو على المعاھدة ابرام في المصلحة صاحب
 بكافة علم على كانت انھا لو يمثلھا التي الدولة لتقبله

ا ااأل ال لةال اال الال ق ق  .حقيقتھا على بالمعاھدة المتصلة والمالبسات األوضاع



مثال التدليس مثالالتدليس

 اتفاق بخصوص العسكرية نورمبرغ محكمة به حكمت •
مخ حيث١٩٣٨ سنة بريطانيا و وفرنسا ألمانيا بين المبرم ميونخ
 تدليسي مسلكا سلكت قد األلمانية الحكومة بان المحكمة قضت
ھدفھا،وكاناحترامهنيتھافييكنولماالتفاقھداإبرامعند  ھدفھا ،وكان احترامه نيتھا في يكن ولم االتفاق ھدا إبرام عند

 ضم من تتمكن حتى وفرنسا بريطانيا طمأنة األساسي
ا اھ ةاف انت ل انف فاك ل ك قدتش  وقد تشيكوسلوفاكيا عن فصلھا نتيجة مورافيا بوھيميا،
 الرسمية الوثائق على حكمھا في نورمبرغ محكمة استندت
ة ةلل ةألل .١٩٤٥سنة األلمانية للحكومة



المعاھدة موضوع مشروعية موضوع المعاھدةمشروعية

 إبرامھا وقت كانت إذا مطلقا بطالنا باطلة المعاھدة دتع•
.مالعا الدولي القانون قواعد من آمرة قاعدة مع تتعارض ميع

  التي الدولة التزامات مع المعاھدة تتعارض ال أن يجب وعليه•
تحدةاأليثاقحددھا بادئفال اردةال ادةفال ال  المادة في الواردة المبادئ في المتحدة األمم ميثاق حددھا
 القانون في آمرة قواعد بمثابة تعد والتي الميثاق من الثانية
ل افةال اإلإ ةاك ذاا القال .القانون لھذا عامة مبادئ كونھا إلى إضافة الدولي،

.ممكنا االتفاقية موضوع يكون أن•



للمعاھدات القانون   النظام القانوني للمعاھداتالنظام

ة ا ال ق ل ا أ :أي مراحل عقد المعاھدة•
.المفاوضات١) (
.التحرير والصياغة٢)
التوقيع٣) .التوقيع٣)
.التصديق ٤)
.االنضمام إلى المعاھدات٥)
الوثائق٦) إيداع .إيداع الوثائق٦)
.سريان المعاھدة) ٧



األول المفاوضاتالمرحلة المفاوضات -المرحلة األولى

 يكون أن المشاركين وعلى بالمفاوضات المعاھدة حياة تبدأ•
اةفةل ذل ثائقل ةتائال لقا  على قانونية نتائج من الوثائق لھذه لما رسمية صفة لھم

 حد على الدولية والمنظمات للدول والداخلي الدولي المستوى
.سواء



مادة التفويض فيينا٧/١وثائق اتفاقية من من اتفاقية فيينا ٧/١وثائق التفويض مادة 
أأً  أو المعاھدة نص اعتماد أجل من للدولة ممثالً  الشخص يعد•

يم في بالمعاھدة االلتزام رضا عن التعبير أجل من أو توثيقه،
:التاليتين الحالتين إحدى

يضثيقةأبرزإذا)أ( لالتف بة؛الكا نا أال  أو المناسبة؛ الكامل التفويض وثيقة أبرز إذا )أ(
 أن أخرى ظروف من أو المعنية الدول تعامل من بدا إذا )ب(

ً  أجل من للدولة ممثالً  الشخص ذلك اعتبار إلى انصرفت نيتھا
.كاملتفويضوممنوحاالغرضھذا و رض  .ل ويض و



الكامل أو التام التفويض التام أو الكاملالتفويض

رئيسيصدرھارسميةوثيقةشكلعادةالتامالتفويضيتخذ• ويض ي م ا ي ل ة ا ي و رھ ر يس ي  ر
 فيھا ويخّول الخارجية وزير أو الحكومة رئيس أو الدولة
رفاتالقيافيھاالالشخ اّينةبت لفي يت  يتصل فيما معينة بتصرفات القيام فيھا المسمى الشخص

.بمعاھدة



فيينا٧/٢مادة اتفاقية من من اتفاقية فيينا ٧/٢مادة 

أل  ودون وظائفھم، بحكم لدولھم ممثلين التالون األشخاص يعد•
:الكامل التفويض وثيقة إبراز إلى حاجة ى

رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من ) أ(
اھدة؛ ال قد ب لقة ت ال ال األع يع بج القيا أجل القيام بجميع األعمال المتعلقة بعقد المعاھدة؛أجل

رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاھدة ) ب(
بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديھا؛

أو)ج( دول مؤتمر لدى الدول قبل من المعتمدون الممثلون الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو ) ج(
لدى منظمة دولية أو إحدى ھيأتھا وذلك من أجل اعتماد نص 

ئة ال أ ة نظ ال أ ت ال ذلك ف ة ا .المعاھدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الھيئةال



المفاوضاتالمفاوضات

جماعية• أو ثنائية تكون يقد ي أو ج ون   .
.قد تكون سرية وقد تكون علنية•
.قد تأخذ شكل لجان أو شكل مؤتمر دبلوماسي•
متقاربة• مختلفة زمنية فترات في أو واحد زمان في تكون قد قد تكون في زمان واحد أو في فترات زمنية مختلفة متقاربة •

.أو متابعة
ل ل قد تنجح ھذه المفاوضات وقد تفشل مما يعني وضع حد •

.لتطور فكرة عقد االتفاقية



الثانية والصياغةالمرحلة لتحرير لتحرير والصياغة -المرحلة الثانية
بويغنب حول لالختالف تجنبا واضحة ألفاظ في تصاغ أن بد ال• وج

.تفسيرھا
ضاتلكندال انأ اغةل ةفةال ن ةقان ا  واسعة قانونية معرفة الصياغة لجان أعضاء يمتلك من بد ال•

.الدولي القانون بأحكام
 حتى األخرى، العاملة باللغات معرفة أيضا يمتلكوا أن بد ال•

متباينةنصوصأمانكونال ي وص أ ون ال .ب
 أو الديباجة ھي أجزاء  ثالثة من عادة المعاھدة تتكون•

ة ق الثال كاأال اأ كاثال ةأ قال ا  انتقالية أحكام ثم المعاھدة أحكام أو المعاھد صلب ثم المقدمة
 االنضمام كيفية و النفاذ تاريخ تتضمن خاتمة وأخيرا

.وجدت إن )المرافق( والمالحق واالنسحاب



الموثقة اللغة الموثقةاللغة

  يتقرر التي اللغات وھي -  الموثقة اتھلغا عادة المعاھدة تحّدد•
.أحكامھا تعنيه ما ابھ

 لھا، مناسبة تراھا التي العاملة اللغة تختار أن دولة لكل يحق•
ر اتتنح لةالتزا الذيبالنالحالةھذهفالد  الذي بالنص الحالة ھذه في الدولة التزامات وتنحصر
.اختارته

 االتفاقيات من نسخ بحفظ المتحدة األمم سكرتاريا عادة تقوم•
ھياإلنكليزيةاللغةتكونوالتيالجماعيةأوالثنائيةالدولية ي ي و ي و ي ج يزي  ون و  ي إل
.أيضا الفرنسية اللغة إلى  بترجمتھا ، العاملة اللغة



العاملة اللغة عن مثال عن اللغة العاملةمثال

النصوصالمعاھداتلقانونفيينااتفاقيةمن٨٥المادةتنص• ة ص ي ن  ا ا ون يي ا ھ وص ا  ا
:االتفاقية لھذه الرسمية

ل ةذأ تالتاالتفاق الات  المحررة نصوصھا تعتبـر التي االتفاقية ھذه أصل يودع«
 واإلسبانية والروسية والفرنسية واإلنجليزية الصينية باللغات
.»المتحدة لألمم العام األمين لدى حجيتھا في متساوية



الثالثة وأثارهالمرحلة التوقيع التوقيع وأثاره  -المرحلة الثالثة

 الحاالت في إال للتصديق عادة ويحتاج شكلي إجراء التوقيع•
:اآلتية

 شريعة فالعقد األثر، ھذا للتوقيع يكون على االتفاقية نصت إذا -
اقدين ت طةاالتفاقيات(ال ب )ال .)المبسطة االتفاقيات( المتعاقدين

 أن على اتفقت قد المفاوضة الدول أن أخرى بطريقة ثبت إذا ـ
.)وثائق تبادل( األثر ھذا للتوقيع يكون
وثيقةفاإلثرھذاالتوقيعإعطاءفنيتھاالدولأعلنتإذا  وثيقة في اإلثر ھذا التوقيع إعطاء في نيتھا الدول أعلنت إذا ـ

