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اهداء
احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على احلبيب املصطفى وأهله ومن وىف أما بعد:
احلمد هلل الذي وفقين لتثمني هذه اخلطوة يف مسرييت الدراسية مبذكريت هاته مثرة اجلهد والتوفيق
بفضله تعاىل مهداة أساسا إىل أمي احلبيبة حفظها اهلل ورعاها وأدامها نورا لدريب؛ إىل أيب احلبيب
رمحه اهلل وطيب ثراه وأعلى مقامه يف اجلنة.
لكل العائلة الكرمية من إخوة وأخوات ومن كان يف مقامهم صهري؛ و زمالئي .كل الذين ساندوين
واليزالون ..
إىل كل من يفكر ويبحث لالرتقاء بالعلم يف كل مكان
أهدي هذا العمل املتواضع.
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شكر وعرفان
أشكر اهلل عزوجل على توفيقه وفضله.
أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان وعميق التقدير إىل األستاذ الفاضل الدكتور الراعي العيد على إشرافه
على عملي هذا ،وعلى كل ما قدمه يل من مساعدة.
كما أشكر كثريا األساتذة والزمالء و اإلداريني بقسم احلقوق الذين قدموا يل املساعدة مهما كانت
طبيعتها والتشجيع مهما بلغت درجته.
كذلك أشكر كل من ساعدين من قريب أو بعيد ولو بكلمة أو دعوة صاحلة.
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مقدم ـ ـ ـ ـة
ظهرت حاجة الدول إىل إبرام اتفاقيات تنظم العالقات الدولية وتسهم يف التعاون السلمي بينها ،وكان الوضع يف
بداية األمر عبارة عن معاهدات سالم وحتالف ونادرا ما تتعلق مبواضيع أخرى وتطور وأصبح يف العصر احلديث
لتغطي كافة العالقات الدولية  ،االقتصادية والدبلوماسية السياسية والعسكرية وغريها من املسائل.
فاحتلت املعاهدات مركز الصدارة يف مصادر القانون الدويل العام وأضحت تعترب الوسيلة األبرز على الساحة
الدولية لتقوية ودعم الروابط بني مكونات اجملتمع الدويل .ولدراستها أمهية كبرية قصد الوصول إىل حلول للمشاكل
اليت ظهرت بعد أن فرضت املعاهدات نفسها بقوة بني حيثيات التنظيم القانوين الدويل والداخلي.
ونتيجة لذلك قام ت جلنة القانون الدويل لدى األمم املتحدة بصياغة العديد من املعاهدات الدولية اهلامة اليت
أصبحت مصدرا لقانون املعاهدات الدولية بعد أن أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وأمهها اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات .9191وباعتماد هذه األخرية واملوافقة عليها من األغلبية الساحقة ألعضاء اجملتمع الدويل ،أصبح
االلتزام باملعاهدة أو االتفاقية ال مناص منه،كون أبرز ما جاءت به اتفاقية فيينا هو ضرورة تنفيذ وتطبيق املعاهدة
وطنيا.
وعلى اعتبار أن السلطة اليت يناط هبا تطبيق القانون هي السلطة القضائية ،فهي أكثر من خياطب هبذا النص،
ذلك أن القاضي ملزم بتطبيق القانون مبفهومه الواسع ومن مثة ملزم بتطيبق املعاهدات الدولية باعتبارها عنصر من
عناصر الشرعية الداخلية ،وأضحى تبعا لذلك لزاما عليه ختصيب النشاط القضائي اليومي بالقانون الدويل
والتصدي لكثري من القواعد املدرجة ضمن املعاهدات الدولية وتطبيقها يف نطاق ما ينظره القضاء الداخلي ،ولعل
القاضي الفاصل يف املنازعات اإلدارية أكثر من يتصور اعتماده على املعاهدات الدولية للبت يف جانب كبري من
املنازعات اليت تعرض عليه.
األمر الذي يرتب على القاضي اإلداري القيام بأدوار عديدة يف بعض مراحل إدماج املعاهدة يف النظام القانوين
الوطين و بأدوار أخرى يف الرقابة على التطبيق الصحيح هلذه املعاهدات أو اإلتفاقيات الدولية ؛و كذا الوقوف
للتحري عن التفسري الصحيح ملقصود هذه األخرية .
إن أمهية دراسة تطبيق القاضي اإلداري للمعاهدات الدولية ،ومعرفة الصالحيات املمنوحة للقاضي اإلداري يف
عملية اإلنفاذ الوطين للمعاهدات الدولية تتمحور يف عدة نقاط سنحاول دراستها وتسليط الضوء عليها خاصة
بعد تصديق الدولة عليها فاملنظومة القضائية تصبح جمربة على تطبيقها واختاذ تدابري أخرى كإلغاء وتعديل ما يتناىف
واملعاهدات املربمة .فمن الضروري جدا معرفة ودراسة مراحل وخطوات ادماج املعاهدات الدولية يف النظام القانوين
الوطين وبيان دور القاضي اإلداري يف خمتلف هذه اخلطوات وحدود صالحياته يف الرقابة على التصديق والنشر
والتفسري وكل مراحل إنفاذ املعاهدات الدولية داخليا.
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إمجاال لذلك ،مبا أن النظام القانوين اجلزائري يقبل إدماج املعاهدات فيه فكيف يتم ذلك و ماهي املكانة اليت
منحها إياها واحللول اليت استوجبها يف حالة تعارض املعاهدات مع القانون الوطين وكيف يتعامل القاضي اإلداري
مع املعاهدات الدولية املدجمة يف قانونه الوطين إذا تطلب النزاع املطروح أمامه تطبيقها كل هذه التساؤالت
حصرناها يف اإلشكالية التالية :
ما هو دور القاضي اإلداري في تطبيق المعاهدات الدولية ؟
فيما خيص املنهج املتبع فقد اعتمدنا يف هذه الدراسة املنهج التارخيي والتحليلي .
خطة الدراسة :تعتمد خطة دراسة موضوعنا على تقسيم الدراسة إىل فصلني:
الفصل األول نتناول فيه شرح املعاهدات ومكانتها يف النظام القانوين اجلزائري وكذا دور القاضي يف
الرقابة على إجراءات التوقيع والتصديق والنشر.
أما الفصل الثاين فنتناول فيه مضمون قواعد تفسري املعاهدات الدولية ومدى اختصاص القاضي اإلداري بتفسري
املعاهدات الدولية وتطبيقه املباشر هلا مبدأ املعاملة باملثل.
وعلى ذلك نقدم اخلطة التالية:
خطة الموضــوع:
مقدم ـ ــة
الفصل األول :المعاهدات الدولية ودور القاضي اإلداري في إجراءات إدماجها في النظام القانوني القانوني
المبحث األول  :املعاهدات الدولية ومكانتها يف النظام القانوين اجلزائري .
المطلب األول  :ماهية املعاهدات الدولية
الفرع األول :مفهوم املعاهدات الدولية:
الفرع الثاني :شروط وكيفية انعقاد املعاهدات.
المطلب الثاني :مكانة املعاهدات الدولية يف النظام القانوين اجلزائري.
الفرع األول :القيمة القانونية للمعاهدات الدولية يف الدساتري اجلزائرية.
الفرع الثاني :عالقة املعاهدات الدولية بالقوانني الداخلية اجلزائرية.
المبحث الثاني :دور القاضي اإلداري في إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني.
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المطلب األول :رقابة القاضي اإلداري على إجراءات التوقيع والتصديق والنشر.
الفرع األول :تطور دور القاضي اإلداري يف جمال املعاهدات الدولية
الفرع الثاني  :دور القاضي اإلداري يف إجراءات التوقيع والتصديق والنشر.
المطلب الثاني :نشر أحكام املعاهدات الدولية ورقابة القاضي اإلداري عليها..
الفرع األول :نشر أحكام املعاهدات الدولية.
الفرع الثاني :رقابة القاضي اإلداري على نشر أحكام املعاهدات الدولية
الفصل الثاني :تفسير المعاهدات وتطبيقها في ظل القضاء اإلداري.
المبحث األول :تفسري املعاهدات من طرف القاضي اإلداري.
المطلب األول :مضمون قواعد التفسري
الفرع األول :قواعد التفسري.
الفرع الثاني :طرق وأنواع التفسري
المطلب الثاني :تفسري املعاهدات الدولية يف القضاء اإلداري
الفرع األول :مدى اختصاص القاضي اإلداري بتفسري املعاهدات الدولية
الفرع الثاني :تطبيق تفسري املعاهدات يف القانون اجلزائري
المبحث الثاني :التطبيق املباشر و مبدأ املعاملة باملثل.
المطلب األول :دور القاضي اإلداري يف التطبيق املباشر للمعاهدات الدولية
المطلب الثاني :القاضي اإلداري ومبدأ املعاملة باملثل .
خاتـ ــمة
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الفصل األول
المعاهدات الدولية ودور القاضي اإلداري في إجراءات إدماجها في النظام
القانوني القانوني.

8

يفرض القانون الدويل على الدول تطبيق املعاهدات الدولية اليت التزمت هباـ ويرتك هلا حرية حتديد تطبيقها
داخليا،رمبا لكون القانون العام ال حيدد إال اآلثار املرتتبة على ابرام املعاهدات الدولية فقط دون أن حيدد تلك تاليت
ترتتب على إبرامها داخل الدول أو مدى التزامها األفراد و احملاكم هبا ألنه شأن القانون الوطين ،وهو مانضطلع

لدراسته وبيان دور الفاضي اإلدراي حتديد به.

المبحث األول :المعاهدات الدولية ومكانتها في النظام القانوني الجزائري .
المطلب األول  :ماهية المعاهدات الدولية .
الفرع األول :مفهوم المعاهدات الدولية.
أوال :تعريف المعاهدات الدولية :تعرف املعاهدة على أهنا اتفاق مكتوب مت بني أشخاص القانون

الدويل بقصد ترتيب آثار قانونية معينة وفقا لقواعد القانون الدويل العام  1و يقصد باملعاهدة الدولية أو االتفاق
الدويل باملعىن الواسع توافق إرادة شخصني أو أكثر من أشخاص القانون الدويل على إحداث آثار قانونية معينة
طبقا لقواعد القانون الدويل.2
وقد عرفت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  9191يف املادة الثانية منها املعاهدة بـأهنا ":كل اتفاق دويل
يعقد بني دولتني أو أكثر كتابة وخيضع للقانون الدويل سواء مت يف وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية اليت
تطلق عليها" ،3ومن هذه املسميات:
االتفاق" :"accordوهو يطلق على الوثائق الدولية ،اليت ال تكون هلا صفة سياسية ،كاالتفاقيات املالية والثقافية
والتجارية.
االتفاقية" "conventionتطلق على الوثائق الدولية ،واليت تتضمن وضع قواعد قانونية ،تسري بني اكثر من
طرفني.
امليثاق والعهد :تطلق على املعاهدات اهلامة يف ميدان العالقات الدولية ،ومنها ميثاق األمم املتحدة.
الربوتوكول ":"la protocoleيطلق على الوثيقة اليت يثبت فيها موجز املفاوضات ،بشأن موضوع معني ،أو
اتفاق على مسائل تبعية ،أو متفرقة عن املسائل اليت مت االتفاق عليها يف معاهدة أصلية عقدت بني األطراف.
التصريح اجلماعي":"L’autorisation collectiveيطلق على الوثيقة الدولية اهلادفة إىل تأكيد مبدأ معني،
تتبعها األطراف فيما بينها.
1

بوغزالة محمد ناصر ،اسكندري احمد ،القانون الدولي العام ،الجزء األول ،مطبعة الكاهنة،الجزائر،7991،ص .99
2
محمد يوسف علوان ،القانون الدولي العام المقمة والمصادر ،الطبعة الثالثة ،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان،022،ص 771
3
المرسوم الرئاسي  000/71المؤرخ في  7971/72/71المتضمن االنضمام بتحفظ لالتفاقية ،الجريدة الرسمية ،العدد ،20ص .7717

9

الرتتيب املؤقت :يطلق على الوثيقة اليت تتضمن قواعد ذات طبيعة مؤقتة من الزمن ،و تعد هذه املصطلحات
مرادفة لبعضها البعض ،وال يؤثر وال يغري من مضموهنا و من اعتبارها معاهدة دولية فكلها تدل على معىن واحد،1
فقد تسمى أيضا إعالنا أو صكا أو تبادل للمذكرات ،تبادل للخطابات أو حمضرا حرفيا متت املواقفة عليه.2
ويتضح أن السمة املميزة للمعاهدة نوع من أنواع االتفاقيات الدولية أن املعاهدة الدولية تتميز عن االتفاق
التنفيذي أو االتفاق يف صورته املبسطة بأن هذا األخري ال يشرتط إلبرامه اتباع اجراءات شكلية معينة كما ال
3
يشرتط التزام الدولة بالتصديق عليه من السلطة املختصة بل يصبح ملزما مبجرد التوقيع عليه.
فالمعاهدة الدولية هي اتفاق صريح بني شخصني أو اكثر من اشخاص القانون الدويل لتنظيم العالقات بينهم

عن طريق إنشاء أو تعديل أو إهناء حقوق والتزامات متبادلة وفقا للقانون الدويل.
وميكننا أن نستنتج من هذا التعريف ما يلي:

 - 9خالفا للعرف الدويل الذي ينشأ نتيجة الرضا الضمين عرب القيام املتكرر بأعمال مماثلة تنشأ املعاهدة الدولية
عن اتفاق يتم التوصل إليه عرب التعبري الصريح عن الرضا.
 - 2جيب أن يتم االتفاق بني شخصني أو أكثر من أشخاص القانون الدويل أي الدول واملنظمات الدولية
والشع وب املناضلة من أجل حتقيق حق تقرير املصري والكيانات الشبيهة بالدولة وهذا يعين أن االتفاق بني الدولة
وشركة أجنبية ال تعترب معاهدة دولية وإمنا عقد مدين.
 - 3جيب أن يستهدف االتفاق بني األطراف تنظيم العالقة بينهم من خالل انشاء أو تعديل أو اهناء حقوق
والتزامات متبادلة .فاذا غاب هذا اهلدف فلسنا أمام معاهدة دولية.
 - 4جيب أن يتم تنظيم االتفاق بني األطراف وفقا للقانون الدويل كي يعترب االتفاق معاهدة دولية ،فاحلقوق
4
وااللتزامات املتبادلة اليت يستهدفها االتفاق جيب أن تكون منصوصا عليها يف القانون الدويل.
ثانيا :أقسام المعاهدة الدولية
للمعاهدات الدولية عدة أصناف ما دفع الفقهاء الدوليني إىل تقسيم نظري للمعاهدات الدولية لتيسري
التمييز بني أصنافها ،ولعل التصنيف األكثر شيوعا بني الفقهاء هو ذلك التصنيف الذي يعتمد تقسيم
املعاهدات حبسب الشكل وحبسب املوضوع ،وهذا ما سنتناوله تباعا:
 1مصطفى عبد الكرمي ،القوة امللزمة للمعاهدات الدولية أمام القاضي اجلنائي ،دار النهضة العربية القاهرة ،ص .94 -93
 2د أمحد أبو الوفا ،القانون الدويل والعالقات الدولية ،دار النهضة العربية،2009،ص .00 - 41
 3د بن عيسى زايد ،حماضرات يف القانون الدويل العام(املفهوم واملصادر)،موجهة لطلبة السنة ثانية ليسانس حقوق ،معهد احلقوق ،املركز اجلامعي نور
البشري البيض ،2092-2092،،ص .39
 4د طالب رشيد يادكار ،مبادئ القانون الدويل العام ،الطبعة األوىل ،مؤسسة موكرياين للبحوث والنشر ،أربيل العراق،2001 ،ص .10-14
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التصنيف الشكلي :يتضمن األشكال واإلجراءات اليت متر هبا املعاهدة وعدد الدول األطراف فيها.
1
التصنيف املوضوعي :يتضمن الرتكيز عن مضمون املعاهدة وحمتواها وطبيعة االلتزامات الواردة عنها.
أوال :التصنيف الشكلي يستند التصنيف الشكلي على ثالثة أنواع من التصنيفات وهي:
 - 1التصنيف الذي يركز على عدد األطراف:

ومنيز يف هذا التصنيف بني املعاهدة الثنائية اليت تضم طرفني واملعاهدة املتعددة األطراف اليت تضم جمموعة من
الدول.
أ  -المعاهدات الثنائية:
تعترب أول وأقدم أشكال االتفاقيات اليت عرفتها الدول ،وقد سادت ملدة طويلة حتكم عالقات الدول ،غري أن
تشابك الروابط بني الدول وجتاوز املفاوضات بني أكثر من دولتني حدا بالدول املتفاوضة أن جتتمع لتكون
طرفني ،وتعترب معاهدة ووستفاليا لعام  9942أبرز مثال فقد وقع طرفاها امرباطور أملانيا والدول التابعة له
ومن جهة أخرى ملك فرنسا و الدول التابعة له.2

ب  -المعاهدات الجماعية أو المتعددة األطراف:

بربوز التطورات اليت طرأت على عالقات الدول وحتمية توطيدها وتبادل املصاحل بينها بزغت مرحلة

املعاهدات املتعددة األطراف ،وكان مؤمتر فيينا لسنة  9290أول معاهدة متعددة األطراف.3
وهناك من يعد معاهدة باريس  30مارس  9209اليت وضعت هناية حرب القرم أول اتفاقية مجاعية مت
التفاوض عليها مباشرة ،ووقع على االتفاقية الدول املتحاربة ودولتان حمايدتان مها بروسيا والنمسا.4
وعدد املعاهدات اجلماعية كبري للغاية لكنه أقل من املعاهدات الثنائية ،من حيث املوضوع قد تكون ذات
طبيعة سياسية ،عسكرية ،اقتصادية ،أو قانونية والواقع ال يوجد فرق بني كال النوعني من حيث اآلثار
القانونية.5
 -2التصنيف الذي يركز على نوعية األطراف:
ويستند هذا التصنيف على التمييز بني املعاهدات املربمة بني الدول واملنظمات الدولية ،وأخرى املعاهدات اليت
تعقدها املنظمات املتخصصة ،وكذلك املعاهدات املربمة بني الدول وحركات التحرر الوطين.
 -3التصنيف حسب االجراءات:
يذهب بعض الفقهاء اىل التمييز بني معنيني من املعاهدة ،أحدمها باملعىن الدقيق واآلخر باملعىن املبسط.

 1زغوم كمال ،مصادر القانون الدويل( املعاهدات العرف)،دار العلوم للنشر والتوزيع ،اجلزائر،ص .02.
2د حممد اجملدوب ،حماضرات يف القانون الدويل العام ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بريوت  ،ص .292
3املرجع نفسه،ص.292
4حممد يوسف علوان ،القانون الدويل العام (املقدمة واملصادر)ط ،3دار وائل للنشر والتوزيع،األردن 2003،ص .929
5ا د حممد اجملدوب،نفس املرجع ،ص .292
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أ  -المعاهدات بالمعنى الدقيق :وهي املعاهدة اليت يلزم فيها إتباع كافة االجراءات عند عقدها ،أي
جيب أن يتم إبرام املعاهدة بالشكل الرمسي الذي يتطلبه إبرام املعاهدة من مفاوضة وتوقيع وتصديق.

ب المعاهدات ذات الشكل المبسط :وهي اليت ال يتبع عند إبرامها اجراءات شكلية حمددة كما هو
األمر يف املعاهدات السالفة الذكر ،وعليه نالحظ أن كال النوعني من املعاهدات ختتلفان من حيث طرق
وإجراءات إبرامها ،ولكنهما ال خيتلفان من حيث املضمون القانوين.
ثانيا :التصنيف الموضوعي:
أبرز بعض الفقهاء منذ زمن طويل الوظائف اليت تؤديها املعاهدات الدولية وعدم خضوعها لنظام قانوين موحد،
ويرى هؤالء أن املعاهدات تنقسم من الناحية املادية أومن حيث املهمة إىل معاهدات شارعه عامة ومعاهدات
عقدية خاصة.
أ -المعاهدة الشارعة (العامة):
هي االتفاقيات ذات الطبيعة الشارعة ،فهي اليت يهدف أطرافها من وراء إبرامها لسن قواعد دولية جديدة تنظم
العالقات بني أشخاص القانون الدويل ،وملا كانت القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها فمن غري املمكن
اعتبارها معاهدة شارعة من حيث إبرامها من جانب عدد كبري من الدول.
واملعاهدة الشارعة هي وثيقة تعلن الدول مبقتضاها عن ارتضائها حبكم معني من األحكام القانونية فهذه
املعاهدات يف حقيقتها تشريع اكتسب ثوب املعاهدة ألهنا ال تستمد قوهتا من اتفاق املخاطبني هبا ،وإمنا من
صدورها عن جمموعة الدول الكربى املمارسة للسلطة العليا يف اجملتمع الدويل نيابة عن اجلماعة الدولية ،ومن أمثلة
املعاهدات الشارعة:
اتفاقية فيينا سنة  ، 1815واتفاق الربيد العاملي سنة  ، 1874واتفاق الهاي ، 1899وعصبة األمم ، 1920
وميثاق األمم املتحدة 1945 .وعليه فإن املعاهدات الشارعة هي تلك اليت يتولد عنها إحداث مراكز قانونية
بالنسبة للدول لكوهنا صادرة عن إمجاع دويل ،فان قواعدها يضفي عليها نوع من األمهية. 1
 -2المعاهدات العقدية:

و هي اليت هتدف إىل تنظيم العالقة بني أطرافها بطريقة شخصية و خاصة ،هبدف حتقيق مصاحل مباشرة و ذاتية
متس مصاحل هؤالء األشخاص أطراف هذه املعاهدات ،و تنطوي على عالقة تعاقدية جتارية أو تعاونية تبادلية ،

مثل معاهدة تعيني احلدود بني دولتني أو أكثر أو معاهدة التحالف و التجارة.1
و املعاهدات العقدية تربم بني أشخاص القانون الدويل يف أمر خاص هبم ،أي بني دولتني أو عدد حمدد من الدول
أو بني شخص دويل فرد أو هيئة خاصة ،ويراعي أن األشخاص الذين يربمون هذا النوع من الوفاق بإرادهتم
اخلاصة ال يلزم بطبيعة احلال غري املتعاقدين والذي ال يتعدى أثر أساس الدول غري املوقعة عليه ألهنا ليست طرفا
فيه،كما أن هذه االتفاقيات حتكمها يف مظاهرها األحكام والقوانني اخلاصة ،مبعين أخر أن أشخاص القانون
الدويل ال يستطيعون إبرام هذه االتفاقيات اخلاصة ،ما مل تكن متفقة يف جوهرها مع أحكام القانون الدويل وإال
1أمحد بلقاسم،القانون العام( املفهوم واملصادر)،ط،3دار هومة للطباعة والنشر،اجلزائر،2002،ص .92
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تعرضت للمسؤولية الدولية ،ومثال ذلك معاهدات التحالف او الصلح ،تعيني احلدود ،املعاهدات التجارية او
اتفاقية وتبادل اجملرمني. 2
 1وجيدر التنويه إىل "اتفاق الشرفاء" وهو ما يتفق عليه ساسة الدول املختلفة بصفة ودية وشخصية ،دون أن تتجه
إرادهتم إىل إلزام دوهلم مبضمون هذه االتفاقيات .وتتميز هذه االتفاقيات بأهنا غري ملزمة من الناحية القانونية ،إال
أنه من النادر أن خيتلف أطرافها على تنفيذ أحكامها ،إذ أهنا تقوم على شرفهم ،وبذلك هي تتميز بتقسيم
خاص.
الفرع الثاني :شروط المعاهدة وكيفية انعقادها
أوال :شروط انعقادها:
ترتب املعاهدات على األطراف املشرتكة فيها حقوقا ومزايا كما ترتب عليها إلتزامات ،ولتحقيق ذلك هناك شروط
لصحة انعقاد املعاهدات ومنها:
 أهلية التعاقد :حيق للدول التامة السيادة إبرام املعاهدات ،ألن ابرام املعاهدات مظهر من مظاهر سيادة
الدولة ،أما بالنسبة للدول الناقصة السيادة فتتوقف أهلية تعاقدها على الوثيقة اليت حتدد العالقة بينهما
وبني الدولة صاحبة الوالية وهي يف الغالب غري مؤهلة لعقد املعاهدات الدولية.

