حبث يف نفـــاذ املعاهدات
املعاهدة

هي "لفظ عام يشمل كل الصكوك الملزمة بموجب القانون الدولي ،بصرف النظر عن تسمميتاا

أن اتفاقية فيينا للمعاهمدا لعمام 1969
الرسمية ،التي تبرم بين شخصين اعتباريين دوليين أو أكثر ،حيث ّ
تعم ّمرف المعاهممدب بهنامما "اتفمما دولممي مبممرم كتابممة بممين دول وخاضممل للقممانون الممدولي ،سموا ورد فممي وثيقممة
وحيممدب أو اثنتممين أو أكثممر مممن الوثمماط المتراباممة وأيمما كانم التسمممية التممي تالم عليم " وعلم

االتفاقيا واالتفاقا والبروتوكوال وتبادل الرساطل أو الم ك ار يمكن أن تشكل جميعاا معاهمدا

لممك فم ن
أو همي

بعبارب خرى ((اتفا تبرم الدول أو غيرها من أشخاص القانون الدولي العام ,ممن يملكمون أهليمة ربراماما,
فيمما بيناما بضمر

تنظميم عققما قانونيمة دوليمة وتحديمد القواعمد التمي تخضمل لاما هم ي العققمة ويتضممن

االتفا رنشا حقو والتزاما قانونية توضل عل عات أاراف بعد قبولاا))

املعاهدات هي املصدر األول للقـانن الـدوي ،واألممين العمام لمممم المتحمدب همو الوديمل الرطيسمي فمي

العالم للمعاهدا الدولية متعددب األاراف التي تزيد حاليما عمن  500معاهمدب ووديمل المعاهمدب "همو حمار

المعاهدب وتوكل رلي الوظاطف المنصوص علياا في المادب  77من اتفاقية فينما لعمام  "1969يتمول قسمم

المعاهممدا التممابل لمكتممب الشممنون القانونيممة لممممم المتحممدب ماممام اليممداا المتصمملة بالمعاهممدا المتعممددب
األاراف المودعة لدى األمين العام كما تقل عل قسم المعاهدا مسنولية تسجيل ونشر المعاهمدا التمي

تقدم رل األمانة العامة عمق بالمادب  102من ميثا األمم المتحدب

التوقيممل عل م المعاهممدب يمثممل خامموب مممن أكثممر الخا موا شمميوعا فممي عمليممة االنضمممام ارفمما
لمعاهدب ،وتتضمن المعاهدا المتعددب األاراف أحكاما خاصة بالتوقيل بحيث تبين مكمان وتماريف فمتا بماب

التوقيل وفترت  ،كما تبين الار التي يمكن لدولة ما أن تتبعاا لتصبا ارفا فياا مثل التصدي أو القبمول

أو الموافقة أو االنضممام وممن المفيمد كمري همو أن المعاهمدا متعمددب األامراف المتعلقمة بحقمو النسمان

تفتا باب التوقيل علياا رل ما النااية

تممنص المعاهممدا متعممددب األامراف عممادب علم التوقيممل بشممرا التصممدي أو القبممول وهممو توقيممل

يشار رلي أيضا باسم "التوقيل البسيا" ،وال تقل عل الدولة الارف بمثمل هكم ا توقيمل أل التزامما قانونيمة
فعلية فالضاية من هي الدالل عل نية الدولة اتخا خاوا في تاريف الح لقلتمزام بالمعاهمدب لكمن بكمل

األحوال هك ا توقيمل يرتمب التزامما ،فمي الفتمرب مما بمين التوقيمل والتصمدي  ،باالمتنماا بحسمن نيمة عمن القيمام

ب ج ار ا أو تصرفا ممن شماناا تعايمل موضموا المعاهمدب أو الضمر

فيينا لعام )1969

مناما (انظمر الممادب  18ممن اتفاقيمة

يبدأ نفا المعاهدب لدى توقيل عدد من الدول علياا وتتضمن المعاهدب عمادب نصما صمريحا ببمد

نفا ها لرطي

لوثيقة تفوي

الدولة أو رطي

الحكومة أو وزير الخارجية أن يوقل عل المعاهدب أو لشخص غيرهم حاطز

صحيحة تخول التوقيل وعلم الدولمة ،لكمي تصمبا ارفما فمي معاهمدب متعمددب األامراف ،أن
عل م اسممتعدادها لقضمماقا بممالحقو والواجبمما القانونيممة المنصمموص عليامما فممي

تممدلل بتصم ّمرف ملمممو
تعبمر بم الدولمة عمن ارتضماطاا االلتمزام بمعاهمدب ال صملة لم ببمد نفما المعاهمدب
المعاهدب والتصرف الم ل ّ
(اللحظة التي تصبا فياا المعاهدب ملزمة قانونا للدولة الارف)
يممنص معظممم المعاهممدا صمراحة علم أن تكممون وسمميلة الدولممة للتعبيممر عممن ارتضمماطاا االلتمزام هممي

التوقيل بشرا التصدي  ،وهو ما يتيا للدولة الوق لسن أل تشريل يستلزم تنفي المعاهدب داخليما ومتم

صم ّمدق الدولممة عل م المعاهممدب تعممين عليامما رنفا همما محليمما فتصممبا ب م لك مقيممدب قانونمما بنصمموص المعاهممدب
وبمسنولية تنفي ها فالتصدي يتالب التزاما قانونيا بالمعاهدب ضمن محياين :دولي و واني
رن قبول المعاهدب أو الموافقة علياا بعد التوقيل لم نفم

األثمر القمانوني للتصمدي مما لمم تمنص

المعاهدب عل خقف لك (انظر المادب  )2( 14من اتفاقية فيينا لعام )1969

أ.د .أكرم عبدالرزاق المشهداني

