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  06:املحاضسة زقم

 الدوليةبسام املعاهدات إ

: وهي اإلاػاهضة بػضة مغاخل ئبغام ًمغ 

اإلافاوطاث  .1

غ  .2  اإلاػاهضةجدٍغ

 صُاغت اإلاػاهضة .3

ع اإلاػاهضة  يوو ث .4

 الخصضًق غليها  .5

ن ُوحض غليها ئالخدفظ  .6

 اإلاػاهضةحسجُل  .7

 اا هظمام ئلى اإلاػاهضة  .8

 

  املفاوضة : أوال

 والاقتراخاث، وجسخلف هظه آلاعاء وجباصى اإلاػاهضة أػغاف بين ةوحػني الاجصاالث ألاولي

 ججغي الثىاةُت ةغاهضألاػغاف، فالم مخػضصة أو زىاةُه اإلاػاهضة ماهذ ئطا بازخالف ما اإلافاوطت

غ فيها  اإلافاوطت ق الضبلىماس ي في صىعه مداصزاث بين وٍػ  واإلامثل الخاعحُتغاصه بالؼٍغ

 ئػاع في ئما اإلافاوطت فخجغي الجماغُت فُما ًخػلق باإلاػاهضاث ئما ألازغي، للضولتصبلىماس ي اى

  . مىظمه صولُهئػاع في وإمامإجمغ صولي ٌػقض زصُصا لهظا الغغض 

 غامه ًهىن ولقاغضة اإلافاوطاث، باحغاءوغاصه ما ًهىن الجهاػ الخىفُظي هى املخخص 

 ما ًقىم ا هاصعالػملُت الىاخُت مً أههغير ،  اإلافاوطتباحغاء هى املخخص مبضةُا الضولتعةِـ 

عةِـ الضولت باإلافاوطت في الىقذ الحاطغ الغخباعاث غملُت وؾُاؾُت و قاهىهُت 

غ و لغةِـ الىػعاء آزغ باإلافاوطاث شخص  ًقىملظلو ففي الغالب   أي أو الخاعحُتوٍػ

غ و عةِـ الضولت وعةِـ الىػعاء والثالزتهإالء ، . ًهلف بظلوآزغشخص   ًدق لهم الخاعحُتٍػ

عوزُقت خصىلهم غلى ئلى الحاحتالخفاوض بدنم وظاةفهم وصون   ما غاصاهم أما . جفٍى

ع غلى  ًهىن خاصال أنٌشترغ ف  باإلافاوطت وجبين خضوص القُام جسىله منخىبتوزُقه الخفٍى

 له اإلامىىختالصالخُاث 
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 ثحسيس املعاهدة  :ثاهيا 

غ اإلاػاهضة هى ر يئشهاى أوى   اإلاػاهضة في فلغت.  التي جنخب بها اإلاػاهضةاللغتوع غىض جدٍغ

غ هص اإلاػاهضةةخاى غ ًخم ازخُاع وخؿم اللغت ، هجاح اإلافاوطاث ًجغي جدٍغ  أو وقبل الخدٍغ

 لغتؾخػمل ث أػغاف ال ماهذ اإلاػاهضة بين ئطا ة، وزاصتاللغاث التي ؾخنخب بها اإلاػاهض

منً ، واخضه  : جدغع اإلاػاهضة لما ًليأنٍو

وهظا هى الىظام الخقلُضي الظي مان مخبػا في اإلااض ي :  ثحسيس املعاهدة بلؼه واحده  .1

غ اإلاػاهضاث وقض اإلاؿخسضمت الضولُت الضبلىماؾُت اللغت الالجُيُت اللغتخُث ماهذ   في جدٍغ

 إلاا جمخاػ به مً صفاث الفغوؿُت اللغت مهانها أزظث خُث 18اؾخمغ هظا الىطؼ ختى القغن 

 .ألاولى  الػاإلاُت الحغب غاًت ئلىجقىُه وقض ظلذ لظلو 

 هظه ة مًخضا الىص املحغع وئغؼاءمؼ الاجفاو غلى :  أكثر أوثحسيس املعاهدة بلؼحين  .2

 . هؼاع بشان جفؿير اإلاػاهضة أي غىض خضور الغؾمُت والصفت ألافظلُتاللغاث 

 صون الاجفاو غلى اإلاخػاقضةوجخػضص اللغاث بػضص الضوى :   اللؼاتةثحسيس املعاهدة بعد .3