 الرضا :جيب أن تكون املعاهدة معربة عن إرادة حرة غري مشوبة بعيب من عيوب الرضا ،وإذا وجد هذا
العيب يف املعاهدة فللدولة احلق يف أن تعرتض عليه وأن تعترب املعاهدة باطلة أو تطالب ببطالهنا .ولقد
نصت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات يف موادها( )02-42على هذه العيوب.
 مشروعية موضوع التعاقد :أن يكون موضوع املعاهدة مشروعا و جائزا ،وعليه تكون املعاهدات اآلتية غري
مشروعة:
 املعاهدات اليت يكون موضوعها منافيا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدول(املادة  03من اتفاقيةفيينا للمعاهدات).أما املادة  94من نفس االتفاقية فتنص على أنه" إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة
من القواعد العامة للقانون الدويل فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي".
 املعاهدات اليت يكون موضوعها منافيا ملعاهدة سابقة تتضمن التزامات تتفوق على غريها منااللتزامات الواردة يف معاهدات أخرى تكون الدولة طرفا فيها ومن أمثلتها ميثاق األمم املتحدة ،فقد
نص يف مادته  903على أنه" إذا تعارض ت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء األمم املتحدة وفقا هلذا
امليثاق مع أي التزام دويل آخر يرتبطون به فالعربة بااللتزامات املرتتبة على هذا امليثاق".2
1د مصطفى عبد الكرمي،مرجع سابق،ص  . 92نقال عن دحممد سامي عبد احلميد،أصول القانون الدويل،اجلزء الثاين،القاعدة الدولية،دار املطبوعات
اجلامعية،الطبعة السابعة ،سنة ،9110ص .922
.2حممد اجملذوب،مرجع سابق،ص .249
أبوهيف علي صادق،القانون الدويل العام،منشأة املعارف،االسكندرية،9119،ص.034 -021
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ثانيا :كيفية انعقاد المعاهدة :

تعترب املعاهدة تصرف رضائي يتم بشكل معني حىت ميكن وصفها باملعاهدة الدولية باملعىن الضيق ،و لذلك
فاملعاهدة هبذا املفهوم متر بعدة مراحل البرامها بدءا مبرحلة التفاوض والتحرير مرورا بالتوقيع و انتهاء بالتصديق
1

والتحفظ وقد متر مبرحلة أخرى هي التسجيل و النشر
2ال توجد يف القانون الدويل طريقة ينبغي على األطراف انتهاجها البرام املعاهدة الدولية فإجراءات ابرام املعاهدة
وطرقها تتوقف على رغبة اطرافها واتفاقهم.
أ :المفاوضات:
تبدأ املفاوضات مبرحلة االتصاالت بني األطراف املزمع اشرتاكهم فيها قبل االتفاق مبدئيا على إطارها وموضوعها
مث تأيت مرحلة املفاوضات واليت يقصد هبا املشاورات واملباحثات اليت جتري بني دولتني أو أكثر بقصد الوصول اىل
تسوية خالف أو نزاع قائم ،وقد تكون املفاوضات يف فض معظم املشاكل اخلارجية للدولة عن طريق الوسيلة

السلمية اليت هتدف إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من املكاسب.3
وفيما خيص تعيني األشخاص املكلفني باملفاوضات ،فإن القاعدة الدستورية السائدة واملقبولة يف مجيع الدول جتعل
من السلطة التنفيذية اجلهة املختصة بالتفويض ،ومتلك هذه األخرية دستوريا سلطة التفاوض على املعاهدات
وتعيني املفوضني بتمثيل الدولة وبتسليمهم وثائق التفويض الكامل ،وهذا طبقا للمادة  2/2من اتفاقية فيينا اليت
تنص على أن :وثيقة التفويض الكامل هي الوثيقة الصادرة عن السلطة املختصة يف الدولة اليت تعني شخصا أو
أشخاصا لتمثيل الدولة يف املفاوضات أو يف اعتماد نص املعاهدة أو توقيعه أو يف التعبري عن رضا الدولة االلتزام
4
باملعاهدة أو يف القيام بأي تصرف آخر يتعلق باملعاهدة.
ب:تحرير المعاهدة:
بعد التوصل اىل اتفاق بشأن األمور و املسائل املتفاوض عنها فانه يتم صياغة كل ما اتفق عليه يف شكل مكتوب
متهيدا للتوقيع عليه ،فتحرير تلك املعاهدة يعد شرطا ضروريا للمعاهدة الدولية واثبات االتفاق الذي من شأنه أن
يقطع اخلالف يف حال وجوده ،و يتكون نص املعاهدة من قسمني أساسني الديباجة وصلب املوضوع؛ فالديباجة
تشمل أمساء الدول املتعاقدة أو أمساء رؤساءها أو حتتوي على بيان به أمساء املفوضني عن الدول املتعاقدة
وصفاهتم.
أما صلب املعاهدة فيتكون من جمموعة من املواد اليت تشكل أحكام املعاهدة اليت مت االتفاق عليها بني أطرافها.
وقد يلحق باملعاهدة يف بعض األحيان مالحق تتضمن بعض األحكام التفصيلية لتنظيم بعض املسائل الفنية،
وهلذه املالحق نفس القوة امللزمة اليت تتمتع هبا أحكام املعاهدة نفسها.5
 1مجال عبد الناصر مانع،القانون الدويل العام(املدخل واملصادر)دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة،اجلزائر،2000،ص .920-991
2د طالب رشيد يادكار ،مرجع سابق ،ص .12
3د اسكندري امحد و دبوغزالة ،مرجع سابق ،ص . 990
4د محمد يوسف علوان ،مرجع سابق ،ص .711
5جمال عبد الناصر مانع ،مرجع سابق ،ص.17
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* لغة المعاهدة:

يف حالة جناح املفاوضات تثار مسألة اختيار لغة املعاهدة ،فبالنسبة للمعاهدات الثنائية األطراف عادة ما حترر
بلغيت الطرفني وغالبا ما يقع التنصيص صلب املعاهدة الثنائية على مسألة اللغة املستعملة ،على أن اختالف

اللغات قد يتسبب أحيانا يف نشوب خالفات حول تأويل املعاهدة ويف مثل هذا يتعني على الطرفني إجياد حل
هلذا اخلالف إما عن طريق التفاوض أو أي طريقة أخرى حلل املنازعات الدولية كالوساطة والتوثيق و التحكيم
والقضاء.
أما املعاهدات املتعددة األطراف ال ميكن استعمال لغات مجيع األطراف ،فقبل احلرب العاملية األوىل كانت اللغة
الفرنسية هي االكثر استعماال لتحرير املعاهدات أي هي اللغة الدبلوماسية لكن بعد احلرب العاملية الثانية تقلص
دورها وتطورت االجنليزية وبصفة عامة فان املعاهدات املتعددة األطراف حترر بأكثر من لغة ويقع التنصيص على
مجيع اللغات اليت حررت هبا املعاهدات لغات رمسية ذات حجية مثل :ميثاق منظمة األمم املتحدة لعام

،9140الذي مت حتريره باللغات الست الرمسية املعتمدة1لتكون املعاهدات بعد ذلك حمررة يف ست لغات مثال
ذلك :اتفاقية قانون البحار حيث جاء يف مادهتا  " 320توضع هذه االتفاقية اليت تتساوى يف نصوصها االسبانية
واالجنليزية والفرنسية والروسية والعربية والصينية يف احلجية "وجيب أن ينص االتفاق صراحة على استناد لغة واحدة

عند التفسري وأن جلميع هذه اللغات قوة متساوية يف التفسري.2

جـ -التوقيع:

إن التوقيع إجراء يقوم به شخص من أشخاص القانون الدويل باعتباره طرف يف املعاهدة الدولية ،ويعرب مبقتضاه
عند ارتضائه االلتزام مبا ورد يف املعاهدة ،أي أن التوقيع يؤدي إىل اضفاء الصفة الرمسية على نصوص املعاهدة اليت

مت االتفاق عليها خالل مرحلة التفاوض.
يعترب كذلك التوقيع شرط ضروري لصحة املعاهدة ولكن رغم ذلك ال يكسبها القوة القانونية إال بعد التصديق
3
عليها.
نصت املادة  92فقرة  9من اتفاقية فيينا لعام  9191على حاالت تلزم فيها الدول األطراف بنص املعاهدة
مبجرد التوقيع عليها.4والتوقيع قد يأخذ أشكاال أخرى هي :تبادل الوثائق ،التصديق عليها ،القبول ،املوافقة،
5
االنضمام إىل املعاهدة وأي وسيلة يتفق عليها.
عادة ما يتم التوقيع على مرحلتني :التوقيع باألحرف األوىل ويعني إعطاء فرصة للمفاوضني للرجوع إىل حكوماهتم
إلبداء الرأي النهائي يف املعاهدة قبل االلتزام النهائي هبا رمسيا ويسمى التوقيع بشرط املشاورة ،أما املرحلة الثانية
1
فهي التوقيع النهائي أو الرمسي.
1

وهي اللغة االنجليزية ،الفرنسية ،االسبانية ،الروسية ،الصينية والعربية.
2
محمد يوسف علوان ،مرجع سابق،ص.711
3
د بن حوة أمينة ‘‘،مراحل ابرام المعاهدات الدولية وإدماجها ضمن النظام القانوني الجزائري ،مجلة البحوث والدراسات القانونية
والسياسية،المجلد التاسع /العدد الثاني  77نوفمبر ،0279ص .21

4أنظر املادة  9/92من اتفاقية فيينا لعام .9191
 5د بن حوة ،مرجع سابق ،ص .43
15

د-تسجيل المعاهدات الدولية:" registre des traités internationaux":
يتم تسجيل املعاهدات الدولية لدى عصبة األمم ،و اليت حلت حملها األمم املتحدة وكان الغرض األول من
تسجيل املعاهدات الدولية هو حماربة املعاهدات السرية من جانب اجملتمع الدويل ،وإن تالشت يف العصر احلديث
بسبب انتشار دميقراطية وسائل اإلعالم ،فأصبحت يف أضيق احلدود ،ومع ذلك فإن املعاهدات مبفهومها الواسع
ختضع للتسجيل والنشر ،فاملادة  20من اتفاقية فيينا لسنة 9121م والفقرة الثانية من املادة  902من ميثاق
األمم املتحدة تتضمن أحكام تسجيل النشر لدى األمانة العامة لألمم املتحدة على أنه من املسلم به أن
االتفاقيات الدولية غري املسجلة اتفاقيات صحيحة وملزمة ألطرافها ،فكل ما يرتتب على عدم التسجيل من جزاء
2
هو عدم جواز االحتجاج باالتفاق أمام أي جهاز من أجهزة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك حمكمة العدل الدولية.
*التحفظ:
يعرف التحفظ بأنه ":إعالن رمسي صادر عن دولة أو منظمة دولية عند توقيعاها على املعاهدة أو التصديق عليها
أو االنضمام إليها يتضمن الشروط اليت تضعها كي تنظم إىل الدول أو املنظمة يف عالقتها مع غريها من األطراف.
وقد عرفته اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة  9191يف املادة  02منها كما يلي:
"إعالن من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبوهلا أو
موافقتها أو انضمامها إىل معاهدة ،وهتدف إىل استبعاد األثر القانوين ألحكام معينة يف املعاهدة من حيث سرياهنا
على هذه الدولة".
أن التحفظ على املعاهدة البد أ يكون صرحيا ومكتوبا و أن يوجه إىل الدول املعنية بطريقة رمسية ،فاألثر املباشر
للتحفظ هو إلغاء احلكم القانوين الوارد يف نص أو أكثر من معاهدة واعتبار هذا احلكم غري نافذ يف مواجهة
3
الدولة أو املنظمة الدولية اليت أبدته أ اعتباره نافذا ،ولكن حتت شروط معينة مل ترد يف املعاهدة.

المطلب الثاني :مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري
الفرع أول :القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في دساتير الجزائر

يقصد مبكانة املعاهدات يف القانون الداخلي قيمتها ضمن اهلرم القانوين الداخلي بعد عملية اإلدماج اليت غالبا ما
ينتج عنها مشكلة تنازع االتفاقات الدولية مع القانون الوطين ،علما بأن هاتان املسألتان كثريا ما عاجلتهما دساتري
4
الدول ومنها دستور اجلمهورية اجلزائرية.

1د.بن حوة أمينة ،نفس املرجع والصفحة.
2د مصطفى عبد الكرمي،م رجع سابق ،ص .91

3

د بن حوة أمينة،مرجع سابق،ص .27
4
عمر شجرات،المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القانوني الجزائري،مذكرة ماسترـ جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،قسم القانون الدولي العام،0279-0277،ص .21
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موضوع مكانة املعاهدات الدولية عرف تطورا عربا دساتري اجلزائر بدءا من دستور  9193الذي تضمن أحكام
تتعلق مبكانة املعاهدات ضمن القانون الداخلي ،وعلى خالف األمر  19/93املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية
الذي أكد مسو املعاهدات على القانون الداخلي يف مادته األوىل.
أما دستور  1976فقد أكد على أن مكانة املعاهدة الدولية هي نفس املكانة اليت يتمتع هبا
القانون العادي إذ نص يف املادة  159منه على أنه" :املعاهدات الدولية اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية طبقا
لألحكام املنصوص عليها يف الدستور ،تكتسب قوة القانون"
أي أن املعاهدات املصادق عليها من طرف رئيس اجلمهورية طبقا لألحكام املنصوص عليها يف الدستور نفسه هلا
نفس مرتبة القانون العادي ،مما يعين أنه مبكن إلغاء معاهدة مصادق عليها أو تعديلها بواسطة قانون الحق ،و إن
أدى ذلك إىل تعريض اجلزائر للمسؤولية الدولية نتيجة النتهاك االلتزامات الدولية النامجة عن تلك االتفاقية.
و إذا كان دستور اجلزائر لسنة  1976أعطى للمعاهدات قوة القانون ،فإن دستور  1989قد أعطى السمو
للمعاهدات على القانون ،و كرس بذلك مسو املعاهدات على القانون الداخلي يف املادة  123منه اليت نصت
على":املعاهدات اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو على
القانون "1ويرتتب على اعتبار املعاهدة الدولية يف مرتبة أمسى من التشريع الوطين أنه يف حالة القيام

بأي عمل من جانب الدولة خمالف اللتزاماهتا الدولية كسن تشريع خمالف له ترتتب مسؤوليتها الدولية.
كما يرتتب على مبدأ مسو املعاهدة الدولية على التشريع الوطين أن تكون املعاهدة أوىل بالتطبيق حىت يف حالة
خمالفتها لقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام داخل الدولة.
و القضاء الدويل يرسخ مبدأ مسو املعاهدات الدولية على التشريع الداخلي  ،مهما كان نوع
هذا التشريع  ،إذ يقرر علو القواعد القانونية اليت تضمنتها املعاهدة على القواعد القانونية
الداخلية دون متيز بينه  ،فمن غري اجلائز أن حتتج الدولة بقانوهنا الداخلي لغرض عدم تنفيذ املعاهدة.2

فرع ثاني :عالقة المعاهدات الدولية بالقوانين الداخلية الجزائرية
إن من بني املسائل الصعبة اليت يواجهها القانون الداخلي هي مشكلة التعارض بينه و بني املعاهدة و سواء كانت
املعاهدة تتعارض منذ البداية و مل ينتبه مربمها إليه أو أن التعارض جاء الحقا نتيجة تعديل أحكام املعاهدة
فأصبحت متعارضة مع القانون أو نتيجة تعديل هذا األخري فيضل متعارضا مع املعاهدة.
و قد تقدم الدول املتعاقدة على تغريات وإصالحات داخلية حتدث تعارضا حقيقيا بني املعاهدات و القانون و قد
يكون يف قمة التغريات استحداث دستور جديد ؛فالسؤال املطروح هنا هو كيفية حل النزاع بني املعاهدة و
القوانني الداخلية اجلزائرية .3
1بداوي صارة ،مدى اختصاص القاضي اإلداري بتفسري املعاهدات الدولية ،مذكرة ماسرت ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
قسم احلقوق، 2094-2093،ص.29
2عبد الكرمي بريد املسماري ،دور القضاء يف تطبيق وتفسري املعاهدات الدولية ،دار الفكر اجلامعي،االسكندرية،2001،ص .92-01

3

جمال منعة،نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري ،مذكرة ماجيستير ،جامعة الجزائر،كلية الحقوق ،0220-0227،ص .21
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يتخذ التعارض الذي قد يثور بني املعاهدات والقوانني الداخلية صورتني األوىل بني قواعد االتفاقات والقانون
العادي و الثانية قد تكون بني قواعد االتفاقات والدستور.
احلالة األوىل :تعارض املعاهدات والقوانني الداخليةوهنا نفصل بني أن يكون تعارض املعاهدة الالحقة مع القانون الداخلي واما أن يكون تعارض القانون الداخلي
الالحق مع املعاهدة.
ففي احلالة األوىل فإنه حسب الدستور اجلزائري ال يصادق على املعاهدة و ذلك حسب نص املادة  168و اليت
جاءت بصورة حرفية مرة ثانية للمادة  158من دستور اجلزائر لعام 1989و اليت تنص انه "إذا ارتأى اجمللس
الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فال يتم التصديق عليها "  ،و هذا عكس ما كان عليه األمر
يف ظل دستور  1976إذ كان ميكن للمعاهدة الالحقة أن تعدل القانون شريطة أن يسبق ذلك تصديق املعاهدة
هذه من قبل رئيس اجلمهورية موافقة السلطة التشريعية  ،و هذا ما يفهم من نص املادة  158من ذات الدستور
بقوهلا " تتم مصادقة رئيس اجلمهورية على املعاهدات السياسية و املعاهدات اليت تعدل حمتوى القانون بعد املوافقة
الصرحية عليها من اجمللس الشعيب الوطين. 1
وهذا احلل الواجب التطبيق و الذي كان على املشرع اجلزائري أن يتبعه يف ظل الدستور اجلديد ما دام يقر بأولوية
املعاهدات على القانون الداخلي كما فعل نظريه األمريكي الذي جعل من املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها
الواليات املتحدة األمريكية ملزمة للمحاكم األمريكية حىت و لو كانت متعارضة مع قاعدة تشريعية سابقة.2
وهكذا يكون الدستور اجلزائري خطى خطوة كبرية مثله مثل دساتري بعض الدول املتقدمة يف التأثر بأحكام
القانون الدويل و االنسجام مع ما متليه القواعد خبصوص املعاهدات املصادق عليها يف القانون الداخلي.3
احلالة الثانية :حالة تعارض املعاهدة مع الدستور

تنبه املؤسس الدستوري اجلزائري خالل نصه ملواد دستوري  9112و 9119للنقص الذي اعرتى الدساتري
السابقة وخاصة دستور  ، 9193لكونه تدخل موضحا العالقة بني املعاهدة والدستور والقانون ،وفضال عن ذلك
إحداث قاضي دستوري مقدر لتلك العالقة ،حيث عاجلته املادة  903من دستور  9121واليت تقابلها املادة
 993من دستور  ، 9119وقد نصت هذه األخرية على  " :يؤسس جملس دستوري يكلف بالسهر على احرتام
.
الدستور
كما يسهر اجمللس الدستوري على صحة عمليات االستفتاء ،وانتخاب رئيس اجلمهورية واالنتخابات التشريعية
العمليات.
هذه
نتائج
ويعلن
وحسب "األستاذ أمحد حميو" فإن :كل من دستور  9121ودستور  9119قد هجرا احلل الذي اعتمده دستور
 9129املتعلق بعدم املصادقة على املعاهدة املتعارضة مع الدستور إال بعد تعديل هذا األخري .
3مجال منعة،نفس املرجع،ص .00-41
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ويرى بعض الفقهاء كاألستاذ الدكتور "عبد اجمليد جبار" أن مثل هذه احلالة ال تقع لألسباب التالية :
ـ كون رئيس اجلمهورية هو حامي الدستور من جهة ،وحجر الزاوية يف عملية إدماج املعاهدة الدولية يف اجملال
الوطين لدولته من جهة أخرى ،الشيء الذي جيعله يعمل كل ما يف وسعه من أجل جتنب ذات املشكلة  ،لكن
وإن حدث مثل هذا التعارض فكيف سيعاجله املؤسس الدستوري اجلزائري خاصة وأن اجلزائر عرفت عدة دساتري
متباينة النظرة جتاه القانون الدويل
 حتتل املعاهدات الدولية مكان وسطي بني الدستور والقانون ،فهي دون الدستور وفوق القانون ،ويبدو أن هذاالشيء طبيعي وناتج عن مبدأ أن الدستور يعترب القانون األساسي للجمهورية اجلزائرية ،ويتمتع مبنزلة أعلى من
منزلة املعاهدات الدولية والقوانني العادية وال يسري عليه ما يسري عليهما ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،ناتج
عن مبدأ مسو الدستور وتدرج القواعد القانونية ،وبالتايل ال جيوز للمجلس الدستوري أن يوافق على تصديق
معاهدات تتعارض والدستور ،وهذا مرتبط بأن املؤسس الدستوري اجلزائري يريد أن يلفت النظر إىل أن لكل شيء
حدودا ،واستق بال املعاهدة يف نظامنا القانوين الداخلي ال جيب أن تنهار أمامه كل احلواجز على وجه اإلطالق،
وهبذا املوقف ،يكون املؤسس الدستوري اجلزائري ،قد حذا حذو كافة املؤسسني الدستوريني ألغلب دول العامل
مثل  :فرنسا ،ومصر ،...وغريها من البلدان ،وجتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد سوى دولة واحدة يف العامل تقرر
1
صراحة يف دستورها مبدأ مسو املعاهدة على الدستور وهي هولندا.

1صاحل شريف،الرقابة على دستورية املعاهدات الدولية يف اجلزائر،مذكرة ماجيستري،املركز اجلامعي تبسة،اقسم القانون العام.2009-2000،ص -39
.32
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المبحث الثاني :دور القاضي اإلداري في إدماج المعاهدات الدولية في النظام

القانوني

المطلب األول :رقابة القاضي اإلداري على إجراءات التوقيع والتصديق والنشر

فرع أول :تطور المعاهدات الدولية في القضاء االداري الجزائري
إذا ما تطرقنا للموضوع من زاوية دستورية فنرى للمشرع موقف متدرج فدستور سنة 1963الذي يعترب أ ول
دستور عرفته اجلزائر مل يكن له موقف حمدد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية  ، 83حبيث حىت اجمللس الوطين
الذي كان ميثل السلطة التشريعية آن ذاك مل يكن له إال دور استشاري يف جمال إبرام املعاهدات واالتفاقيات
الدولية وذلك من خالل ما نصت عليه املادة  42من هذا الدستور ،حبيث جاء نصها كاآليت " يقوم رئيس
اجلمهورية باستشارة اجمللس الوطين بتوقيع املعاهدات ،واالتفاقيات الدولية وباملصادقة عليها"،أما املعاهدات املتعلقة
بإعالن احلرب والسلم فال تكون إال مبوافقة اجمللس الوطين وفقا لنص املادة  44من نفس الدستور أما األمر
الصادر يف  10جويلية سنة  1965فلم يتضمن أي حكم حول املعاهدات واالتفاقيات الدولية تاركا اختصاص
ابرامها واملوافقة عليها جمللس الثورة واحلكومة ،أما الدستور الصادر سنة  1976فقد تبىن فكرة مساواة املعاهدة
الدولية بالقانون من خالل ما جاءت به أحكام املادة  159منه ،إال أن هذه املساواة جعلت املعاهدات
واالتفاقيات الدولية غري حممية من القانون الالحق هلا واملخالف ألحكامها ،مما يطرح عدة إشكاالت تتعلق أساسا
يف التناقض الذي يطرح أمام القاضي الوطين والذي جيد صعوبة يف أي نص هو ملزم بتطبيق أحكامه ،مث جاء
الدستور الصادر سنة  1989والذي أزال مجيع هذه اإلشكاالت من خالل أحكام املادة  123منه اليت جعلت
املعاهدة واالتفاقية الدولية يف مركز يسمو على القانون واليت نصت على أنه " املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس
اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسموا على القانون ،وهو نفس احلكم الذي مت النص عليه
يف املادة  123من دستور ، 1996كما أن التعديل الدستوري .لسنة  2099أبقى على نفس احلكم من
خالل املادة  150منه.
ومن هنا يتضح أن املؤسس الدستوري اجلزائري جعل للمعاهدات واالتفاقيات الدولية مرتبة ثانية بعد الدستور يف
النظام القانوين الداخلي تكون أعلى من القانون بصفة عامة ،وهبذا يعترب البعض أن املؤسس الدستوري اجلزائري
قطع شوطا كبريا حنو التفتح على القانون الدويل العام واالنسجام مع قواعد هذا األخري شأنه شأن الدساتري
املتفتحة على املستوى الدويل يف هذا الشأن وفقا ملا جاءت به قواعده بالنسبة للمعاهدات واالتفاقيات املصادق
عليها من طرف السلطة املختصة.1
الفرع الثاني  :دور القاضي اإلداري في إجراءات التوقيع والتصديق

1

بوعرفة عبد القادر ،سلطة القاضي الجزائي في تطبيق االتفاقية الدولية ،أطروحة دكتواره ،جامعة جياللي يابس ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية، ،0279-0277،ص .72-19
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إن إجراءات التوقيع والتصديق والنشر من أهم اإلجراءات اليت ختول االتفاقية الدخول حيز النفاذ وبالتايل النظام
القانوين الوطين ،وهنا بالنظر لتعدد النظم القانونية فقد أثارت هذه املسألة الكثري من اجلدل واإلشكاالت القانونية
بني من يؤيد ومن يعارض رقابة القضاء اإلداري الداخلي عن األعمال اخلارجية للدولة و اليت تصبغ يف معظمها
بصبغة السيادة.
أوال :التوقيع والتصديق على المعاهدة.

قبل اخلوض يف رقابة القاضي االداري على اجراءات التوقيع و التصديق وغريها من االجراءات نرى أنه لزاما علينا

التعريف هبذه االجراءات وتوضيحها ومن مثة ابراز دور القاضي االداري يف الرقابة عليها.
إن التوقيع إجراء يقوم به شخص من أشخاص القانون الدويل باعتباره طرف يف املعاهدة الدولية ،ويعرب مبقتضاها
عند ارتضائه االلتزام مبا ورد يف املعاهدة ،أي أن التوقيع يؤدي إىل إضفاء الصفة الرمسية على نصوص املعاهدة اليت

مت االنفاق عليها خالل مرحلة التفاوض.
يعترب كذلك التوقيع شرط ضروري لصحة املعاهدة ولكن رغم ذلك ال يكسبها القوة القانونية إال بعد التصديق
عليها ،وهو يعترب إجراء شكلي صادر عن الدولة املشاركة يف املفاوضات حيدد إرادهتا اجتاه املعاهدة.
ونصت املادة  92فقرة  9من اتفاقية فيينا لعام  9191على حاالت تلزم فيها الدول األطراف بنص املعاهدة
مبجرد التوقيع عليها ،وهي:

| إذا نصت املعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا األثر ،أو
 إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا األثر ،أو
 إذا بدت نية الدولة املعينة يف إعطاء التوقيع هذا األثر من وثيقة التفويض الكامل الصادر ملمثلها أو
عربت الدول عن مثل هذه النية أثناء املفاوضات.

