آليات إصدار االتفاقيات الدولية يف دولة قطر
كجزء من متطلبات اجتياز الدورة التدريبية اإللزامية الثالثة عشرة للباحثين القانونيين الجدد
للعام الدراسي  2015/2014في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل
انجززززز السززززيد عبززززدب البريززززدي الباحززززت القززززانوني بزززز دارة ا ت ا يززززات والتعززززاون
الزززدولي بحثزززا فزززي نطزززاد متطلبزززات الزززدورة التدريبزززة  13للبزززاحثين القزززانونيين الجزززدد بمركزززز
الدراسززززات القانونيززززة والقضززززائية ونززززال عززززن رسززززالت تقززززدير امتيززززاز) ،و ززززد تززززوزع البحززززت
على خمسة فصول وكاآلتي:
ال صززززل ا ول :فصززززل تمفيززززدي تززززم فيزززز تنززززاول مشززززكلة البحززززت وا ميززززة البحززززت وا ززززدا
البحززززت والمنفجيززززة المعتمززززدة ال صززززل الثززززاني :بعنززززوان التعريزززز با ت ا يززززات والمعا ززززدات
الدوليزززززة فزززززي ث ثزززززة مباحزززززت ،يتنزززززاول المبحزززززت ا ول التعريززززز بالمعا زززززدات وا ت ا يزززززات
الدوليزززة ،مزززا المبحزززت الثزززاني فيتنزززاول عزززرد تزززاريه عقزززد المعا زززدات وتطور زززا التزززاريخي،
وامززززا المبحززززت الثالززززت سززززيتناول ات ا يززززة فينززززا لقززززانون المعا ززززدات لعززززام 1969م وتنززززاول
ال صززززل الثالززززت نززززواع المعا ززززدات وا ت ا يززززات الدوليززززة وشززززروط انعقاد ززززا فززززي مبحثززززين
متتزززززززاليين ،ا ول :تصزززززززني المعا زززززززدات وا ت ا يزززززززات حسززززززز الموضزززززززوع ،والشزززززززكل،
و طراففززززا ،ويتنززززاول المبحززززت الثززززاني شززززروط صززززحة انعقززززاد المعا ززززدة و ا ت ا يززززة مززززا
ال صزززل الرابززز فقزززد تزززم تخصيصززز لمراحزززل رعزززداد وربزززرام المعا زززدات وا ت ا يزززات وعلزززى
مبحثززززين يتنززززاول ا ول عناصززززر صززززياية مكونززززات ا ت ا يززززة ،والثززززاني تنززززاول الم اوضززززات
وصززززياية ا ت ا يززززة وتززززم تخصززززي ال صززززل الخززززامو لبحززززت دور الجفززززات القطريززززة فززززي
صزززززياية وتزززززد يد مشزززززاري ا ت ا يزززززات الدوليزززززة وعلزززززى اربعزززززة مباحزززززت تنزززززاول ا ول دور
الززززززوزارة و الجفززززززة المعنيززززززة بموضززززززوع ا ت ا يززززززة وتنززززززاول الثززززززاني :دور وزارة العززززززدل
ووزارة الخارجيزززززة ،وتنزززززاول الثالزززززت دور مجلزززززو الزززززوزراء ومجلزززززو الشزززززور وا خيزززززر
تناول وثيقة التصديد ومرسوم التصديد
ابتززززد الباحززززت رسززززالت بززززالقول :لززززيو ث كمززززة شززززا فززززي ن المعا ززززدات وا ت ا يززززات الدوليززززة
لعبزززت دوراه مفمزززا ه فزززي تطزززوك ر القزززانون الزززدولي فزززي مختلززز المجزززا ت ،ابتزززدا هء مزززن شززز ون
الحززززر والسزززز م ،وانتفززززا هء بالتعززززاون ا تصززززادي وا منززززي والثقززززافي والمسززززاعدات ال نيززززة،
وبززز لا فززز ن المعا زززدات وا ت ا يزززات صزززارت زمزززة مزززن لزززوازم تطزززور الع زززات الدوليزززة
وتوثيزززززد وشزززززائن الصزززززلة بزززززين الزززززدول وبصززززز تي حزززززد العزززززاملين فزززززي ردارة ا ت ا يزززززات
والتعززززاون الززززدولي بززززوزارة العززززدل ،فزززز ني مززززل ن تكززززون دراسززززتي زززز دلززززي ه رسترشززززاديا ه
خززززواتي ورخززززواني العززززاملين فززززي اإلدارة المزززز كورة ،وتعري ززززا ه ب ليززززات العمززززل المتبعززززة فززززي

ربزززرام ون زززا ا ت ا يزززات الدوليزززة فزززي دولزززة طزززر ،كمزززا نفزززا سزززتكون مرشزززداه للمعنيزززين بززز برام
ا ت ا يزززات الدوليزززة لزززد مختلززز وزارات الدولزززة ،مزززن خززز ل التركيزززز علزززى حكزززام الدسزززتور
القطززززري الززززدائم ،وا دوات التشززززريعية النافزززز ة فززززي دولززززة طززززر المتصززززلة بزززز جراءات عقززززد
المعا دات وا ت ا يات الدولية )
دت المعا زززززدات دوره ا يامكزززززن انكزززززار فزززززي تطزززززور القزززززانون الزززززدولي فزززززي شزززززتى
المجزززززززا ت ،ابتزززززززدا هء مزززززززن مسزززززززائل الحزززززززر والسززززززز م وانتفزززززززا هء بالتعزززززززاون ا تصزززززززادي
والمسزززاعدات ال نيزززة وعليززز  ،ف نفزززا تحتزززل اليزززوم مكانزززة متميززززة فزززي تن زززيم الع زززات الدوليزززة،
وتعد من المصادر ا صلية للقانون الدولي العام ،ومصدره ا رئيسيها ل لتزامات الدولية
و بززد مززن التنويزز نززا الززى ان ز لززيو كززل مززا يصززدر عززن الززدول فززي اطززار ع اتفززا
الدوليزززة يزززدخل فزززي عا زززداد المعا زززدات الدوليزززة ،وبالتزززالي يمكزززن التمسزززا بزززبعد التصزززرفات
الصزززادرة عزززن الزززدول علزززى سزززاو نفزززا معا زززدات دوليزززة ولفززز ا فقزززد حزززاول ال قززز الزززدولي
وضززز تعريززز ٍ محزززد ٍد للمعا زززدة الدوليزززة مزززن خززز ل وضززز شزززروط ومعزززايير معينزززة منعزززا ه ي
خلط بينفا وبين يير ا من الم ا يم القريبة عنفا
الباحت القانوني  /عبدب البريدي