لها  هظه اللغاث أن أي .لغه مػُىه غىض خضور هؼاع خىى جفؿير اإلاػاهضةى ألافظلُت ئغؼاء

 .والػملُت القاهىهُت هفـ القُمت

قت وعغم ما جثيره هظه  جُا هدى فان  مً مشامل الؼٍغ  بها ألازظالػمل اإلاػاصغ ًخجه جضٍع

 غلى مؿخىي اؾخسضام لغتها ها في ما بيناإلاؿاواة مبضأ إلقغاع و ، بلغتهاةجمؿو مل صوى ىهظغا 

 

 :صياػة املعاهدة: ثالثا

بػع ، وواإلاتنالضًباحت  وهما أؾاؾُين حؼءًً مً الشهلُت الىاخُت اإلاػاهضة مً جخألف 

 وهى اإلاالخق ا زالثااإلاػاهضاث جدخىي حؼء

 :الضًباحت -1

خم طلو باؾخسضام اخض اإلاخػاقضة ألاػغاف أؾماءبُان ة  وجخظمً غاص  :الخالُت ألاؾالُب ٍو

  ألابجضًت خؿب الحغوف اإلاخػاقضةالضوى أؾماء 

  اإلاخػاقضة عؤؾاء الضوى أؾماءحػضاص  

  اإلاىقػتحػضاص خهىماث الضولت  

 ئلى ألاػغاف التي صفػذ اإلاػاهضة، والى ألاؾباب ئبغامما ًفُض مل  باإلطافت ئلى ؤلاشاعة ئلى

 . ومىطىغهاوأهضافها اإلاػاهضة ئبغام
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 :(أو الصلب)  اإلاتن -2

خهىن مً غضص مً وهى ما ٌؿمى بصلب اإلاػاهضة  بدُث ؤلاػاع، في هظا اإلاضعحتواص الم ، ٍو

الاهظمام اإلاخػلقت ب جدضص اإلاؿاةل  التيهصىصاىلظلو و التي جم الاجفاو غليها ألاخهامجخظمً 

 .والخىقُؼ اإلاخأزغ غليها

 : اإلاالخق  -3

 الخفاصُل طاث ئًظاح ًخجؼأ مً هص اإلاػاهضة، والهضف منها هىوحػخبر اإلاالخق حؼء ال 

 . إلاىاص اإلاػاهضةالقاهىهُت القُمت وجخمخؼ بىفـ للمػاهضة،الؼابؼ الفني 
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(إبسام املعاهدات: ثابع )           07: املحاضسة زقم   

 

 : على املعاهدة الحىقيع:زابعا

غ اإلاػاهضة  خم طلو في ، صوع الخىقُؼ غليهاًأحي بػض جدٍغ  اإلاػاهضة بنخابه الاؾم نهاًت ٍو

ه.الهامل إلاىضوب مل صوله ، أو  الضولت اججاه اإلاػاهضةئعاصةبُان غلى اإلاػاهضة ئلى صف الخىقُؼ ، ٍو

.  بػض الخصضًق غليهائال ؤلالؼامصفت الخىقُؼ وال ًظفي اإلاىقف ألاولي منها،  

:  في بػع الحاالثطة ًجػل اإلاػاهضة ملؼمه وهافأن الخىقُؼ ًمنً أنغير 

 (البروجهىى ).لالجفاقاث طاث الشهل اإلابؿؽ .1

ش الخىقُؼ غليها صغاختللمػاهضاث التي جىص  .2   غلى هفاطها مً جاٍع

ألازغ  الخىقُؼ مثل طلو ئغؼاء عغبتهم في أػغافها هُتللمػاهضاث التي ٌؿخفاص مً  .3

  غلى وحىب الخصضًقصغاختهص ثللمػاهضاث التي ال  .4

 باألخغفجىقُؼ غلى اإلاػاهضة آزغ، وهى اى ئحغاءوقض لشف الػمل الضولي غلى اؾخسضام  .

