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 :المعاهدة والعقد الدولي       -

. من األسس المتعارف عليها هي أن االتفاق ال يتصف بمصدر إال إذا كان بين أشخاص القانون الدولي

المخالفة فان كل اتفاق بين األفراد العاديين أو أحد أشخاص القانون الدولي وشخص عادي  وبمفهوم

  .ال يعتبر معاهدة دولية وال يخضع لقواعد القانون الدولي( طبيعي أو معنوي)

غير أن البعض يرى أنه يمكن أن يتم اتفاق بين أشخاص القانون الدولي وأشخاص عاديين ومع ذلك ال 

والمعيار الذي يستندون إليه هو أن يكون موضوع العقد مما يقوم . الدولي وهو العقد الدولييخضع للقانون 

والذي نراه أن هذه التفرقة . به األفراد عادة كالبيع والشراء والرهن وعموما تبادل المنافع المادية أو المالية

  فمن حيث الموضوع. بين العقد الدولي والمعاهدة غير دقيقة

فمثالً , ييز بين الموضوعات التي من طبيعة أعمال األفراد وتلك التي من طبيعة أعمال الدولال يمكن التم

في األعمال التجارية، فهناك شركات خاصة تبرم عقوداً دولية من نفس الطبيعة التي تبرمها الدول في 

دولي العام وأحد وعليه فالعقد الدولي هو اتفاق بين أحد أشخاص القانون ال, إطار االتفاقيات التجارية

أما القانون الواجب . أشخاص القانون الخاص سواء كان شركة أم فرد بصرف النظر عن طبيعة الموضوع

التطبيق على العقد الدولي فيحدده العقد ذاته وقواعد اإلسناد الوطنية وهو من القانون الخاص وليس القانون 

  .الدولي العام

اإليرانية، فقد /الدائمة في حكمها في قضية شركة الزيت اإلنجليزيةوهذا ما أخذت به محكمة العدل الدولية 

قررت أن العقد المبرم بين الحكومة اإليرانية وشركة الزيت اإلنجليزية ليس إال مجرد عقد امتياز بين 

 .حكومة وشركة أجنبية خاصة وليس معاهدة 

 

 شروط صحة المعاهدات الدولية في القانون العام

  :دولية حتى تنتج آثارها القانونية أن تستوفي الشروط التاليةالبد للمعاهدات ال

تعتبر المعاهدة من أهم المصادر اإلرادية لتكوين القاعدة الدولية و ترتيب االلتزام : ـ أهلية التعاقد1

غير أن مفهوم األهلية في القانون الدولي يختلف عن مفهومها في القانون الداخلي فهي تعني في .الدولي

ن الدولي الشخصية الدولية، وهي ال تتوفر إال للدول ذات السيادة الكاملة وكذلك المنظمات الدولية في القانو

ويجب أن يكون الطرف المتعاقد أهال ألن تصدر منه تصرفات تحدث التزاما دولياً، فالدول . حدود معينة

لوها من أي إكراه أو غش أو أو خ( الرضا)باإلضافة إلى سالمة اإلرادة . ال بد أن تكون كاملة السيادة

, غير أن اإلجراءات والمراحل التي يستلزمها إبرام المعاهدات قلل من احتمال وجود هذه العيوب. تدليس

إذا : " ومع ذلك أقر القانون الدولي للدولة التي شاب إرادتها عيب من هذه العيوب أن تطلب إبطال المعاهدة

بمعاهدة قد صدر نتيجة اإلفساد المباشر أو غير المباشر لممثلها كان تعبير الدولة عن ارتضائها اإللزام 
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بواسطة دولة متفاوضة أخرى يجوز للدولة أن تستند إلى هذا اإلفساد إلبطال ارتضائها االلتزام بالمعاهدة 

عيب أخر , وأضافت اتفاقية قانون المعاهدات(. من اتفاقية فيينا قانون المعاهدات الدولية  50المادة " )

كن أن يؤثر على رضا الدول وهو إفساد ممثلها بواسطة دولة متفاوضة، والحقيقة أن هذا العيب اليمكن يم