.المفاوضات أثناء ذلك عن عبرت أو ممثلھا تفويض



أنواع التوقيع
:وعليه التوقيع قد يكون نھائيا أو بسيطاأ

التوقيعيقع)بالتصديقالمشروطغيرالتوقيع(النھائيالتوقيع•  التوقيع يقع )بالتصديق المشروط غير التوقيع( النھائي التوقيع
 بمعاھدة االلتزام على موافقتھا عن الدولة تعّبر حين النھائي
ق اھدةلالت نال ةد قإلا د لأالت أالق  أو القبول أو التصديق إلى حاجة دون المعاھدة على بالتوقيع

.الموافقة
 البسيط التوقيع يطّبق )بالتصديق المشروط التوقيع( البسيط التوقيع•

إيجابيإجراءاتخاذالدولةنيةعلىيدللكنهالمعاھدات،معظمفي ل   م ي ء  و ي ى ي بي إجر  إيج
 .مقبل تاريخ في بالمعاھدة االلتزام على موافقتھا عن للتعبير
لةأّنذلكمؤّدى ّقععندماالد نالمعاھدةعلت قيعھايك ت  توقيعھا يكون المعاھدة على توقع عندما الدولة أن  ذلك ومؤدى

 ً  قد الدولة تكون وال .الموافقة أو القبول أو بالتصديق مشروطا
ا ااالل اإالّال ا قق اال أل  أو عليھا بالتصديق قيامھا عند إال  بالمعاھدة االلتزام عن عبرت

.عليھا الموافقة أو قبولھا



التوقيع انواع تابع انواع التوقيعتابع

تحدد عادة وثائق التفويض نوع التوقيع، فقد يتم التوقيع على •
:مرحلتين

 فرصة إعطاء ذلك ويعني األولى باألحرف التوقيع-
ضين فا علل اتھإلللرج فالنھائرأيھالتبديحك  في النھائي رأيھا لتبدي حكوماتھم إلى للرجوع للمفاوضين
 بشرط بالتوقيع أيضا يسمى و رسميا بھا االلتزام قبل المعاھدة
ا لةال ةال قفالثا اال الأال .الرسمي أو النھائي التوقيع فھي الثانية والمرحلة .المشاورة

علىموافقتھاالتنفيذيةالسلطةتبديأنأي:الكاملالتوقيعأو- يع و ي ن ي :ل و ي  ب ھ ي  ى و
.النص



التوقيع أثر التوقيعأثر

أأ  بعدم االلتزام  الدولة على يفرض أنه حيث من أثره للتوقيع
ع حيز دخولھا قبل منھا الغرض أو المعاھدة موضوع تعطيل
.التنفيذ

ادةتن لقالتفينااتفاقيةن١٨/١ال بااللتزاتت  بااللتزام تتعلق والتي فينا اتفاقية من ١٨/١ المادة تنص
 قبل منھا الغرض أو المعاھدة موضوع تعطيل بعدم األطراف
ا ذل ال التنفيذ حيز دخولھا

لھاالمنشئةالوثائقتبادلتأوالمعاھدةوقعتقدكانتإذا«• ق ب و  و   إ«  ھ  و
 تظھر أن إلى الموافقة، أو القبول، أو التصديق، بشرط

»المعاھدةفطرفاًتصبحالأنفنيتھابوضوح .»المعاھدة في طرفا  تصبح ال أن في نيتھا بوضوح



التوقيع؟ سحب يجوز ھل يجوز سحب التوقيع؟ھل

أ  لسحب أثرا نجد ال المعاھدات لقانون فيينا اتفاقية إلى بالعودة•
.األقل يملك األكثر يملك من قاعدة تطبق لذا التوقيع، ع

قثال االت ال تال ةال ك األ  األمريكية المتحدة الواليات سحب :التوقيع سحب مثال•
.الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام على توقيعھا



من اتفاقية فيينا١/١٤المادة 
تعبر الدولة عن رضاھا االلتزام بالمعاھدة بالتصديق عليھا «•

التالية الحاالت إحدى :في إحدى الحاالت التالية:ف
 يتم الرضا عن التعبير أن على المعاھدة نصت إذا )أ(

أ أو بالتصديق؛
اتفقتقدكانتالمتفاوضةالدولأنأخرىبطريقةثبتإذا)ب(  اتفقت قد كانت المتفاوضة الدول أن أخرى بطريقة ثبت إذا )ب(

أو التصديق؛ اشتراط على
لةثلكاإذا)( اققال طال أالش أو التصديق؛ بشرط المعاھدة وقع قد الدولة ممثل كان إذا )ج(
يكونأنممثلھاتفويضوثيقةمنالمعنيةالدولةنيةبدتإذا)د( ي ن ي و ي ب إ )( ون ن ھ ويض و  ي

ً  توقيعھا  عن الدولة عبرت أو المعاھدة، على بالتصديق مشروطا
»المفاوضاتأثناءالنيةھذهمثل .»المفاوضات أثناء النية ھذه مثل



االنضماماالنضمام
ييزىويقو التنفيذ حيز دخلت قد كانت معاھدة على دولة تصديق ھو•

.االنضمام تاريخ من عادة المعاھدات أحكام تسري .سابقا
اھدات انال ن :نوعان المعاھدات•

محي وفق إالَّ  إليھا باالنضمام يسمح ال التي المغلقة المعاھدات-
 واالتحاد العربية، للجامعة بالنسبة الحال ھو كما معينة معايير

اإلسالميوالمؤتمراألوروبي، ر  األوروبي، ؤ ي وا ال   .اإل
 الشروط احترام بشرط للجميع المفتوحة المعاھدات-

اال ةفل فاق الاألثاقثلاال  المتحدة األمم ميثاق مثل االتفاقية في عليھا المنصوص
.البحار لقانون المتحدة األمم واتفاقية



المادة إليه ذھبت فيينا١٦ما اتفاقية من من اتفاقية فيينا  ١٦ما ذھبت إليه المادة 
 إليھا باالنضمام بالمعاھدة االلتزام رضاھا عن الدولة تعبر«•

:التالية الحاالت إحدى في
يتمالرضاعنالتعبيرأنعلىالمعاھدةنصتإذا)أ(  يتم الرضا عن التعبير أن على المعاھدة نصت إذا )أ(

أو باالنضمام؛
قةثإذا)( لأأط ةال فا فققكاال ا  اتفقت قد كانت المتفاوضة الدول أن أخرى بطريقة ثبت إذا )ب(

أو باالنضمام؛ يتم الرضا عن التعبير أن على
 عن التعبير أن على بعد فيما األطراف جميع اتفقت إذا )ج(

»باالنضماميتمالرضا .».باالنضمام يتم الرضا
 التمييز على للقضاء الدولية االتفاقية من ١٨ المادة :مثال•

أ ١٩٦٦ لعام أشكاله بكافة العنصري
aspx.il/Ar/SpecialProjects/AntiRacismAr/Pages/UNConvention.gov.justice.www//:https  



الوثائق إيداع الوثائقإيداع

الدولإلىالتصديقوثائقمننسخةبإرسالااليداعيكون• ون اع ي ل االي ق ن  بإر يق و ى ا ول إ  ا
.)الثنائية المعاھدة( األطراف

ا افأ ا ةال ا ةفتكال لةا قالتال  عقد التي الدولة عاصمة فتكون الجماعية المعاھدات في أما •
.التصديقات إليداع مقراً  المفاوضات فيھا

 المتحدة األمم إشراف تحت تتم التي للمعاھدات بالنسبة •
اإليداعمكانھوالمتحدةاألمممقرفيكون .اإليداع مكان ھو المتحدة األمم مقر فيكون



الوديعالوديع

ُأأأ  إليھا ُيعھد مؤسسة أو منظمة أو دولة أية ھو المعاھدة وديع•
)فيينا اتفاقية من ٧٦ مادة( المعاھدة تلك حفظ )(

:فيينا اتفاقية من ٧٧المادة حددتھا الوديع وظائف•
ةفظ)أ( ةال ل ااأل ةلل قةأ لتفث لكا ت  تسلم كامل تفويض وثيقة وأية للمعاھدة األصلية النسخة حفظ )أ(

إليھا؛
 نص أي وإعـداد األصلي النص من معتمدة نسخ إعداد )ب(

المعاھدةفالمقررالنحوعلإضافيةبلغاتللمعاھدةآخر  المعاھدة في المقرر النحو على إضافية بلغات للمعاھدة آخر
 أن حقھا من التي والدول األطراف إلى النسخ ھذه وإرسال

افاًت ة؛فأط ا ال المعاھدة؛ في أطرافا  تصبح



الوديع وظائف الوديعوظائف

أيةوحفظاستالموكذلكالمعاھدةعلىتوقيعاتأيةاستالم)ج( الم )ج( ي أي ا ة ى و ھ الم و ا  أي و ا
بھا؛ تتصل مراسالت أو إخطارات أو وثائق

قكاإذااف)( قةأالت ث طاأال لةأاإل ا ال  المراسلة أو اإلخطار أو الوثيقة أو التوقيع كان إذا ما فحص )د(
 انتباه ولفت المناسبة، وبالصيغة صحيحة بالمعاھدة المتعلقة
ذلك؛ إلى األمر اقتضى ما إذا المعنية الدولة