جغي اؾخسضام هظا ألاولى، :  غاصه في الحاالث الخالُهؤلاحغاء ٍو

ع للمفاوض ؾلؼه الخىقُؼ غلى اإلاػاهضةًقت في الحاله التي ال جمىذ فيها ور .1 . الخفٍى

يخظغ النهاةُت، مىافقخه ئغؼاءفي خاله جغصص اإلافاوض في  .2  في اإلاغحػُت الؿلؼت عأي ٍو

. بالصه

 باليؿبت الخىقُؼ غليها لما هى الحاى  ال ًخم مً اإلاػاهضاثأهىاع هىاك أنطلغ اى والجضًغ ب

 غلى جلو اإلاىافقت طلو اهه بػض الضولُت، في هؼاو اإلاىظماث ئقغاعهاًجغي التي للمػاهضاث 

ذ فاهه ًجغي غغطها بػض طلو مباشغه غً اإلاػاهضة  ق الخصٍى  .غليهاغلى الخصضًق ػٍغ

لحصدًق على املعاهدة ا: خامسا

: مفهىم الحصدًق . أ

 ةحػلً قبىلها الالتزام بمػاهضمي  املخخصت والؿلؼت جقىم به الضولت ئحغاء الخصضًق هى 

 الجهاث ئغؼاء ومقصض الخصضًق هى ، مىظمه صولُهأقغتها بمػاهضه أوؾبق لها الخىقُؼ غليها 

غ قبى الىظغ في بىىص اإلاػاهضة باغاصة ألازيرة الفغصت في الضولت املخخصت  عفظها أولها وجقٍغ

. ألاهمُت مً ة غالية غلى صعججهىن غالبا ألن اإلاىطىغاث التي حػالجها اإلاػاهضاث ،بشهل نهاتي

 و حشبُه ، الػقض اإلاضويبابغامغاهضاث الم  ئبغام وهى قُاؽلهظا ؤلاحغاء،لما ًىحض جفؿير  

 مً ػغف ئحاػتها غلى مخىقفتن جصغفاث الىلُل أو .عةِـ الضولت باإلاىمل واإلافاوض بالىلُل
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تجخظمً مصالح أن هظه ألازيرة وبما ث، وهظا ما ٌؿمى بالخصضًق غلى اإلاػاهضا، اإلاىمل  خٍُى

جضاوى الػمُق والجُض لهظه ى ىة فاهه حػؼي فغصوأمىُت وزقافُت وغيرها،اقخصاصًه وؾُاؾُه 

 الخصضًق ٌػخبر أنلما ألازغي،  اإلاخػاقضة ألاػغاف ع ماإلاؿخقبلُتلخفاصي الخالفاث . البىىص

ا وبصفئحغاء  غغض التي جقغع طغوعة البرإلااهُت الؿُاؾُت في ظل الىظم زاصت ة طغوٍع

 . غليها قبل قُام عةِـ الضولت بالخصضًق غلُهللمىافقتاإلاػاهضة غلى البرإلاان 

  الدولة في الحصدًقحسية - ب

 ؾبق لها ة ًمنً القىى اهه لِـ هىاك التزام واقؼ غلى غاجق الضولت بالخصضًق غلى مػاهض

ت الؿلؼت ًضزل في هؼاو ي جصغف قاهىن ئطن هىلخصضًق ا، فاالخىقُؼ غلُه  للضولت الخقضًٍغ

 :الخالُت بشهل واضح في مجاى الخصضًق مً زالى مظاهغ الؿلؼتوجبضو هظه 

 و غضم جدضًض مىغض الخصضي-1

ت مؼلق للضولت    ة للخصضًق غلى مػاهضمىاؾبت التي جغاها الؼمىُت اللحظت في ازخُاع الحٍغ

ذ   مػُىا للخصضًقأحالًدضص  ما لم ًنً هىاك هص صٍغ

 الخأزير جغجِب لثير  مً اإلاؿاوب في الخػامل الضولي مً بُنها ئلى هظا الىطؼ أصي    وقض 

ً في الخصضًق غلى لثير مً مػاهضاث مً ػغف الضوى اإلاىقؼثواى  . غليها ةماػل النبيًر

  حىاػ الخصضًق اإلاشغوغ-2

 حػلق الخصضًق غلى جباصى وزاةق الخصضًق غلى شغغ مػين ججاه الضولت أن للضولت الحق 

 .اإلاخػاقضه مػها

 حىاػ عفع الخصضًق-3

 ًمـ هظا الخصغف أن صون ،لضولت خق عفع الخصضًق غلى مػاهضه ؾبق وان وقػذ غليهاى

 غلى الؿُاؾُت الىاخُت مً ئلُه مان غضم الخصضًق ًمنً الىظغ وإطا.  الضولُتاإلاؿإولُاث ب