تصوره إال في حالة المعاهدات الثنائية، كما أن أثره أصبح محدودا حيث تفضل الدول عدم اعتبار التوقيع 

  .كافيا وال بدَّ من التصديق لنفاذ المعاهدة

من ميثاق األمم المتحدة األهلية القانونية لمباشرة  104لية فقد منحتها المادة أما بالنسبة للمنظمات الدو

 .مهامها على النطاق الدولي

القاعدة العامة أن للدول حرية مطلقة في تحديد موضوع االتفاقية : مشروعية موضوع المعاهدةـ 2 

 :وطبيعته، غير أن هناك ضوابط للتصرفات الدولية اليمكن تجاهلها وهي

تعتبر المعاهدة باطلة بطالنا مطلقا إذا كانت، وقت إبرامها تتعارض : " القواعد اآلمرة في القانون الدوليأـ 

االتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون  وألغراض هذه. مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام

ويعترف بها باعتبارها قاعدة ال يجوز اإلخالل الدولي العام كل قاعدة قبلتها الجماعة الدولية في مجموعها 

من  53المادة " ) بها وال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة

ويشكل مجموع هذه القواعد ما يعرف بالنظام العام الدولي مثل تحريم (. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

درات أو أن يكون موضوع المعاهدة االتفاق على التعدي على سيادة الدول أو منع تجارة الرقيق والمخ

   .المالحة في أعالي البحار

ب ـ يجب أن ال يتنافى موضوع المعاهدة مع اآلداب العامة أو األخالق الدولية أو المبادئ اإلنسانية العامة 

 .[(1)]كاالتفاق على تجارة البغاء

إذا تعارضت : " عاهدة مع التزامات الدولة التي تضمنها ميثاق األمم المتحدةج ـ يجب أن ال تتعارض الم

االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء األمم المتحدة وفقا ألحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي أخر يرتبطون 

  (.من الميثاق 103المادة " )به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

فال يجوز مثال )ن موضوع االتفاقية ممكنا وهذا الشرط ينطبق على جميع التصرفات التعاقدية د ـ أن يكو

 (.األتفاق على تجفيف مياه المحيط

 

 النظام القانوني وأحكام المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام

وخاصة , م المعاهدات يقصد بالنظام القانوني مجموعة اإلجراءات والقواعد الدولية التي يخضع لها إبرا

وعادة ما تسبقها . يمر ابرام المعاهدة بعدة مراحل. تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

نشاطات سياسية تروج للفكرة بين الدول ويتم االتفاق على المحاور األساسية للنقاش، ثم يتم بعد ذلك تعيين 
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وقد يكون . السياسة ويتمتعون بقدرات عالية في فن التفاوض المفاوضين وعادة ما يكون هؤالء من رجال

ليس هناك ترتيب . رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو السفراء المعتمدين حسب طبيعة موضوع المعاهدة

الزم بين هذه اإلجراءات أو الترتيبات التي تسبق المفاوضات وعلى العموم يمكن إجمال مراحل إبرام 

 :المعاهدات في ما يلي

تعتبر المفاوضات أصعب مرحلة وأهمها في إبرام المعاهدات سواء كانت ثنائية أم : ـ المفاوضات1

. ولذلك تحرص الدول على اختيار المفاوضين بعناية فائقة، فهي فن يجب تعلمه وإتقانه. جماعية

تعني تبادل وجهات النظر بين الدول األطراف حول موضوع ما وتقديم االقتراحات بشأنه  والمفاوضات

. [(1)]وهي تتم بين ممثلي الدول الذين يحملون وثائق التفويض الموقعة من قبل السلطات المختصة في دولهم

مذكرات  وال يشترط في المفاوضات أن تتخذ شكال معينا فقد تكون علنية أو سرية أو في شكل تبادل

وقد تنجح . وأحيانا في شكل مؤتمرات أو لجان في مكان وزمان واحد أو في فترات أو أماكن مختلفة