اًتصبحأنحقھامنالتوالدولاألطرافإبالغ)ھ( أطراف  أطرافـا  تصبح أن حقھا من التي والدول األطراف إبالغ )ھـ(
بالمعاھدة؛ المتعلقة واإلخطارات بالتصرفات المعاھدة في



الوديع وظائف الوديعوظائف

المعاھدةفيأطرافاًتصبحأنحقھامنالتيالدولإبالغ)و( ول إبالغ )و( ي ا را  بح أن ھ ن ا ة ي أ ھ  ا
 االنضمام أو التصديق وثائق اإليداع أو باالستالم تتلقى عندمـا

لأ افقةأالقب شترطةال لال اھدةلدخ التنفيذ؛حيزال التنفيذ؛ حيز المعاھدة لدخول المشترطة الموافقة أو القبول أو
المتحدة؛ لألمم العامة األمانة لدى المعاھدة تسجيل )ز(
 ھذه من أخرى نصوص في المبينة االلتزامات تنفيذ )ح(

.االتفاقيةاالتفاقية



وديعا المتحدة لألمم العام األمين تعيين األمين العام لألمم المتحدة وديعا تعيين

وجبما،لمعاھدةالوديعالعاماألمينيعّينأنيرادعندما• ين أن يرا  ين ي م األ يع ا و ة ا  وجب  ھ
 بدء بمجرد وقت أقرب في المعاھدات قسم استشارة

ضات فا اھدةعلال ّددةال ت نيةاألطرافال لال قب  وقبول .المعنية األطراف المتعددة المعاھدة على المفاوضات
ً  ليس الوديع وظائف ألداء العام األمين .تلقائيا

 روما لنظام الوديع ھو المتحدة لألمم العام األمين : مثال•
الدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسي ي  ي ي ج و



المشتركون الودعاء المشتركونالودعاء

 ودعاء بوصفھم ودعاء عدة االستثناء، سبيل على يعّين،•
ين  من الحد معاھدة من ٢  فقرة التاسعة المادة تنص .مشتركين ننرصر
:يلي ما على ١٩٦٨ لعام النووية األسلحة انتشار
اھدةھذتخض قال د للت ةالد ّق اال دعل ثائقت  وثائق وتودع لھا الموقعة الدول لتصديق المعاھدة ھذه تخضع«
 الجمھوريات اتحاد حكومات لدى االنضمام ووثائق التصديق

ظط  العظمى لبريطانيا المتحدة والمملكة السوفياتية، االشتراكية
م بحكم المعّينة األمريكية، المتحدة والواليات الشمالية، وإيرلندا

.»الوديعة الحكومات باعتبارھا المعاھدة ھذه



المعاھدة سريان المعاھدة سريان
منسواءسريانھاتاريختحددالتيھياالتفاقيةأناألصل•  من سواء سريانھا تاريخ تحدد التي ھي االتفاقية أن األصل

ً  التوقيع يكون عندما( عليھا التوقيع تاريخ  عند أو )كافيا
ق د االت لنددعددنعل اھدةنددالد ال  المعاھدة نص ويحدد  .الدول من محدد عدد من عليھا التصديق

.السريان لبدء المطلوبة التصديقات عدد عادة
 من جزء تجعل مادة على المعاھدة نص يحتوي أن يمكن•

المحكمةنظاممن١٢٤المادة:مثالللتأجيل،قابلأحكامھا   م ن   :ل جيل بل ھ
.١٩٩٨ لعام الدولية الجنائية
ط اتتشت ا ةال ةتنقأا قتّنةفت ال  بين الوقت من معّينة فترة تنقضي أن عادة المعاھدات وتشترط•
 .النفاذ بدء وتاريخ الصكوك من المطلوب العدد إيداع تاريخ
 .المسبقة الشروط استيفاء لكفالة زمنية مھلة تحدد ما وكثيراً ً



المادة األساس١٢٤مثال روما نظام من من نظام روما األساسي ١٢٤مثال المادة 
 عندما للدولة يجوز ،١٢ المادة من ١ الفقرة أحكام من بالرغم•

فات ظاذافط اال لأاأل ات ل ق  قبولھا عدم تعلن أن األساسي، النظام ھذا في طرفا تصبح
 النظام ھذا سريان بدء من سنوات سبع لمدة المحكمة اختصاص
 في إليھا المشار الجرائم بفئة يتعلق فيما وذلك عليھا، األساسي
قدالدولةتلكمنمواطنينبأنادعاءحصوللدى٨المادة ن  ول ى   ين ب   و  ن و
 في ارتكبت قد الجريمة أن أو الجرائم تلك من جريمة ارتكبوا
ھذهبموجبالصادراإلعالنسحبوقتأيفويمكنإقليمھا  ھذه بموجب الصادر اإلعالن سحب وقت أي في ويمكن .إقليمھا
 المؤتمر في المادة ھذه أحكام في النظر ويعاد .المادة

ا ت ةفقاقالذاال ة١للفق ا ١٢٣ال .١٢٣ المادة من ١ للفقرة وفقا يعقد الذي االستعراضي
-4757-9AEE-16852cpi.int/NR/rdonlyres/ADD-https://www.icc

/ S f/CC C /RomeStatuteAra.pdf284265/02886CF7CDC9-7ABE



مثال عن انقضاء مدة بين استكمال العدد 
المطلوب من الصكوك وتاريخ بدء النفاذ

أأل  امتيازات بشأن االتفاق من األولى الفقرة في ٣٥ المادة تنص•
ىم ما على ، ٢٠٠٢ لعام اتھوحصانا الدولية الجنائية المحكمة

:يلي
داالتفاقھذانفاذيبدأ« اًثالثينب كإيداعتاريخني  صك إيداع تاريخ من يوما  ثالثين بعد االتفاق ھذا نفاذ يبدأ«

 األمين لدى العاشر االنضمام أو الموافقة أو القبول أو التصديق
ا .»العامال

المتحدةاألمماتفاقيةمن١فقرة٣٨المادة:اخرمثالانظر•   م ي ن   ر   :ر ل ر
. ٢٠٠٠لعام الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة

hrlibrary umn edu/arab/CorgCRIME htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/CorgCRIME.htmlhttp://  



المعاھدة سريان المعاھدةسريان

أ .المعاھدة نفاذ بدء وتاريخ كيفية عادة المعاھدة أحكام تحدد•
بأنيُفترضالنفاذ،بدءوطريقةتاريخالمعاھدةتحددلموإذا ا ة  م وإ ھ ري ريخ ا ء و ، ب رض ا ن ي  ب
 موافقتھا عن المتفاوضة الدول تعرب حالما يبدأ المعاھدة نفاذ

ظأ و١فقرة٢٤ المادة انظر(بالمعاھدة ملزمة تكون أن على
.١٩٦٩لعامفيينااتفاقيةمن)٢ . م يي ي ن)



للمعاھدات القانون تابع/النظام تابع/النظام القانوني للمعاھدات
ة)٨ ل ال ة ا ال ل فظ الت .التحفظ على المعاھدة الدولية) ٨
.تسجيل المعاھدات ونشرھا) ٩
.تنفيذ المعاھدة) ١٠
:أثر المعاھدة بالنسبة للغير) ١١ (

.المعاھدات التي تضع أحكاما شاملة -أ      
م .المعاھدات التي تنظم أوضاعا دائمة - ب        ي
.المعاھدات ذات األساس العرفي - ت       
.المعاھدات التي تشترط لمصلحة الغير - ث        
.شرط الدولة األكثر رعاية  -ج       

. نفاذ المعاھدات) ١٢ 



التحفظالتحفظ
 أو توقيعھا عند دولة عن صادر الطرف وحيد إجراء ھو التحفظ•

ا ق اأت ل اق اأال ااال اقإل ت كا  حكم استبعاد بقصد إليھا االنضمام أو المعاھدة قبولھا أو تصديقھا
 تسحب أن المتحفظة للدولة مضمونه، تعديل أو االتفاقية أحكام من

 المعاھدات آثار تغّير أو تقيد فالتحفظات .وقت أيّ  في التحفظ
فھيالدوليةبالعالقاتالنھوضعلىتساعدأنيمكنولكنھا ھ ن و ي ب ھوض ى  ن ي   ھي  و
.فيھا لتشارك تكن لم معاھدات في المشاركة من الدول تمكن
فظأ ةظاظشكلزالالالت ا لةال لل .للدولة السيادة مظاھر من مظھر يشكل زال ال التحفظ مبدأ•

.االعالن عن التحفظ يختلف•
 في أما لالتفاقية، إنھاء التحفظ رفض يعتبر الثنائية االتفاقيات•

اعيةاالتفاقيات اعفالرفضال نال لةاعتباري الد  الدولة اعتبار يعني الجماعي فالرفض الجماعية االتفاقيات
.بھا التمسك يمكنھا وال بالمعاھدة ملزمة غير المتحفظة