 . ال ًمنً اغخباعه غمال غير مشغوع القاهىهُت الىاخُتاهه غمل غير وصي فاهه مً 

منً   : وهيألاخُان في غالب ألاؾباب غضص مً ئلى ًغحؼ غضم الخصضًق أنٍو

  ع وزُقت له بمقخض ى اإلامىىختججاوػ اإلافاوض خضوص  الؿلؼاث   الخفٍى

  في الىقاتؼ وغضم اشخماى اإلاػاهضة غلى مالخؼأوحىص غُىب جخصل بصلب اإلاػاهضة 

 .الهامتبػع اإلاؿاةل 
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  حغير الظغوف التي حغي فيها الخفاوض والخىقُؼ غلى اإلاػاهضة لدصىى جىجغ بين

 .الؼغفين

  التي حشترغ فيها مثل ة الؿُاس يألاهظمت غلى اإلاػاهضة في ظل اإلاىافقتعفع البرإلاان 

 .ةجلو اإلاىافق

 : الىظام القاهىوي للحصدًق- ج

لهل صولت هى الظي ًدضص الؿلؼت املخخصت إلحغاء  (الضؾخىع  )و مفاصه أن القاهىن الضازلي

 .الخصضًق

وقض اؾخقغ الخػامل الضولي غلى هظا اإلابضأ، بدُث حشير حمُؼ اإلاػاهضاث ئلى الخصضًق غلى 

ت القاةمت في مل منها  .هظه ألازيرة مً قبل الضوى اإلاىقػت ًخم وفقا لألخهام الضؾخىٍع

  مىذ الازخصاص بالخصضًق ئلى الؿلؼت الخىفُظًت- 1

 .و مػنى هظا أن ًمىذ الخصضًق لغةِـ الضولت لىخضه صون مشاعلت مً أي حهاػ مان

ػُت- 2   مىذ الخصضًق باالزخصاص للؿلؼت الدشَغ

ؼب هظا الىطؼ باليؿبت للضوى التي جأزظ بىظام الحنم الجماعي، وهى الىظام الظي  ٍو

ػُت والخىفُظًت في ًض هُأة هُابُت مىخسبت  .ًقىم غلى أؾاؽ صمج الؿلؼخين الدشَغ

ػُت والخىفُظًت-3   :الازخصاص بالخصضًق اإلاشترغ بين الؿلؼخين الدشَغ

مثل هظا الىطؼ في مىذ الخصضًق لغةِـ الضولت مؼ اشتراغ خصىله غلى مىافقت الؿلؼت  ٍو

ػُت  ئما باليؿبت لجمُؼ اإلاػاهضاث أو البػع منها  .الدشَغ

ئن هظا الىطؼ هى ألالثر اهدشاعا في الىقذ الحاطغ، وجأزظ به مػظم الضوى ؾىاء جلو التي 

جدبنى الىظام البرإلااوي أو الىظام الغةاس ي ، وجىفغص الىالًاث اإلاخدضة بىطؼ زاص خُث  جمىذ 

ت مؼ اشتراغ مىافقت مجلـ الشُىر بأغلبُت الثلثين  .ؾلؼت ئبغام اإلاػاهضاث لغةِـ الجمهىٍع

غير أهه ًخػين مالخظت أن الػمل في الىالًاث اإلاخدضة حغي غلى الخمُيز بين اإلاػاهضاث 

والاجفاقاث الخىفُظًت ، وهي اجفاقُاث طاث شهل مبؿؽ ًبرمها الغةِـ صون خاحت ئلى جضزل 

 .مً حاهب مجلـ الشُىر

:"  مً الضؾخىع غلى أهه97أما فُما ًخػلق بالىظام الضازلي في الجؼاةغ فقض هصذ اإلااصة 

ًىقع زئيس الجمهىزية اثفاقيات الهدهة ومعاهدات السلم، ويحلقى زأي املجلس الدسحىزي 
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افق عليها  في الاثفاقيات املحعلقة بهما، ويعسضها فىزا على كل ػسفة من البرملان لحى

 ."صساحة

 الشكل الري ًفسغ فيه الحصدًق-د

ئن الخصضًق ًخم غاصة في شهل وزُقت منخىبت وخؿب الىمىطج الفغوس ي جخظمً هظه 

 :الىزُقت الػباعاث الخالُت

ت) وبػض الاػالع وإمػان الىظغ في هظه اإلاػاهضة، فقض صضقىا وهصضو ...هدً عةِـ الجمهىٍع

الىص "  وهىا ًغفق"  مً الضؾخىع 52حمُؼ أحؼائها وفق ألاخهام التي جظمىتها، ووفقا للماصة 

