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المحور السابع :التصديق على المعاهدة الدولية .Ratification d’un traité
فبعد االنتهاء من المفاوضات و صياغة المعاهدة و التوقيع عليها ،بالنسبة للدول المنشئة لهذا
المصدر الدولي ،يصبح من المستوجب على هذه األخيرة ،القيام بإجراءات المصادقة على هذا المولود

الدولي الجديد ،و التصديق هو تصرف قانوني أو إقرار نهائي بمقتضاه تعلن الدولة قبول المعاهدة بصفة
رسمية و نهائية ،و كذلك موافقتها و رضاءها االلتزام بأحكامها ،و الغرض من التصديق إظهار إرادة
الدولة بالتعهد بما جاء في المعاهدة ،فبواسطة التصديق يصبح مشروع المعاهدة لها قوة ملزمة ،فهو يمنح

خصوصا و َّ
أن هناك معاهدات
كذلك فرصة للدولة إلعادة النظر في المعاهدة قبل االلتزام النهائي بها،
ً
نهائيا
يترتب عليها التزامات مهمة و من مصلحة الدولة عدم التسرع بقبول المعاهدة و التقيد بها
ً

و دراستها بشكل كافئ.
 .1تعريف بالتصديق.

و قد عرفت المادة /1/2ب من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  1969التصديق َّ
بأنهُ « :يراد

تبعا للحالة ،صك دولي يحمل هذه التسمية
بتعابير "التصديق" و "القبول" و "اإلقرار" و "االنضمام" ً
و تثبت به دولة ما على الصعيد الدولي موافقتها على االلتزام بمعاهدة».

فالتصديق يخضع لتقدير الدولة ،فلها الحرية المطلقة في التصديق أو عدمه ،و يترتب على ذلك عدة
نتائج أهمها:
تم التوقيع عليها من قبل ممثلوها ،و بالتالي ال
 .1للدولة الحرية المطلقة في التصديق على معاهدات َّ
دوليا في إحالل عدم رغبتها في التصديق ،مثال عن ذلك عدم
يجوز إجبارها على التصديق أو مساءلتها ً
تصديق الواليات المتحدة األمريكية على معاهدة فرساي التي أنشأت عصبة األمم ،و مهما يكن من أمر،
َّ
فإن رفض التصديق ،بالرغم من الناحية القانونية جائز إالَّ َّأنه ُيعتبر عمل غير ودي و مخالف لمبادئ
األخالق العامة.
و لعل من األسباب التي تكون وراء عدم صديق الدولة تجاوز المفوض للسلطة الممنوحة له

بمقتضى وثيقة التفويض و كذا تغيير الظروف التي جرى فيها التفاوض و التوقيع على المعاهدة.
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موعدا للتصديقَّ ،
فإن للدولة الحرية في اختيار
 .2في حالة عدم وجود نص صريح في المعاهدة يحدد
ً
الوقت المناسب للتصديق على المعاهدة ،فالممارسة الدولية أثبتت في كثير من األحيان وجود فارق زمني

معتبر بين التوقيع و التصديق ،ففرنسا مثالً وقعت على االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان سنة 1950
و لم تصادق عليها إالَّ في سنة  ،1973و لم تصادق المملكة المغربية على اتفاقية الحدود بينها و بين

الجزائر لعام  1972إالّ في جوان  ،1992و قد صادقت الجزائر على اتفاقية األمم المتحدة لقانون

البحار لعام  1982في سنة .1996

 .3للدولة أن تعلق على شرط سياسي معين ،كما فعلت فرنسا عندما علقت تصديقها على معاهدة
الصداقة و حسن الجوار المبرمة بينها و بين ليبيا في  ،1955/08/10على شرط سياسي معين و هو
إبرام معاهدة بينها و بين ليبيا لتحديد الحدود الليبية-الجزائرية ،األمر الذي تحقق فعالً بإبرام المعاهدة في