لعام١٩مادة فيينا اتفاقية ١٩٦٩من ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ١٩مادة 
أوقبولھاأوعليھاالتصديقأومامعاھدةتوقيعلدىللدولة،«•  أو قبولھا أو عليھا التصديق أو ما معاھدة توقيع لدى للدولة،«

:إذا إال تحفظا، تبدي أن إليھا، االنضمام أو إقرارھا
اظ)أ( فظذاال أال أو التحفظ؛ ھذا المعاھدة حظرت )أ(
محددةتحفظاتإالتوضعأنيجوزالأنهعلىالمعاھدةنصت)ب( ع ن يجوز   ى   )ب(    إ و

  أو المعني؛ التحفظ بينھا من ليس
فظكأ)( االتغفالت اتنالتال تال الفق  الفقرتان عليھا تنص التي الحاالت غير في التحفظ، يكون أن )ج(

.»وغرضھا المعاھدة لموضوع منافيا ،)ب(و )أ( الفرعيتان
 وسكوت تمنعه وقد بالتحفظ المعاھدات تسمح قد: أنه يعني ھذا •

بالتحفظالسماحيعنياالتفاقيةنص  .بالتحفظ السماح يعني االتفاقية نص



لعام٢٠المادة فيينا اتفاقية ١٩٦٩من ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٠المادة  

أ  قبول أي صراحة المعاھدة تجيزه الذي التحفظ يتطلب ال -١«
ىم على المعاھدة تنص لم ما األخرى المتعاقدة الدول من الحق
.ذلك
ننيتبينحين٢ لك ضةالد تفا دةال ددحد نال  ومن العدد محدودة المتفاوضة الدول كون من يتبين حين -٢

 جميع بين بكاملھا المعاھدة تطبيق أن وھدفھا المعاھدة موضوع
ا اطاألط افقةأ الكلل االل  االلتزام على منھم كل لموافقة أساسي شرط األطراف

.األطراف جميع قبول التحفظ يتطلب بالمعاھدة، ع
 يتطلب دولية، لمنظمة منشئة وثيقة المعاھدة تكون حين -٣

الجھازقبولمخالف،حكمعلالمعاھدةتنصلمماالتحفظ،  الجھاز قبول مخالف، حكم على المعاھدة تنص لم ما التحفظ،
.»المنظمة تلك في المختص



التحفظ من الھدف من التحفظالھدف

أ  المعاھدة غرض مع متعارضة التحفظات تكون أن يجوز ال•
.ومقصده

 أن يمكن ولكنھا المعاھدات آثار من تغّير وقد التحفظات تقيد•
اعد ضعلت القاتالنھ لية،بال كينذلكالد لبت الد  الدول بتمكين وذلك الدولية، بالعالقات النھوض على تساعد
 لوال فيھا لتشارك تكن لم معاھدات في المشاركة من

ظا  .التحفظاتال
منمعيننصعلىمادولةتبديهالذيالتحفظيعدلال• ل  ي ي  ي  ن ين ص ى  و ب

 في األخرى لألطراف بالنسبة المعاھدة ھذه نصوص معاھدة
)٢فقرةفيينااتفاقيةمن٢١مادة(البعضببعضھاعالقاتھا .)٢ فقرة فيينا اتفاقية من ٢١ مادة( البعض ببعضھا عالقاتھا



التحفظ سحب التحفظسحب

لعامفيينااتفاقيةمن٢٢المادةفتتناولهالتحفظاتسحب• ة و ا ب ي ن  ا   م يي ا
١٩٦٩ :

فظ طالكاقأفالت لشت أ  أجل من يشترط وال كان وقت أي في التحفظ سحب يجوز •
.التحفظ قبلت قد كانت التي الدولة رضا ذلك

 أن يجب التحفظات على االعتراضات أو التحفظات سحب•
)١٩٦٩لعامفيينااتفاقيةمن٢٣المادةانظر(خطياًيكون .)١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من ٢٣ المادة انظر(  خطيا  يكون



التحفظ عل مثال على التحفظمثال

ألظأ  اتفاقية على األتية التحفظات السورية العربية الجمھورية أوردت•
 دخلت والتي ١٩٧٩ لعام المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء
لألل  االتفاقية ھذه إلى انضمامھا عند أبدتھا والتي ،١٩٨١ عام التنفيذ حيز
 بشأن ٩ المادة من ٢ الفقرة ؛ ٢ المادة على  التحفظ :٢٠٠٣ أذار ٢٨ في

الاألة قلألط اال لقةال قلةفالال ال  التنقل حرية في بالحق المتعلقة ١٥ المادة من ٤ الفقرة ؛ لألطفال األم جنسية منح
 ١ الفقرة من )ز و )و ، )د ، )ج الفرعية الفقرات ؛ مسكن أو إقامة محل واختيار

وعندالزواجأثناءوالمسؤولياتالحقوقفبالمساواةالمتعلقة١٦المادةمن  وعند الزواج أثناء والمسؤوليات الحقوق في بالمساواة المتعلقة ١٦ المادة من
 المادة من ٢ الفقرة ؛ والتبني والحضانة الوصاية ، بالوصاية يتعلق فيما فسخه
عمج مبادئ مع توافقھا لعدم ، األطفال وزواج للخطوبة القانونية باآلثار المتعلقة ،١٦

.النزاع حالة في الدول بين بالتحكيم المتعلقة ٢٩ المادة من ١ والفقرة ؛ اإلسالم

-https://treaties un org/Pages/ViewDetails aspx?src=TREATY&mtdsg no=IV  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src TREATY&mtdsg_no IV
&clang=_en4&chapter=8



المتحدة األمم لميثاق وفقا المعاھدة م تسجيل أل ق  ي جيل  و 
يم ١٠٢ المادة في  التسجيل مبدأ على المتحدة األمم ميثاق أكد•

 أي يعقدھا دولي اتفاق وكل معاھدة كل« أنه على نصت حيث
يجبالميثاقبھذاالعملبعدالمتحدةاألممأعضاءمنعضو م ء ن و ق بھ ل ب  أل  يجب ي
 .»يمكن ما بأسرع بنشرھا تقوم وأن الھيئة أمانة في يسجل أن

ةإلالنظ ا ١ال ةاألثاق٢ ت فإال   فإن المتحدة األمم ميثاق من ١٠٢ المادة وجود إلى وبالنظر•
 المتعّددة المعاھدات بتسجيل وظيفتھا، بحكم تقوم، المتحدة األمم

ً ً  العام األمين تعّين التي األطراف .وديعا
فالمعاھداتقسمحيازةفالمعاھداتصكوكوتبق•  في المعاھدات قسم حيازة في  المعاھدات صكوك وتبقى .•

ً  وافق قد المعاھدات قسم يكن لم ما  العامة األمانة  على مسبقا
ات ت ةت خا .خاصة ترتيبات



فيينا التفاقية وفقا التسجيل وفقا التفاقية فييناالتسجيل

مادتھا• في فيينا اتفاقية أكدت بعد«٨٠كما المعاھدات تحال ھ  ي  يي   ي  ا ب «  أ ا ھ ل ا
دخولھا دور النفاذ إلى األمانة العامة لألمم المتحدة لتسجيلھا 

نشرھا حده عل حالة لكل فقا حفظھا قيدھا .»أو قيدھا وحفظھا وفقا لكل حالة على حده ونشرھا»أ
تأتي أھمية ھذه المادة من تأكيدھا على أھمية التسجيل لدى •

األمانة العامة في األمم المتحدة، خاصة للمعاھدات التي ال 
لھا وديعا العام األمين .يكون ھ ي  م و ين  ون  .ي



التسجيل عن مثال عن التسجيلمثال

 اتفاقية من عشرة التاسعة المادة :التسجيل تفويض عن مثال•
أل  تنص ١٩٤٨ لعام عليھا والمعاقبة األجناس جريمة منع

:يلي ما على صراحة يىر ي
     التاريخ في االتفاقية ھذه المتحدة لألمم العام األمين يسّجل«    
هنفاذھادأالذ ف .»فيه نفاذھا يبدأ الذي

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/
sgrn.htm62misc/



الغير عل المعاھدات أثر المعاھدات على الغيرأثر

ألألأل .المتعاقدة األطراف بين األثر ھو األصل•

:للغير األثر يمتد قد لكن•
 المعاھدات من النوع وھذا :العرفي األساس ذات المعاھدات -١
ً  يكون أن يعدو ال و الدول والتزام قائم أو سائد دولي لعرف تدوينا ونني يرويي مموو ز وو

 للعالقات فيينا اتفاقية مثل بالعرف التزامھا من نابع بھا الغير
.الدبلوماسيةالدبلوماسية



المعاھدات  نفيذفي ت
عن محكمة العدل الدوليةقرارات صادرة 

 
ةط اق ةا ل اال الللل الأ  التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية طبيقت•

.)الروسي االتحاد ضد جورجيا( _ العنصري )ي(_ي
.٢٠١١ أبريل/نيسان ١ في الصادر الحكم -    