 .المفاوضات فيتم االتفاق أو يعلن عن فشلها أو تأجيلها إلى وقت الحق تسمح به الظروف

غ في ألفاظ إن المبادئ واألحكام التي يتفق عليها المتفاوضون ال بد أن تصا: ـ التحرير والصياغة2

ومن حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع من إبرام معاهدات شفوية . واضحة تجنبا لالختالف حول تفسيرها

غير أن المادة الثانية من اتفاقية قانون المعاهدات اعتبرت الكتابة شرطا الزما لتسمية االتفاقية بالمعاهدة، 

كما أنه ليست هناك شكلية .التي ال تتخذ شكال مكتوبا غير أن هذه الشكلية ال تؤثر في القوة الملزمة لالتفاقية

غير أنه جرت التقاليد على صياغتها في أجزاء ثالثة هي الديباجة أو , معينة تتبع لصياغة المعاهدة 

المقدمة ثم صلب المعاهد أو أحكام المعاهدة ثم أحكام انتقالية وأخيرا خاتمة تتضمن تاريخ النفاذ و كيفية 

وبعد ذلك يتم إقرار المعاهدة بالصيغة المتفق عليها من طرف . إن وجدت( المرافق)حق االنضمام والمال

أما اللغة التي تحرر بها المعاهدات فعادة ال تثير إشكاالً ففي المعاهدات الثنائية تحرر . الدول األطراف

ا تحرر بإحدى اللغات أما في المعاهدات الجماعية عادة م, بلغات األطراف أو اللغة إلى يتم االتفاق عليها 

 .العالمية كالفرنسية أو اإلنجليزية إال إذا اتفق األطراف على غير ذلك

بعد االتفاق على أحكام االتفاقية وصياغتها يتم التوقيع عليها من طرف المفاوضين والتوقيع  :ـ التوقيع 3

ً ومع وهو شرط ضروري لكنه ل. هو إجراء شكلي يصدر من الدول المشاركة في المفاوضات يس كافيا

 :ذلك فهناك حاالت تلتزم فيها الدول األطراف بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها وذلك في الحاالت التالية

 .ـ إذا نصت االتفاقية على يكون للتوقيع هذا األثر، وهذا شئ طبيعي فالعقد شريعة المتعاقدين

 .ن للتوقيع هذا األثرـ إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المفاوضة قد اتفقت على أن يكو
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ـ إذا أعلنت الدول نيتها في إعطاء التوقيع هذا اإلثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء 

 .المفاوضات

وعادة ما يتم التوقيع على مرحلتين التوقيع باألحرف األولى و يعني ذلك إعطاء فرصة للمفاوضين 

المعاهدة قبل االلتزام بها رسميا و يسمى أيضا بالتوقيع  للرجوع إلى حكوماتهم لتبدي رأيها النهائي في

 .بشرط المشاورة،أما المرحلة الثانية فهي التوقيع النهائي أو الرسمي

وهو اإلجراء الذي تعبّر به الدول عن رضاها بقبولها الرسمي للمعاهدة من قبل السلطة التي : ـ التصديق4

كلية وسبب ذلك أن المعاهدات كثيراً ما تفرض التزامات ومعظم الدول تشترط هذه الش. يحددها الدستور

على عاتق الدولة بل قد تمتد أثارها إلى األفراد أو الشعب أو تمّس نظامها السياسي، ولذلك تفضل الدول 

ويعرف التاريخ الحديث . أن تتحمل هذه المسؤولية السلطات الدستورية سواء البرلمان أو رئيس الدولة

والسلطة التشريعية بسبب رفض هذه األخيرة ( رئيس الدولة)ت بين السلطة التنفيذية الكثير من الخالفا

  .[(2)]معاهدة وقعها الرئيس

قد ال تشارك الدولة في جميع مراحل إصدار المعاهدة ألسباب عديدة منها أن : ـ االنضمام إلى المعاهدات5

الدولة لم تكن موجودة أصال كما هو الحال بالنسبة للدول التي كانت تحت االستعمار أو أن الدول التي لم 