.1956 /12/26

و قد تناولت المادة  14الفقرة  01من اتفاقية فيينا على َّ
أن تُعبر الدولة عن ارتضائها االلتزام
بالمعاهدة الدولية بالتصديق عليها ،بمعنى أخر ،حتى تكون المعاهدة نافذة و ذلك وفق حاالت معينة
أوردتها المادة السالفة الذكر:
«تعبر الدولة عن رضاها االلتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحاالت التالية:
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو
(ب)

إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو
(د) إذا بدددت نيددة الدولددة المعنيددة مددن وثيقددة تفددويض ممثلهددا أن يكددون توقيعهددا مشددرو اً بالتصددديق علددى
المعاهدة ،أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

 -2يتم تعبير الدولة عن رضاها االلتزام بالمعاهدة عن ريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك
التي تطبق على التصديق».
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دور دون الحاجددة إلددى التصددديق عليهددا ،مثددل اتفاقيددة السددودان
و قددد تتفددق دولتددان علددى نفدداذ االتفاقيددة فد ًا

المبرمة بين مصر و بريطانيا عام  ،1953و قدد يكدون كمدا تمدت اإلشدارة إليده التصدديق معلدق علدى شدرط

أو شروط معينة.

 .2شكل التصديق.
يجري العمل على إثبات التصديق في وثيقة مكتوبة تتضمن نص المعاهدة أو تُشير إليها ،تُعرف باسم
وثيقة التصدديق ،يعلدن بهدا رئديد الدولدة ،أو وزيدر خارجيتهدا الموافقدة علدى المعاهددة و التعهدد بالعمدل علدى

تنفيذها.

فددي الوقددت الحددالي التصددديق فددي بعددض الدددول مددن اختصدداس السددلطة التش دريعية وحدددها ،و الددبعض
منها تشترط تصديق البرلمان قبل تصديق الرئيد و منها مدن يشدترط إجدراء اسدتفتاء لددخول المعاهددة حيدز

النفاذ.

و تقددوم ال دددولتان بتبددادل وثيقت ددي التصددديق ف ددي حالددة المعاه دددات الثنائيددة ،أم ددا فيمددا يتعل ددق بالمعاه دددات

الجماعية أو المتعددة األ راف فالعمل يجري على قيام الدول األ راف بإيداع وثائق التصديق الخاصة بها
لدى واحدة من دول أ راف المعاهدة ،التي يتم تعيينهدا بموجدب ندص فدي المعاهددة ،أو لددى األماندة العامدة

إلحدى المنظمات ،و هذا ما حدث في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،حيث أثارت المدادة  306منهدا

علددى َّ
أن وثددائق التصددديق....تودع لدددى األمددين العددام ل مددم المتحدددة ،و يددتم إثبددات اإليددداع فددي هددذه الحالددة

بموجب محضر رسدمي تسدلمه الجهدة المختصد ة بتلقدي التصدديقات إلدى الدولدة المودعدة ،و تقدوم جهدة تلقدي
إيددداعات التصددديق بإخطددار بدداقي األ دراف الموقعددة علددى االتفاقيددة بنسددخة مددن هددذا التصددديق،

و يعتبددر

تاريخ تبادل األ راف لوثائق التصديق أو تاريخ إيدداعها إياهدا ،علدى أَّنده تداريخ دخدول المعاهددة حيدز النفداذ

دون ترتيب أثارها القانونية عن الماضي.
 .3السلطة المختصة بالتصديق.

تتولى دساتير الدول تعيين السلطة الداخلية التي يتقرر لها االختصاس بالتصديق على المعاهدات

التي يتم إبرامها ،و من المتصور أن يسلك دستور الدولة في هذا الشأن أحد الطرق الثالث اآلتية:
 .1عمل من اختصاس السلطة التنفيذية.