 .الهامل للمػاهضة

ووػلً أن هظه اإلاػاهضة قبلذ وصضقذ وأقغث، وهخػهض بأنها ؾتراعي صون أي هقع، وإزباجا 

ت . (لظلو جيشغ هظه الغؾالت مسخىمت بساجم الجمهىٍع

آزاعه في املجاى الضولي ئال  (ًيخج )وفي نهاًت الحضًث ججضع ؤلاشاعة ئلى أن الخصضًق ال ًغجب

بػض اجساط ئحغاء آزغ ًخمثل في جباصى  وزاةق الخصضًق باليؿبت للمػاهضاث الثىاةُت، أو ئًضاع 

وزاةق الخصضًق لضي صولت مً صوى ألاػغاف في اإلاػاهضة أو لضي ألاماهت الػامت إلخضي اإلاىظماث 

 .الضولُت باليؿبت للمػاهضة الجماغُت أو اإلاخػضصة ألاػغاف
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 (إبسام املعاهدات: ثابع )          08املحاضسة زقم 

 الححفظ على املعاهدة : سادسا

 :مفهىم الححفظ - أ

ًمنً حػٍغف الخدفظ بأهه بُان عؾمي مؿخقل جصضعه الضولت غىض الخىقُؼ أو الخصضًق 

أو الاهظمام ئلى مػاهضة، وحػلً فُه عغبتها في جقُُض آزاع جلو اإلاػاهضة في مىاحهتها 

 :ؾىاء

 .الىاعصة في اإلاػاهضة (البىىص )اؾدبػاص بػع الىصىص -

ق غضم قبىى بػع الالتزاماث الىاشئت غنها -  .غً ػٍغ

ق جدضًض اإلاػنى الظي ؾىف حػؼُه لىصىص جلو اإلاػاهضة أو بػع منها -  .غً ػٍغ

 :وهنظا ًخضح مً زالى الخػٍغف أن الخدفظ قض ًهىن 

ق : جدفظا ئغفاةُا .1 خُث ًخقُض مً أزغ اإلاػاهضة في مىاحهت الضولت اإلاخدفظت غً ػٍغ

 .اؾدبػاص جؼبُق بػع الىصىص وألاخهام اإلاخدفظ بشأنها

ا .2 بدُث ًىصب غلى ئًظاح أو جفؿير بػع الىصىص أو اإلاصؼلحاث : جدفظا جفؿيًر

 .خؿب مفهىم الضولت اإلاخدفظت لها

والجضًغ بالظلغ أن الخدفظ ًخػين أن ًهىن له وحىصا مؿخقال ومىفصال غً اإلاػاهضة، أما 

ئطا حغي ئصعاج الخدفظ طمً هصىص اإلاػاهضة فاهه ال ٌػخبر في هظه الحالت جدفظا وإهما 

. مجغص هص مً هصىص اإلاػاهضة

 أسباب الححفظ - ب

 :وإطا بدثىا غً ألاؾباب التي جضفؼ ئلى ئحغاء الخدفظ هجض هىاك ؾببين عةِؿُين هما

في الحاحت ئلى ش يء  مً اإلاغوهت في مجاى ئبغام اإلاػاهضاث؛ طلو أن : ًخمثل الؿبب ألاوى  -

الخمؿو الجامض بمبضأ أن اإلاػاهضة وخضة واخضة ال جخجؼأ، وما ًترجب غلُه مً غضم الؿماح 

بالخدفظ مً شأهه أن ًإزغ غلى مضي جمخؼ اإلاػاهضة بالصفت الػاإلاُت اإلافخىخت، ئط ال شو أن 

 . غضصا مدضوصا مً الضوى فقؽ ؾىف ًصضو أو ًىظم ئلى اإلاػاهضة

ومً هاخُت أزغي فان الضوى التي لم جنً قض شاعلذ في اإلافاوطاث التي حغث وأؾفغث غً 

ق الؿماح لها  ئبغام اإلاػاهضاث ًيبغي أن حػؼي لها الفغصت لخظهغ مىقفها بهظا الشأن غً ػٍغ

 .باالهظمام ئلى اإلاػاهضة مؼ الحق في ئبضاء الخدفظاث التي جغغب فيها
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فهى مؿخمض مً اغخباعاث صازلُت جخمثل في أن اػصًاص الغقابت : أما الؿبب الثاوي -

بمىاؾبت الخصضًق _ الشػبُت غلى ئبغام اإلاػاهضاث قض ػغح فنغة ئغاصة الىظغ في اإلاػاهضاث 