والتوقيع ليس هو الشكل الوحيد للتعبري عن التزام الدول باملعاهدة حيث أن هناك أشكاال |أخرى نصت عليها
املادة  99من اتفاقية قانون املعاهدات(التوقيع ،تبادل الوثائق ،التصديق عليها ،القبول ،االنضمام إىل املعاهدة
،أي وسيلة يتفق عليها).
عادة ما يتم التوقيع على مرحلتني :التوقيع باألحرف األوىل ويعين إعطاء فرصة للمفاوضني للرجوع إىل حكوماهتم
إلبداء الرأي النهائي يف املعاهدة قبل االلتزام النهائي هبا رمسيا ويسمى التوقيع بشرط املشاورة ،أما املرحلة الثانية
فهي التوقيع النهائي أو الرمسي.
ويعترب التصديق أهم مرحلة من مراحل إبرام املعاهدة الدولية ،وهو أساس وجودها ،فيه تصبح الدولة الطرف ملزمة
بأحكامها وتدخل حيز النفاذ.
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إال أن اتفاقية فيينا أوردت حاالت استثنائية تكتسب فيها املعاهدة وصف اإللزام مبجرد التوقيع عليها ومن دون
احلاجة إىل التصديق ،حيث نصت املادة  12من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة  1969موافقة الدول
على االلتزام مبعاهدة ما يعرب عنها بتوقيع ممثليها من ما يلي:
 أن يكون التوقيع هذا األثر أو ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة متفقة على أن يكون للتوقيع هذااألثر أو ..
 تبني عزم الدولة على إضفاء هذا األثر على التوقيع من وثيقة تفويض أو مت-التعبري عنه أثناء املفاوضات.
ويف غري هذه احلاالت ال يكون للتوقيع على املعاهدة أي اثر قانوين ملزم قبل إال بالتصديق عليها وهذا ما مييزها
عن االتفاقيات التنفيذية ذات الشكل املبسط عن املعاهدات باملعىن الفين الدقيق ،ويتخذ التوقيع شكلني أن يتم
بأمساء ممثلي الدول كاملة وقد يكون التوقيع باألحرف األوىل من أمساء املفاوضني ألمسائهم كاملة وهذا يف
حاالت الرتدد يف املوافقة هنائيا على نص املعاهدة ورغبتهم يف العودة إىل حكوماهتم قبل التوقيع النهائي .
التصديق:
يعترب التصديق على املعاهدة ذلك التصرف القانوين الذي يقصد به احلصول على إقرار السلطات املختصة داخل
الدولة للمعاهدة اليت مت التوقيع عليها ،وهذه السلطات إما الرئيس الدولة منفردا ،وإما لرئيس الدولة مشرتكا مع
السلطة التشريعية ،وإما السلطة التشريعية لوحدها كما لكل دولة إجراءات وطنية تعتمد عليها يف عملية التصديق
على املعاهدة ،ومع إن النصوص القانونية ختتلف اختالفا كبريا بني دولة وأخرى إال أهنا تشرتك يف املصادقة على
1
املعاهدة من أجل نفاذها.
كما يقصد بالتصديق على املعاهدات الدولية ذلك اإلجراء الذي توافق و تقبل به الدول أو املنظمة الدولية
االلتزام بصورة هنائية بأحكام املعاهدة وفقا لإلجراءات الدستورية يف كل بلد أو منظمة إلضفاء على املعاهدة
صفتها اإللزامية و هو ما عربت عنه اتفاقية فينا حول قانون املعاهدات إذ عرفت التصديق يف مادهتا الرابعة عشر
بأنه التعبري عن رضا الدولة االرتباط باملعاهدة و كذلك اتفاقية فينا لعام  1986م يف مادهتا احلادية عشر الفقرة
الثانية أي بعبارة أخرى التأكد الرمسي بدال من كلمة التصديق.2
وقد نصت املادة /2/9ب من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات السنة  1969التصديق بأنه " القبول"  " ،اإلقرار"،
"االنضمام".
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ويعترب التصديق إحدى الوسائل اليت تعرب من خالله الدولة عن ارتضائها عن االلتزام بأحكام املعاهدة ،لكن
التصديق يعترب إجرائها واجب اإلتباع حىت تصبح املعاهدة نافذة وذلك يف حاالت معينة ،وهذا ما جاء يف اتفاقية
فيينا لقانون املعاهدة يف املادة  14تعرب الدولة عن ارتضائها االلتزام مبعاهدة بالتصديق عليها يف احلاالت التالية:
نصت املعاهدة على أن يتم التعبري عن تلك املوافقة بالتصديق ،أو.. . -
ثبت بطرقة أخرى إن الدول املتفاوضة قد اتفقت على اقتضاء التصديق ،أو.. -
وقع ممثل الدولة املعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق ،أو.. -
بينت نية الدولة يف توقيع املعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق من وثيقة-

تفويض ممثليها أو مت التعبري عنها أثناء املفاوضات.1
واجلزائر اعتمدت هذا اإلجراء أي التصديق إلدخال القانون الدويل االتفاقي يف قانوهنا الوطين و هو ما يتضح
جليا بالرجوع إىل ما جاء يف دساتريها املختلفة و املتعاقبة فاملادة  901من دستور اجلزائر لعام  1976تنص على
أن املعاهدات الدولية اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية طبقا لألحكام املنصوص عليها يف الدستور تكتسب قوة
القانون.
كما نصت املادة  123من دستور اجلمهورية اجلزائرية لسنة  1989يف هذا اجملال على" املعاهدات اليت يصادق
عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو على القانون"  ،و كذلك املادة 132
من دستور اجلزائري لعام  1996اليت جاءت كما يلي :
"املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو على القانون
".
و هو ما يثبته التعامل اجلزائري يف هذا امليدان  ،و يكفي إلثبات ذلك أن نشري إىل املرسوم الرئاسي رقم 21/24
املؤرخ يف  90جانفي  9114املتضمن املصادقة على االتفاق اخلاص بانشاء اللجنة املشرتكة الكربى اجلزائري
املغربية،املوقع بالرباط يف  30مارس .9121
وهكذا إذا فان املؤسس الدستوري اجلزائري مل يشرتط من إجراءات اندماج االتفاقات الدولية يف اجملال الداخلي
اجلزائري سوى املصادقة على هذه االتفاقات الدولية  ،و من هنا ميكن القول أن القاضي اجلزائري جيوز له رفض
تطبيق املعاهدات اليت مل يصادق عليها من طرف اجلمهورية اجلزائرية  ،و يف هذه احلالة نطرح مشكلة تطبيق
املعاهدات ذات الشكل املبسط اليت سوف نتطرق إليها الحقا.2
ب آثار التصديق
يرتتب من عملية التصديق على املعاهدات الدولية نتائج عديدة منها ما يلي :
 -9اندماج المعاهدات الدولية في القانون الوطني :أي تدخل حيز النفاذ و تصبح هلا قوة قانونية ملزمة و هي

ما نصت عليها املادة  159من دستور اجلزائر لسنة  1976و املادة 123من دستورها لعام  1989و كذلك
1نقيش خلضر ،نفس املرجع ،ص  31و مابعدها.
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املادة  132من دستورها املعدل لعام  ، 1996و بالتايل يصبح من واجب احملاكم الوطنية اجلزائرية األخذ هبا و
تطبيق أحكامها كما هو احلال بالنسبة لألحكام الدستورية و القانون و خمتلف األنظمة و التصرفات التعاقدية و
االنفرادية امللزمة  ،وهكذا ميكن ألي متقاض استظهار املعاهدات املصادق عليها من طرف الدولة اجلزائرية أمام
اجلهات القضائية اجلزائرية اليت تنظر يف نزاعه  ،واليت جيب على القاضي احرتامها و تطبيقها كونه ملزما بتطبيق
القانون.
دخول المعاهدة المصادق عليها حيز التنفيذ :

إن تاريخ دخول املعاهدة الدولية حيز التنفيذ هو التاريخ الذي تنتج فيه املعاهدة الدولية
آثارها القانونية و أن هذا التاريخ ال ينظمه أي إجراء خاص بل يبقى للدول املتعاقدة حرية
حتديده  ،و بالتايل ميكن هلا ذكره يف املعاهدة كما هو شان اتفاق اجلزائر غنيا لسنة  1972الذي تقرر دخوله
حيز التنفيذ املؤقت ابتداء من أول جانفي  1973و كذلك االتفاق االقتصادي بني اجلزائر و بنقالديش املؤرخ
يف  14أكتوبر  1976الذي نص دخوله حيز التنفيذ مؤقتا منذ التوقيع عليه و بصفة هنائية بعد املصادقة عليه ،
و عند سكوت املعاهدة عن ذكر التاريخ سرياهنا فان تاريخ املفرتض لدخوهلا حيز التنفيذ هو يوم التصديق عليها و
هو ما أكده القضاء الدويل.
ب-

عدم رجعية اثر التصديق:

إن دخول املعاهدة يف النافذ ال يرجع إىل املاضي حبيث حيكم الوقائع و التصرفات
اخلاصة باألطراف قبل القيام بعملية التصديق و مثاله إذا وقعت املعاهدة  1990و مت التصديق عليها يف سنة
1995فان مجيع التصرفات يأتيها أحد األطراف يف الفرتة الزمنية املمتدة بني  1990و  1995ال خيضع
لنصوص املعاهدة حىت و لو كانت آثاره من تاريخ وقوعه و خالصة أن التصديق على معاهدة إجراء جيعلها
واجبة النفاذ يف اجملال الداخلي اجلزائري.
يتنب مما سبق أن الدستور اجلزائري ينص على اعتبار املعاهدات اليت تربمها الدولة اجلزائرية و تصادق عليها جزء
من التشريع الداخلي اجلزائري و ذلك تأسيسا من نص املادة  159من دستور اجلزائر  ، 1976و نص املادة
123من دستور 1989و كذلك املادة  132من دستور  1996اليت تنص أن املعاهدات اليت يصادق عليها
رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تصبح نافذة دون حاجة إىل صدور تشريع خاص هبا
أي أهنا تصبح يف مرتبة قانون داخلي و بالتايل واجبة االحرتام و التطبيق من جانب كافة سلطات الدولة مبا فيها
السلطة القضائية و نافذة كذلك يف حق األفراد.
وهكذا يكون الدستور اجلزائري قد حذا حذو املؤسس الدستوري الفرنسي واملصري وخالف النظام اإلجنليزي الذي
يشرتط لكي تصبح املعاهدة الدولية نافذة داخل إجنلرتا و ملزمة لسلطاهتا ورعاياها أن تنظم املعاهدة يف القالب
التشريعي بواسطة التشريع من الربملان.
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 1مبا أن إجراءات التوقيع والتصديق والنشر من أهم اإلجراءات اليت مبقتضاها تدخل االتفاقية حيز النفاذ وتدخل
مبقتضاها النظام القانوين الوطين ،وهنا بالنظر لتعدد النظم القانونية فقد أثارت هذه املسألة الكثري من اجلدل
واإلشكاالت القانونية بني من يؤيد ومن يعارض رقابة القضاء اإلداري الداخلي على األعمال اخلارجية للدولة و
اليت تصبغ يف معظمها بصبغة السيادة.
وهنا وحسب التعديل الدستوري يف اجلزائر لسنة  2099فإن املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية
حسب الشروط املنصوص عليها تسمو على القانون ،غري أن اإلشكال الذي يربز هنا هو أنه ومن خالل التمعن
يف مواد الدستور بداية من املادة  900اليت أقرت هذا املبدأ ،ومرورا بكل املواد نالحظ بأهنا قد وضعت املعاهدات
يف منزلة بني الدستور و القانون ،و بالتايل فإن هذه املعاهدات ال تسمو على الدستور الذي من شأنه أن يضع
أي قيود أو شروط جيب توافرها يف املعاهدات قبل اختاذها يف املنظومة القانونية الداخلية للدولة.
كذلك فإن إمكانية فرض رقابة من قبل القضاء اإلداري على املعاهدات الدولية من شأنه أن يتعارض مع مبدأ
السيادة وأعمال السيادة اليت تباشرها الدولة ومينع على القاضي اإلداري اخلوض فيها ،ورغم عدم وجود حصر
ألعمال السيادة اليت ميكن أن تباشرها الدولة يف الدستور ،غري أن القضاء الفرنسي كان أكثر وضوحا يف هذه
املسألة حني أصدر يف  92ديسمرب  9112قرارا خول جمللس الدولة رقابة إجراءات التصديق اليت تباشرها
السلطات يف الدولة من أجل ادماج هذه املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف النظام الداخلي للجمهورية ،حيث أنه
مبوجب هذا القرار توسع اختصاص القاضي اإلداري الفرنسي من جمرد التحقق من وجود االتفاقية إىل مراقبة مدى
قانونية وشرعية إجراءات التوقيع والتصديق عليها ويف ذلك تأكيد للتالزم التام بني مسو املعاهدة على ما يسبقها و
ما قد يلحقها من قوانني داخلية من جهة مع شرعية وقانونية إجراءات التصديق عليها من جهة أخرى وذلك
2
عمال بنص املادة  00من الدستور الفرنسي لسنة .9112
3وأكد جملس الدولة توجهه هذا بتاريخ  23فيفري  2000باحلد من مطلق احلصانة اليت كانت تتمتع هبا
أعمال السلطة التنفيذية املتعلقة بإبرام املعاهدات ،وهذا ما يعد تراجعا من جملس الدولة الفرنسي عن سابق
اجتهاده.4
ويف هذا النوع من الرقابة فإن القاضي اإلداري عند فحصه إلجراءات التوقيع والتصديق إلدماج املعاهدة يف النظام
القانوين الداخلي للدولة ،فإن دوره ال يتعلق بإبطال تلك اإلجراءات ولكن يقتصر على استبعاد تطبيق تلك
األحكام على النزاع املعروض أمامه ،معلال ذلك بعد صحة هذه اإلجراءات وحىت لو أدى ذلك إىل حتميل الدولة

1مرغين حيزوم بدر الدين،زرقان وليد ،دور القاضي االداري يف تطبيق املعاهدات الدولية-دراسة مقارنة ،امللتقى الدويل الثامن :التوجهات احلديثة
للقضاء اإلداري ودوره يف إرساء دولة القانون.يوم  02-09مارس ،2092ص. 493
2مرغين حيزوم بدر الدين ،زرقان وليد،مرجع سابق،ص.494 – 493
3سفيان عبديل ،سلطات القاضي الوطين يف مادة الرقابة على تطبيق االتفاقيات الدولية،جملة الفقه والقانون ،العدد  03مارس  2092ص 04
4سابقا كان جملس الدولة مستقرا على إجراءات التصديق واإلقرار املنصوص دستوريا على وجوب استيفاءها إلدراج املعاهدات الدولية يف النظام القانوين
الداخلي ،تعد من أعمال السيدة اليت خترج بطبيعتها عن نطاق الرقابة القضائية ،وتعد بنفس الطابع واألثر كذلك املراسيم الصادرة بنشر هذا املعاهدات.
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املسؤولية الدولية عن خرق التزام دويل والدخول يف دائرة التصديق الناقص،1وهنا ال يبقى أمام الدولة سوى إعادة
2
إجراءات التصديق على املعاهدة اىل طرح القضاء اإلداري باستبعادها

المطلب الثاني :نشر أحكام المعاهدات الدولية و رقابة القاضي اإلداري عليها..
الفرع األول :نشر أحكام المعاهدات الدولية.
النشر هو إجراء وجويب بالنسبة للتشريعات الداخلية ،فال جيرب أحد على احرتام تشريع مل ينشر بعد ،فهو الوسيلة
الوحيدة اليت يتم من خالهلا علم األفراد بالتشريع  ،واملبدأ املعروف" ال يعذر أحدا جبهله للقانون" ،منصوص عليه
يف الدستور اجلزائري لسنة  9119يف املادة  90منه ،ونصت املادة الرابعة من القانون املدين اجلزائري على تطبيق
القوانني من يوم نشرها يف اجلريدة الرمسية ،أما اإلصدار فما هو إال إعالن لشهادة ميالد التشريع ،وال يصبح ملزما
للمخاطبني به ،إال بعد نشره يف اجلريدة الرمسية.
ويقصد بالنشر ""la publicationوسيلة متكني األفراد من العلم بالقواعد القانونية ،و هي قرينة قاطعة على
العلم بالقانون ،وال جيوز اإلعتذار باجلهل بالقاعدة القانونية ،وعلى ذلك الجيوز إجبار أحد على تشريع مل ينشر
بعد؛ ومرجعه إىل أن عدم النشر ال يتضمن إخطارا كافيا مبضمون القاعدة القانونية .وال يشرتط تطبيقها ،فال
3
مقوماهتا.
تتكامل
وإذا كان الفرد ال يعذر جبهله للقانون ،ففي املقابل النشر هو الذي حيمله املسؤولية من خالل العلم حبقوقه
وواجباته املنصوص عليها يف قانونه الوطين ،وأحكام املعاهدات الدولية اليت صادقت عليها دولته ،والقاضي ال
يطبق إال النصوص املنشورة ،حيث أن الدستور اجلزائري مل يتطرق إىل مسألة نشر املعاهدات ،ونالحظ كذلك،
أنه ليس هناك ما جيرب الدول من ناحية القانون الدويل على نشر املعاهدات الدولية.
ويبقى النشر بعد التصديق عليها هو الذي يدرج املعاهدة يف القانون الداخلي اجلزائري ،وحسب ما أشار إليه
اجمللس الدستوري اجلزائري يف قراره األول بتاريخ  20أوت سنة  ،9121عندما أضاف شرط النشر يف مسألة مسو
املعاهدة على القانون ،وكذلك يف إدراجها يف القانون الداخلي ،ومن جهة أخرى ،طرح اجمللس الدستوري يف قراره
هذا مسألة التطبيق املباشر للمعاهدة ،عندما أشار أهنا ختول كل مواطن جزائري أن يتذرع هبا أمام اجلهات
القضائية ،وال تنتج أثرها إال بعد نشرها.
وبالتايل فالتصديق والنشر شرطان أساسيان إلدراج املعاهدة ،رغم أن الدستور نص على التصديق فقط .ويبدو
أ ن اجمللس الدستوري يف قراره هذا ،أراد أن يبادر إىل تعديل املادة  932من الدستور ،وال ميكن نشر كل
1في حال تجاوز رئيس الجمهورية للقيود الدستورية املفروضة على اختصاصه بابرام املعاهدات،كمصادقته على املعاهدة قبل احلصول على موافقة
الربملان مىت اشرتطها الدستور،أو رغم اعرتاض هذا األخري عليهاإفإن القاضي يعاين هذا التجاوز يف حكمه،وبالتايل يستبعد من التطبيق أحكام االتفاقية.
سفيان عبديل،مرجع سابق،ص .00
 2مرغين حيزوم بدر الدين،زرقان وليد،دور القاضي االداري يف تطبيق املعاهدات الدولية-دراسة مقارنة،امللتقى الدويل الثامن:التوجهات احلديثة للقضاء
اإلداري ودوره يف إرساء دولة القانون.يوم  02-09مارس ،2092ص 493و.494
3
د مصطفى عبد الكرمي،القوة امللزمة للمعاهدات الدولية أمام القاض اجلنائي،دار النهضة العربية ،2094،ص .700
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املعاهدات ألن الدول من الناحية التطبيقية ،ال تنشر بعض املعاهدات ألسباب سياسية ،أو مالية ،أو أمنية ولكن
املشكل يطرح عند عدم نشر معاهدات تتعلق بقانون األشخاص ،أو تدخل يف جمال تشريع الربملان بصفة عامة.
بالنسبة للجزائر ،ألول مرة صادقت بتصرحيات تفسريية على اتفاقية حقوق الطفل لسنة  ،9121فاستبعدت
تطبيق بعض من أحكامها املتعلقة حبرية الطفل يف الفكر والدين ،اخلارجة عن تربية دين أبيه وفقا لقانون األسرة
اجلزائري ،وأحكام أخرى كذلك من هذه االتفاقية وجتدر املالحظة أن املعاهدة املتحفظ عليها بدون ذكر املواد
املتحفظ عليها ،خاصة إذا كانت متس حبقوق األفراد وواجباهتم ال تسمح للفرد املعرفة الكاملة حبقوقه وواجباته،
وحىت القاضي ال يعلم هبا إال عند طلب التفسري (وهو إجباري) من وزارة اخلارجية بالنسبة للجزائر.
وليس هناك من الناحية الداخلية ،ما جيرب السلطة التنفيذية على نشر املعاهدة ،وصالحية وزير الشؤون اخلارجية يف
نشر املعاهدات الدولية حسب املرسوم الرئاسي لسنة  9110يف املادة السادسة منه ،هي جمرد "سعي" ،ويبدو أن
رئيس اجلمهورية هو الذي يعطي إشارة نشر املعاهدة بعد سعي وزير اخلارجية.أي أن األمر مرتوك للسلطة
التقديرية للوزير يستعمله مىت قرر ذلك .وهذا ما أدى إىل املمارسة العملية إىل تعطيل التطبيق الداخلي التفاقيات
دولية متعلقة حبماية حقوق االنسان وبالتايل تعطيل استفادة املواطنني من مزاياها.
إال أنه من الناحية التطبيقية ال يتم نشر بعض املعاهدات ألسباب سياسية ،مالية أو أمنية ،ولكن املشكل يطرح
عند عدم نشر معاهدات تتعلق حبقوق اإلنسان.
وجتدر اإلشارة أنه يف جمال االتفاقيات الثنائية مع الدول ،منها ما نشرت نصوصها ،وأخرى مل تنشر نصوصها.

1

* غياب شرط دولي لنشر المعاهدات على المستوى الداخلي :

مل جيرب القانون الدويل على الدول نشر املعاهدات بعد التصديق عليها ،وأما ما نصت عليه املادة  902من ميثاق

األمم املتحدة ،هو الطلب من الدول تسجيل االتفاقيات لدى أمانتها لنشرها ويف حالة خمالفة ذلك ،ال ميكن ألية
دولة إظهار هذه االتفاقية أمام أحد فروع األمم املتحدة كمحكمة العدل الدولية ،وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا
لقانون املعاهدات لسنة  9191يف املادة  20/9منها بقوهلا "حتال املعاهدات بعد نفاذها إىل األمم املتحدة
لتسجيلها ،أو حفظها ،أو إثباهتا يف القائمة ،تبعا للحالة ،أو نشرها...".
ونفس الشيء كذلك ،نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو بني املنظمات
الدولية لسنة 9129
*نشر المعاهدات في الممارسة الجزائرية
حسب قرار اجمللس الدستوري األول لسنة  ،9121فإن التصديق وحده ال تدرج مبوجبه املعاهدة ،ومنه فالبد من
نشرها باجلريدة الرمسية ،ولكن النشر الناقص يطرح كذلك مشاكل.
ومسألة إدراج املعاهدة يف النظام القانوين الداخلي اجلزائري يكشف عنها العمل التطبيقي اجلزائري من خالل
اجلريدة الرمسية.
1

عمر شجرات ،مرجع سابق ،ص .29-27-22
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ومن خالل االطالع على االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف اليت صادقت عليها اجلزائر ،سواء قبل دستور
 9121أو بعده ،جند معاهدات دولية متت املصادقة عليها ونشرت مع نصوصها ،مبعىن وجود مرسوم التصديق
والنشر ونص االتفاقية ،ومعاهدات أخرى متت املصادقة عليها ونشرت نصوصها بعد عدة سنوات من تاريخ ظهور
مرسوم التصديق يف اجلريدة الرمسية ،ومعاهدات أخرى متت املصادقة عليها ومل تنشر نصوصها إىل غاية حترير هذا
البحث .ويهمنا هنا ،املعاهدات املصادق عليها ومل تنشر نصوصها إال بعد مدة زمنية وكذلك املعاهدات املصادق
عليها ومل تنشر نصوصها إىل حد اآلن ،هذه املسألة تطرح مشكلة إدراج املعاهدة  ،وخاصة أن القاضي ال يطبق
إال النصوص املنشورة ،ويبدو أن يف األمر اختيار ما ينشر من معاهدات ،وتأجيل أخرى لعدة سنوات ،مع
السكوت عن نشر أخرى ،وهذا العمل التطبيقي يطرح مشاكل أمام القاضي الوطين ،فأي تاريخ يعتد به يف تطبيق
املعاهدة بالنسبة للفرد هل من تاريخ تصديق دولته على املعاهدة ،أو من تاريخ نشرها عند تعطيل نشر
1
نصوصها
الفرع الثاني :رقابة القاضي اإلداري على نشر أحكام المعاهدات الدولية
يف ما يتعلق بدور القضاء اإلداري مبراقبة أحكام االتفاقيات فان هذه املسألة تثري إشكاالت أكرب من تلك املثارة
يف مسألة التوقيع والتصديق ،ذلك أن الدستور اجلزائري مل يتعرض اطالقا ملسألة نشر االتفاقية حيث أن املادة
 900ذكرت التصديق ومل تذكر النشر.
وهنا نالحظ بأن اجمللس الدستوري قد تصدى هلذه املسألة حيث توسع يف هذه املسألة وأضاف شرط النشر
لالتفاقية بعد التصديق عليها ألجل أن تدخل ضمن النظام القانوين للدولة وذلك مبوجب قراره الصادر يف 20
غشت  " 9121ونظرا لكون أي اتفاقية بعد املصادقة عليها ونشرها تندرج يف النظام القانوين الوطين وتكتسب
مبقتضى املادة  923من الدستور وختول لكل مواطن جزائري أن يتذرع هبا أمام اجلهات القضائية.
وكذا نالحظ بأن اجمللس الدستوري قد أضاف شرط النشر لالتفاقية بعد التصديق عليها من أجل أن تدخل حيز
النفاذ ،وهو شرط غري موجود يف كل الدساتري اجلزائرية املتعاقبة ،لذا فقد كان من األحسن للمشرع الدستوري أن
يضيف هذا الشرط يف التعديالت الدستورية املختلفة اليت عرفتها اجلزائر.