3

 .2عمل من اختصاس السلطة التشريعية عندما تكون لها أوسع من السلطة التنفيذية.
 .3و هو األسلوب السائد لدى أغلب الدول ،فتتقسمان مهمة التصديق السلطتان ،بمنح التصديق للرئيد
مع الموافقة المسبقة للسلطة التشريعية.
و لكن قد يحدث و أن يقوم الرئيد بالمصادقة دون مراعاة أحكام الدستور ،و هو ما ُيعرف
بالتصديق الناقص ،و لكن هل هذا النوع من التصديق يجعل المعاهدة ملزمة على الدولة أم ال؟
و لإلجابة على هذا السؤال وجدت ثالث اتجاهات:
حرصا على استقرار العالقات الدولية ،و منع
الرأي األول :يذهب إلى االعتراف بصحة التصديق و ذلك
ً
تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول األخرى بحجة مراقبة صحة إبرام المعاهدات و مطابقتها
لإلجراءات المنصوس عليها في الدستور.
الرأي الثاني :يذهب إلى بطالن المعاهدة ،و هو يستند إلى فكرة االختصاس التي تقضي بعدم تولد أي
َّ
قانونا.
أثر قانوني إال من العمل الذي يقوم به المختص بإجرائه ،أي السلطة المسموح لها بذلك ً
الرأي الثالث :و هو يتجه نحو التوسط بين االتجاهين السابقين ،فذهب هذا الرأي إلى انعقاد مسؤولية
الدولة عن أعمال رئيسها الذي خالف القواعد الدستورية الموجودة في دستور دولته و خير تعويض هو
نفاذ المعاهدة.
أما اتفاقية فنصت في المادة  46على َّأنه:
« -1ل دديد للدول ددة أن تح ددتج ب ددأن التعبي ددر ع ددن رض دداها االلت دزام بالمعاه دددة ق ددد ت ددم بالمخالف ددة لحك ددم ف ددي
قانونها الداخلي يتعلق باالختصاس بعقد المعاهدات كسبب إلبطال هدذا الرضا إال إذا كانت المخالفدة بيندة

وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.

 -2تعتب ددر المخالف ددة بين ددة إذا كان ددت واض ددحة بص ددورة موض ددوعية أليد ددة دول ددة تتص ددرف ف ددي ه ددذا الش ددأن وف ددق
التعامل المعتاد وبحسن نية».
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أما المادة  47من القانون نفسه على ما يلدي« :إذا كاندت سدلطة الممثدل فدي التعبيدر عدن رضدا الدولدة
االلتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فال يجوز االحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هدذا القيدد كسدبب إلبطدال

ما عبر عنه من رضا إال إذا كانت الددول المتفاوضدة األخدرى قدد أخطدرت بالقيدد قبدل قيدام الممثدل بدالتعبير
عن هذا الرضا».
و علي دده ال يمك ددن ال ددتحجج بالتص ددديق الن دداقص م ددن أج ددل ع دددم تطبي ددق بن ددود إال إذا تع ددارض ذل ددك م ددع
جدا.
المسائل الجوهرية أي في الحاالت الضيقة ً
 .4االنضددمام ( Adhésionمباش درة بعددد تبددادل وثددائق التصددديق) و التوقيددع المتددأخر عليهددا

signature

.différée

هددو وسدديلة يمكددن بمقتضدداها لشددخص مددن أشددخاس القددانون الدددولي أن يصددبح رًف دا فددي معاهدددة لددم

يشددارك فددي مفاوضدداتها أو فددي تحريرهددا و لددم يوق ددع عليهددا وفًق دا للمددادة  15يمكددن ألي دولددة أن تعبددر ع ددن
رضاها االلتزام بالمعاهدة باالنضمام إليها ،و عددت حاالت االنضمام ،و نصت المادة  15على ما يلي:
«تعبر الدولة عن رضاها االلتزام بالمعاهدة باالنضمام إليها في إحدى الحاالت التالية:
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم باالنضمام؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم
باالنضمام؛ أو
(ج) إذا اتفقت جميع األ راف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم باالنضمام».