كاز ةأ ك ٢٢ت١٩٨ال .٢٢٠ ص وحتى ١٩٨ ص من المحكمة أحكام موجز -    
‐cij.org/files/summaries/summaries‐https://www.icj

far.pd‐2012‐2008



المتعلقة٢مثال الدولية العدل محكمة أحكام من ي   ل  و ل  م   ن 
 بتنفيذ معاھدة

تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليھا •
االبتدائية الدفوع صربيا ضد ي .كرواتيا ب وع  ربي  ي   .رو

.٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ١٨الحكم الصادر في  -    
ل لأ .٥٥الى ص  ٤٠من ص موجز أحكام المحكمة  -    

‐cij.org/files/summaries/summaries‐https://www.icj j g/ / /p // j
ar.pdf‐2012‐2008



ممن أحكام محكمة العدل الدولية المتعلقة  ٣مثال 
بتنفيذ معاھدة 

ةاةاللاأ  جمھورية ضد غينيا جمھورية( ،دياللو صاديو أحمدو•
) غينيا لجمھورية المستحق التعويض ،)الديمقراطية الكونغو
.الديمقراطية الكونغو جمھورية على

٢٠١٢يونيه/حزيران١٩فالصادرالحك .٢٠١٢ يونيه/حزيران ١٩ في الصادر الحكم -    
.٣٠٦ – ٢٩٦ص من المحكمة أحكام موجز -     
‐cij.org/files/summaries/summaries‐https://www.icj

ar.pdf‐2012‐2008 p



المتعلقة٤مثال الدولية العدل محكمة أحكام من ي   ل  و ل  م   ن 
بتنفيذ معاھدة 

النفط• بمنصات المتعلقة اإلسالمية(،القضية إيران جمھورية ي ا ب ا ي (  ا ال ھوري إيران اإل ج
).ضد الواليات المتحدة األمريكية

ف ا ال ك الثا٦ال ٢ف/تش ٣ .٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني ٦الحكم الصادر في  -    
.٣٤–٢٠من ص موجز أحكام المحكمة  -     م ز صو ن

‐cij.org/files/summaries/summaries‐https://www.icj
ar pdf‐2007‐2003 ar.pdf‐2007‐2003



المتعلقة٥مثال الدولية العدل محكمة أحكام من ي   ل  و ل  م   ن 
بتنفيذ معاھدة 

عليھا• والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية يھ تطبيق ب  ي وا ج ة ا ع جري اإلب ي  بيق ا
).والجبل األسود البوسنة والھرسك ضد صربيا(

ف ا ال ك اط٢٦ال ا/ش ٢ف ٧ .٢٠٠٧فبراير /شباط ٢٦الحكم الصادر في  -    
.٢١٣ص  -١٩٣من ص موجز احكام المحكمة  -     م صوجز صن

‐cij.org/files/summaries/summaries‐https://www.icj
ar pdf‐2007‐2003 ar.pdf‐2007‐2003



المتعلقة٧مثال الدولية العدل محكمة أحكام من ي   ل  و ل  م   ن 
بتنفيذ معاھدة 

التسليم• أو بالمحاكمة بااللتزام المتصلة ضد(،المسائل بلجيكا يم زام ب أو ا ال ل ا ب جي  ( ا ب
  .اتفاقية مناھضة التعذيب–)السنغال

ف ا ال ك ٢ل/ت٢ال ١٢ .٢٠١٢يوليه /تموز ٢٠الحكم الصادر في  -    
.٣٣١ص  -٣٠٨من ص موجز أحكام المحكمة  -     م صوجز صن
‐cij.org/files/summaries/summaries‐https://www.icj

ar pdf‐2012‐2008 ar.pdf‐2012‐2008



الغير لمصلحة تشترط الت المعاھدات التي تشترط لمصلحة الغيرالمعاھدات
ً  ليست التي الدولة "الغير الدولة" بـ يقصد• المعاھدة في طرفا يرييويروبي
.)المصطلحات استخدام –فيينا اتفاقية من ٢ المادة(

ل لكأطلةأأأل  ذلك ومع أطرافھا، غير إلى يمتد ال االتفاقية أثر أن األصل•
 ليست دولة إلى األثر ھذا بمد المعاھدات قانون اتفاقية سمحت
ً  أو التزامات المعاھدة تنشئ ال« : طرف  الغير للدولة حقوقا
)٣٤مادة(»رضاھابدون ون ھ ب .) ة( »ر

 إذا إال العكس، تبد لم الغير الدولة دامت ما الموافقة تفترض«•
ا )١فق٣٦ا(ذلكالفلال .)١ فقرة ،٣٦ مادة( »ذلك خالف على المعاھدة نصت



المادة إليه ذھبت فيينا٣٧ما اتفاقية من من اتفاقية فيينا ٣٧ما ذھبت إليه المادة 

أ  قصد اذا المعاھدة، في نص نتيجة الغير للدول حق ينشأ•
ح أو الغير للدولة الحق ھذا منح النص بھذا المعاھدة أطراف
 جميعا، للدول أو إليھا الدولة ھذه تنتمي الدول من مجموعة
لمماالموافقةھذهويفترضذلكعلىالغيرالدولةووافقت  لم ما الموافقة ھذه ويفترض .ذلك على الغير الدولة ووافقت
 المعاھدة نصت إذا إالَّ  العكس، يفيد ما الغير الدولة عن يصدر

ذلكغل   .ذلك غير على
ً  الغير على االتفاقية رتبت إذا•  إلغاؤه أو تعديله يمكن ال التزاما

 أنه ثبت إذا إذا الغير الدولة فيھا بما األطراف بموافقة إال
برضاإالللتعديلخاضعاًأولإللغاءقابالًيكونأالبهقصد ون ال ب  ء ب  ي  بر إال يل   و إل
الغير الدولة



رعاية األكثر الدولة شرط الدولة األكثر رعايةشرط

أ  خاصا نصا دولتين بين معاھدة تضع أن الشرط ھذا ويعني•
ح امتياز كل من باالستفادة لألخرى تسمح بأن منھما كل تتعھد
 األمور من ألمر بالنسبة الدولة من لدولة المستقبل في تمنحه
منإدراجعلىالعادةجرتوقدعليهبينھماالتعاقديتمالتي  من إدراج على العادة جرت وقد .عليه بينھما التعاقد يتم التي
 والمسائل واالقتصادية التجارية االتفاقيات في الشرط ھذا

لقة ت ةال انإقا األ .األجانب بإقامة المتعلقة
يم فھو ...المعاھدات لقانون فيينا اتفاقية في الشرط ھذا يرد لم•

 بناء لصحة شرطا وليس اتفاقية بمضمون يتعلق شرط
..معاھدة



رعاية األكثر الدولة )األمة(بند )األمة(بند الدولة األكثر رعاية 

أ  ومن ، المبدأ بھذا ١٩٤٧ لعام GATT ال منظمة جاءت•
 المبدأ ھذا ويستند عليه العالمية التجارة منظمة أكدت بعدھا
 المنظمة في األعضاء البلدان بين المعاملة في المساواة على
التجاريةالسياسةميدانفي .التجارية السياسة ميدان في

 حيث من للبلدان، يمكن ال أنه العالمية التجارة منظمة ترى•
أ اأال اكا قالةكإذاال  قد ما دولة كنت إذا .التجاريين شركائھا بين تميز أن المبدأ،
(يح طريق عن( خاصة معاملة أخرى دولة تعطي منح قررت
 أحد على المفروضة التعريفة المثال، سبيل على خفض،
ذلكتفعلأنالدولةعلىيجبالمنظمةفبحسب،)منتجاتھا ھ ب )ج   ل ن  و ى يجب  ب
  .اآلخرين العالمية التجارة منظمة أعضاء لجميع



رعاية األكثر الدولة )األمة(بند )األمة(بند الدولة األكثر رعاية 

  ٢٠١٠انظر أعمال مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية، •

https://unctad.org/en/Docs/diaeia20101_en.pdf

https://unctad.org/fr/Docs/diaeia20101_fr.pdf



رعاية األكثر الدولة )األمة(بند )األمة(بند الدولة األكثر رعاية 

ألأل   شباط االستثمار، اتفاقيات في رعاية األكثر األمة بند انظر•
(ي منظمة( المستدامة للتنمية الدولي للمعھد دراسة ،٢٠١٧
.)حكومية غير دولية

https://www iisd org/sites/default/files/publications/https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/
mfn-most-favoured-nation-clause-best-practices-
fr pdffr.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/

f t f d ti l b t timfn-most-favoured-nation-clause-best-practices-
en.pdf



المعاھدات أثر المعاھداتأثر
:اآلتيةالحاالتفيالغيرعلىالمعاھدةأثريتم• :اآلتية الحاالت في الغير على المعاھدة أثر يتم

 على يترتب  دائمة أضاع أو عاما وضعا تنظم التي المعاھدات
ااال ااال لإل كاذالال ااأل ثال  ومثالھا األحكام، بھذه الغير الدول وإلزام االحترام واجب  الغير

 تكرس أو دولة تقسيم أو دولة والدة إلى تؤدي التي المعاھدات
 القانوني النظام تحدد التي المعاھدات وتلك .الدائم الحياد حالة