2

لوطين والقرارات اإلدارية الصادرة مبقتضاه؛ إذ جاءاذ القرار املطعون فيه،
ي
وهو ما يُع يد تطبيقا ضمنييا لالت

1

صالح شرفي ،مرجع سابق ،ص .09.... 09-07
2
مرغني حيزوم بدر الدين ،زرقان وليد ،مرجع سابق،ص272
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فاقييات

الفصل الثاني
تطبيق المعاهدات الدولية وتفسيرها من قبل القاضي اإلداري.

29

أهم مشاكل تطبيق املعاهدة الدولية من قبل القاضي اجلزائري تتمثل يف مشكل تفسريها اذا التبس هبا الغموض
وتعترب مسألة تفسري املعاهدات الدولية من األمهية القصوى لتحديد املعىن الذي قصدته كون املعاهدات هلا نص
ضمين حيتمل معنيني أو أكثر ،ومن هنا ثار خالف فقهي حول مدى جواز قيام الفاضي اإلداري بتفسري نصوص
املعاهدة الدولية .

المبحث األول :تفسير المعاهدات وتطبيقها في ظل القضاء اإلداري.
المطلب األول :مضمون قواعد التفسير
بدخول املعاهدة الدولية حيز التنفيذ وأثناء عملية تطبيقها داخليا ودوليا قد تتعثر يف تطبيقها ببعض بغموض أو
إهبام يشوب بعضا من نصوصها ،األمر الذي يطرح إشكاال يف غاية األمهية وهو كيفية حل هذا اإلشكال الوضع
الذي يستوجب تدخل قواعد التفسري إلزالة هذا الغموض.
التفسير في الفقه القانوني:
يف فقه القانون الدويل العام القيام بتفسري نصوص املعاهدات الدواية هو عملية منطقية يوجبها ويتحكم فيها
اإلدراك القانوين السليم بقصد التعرف على النية املشرتكة لألطراف املتعاقدين وقت االتفاق.
وقد يتم اخللط بني املقصود من عملية التفسري وبني اهلدف منها ،حيث هتدف العملية املذكورة إىل الوقوف على
املعىن احلقيقي للنص وإنزال حكمه على واقعة معينة ..وفيه يتم النزول من ظاهر النصوص إىل مكنوناهتا ،بغية
التعرف على مراميها أو فحواها احلقيقي.
ميكن القول بأن التف سري :هو عملية نقل النص أو اللفظ من حالة الغموض يف معناه إىل حالة الوضوح ،أو من
حالة الشك يف مدلوله إىل حالة اليقني .وال فرق يف أن يرد النص أو اللفظ حمل التفسري يف قانون وطين أو معاهدة
دولية.

1

كما ميكن القول أن املقصود من التفسري أنه عملية فكرية اهلدف منها الوقوف على املعىن احلقيقي للنص
واستجالء ما به من غموض وحتديد حقيق املقصود منه توطئة لتطبيقه تطبيقا صحيحا.

2

خيتص القانون مبهمة(تطبيق) القواعد القانونية فقط؛ وذلك استنادا ملبدأ الفصل بني السلطات ،أما عملية (تفسري)
أية قانونية فهي ال تعدو أن تكون مالزمة ملهمة تطبيقها،3فمهمة التطبيق تعين إعمال حكم القاعدة القانونية يف
 1دعادل أمحد الطائي ،تفسري املعاهدات الدولية (دراسة يف قانون املعاهدات الدولية) ،طبعة ،09دار الثقافة للنشر والتوزيع األردن ،2094،ص-92
.92
 2السعيد اجلدار،تطبيق القانون الدويل أمام احملاكم املصرية،دار الطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية،2000،ص .934
3عادل الطائي ،مرجع سابق ص  32و/ 32عن د غسان اجلندي،قانون املعاهدات الدولية،دون دار نشر،عمان ،9122ص .944
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واقعة معينة ،وال يكون ذلك ممكنا قبل تفسري القاعدة اليت يعتزم تطبيقها وبيان حكمها .ومبا أن القضاء يواجه
1
أثناء أدائه ملهمته وقائع عملية خمتلفة ويف جماالت احلياة املتعددة.
ان مسألة اختصاص القاضي بتفسري املعاهدات الدولية مرتبطة مباشرة بالوظيفة القضائية نفسها.
ذلك ان القاضي خمتص بالدرجة االخرية بتفسري القانون ،إال أنه ال جيوز له اجراء تعديل مبناسبة تفسريه هلذا
القانون  ،وال ميكنه اإلضافة اليه ولكنه حياول ازالة الغموض الذي اكتنف النص
فبعد ان يالحظ القاضي  ،صحة املعاهدة الدولية املعروضة امامه وفقا لقواعد القانون الداخلي ،
عليه ان يقوم بعد ذلك بتحليل النصوص القانونية الواردة يف املعاهدة  ،وحيدد ما ميكن تطبيقه منها على احلالة
املعروضة امامه بغية الوصول اىل حل للنزاع  ،هذا التطبيق السليم للنص من قبل القاضي يستلزم فهما جيدا
للقاعدة اليت تضمنتها املعاهدة  ،وهذا الفهم يستلزم غالبا عمال من القاضي يسمى بالتفسري  ،ذلك ان النص أو
القاعدة القانونية اليت قد تأيت هبا املعاهدة تتسم بالعمومية والشمول  ،ومن اجل تطبيق هذه النصوص على
احلاالت الفردية البد من ان يتم حتديد معناها بدقة.
فالتفسري اذن هو حتديد معىن النصوص اليت جاءت هبا املعاهدة وبيان نطاق تطبيقاها  ،فاملعاهدات
2
تكون احيانا غامضة حتتاج اىل تفسري وايضاح  ،وتفسريها ليس دائما باألمر اليسري.
فرع اول :تطور دور القاضي االداري الفرنسي في مجال تفسير المعاهدات الدولية
عرف دور القاضي اإلداري الفرنسي يف جمال املنازعات اإلدارية ،اليت تستدعي الرجوع إىل قواعد معاهدة دولية
سبق للدولة الفرنسية أن صادقت عليها إشكاال فقهيا وقضائيا كبريا ذلك أن القاضي يف الوضع السابق ال
يعتمد على جمرد قاعدة قانونية إلعمال حكمها على النزاع حمل النظر ،وإمنا خيوض يف قاعدة ذات منشأ دويل
اشرتكت فيها أكثر من إرادة إلنشائها ،والقاضي اإلداري تبعا لذلك مطالب بتفسري أحكامها يف املقام األول مث
تطبيقها يف املقام الثاين ومن خالل البحث يف هذا النطاق تبني أن اإلشكال الواقع يف فرنسا يتعلق بتفسري
املعاهدات ،ذلك أن التطبيق ال يثري إشكاال كون التفسري ال يثار إال إذا تعلق االمر بتطبيق
املعاهدات الدولية.
و تفسري املعاهدات الدولية قد يكون على صعيدين .
على الصعيد الدولي :يثري تفسري املعاهدات على الصعيد الدويل بعض املشاكل،كون األمر يتعلق بتفسري معاهدة

يف جمال العالقات الدولية ،فإذا كان أحد نصوص املعاهدة الدولية يف حاجة إىل تفسري وقدمت كل دولة من
الدول اال طراف تفسريا خمتلفا فإن اعتبارات مبدا السيادة ال تسمح بإمكانية تغليب احد هذه التفسريات حال
تعارضها ،كون ذلك ميثل نوعا من اإلخالل مببدأ املساواة الشكلية يف السيادة بني الدول.

1عادل أمحد الطائي،مرجع سابق،ص  32و.31
2خري الدين كاظم عبيد األمني،تطبيق القضاء الداخلي للمعاهدات الدولية،جملة جامعة بابل،اجمللد ،90العدد،2002 9ص  400و.409
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على الصعيد الداخلي :تثور مشكلة تفسري املعاهدات الدولية على املستوى الداخلي يف احلالة اليت يكون فيها
للمعاهدة تأثري على األفراد داخل الدولة ،وحيثما تكون هناك حاجة لتفسري نص من نصوصها بصدد تطبيقه
داخل إطار النظام القانوين الداخلي للدولة ويكون لسلطات الدولة الداخلية أن تصدر تفسريا لذلك النص ،وهنا

جند تنوعا بني األنظمة الداخلية أن تصدر تفسريا لذلك النص ،وهنا جند تنوعا بني األنظمة القانونية املختلفة
بشأن احلل الذي تقدمه ملواجهة مثل هذا الوضع.
وما يهمنا يف جمال حبثنا هذا هو تفسري املعاهدة الدولية على صعيد ومستوى داخلي وبالتايل نستبعد تفسري
املعاهدة الدولية على مستوى دويل من نطاق الدراسة.
أوال :مرحلة استبعاد التفسير من نطاق اختصاص مجلس الدولة الفرنسي

لقد كان موضوع تفسري املعاهدات الدولية يف فرنسا اختصاصا حصريا للسلطة التنفيذية مما استبعد اختصاص
السلطة القضائية وجملس الدولة الفرنسي ،هذا األخري الذي ظل يستبعد تفسري املعاهدات بل ا كثر من ذلك
يستبعد تطبيقها غري أن هذا الوضع مل يدم ألن جملس الدولة الفرنسي وبعد مرحلة من الرتدد والتقلب أصبح ينظر
املنازعات املتعلقة بتطبيق املعاهدات دون تفسريها .
وقد مر جملس الدولة الفرنسي يف إطار استبعاد تفسري املعاهدات الدولية من نطاق اختصاصه مبرحلتني فصل
بينهما حكم " "Karl et Toto Saméالصادر بتاريخ  13جويلية 9139
وقبل صدور هذا احلكم كان جملس الدولة يقضي بعدم اختصاصه بتفسري املعاهدات ،بل ويرفض النظر يف
الدعوى إن توقف الفصل فيها على مسألة التفسري .وابتداء من سنة  9120بدأ جملس الدولة الفرنسي يضفي
بعض املرونة على موقفه السابق ذلك أنه أصبح يقبل الفصل يف الدعوى إذا كان التفسري حمل النزاع قد سبق
صدوره من اجلهة احلكومية أو باتفاق األطراف.
وبصدور حكم " " Karl et Toto Saméأرسى جملس الدولة مبدأ خمالف ملوقفه السابق متثل يف أنه

ويف حالة الدعاوى اليت تثار فيها مسألة تفسري املعاهدة ال يتم استبعاد نظرها وإمنا إحالة املسألة املتنازع
على تفسريها إىل اجلهة احلكومية وإيقاف الفصل يف الدعوى حلني ورود هذا التفسري وجتدر اإلشارة إىل
أ ن جملس الدولة الفرنسي يف القضية السابقة مل يقم بإحالة املعاهدة إىل اجلهة احلكومية.
ومل يوقف النظر يف الدعوى ألن التفسري مل يكن الزما وضروريا للفصل يف الدعوى .
وقد استمر الوضع السابق بالرغم من أن الدستور الفرنسي لسنة  9149أضفى على املعاهدة الدولية

نفس قوة القانون مما بعث امال لدى الفقه الناقد لتوجه جملس الدولة الفرنسي السابق يف بسط سلطانه
على تفسري املعاهدات مثلما هو منبسط على تفسري القانون ،إال أن هذا التحول مل يتجسد إال يف سنة
 9110برغم التأكيد على علو املعاهدة على القانون يف ظل دستور  9102ويالحظ ا ن املوقف الذي
تبناه جملس الدولة الفرنسي كان من صنعه ،وعندما ا راد التحول عن هذا املوقف فالبد ان يتخذ هو
بدوره هذه اخلطوة.
ثانيا :مرحلة تحول مجلس الدولة الفرنسي الى التفسير :
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وقد بدا الفقه يستشعر مالمح تطور يف موقف جملس الدولة مع صدور حكم ""Nicolo

يف  20أ كتوبر 9121الذي متتع برتحيب كبري ودعاية واسعة يف كافة األوساط .وقد جاء
بتغيري هام يف اجتاه اجمللس حيال مسا لة التعارض بني املعاهدة والقانون الالحق عليها ،كما مت اعتباره
من احكام املبادئ الكربى وقد كان االجتاه التقليدي السائد قبل صدور هذا احلكم يفسر علو املعاهدة
على القانون يف حالة التعارض بينهما وفقا للمادة  00من دستور  9102على حنو يقصر نطاقه على
القانون السابق على املعاهدة دون القانون الالحق ،وذلك حبجة أن إعمال علو املعاهدة على القانون
الالحق يثري البحث يف مدى تطابقه واحكام املعاهدة السابقة ،وهذا ما يعرب عنه برقابة مدى دستوريته
وذلك خيرج عن اختصاص القضاء.
ومبوجب حكم " "Nicoloجاء االنقالب على املوقف السابق بعد ان اعتنق جملس الدولة الفرنسي
تفسري مفوض احلكومة " "Frydmanومؤداه ان الدستور هو من خول
مبوجب املادة  00منه للقاضي البحث يف مدى تطابق القانون مع احكام املعاهدة املستوفية الشروط
املنصوص عليها يف هذه املادة وإعالئها على القانون املخالف هلا ،ويستوي يف
وذلك أ ن يكون هذا القانون سابقا أو الحقا عليها ويف القرار السابق قام جملس الدولة الفرنسي ألول
مرة باملقابلة بني قانون ومعاهدة سابقة عليه لتقصي املطابقة من عدمها  ، 31وإن قضى يف حكمه بعدم
التعارض فإن العكس اصبح متصورا مبا يستتبعه ذلك من ترجيح املعاهدة إعماال للمادة  00من
دستور.9102
وبعد مدة قصرية من صدور حكم ""Nicoloواصل جملس الدولة الفرنسي خطواته اجلريئة بإصداره
حلكم"  Groupe d'information et de soutien des travailleursيف  21جوان 9110
حيث " immigrésترك جملس الدولة الفرنسي موقفه السابق املتمثل يف إحالة موضوع تفسري
املعاهدات إىل احلكومة وباشر بنفسه هذا االختصاص.1
فرع ثاني :طرق وانواع تفسير المعاهدات الدولية:
أوال :طرق تفسير المعاهدات الدولية:

يعترب تفسري املعاهدة الدولية أحد أهم املشاكل اليت تواجه احملاكم والقضاة يف اجملالني الداخلي والدويل على حد
سواء ،لذا قام اجملتمع الدويل بوضع بعض القواعد والطرق أمام األجهزة القضائية حلل هذه املعضلة .فعلى صعيد
القانون الدويل هنالك ثالث طرق رئيسية لتفسري املعاهدة الدولية تركز الطريقة األوىل على النص احلقيق لالتفاق
ومن مث حتليل الكلمات واأللفاظ الواردة فيها وتسمى بالطريقة املوضوعية يف التفسري.
أما الطريقة الثانية فتهتم وتركز على نية األطراف اليت أبرمت املعاهدة كحل لألحكام الغامضة فيها وتسمى
بالطريقة الشخصية.بينما الطريقة الثالثة هي أوسع أفقا من الطريقتني السابقتني.إذ أهنا تأخذ بعني االعتبار موضوع
املعاهدة والغرض منها يف إطار املعاهدة وإال جاء غري معربا عن الداللة احلقيقية.
1أمينة رايس ،املعاهدة الدولية أمام القاضي اإلداري،ص.929- 920
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انتقدت الطريقة األخرية حبجة أهنا تشجع القضاة واحملكمني على سن قواعد قانونية عن طريق التفسري بينما دورهم
جيب أن ينحصر يف حتديد موضوع املعاهدة والغرض منها.
يف الواقع جيب على كل تفسري حقيقي للمعاهدة الدولية أن يأخذ باحلسبان مجيع جوانب املعاهدة اعتبارا من
األلفاظ املستخدمة وحىت نية األطراف واهلدف من كل وثيقة .فال ميكن االستغناء عن أي عنصر من هذه
العناصر هنائيا.
ثانيا:أنواع تفسير المعاهدات الدولية:

ينقسم التفسري إىل التفسري الرمسي والتفسري غري الرمسي ويعترب التفسري رمسيا إذا مت من قبل الدول اليت أبرمتها أو

اهليئة اليت تنص عليها املعاهدة .وميكن أن تكون هذه اهليئة ضمن تشكيالت األمم املتحدة أو التشكيالت اليت
تنص عليها املعاهدة نفسها لغرض تسهيل تنفيذها كلجنة تصفية التمييز العنصري اليت شكلتها اتفاقية تصفية
التمييز العنصري لعام .9190
ويتم تفسري املعاهدة الدولية كذلك باتفاق الدول الصريح عن طريق بروتوكول ملحق أو بتبادل املذكرات بني
الدول املعنية ،و يف هذه احلالة يكون التفسري ملزما لكل الدول األطراف يف املعاهدة.
واذا مل تتوصل الدول املعنية إىل اتفاق جول تفسري املعاهدة الدولية جيوز احالة أمر تفسريها إىل حمكمة العدل
الدولية أو التحكيم الدويل مع القبول بإلزامية التفسري الصادر عنها .ويف بعض األحيان تنص املعاهدات الدولية
اجلماعية والثنائية على هذا النوع من التفسري.
أما التفسري غري الرمسي فهو التفسري الذي يعطيه لنصوص املعاهدة فقهاء القانون والعاملون يف اجملال الدويل من
حقوقيني ومؤرخني وصحفيني .ولكن هذا التفسري ال يعترب ملزما ألطراف املعاهدة الدولية.
وكذلك تقوم الدول على الصعيد الداخلي بإعطاء التفسري من جانب واحد بواسطة أجهزهتا التنفيذية أو القضائية
ويكون عادة على شكل تصريح يلحق باملعاهدة باسم الدولة اليت أصدرته .ولكن هذا النوع من التفسري ال يلزم
1
إال صادرها.
المطلب الثاني :تفسير المعاهدات الدولية في القضاء اإلداري
الفرع األول  :مدى اختصاص القاضي اإلداري بتفسير المعاهدات:

ثار خالف فقهي حول جواز قيام القاضي اإلداري بتفسري نصوص االتفاقية ،فريى الفريق املنكر واملعارض بأن
القاضي اإلداري ال جيوز له تفسري املعاهدات باعتبار أن ابرامها عمل حكومي أو سياسي ،وبالتايل فمن قام هبذا

العمل له حق تفسريه وعليه ال ميكن للقاضي اإلداري اخلوض يف تفسري مسألة املعاهدات.
وأما الرأي الثاين فريى بإمكانية تصدي القضاء اإلداري ملسألة تفسري املعاهدات الدولية انطالقا من اعتبار ابرام
املعاهدات الدولية ما هو اال عمل تشريعي ميكن للقاضي تفسريه شأنه شأن كل تشريع ،واذا كانت احملاكم خمتصة
باإلنقاذ املباشر للمعاهدة الدولية فإهنا على سبيل القياس خمتصة كذلك بتفسري هذه املعاهدة اذا كان هذا التفسري
ضروري حلل املنازعات ،وهنا منيز بني املعاهدات ذات الطابع العام واليت تتناول مواضيع تتعلق باملصاحل العليا
1د طالب رشيد يادكار ،مرجع سابق ،ص .994-993
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للدولة كمعاهدات الدفاع والبحار...اخل واملعاهدات اليت تتضمن حقوقا خاصة باألفراد كمعاهدات تنفيذ
األحكام وتنازع القوانني......اخل.
وعند البحث يف أدوار القضاء اإلداري جند أن القاضي اإلداري يف فرنسا خيتص بتفسري املعاهدة اليت تكون
نصوصها واضحة ،أما اذا ما تبني له بأن النصوص املعنية بالتفسري تتطلب تفسريا فإنه يطلب ذلك من وزارة
اخلارجية ويوقف الفصل يف الدعوى إىل أن يصل إليه التفسري من وزارة اخلارجية للنصوص املراد تفسريها ،رغم أن
ذلك مل مينع جملس الدولة ويف بعض احلاالت االستثنائية من التصدي للتفسري بل وأخذ تفسريا خمالفا لتفسري وزارة
اخلارجية كتفسري املادة  20من معاهدة الصداقة التشيلية الفرنسية باحلصانات القنصلية ،واملادة  40من معاهدة
بروكسل لسنة  9190واملتعلقة باملساعدات البحرية.
غري أن هذا األمر تغري جذريا بعد اعرتاف جملس الدولة الفرسي للقاضي اإلداري حبق تفسري املعاهدات الدولية
دون الرجوع إىل وزارة اخلارجية مثلما سارت عليه العادة ،وذلك يف قراره الشهري  GISTIالصادر يف 21
جوان ، 1 9110حيث ينظر إىل هذا احلكم مثل سابقة قانونية وله أمهية بالغة كونه أخرج مسألة تفسري
املعاهدات من دائرة أعمال السيدة ومل يعد التفسري احلكومي فيها واجب الطلب واالتباع ومل تعد حصانة حتميه
ضد الطعن القضائي أن جتاوز حدود السيادة.
أما يف اجلزائر ومن خالل التمعن يف خمتلف املراسيم اليت منحت حق تفسري املعاهدات إىل جهات خمتصة ،فإننا
جند املرسوم  04/22الصادر يف  09مارس  9122والذي نص يف املادة  1منه على أن ":ختتص وزارة اخلارجية
بتأويل املعاهدات واتفاقيات الربوتوكوالت والتسوية الدولية ،كما أنه من بني اختصاصاهتا وحدها بعد أخذ رأي
الوزارات املعنية أن تقرتح تأييد هذا التأويل لدى احلكومات األجنبية واملنظمات واجلهات القضائية ،وحيق هلا أن
تديل بتأويل هذه النصوص أمام احملاكم الوطنية" ،و املالحظ هنا أن املادة استعملت مصطلح التأويل الذي يدل
معناه إىل إرجاع الشيء إىل أوله ،ومل تستعمل مصطلح التفسري الذي يعين حتديد النصوص كما أهنا مل متنح احملاكم
2
أي اختصاص لتفسري املعاهدات.
و يف هذا الصدد يالحظ أن قضاء الغرفة اإلدارية(سابقا) للنظام القضائي اجلزائري يطبق
أحكام و قواعد املعاهدات الدولية املصادق عليها من طرف الدولة اجلزائرية و هذا ما يستفاد صراحة مما جاء
بالقرار احملكمة العليا بالغرفة اإلدارية الصادر بتاريخ  9114/03/20يف ملف رقم  93573قضية السيدة(ب
ف) يف أمر استعجايل أصدرته الغرفة اإلدارية االستعجالية مبجلس قضاء اجلزائر العاصمة بتاريخ 9119/04/09
الذي قضى بعدم االختصاص للفصل يف طلب املدعية.
تتلخص وقائع هذه القضية يف أينه على إثر قيام السيدة(ب ف) يفتح قسم خاص للدراسة

1

حين طالبت جمعية توعية مساندة للعمال المهاجرين بإلغاء منشور وزير الشؤون االجتماعية والتكافل الوطني في  72مارس ،7979و المتعلق
بأوضاع وانتقال وتوظيف وإقامة الرعايا الجزائريين وعائالتهم بفرنسا ،حيث تصدى هنا مجلس الدولة الفرنسي لدراسة ملف القضية وفسر
نصوص االتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا ،والمتعلقة بهذا الموضوع و أهمها اتافاقيات  7917، 7997و 7919دون أن يحيل األمر إلى
وزارة الخارجية كما جرت العادة ،وانتهى في حكمه إلى عدم وجود تعارض بين هذه االتفاقيات والمنشور الوزاري

2مرغين حيزوم بدر الدين وزرقان وليد ،مرجع سابق ،ص .492 - 499
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يستقبل تالميذ أصدر وايل والية تيبازة قرار يأمر بغلق القسم بدعوى أن التعليم من اختصاص الدولة دون سواها
طبقا لألمر 30/29املؤرخ يف ،9129/04/99وخاصة املادة  90منه لرتفع (ب ف) عريضة استعجاليه أمام
الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء اجلزائر العاصمة طالبة رفض تنفيذ قرار الوايل السابق الذكر ليصدر أمر قضى بعدم
االختصاص بتاريخ .9119/04/09
بتاريخ  9119/00/04استأنفت السيدة (ب ف)األمر املذكور أعاله أمام الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا بناء
على أن قرار الوايل املشار إليه أعاله مشوب خبرق القانون وخاصة دستور  9121والعهد الدويل اخلاص باحلقوق
االقتصادية و االجتماعية والثقافية والسيما املادة  13اليت تنص على أن الدول تلتزم باحرتام حرية األولياء يف
اختيار املؤسسات ألبنائهم غري تلك العمومية و أن ذات العهد الدويل مصادق عليه من الدولة اجلزائرية بواسطة
قانون  21/01املرخ يف ،9121/04/20ولكنه وبعد أن ثبت للمحكمة العليا بأن اجلزائري حتفظ على املادة
13من العهد املذكور أعاله  ،و مبا أن فتح مدرسة حرة يتوجب حصول على الرتاخيص و هو ما مل تقم به
الطاعنة يف قضية احلال  ،مما جعل قضاة املوضوع مل خيرقوا العهد الدويل املثار و بالتايل مل خيالفوا الدستور ،فأمرت
بإلغاء األمر املستأنف و التصدي من جديد برفض دعوى الطاعنة.