و إن كان االنضمام هو ذلك اإلجراء الذي تعلن بمقتضاه دولة لم يسبق لها التوقيع على المعاهدة

رغبتها في أن تصبح رًفا في تلك المعاهدة التي تسمح للدول األخرى باالنضمام إليها ،و عليه يتبين مما
سبق َّ
أيضا على إرادة الدول
أن االنضمام كتصرف قانوني ال يتوّقف على إرادة الدولة الراغبة فيه فقط بل ً
األ راف في المعاهدة و على بيعة هذه األخيرة.
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المحور الثامن :التحفظ على المعاهدة  La Formulation des Réservesو تسجيل المعاهدات
.L’enregistrement

أ .التحفظ على المعاهدات.
بدأ االهتمام بالتحفظات ابتداء من سنة  1949باعتباره تاريخ بداية تحفظات الدول الشرقية على

اتفاقية تحريم اإلبادة لعام  ،1948و عام  1969تاريخ توقيع اتفاقية قانون المعاهدات ،و عليه ما
المقصود بالتحفظ و ما هي شرو ه و أثاره على المعاهدات الدولية.
 .1تعريف التحفظ و بيعته القانونية.
نصت الفقرة –د -من المادة الثانية التفاقية فيينا« :يقصد بد "تحفظ "إعالن من جانب واحد ،أيا كانت
صيغته أو تسميته ،تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى

معاهدة ،مستهدفة به استبعاد أو تغيير األثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك
الدولة».
يعني ذلك َّ
أن الدولة ترضى بمعظم المعاهدة عدى حكم أو حكمين منها ألسباب معينة و تريد
رفض االلتزام بها ،و لكن تقبل ببقية المعاهدة ،و بهذه الطريقة ،الستثناء بعض األحكام ،تستطيع الدولة

أن تقبل االلتزام بمعاهدة فلوال هذه الطريقة لكانت الدولة ترفض المعاهدة بالكامل ،و لهذه الطريقة فائدة

كبيرة و خاصة في المعاهدات المتعددة األ راف َّ
ألنها تقنع أكبر قدر ممكن من الدول لقبول المعاهدة

كثير في أنظمتها
المفترضة ،لذا يمكن القول َّإنها بمثابة وسيلة لتشجيع التنسيق و التوافق بين دول تختلف ًا
االجتماعية و االقتصادية و السياسية و مساعدتها على التركيز على المسائل الجوهرية المتفق عليها
و إبقاء الخالف على القضايا األخرى المختلف عليها.

و عليه يمكن القول َّ
بأن التحفظ هو إعالن رسمي انفرادي تلحقه دولة ما وقت توقيعها على المعاهدة

أو وقت إعالنها قبول االلتزام بها (االنضمام أو القبول أو التصديق) و الذي بمقتضاها تقصد الدولة أن

اء بالزيادة من خالل معنى معين أو
تستبعد أو تعدل األثر القانوني لبعض نصوس المعاهدة،ة سو ً
النقصان ،في تطبيقها.
فالتحفظ يعني قبول الدولة للمعاهدة بمجموعها مع استثناء بعض األحكام ،التي تعد ملزمة لها،

و هذا ما يؤدي إلى القضاء على أهمية المعاهدة و اإلضعاف من قوتها.
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 .2اآلثار المترتبة على التحفظ.
و تُرك للدول حرية اختيار الوقت للتعبير عن تحفظاتهدا تجداه المعاهددة ،فدالفقرة  1مدن المدادة  19مدن
معاهدة فيينا  1969تنح الدولة عدة خيارات في توقيدت تحفظهدا ،بحيدث يمكنهدا أن تدتحفظ عندد التوقيدع أو

اإلقرار أو الموافقة أو االنضمام للمعاهدة ،و كي ال يصبح مبدأ التحفظ أصالً في المعاهدات بحيث يفقدها

دودا و شددرو ً ا بصددد التحفظدات ،و قددد نصدت المدادة  19مددن اتفاقيدة فيينددا
أهميتهدا و أهددافها ،فقددد وضدع قي ً
لقانون المعاهدات على تلك القيود و الشروط ،أالّ و هي:
« للدولة ،لدى توقيدع معاهددة مدا أو التصدديق عليهدا أو قبولهدا أو إقرارهدا أو االنضدمام إليهدا ،أن تبددي
تحفظا ،إال إذا:

(أ) حظ ددرت المعاه دددة ه ددذا ال ددتحفظ- ،بمعن ددى َّ
أن ال ددتحفظ ق ددد اس ددتبعد ف ددي المعاه دددة نفس ددها ،كم ددا ه ددي حال ددة
المعاهدات المبرمة في إ ار العمل الدولي أو في إ ار اتفاقية روما لعام 1947؛ أو
(ب) نصددت المعاهدددة علددى أندده ال يجددوز أن توضددع إال تحفظددات محددددة لدديد مددن بينهددا الددتحفظ المعنددي،
 -بمعنى َّأنه ال يجب أال يتعلق الدتحفظ بمقتضديات اسدتبعدت بشدأنها األ دراف المتعاقددة بنحدو صدريح كدل

إمكانيد ددة بإبد ددداء الد ددتحفظ ،رغبد د ة منهد ددا فد ددي اإلبقد دداء علد ددى الحد ددد األدند ددى الد ددذي يضد ددمن االلت ازمد ددات التعاقديد ددة
المنصوس عليها في المعاهدة-؛ أو
(ج) أن يكون التحفظ ،فدي غيدر الحداالت التدي تدنص عليهدا الفقرتدان الفرعيتدان (أ) و(ب) ،منافيدا لموضدوع
المعاهدة وغرضها».

و مد ددن أهد ددم الشد ددروط هد ددو أَّند ده يجد ددب أالّ يتعد ددارض الد ددتحفظ مد ددع موضد ددوع المعاهد دددة و الغد ددرض منهد ددا،

و ُيعتبددر هددذا القيددد الموضددوعي أهددم مددا أبدعدده ال درأي االستشدداري لمحكمددة العدددل الدوليددة لسددنة  1951حددي
أجازت التحفظات علدى معاهددة تحدريم إبدادة الجدند البشدري إذا كدان ذلدك ال يتعدارض مدع أهدداف االتفاقيدة
و موضوعها ،و كان رأيها على النحو التالي:

 إذا اعترض ددت دول ددة ددرف ف ددي المعاه دددة عل ددى ال ددتحفظ و اعتبرت دده غي ددر م ددتالئم م ددع ه دددف و موض ددوعالمعاهدة ،كان لها في الحقيقة ،الحق في اعتبار الدولة المتحفظة غير رف في المعاهدة.
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 و مددن جهددة أخددرى ،فالدولددة الطددرف التددي تقبددل الددتحفظ علددى أَّنده مددتالئم مددع هدددف و موضددوع المعاهدددةو موضوع المعاهدة ،يمكن اعتبار الدول المتحفظة كطرف في المعاهدة.
 َّآثار إالّ بالتصدديق ،و كدذلك
أن االعتراض على التحفظ من قبل دولة موقعة لم تصادق بعد ،ال يحدث ًا
ال يحدث االعتراض الصادر من دولة لها حق في التوقيع أو االنضمام أي أثر قانوني.

َّ
إن جميع دول العالم اليوم تمارس التحفظات بصدد مختلف االتفاقيات و المعاهددات الدوليدة ،دون أن

ي ددؤثر ذل ددك ال ف ددي تنفي ددذ المعاه دددات و ال ف ددي الت ازم ددات ال دددول بش ددكل ع ددام ،و دوره ددا ف ددي المجتم ددع ال دددولي،
و لعل من أهم دوافع التحفظات هي مخالفة بعض بنود المعاهدة ل مور التالية:

غالبا في تحفظدات الددول اإلسدالمية أو بعدض الددول المسديحية،
 العقيدة الدينية للدول :و هذا ما يالحظ ًو التي ترى فيها مخالفة صريحة ألحكدام الشدريعة اإلسدالمية ،مثدل بعدض بندود إعدالن حقدوق اإلنسدان فيمدا
يتعلق بالحرية الجنسية أو مساواة المرأة بالرجل أمام القانون.