الدولة  غير أنه قد تستجد ظروفاً ترى(. طبيعة النظام السياسي ) تكن ترغب في االنضمام ألسباب سياسية 

. ومع ذلك فإن هذه اإلمكانية ليست موجودة في كل المعاهدات. أنه من مصلحتها االنضمام إلى المعاهدة

فهناك المعاهدات المغلقة التي اليسمح باالنضمام إليها إالَّ وفق معايير معينة كما هو الحال بالنسبة للجامعة 

ناك المعاهدات المفتوحة للجميع بشرط احترام وه. والمؤتمر اإلسالمي, واالتحاد األوروبي , العربية 

 .الشروط المنصوص عليها في االتفاقية مثل ميثاق األمم المتحدة واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

واالنضمام تصرف إرادي ينتج آثاره القانونية وأحيانا ال يتوقف على إرادة الدولة غير أنه في أحيان كثير 

األعضاء التي قد تعارض انضمام دولة ما ألسباب كثيرة كما هو الحال في طلب  يلقى معارضة من الدول

االتحاد األوروبي والذي ال زالت الدول األعضاء لم تبِد موافقتها حتى يومنا ( اتفاقية)تركيا االنضمام إلى 

  .هذا وذلك التهام تركيا بعدم احترام حقوق اإلنسان واحترام الممارسة الديمقراطية

( المعاهدة الثنائية)تتم هذه العملية بإرسال نسخة من وثائق التصديق إلى الدول األطراف : اع الوثائقـ إيد6

أما في المعاهدات الجماعية فتكون عاصمة الدولة التي عقد فيها المفاوضات مقراً إليداع التصديقات 

 .لمتحدة هو مكان اإليداعوبالنسبة للمعاهدات التي تتم تحت إشراف األمم المتحدة فيكون مقر األمم ا

األصل أن االتفاقية هي التي تحدد تاريخ سريانها سواء من تاريخ التوقيع عليها  :ـ سريان المعاهدة7

( ً   .أو عند التصديق عليها من عدد محدد من الدول( عندما يكون التوقيع كافيا
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دولة عند توقيعها أو التحفظ هو إعالن وحيد الطرف صادر عن : ـ التحفظ على المعاهدة الدولية8

. تصديقها أو قبولها المعاهدة أو االنضمام إليها بقصد استبعاد حكم من أحكام االتفاقية أو تعديل مضمونه

وال شك أن مبدأ التحفظ ال زال يشكل مظهر من مظاهر السيادة في مفهوم القانون الدولي التقليدي والطابع 

ع الدول إعالن عدم التزامها ببعض األحكام التي ترى فيها وبمقتضى هذا المبدأ تستطي. الرضائي بأحكامه

مساساً بنظامها العام أو النظام االجتماعي السائد في الدولة بل وحتى إذا عارضت مصالحها، من أمثلة هذه 

التحفظات تلك التي أبدتها الدول اإلسالمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من بعض األحكام 

غير أن هذا المبدأ مقيـد . ريعة اإلسالمية في اتفاقيتي بكين حول المرأة والقاهرة حول السكانالمخالفة للش

 :من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وأهم القيــود( 20)بما نصت عليه المـادة 

أو ففي هذه الحالة ليس أمام الدول إال القبول بنصوص المعاهدة . ـ إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة

التي منعت ( جامايكا ) رفضها لها وبالتالي رفضها للمعاهدة مثل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

 .التحفظات

ففي هذه الحالة أيضاً ال تملك الدول إالَّ قبول . ـ إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات ليس من بينها ذلك التحفظ

 .أو رفض المعاهدة

الفقرات أ و ب إذا كان التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة أو الغرض منها  ـ في الحاالت التي ال تشملها

 .وهذه الحالة األخيرة تقدرها الدول األطراف

ويمكن الدول األخرى األطراف في االتفاقية االعتراض على التحفظ، ففي االتفاقيات الثنائية يعتبر رفض 

لرفض الجماعي يعني اعتبار الدولة المتحفظة غير التحفظ إنهاء لالتفاقية، أما في االتفاقيات الجماعية فا