1

الفرع الثاني :تطبيق تفسير المعاهدات في القانون الجزائري.

أوال :تطبيق تفسير المعاهدات في القانون الجزائري.2

تنص املادة  901من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على" :خيتص جملس الدولة كدرجة أوىل وأخرية بالفصل
يف دعاوى اإللغاء والتفسري وتقدير املشروعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية.
نالحظ على هذه املادة أهنا قد أكدت على اختصاص جملس الدولة بتفسري القرارات اإلدارية الصادرة عن
السلطات اإلدارية املركزية .حبيث تتقيد سلطة جملس الدولة يف دعوى التفسري بإعطاء املعىن احلقيقي والصحيح
للقرار املطعون فيه  ،يرفع الغموض واإلهبام عنه  ،طبقا للقواعد التقنية والفنية السائد يف جمال تفسري القانون على
أن خيتص جمال كما تنص الفقرة  02من املادة  09من القانون العضوي  98 01-الدولة ابتدائيا وهنائيا يف
الطعون اخلاصة بتفسري القرارات اليت تكون نزاعاهتا من اختصاص جملس الدولة ،أما دعوى تفسري القرارات اليت
ختر ج من اختصاص جملس الدولة فينعقد اختصاص تفسريها للمحاكم اإلدارية.و ترفع وتتحرك دعوى التفسري
بطريقتني:
*الطريق المباشر  :حيث ميكن ملن له صفة و مصلحة كما هو احلال يف مجيع الدعاوى
القضائية " العادية واإلدارية "  ،أن يرفع دعوى لتفسري القرار اإلداري أمام جملس الدولة
مباشرة و ابتداء.
*الطريقة غير المباشرة " اإلحالة  " :و هي الطريقة السائدة يف حتريك دعوى التفسري حيث
تقوم جهة القضاء العادي يف حالة الدفع بالغموض و اإلهبام يف قرار إداري مرتبط و حيوي
1

جمال منعة ،مرجع سابق ،ص .77 -71
2
بداوي صارة ،مرجع سابق ص.17
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و مهم بالنسبة للدعوى األصلية " املدنية والتجارية" ال مطروحة أمامها مبطالبة األطراف بإحالة األمر إىل جملس
الدولة ،و حينئذ يتوقف النظر و النص يف الدعوى األصلية إىل حني إعطاء املعىن احلقيقي و الو اضح للقرار
املطعون فيه بالتفسري.
و إذا كانت هذه هي القاعدة خبصوص التفسري ،فإن االستثناء يتعلق بتفسري أعمال السيادة و حتديدا املعاهدات
الدولية حمل الدراسة  ،حيث أن االختصاص بالتفسري ينعقد لوزارة اخلارجية ،وفقا للمرسوم احملدد الختصاصات
وزارة اخلارجية .و يكون هذا التفسري بواسطة عمل قانوين داخلي سواء كان يف صورة أمر أو قانون أو مرسوم أو
قرار ،و عادة ما يتم هذا التفسري بصور ة تلقائية.
و قد عرف حتديد االختصاص تطورا تشريعيا من خالل جمموعة من املراسيم اليت صدرت يف اجلزائر لتبيان
اختصاص الوزارة املكلفة بالشؤون اخلارجية يف القيام بعملية التفسري ،و هو ما سنبينه على النحو التايل:
 -9املرسوم :04/22املتضمن حتديد اختصاصات وزير الشؤون اخلارجية ونصت املادة  01منه على":
ختتص وزارة الشؤون اخلارجية بتأويل املعاهدات و االتفاقات و الربوتوكوالت و التسويات الدولية،
كما أنه من اختصاصها ،بعد أخذ رأي الوزارات املعنية ،أن تقرتح و تؤيد هذا التأويل لدى
احلكومات األجنبية و املنظمات أو اجلهات القضائية ،و حيق هلا أن تديل بتأويل هذه النصوص أمام
احملاكم الوطنية" .
والواضح أن نص املادة مل يبني بدقة اختصاص وزارة اخلارجية يف القيام بعملية تفسري املعاهدات الدولية و إمنا نص
على فكرة التأويل ،و اليت ختتلف من التفسري لكون النص حيتاج إىل تفسري و ليس إىل تأويل حبيث أعطى لوزارة
الشؤون اخلارجية سلطة تأويل املعاهدات الدولية والربوتوكوالت و االتفاقات مع إمكانية االستعانة بالوزارات
األخرى على أن يكون رأيها استشاريا بالنسبة للمنظمات الدولية و احملاكم.
-2

مرسوم :241/21بتاريخ  09ديسمرب  9121الذي أعاد تنظيم صالحيات وزير الشؤون اخلارجية
اخلارجية و ذلك بإلغائه للمرسوم السابق الذكر ،حيث نصت املادة  07منه على" :ختتص وزارة
الشؤون اخلارجية بتفسري املعاهدات و االتفاقات و الربوتوكوالت و التسويات الدولية و تدعم،بعد

استشارة الوزار ات املعنية ،تفسري الدولة اجلزائرية لدى احلكومات األجنبية و كذلك لدى املنظمات
أو احملاكم الدولية و الوطنية.
ومما يالحظ على هذا النص أنه إذا كان اختصاص وزارة اخلارجية بتفسري املعاهدات الدولية واضحا إال أنه يبقى
غري ملزم للدول األعضاء األخرى فضال عن أن السعي لدى املنظمات أو احملاكم الدولية لتفسري املعاهدات جيعل
التفسري خيرج من اختصاص وزارة الشؤون اخلارجية ،ألنه طبقا للقواعد املتعارف عليها أن هذا النوع من التفسري
يعد من اختصاص املنظمة ذاهتا.
-3

مرسوم  :161/48بتاريخ  18جويلية  1848الذي حيدد صالحيات وزير الشؤون اخلارجية و
صالحيات نائب الوزير املكلف بالتعاون و الذي ألغى املرسوم السابق ،فقد نصفي املادة  11منه
على ما يلي ":خيتص وزير الشؤون اخلارجية بتفسري املعاهدات واالتفاقيات و الربوتوكوالت و اللوائح
37

الدولية و يدافع بعد استشارة الوزارات املعنية عن تفسري الدولة اجلزائرية لدى احلكومات األجنبية ،و
عند االقتضاء لدى املنظمات أو احملاكم الدولية ،أو الوطنية و املالحظ على هذا املرسوم أنه قد
أضاف اختصاصا جديدا لوزارة اخلارجية يتمثل يف تفسري اللوائح الدولية ،غري أنه مل يؤكد على
الصفة اإللزامية للتفسري الذي تصدره الوزارة عن طريق استبدال عبارة" تدعم "بعبارة" يدافع" ،و
الدفاع ليس معناه اإللزامية.
-4

المرسوم الرئاسي  318/89الصادر بتاريخ  19نوفمبر : 1889الذي حيدد صالحيات وزير

الشؤون اخلارجية الذي نص على يف املادة  11منه" :خيتص وزير الشؤون اخلارجية بتفسري املعاهدات
و االتفاقات و الربوتوكوالت و اللوائح الدولية ،و يدافع عن تفسري الدولة اجلزائريةلدى احلكومات
األجنبية ،و عند االقتضاء لدى املنظمات أو احملاكم الدولية أو الوطنية".
-1

الرمسوم الرئاسي 893/92الصادر :بتاريخ  29نوفمرب  :2002احملدد لصالحيات

وزارة الشؤون اخلارجية ،إذ نصت املادة  17منه على ما يلي" :خيتص وزير الشؤون اخلارجية بتفسري املعاهدات و
االتفاقيات ،واالتفاقات و الربوتوكوالت و التنظيمات الدولية اليت تكون اجلزائر طرفا فيها ،و يدعم تفسري الدولة
اجلزائرية و يسانده لدى احلكومات األجنبية ،و عند االقتضاء لدى املنظمات أو احملاكم الدولية ،و كذا اجلهات
القضائية الدولية".
وبالرجوع إىل خمتلف املراسيم السابقة اخلاصة بتفسري املعاهدات ال جند فيها و لو إشارة إىل القواعد اليت تعتمدها
وزارة الشؤون اخلارجية يف التفسري ففي حالة تعارض املعاهدة الدولية مع القانون الوطين عند التفسري ،حياول
القاضي الوطين إجياد احلل ،إما عن طريق التوفيق ،إذاكان ذلك ممكنا ،و إن كان ذلك غري ممكن فتغليب أحدمها
عن اآلخر و يف هذه احلالة ال يصرح القاضي بصفة واضحة أولوية املعاهدات أو أولوية القانون فالنتيجة إذن ال
جيوز للقضاء الوطين تفسري االتفاقيات الدولية  ،ألن ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية طبقا ملبدأ الفصل بني
السلطات ،و هذا ما عرب عنه جملس الدولة الفرنسي حيث يرى أنه إذا عرضت مشكلة تفسري معاهدة أمام
القضاء الوطين فعلى القاضي أن ال يفصل يف النزاع املعروض عليه حىت تقوم السلطة التنفيذية وزارة الشؤون
اخلارجية بتفسري املعاهدة الدولية.
و مثال على ذلك املادة  37من قانون اجلنسية اجلزائري( املعدلة اليت تنص على احملاكم ختتص وحدها بالنظر يف
املنازعات حول اجلنسية اجلزائرية .و تعد النيابة العامة طرفا أصليا يف مجيع القضايا الرامية إىل تطبيق أحكام هذا
القانون.
و عندما تثار هذه املنازعات عن طريق الدفع أمام احملاكم األخرى تؤجل هذه األخرية الفصل فيها حىت يبت فيها
من قبل احملكمة املختصة حمليا ،اليت جيب أن يرفع إليها األمر خالل شهر من قرار التأجيل من قبل الطرف الذي
ينازع يف اجلنسية.
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و تكون األحكام املتعلقة بالنزاعات حول اجلنسية اجلزائرية قابلة لالستئناف و عندما يقتضي األمر تفسري
1
االتفاقيات الدولية املتعلقة باجلنسية مبناسبة نزاع تطلب النيابة العامة التفسري من وزارة الشؤون اخلارجية.
ثانيا:اجتهادات القضاء اإلداري في الجزائر
قد اجتهد القضاءُ اإلداري يف اجلزائر لتأ يكيد دوره يف تطبيق االتفاقييات ال يدولية حلقوق اإلنسان ،ويُع يد القرار
نسي املربم يف
ائري بتغليب أحكام الربوتوكول
القضائي اجلز ي
الصادر عن جملس ال يدولة اجلز ي
ائري الفر ي
ي
1962/08/28يف النزاع املعروض عليه بني الليجنة املصرفيية مع أحد البنوك؛ إشارة صرحية دالية على ذلك ،ومبا

احلق يف العمل ،بوصفه ح يقا دستورييا رعته املواثيق واملعاهدات ال يدولية املختلفة.
يعزز ي
ي
املؤدية لصدور هذا القرار يف قيام اللجنة املصرفيية بفتح حتقيق ض يد أحد البنوك) ي ب( ،قام هذا
وتتلخص الوقائع ي
األخري بتوكيل األستاذة) ج  .م (اليت هي حمامية ُمسجلة يف نقابة احملامني بباريس) فرنسا( ،من أجل الدفاع عن

مصاحله .غري أن اللجنة املصرفية رفضت توكيلها بسبب هنا مل متتثل ملتطلبات نص املادة  09من القانون -40
 11فرفع احملامون اآلخرون املوكلون يف قضية البنك(ي.ب) طعنا إلبطال هذا القرار مستندين إىل الربوتوكول
القضائي اجلزائري الفرنسي املربم يف .9192/02/22
وقد أشار القرار يف مسوغاته إىل "أنه يتعني يف هذه الظروف القول أهنا قد احرتمت االلتزام القانوين الذي يفرضه
اخلاصة من نقيب
الربوتوكول ال يدويل املذكور أعاله ،والقول إن اللجنة املصرفيية عندما اشرتطت تقدمي الرخصة
ي
املنصوص عليها يف املادة  6القانون املؤرخ يف  9119/09/02املربم بني اجلزائر و فرنسا و هو مانتج عنه
احملامني ي
إبطال اللجنة املصرفيية كونه جاء خمالفا لالتفاقيية الدوليية .
األمر الذي يُع يد تطبيقا ضمنييا لالتفاقييات ال يدولية حلقوق اإلنسان ،السيما الفقرة 1من املادة  6من العهد ال يدويل

للحقوق االقتصاديية؛ واالجتماعيية؛ والثقافيية للعام  ، 1966واليت أ يكدت على احلق يف العمل فيما نصت عليه
حق أن تتاح له
باحلق يف العمل ،الذي يشمل ما لكل شخص من ي
من أنه ":تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد ي
احلق
احلق" إذ يُ َّ
كرس هذا ي
إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية ،وتقوم باختاذ تدابري مناسبة لصون هذا ي
القضائي املؤرخ يف 9119/09/ 08املربم بني
يف االتفاقييات املتع يددة األطراف ،وكذلك الثنائية ،ومنها الربوتوكول
ي
2
اجلزائر وفرنسا.

1

المعدل باألمر رقم  27-27المؤرخ في  01فيفري  "،0227وعندما يقتضي األمر أحكام االتفاقات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع النيابة
العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية وتلتزم المحاكم بهذا التفسير"الجريدة الرسمية رقم  77صفحة . 71
2
أحمد األشقر ،االجتهادات القضائية العربية في تطبيق االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان(،دراسة وصفية تحليلية) معهد راؤول والينبرغ لحقوق
اإلنسان والقانون اإلنساني،السويد ،0279،ص .90-97
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المبحث الثاني :التطبيق المباشر و مبدأ المعاملة بالمثل.
المطلب األول :دور القاضي اإلداري في التطبيق المباشر للمعاهدات.
يقصد بالتطبيق املباشر لالتفاقية أو املعاهدة؛ أو التطبيق التلقائي أو التطبيق الذايت إمكانية أن تضم نصوصا
قانونية تقبل التطبيق بذاهتا أمام القاضي اإلداري الوطين واالحتجاج مباشرة هبا أمامه دون احلاجة اىل اصدار
تشريع آخر أو إجراء مسبق يكملها أو يزيدها حتديدا ،مبعىن أن تكون حمددة وواضحة و تسمح بتطبيقها مباشرة
ويطلق عليها عادة املعاهدات النافذة بذاهتا.
واملالحظ على هذا النوع من املعاهدات أنه نادرا ما تكون كل نصوصها قابلة للتطبيق الذايت ،فهي تضم إىل
جانب القواعد امللزمة للقانون الداخلي قواعد أخرى ختاطب األجهزة القائمة على العالقات اخلارجية للدولة،
عالوة على أن صياغة املعاهدة يف مفرداهتا ال تكون عادة بدرجة الدقة اليت تصاغ بالقوانني الداخلية للدولة كون
1
املعاهدة عبارة عن حماوالت توفيقية ملواقف متعارضة جملموعة من الدول حول كموضوع معني
هناك من مييز بني التطبيق املباشر والتطبيق الفوري للمعاهدة وترك مسألة التمييز بينهما للقاضي اإلداري الوطين
رغم صعوبة املهمة،كون ذلك يؤدي إىل تفسري نية األفراد ،وبالتايل فاملعاهدة ذات التطبيق املباشر جيب أن تكون
نية عاقديها قد اجتهت اىل أن يتولد عليها يف القانون الداخلي حقوق ملصلحة األشخاص والذين ميكن هلم مطالبة
السلطة أو احلكومة أو احملاكم بتطبيقها ،وهنا على الدولة العودة إىل ما أخذ به دستورها يف العالقة بني النظام
الق انوين الداخلي على القواعد الدولية فإن املعاهدة ليست بالضرورة قابلة للتطبيق املباشر وال تكون هلا صفة
التطبيق الذايت إال اذا احتوت على شرطني أساسني األول ذايت متمثل يف نية األطراف املتعاقدة منح املعاهدة قابلية
التطبيق املباشر.
أما الشرط الثاين فهو الشرط املوضوعي ملسألة قابلية التطبيق املباشر للمعاهدة وهو كنتيجة للشرط الذايت ،مبعىن
نية األطراف يف التطبيق املباشر للمعاهدة واملطالبة بتطبيقها أمام احملاكم مىت اقتضى األمر ذلك ،مع مراعات
ضرورة أم حتتوي املعاهدة على نصوص واضحة وحمددة وال تتطلب إجراءات داخلية أو دولية.
وعند البحث يف ممارسة القضاء اإلداري يف اجلزائر ملسألة التطبيق املباشر للمعاهدة فإن غياب األحكام القضائية
يصعب من معرفة كيفية معاجلة القضاء اإلداري يف اجلزائر ملسألة التطبيق املباشر للمعاهدة فإن غياب األحكام
القضائية يصعب من معرفة معاجلة القضاء اإلداري أ حىت العادي ملسألة التطبيق املباشر للمعاهدة ،خصوصا أن
2
املشرع اجلزائري مل مييز بني املعاهدات القابلة للتطبيق املباشر من غريها.

1

علي عبد القادر قهوجي ،المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي،دار الجامعة الجديدة للنشر،االسكندرية ،مصر ،ص .77
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ميكن القول أن لنوع املعاهدات تأثريا على مدى إمكانية تطبيقها بشكل مباشر إذ تعرف املعاهدات الثنائية
خاصة ،وكذا متعددة األطراف تطبيق ا مباشرا دون احلاجة إلصدار قوانني ،غري أن املعاهدات اجلماعية أو العامة
ونظرا لصياغتها العامة ،فمن غري املتصور تطبيقها بشكل مباشر فهي بدورها حتيل إىل التشريعات الداخلية حىت
يكون باإلمكان إعماهلا ،ومثال ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي دخل حيز النفاذ يف
 23مارس ،9129فقد نص يف املادة  02/02منه"...تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ،إذا كانت تدابريها
التشريعية أو غري تشريعية"...وقد صادقت اجلزائر عليه يف  99ماي ،9121وبعدها مباشرة شرعت يف إصدار
القوانني املتعلقة باحلقوق واحلريات منها القانون رقم  22/21املعدل مبوجب القانون  91/19املتعلق
باالجتماعات واملظاهرات العمومية...اخل

1

وهنا نالحظ بأن القضاء اجلزائري ويف قرار له صدر سنة  9121عند طرح مسألة قابلية التطبيق املباشر للمعاهدة
قال بأنه "ونظرا لكون أي اتفاقية دولية بعد املصادقة عليها ختول كل مواطن جزائري أن يتذرع هبا أمام اجلهات
القضائية" ،حيث يتيح هذا القرار للقضاء العادي أو اإلداري مسألة التمييز بني املعاهدات القابلة للتطبيق بذاهتا
واملعاهدات غري القابلة لذلك وهذا عندما تطرح هذه املسألة أمامه.
واألمر هنا يبدو أكثر وضوحا بالنسبة للقضاء اإلداري بفرنسا ،والذي اعرتف على سبيل املثال باألثر املباشر
لبعض املعاهدات الدولية ،حيث اعرتف هبذا األثر بالنسبة للعهد الدويل املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية ،ورفض
اإلعرتاف هبذا األثر بالنسبة للعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كونه جاء بعبارات غامضة
ورمادية يف شكل أهداف مرجوة التحقيق ،وهنا جيب فحص املعاهدات وموادها حالة حبالة ما إذا كانت البنود
2
التعاقدية جاءت بشكل دقيق وكاف لتصبح قابلة للتطبيق املباشر.
دور القاضي في حالة التعارض بين المعاهدة والقانون الداخلي:
باعتبار أن مشكلة التعارض بني املعاهدات الدولية والقانون الداخلي قد حسمت على املستوى الدويل فقها
وقضاء وقانونا بأولوية تطبيق املعاهدات على القانون الداخلي على أساس أن الدولة ليس يف وسعها التمسك
بقواعدها الداخلية للتملص من التزاماهتا الدولية.
إن املفاضلة يف التطبيق بني املعاهدات وأحكام القوانني الداخلية من أهم املسائل املنوطة بوظيفة القضاء الوطين
واليت تثري كثري من اإلشكاالت ،خاصة وأن كثري املعاهدات تعاجل حاالت مل يسبق للقانون الداخلي تنظيمها ،وقد
تعاجل املعاهدات الدولية مواضيع سبق للقانون الداخلي التطرق إليها وقد تتفق أحكام املعاهدات وتنسجم
والقانون الداخلي وقد حيصل وجود تصادم وتعارض بينهما وبالتايل يثار إشكال يرتكز حول كل من املعاهدات
والقانون الداخلي واألولوية يف التطبيق.
1
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إن الطريقة املثلى اليت ميكن للقاضي الوطين انتهاجها حني جيد نفسه أمام حالة التعارض هو حماولة التوفيق بينهما
إذا كان هناك جمال وإمكان لذلك.
ولقد أقر املشرع الدستوري مبوجب دستور  9121مبدأ مسو املعاهدة على القانون وأكد عليه دستور  9119نظرا
النعكاساته على القضاء الداخلي ،فبمقتضى هذا املبدأ حترر القاضي اجلزائري من القيد الذي كان معروفا عليه
فيما يتعلق بإمكانية استبعاد تطبيق القانون الداخلي املخالف للمعاهدة حبيث أصبح بإمكانه أن يفعل ذلك دون
أن خيشى جتاوز صالحياته.1
وبالنسبة لتطبيق للقضاء اإلداري فمن الثابت انه وبالنظر جملموع القرارات الصادرة عن القضاء الفاصل يف املادة
اإلدارية ،فإنه ال ميكن مقارنتها بشكل مطلق مع القرارات الصادرة عن جملس الدولة الفرنسي وخاصة يف جمال
إعماهلا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية على اعتبار ن هذه اال خرية تعد مصدرا مهما ال لقانون اإلداري بصورة
خاصة يف فرنسا لذلك فإن القرارات اليت مت الفصل فيها بناء على معاهدات واتفاقيات دولية كثرية لدرجة ال ميكن
عدها وإحصاؤها ،لكن الوضع يف اجلزائر شديد االحنصار ذلك أن احلديث عن املعاهدات ا و االتفاقيات الدولية
كمصدر ميكن للقاضي اإلداري أن يفصل يف إطاره شبه منعدم.
واملالحظ أنه يف بعض القرارات القضائية اليت أثري فيها إعمال وتطبيق املعاهدات واالتفاقيات الدولية مت ذلك يف
شكل ادعاءات ودفوعات من طراف النزاع ومل تثار بصفة تلقائية من قبل القضاة الذين ينظرون النزاع.
ويف هذا الشأن نذكر القرار رقم  124322الصادر بتاريخ  12كتوبر9112عن احملكمة العليا ،واملتعلق بطعن
رفعه السيد) د.ع ( وتتلخص  ،وتتلخص وقائع هذه القضية يف ا ن السيد) د.ع( طالب بإبطال قرار التجنيد يف
اخلدمة الوطنية وإعفاءه طبقا للمادة  11من االتفاقية الثنائية املربمة بني اجلزائر وفرنسا املؤرخة يف  11اكتوبر
 9123املصادق عليها باملرسوم  224-24املؤرخ يف  09أكتوبر ،9124وقد متسك بأنه حتصل على إعفاء
طبقا للمادة  03من االتفاقية اجلزائرية الفرنسية وأنه قد اختار أداء اخلدمة الوطنية الفرنسية لكنه وبعد الرجوع إىل
سبب اإلعفاء أي املادة  32فقرة ج من قانون اخلدمة الوطنية الفرنسية تبني أن اإلعفاء منح بناء على تأجيالت
التجنيد اليت حتصل عليها املدعي يف الطعن من طرف طرف السلطة العسكرية اجلزائرية من اجل مزاولة دراسته،
وهبذا فإن هذا اإلعفاء ال ميثل ال وفاء بالتزامات اخلدمة الوطنية الفرنسية وال إعفاء املدعي يف الطعن من اخلدمة
الوطنية باجلزائر ،بل على العكس من ذلك فانه ميثل تذكري املدعي يف الطعن بالتزاماته اجتاه اخلدمة العسكرية للبلد

الذي التمس منه التأجيالت أي اجلزائر وعلى هذا األساس رفض طعنه.2
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المطلب الثاني :القاضي اإلداري ومبدأ المعاملة بالمثل
املعاملة باملثل مبدأ قانوين دويل منصوص عليه يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة  9191بنصها يف املادة 90
بأن ":أي خرق مادي ملعاهدة ثنائية من أحد طرفيها خيول للطرف اآلخر االستظهار بوقوع اخلرق سببا إلهناء
املعاهدة أو تعليق تنفيذها كلها أو بعضها" ،وبالتايل فاملعاملة باملثل هي حل قانوين بالنسبة للدول املتضررة من
خرق املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
عند النظر يف قرارات جملس الدولة الفرنسي واملستمدة أساسا يف هذا املوضوع من املادة  00من الدستور فإننا جند
هذه األخرية قد ربطت مسو االتفاقيات الدولية على القانون مببدأ املعاملة باملثل ،ولتطبيق هذا الشرط على القاضي
الرجوع إىل وزارة اخلارجية كوهنا اجلهة األدرى مبدى تطبيق املعاهدة بالنسبة للطرف الثاين ،فالقاضي هنا ال يعاجل
مسألة متعلقة بتفسري قاعد قانونية ،وامنا تتعلق بالبحث يف مسائل واقعية على السلطات املختصة اجراء حتقيق
بشأهنا ،يستثين من هذ ا املبدأ املعاهدات املتعلقة حبقوق االنسان والقانون الدويل االنساين ،اضافة إىل االتفاقيات
املؤسسة لالحتاد األورويب.
غري أن التحول األبرز يف هذا املوضوع كان يف قرار جملس الدولة الصادر يف تاريخ  01جويلية  2090املتعلق
بالسيدة سعاد بن صغري حني صرح جملس الدولة يف تارخيه باختصاصه السيادي املطلق يف مراقبة شرط التطبيق
املتبادل لالتفاقيات الدولية ضمانا للمحاكمة العادلة دون احلاجة إىل وزارة اخلارجية الصدار قرار يف ذلك ،وذهب
اجمللس إىل أن":عدم تطبيق أحكام االتفاقية من الطرف اآلخر يؤدي فقط إىل عدم اعتبار هذا اإللتزام سام على
القانون ،وهكذا فعدم املعاملة باملثل جتعل منزلة املعاهدة الدولية اليت كانت تسمو على القانون تتقهقر يف الرتبة
1
فتصبح بذلك قاعدة قابلة لتطبيقها ولكن بدرجة أقل من القانون.
بالنسبة للجزائر ،فشرط املعاملة باملثل مل ينص عليه الدستور الوطين .ومىت أثري أمام القاضي الوطين ،فيتعني عليه
من حيث املبدأ استبعاده من النقاش .وبالتايل فاإلشكال املتعلق مبدى سلطة القاضي الوطين واختصاصه بتقدير
وجود متبادل لالتفاقية ،ومدى مساس ذلك مببدأ فصل السلطات ال حمل له يف الدستور اجلزائري الذي مل يتناول
أصال ومل يشر ملبدأ املعاملة باملثل كأساس الستبعاد أو تطبيق االلتزامات الدولية.