ق ئحغاء بػع الخدفظاث غليها لشغغ لقبىى الالتزام بها_ غليها   .غً ػٍغ

 املعاهدات التي ًجىش الححفظ عليها- ج

 ئن اإلاػاهضاث قض جهىن زىاةُت وقض جهىن حماغُت ، وإطا ماهذ هظه ألازيرة ال جثير أي ئشهاى 

 .بهظا الشأن فان ألامغ لِـ لظلو باليؿبت لألولى

ئط أن ما ٌؿمى جدفظا غلى اإلاػاهضاث الثىاةُت لِـ في واقؼ ألامغ ؾىي حػضًال للىص 

ألاصلي، بمػنى قُام مػاهضة حضًضة زالُت مً أي جدفظ، وهنظا فان الخدفظ ٌػمل بصفت 

 .أؾاؾُت باليؿبت للمػاهضاث الجماغُت

غير أن هظا ال ٌػني أن مل اإلاػاهضاث الجماغُت حؿمذ بالخدفظ غليها ، فهىاك بػع 

اإلاػاهضاث التي ال ًمنً الخدفظ غليها لما هى الحاى باليؿبت لالجفاقُاث الضولُت التي جبرمها 

 خُث ًخظمً هظامها شغػا طمىُا ًمىؼ ئبضاء الخدفظاث غلى O.I.Tمىظمت الػمل الضولُت 

جلو الاجفاقُاث وهى مإؾـ غلى اإلاهمت املخىلت لهظه اإلاىظمت أال وهي وخضة وجيؿُق ظغوف 

 .الػمل في حمُؼ صوى الػالم صون جمُيز

ذ الػباعة غلى مىؼ الخدفظ غليها بشهل مؼلق، فُما  لما جىحض هىاك مػاهضاث جىص  بصٍغ

ًمنً أن جىص مػاهضاث غلى مىؼ الخدفظ غلى بػع أخهامها فقؽ، فُما ٌؿخفاص ئمهاهُت 

 .الخدفظ غلى الحهام ألازغي غير اإلاشاع ئليها

 ثحدًد املساحل التي ًقع فيها الححفظ 

عغم أن الخدفظ له مفهىم واخض ئال أهه قض ًسخلف جبػا للؼمً الظي ًقؼ فُه خؿب 

 :ألاوطاع الخالُت

 الخدفظ غً الخىقُؼ:  أوال

خميز الخدفظ  وهى الظي ًجغي غىضما جقضم ألاػغاف اإلاخػاقضة غلى الخىقُؼ غلى اإلاػاهضة، ٍو

 .في هظه اإلاغخلت بأهه ًبػض غىصغ اإلافاحأة لضي ألاػغاف اإلاىقػت

 :الخدفظ غىض الخصضًق:  زاهُا
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دبؼ هظا  وهى الظي ًجغي غىض جباصى ئًضاع وزاةق الخصضًق بين ألاػغاف اإلاخػاقضة ٍو

ت  فؿغ بالغغبت في مغاغاة الازخصاصاث الضؾخىٍع ألاؾلىب زاصت في الىالًاث اإلاخدضة ٍو

 .اإلاخػلقت بمىافقت مجلـ الشُىر

وال شو أن مؿاوب هظا ؤلاحغاء قض جهىن زؼيرة، ألن الخدفظ ًخم في هظه الحالت بػض اهتهاء 

اإلافاوطاث ، بدُث جصبذ الضوى ألازغي اإلاىقػت أمام ألامغ الىاقؼ، فاما أن جقبل باإلاػاهضة أو 

 .جغفظها بغمتها

 :الخدفظ غلى الاهظمام:  زالثا

بضو أن الخدفظ في هظه الحالت ألثر زؼىعة ألهه ًقؼ في وقذ جهىن فُه اإلاػاهضة نهاةُت   ) ٍو

ت اإلافػىى  . باليؿبت لألػغاف اإلاخػاقضة ألاصلُت الؾُما ئطا ماهذ اإلاػاهضة مفخىخت (ؾاٍع
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 (إبسام املعاهدات: ثابع )                       09:املحاضسة زقم

 جسجيل املعاهدة  :  سابعا

لػل الفقُه مىػهضوعف مان مً الفقهاء ألاواةل الظًً هاصوا بىظام حسجُل اإلاػاهضاث، خُث 