ملزمة بالمعاهدة وال يمكنها التمسك بها، أما إذا لم هناك إجماع أو معارضه البعض دون البعض األخر 

فالمعول عليه في هذه الحالة هو النظر إلى طبيعة التحفظ هل يتفق مع المبادئ األساسية للمعاهدة أو 

ال تعتبر الدولة ملزمة باالتفاقية أما إذا كان ال يتنافى مع مبادئ ,ان يناقضها ففي حالة ما ذا ك. يناقضها

  .[(3)]االتفاقية تعتبر الدولة ملزمة باالتفاقية

عانى المجتمع الدولي من االتفاقيات السرية وخطورتها وعندما صدر : ـ تسجيل المعاهدات ونشرها9

شارة الصريحة إلى ضرورة تسجيل المعاهدات، من الصك اإل 18ميثاق عصبة األمم تضمن في المادة 

كل معاهدة وكل اتفاق دولي "حيث نصت على أنه  102كما أكد ميثاق األمم المتحدة هذا المبدأ في المادة 

يعقدها أي عضو من أعضاء األمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم 

تحال المعاهدات "  80ما أكدت نفس المبدأ اتفاقية قانون المعاهدات في المادة ك"بنشرها بأسرع ما يمكن 

بعد دخولها دور النفاذ إلى األمانة العامة لألمم المتحدة لتسجيلها أو قيدها وحفظها وفقا لكل حالة على حده 

سجيل من ميثاق جامعة الدول العربية أكدت على ت 17نشير بهذا الصدد إلى أن المادة " ونشرها 
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كما ان استيفاء هذه الشكلية ال يؤثر على المعاهدة من حيث قوتها الملزمة . المعاهدات لدى األمانة العامة

وكل ما في األمر فإنه ال يمكن االحتجاج بها أمام أي فرع من فروع األمم المتحدة . بالنسبة لألطراف

دولي لم يسجل وفقا للفقرة األولى من ليس ألي طرف في معاهدة أو اتفاق " وخاصة محكمة العدل الدولية 

من ( 102المادة . )هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع األمم المتحدة

  .ميثاق األمم المتحدة

إذا صدرت المعاهدة مستوفية الشروط السالفة الذكر تلزم الدول األطراف بتنفيذها : ـ تنفيذ المعاهدة10

 26حيث نصت المادة . أساس أن العقد شريعة المتعاقدين وتلتزم األطراف بتنفيذ المعاهدة بحسن نيةعلى 

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن كل معاهدة نافدة تكون ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن 

  ".نية 

ً لمبدأ نسبية المبدأ العام هو أن المعاهدة ال: ـ أثر المعاهدة بالنسبة للغير11  تلزم إالَّ عاقديها وفقا

, إال أن هناك بعض المعاهدات التي تساهم في إنشاء أوضاع دولية عامة يمكن أن تلزم الغير , المعاهدات

  :ومن أهمها

فهذه األحكام تمتد أثارها إلى الدول غير األطراف فهي تنظم وضعا : ـ المعاهدات التي تضع أحكاما شاملة

والتزام الدول الغير بهذه األحكام ال . عاما يترتب عليه واجب االحترام و إلزام الدول الغير بهذه األحكام

ً من أحكا م يرجع في الحقيقة إلى المعاهدة ذاتها وإنما يرجع إلى كون هذا المعاهدة أقرت مبدأ أو حكما

 .القانون الدولي مثل المعاهدات الخاصة التي تنظم المالحة الدولية

وهي تلك المعاهدات التي تحدد النظام القانوني لمنطقة معينة مثل  :ـ المعاهدات التي تنظم أوضاعا دائمة

 .النظام القانوني للمضايق الدولية والحياد

ت ال يعدو أن يكون تدويناً لعرف دولي سائد أو وهذا النوع من المعاهدا :ـ المعاهدات ذات األساس العرفي

 .قائم والتزام الدول الغير بها نابع من التزامها بالعرف مثل اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية

األصل أن أثر االتفاقية ال يمتد إلى غير أطرافها، ومع ذلك : ـ المعاهدات التي تشترط لمصلحة الغير