2

ولعل عدم اشرتاط الدستور اجلزائري هلذا املبدأ خالفا للدستور الفرنسي راجع إىل أن املعاملة باملثل حق دويل
تستعمله اجلزائر طبقا ملا يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة ،9191ويف ما يتعلق بتطبيق القاضي اإلداري
اجلزائري هلذا املبدأ فإن الدور هنا يرجع إىل وزارة اخلارجية لتنشر يف اجلريدة الرمسية تعليق تطبيق هذه املعاهدات
كليا أو جزئيا  ،وإن متت العودة للعمل هبا احلالة فما على وزارة اخلارجية سوى إعادة نشر ذلك ،و هنا يعلق

1
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القاضي اإلداري اجلزائري تنفيذ العمل باالتفاقية يف احلالة األوىل مث يعود إىل تطبيقها يف احلالة الثانية1.نا َّ
أن
جملس الدىل تغليب االعلى القانويني والقراراختاذ القرار املطعون فيه،
وهو ما يُع يد تطبيقا ضمنييا لالتفاقييات ال يدولية حلقوق
.اإلنسان
هنج قائ ٍم على تغليب االتفاقيية ال يدولية على القانون
ٍ
الوطين والقرارات اإلدارية الصادرة مبقتضاه؛ إذ جاء
ي

القضائي
قرار جملس ال يدولة قاطعا بتغليب الربوتوكول
ي
08املؤرخ يف /01/املربم بني اجلزائر وفرنسا 1991
على أية أسباب موجبة الختاذ القرار املطعون فيه،
وهو ما يُع يد تطبيقا ضمنييا لالتفاقييات ال يدولية حلقوق
.اإلنسان
هنج قائ ٍم على تغليب االتفاقيية ال يدولية على القانون
ٍ
الوطين والقرارات اإلدارية الصادرة مبقتضاه؛ إذ جاء
ي

اإلنسان.

08املؤرخ يف /01/قرار جملس ال يدولة قاطعا بتغليب الربوتوكول القضائرم بني اجلزائر وفرنسا
على أية أسباب موجبة الختاذ القرار املطعون فيه،
وهو ما يُع يد تطبيقا ضمنييا لالتفاقييات ال يدولية حلق

ال يدولية حلقوق
اإلنسان.

1
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خاتمة
مما سبق نستنتج انه ال ميكن للقاضي اإلداري تطبيق املعاهدات الدولية امللتزمة هبا السلطة التنفيذية إال بعد تأكيد
استفاءها جلملة من الشروط من توقيع واملصادقة والنشر وقابليتها للتطبيق وطنيا ،وكذا تفسريها ومراقبة مدى تنفيذ
الطرف اآلخر لنصوص االتفاقية يف اطار املعاملة باملثل.
و الغريب يف األمر أن النظام القانوين اجلزائري مل يضبط عملية إدراج املعاهدات بشكل
واضح مما قد يهدر حقوق املتقاضني من جهة و يزيد مهمة القاضي تعقيدا إذ سكت املشرع
الدستوري اجلزائري عن إجراء نشر املعاهدات الذي هو شرط أساسي يف عملية دخول القواعد القانونية حيز
النفاذ .وان القاضي اإلداري اجلزائري نراه مل يرتدد يف تطبيق املعاهدات الدولية املصادق عليها من طرف دولته
وهذا ما يستشف من خمتلف القرارات الصادرة عن القضاء اإلداري.
كما أنه من املالحظ أن املشرع اجلزائري مل مينح للقاضي اإلداري الوطين سلطات واسعة يف جمال تطبيق
املعاهدات الدولية وترك األمر يف يد السلطة التنفيذية ممثلة يف وزارة اخلارجية كوهنا املكلفة بابرام املعاهدات الدولية.
لذلك إرتأيت أن أختم دراسيت هذه ببعض املقرتحات:
 النص صراحة على إجراء النشر كشرط لنفاذ املعاهدة اإلدارية. اعتماد هيئة دائمة على مستوى وزارة الشؤون اخلارجية مهمتها نشر املعاهدات الدولية بتعديل املادة 932من الدستور.
 النص صراحة على صالحية القاضي بتفسري املعاهدة الدولية. انشاء هيكل متخصص يف كل وزارة خيتص جبمع و توثيق النصوص القانونية املنبثقة عن االلتزاماتالدولية للجزائر كل يف بقطاعه ،وهذا لضمان تطبيق كل االتفاقيات واملعاهدات ذات الشأن بالوزارة
املعنية.
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ملـ ـ ـح ـ ــق

46

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
اعتمدت من قبل املؤمتر األمم املتحدة بشأن قانون املعاهدات الذي عقد مبوجب قراري اجلمعية العامة لألمم
املتحدة رقم  2999املؤرخ يف  0كانون األول/ديسمرب  ،9199ورقم  2222املؤرخ يف  9كانون األول/ديسمرب
 ،9192وقد عقد املؤمتر يف دورتني يف فيينا خالل الفرتة من  29آذار/مارس إىل  24آيار/مايو  9192وخالل
الفرتة من  1نيسان/ابريل إىل  22آيار/مايو  ،9191واعتمدت االتفافية يف ختام أعماله يف  22أيار/مايو
9191
وعرضت للتوقيع يف  23أيار/مايو 9191
ودخلت حيز النفاذ يف  22كانون الثاين/يناير 9120
الديباجة
إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية ،تقديرا منها للدور األساسي للمعاهدات يف تاريخ العالقات الدولية،
واعرتافا منهـا باألمهيـة املتزايـدة للمعاهـدات كمصـدر للقـانون الـدويل وكسـبيل لتطـوير التعـاون السـلمي بـني الـدول
مهمـا كانـت نظمهـا الدسـتورية واالجتماعيـة ،ومالحظـة منهـا أن مبـادئ حريـة اإلرادة ،وحسـن النيـة ،وقاعـدة العقـد
شريعة املتعاقدين معرتف هبا عامليا،
وتأكيــدا منهــا بــأن املنازعــات املتعلقــة باملعاهــدات ،كبقيــة املنازعــات الدوليــة ،جيــب أن تســوى بــالطرق الســلمية
ووفق مبادئ العدالة والقانون الدويل،
وت ــذكريا منه ــا بتص ــميم ش ــعوب األم ــم املتح ــدة عل ــى إقام ــة ش ــروط ميك ــن معه ــا احلف ــاظ عل ــى العدال ــة واحـ ـرتام
االلتزامات الناشئة من املعاهدات،
واعتب ــارا منهــا ملبــادئ القــانون الــدويل املقــررة يف ميثــاق األمــم املتحــدة مثــل :احلقــوق املتســاوية ،وتقريــر الشــعوب
ملصــائرها ،واملســاواة يف الســيادة واســتقالل مجيــع الــدول وعــدم التــدخل يف شـؤوهنا الداخليــة ،ومنــع التهديــد بــالقوة أو
استعماهلا ،واالحرتام العاملي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع،
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واعتقادا منها بـأن التقنـني والتطـور التقـدمي لقـانون املعاهـدات اللـذين حتققـا يف هـذه االتفاقيـة سـيدعمان مبـادئ
األمم املتحدة املنصوص عنها يف امليثاق ،وهي احملافظة على السلم واألمن الدوليني وتطوير العالقات الوديـة وحتقيـق
التعاون بني الدول،
وتأكيدا منها بأن قواعد القانون الدويل العرفية ستستمر يف حكم املسائل اليت مل تنظم بأحكام هذه االتفاقية،
قـد اتفقت على ما يلـي:

الجزء األول  -تمهيـد
المادة  :1نطاق االتفاقية
تطبق هذه االتفاقية على املعاهدات بني الدول.
المادة  :2استعمال المصطلحات
 -9ألغراض هذه االتفاقية:
(أ) يقصد بـ "املعاهدة" االتفاق الدويل املعقود بني الدول يف صـيغة مكتوبـة والـذي ينظمـه القـانون الـدويل ،سـواء
تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته اخلاصة؛
(ب) يقصــد بـ ـ "التصــديق" و"القبــول" و "املوافقــة" و "االنضــمام" اإلج ـراء الــدويل املســمى كــذلك ،وال ـذي تقــر
الدولة مبقتضاه على املستوى الدويل رضاها االلتزام باملعاهدة؛
(ج) يقصــد ب ـ "وثيقــة التفــويض الكامــل" الوثيقــة الصــادرة عــن الســلطة املختصــة يف الدولــة الــيت تعــني شخصــا أو
أشخاص لتمثيل الدولـة يف املفاوضـة ،أو يف اعتمـاد نـص املعاهـدة أو توثيقـه ،أو يف التعبـري عـن رضـا الدولــة
االلتزام به أو يف القيام بأي تصرف آخر يتعلق باملعاهدة؛
(د) يقصــد ب ـ "حتفــظ" إعــالن مــن جانــب واحــد ،أيــا كانــت صــيغته أو تســميته ،تصــدره دولــة مــا عنــد توقيعهــا أو
تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو إنضمامها إىل معاهدة ،مستهدفة به استبعاد أو تغيري األثـر القـانوين لـبعض
أحكام املعاهدة من حيث سرياهنا على تلك الدولة؛
(هـ) يقصد بـ "الدولة املتفاوضة" الدولة اليت أسهمت يف صياغة نص املعاهدة واعتماده؛
(و) يقصد بـ "الدولة املتعاقدة" الدولة اليت رضيت االلتزام باملعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم مل تدخل؛
(ز) يقصد بـ "الطرف" الدولة اليت رضيت االلتزام باملعاهدة وكانت املعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛
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(ح) يقصد بـ "الدولة الغري" الدولة اليت ليست طرفا يف املعاهدة؛
(ط) يقصد بـ "املنظمة الدولية" املنظمة بني احلكومات.
 -2ال ختل الفقرة األوىل املتعلقة باستعمال املصطلحات يف هذه االتفاقيـة بـأي اسـتعمال هلـذه املصـطلحات أو الـيت
ميكن أن تعطى هلا يف القانون الداخلي ألية دولة.
المادة  :3االتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه االتفاقية
إن عدم سريان هذه االتفاقيـة علـى االتفاقـات الدوليـة الـيت تعقـد بـني الـدول واألشـخاص األخـرى للقـانون الـدويل أو
بني األشخاص األخرى مع بعضها البعض ،أو على االتفاقات الدولية اليت ال تتخذ شكال مكتوبا ال خيل بـ:
(أ) القوة القانونية لتلك االتفاقات؛
(ب) س ـريان أي ــة قاع ــدة واردة يف ه ــذه االتفاقي ــة عل ــى تل ــك االتفاق ــات إذا كان ــت ختض ــع هل ــا بص ــورة مس ــتقلة ع ــن
االتفاقية؛
(ج) بس ـ ـريان هـ ــذه االتفاقيـ ــة علـ ــى عالقـ ــات الـ ــدول مـ ــع بعضـ ــها الـ ــبعض يف ظـ ــل االتفاقـ ــات الدوليـ ــة الـ ــيت تكـ ــون
األشخاص األخرى للقانون الدويل أطرافا فيها أيضا.
المادة  :8عدم رجعية هـذه االتفاقية
مع عدم اإلخالل بسريان أي من القواعد الواردة يف هذه االتفاقية واليت تكون املعاهدات خاضعة هلا مبوجب
القانـون الدويل بصورة مستقلة يف هذه االتفاقية ،ال تسري هذه االتفاقية إال على املعاهدات اليت تعقد بني الدول
بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.
المادة  :1المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية
تطبق هذه االتفاقية على أية معاهدة تعترب أداة منشئة ملنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد يف نطاق منظمة دولية
وذلك مع عدم اإلخالل بأية قواعد خاصة باملنطقة.

الجزء الثانـي  -عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ
الفصل األول :عقد المعاهدات
المادة  :6أهلية الدول لعقد المعاهدات
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لكل دولة أهلية لعقد املعاهدات.
المادة  :7وثيقة التفويض الكامل
 -9يعتــرب الشــخص ممــثال للدولــة مــن أجــل اعتمــاد نــص املعاهــدة أو توثيقــه ،أو مــن أجــل التعبــري عــن رضــا االلت ـزام
باملعاهدة يف إحدى احلالتني التاليتني:
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل املناسبة؛ أو
(ب) إذا بــدا مــن تعامــل الــدول املعنيــة أو مــن ظــروف أخــرى أن نيتهــا انصــرفت إىل اعتبــار ذلــك الشــخص ممــثال
للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.
 -2يعترب األشخاص التالون ممثلني لدوهلم حبكم وظائفهم ،ودون حاجة إىل إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول ،ورؤساء احلكومات ،ووزراء اخلارجية ،من أجل القيام جبميع األعمال املتعلقة بعقد املعاهدة؛
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص املعاهدة بني الدولة املعتمدة والدولة املعتمدين لديها؛
(ج) املمثلــون املعتمــدون مــن قبــل الــدول لــدى م ـؤمتر دويل أو لــدى منظمــة دوليــة أو إحــدى هيآهتــا وذلــك مــن
أجل اعتماد نص املعاهدة يف ذلك املؤمتر أو املنظمة أو اهليئة.
المادة  :4اإلجازة الالحقة لتصرف تم بدون تفويض
ال يكون للتصرف املتعلق بعقد املعاهدة الذي قام به شخص ال ميكن اعتباره مبوجب املادة  2خموال متثيل الدولة
لذلك الغرض أي أثر قانوين ما مل جتزه تلك الدولة.
المادة  :8اعتماد نص المعاهـدة
 -9يتم اعتماد نص املعاهدة برضا مجيع الدول املشرتكة يف صياغتها مع مراعاة االستثناء الوارد يف الفقرة (.)2
 -2يــتم اعتمــاد نــص املعاهــدة يف م ـؤمتر دويل بأغلبيــة ثلثــي الــدول احلاضــرة واملصــوتة ،إال إذا قــررت باألغلبيــة ذاهتــا
إتباع قاعدة مغايرة.
المادة  :19توثيق نص المعاهدة
يعترب نص املعاهدة رمسيا وهنائيا:
(أ) بإتباع اإلجراء املنصوص عليه يف نصوصها أو املتفق عليه فيما بني الدول املشرتكة يف صياغتها؛ أو
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(ب) عنــد عــدم وجــود مثــل ذلــك اإلجـراء ،بــالتوقيع ،أو بالتوقيــع بشــرط الرجــوع إىل احلكومــة أو بــالتوقيع بــاألحرف
األوىل من قبل ممثلي الدول على نص املعاهدة أو على احملضر اخلتامي للمؤمتر الذي يتضمن النص.
المادة  :11وسائل التعبير عن رضا الدولة االلتزام بالمعاهدة
ميكن التعبري عن رضا الدولة االلتزام باملعاهدة بتوقيعها ،أو بتبادل وثائق إنشائها ،أو بالتصديق عليها ،أو باملوافقة
عليها ،أو بقبوهلا ،أو باالنضمام إليها ،أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.
المادة  :12التعبير عن الرضا بااللتزام بالمعاهدة بتوقيعها
 -9تعرب الدولة عن رضاها االلتزام باملعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها يف إحدى احلاالت اآلتية:
(أ) إذا نصت املعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا األثر؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا األثر؛ أو
(ج) إذا بــدت نيــة الدولــة املعينــة يف إعطــاء التوقيــع ه ـذا األثــر مــن وثيقــة التفــويض الكامــل الصــادرة ملمثلهــا أو
عربت الدولة عن مثل هذه النية أثناء املفاوضات.
 -2ألغراض الفقرة األوىل:
(أ) يشــكل التوقيــع بــاألحرف األوىل علــى نــص املعاهــدة توقيعــا علــى املعاهــدة إذا ثبــت أن الــدول املتفاوضــة قــد
اتفقت على ذلك؛
(ب) يشــكل التوقيــع بشــرط الرجــوع إىل احلكومــة مــن قبــل ممثــل الدولــة توقيعــا كــامال علــى املعاهــدة إذا أجــازت
دولته ذلك.
المادة  :13التعبير عن الرضا بااللتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها
تعرب الدول عن رضاها االلتزام مبعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها مبثل هذا التبادل يف إحدى احلالتني
التاليتني:
(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادهلا هذا األثر؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا األثر.
المادة  :18التعبير عن الرضا بااللتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها
 -9تعرب الدولة عن رضاها االلتزام باملعاهدة بالتصديق عليها يف إحدى احلاالت التالية:
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(أ) إذا نصت املعاهدة على أن التعبري عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على اشرتاط التصديق؛ أو
(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع املعاهدة بشرط التصديق؛ أو
(د) إذا بدت نية الدولة املعنية من وثيقة تفـويض ممثلهـا أن يكـون توقيعهـا مشـروطا بالتصـديق علـى املعاهـدة ،أو
عربت الدولة عن مثل هذه النية أثناء املفاوضات.
 -2يتم تعبري الدولة عن رضاها االلتزام باملعاهـدة عـن طريـق قبوهلـا أو املوافقـة عليهـا بشـروط مماثلـة لتلـك الـيت تطبـق
على التصديق.
المادة  :11التعبير عن الرضا بااللتزام بالمعاهدة باالنضمام إليها
تعرب الدولة عن رضاها االلتزام باملعاهدة باالنضمام إليها يف إحدى احلاالت التالية:
(أ) إذا نصت املعاهدة على أن التعبري عن الرضا يتم باالنضمام؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبري عن الرضا يتم باالنضمام؛ أو
(ج) إذا اتفقت مجيع األطراف فيما بعد على أن التعبري عن الرضا يتم باالنضمام.
المادة  :16تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام
ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك ،تعرب وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة عن رضا الدولة االلتزام باملعاهدة
يف إحدى احلاالت التالية:
(أ) عند تبادهلا بني الدول املتعاقدة؛ أو
(ب) عند إيداعها لدى جهة اإليداع؛ أو
(ج) عند إخطار الدول املتعاقدة أو جهة اإليداع هبا ،إذا ما مت االتفاق على ذلك.
المادة  :17التعبير عن الرضا بااللتزام بجزء من المعاهدة واالختيار بين نصوص مختلفة
 -9مع عدم اإلخالل باملواد من  91إىل  ،23ال يكون رضا الدولة االلتزام جبـزء مـن معاهـدة نافـذا إال إذا مسحـت
بذلك املعاهدة أو وافقت على ذلك الدول املتعاقدة األخرى.
 -2ال يك ــون رض ــا الدولــة االلت ـزام مبعاهــدة تس ــمح باالختي ـار ب ــني نص ــوص خمتلف ــة ســاريا إال إذا تب ــني إىل أي م ــن
النصوص انصرف رضاها.
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المادة  :14االلتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ
تلتزم الدولة باالمتناع عن األعمال اليت تعطل موضوع املعاهدة أو غرضها وذلك:
(أ) إذا كانــت قــد وقعــت املعاهــدة أو تبادلــت الوثــائق املنشــئة هلــا بشــرط التصــديق ،أو القبــول ،أو املوافقــة ،إىل أن
تظهر بوضوح نيتها يف أن ال تصبح طرفا يف املعاهدة؛ أو
(ب) إذا كانت قد عربت عن رضاها االلتزام باملعاهدة حىت دخوهلا حيز التنفيذ علـى أن ال يتـأخر هـذا التنفيـذ بغـري
مربر.
الفصل الثاني :التحفظات
المادة  :18إبداء التحفظات
للدولة ،لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها ،أن تبدي حتفظا ،إال إذا:
(أ) حظرت املعاهدة هذا التحفظ؛ أو
(ب) نصت املعاهدة على أنه ال جيوز أن توضع إال حتفظات حمددة ليس من بينها التحفظ املعين؛ أو
(ج) أن يكــون الــتحفظ ،يف غــري احلــاالت الــيت تــنص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان (أ) و(ب) ،منافيــا ملوضــوع املعاهــدة
وغرضها.
المادة  :29قبول التحفظات واالعتراض عليها
 -9ال يتطلــب ال ــتحفظ ال ــذي جتيــزه املعاهــدة ص ـراحة أي قب ــول الحــق م ــن الــدول املتعاقــدة األخ ــرى م ــا مل ت ــنص
املعاهدة على ذلك.
 -2حني يتبني من كون الدول املتفاوضة حمـدودة العـدد ومـن موضـوع املعاهـدة وهـدفها أن تطبيـق املعاهـدة بكاملهـا
ب ــني مجي ــع األطـ ـراف ش ــرط أساس ــي ملوافق ــة ك ــل م ــنهم عل ــى االلتـ ـزام باملعاه ــدة ،يتطل ــب ال ــتحفظ قب ــول مجي ــع
األطراف.
 -3حــني تكــون املعاهــدة وثيقــة منشــئة ملنظمــة دوليــة ،يتطلــب الــتحفظ ،مــا مل تــنص املعاهــدة عل ـى حكــم خمــالف،
قبول اجلهاز املختص يف تلك املنظمة.
 -4يف غري احلاالت اليت تتناوهلا الفقرات السابقة ،وما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف ،فإن:
(أ) قبــول الــتحفظ مــن دولــة متعاقــدة أخــرى جيعــل مــن الدولــة املتحفظــة طرفــا يف املعاهــدة بالنســبة إىل تلــك الدولــة
األخرى إذا كانت املعاهدة نافذة بني هاتني الدولتني أو مىت بدأ نفاذها بينهما؛
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(ب) اعـرتاض دولــة متعاقــدة أخــرى علـى حتفــظ مــا ال مينــع بــدء نفــاذ املعاهــدة بــني الدولــة املعرتضــة والدولــة املتحفظــة
إال إذا عربت الدولة املعرتضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛
(ج) أي عمــل يعــرب عــن موافقــة دولــة مــا علــى االلتـزام باملعاهــدة ويتضــمن حتفظــا ،يســري مفعولــه فــور قبــول الــتحفظ
من واحدة على األقل من الدول املتعاقدة األخرى؛
 -0يف تطبيق الفقـرتني  2و ،4ومـا مل تـنص املعاهـدة علـى حكـم خمـالف ،يعتـرب الـتحفظ مقبـوال مـن دولـة مـا إذا مل
تكــن قــد أثــارت أي اعـرتاض عليــه قبــل انقضــاء فــرتة اثــىن عشــر شــهرا علــى إشــعارها بــه أو يف تــاريخ تعبريهــا عــن
موافقتها على االلتزام باملعاهدة ،ويؤخذ بالتاريخ الالحق ألي من هذين التارخيني.
المادة  :21اآلثار القانونية للتحفظات واالعتراضات عليها
 -9يكون للتحفظ املبدى يف مواجهة طرف آخر وفقا للمواد  ،91و ،20و 23اآلثار اآلتية:
(أ) يعدل بالنسبة للدولة املتحفظة يف عالقاهتا بالطرف اآلخر نصوص املعاهدة اليت يتعلق هبا التحفظ إىل احلد
الذي ينص عليه؛
(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف يف عالقاته بالدولة املتحفظة.
 -2ال يعدل التحفظ نصوص املعاهدة بالنسبة لألطراف األخرى يف عالقاهتا ببعضها البعض.
 -3إذا مل متــانع الدولــة املعرتضــة علــى الــتحفظ يف دخــول املعاهــدة حيــز التنفيــذ بينهــا وبــني الدولــة املتحفظــة ،فــال
تسري بـني الدولتني النصوص اليت يتعلق هبا التحفظ إىل احلد الذي ينص عليه.
 -4إذا مل متــانع الدولــة املعرتضــة علــى الــتحفظ يف دخــول املعاهــدة حيــز التنفيــذ بينهــا وبــني الدولــة املتحفظــة يكــون
للتحفظ اآلثار املنصوص عنها يف الفقرتني ( )9و(.)2
المادة  :22سحب التحفظات واالعتراضات عليها
 -9مــا مل تــنص املعاهــدة علــى خــالف ذلــك ،جيــوز ســحب الــتحفظ يف أي وقــت كــان وال يشــرتط مــن أجــل ذلــك
رضا الدولة اليت كانت قد قبلت التحفظ.
 -2ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك ،جيوز سحب االعرتاض على التحفظ يف أي وقت كان.
 -3ما مل تنص املعاهدة أو يتفق على خالف ذلك:
(أ) ال يصبح سحب التحفظ ساريا بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما مل تتلق الدولة إشعارا بذلك؛
(ب) ال يصبح سحب االعرتاض على التحفظ ساريا ما مل تتلق الدولة املتحفظة إشعارا بذلك.
المادة  :23اإلجـراءات الخاصة بالتحفظات
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 -9جيــب أن يبــدى الــتحفظ ،والقب ــول الص ـريح بــه واالع ـرتاض عليــه كتابــة وأن يوجــه إىل الــدول املتعاقــدة والــدول
األخرى املخولة بأن تصبح أطرافا يف املعاهدة.
 -2إذا أبـدى الــتحفظ وقــت التوقيــع علـى املعاهــدة اخلاضــعة للتصــديق أو القبـول أو املوافقــة فيجــب أن تثبتــه الدولــة
املتحفظــة رمسيــا لــدى التعبــري عــن رضــاها االلت ـزام باملعاهــدة ويف مثــل هــذه احلــال يعتــرب الــتحفظ قــد مت مــن تــاريخ
تثبيته.
 -3القبول الصريح للتحفظ أو االعرتاض عليه املبديان قبل تثبيته ال حيتاجان إىل تثبيت.
 -4جيب أن يبدى سحب التحفظ أو االعرتاض على التحفظ كتابة.
الفصل الثالث :دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت
المادة  :28دخول المعاهدات حيز التنفيذ
 -9تدخل املعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة ويف التاريخ احملددين فيها أو وفقا التفاق الدول املتفاوضة.
 -2ويف حــال عــدم وجــود مثــل هــذا الــنص أو االتفــاق تــدخل املعاهــدة حيــز التنفيــذ حاملــا يثبــت رضــا مجيــع الــدول
املتفاوضة االلتزام باملعاهدة.
 -3إذا مت رضــا الدولــة االلت ـزام باملعاهــدة يف تــاريخ الحــق لــدخوهلا حيــز التنفيــذ فــان املعاهــدة املــذكورة تصــبح نافــذة
بالنسبة هلذه الدولة يف ذلك التاريخ إال إذا نصت املعاهدة املذكورة على خالف ذلك.
 -4إن نصوص املعاهدة اليت تنظم توثيـق نصـها والتثبـت مـن رضـا الـدول االلتـزام هبـا ،وكيفيـة أو تـاريخ دخوهلـا حيـز
التنفيـذ ،والتحفظــات عليهــا ،ووظــائف جهــة اإليـداع واألمــور األخــرى الــيت تثــور حتمـا قبــل دخــول املعاهــدة حيــز
التنفيذ ،تسري اعتبارا من تاريخ اعتماد نصها.
المادة  :21التنفيـذ المـؤقت
 -9جيوز أن تسري املعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخوهلا حيز التنفيذ يف إحدى احلالتني التاليتني:
(أ) إذا نصت املعاهدة على ذلك؛ أو
(ب) إذا اتفقت الدول املتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.
 -2ما مل تنص املعاهدة أو تتفق الدول املتفاوضة على خالف ذلك ،ينتهي التنفيـذ املؤقـت ملعاهـدة أو لقسـم منهـا
بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول األخرى اليت تسري املعاهدة مؤقتا فيما بينها برغبتها يف أن ال تصـبح طرفـا يف
املعاهدة.
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الجزء الثالث  -احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها
الفصل األول :احترام المعاهدات
المادة  :26العقد شريعة المتعاقدين
كل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها حبسن نية.
المادة  :27القانون الداخلي واحترام المعاهدات
ال جيوز لطرف يف معاهدة أن حيتج بنصوص قانونه الداخلي كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة ،ال ختل هذه
القاعدة باملادة .49
الفصل الثاني :تنفيذ المعاهدات
المادة  :24عدم رجعية المعاهدات
ما مل يظهر من املعاهدة قصد مغاير أو يثبت خالف ذلك بطريقة أخرى ال تلزم نصوص املعاهدة طرفا فيها بشأن
أي تصرف أو واقعة متت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول املعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك
الطرف.
المادة  :28المجال اإلقليمي للمعاهدات
ما مل يظهر من املعاهدة قصد مغاير أو يثبت خالف ذلك بطريقة أخرى ،تلزم نصوص املعاهدة كل طرف فيها
بالنسبة لكامل إقليمه.
المادة  :39تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد
 -9مــع مراعــاة مــا جــاء يف املــادة  903مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،تتحــدد حقــوق والتزامــات الــدول األط ـراف يف
معاهدات متتابعة تتعلق مبوضوع واحد وفق الفقرات التالية.
 -2إذا نصت املعاهدة علـى أهنـا خاضـعة ألحكـام معاهـدة أخـرى سـابقة أو الحقـة ،أو أهنـا ال ينبغـي أن تعتـرب غـري
منسجمة مع مثل هذه املعاهدة فان أحكام املعاهدة األخرى املعنية هي اليت تسود.
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 -3إذا كــان كــل األطـراف يف املعاهــدة الســابقة أطرافــا كــذلك يف املعاهــدة الالحقــة دون أن تكــون املعاهــدة الســابقة
ملغاة أو معلقة طبقـا للمـادة  ،01فـإن املعاهـدة السـابقة تنطبـق فقـط علـى احلـد الـذي ال تتعـارض فيـه نصوصـها
مع نصوص املعاهدة الالحقة.
 -4إذا مل يكن أطراف املعاهدة الالحقة مجيعا أطرافا يف املعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:
(أ) يف العالقة بني الدول األطراف يف املعاهدتني تنطبق القاعدة الواردة يف الفقرة()3؛
(ب) يف العالقــة بــني دولــة طــرف يف املعاهــدتني ودولــة طــرف يف إحــداها فقــط حتكــم نصــوص املعاهــدة املشــرتكة بــني
الطرفني حقوقهما والتزاماهتما املتبادلة.
 -0لــيس يف حكــم الفقــرة ( )4مــا خيــل باملــادة  49أو بأيــة مســألة تتصــل بالقضــاء أو وقــف العمــل مبعاهــدة وفقــا
للمــادة  90أو بأيــة مســألة تتصــل باملســئولية الــيت قــد تنشــأ علــى الدولــة نتيجــة عقــدها أو تطبيقهــا ملعاهــدة ال
تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة يف مواجهة دولة أخرى يف ظل معاهدة أخرى.
الفصل الثالث :تفسير المعاهدات
المادة  :31القاعدة العامة في التفسير
 -9تفسر املعاهدة حبسن نية ووفقا للمعىن الذي يعطى أللفاظها ضمن السياق اخلاص مبوضوعها والغرض منها.
 -2باإلضافة إىل نص املعاهدة ،مبا يف ذلك الديباجة واملالحـق ،يشـتمل سـياق املعاهـدة مـن أجـل التفسـري علـى مـا
يلي:
(أ) أي اتفاق يتعلق باملعاهدة ويكون قد مت بني األطراف مجيعا مبناسبة عقدها؛
(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر ،مبناسبة املعاهدة ،وقبلتها األطراف األخرى كوثيقة هلا صلة باملعاهدة.
 -3يؤخذ يف االعتبار ،إىل جانب سياق املعاهدة ،ما يلي:
(أ) أي اتفاق الحق بني األطراف بشأن تفسري املعاهدة أو سريان نصوصها؛
(ب) أي تعامل الحق يف جمال تطبيق املعاهدة يتضمن اتفاق األطراف على تفسريها؛
(ج) أي قاعدة مالئمة من قواعد القانون الدويل قابلة للتطبيق على العالقات بني األطراف.
 -4يعطى معىن خاص للفظ معني إذا ثبت أن نية األطراف قد اجتهت إىل ذلك.
المادة  :32الوسائل التكميلية في التفسير
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ميكن اللجوء إىل وسائـل تكميلية يف التفسري ،مبا يف ذلك األعمال التحضريية للمعاهدة ومالبسات عقدها،
وذلك لتأكيد املعىن الناتج عن تطبيق املادة  39أو لتحديد معىن النص حني يكون من شأن التفسري وفقا لتلك
املادة:
(أ) أن يرتك املعىن غامضا أو غري واضح؛ أو
(ب) أن يؤدي إىل نتيجة غري منطقية أو غري مقبولة.
المادة  :33تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر
 -9إذا وثقت املعاهدة بلغتني أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما مل تـنص املعاهـدة أو يتفـق
األطراف على أنه عند االختالف يسود نص معني.
 -2ال يعتــرب نــص املعاهــدة الــذي يصــاغ بلغــة غــري اللغــات الــيت وثقــت هبــا املعاهــدة رمسيــا إال إذا نصــت املعاهــدة أو
اتفق األطراف على ذلك.
 -3يفرتض أن األلفاظ هلا نفس املعىن يف كل نص رمسي.
 -4فيما خال احلاالت اليت يسود فيها نص معـني وفقـا ألحكـام الفقـرة األوىل ،إذا أظهـرت مقارنـة النصـوص الرمسيـة
اختالفــا يف املعــىن مل يزلــه تطبيــق املــادتني  39و ،32يؤخــذ بــاملعىن الــذي يوفــق بقــدر اإلمك ــان بــني النص ــوص
املختلفة مع أخذ موضوع املعاهدة والغرض منها بعني االعتبار.
الفصل الرابع :المعاهدات والدول الغير
المادة  :38القاعدة العامة بشأن الدول الغير
ال تنشئ املعاهدة التزامات أو حقوقا للدولة الغري بدون رضاها.
المادة  :31المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير
ينشأ التزام على الدولة الغري من نص يف املعاهدة إذا قصد األطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة إلنشاء
االلتزام وقبلت الدولة الغري ذلك صراحة وكتابة.
المادة  :36المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير
 -9ينشأ حق للدولة الغري من نص يف املعاهدة إذا قصـد األطـراف فيهـا أن ميـنح الـنص هـذا احلـق إمـا للدولـة الغـري،
أو جملموعــة مــن الــدول تنتمــي إليهــا ،أو جلميــع الــدول ،ووافقــت الدولــة الغــري علــى ذلــك ،وتفــرتض املوافقــة مــا
دامت الدولة الغري مل تبد العكس ،إال إذا نصت املعاهدة على خالف ذلك.
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 -2جيـب علــى الدولـة الــيت متــارس حقـا وفقــا للفقــرة األوىل أن تتقيـد بالشــروط اخلاصــة مبمارسـته املنصــوص عليهــا يف
املعاهدة أو املوضوعة وفقا هلا.
المادة  :37إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير
 -9عندما ينشأ التزام على الدولة الغري طبقا للمادة  30ال يتم إلغاؤه أو تعديله إال برضا األطراف يف املعاهدة
والدولة الغري ما مل يثبت أهنم كانوا قد اتفقوا على خالف ذلك.
 -2عندما ينشأ حق للدولة الغري وفقا للمادة  39ال جيوز إلغاؤه أو تعديلـه مـن قبـل األطـراف يف املعاهـدة إذا ثبـت
أنه قصد به أال يكون قابال لإللغاء أو خاضعا للتعديل إال برضا الدولة الغري.
المادة  :34القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي
ليس يف املواد من  34إىل  32ما حيول دون أن تصبح قاعـدة واردة يف معاهـدة ملزمـة للدولـة الغـري باعتبارهـا قاعـدة
عرفية من قواعد القانون الدويل معرتف هلا هبذه الصفة.