ت1875اقترح ؾىت  . أ ن جىصع اإلاػاهضاث وجيشغ بىاؾؼت ؾلؼت مغلٍؼ

منً القىى أن هظام الدسجُل للمػاهضاث مان مداولت للخغوج مً غالم الضبلىماس ي  ةٍو

ت الظي مان ؾاةضا ئلى غاًت الحغب الػاإلاُت ألاولى   والظي ؾاهمذ زىعة ألخىبغ –الؿٍغ

دت أو اإلافخىخت التي صغا ئليها الغةِـ 1917الاشترالُت   في ئقغاعه ئلى غالم الضبلىماؾُت الصٍغ

لؿىن ، هظا ئلى حاهب أن حسجُل اإلاػاهضاث ووشغها مً شأهه أن ٌؿهل  هي الؿابق ٍو ألامٍغ

 .مهمت الغحىع ئليها 

 مً غهض غصبت ألامم غلى أهه ًجب حسجُل مل اجفاو صولي 18وجدقُقا لظلو هصذ اإلااصة 

ت)أو مػاهضة جبرم بين أغظاء غصبت ألامم لضي أماهت  خاٍع الػصبت زم وشغها في أقغب  (ؾنٍغ

وقذ ممنً و أطافذ هظه اإلااصة بأن مثل جلو الاجفاقاث أو اإلاػاهضاث ال جهىن ملؼمت ئال بػض 

 .غملُت الدسجُل 

خضح مً هظا الىص أن الدسجُل ٌشمل حمُؼ اإلاػاهضاث بمسخلف أهىاغها التي جبرم    ٍو

ؾىاء بين أغظاء الػصبت أهفؿهم  أو بين أغظاء الػصبت و غير ألاغظاء أًظا ئطافت ئلى طلو 

 .فان جلو اإلاػاهضاث ًخػين وشغها بػض حسجُلها 

 غام بدسجُل ووشغ 25وبالفػل قامذ الػصبت زالى خُاتها التي صامذ خىالي 

 مجلض وفي اإلاقابل جم حسجُل لضي أماهت هُئت ألامم اإلاخدضة 205مػاهضة غبر 4834

 . مجلض 1300 ووشغها في مجمىغت 1992 مػاهضة ئلى غاًت 20.000قغابت

 قض أزاع زالفا شضًضا بشان الجؼاء اإلاترجب غلى غضم حسجُل 18غير ان هص اإلااصة 

ق مً الفقهاء منهم  ئلى القىى أن اإلاػاهضة غير  (فغصعوؽ )و  (أوبنهاًم )اإلاػاهضة، طهب فٍغ

اإلاسجلت صحُدت ولننها غير هافظة مً الىاخُت الػملُت بمػنى أهه ال ًمنً الاخخجاج بها في 

 .مىاحهت حهاػ صولي عغم صحتها 

غي البػع آلازغ مثل الفقُه  ئلى أن اإلاػاهضة غير اإلاسجلت هي  (حىعج ؾُل  )و (فىش ي  )ٍو

 .مػاصلت باػلت 
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غي اججاه زالث و ًمثله الفقُه  لىحي  )ٍو ئلى أن اإلاػاهضة غير اإلاسجلت هي مػاهضة  (أهٍؼ

 .صحُدت و أن مل ما في ألامغ اهه ال ًمنً الاخخجاج بها في مىاحهت أحهؼة الػصبت فقؽ 

 (صاتغي )ولػل هظا الخفؿير ألازير هى الخفؿير ألاقغب ئلى الصىاب والظي ًبضو أن واطعي 

 ’’:  والتي جىص غلى أن 102مُثاو هُئت ألامم اإلاخدضة قض جأزغوا به غىض ؾنهم للماصة 

مل مػاهضة ومل اجفاو صولي ٌػقضه أي غظى مً أغظاء ألامم اإلاخدضة بػض الػمل بهظا  -

 .اإلاُثاو ًجب أن ٌسجل لضي أماهت الهُئت و أن جقىم بيشغه ي أؾغع ما ًمنً 

لِـ ألي ػغف في مػاهضة أو اجفاو صولي لم ٌسجل وفقا للفقغة ألاولى مً هظه اإلااصة أن  -

 ’’.ًخمؿو بخلو اإلاػاهضة أو طلو الاجفاو أمام أي فغع مً فغوع هُئت ألامم اإلاخدضة

ئلى حاهب طلو هىاك مىظماث صولُت أزغي جفغض طغوعة حسجُل اإلاػاهضاث التي جبرم بين 

:  مً مُثاقها غلى أن 17ومً بُنها حامػت الضوى الػغبُت التي جىص اإلااصة  (أغظائها  )أػغافها 