والحياد،الدوليةللمضايقالقانونيالنظاممثلمعينةلمنطقة ي م ل ي  ي يق و ي  و   و
 من بين المعقودة ١٨٨٨ لعام القسطنطينية معاھدة أثر ذلك مثال
لجميعبالنسبةالحرةللمالحةالقناةتفتحلكنھادولتسعقبل  لجميع بالنسبة الحرة للمالحة القناة تفتح لكنھا دول تسع قبل

الدول



للمعاھدات القانون تابع/النظام تابع/النظام القانوني للمعاھدات

.تفسير المعاھدة) ١٣
المعاھدات)١٤ ا) تعديل ھ .يل ا
:انقضاء المعاھدات) ١٥
ألأأ .  بناء على رضا األطرافأ -أ      
.  بمقتضى نص وارد فيھا -ب     

أ أل .انتھاء األجل المحدد في االتفاقية أو استنفاذ الغرض منھا -ت     
.تحقق الشرط الفاسخ أي اإلخالل الجوھري بأحكام المعاھدة -ث     
.قاعدة دولية آمرة جديدة تتعارض مع أحكام االتفاقية ظھور -ج     
.المعاھدات الثنائية من جانب واحد عن أحكامھا في التخلي -ح     



فيينا اتفاقية وفق المعاھدة تفسير المعاھدة وفق اتفاقية فييناتفسير

أل  لعام فينا اتفاقية من األولى فقرتھا في ٣١ المادة ذھبت•
ً  نية بحسن المعاھدة تفسر« : القول إلى ١٩٦٩ ىى للمعنى طبقا
 ضوء وفي بھا الخاص اإلطار في المعاھدة أللفاظ العادي

»منھاوالغرضموضوعھا .»منھا والغرض موضوعھا

 عقد اتفاق ألي إضافة وملحقاته، ذاته النص التفسير يشمل •
بالمعاھدةصلةلھاوثيقةأيأوعقدھا،بمناسبةاألطرافبين ب ر بين ي ي و  ب  ب  ھ و

.)٣١ مادة ،٢ فقرة( .الدول باقي وقبلتھا دولة عن صدر



فيينا اتفاقية وفق المعاھدة تفسير المعاھدة وفق اتفاقية فييناتفسير

أ  سياق جانب إلى التفسير، مسألة في االعتبار في يؤخذ•
:يلي ما ٣١ المادة من الثالثة الفقرة في جاء ما وفق المعاھدة، يي

 أو المعاھدة تفسير بشأن األطراف بين الحق اتفاق أي )أ(
ھا؛ريان ن نصوصھا؛ سريان

 اتفاق يتضمن المعاھدة تطبيق مجال في الحق تعامل أي )ب(
تفسيرھا؛ على األطراف

للتطبيققابلةالدولالقانونقواعدمنمالئمةقاعدةأي)ج(  للتطبيق قابلة الدولي القانون قواعد من مالئمة قاعدة أي )ج(
  .األطراف بين العالقات على



فيينا٣١مادة(التفسير اتفاقية )من )من اتفاقية فيينا ٣١مادة (التفسير 

:يلي ما المعاھدة، سياق جانب إلى االعتبار، في يؤخذ«•
أوالمعاھدةتفسيربشأناألطرافبينالحقاتفاقأي)أ( ق أي )أ( ق ا را بين ال ن األ ة ير ب ھ  أو ا

نصوصھا؛ سريان
لأ)( ا قت قالفال اتط اتفاقتال  اتفاق يتضمن المعاھدة تطبيق مجال في الحق تعامل أي )ب(

تفسيرھا؛ على األطراف
 للتطبيق قابلة الدولي القانون قواعد من مالئمة قاعدة أي )ج(
»األطرافبينالعالقاتعل   .»األطراف بين العالقات على
المعاھدة ھدف االعتبار بعين يؤخذ كما



اتفاقية حسب التفسير ف التكميلية ل الوسائـل التكميلية في التفسير حسب اتفاقية الوسائ
فيينا

  ذلك في بما ، ٣٢ المادة حسب إليھا اللجوء يمكن التي•
وذلكعقدھا،ومالبساتللمعاھدةالتحضيريةاألعمال« ب  يري   و  و

 معنى لتحديد أو ٣١ المادة تطبيق عن الناتج المعنى لتأكيد
:المادةلتلكوفقاًالتفسيرشأنمنيكونحينالنص :المادة لتلك وفقا  التفسير شأن من يكون حين النص

ً  المعنى يترك أن )أ( أو واضح؛ غير أو غامضا
.»مقبولة غير أو منطقية غير نتيجة إلى يؤدي أن )ب(



التفسير أنواع التفسيرأنواع

.ودولي داخلي :نوعان للتفسير•
:نوعينعلىالداخليالتفسير• ير ي ا ا ين ى ا :و
 تقدمه تفسير طريق عن الدول تسوقه تفسير وھو :الحكومي-

ةا ا اال ا األلل .األخرى للوزارات الخارجية وزارة
ىإبضمصي مجلس إلى إضافة بذلك النقض محاكم عادة تختص :القضائي- سإ ج

 القيام لھا يحق التي المحاكم عادة الدولة دستور ويحدد الدولة،
القوانينإلذلكفيعودواالالمعاھدات،بتفسير .القوانين إلى ذلك فيعود واال المعاھدات، بتفسير



الدول التفسير الدوليالتفسير

ألأ  ولھذه الدول، بين القانونية المساواة ھو ھنا األساسي المبدأ•
.للمعاھدة تفسير تقديم في الحق الدول مي

:األتية األشكال التفسير ھذا يأخذ•
فأ قةلةتت قااط اتط للل اقتق  باقي وتقبل للمعاھدة تطبيقا ما بطريقة دولة تتصرف أن-

.التصرف ھذا الدول
 في صعوبات وجود حال في وذلك :تفسيري اتفاق وضع-

يكونوقدتفسيري،اتفاقلوضعالدولتلجأقدالتفسير،  يكون وقد تفسيري، اتفاق لوضع الدول تلجأ قد التفسير،
..إعالنات تبادل أو مذكرات تبادل أو برتوكول بشكل



الدول التفسير الدوليالتفسير

يشتملنصاعادةالمعاھداتتتضمنحيث:القضائيالتفسير• ير ي ا ا ن ي :ا ھ ل  ة ا  ي
 محكمة تكون ما غالبا وھي التفسير، بھذا المخولة الجھة على
دل ليةال الد .الدولية العدل

 بالتفسير مخولة جھة تحديد عدم حال في األطراف تتفق قد•
.تحكيم أو قضاء من للتفسير معينة جھة على عرضھا على



المعاھداتمثال تفسير محكمةفي اجتھاد حسب ير ل  ھ   ي  ج ب 
العدل الدولية

في١٩٦٢يونيه/حزيران١٥فيالصادرالحكمتفسيرطلب• م ير ب ر ا ي/زيران  ي ا  ي  يو
  تايلند ضد كمبوديا )فيھيار برياه( بمعبد المتعلقة القضية
ديا ب ؤقتةتدابيرباتخاذاإلشارةطلبتايلندضدك .مؤقتة تدابير باتخاذ اإلشارة طلب تايلند ضد كمبوديا

٢٠١١ يوليه/تموز ١٨ في الصادر األمر -    
.٢٥٧ ص وحتى ٢٤٥ ص من المحكمة أحكام موجز -    

cij org/files/summaries/summarieshttps://www icj ‐cij.org/files/summaries/summaries‐https://www.icj
ar.pdf‐1991‐1948



ھفي تفسير المعاھدات حسب اجتھاد محكمة  ٢ مثال ير ي
العدل الدولية

بيقيربي  لعام مونتلایر اتفاقية وتطبيق تفسير بمسائل المتعلقة القضية• لایريو مو
 ضد الليبية العربية الجماھيرية لوكربي حادث عن الناشئة ١٩٧١
عنالتنازل،الشماليةوإيرلنداالعظمىلبريطانياالمتحدةالمملكة ة ا ي ا ى بري ا ا ي وإير زل  ا  ن ا
الدعوى

ف اد ال ل١األ ل ٢ت/أ ٣ ٢٠٠٣سبتمبر /أيلول ١٠األمر الصادر في  -     
٢٠ص –١٤من ص موجز أحكام المحكمة  -     

‐cij.org/files/summaries/summaries‐https://www.icj
ar.pdf‐2007‐2003 p



التعديلالتعديل
 الرسمي التغيير المعاھدات، قانون إطار في بالتعديل، يقصد•

أأأل  أن إلى فيينا اتفاقية ذھبت .أطرافھا يد على معاھدة ألحكام
ويويز أو المعاھدة في عليه منصوص التعديل أن حال في جائز التعديل

.)٤١ مادة( بموجبھا محظورا يكن لم
لز• د ةت ااالتفاق قات ةعلالنتقدل كان إ  إمكانية على النص يتم وقد وملحقاتھا، االتفاقية تعديل ويجوز•