الجزء الرابع  -تعديل المعاهدات
المادة  :38القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات
جي ــوز أن تعــدل املعاهــدة باتفــاق أطرافهــا .وتســري علــى ه ــذا االتفــاق القواعــد ال ـواردة يف اجل ــزء الثــاين م ــا مل ت ــنص
املعاهدة على غري ذلك.
المادة  :89تعديل المعاهدات الجماعية
 -9ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك ،تسري على تعديل املعاهدات اجلماعية الفقرات التالية.
 -2جيــب إخطــار كــل الــدول املتعاقــدة بــأي اقـرتاح يســتهدف تعــديل املعاهــدة اجلماعيــة فيمــا بــني األط ـراف مجيعــا،
ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأيت:
(أ) القرار اخلاص باإلجراء الواجب اختاذه بشأن هذا االقرتاح؛
(ب) املفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل املعاهدة.
 -3لكل دولة من حقها أن تصبح طرفا يف املعاهدة أن تصبح طرفا يف املعاهدة بعد تعديلها.
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 -4ال يلــزم االتفــاق املعــدل أيــة دولــة تكــون طرفــا يف املعاه ــدة وال تصــبح طرفــا يف االتفــاق املعــدل ،وتطبــق املــادة
()4(30ب) بالنسبة إىل هذه الدولة.
 -0ما مل تعرب عن نية مغايرة ،تعترب أية دولة تصبح طرفا يف املعاهدة بعد دخول االتفاق املعدل حيز النفاذ:
(أ) طرفا يف املعاهدة كما عدلت؛
(ب) طرفا يف املعاهدة غري املعدلة يف مواجهة أي طرف يف املعاهدة مل يلتزم باالتفاق املعدل.
المادة  :81االتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط
 -9جيوز لطرفني أو أكثر يف معاهدة مجاعية عقد اتفاق بتعديل املعاهدة فيما بينها فقط وذلك:
(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصا عليها يف املعاهدة؛ أو
(ب) إذا كان هذا التعديل غري حمظور يف املعاهدة وكان:
" "9ال يؤثر يف متتع األطراف األخرى حبقوقها أو يف قيامها بالتزامها مبوجب املعاهدة؛
" "2ال يتعلق بنص يكون اإلخالل به غري متسق مع التنفيذ الفعال ملوضوع املعاهدة والغرض منها ككل.
 -2مــا مل تــنص املعاهــدة علــى خــالف ذلــك يف احلالــة الــيت ختضــع حلكــم الفقــرة (9أ) ،فــان علــى األط ـراف املعنيــة
إخطار األطراف األخرى بنيتها يف عقد االتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا االتفاق.

الجزء الخامس  -بطالن المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها
الفصل األول :نصوص عامة
المادة  :82صحة المعاهدات واستمرار نفاذها
 -9ال جيوز الطعن يف صحة املعاهدة أو يف رضا الدولة االلتزام هبا إال عن طريق إعمال هذه االتفاقية.
 -2ال جي ــوز انقض ــاء املعاه ــدة أو إلغاؤه ــا أو االنس ــحاب ط ــرف منه ــا إال كنتيج ــة ألعم ــال نص ــوص املعاه ــدة أو
نصوص هذه االتفاقية .تطبق القاعدة ذاهتا على إيقاف العمل باملعاهدة.
المادة  :83االلتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة
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ليس من شان بطالن املعاهدة ،أو انقضائها أو إلغائها ،أو انسحاب طرف منها ،أو إيقاف العمل هبا ،كنتيجة
ألعمال هذه االتفاقية أو نصوص املعاهدة ،املساس بواجب أية دولة يف أن تنفذ أي التزام مقرر يف املعاهدة تكون
خاضعة له مبوجب القانون الدويل بصورة مستقلة عن املعاهدة.
المادة  :88جواز الفصل بين نصوص المعاهدة
 -9ال جيــوز ممارســة حــق الطــرف املنصــوص عليــه يف املعاهــدة أو املرتتــب مبوجــب املــادة  09بإلغائهــا أو االنســحاب
منها أو إيقاف العمل هبا إال بالنسبة للمعاهدة ككل ما مل تنص أو يتفق األطراف على غري ذلك.
 -2ال جيوز االستناد إىل ما تقرره هـذه االتفاقيـة بشـأن إبطـال املعاهـدة أو انقضـائها أو االنسـحاب منهـا أو إيقـاف
العمل هبا إال بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو املادة .90
 -3إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فال جيوز االستناد إليه إال فيما خيص هذه البنود وبالشروط اآلتية:
(أ) أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية املعاهدة؛
(ب) أن يتبني من املعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود مل يكن سببا أساسيا يف رضـا الطـرف أو
األطراف األخرى االلتزام باملعاهدة ككل؛
(ج) أن ال يكون استمرار تطبيق بقية املعاهدة جمحفا.
 -4يف احلاالت اخلاضعة للمادتني  ،41و 00جيـوز للدولـة الـيت حيـق هلـا االحتجـاج بالتـدليس أو اإلفسـاد أن تفعـل
ذلك ،أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو  -مع مراعاة ما جاء يف الفقرة  - 3بالنسبة لبنود معينة فقط.
 -0يف احلاالت اخلاضعة للمواد  ،09و ،02و 03ال جيوز الفصل بني نصوص املعاهدة.
المادة  :81فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو االنسحاب منها أو
إيقاف العمل بها
ليس للدولة ،بعد وقوفها على الوقائع ،أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال املعاهدة أو انقضائها أو لالنسحاب
منها أو إيقـاف العمـل هبا طبقـا للمواد من  49إىل  00أو املـادتني  ،90و 92يف إحدى احلالتني اآلتيتني:
(أ) إذا وافقت صراحة على أن املعاهدة صحيحة أو أهنا ما تزال نافذة أو أن العمل هبا مستمر ،حبسب احلال؛ أو
(ب) إذا اعتربت بسبب سلوكها أهنا قبلت بصحة املعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل حبسب احلال.
الفصل الثاني :بطالن المعاهدات
المادة  :86نصوص القانون الداخلي بشأن االختصاص بعقد المعاهدات
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 -9ليس للدولة أن حتتج بأن التعبـري عـن رضـاها االلتـزام باملعاهـدة قـد مت باملخالفـة حلكـم يف قانوهنـا الـداخلي يتعلـق
باالختصــاص بعقــد املعاهــدات كســبب إلبطــال هــذا الرضــا إال إذا كانــت املخالفــة بينــة وتعلقــت بقاعــدة أساســية
من قواعد القانون الداخلي.
 -2تعتــرب املخالفــة بينــة إذا كانــت واضــحة بصــورة موضــوعية أليــة دولــة تتصــرف يف هــذا الشــأن وفــق التعامــل املعتــاد
وحبسن نية.
المادة  :87القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة
إذا كانت سلطة املمثل يف التعبري عن رضا الدولة االلتزام مبعاهدة ما خاضعة لقيد معني فال جيوز االحتجاج
بإغفال املمثل مراعاة هذا القيد كسبب إلبطال ما عرب عنه من رضا إال إذا كانت الدول املتفاوضة األخرى قد
أخطرت بالقيد قبل قيام املمثل بالتعبري عن هذا الرضا.
المادة  :84الغلط
 -9جيــوز للدولــة االحتجــاج بــالغلط يف املعاهــدة كســبب إلبطــال رضــاها االلتـزام هبــا إذا تعلــق الغلــط بواقعــة أو حالــة
اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد املعاهدة وكانت سببا أساسيا يف رضاها االلتزام هبا.
 -2ال تنطبق الفقرة( )9إذا كانت الدولة املعنية قد أسهمت بسلوكها يف الغلط أو كانت الظروف قـد جعلـت هـذه
الدولة على علم باحتمال وقوعه.
 -3ال يؤثر الغلط املتعلق فقط بألفاظ املعاهدة ،على صحتها .وتطبق يف هذه احلالة أحكام املادة .21
المادة  :88التدليس
جيوز للدولة اليت عقدت املعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن حتتج بالتدليس كسبب إلبطال رضاها
االلتزام باملعاهدة.
المادة  :19إفساد ممثل الدولة
إذا مت التوصل إىل تعبري الدولة عن رضاها االلتزام باملعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه جيوز لتلك الدولة أن حتتج باإلفساد كسبب إلبطال رضاها االلتزام باملعاهدة.
المادة  :11إكراه ممثل الدولة
ليس لتعبري الدولة عن رضاها االلتزام مبعاهدة والذي مت التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو هتديدات
موجهة ضده أي أثر قانوين.
62

المادة  :12إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة
تكون املعاهدة باطلة إذا مت التوصل إىل عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة خمالفة ملبادئ القانون
الدويل املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة.
المادة  :13المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)
تكون املعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدويل .ألغراض
هذه االتفاقية يقصد بالقاعدة اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل القاعدة املقبولة واملعرتف هبا من قبل اجملتمع
الدويل ككل على أهنا القاعـدة اليت ال جيوز اإلخالل هبا واليت ال ميكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد
العامة للقانون الدويل هلا ذات الطابع.
الفصل الثالث :انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها
المادة  :18انقضاء المعاهدة أو االنسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها
جيوز أن يتم انقضاء املعاهدة أو انسحاب طرف منها:
(أ) وفقا لنصوص املعاهدة؛ أو
(ب) يف أي وقت برضا مجيع أطرافها بعد التشاور مع الدول املتعاقدة األخرى.
المادة  :11انخفاض عدد األطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ
ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك ،ال تنقضي املعاهدة اجلماعية جملرد أن عدد األطراف فيها قد اخنفض عن
احلد الضروري لدخوهلا حيز التنفيذ.
المادة  :16نقض أو االنسحاب من معاهدة ال تتضمن نص ينظم االنقضاء أو النقض أو االنسحاب
 -9ال تكون املعاهدة اليت ال حتتوي علـى نـص بشـأن انقضـائها أو نقضـها أو االنسـحاب منهـا خاضـعة للـنقض أو
االنسحاب إال:
(أ) إذا ثبت أن نية األطراف قد اجتهت حنو إقرار إمكانية النقض أو االنسحاب؛ أو
(ب) إذا كان حق النقض أو االنسحاب مفهوما ضمنا من طبيعة املعاهدة.
 -2عل ــى الط ــرف الراغ ــب يف نق ــض املعاه ــدة أو االنس ــحاب منه ــا عم ــال ب ــالفقرة ( )9أن يفص ــح ع ــن نيت ــه ه ــذه
بإخطار مدته أثىن عشر شهرا على األقل.
63