جىصع الضوى اإلاشترلت في الجامػت لضي ألاماهت الػامت وسخا مً حمُؼ اإلاػاهضاث والاجفاقاث ’’

 . ’’التي غقضتها أو حػقضها مؼ أي صولت أزغي مً صوى الجامػت أو غيرها 

ومما ًالخظ غلى هظا الىص أن الدسجُل لم ًقخصغ غلى اإلاػاهضاث اإلابرمت بػض وشىء 

الجامػت وإهما ٌشمل لظلو اإلاػاهضاث اإلابرمت في وقذ ؾابق غلى وشىءها لما ٌشمل الدسجُل 

 جبرم بين أغظاء الجامػت يجلو اإلاػاهضاث التي جبرم بين أغظاء الجامػت هفؿها وختى جلو الذ

 .وغيرها مً الضوى ألازغي  

ومً حهت أزغي ًالخظ غلى هظا الىص اهه لم ًخظمً أي ئشاعة ئلى وشغ اإلاػاهضاث التي 

 .حغي حسجُلها

وأزيرا لم ًخظمً هظا الىص ئشاعة ئلى الجؼاء اإلاترجب غلى غضم حسجُل اإلاػاهضاث اإلابرمت 

.       بين أغظاء الجامػت ومؼ غيرها مً الضوى 

 :الاهضمام إلى املعاهدة والحىقيع املحأخس عليها: ثامىا

 لم ٌؿبق لها الخىقُؼ غلى ةٌػغف الاهظمام بأهه طلو ؤلاحغاء الظي حػلً بمقخظاه صوى 

اإلاػاهضة عغبتها في أن جصبذ ػغفا في جلو اإلاػاهضة، هظا ػبػا باليؿبت للمػاهضاث التي حؿمذ 

 . للضوى ألازغي باالهظمام ئليها

دبين مً هظا الخػٍغف بأن الاهظمام لخصغف قاهىوي ال ًخىقف غلى ئعاصة الضولت الغاغبت  ٍو

 . فُه فقؽ بل أًظا غلى ئعاصة الضوى ألاػغاف في اإلاػاهضة و غلى ػبُػت هظه ألازيرة
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لخمنين مىضوب الضولت مً لؿب  (ألاصل)فقض ظهغ في البضاًت  (اإلاإحل)أما الخىقُؼ اإلاخأزغ

ثما ًخلقى الخػلُماث مً قبل خهىمخه و بػضها ًخسظ القغاع - في ئػاع اإلافاوطاث-الىقذ  ٍع

 .اإلاىاؾب ئما بالخىقُؼ النهاتي غلى اإلاػاهضة أو غضم الخىقُؼ

غير أن هظا ؤلاحغاء جؼىع مؼ الؼمً و أصبذ ٌشمل صوى لم حشترك في اإلافاوطاث، وبالخالي 

 .ًمننها أن جىقؼ غلى اإلاػاهضة زالى مضة غير مدضصة في أغلب ألاخُان

وبىاء غلى ما جقضم فان الاهظمام والخىقُؼ اإلاإحل ًدشابهان ئلى خض ًخػظع مػه أخُاها 

الخمُيز بُنهما، ولػل اإلاػُاع الىخُض النفُل بالخمُيز ًخمثل في الخصضًق، ئط أن الخصضًق 

ًفترض بالظغوعة الخىقُؼ اإلاؿبق، اإلاباشغ أو اإلاإحل، غير أن الغمىض جفاقم في الػصغ 

الحاصغ بؿبب الاهظمام اإلاشغوغ بالخصضًق، والظي اهخهى باػالت اإلاػُاع الؿابق اإلاؿخسضم 

   .(الاهظمام والخىقُؼ اإلاخأزغ )للخمُيز بُنهما

نمً في مىذ خق  وفي ألازير ًبقى أؾلىبا واخضا لإلبقاء غلى اػصواحُت الؼغو الخقىُت، ٍو

الخىقُؼ للضوى التي اشترلذ في اإلافاوطاث، جىقُػا مإحال غلى اإلاػاهضة زالى فترة مػُىت غلى 

ت   1ئلى جلو اإلاػاهضة  (الاهظمام )أن ٌؿمذ بػض طلو للضوى الغاغبت في الػظٍى

 

                                                             

.هظه املحاطغاث هي ملخصاث لنخاب اغخمضها غلُه في جضَعـ اإلاقُاؽ، اعجأًىا أهه ًفي بالغغض -  1 
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