  عام بروتوكول من ١٨ المادة ذلك مثال فقط، اللحق تعديل
لةألةل  النساء وبخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع لمنع ٢٠٠٠
م الجريمة لمكافحة المتحدة األمم التفاقية المكمل واألطفال،
 بعد« : يلي ما على ٢٠٠٠ لعام الوطنية الحدود عبر المنظمة
يجوزالبروتوكول،ھذانفاذبدءعلىسنواتخمسانقضاء ء ى و س ء ول ھ  ب و  يجوز برو
.»...له، تعديالً  تقترح أن البروتوكول في الطرف للدولة



التنقيحالتنقيح

ًُ أأ  المعاھدات بعض أنّ  على .التعديل أساساً، بالتنقيح، ُيقصد•
ً  تتضّمن ي وفي .التعديالت عن مستقلة التنقيحات بشأن أحكاما

 بصورة المعاھدة تكييف عادة بالتنقيح ُيقصد الحالة، تلك
بمصطلحيقصدبينماالمتغيرة،الظروفحسبأساسية  بمصطلح يقصد بينما المتغيرة، الظروف حسب أساسية
 لعام فيينا اتفاقية معّينة، أحكام في تعديالت إحداث التعديل
االتنقطلذكلدال١٩٦٩ هنن ل  عليه نص بينما التنقيح، مصطلح ذكر على يرد ال ،١٩٦٩
 أنه فحواه من يفھم والذي ١٠٩ المادة في المتحدة األمم ميثاق

لل .تعديل وليس تنقيح



فيينا اتفاقية حسب المعاھدة تعديل المعاھدة حسب اتفاقية فييناتعديل

أ  تعديل يجوز " :أنه فيينا اتفاقية من ٣٩  المادة في جاء•
." ...األطراف باتفاق المعاھدة

 مراعاة من بد ال األطراف متعددة للمعاھدات بالنسبة•
ات :التاليةاإلجرا :التالية اإلجراءات

.المعاھدة في عليھا المنصوص التعديل شروط احترام١)
  .التعديل باقتراح األطراف الدول إبالغ٢)
ض٣) لشانالتفا د قتالت ال   .المقترح التعديل بشان التفاوض٣)
يييم) في طرف ھي التي الدول بالتعديل الخاص االتفاق يلزم ال٤)

.التعديل طرف ليست لكن المعاھدة



فيينا اتفاقية حسب التعديل حسب اتفاقية فييناالتعديل

ألأأأ  األطراف متعددة معاھدة أطراف من أكثر أو لطرفين يمكن٥)
(مى  فيينا اتفاقية ( فقط بينھم فيما المعاھدة تغيير على االتفاق من

 االتفاقية في عليه بالنص مشروط ذلك أن غير )٤١ المادة
المعاھدةفياألخرىاألطرافمراكزعلىتأثيرهوعدم  المعاھدة في األخرى األطراف مراكز على تأثيره وعدم
.بذلك األخرى األطراف إبالغ ويجب

والالمعاھـدةفيطرفاًتكوندولةأيةالمعدلاالتفاقيلزمال• زم   و  ي ر  ون و ي ل ق ي
ً  تصبح .المعدل االتفاق في طرفا



تعديلھا بعد معاھدة إل المنضمة الدول المنضمة إلى معاھدة بعد تعديلھاالدول

أ :أنه إلى فيينا اتفاقية من  ٤٠ المادة من الخامسة الفقرة ذھبت•
فيطرفاًتصبحدولةأيةتعتبرمغايرة،نيةعنتعبرلمما«  ي ر  بح و أي بر يرة ي ن بر م «

:النفاذ حيز المعدل االتفاق دخول بعد المعاھدة
ً)أ( فا افط اال لك عدلت؛ كما المعاھدة في طرفا  )أ(
ً  )ب( جھييرير)ب( في طرف أي مواجھة في المعدلة غير المعاھدة في طرفا يريو

.»المعدل باالتفاق يلتزم لم المعاھدة



المعاھدة إنھاء المعاھدةإنھاء

أّألأ  أنه إالّ  مسمى، غير ألجل تبرم المعاھدات معظم أنّ  رغم•
مى يترتب وما اءھانھإ تحكم محددة قواعد على تنص أن يجوز
.إدارية وآثار نتائج من اءنھاإل ذلك على

ادةتن:ثال• لاالتفاقن)١(٦٠ال لزيتالد  لزيت الدولي االتفاق من  )١( ٦٠ المادة تنص : مثال•
:يلي ما على ١٩٨٦ لعام المائدة وزيتون الزيتون

ً  االتفاق ھذا يظل«  ١٩٩١ ديسمبر/األول كانون ٣١ حتى ساريا
قبلائهنھإأوتجديدهأوتمديدهأوأمدهإطالةالمجلسيقررلمما رر م  س ي ي و ي و  إ ج  بل ھإ و ج
ً  ذلك .»المادة ھذه ألحكام وفقا



جديدة معاھدة تبني معاھدة جديدةتبن

أأ  تنھي الالحقة المعاھدة أن إلى كذلك المعاھدة تشير أن يجوز•
.السابقة المعاھدات من عدداً  أو سابقة معاھدة

  لعام  للمخدرات الوحيدة االتفاقية من ٤٤ المادة انھت : مثال
ضانھإعل١٩٦١ اھداتب ابقةال ادةعددت(ال ھذهال  ھذه المادة عددت( السابقة المعاھدات بعض اءنھإ على ١٩٦١

 االتفاقية في األطراف بين فيما المخدرات ميدان في )االتفاقيات
الال ل .محلھا وحلت الوحيدة،

-1961Drugs/-https://www.incb.org/documents/Narcotic
_ar.pdf1961Convention/convention_



جديدة معاھدة تبني معاھدة جديدةتبن
قى أيّ  على الميثاق ألحكام األولوية المتحدة األمم ميثاق أعطى• ويمي قمو يىي

 عليه نصت ما نحو على وذلك ُمقبل، أو قائم آخر، دولي اتفاق
أعضاءابھيرتبطالتااللتزاماتتعارضتإذا«:١٠٣المادة  أعضاء ابھ يرتبط التي االلتزامات تعارضت إذا« : ١٠٣ المادة
ً  المتحدة األمم  آخر دولي التزام أيّ  مع الميثاق ھذا ألحكام وفقا
ط ةهت افال ةتاللتزا ت ت ثاقذالال ال  .»الميثاق ھذا على المترتبة متھاللتزاما فالعبرة به يرتبطون

م بتقديم المتعلقة تامبير اتفاقية كاتفاقية االتفاقيات بعض تنص•
 الكوارث من للحد والالسلكية السلكية االتصاالت موارد

االتفاقيةھذهتؤثرال«أنهعلى١٩٩٨لعاماإلغاثةولعمليات  االتفاقية ھذه تؤثر ال« أنه على ١٩٩٨ لعام اإلغاثة ولعمليات
 االتفاقات عن المنبثقة األطراف الدول والتزامات حقوق في

ة ل ننأاألخالد لالقان الد .»الدولي القانون عن أو األخرى الدولية



السابقة المعاھدة إلغاء دون جديدة معاھدة تبني معاھدة جديدة دون إلغاء المعاھدة السابقةتبن

أل  معاھدتين في ذاتھا ھي األطراف كانت إذا الحالة ھذه في•
ع  اتفاقية من ٣ فقرة ٣٠ للمادة ووفقا واحد موضوع لھما

 مع الالحقة المعاھدة أحكام بين بعض تعارض وحصل١٩٦١
تنطبقالسابقةالمعاھدةفإن«السابقةالمعاھدةأحكامبعض  تنطبق السابقة المعاھدة فإن « السابقة  المعاھدة أحكام بعض
 نصوص مع نصوصھا فيه تتعارض ال الذي الحد على فقط

اھدة قةال ضالفأنهأ»الال ا قالت النط  النص يطبق التعارض حال في أنه أي ،»الالحقة المعاھدة
.السابق ينسخ الالحق مبدأ يطبق أي .الجديد



السابقة المعاھدة إلغاء دون جديدة معاھدة تبني معاھدة جديدة دون إلغاء المعاھدة السابقةتبن

:النص ھذا يثيرھا التساؤالت من العديد•
قا١ ؟ضفال الالنكاالفا  الجديد النص كان حال في واحد؟ موضوع في المقصود ما -١
 النص يطبق عامة السابقة المعاھدة بينما متخصص نص ھو

.الجديد يطبق عامان النصان كان حال وفي .الجديد
لمعنىفيينااتفاقيةتشرلمبالتعارض؟المقصودما-٢  لمعنى فيينا اتفاقية تشر لم بالتعارض؟ المقصود ما ٢

 في مشاكل تثير قد المسألة ھذه بأن للقول يدعو ما  التعارض،
ق . التطبيقالتط



السابقة المعاھدة إلغاء دون جديدة معاھدة تبني معاھدة جديدة دون إلغاء المعاھدة السابقةتبن

بيننفسهبالموضوعالمتعلقةالمتتاليةالمعاھداتحالةفي• ا  ي ھ ي ا وع ا ا و  بين  ب
 بين السابق ينسخ الالحق القاعدة تطبق مختلفة، أطراف
شتركين،االطراف اھدتينكلتافاألطرافبينأيال ال .المعاھدتين كلتا في األطراف بين أي المشتركين، االطراف