المادة  :17إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها
جيوز إيقاف العمل باملعاهدة بالنسبة جلميع أطرافها أو لطرف معني فيها:
(أ) وفقا لنصوص املعاهدة؛ أو
(ب) يف أي وقت ،برضا مجيع األطراف وبعد التشاور مع الدول املتعاقدة األخرى.
المادة  :14إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض األطراف فقط
 -9جيوز لطرفني أو أكثر يف معاهدة مجاعية أن يعقدوا اتفاقا بإيقـاف العمـل بنصـوص املعاهـدة بصـورة مؤقتـة وفيمـا
بينهم فقط وذلك:
(أ) إذا نص على إمكان هذا اإليقاف يف املعاهدة؛ أو
(ب) إذا كان هذا اإليقاف غري حمظور باملعاهدة ،وبشرط:
" "9أن ال يؤثر يف متتع األطراف األخرى حبقوقها أو قيامها بالتزاماهتا يف ظل املعاهدة؛
" "2أال يكون متعارضا مع موضوع املعاهدة والغرض منها.
 -2فيما عدا احلالة اليت حتكمها الفقرة (9أ) وما مل تـنص املعاهـدة علـى خـالف ذلـك ينبغـي علـى األطـراف املعنيـة
إخطار األطراف األخرى بنيتها يف عقد االتفاق وبنصوص املعاهدة اليت تزمع إيقاف العمل هبا.
المادة  :18انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة الحقة
 -9تعتــرب املعاهــدة منقضــية إذا عقــد مجيــع أطرافهــا معاهــدة الحقــة تتعلــق بــذات املوض ــوع وحتقــق أحــد الش ــرطني
اآلتيني:
(أ) ظهــر يف املعاهــدة الالحقــة أو ثبــت بطريقــة أخــرى أن األطـراف قــد قصــدت أن يكــون املوضــوع حمكومــا هبــذه
املعاهدة؛ أو
(ب) كانــت نصــوص املعاهــدة الالحقــة غــري متمشــية مــع نصــوص املعاهــدة األســبق لدرجــة ال ميكــن معهــا تطبيــق
املعاهدتني يف الوقت ذاته.
 -2تعترب املعاهـدة األسـبق قـد أوقـف تطبيقهـا إذا ظهـر مـن املعاهـدة أو ثبـت بطريقـة أخـرى أن نيـة األطـراف كانـت
كذلك.
المادة  :69انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة اإلخالل بها
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 -9اإلخالل اجلوهري باملعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها خيول الطرف اآلخـر االحتجـاج بـه كسـبب النقضـائها
أو إليقاف العمل هبا كليا أو جزئيا.
 -2خيول اإلخالل اجلوهري باملعاهدة اجلماعية من قبل أحد أطرافها:
(أ) األطراف باتفاق مجاعي فيما بينها إيقاف العمل باملعاهدة كليا أو جزئيا أو إهنائها:
" "9إما يف العالقات بينهم وبني الدولة املخلة؛ أو
" "2فيما بني مجيع األطراف.
(ب) الطــرف املتــأثر مــن هــذا اإلخــالل بصــورة خاصــة االحتجــاج بــه كســبب إليقــاف العمــل باملعاهــدة كليــا أو
جزئيا يف العالقات بينه وبني الدولة املخلة.
(ج) أي طــرف آخــر عــدا الدولــة املخلــة االحتجــاج بــاإلخالل كســبب إليقــاف العمــل باملعاهــدة كليــا أو جزئيــا
بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة املعاهدة أن يغـري اإلخـالل اجلـوهري بنصوصـها مـن قبـل أحـد أطرافهـا
تغيريا جذريا يف مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته يف ظل املعاهدة.
 -3ألغراض هذه املادة يشتمل اإلخالل اجلوهري على ما يلي:
(أ) التنصل من املعاهدة مبا ال جتيزه هذه االتفاقية ،أو
(ب) خمالفة نص أساسي لتحقيق موضوع املعاهدة والغرض منها.
 -4ال ختل الفقرات السابقة بأي نص يف املعاهدة يسري عند اإلخالل بأحكامها.
 -0ال تنطبق أحكام الفقرات  9إىل  3على األحكام املتعلقـة حبمايــة اإلنسـان املنصـوص عنهـا يف املعاهـدات ذات
الطــابع اإلنســاين وخباصــة األحكــام الــيت حتظــر أي شــكل مــن أشــكال االنتقــام مــن األشــخاص احملميــني مبوجــب
هذه املعاهدات.
المادة  :61ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيالً
 -9جي ــوز للط ــرف يف املعاه ــدة االحتج ــاج باس ــتحالة تنفي ــذها كس ــبب النقضائ ــها أو االنس ــحاب منه ــا إذا جنم ــت
االســتحالة عــن زوال أو هــالك أمــر ال يســتغين عنــه لتنفيــذها .أمــا إذا كانــت االســتحالة مؤقتــة فيجــوز االحتجــاج
هبا كأساس إليقاف العمل باملعاهدة فقط.
 -2ال جيــوز للطــرف يف املعاهــدة االحتجــاج باســتحالة التنفيــذ كســبب النقضــائها أو االنســحاب منهــا إذا كانــت
االس ــتحالة نامج ــة ع ــن إخ ــالل ذل ــك الط ــرف بالتزامات ــه مبوج ــب املعاه ــدة أو أي التـ ـزام دويل آخ ــر يق ــع علي ــه يف
مواجهة أي طرف آخر يف املعاهدة.
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المادة  :62التغيير الجوهري في الظروف
 -9ال جيــوز االحتجــاج بــالتغيري اجلــوهري غــري املتوقــع يف الظــروف الــيت كانــت ســائدة عنــد عقــد املعاهــدة كأســاس
النقضائها أو االنسحاب منها إال بتحقق الشرطني اآلتيني:
(أ) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سببا رئيسيا لرضا األطراف االلتزام باملعاهدة؛ و
(ب) أن يكون من شأن التغيـري أن يبـدل بصـورة جذريـة يف مـدى االلتزامـات الـيت مـا زال مـن الواجـب القيـام هبـا
مبوجب املعاهدة.
 -2ال جيــوز االحتجــاج بــالتغيري اجلــوهري يف الظــروف كأســاس النقضــاء املعاهــدة أو االنســحاب منهــا يف إحــدى
احلالتني اآلتيتني:
(أ) إذا كانت املعاهدة تنشئ حدودا؛ أو
(ب) إذا كــان التغيــري اجلــوهري يف الظــروف نــاجتا عــن إخــالل الطــرف الــذي يتمســك بــه إمــا بــالتزام يقــع عليــه يف
ظل املعاهدة أو بأي التزام دويل آخر مستحق لطرف آخر يف املعاهدة.
 -3إذا كان للطرف ،طبقا للفقـرات السـابقة ،أن يتمسـك بـالتغيري اجلـوهري يف الظـروف كأسـاس النقضـاء املعاهـدة
أو االنسحـاب منها فيجوز له أيضا التمسك بالتغيري كأساس إليقاف العمل باملعاهدة.
المادة  :63قطع العالقات الدبلوماسية أو القنصلية
ال يؤثر قطع العالقات الدبلوماسية أو القنصلية بني أطراف املعاهدة على العالقات القانونية بينها مبوجب املعاهدة
إال بالقدر الذي يكون به وجود العالقات الدبلوماسية أو القنصلية ضروريا لسريان املعاهدة.
المادة  :68ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)
إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدويل فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة
وتنقضي.
الفصل الرابع :اإلجراءات
المادة  :61اإلجراءات الواجبة اإلتباع في حاالت بطالن المعاهدة أو انقضائها أو االنسحاب منها أو
إيقاف العمل بها
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 -9على الطرف الذي حيتج ،بعيـب يف رضـاه االلتـزام باملعاهــدة أو بسـبب للطعـن يف صـحة املعاهـدة أو النقضـائها
أو االنســحاب منهــا أو إيقــاف العمــل هبــا مبوجــب نصــوص هــذه االتفاقيــة أن خيطــر األطـراف األخــرى بادعائــه.
وجيب أن يبـني اإلجراء املقرتح اختاذه بالنسبة إىل املعاهدة وأسبابه.
 -2إذا انقض ــت ف ــرتة ال تق ــل ،إال يف ح ــاالت الض ــرورة اخلاص ــة ،ع ــن ثالث ــة أش ــهر بع ــد اس ــتالم األخط ــار دون أن
يصدر اعرتاض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل األخطار أن يقوم بـاإلجراء الـذي اقرتحـه بالطريقـة
املنصوص عنها يف املادة .92
 -3أما إذا صدر اعرتاض عن أي طرف آخر فان على األطراف أن يسـعوا إلجيـاد تسـوية عـن طريـق الوسـائل املبينـة
يف املادة  33من ميثاق األمم املتحدة.
 -4ليس يف الفقرات املتقدمة ما يؤثر يف حقوق والتزامات األطراف طبقـا أليـة نصـوص نافـذة تلـزمهم بشـأن تسـوية
املنازعات.
 -0مع عدم اإلخالل حبكم املادة  40فان عدم قيـام دولـة باألخطـار املنصـوص عليـه يف الفقـرة ( )9ال حيـول بينهـا
وبني القيام ردا على أي طرف آخر يطلب تنفيذ املعاهـدة أو يدعي اإلخالل هبا.
المادة  :66إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق
إذا مل يتم التوصل إىل تسوية ما مبوجب أحكام الفقرة  3من املادة  90يف ظرف  92شهرا تلي تاريخ صدور
االعرتاض؛ ينبغي إتباع اإلجراءات اآلتية:
(أ) جيوز ألي من األطراف يف نـزاع يتصـل بتطبيـق أو تفسـر املـادتني  03أو  94أن يقدمـه كتابـة إىل حمكمـة العـدل
الدوليـة بغية استصدار حكم فيه ،إال إذا اتفقت األطراف برضاها املتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛
(ب) جيــوز ألي مــن األط ـراف يف ن ـزاع يتعلــق بتطبيــق أو تفســري أي مــادة أخــرى مــن م ـواد اجل ـزء اخلــامس مــن هــذه
االتفاقي ــة أن حي ــرك اإلجـ ـراءات احمل ــددة يف ملحقه ــا وذل ــك بتقدمي ــه طلب ــا هب ــذا املع ــىن إىل األم ــني الع ــام لألم ــم
املتحدة.
المادة  :67وثائق إعالن بطالن المعاهدة أو انقضائها أو االنسحاب منها أو إيقاف العمل بها
 -9األخطار املنصوص عليه يف املادة  90الفقرة ( )9جيب أن يكون مكتوبا.
 -2أي إجـ ـراء ب ــإعالن بط ــالن املعاه ــدة ،أو انقض ــائها أو االنس ــحاب منه ــا أو إيق ــاف العم ــل هب ــا وفق ــا لنص ــوص
املعاهــدة أو للفق ـرات  2أو  3مــن املــادة  90جيــب أن يــتم بوثيقــة ترســل إىل األط ـراف األخــرى – إذا مل تكــن
الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولـة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية فانـه جيـوز مطالبـة ممثـل الدولـة الـيت أبلغهـا
بإبـراز وثيقة التفويض الكامل.
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المادة  :64إلغاء اإلخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين  ،61و67
جيوز إلغاء اإلخطار أو الوثيقة املنصوص عليهما يف املادتني  90أو  92يف أي وقت قبل أن تنتجا آثارمها.
الفصل الخامس :آثار بطالن المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها
المادة  :68آثار بطالن المعاهدة
 -9املعاهدة اليت تأسس بطالهنا مبوجب هذه االتفاقية تعترب الغيه .ليس لنصوص املعاهدة امللغية قوة قانونية.
 -2على أنه إذا متت تصرفات استنادا إىل هذه املعاهدة:
(أ) فلكــل طــرف أن يطلــب مــن الطــرف اآلخــر أن ينشــئ بقــدر اإلمك ــان يف عالقاهتمــا املتبادلــة الوضــع الــذي
سيوجد لو مل تكن التصرفات قد متت؛
(ب) ال تعترب التصرفات اليت متت حبسن نية قبل الدفع بالبطالن غري مشروعة جملرد بطالن املعاهدة.
 -3يف احل ـ ــاالت املنص ـ ــوص عليه ـ ــا يف املـ ـ ـواد  ،41أو  ،00أو  ،09أو  ،02ال تطب ـ ــق الفق ـ ــرة ( )2بالنس ـ ــبة إىل
الطرف الذي ميكن أن ينسب إليه التدليس أو اإلفساد أو ممارسة اإلكراه.
 -4يف حالة بطالن رضـا دولـة مـا االلتـزام باملعاهـدة اجلماعيـة تسـري القواعـد السـابقة يف العالقـات بـني تلـك الدولـة
واألطراف األخرى يف املعاهدة.
المادة  :79آثار انقضاء المعاهدة
 -9ما مل تنص املعاهدة أو يتفق األطراف على خالف ذلك فان انقضاء املعاهدة وفقا ألحكام هذه االتفاقية:
(أ) حيل األطراف من أي التزام باالستمرار يف تنفيذ املعاهدة.
(ب) ال يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوين لألطراف نشأ نتيجة تنفيذ املعاهدة قبل انقضائها.
 -2إذا نقضت دولة معاهـدة مجاعيـة أو انسـحبت منهـا تنطبـق الفقـرة ( )9علـى العالقـات بـني هـذه الدولـة والـدول
األخرى األطراف يف املعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو االنسحاب.
المادة  :71آثار بطالن المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
 -9يف حالة املعاهدة اليت تعترب باطلة مبوجب املادة  03يكون على األطراف:
(أ) أن تزيــل بقــدر اإلمكــان أثــار أي تصــرف مت االســتناد فيــه إىل أي نــص يتعــارض مــع قاعــدة آمــرة مــن القواعــد
العامة للقانون الدويل؛
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(ب) أن جتعل عالقاهتا املتبادلة متفقة مع القاعدة اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل.
 -2يف حالة املعاهدة اليت تصبح باطلة ومنقضية وفقا للمادة  94يرتتب على انقضاء املعاهدة:
(أ) حتلل األطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ املعاهدة؛
(ب) عدم التـأثري يف أي حـق أو التـزام أو مركـز قـانوين لألطـراف نشـأ مـن تنفيـذ املعاهـدة قبـل انقضـائها ،ويكـون
مــن املمكــن االســتمرار يف صيان ــة ه ــذه احلقــوق وااللتزامــات واملراك ــز وذلــك بالقــدر الــذي ال يتعــارض مــع
قاعدة آمرة أو القواعد العامة للقانون الدويل.
المادة  :72آثار إيقاف العمل بالمعاهدة
 -9مــا مل تــنص املعاهــدة أو يتفــق األط ـراف علــى خــالف ذلــك فــان إيقــاف العمــل باملعاهــدة مبوجــب نصوصــها أو
وفقا هلذه االتفاقية ينتج اآلثار اآلتية:
(أ) حي ــل األطـ ـراف ال ــيت مت إيق ــاف العم ــل باملعاه ــدة فيم ــا بينه ــا م ــن االلتـ ـزام بتنفي ــذها يف عالقاهت ــا خ ــالل ف ــرتة
اإليقاف؛
(ب) ال يؤثر خبالف ذلك على العالقات القانونية اليت أنشأهتا املعاهدة بني األطراف.
 -2ميتنع األطراف خالل فرتة اإليقاف عن التصرفات اليت من شأهنا إعاقة استئناف العمل باملعاهدة.

الجزء السادس  -نصوص متفرقة
المادة  :73حاالت التوارث الدولي ،ومسئولية الدولة ،ونشوب القتال
ال تفتئت أحكام هذه االتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إىل معاهدة نتيجة التوارث بني الدول ،أو املسئولية
الدولية للدولة ،أو نتيجة لنشوب القتال بني الدول.
المادة  :78العالقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات
ال حيول قطع أو عدم وجود عالقات دبلوماسية أو قنصلية بني دولتني أو أكثر دون سريان املعاهدة .وال يؤثر
سريان املعاهدة يف ذاته على وضع العالقات الدبلوماسية أو القنصلية بني الدول املعنية.
المادة  :71حالة الدولة المعتدية
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ال ختل أحكام هذه االتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة ميكن أن يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابري
اختذت وفقا مليثاق األمم املتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.

الجزء السابع  -جهات اإليداع ،واإلخطارات ،والتصحيحات ،والتسجيل
المادة  :76جهات إيداع المعاهدات
 -9جيــوز أن حتــدد جهــة إيــداع املعاهــدة مــن قبــل الــدول املتفاوضــة إمــا يف املعاهــدة ذاهتــا أو بطريقــة أخــرى .وتكــون
جهة اإليـداع دولة أو أكثر ،أو منظمة دولية أو الرئيس اإلداري للمنظمة.
 -2وظــائف جهــة إيــداع املعاهــدة ذات طــابع دويل ،وتلتــزم هــذه اجلهــة بــالتزام احليــاد يف القيــام مبهامهــا .وعلــى حنــو
خاص فيما يتعلق بكون املعاهـدة مل تـدخل حيــز التنفيـذ بـني األطـراف أو إذا مـا نشـأ بـني دولـة مـا ودولـة أخـرى
خالف حول قيام األخرية مبمارسة وظائفها.
المادة  :77وظائف جهات اإليداع
 -9ما مل تنص املعاهدة أو تتفق الدول املتعاقدة على خالف ذلك تشتمل وظائف جهة اإليداع بصورة خاصة:
(أ) حفظ النسخة األصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛
(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص األصلي وإعـداد أي نص آخـر للمعاهـدة بلغـات إضـافية علـى النحـو املقـرر
يف املعاهدة وإرسال هذه النسخ إىل األطراف والدول اليت من حقها أن تصبح أطرافا يف املعاهدة؛
(ج) استالم أية توقيعات على املعاهدة وكذلك استالم وحفظ أية وثائق أو إخطارات أو مراسالت تتصل هبا؛
(د) فحص ما إذا كان التوقيـع أو الوثيقـة أو اإلخطـار أو املراسـلة املتعلقـة باملعاهـدة صـحيحة وبالصـيغة املناسـبة،
ولفت انتباه الدولة املعنية إذا ما اقتضى األمر إىل ذلك؛
(ه ــ) إبــالغ األط ـراف والــدول الــيت م ــن حقهــا أن تص ــبح أطراف ــا يف املعاهــدة بالتص ــرفات واإلخطــارات املتعلق ــة
باملعاهدة؛
(و) إب ــالغ ال ــدول ال ــيت م ــن حقه ــا أن تص ــبح أطراف ــا يف املعاه ــدة عندمـ ــا تتلق ــى باالس ــتالم أو اإلي ــداع وث ــائق
التصديق أو االنضمام أو القبول أو املوافقة املشرتطة لدخول املعاهدة حيز التنفيذ؛
(ز) تسجيل املعاهدة لدى األمانة العامة لألمم املتحدة؛
(ح) تنفيذ االلتزامات املبينة يف نصوص أخرى من هذه االتفاقية.
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 -2إذا ظهر خالف بني دولة ما وجهة اإليداع حول قيام هذه األخرية بوظائفهـا فعلـى هـذه اجلهـة أن ختطـر بـذلك
الدول املوقعـة والدول املتعاقدة ،أو اهليئة املختصة يف املنظمة الدولية املعنية إذا كان ذلك مناسبا.
المادة  :74اإلخطارات والمراسالت
ما مل تنص املعاهدة أو هذه االتفاقية على خالف ذلك جيب إتباع القواعد اآلتية بشأن أية إخطارات أو
مراسالت تطبيقا هلذه االتفاقية:
(أ) إذا مل تكن هناك جهة إيداع توجه املراسالت مباشرة إىل الدول املقصودة هبا أما إذا وجدت جهـة إيـداع فرتسـل
إليها؛
(ب) تعت ــرب املراس ــالت ق ــد مت ــت م ــن جان ــب الدول ــة ال ــيت تق ــوم هب ــا عن ــد وص ــوهلا إىل الدول ــة املقص ــودة هب ــا أو عن ــد
استالمها من جانب جهة اإليداع حبسب احلال؛
(ج) إذا كانــت املراســالت قــد أرســلت إىل جهــة اإليــداع فإهنــا ال تعتــرب قــد ســلمت إىل الدولــة املقصــودة هبــا إال مــن
تاريخ إبالغ تلك اجلهة هلذه الدولة هبا طبقا حلكم املادة (22هـ).
المادة  :78تصحيح األخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها
 -9إذا اتفقت الدول املوقعة والدول املتعاقدة األخرى يف معاهدة بعد توقيعهـا علـى احتوائهـا خطـأ مـا يصـحح هـذا
اخلطأ بإحدى الطرائق اآلتية ما مل يتفق على خالف ذلك:
(أ) إجراء التصحيح الالزم يف النص وتوقيعه باألحرف األوىل من قبل املمثلني املعتمدين وفقا لألصول؛ أو
(ب) وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح املتفق على إجرائه؛ أو
(ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات اإلجراء الذي اتبع يف وضع النص األصلي.
 -2إذا كانــت املعاهــدة قــد أودعــت لــدى جهــة معينــة فــان علــى هــذه اجلهــة إخطــار الــدول املوقعــة والــدول املتعاقــدة
باخلطأ وباقرتاح تصحيحه وحتديد فرتة زمنية مالئمة ميكن خالهلا إثارة اعرتاض على التصحيح املقرتح.
(أ) فــإذا انقضــت هــذه الفــرتة دون صــدور أي اع ـرتاض تقــوم جهــة اإليــداع بــإجراء التصــحيح وتوقيعــه بــاألحرف
األوىل علــى الــنص وبإعــداد ضــبط بالتصــحيح ترســل نســخة منــه إىل األط ـراف والــدول الــيت مــن حقهــا أن
تصبح أطرافا يف املعاهدة.
(ب) أمـا إذا صـدر اعـرتاض معــني علـى التصـحيح املقــرتح فتقـوم جهـة اإليـداع بإرســال هـذا االعـرتاض إىل الــدول
املوقعة والدول املتعاقدة.
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 -3تنطبق القواعد الواردة يف الفقرتني  ،9و 2أيضا يف احلالة اليت يكون النص فيها قـد وثق بلغتني أو أكثر ويظهـر
عدم تطابق بني النصوص تتفق الدول املوقعة والدول املصححة على وجوب تصحيحه.
 -4حيل النص املصحح حمل النص املعيب تلقائيا ما مل تقرر الدول املوقعة والدول املتعاقدة غري ذلك.
 -0تبلغ األمانة العامة لألمم املتحدة بالتصحيح اجلاري على نص املعاهدة املسجلة لديها.
 -9إذا اكتشف اخلطأ يف نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة اإليداع بإعـداد ضـبط يبـني التصـحيح وترسـل نسـخة
إىل الدول املوقعة والدول املتعاقدة.
المادة  :49تسجيل ونشر المعاهدات
 -9ترسل املعاهدات بعد دخوهلا حيز التنفيذ إىل األمانة العامة لألمم املتحدة لتسجيلها وحفظها حبسب احلال،
وكذلك لنشرها.
 -2يشكل حتديد جهة اإليداع تفويضا هلا بالقيام باألعمال املذكورة يف الفقرة السابقة.

الجزء الثامن  -النصوص الختامية
المادة  :41توقيع هذه االتفاقية
تكون هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحـدة أو الوكاالت املتخصصة أو يف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو األطراف يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية وكذلك ألية دولة تدعوها
اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتكون طرفا يف هذه االتفاقية وفق الرتتيب التايل :حىت  30تشرين الثاين/نوفمرب
 9191يف وزارة اخلارجية االحتادية جلمهورية النمسا ،وبعد ذلك حىت  30نيسان/أبريل  9120يف مقر األمم
املتحدة بنيويورك.
المادة  :42التصديق على هذه االتفاقية
ختضع هذه االتفاقية للتصديق .وتودع وثائق التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
المادة  :43االنضمام إلى هذه االتفاقية
تبقــى هــذه االتفاقيــة مفتوحــة لالنضــمام مــن قبــل أيــة دولــة تنتمــي إىل أي مــن الفئــات املــذكورة يف املــادة  ،29وتــودع
وثائق االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة.
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المادة  :48دخول االتفاقية حيز التنفيذ
 -9ت ــدخل ه ــذه االتفاقي ــة حي ــز التنفي ــذ يف الي ــوم الثالث ــني الت ــايل إلي ــداع وثيق ــة التص ــديق أو االنض ــمام اخلامس ــة
والثالثني.
 -2تصــبح هــذه االتفاقيــة نافــذة بالنســبة لكــل دولــة تصــدق عليهــا أو تنضــم إليهــا بعــد إيــداع وثيقــة التصــديق أو
االنضمام اخلامسة والثالثني يف اليوم الثالثني التايل إليداع وثيقة التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
المادة  :41النصوص الرسمية لهذه االتفاقية
يودع أصل هذه االتفاقية اليت تعتبـر نصوصها احملررة باللغات الصينية واإلجنليزية والفرنسية والروسية واألسبانية
متساوية يف حجيتها لدى األمني العام لألمم املتحدة.
وإثباتا لذلك ،قام املوقعون أدناه ،املفوضون حسب األصول ،بإمضاء هذه االتفاقية.
اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.

ملحق
 -9يعــد األمــني العــام لألمــم املتحــدة وحيفــظ لديــه قائمــة مــوفقني تتــألف مــن فقهــاء قــانونيني مــؤهلني .وهلــذه الغايــة
تــدعى كــل دولــة عضــو يف األمــم املتحــدة أو طــرف يف هــذه االتفاقيــة إىل تســمية مــوفقني اثنــني .وتتــألف القائمــة
مــن أمســاء األشــخاص الــذين يــتم تســميتهم علــى هــذا النحــو .وتكــون مــدة املوفــق ،مبــا يف ذلــك مــدة أي موفــق
يسمى مللء شـاغر طـارئ مخـس سـنوات قابلـة للتجديـد .ويواصـل املوفـق الـذي تنتهـي مدتـه أداء أي وظيفـة كـان
قد اختري هلا مبوجب الفقرة التالية.
 -2حني يقدم طلب إىل األمني العام وفقـا للمـادة  99يقـوم هـذا األخـري بتقـدمي النـزاع إىل جلنـة توفيـق تشـكل علـى
النحو التايل:
ختتار الدولة أو الدول اليت تشكل أحد أطراف النزاع:
(أ) موفقــا واحــدا مــن جنســية تلــك الدولــة أو إحــدى تلــك الــدول ،وجيــوز أن خيتــار أو أن ال خيتــار مــن القائمــة
املشار إليها يف الفقرة ()9؛ و
(ب) موفقــا ل ــيس م ــن جنس ــية تل ــك الدول ــة أو إح ــدى تلــك ال ــدول خيت ــار م ــن القائم ــة املش ــار إليه ــا يف الفق ــرة
السابقة.
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ختت ــار الدولــة أو الــدول الــيت تشــكل الطــرف اآلخــر يف الن ـزاع مــوفقني اثن ــني بالطريقــة ذاهتــا .وجيــب أن يــتم
تعيــني امل ــوفقني األربعــة م ــن قبــل األط ـراف خــالل س ــتني يومــا مــن التــاريخ ال ــذي يتســلم فيــه األمــني الع ــام
الطلب.
يقوم املوقوفون األربعة ،خالل ستني يوما من تاريخ تعيني آخرهم بتعيني موفق خامس كرئيس للجنة خيتار
من القائمة ويكون هو الرئيس.
إذ مل يتم تعيني الرئيس أو أي من املوفقني اآلخرين خالل املدة املذكورة أعاله ،يتوىل األمني العام القيام
بتعيينهم خالل الستني يوما التالية النقضاء تلك املدة .وميكن لألمني العام أن يعني الرئيس إما من بني
األمساء الواردة يف القائمة أو من بني أعضاء جلنة القانون الدويل .وجيوز متديد أي من املدد اليت جيب
إجراء التعيينات خالهلا ،باالتفاق بني أطراف النزاع.
ميأل أي شاغر يف عضوية اللجنة بالطريقة املقررة بالنسبة للتعيني األصلي.
 -3تضــع جلنــة التوفيــق نظامهـا الــداخلي .وجيــوز للجنــة برضــا أطـراف النـزاع أن تــدعو أي طــرف يف املعاهــدة لتقــدمي
آرائه حول النزاع شفاهه أو كتابة .وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها اخلمسة.
 -4جيوز للجنة أن تلفت نظر األطراف يف النزاع إىل أي تدابري ميكن أن تسهل الوصول إىل تسوية ودية.
 -0تســتمع اللجنــة إىل األطـراف وتــدرس االدعــاءات واالعرتاضــات عليهــا وتقــدم اقرتاحــات للفرقــاء بقصــد الوصــول
إىل تسوية ودية للنزاع.
 -9تقــدم اللجنــة تقريرهــا يف غضــون اثــين عشــر شــهرا مــن تشــكيلها .ويــودع التقريــر لــدى األمــني العــام وحيــول إىل
أط ـراف الن ـزاع .ال يك ــون تقريــر اللجنـة ،مبــا فيــه مــن نتــائج حــول الوقائــع واملســائل القانونيــة ،ملزمــا لألط ـراف وال
تكون لـه أي صـفة أخـرى غـري صـفة التوصـيات املقدمـة لتؤخـذ بعـني االعتبـار مـن قبــل األطـراف يف النـزاع بقصـد
تسهيل الوصول إىل تسوية ودية.
 -2يزود األمني العام اللجنة باملساعدات والتسهيالت حبسب حاجاهتا ،وتتحمل األمم املتحدة نفقات اللجنة.

1

 1انظر موقع مكتبة حقوق اإلنسان جامعة منيسوتا الواليات املتحدة األمريكية،
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlاطلع عليه بتاريخ .2029/02/90
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