ينشأ حق للدول الغير نتيجة نص . " ات بمد هذا األثر إلى دولة ليست طرفسمحت اتفاقية قانون المعاهد

في المعاهدة، اذا قصد أطراف المعاهدة بهذا النص منح هذا الحق للدولة الغير أو مجموعة من الدول 

 ويفترض هذه الموافقة ما لم يصدر. تنتمي هذه الدولة إليها أو للدول جميعا، ووافقت الدولة الغير على ذلك

غير أنه إذا رتبت االتفاقية على ". عن الدولة الغير ما يفيد العكس، إالَّ إذا نصت المعاهدة على غير ذلك

من اتفاقية فيينا  37المادة )الغير التزاماً اليمكن تعديله أو إلغاؤه إال بموافقة األطراف بما فيها الدولة الغير 

 (.لقانون المعاهدات
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يعني هذا الشرط أن تضع معاهدة بين دولتين نصا خاصا تتعهد كل منهما و :ـ شرط الدولة األكثر رعاية

بأن تسمح لألخرى باالستفادة من كل امتياز تمنحه في المستقبل لدولة من الدولة بالنسبة ألمر من األمور 

وقد جرت العادة على إدراج من هذا الشرط في االتفاقيات التجارية . التي يتم التعاقد بينهما عليه

 [(4)].قتصادية والمسائل المتعلقة بإقامة األجانبواال

. قد يبدأ تنفيذ المعاهدة قبل دخولها مرحلة النفاذ النهائي وهو ما يعرف بالنفاذ المؤقت: ـ نفاذ المعاهدات12

هناك عدة عوامل قد تستدعي ذلك منها أن الدول تريد البرهنة عن حسن نيتها في االلتزام باالتفاق كما أن 

وأخيراً قد . قد تأتي تقر أمراً واقعاً تمارسه الدول قبل االتفاق فتستمر في ذلك إلى حين نفاذ االتفاقالمعاهدة 

تكون هناك مرحلة تجريبية للتأكد من نية األطراف مما يعطي للدول فرصة لتصحيح مواقفها من 

ما يمنع األطراف من والمبدأ العام هو أن المعاهدات ال تسري بأثر رجعي، غير أنه ليس هناك .المعاهدة

ً إذا كانت المعاهدة  ً فحسب بل أحيانا يكون ضروريا االتفاق على غير ذلك،فاألثر الرجعي ليس ممكنا

 (.من اتفاقية قانون المعاهدات 28المادة . )تصحح أوضاعاً نشأت فاسدة

ذ تحتاج عندما يشوب المعاهدة بعض الغموض أو يعتريها عدم الوضوح فهي عندئ: ـ تفسير المعاهدة13

وقد حددت اتفاقية فيينا . وخاصة أن المعاهدة قد تصاغ بعدة لغات. إلى تحديد مضمون النص أو تفسيره

تفسر المعاهدة بحسن نية طبقاً للمعنى العادي أللفاظ " عندما نصت على أن /  31/كيفية التفسير في المادة 

واألصل أن الدول التي عقدت ". المعاهدة في اإلطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها 

وزارة ) المعاهدة أقدر على تفسيرها وعادة ما يتم ذلك عن طريق األجهزة المختصة في الدول المعنية 

وعند االختالف يعتبر ذلك في حكم النزاع الدولي الذي يتم حله بالطرق السلمية وأهمها القضاء ( الخارجية 

  .الدولي

فإذا انتفت تلك المصلحة أو , م قانوني يستند إلى المصلحة أو الحاجة إليه كل تنظي: ـ تعديل المعاهدات14

بل أن ذلك , تلك الحاجة أو ظهرت الحاجة إلى التعديل فيه بما يحقق المصلحة ليس هناك ما يمنع ذلك 

يجوز تعديل : " من اتفاقية فيينا 39جاء في المادة . صفة مالزمة لطبيعة التنظيمات التي يضعها البشر

المعاهدة باتفاق األطراف وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل هذا االتفاق ما لم تنص 