 في وطرف المعاھدتين كلتا في طرف بين يتعلق فيما أما •
طرفاًكالھمايكونالتفالمعاھدةفقط،المعاھدتينمنواحدة  طرفا  كالھما يكون التي فالمعاھدة فقط، المعاھدتين من واحدة
  .ماتھوالتزاما حقوقھما تحكم التي ھي فيھا



المعاھدة انقضاء المعاھدةانقضاء

:يجوز انقضاء المعاھدة حسب االتفاقية•
األطراف١ رضا على بناء لعام٥٤مادة(ـ فيينا )١٩٦٩اتفاقية را  ى ر األ ء  م  ة( ب يي  ي  ).  ا
). ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام ٥٤مادة (ـ بمقتضى نص وارد فيھا ٢
.ـ انتھاء األجل المحدد في االتفاقية أو استنفاذ الغرض منھا٣
المعاھدة٤ بأحكام الجوھري اإلخالل أي الفاسخ الشرط تحقق .ـ تحقق الشرط الفاسخ أي اإلخالل الجوھري بأحكام المعاھدة٤
إذا ظھرت قاعدة دولية آمرة جديدة تتعارض مع أحكام  -٥

ة ل ل لة ل االتفاقية وفي ھذه الحالة تنتھي المعاھدة بقوة القانون ودون حاجة ة
). ٦٤المادة  ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام ( إلى رضا األطراف  )م(



المعاھدات انقضاء المعاھداتانقضاء

)الثنائيةالمعاھدات(أحكامھاعنواحدجانبمنبالتخلي-٦ ي  ب ن ب ھ ن وا ج ا( أ ھ ي ا  )ا
 غير المتعاقدين شريعة العقد بقاعدة إخالل ظاھره في ذلك ويعد
ةكانتأذلكعلاألطرافاتفقإذاكناإلجراأن طبي  طبيعة كانت أو ذلك على األطراف اتفق إذا ممكن اإلجراء أن

 اتفاقية من ٥٦ المادة( بذلك يسمحان منھا الھدف أو المعاھدة
اقا ا افذلككاا)ال ا ةال ا ال  السياسية المعاھدات في ذلك يكون ما وعادة )المعاھدات قانون

ً  ترتب ال التي ي السياسية التحالفات اتفاقيات مثل مكتسبة حقوقا
.والعسكرية



المعاھدة )٥٦مادة(انقضاء )٥٦مادة (انقضاء المعاھدة 
نال اھدةتك تالالتال اشأننلت أانقضائ  أو انقضائھا بشأن نص على تحتوي ال التي المعاھدة تكون ال•

:إال االنسحاب أو للنقض خاضعة منھا االنسحاب أو نقضھا
 أو النقض إمكانية إقرار نحو اتجھت قد األطراف نية أن ثبت إذا )أ(

أواالنسحاب؛ ب؛ أو اال
ً  االنسحاب أو النقض حق كان إذا )ب( ً  مفھوما  طبيعة من ضمنا

ا .المعاھدةال
عمالًمنھااالنسحابأوالمعاھدةنقضفيالراغبالطرفعلى• ب ر ى    ھ ب و  ض ي ر

 عشر أثنى مدته بإخطار ھذه نيته عن يفصح أن )١( بالفقرة
المعنيةاالتفاقيةعادةتحددهأخرأجلأيأواألقلعلشھراً .المعنية االتفاقية عادة تحدده أخر أجل أي أو األقل على شھرا 



نص بدون االنقضاء بدون نص االنقضاء

العھد• مثل اإلنسان، حقوق معاھدات بعض المثال سبيل ھ على ل ا ن  وق اإل ا  ھ ض  ل ب بيل ا ى 
، ال  ١٩٦٦الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

حاب االن أ النقض بشأن اً أحكا ن .تتضمن أحكاما بشأن النقض أو االنسحابتتض



ة آ دة قا ضة ا ت ال اھدات المعاھدات المتعارضة مع قاعدة آمرةال

كانت إذا« فيينا اتفاقية من ٥٣ المادة حسب باطلة المعاھدة تكون•
للقانونالعامةالقواعدمنآمرةقاعدةمعتتعارضعقدھاوقت للقانون العامة القواعد من آمرة قاعدة مع تتعارض عقدھا وقت
القواعد من اآلمرة بالقاعدة يقصد االتفاقية ھذه ألغراض .الدولي
ة ا لللقانال ةال لةالقا ق فال ت لاال تق ال المجتمع قبل من بھا والمعترف المقبولة القاعدة الدولي للقانون العامة
ال والتي بھا اإلخالل يجوز ال التي القاعـدة أنھا على ككل الدولي
لھا الدولي للقانون العامة القواعد من الحقة بقاعدة إال تعديلھا يمكن
.»الطابع ذات بع

العامة القواعد من جديدة آمرة قاعدة ظھرت إذا« ٦٤ المادة حسب•
ن لللقان ةفانالد ضنافذةاھدةأ ا اطلةتاتت باطلة تصبح معھا تتعارض نافذة معاھدة أية فان الدولي للقانون
.»وتنقضي



المادة وفق الظروف تغير ٦٢نظرية تغير الظروف وفق المادة ٦٢نظرية

أ  بالتغيير االحتجاج يجوز ال« أنه إلى فيينا اتفاقية ذھبت•
ييعي عند سائدة كانت التي الظروف في المتوقع غير الجوھري

 بتحقق إال منھا االنسحاب أو النقضائھا كأساس المعاھدة عقد
:اآلتيينالشرطين :اآلتيين الشرطين

ً  مثل الظروف ھذه وجود يكون أن )أ(• ً  سببا  لرضا رئيسيا
ا ااألط ااالل ال و بالمعاھدة؛ االلتزام األطراف

فيجذريةبصورةيبدلأنالتغييرشأنمنيكونأن)ب(• ون ن )ب( ل ن يير ن ن ي ور يب ري ب  ي ج
 بموجب بھا القيام الواجب من زال ما التي االلتزامات مدى

.»المعاھدة»المعاھدة



المادة وفق الظروف تغير شرح٦٢نظرية شرح -٦٢نظرية تغير الظروف وفق المادة 
: ٦٢وعليه من شروط الفقرة األولى من المادة • ن ى و ر رو ن ي و
:يعد تغيير الظروف سببا النقضاء معاھدة في حال تحقق  -

لك ل ل ل ل أ أن يحصل التغيير الجوھري بعد عقد المعاھدة سواء كان ذلك ١)
قبل أو بعد دخولھا حيز التنفيذ، وقد يحصل بصورة تدريجية أو 

فوري
التحجج٢) ووقت اإلبرا وقت بين حقيق اختالف يشَكل ما حصول حصول ما يشكل اختالف حقيقي بين وقت اإلبرام ووقت التحجج ٢)

بالظرف الجوھري، وأن يكون التغيير من شأنه تعديل طبيعة 
ا ال ف ا ال ا ا .االلتزامات الواردة في المعاھدةاالل

:أمثلة٣) ( :
)  تغير جوھري فوري(االنتقال من حالة سلم لحالة حرب   -



المادة وفق الظروف تغير شرح٦٢نظرية شرح -٦٢نظرية تغير الظروف وفق المادة 

أ :أمثلة•
فيدرالية،دولةمنجزءأصبحتمنطقةتشملاستثماراتفاقية- ي  ر ا ب  ل ا ي و ن جزء أ را  ي

.االتفاقيات تقييم اإلقليم حكومة اختصاص من وأصبح
ةق فظلفاتفاق ةظ ةأ ا لةاقت ال تال  وتالھا لدولة،  اقتصادية أزمة ظروف ظل في اتفاقية عقد-

 لم األزمة الحالة ھذه في( االقتصادية المنظومة في تام انھيار
 جوھري تغير حالة وھي االقتصاد، بانھيار تنذر تكن

.)تدريجي .)ريجي
 قانونية واقعة الظروف في تغيرا تشكل التي الواقعة تكون قد-

ةأ ةاق ل االتف ةاالقت ةاق ل ااف ا  اصدار او فعلية، واقعة االقتصادي التدھور :فعلية واقعة أو
.االتفاقية تقرھا بحقوق يمس أو يمنع جديد قانون



المادة وفق الظروف تغير ٦٢نظرية تغير الظروف وفق المادة ٦٢نظرية

أ ال يجوز االحتجاج بالتغيير الجوھري في الظروف كأساس  -٢«
:النقضاء المعاھدة أو االنسحاب منھا في إحدى الحالتين اآلتيتين ي

إذا كانت المعاھدة تنشئ حدوداً؛ أو) أ(
الل)( إ اً ات ف الظ ف ال الت كا إذا إذا كان التغيير الجوھري في الظروف نـاتجا عن إخالل ) ب(

الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاھدة أو 
.»بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاھدة

.أي ال يجوز للدولة ان تستفيد من خطأ ارتكبته•