واألصل أن تتبع نفس اإلجراءات التي اتبعت في إبرام المعاهدات إال إذا ". المعاهدة على خالف ذلك 

أما بالنسبة .ة الدولتينوبالنسبة للمعاهدات الثنائية يتم التعديل بموافق.نصت المعاهدة على خالف ذلك

 :للمعاهدات متعددة األطراف ال بد من مراعاة اإلجراءات التالية

 .ـ احترام شروط التعديل المنصوص عليها في االتفاقية

  .ـ إبالغ الدول األطراف باقتراح التعديل
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  .ـ التفاوض بشان التعديل المقترح

 .في المعاهدة لكن ليست طرف التعديل ـ ال يلزم االتفاق الخاص بالتعديل الدول التي هي طرف

ـ يمكن لطرفين أو أكثر من أطراف معاهدة متعددة األطراف من االتفاق على تغيير المعاهدة فيما بينهم 

غير أن ذلك مشروط بالنص عليه في االتفاقية وعدم تأثيره على مراكز األطراف ( 41المادة ) فقط 

  .[(5)]ألخرى بذلكاألخرى في المعاهدة ويجب إبالغ األطراف ا

  :انقضاء المعاهدات-15

  :تنقضي المعاهدات بطرق مختلفة وهــي

  .ـ بناء على رضا األطراف1

  .ـ بمقتضى نص وارد فيها2

 .ـ انتهاء األجل المحدد في االتفاقية أو استنفاذ الغرض منها3

 .ـ تحقق الشرط الفاسخ أي اإلخالل الجوهري بأحكام المعاهدة4

ظهرت قاعدة دولية آمرة جديدة تتعارض مع أحكام االتفاقية وفي هذه الحالة تنتهي المعاهدة بقوة  ـ إذا5

  (. 64المادة ) القانون ودون حاجة إلى رضا األطراف 

ويعتبر ذلك في ظاهره إخالل بقاعدة العقد ( المعاهدات الثنائية)ـ بالتخلي من جانب واحد عن أحكامها 6

أن اإلجراء ممكن إذا اتفق األطراف على ذلك أو كانت طبيعة المعاهدة أو الهدف شريعة المتعاقدين غير 

وعادة ما يكون ذلك في المعاهدات السياسية ( من اتفاقية قانون المعاهدات 56المادة )منها يسمحان بذلك 

 .التي ال ترتب حقوقاً مكتسبة مثل اتفاقيات التحالفات السياسية والعسكرية

قد تتغير الظروف التي تتم في ظلها التصديق على المعاهدة مما يرهق أحد : وفـ نظرية تغير الظر

األطراف إلى درجة لم تكن متوقعة وهو األمر الذي يعطي للطرف المتضرر الحق في نقض المعاهدة بناء 

غير أن إقرار هذا المبدأ من شأنه فتح الباب أمام الدول للتنصل من . [(6)]على نظرية تغير الظروف

 :لتزامات العقدية بحجة تغيير الظروف، لذلك قيد هذا المبدأ بالشروط التاليةاال

  .ـ أن يكون تغير الظروف جوهريا

  .ـ أال يكون الظرف متوقع وقت االتفاق

  .ـ أال يكون الظرف بفعل الطرف المتمسك

  :وقد أضافت اتفاقية قانون المعاهدات شروط أخرى وهي

  .م الحدودـ أال يتعلق األمر بمعاهدة رس
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ـ إذا كان التغيير نتيجة إخالل الطرف بااللتزام طبقا للمعاهدة أو بأي التزام دولي ألي طرف أخر في 

 .المعاهدة

أما . وال بد من االشارة إلى أن الحرب ال أثر لها من الناحية المبدئية على االتفاقيات أو المعاهدات

فتبقى سارية وإن كانت الحرب قد توقف أو تعلق بعض ( الشارعة)المعاهدات التي تتضمن أحكاما تنظيمية 

 .األحكام

  .عندما تنتهي المعاهدة يتحلل األطراف من االلتزامات و العالقات القانونية التي رتبتها لهم المعاهدة و
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