 المصددالح الحيويددة للدولددة :حيددث َّأن كددل دول العددالم تدرفض التوقيددع علددى معاهدددة تخددل بمصددالحها أو ال
تعددود بفائدددة عليهددا س دواء فددي الوقددت ال دراهن أو مسددتقبالً ،و مهمددا كددان نددوع المصددلحة سياسددية أو اقتصددادية

أو عسكرية أو إستراتيجية.

أن بع ددض المعاه دددات و االتفاقي ددات الدولي ددة ذات ت ددأثير عل ددى الش ددؤون
 -القد دوانين الداخلي ددة لل ددبالد :حي ددث َّ

الداخلية ،أو َّ
أن التوقيع عليها يستلزم سدن تشدريعات داخليدة تنسدجم مدع االلت ازمدات التدي وعددت الدولدة بهدا،
مثالً الحد مدن التسدلح الندووي أو فدتح الدبالد أمدام التفتديش أو اإلشدراف الددولي علدى المفداعالت النوويدة ،أو

قضددية منددع عمددل األ فددال دون سددن معينددة ،أو مددنح فئددة معينددة مددن الشددعب ،عرقيددة أو مذهبيددة أو دينيددة،

وضعية خاصة ،أو السماح بالحريات السياسية لجميع أفراد الشعب في حين ال يرغب النظام الحاكم بذلك.
و ال يعنددي َّ
أن ذلددك يقتصددر علددى البلدددان اإلسددالمية أو بلدددان العددالم الثالددث بددل يشددمل الدددول الغربيددة

ظدا علددى معاهدددة إنهدداء كددل أشددكال التمييددز العنصددري تقدددمت بهددا دول عديدددة
و المتقدمددة ،فقددد ُقددم  47تحف ً
منها دول غربية ذات أنظمة ديمق ار ية مثل أمريكا و فرنسا و كندا و النمسا و أسدتراليا و بلجيكدا و هولنددا

و إيطاليا و بريطانيا و ألمانيا و إيسلندا و لوكسمبورغ و نيوزيلندا.
و يجددب أن يددتم الددتحفظ و القبددول الصدريح لدده و االعتدراض عليدده كتابددة و يجددب أن يرسددل إلددى الدددول

األخرى التي من حقها أن تصبح أ راف في المعاهدة ،إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهددة بشدرط
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دميا لد دددى التعبيد ددر عد ددن
التص ددديق أو القبد ددول أو الموافقد ددة فإَّند ده يجد ددب علد ددى الدول ددة المتحفظد ددة أن تؤكد ددده رسد د ً
ارتضائها االلتزام بالمعاهدة و يعتبر التحفظ في هذه الحالة قد تدم مدن تداريخ صددور هدذا التأكيدد ،بمقتضدى

المادة  33الفقرة األولى و الثانية من اتفاقية فيينا لقانون العالقات الدولية.
 .3سحب التحفظ.

يصدر التحفظ عن الدولة التدي أبدتده عدن إرادتهدا ،فهدو عمدل إرادي ،و لدذلك يحدق للدولدة أن تسدحب

هددذا الددتحفظ متددى تشدداء ،و سددحب الددتحفظ يترتددب عليدده تطبيددق نصددوس المعاهدددة بالنسددبة لجميددع األ دراف
و على قدم المساواة ،و تطرقت المادة  22لسحب التحفظات و االعتراض عليها.
و ال يشترط لسريان السحب و إنتاجه آلثاره أن توافق عليه الدول األ راف السدابق لهدا قبدول الدتحفظ،

و ذلددك مددا لددم تتضددمن المعاهدددة المعينددة موضددوع الددتحفظ الم دراد سددحبه تنظي ًم دا مختلًف دا لسددحب التحفظددات
(المددادة  22مددن اتفاقيددة فيينددا) مددثال فددي  1931/05/01انضددمت كوبددا بددتحفظ إلددى محكمددة العدددل الدوليددة
الدائمة و لكنها عادت و سحبت تحفظها في .1932/03/14
ب .التسجيل .L’Enregistrement
ُيعتبر الفقيه (هوزندورف)  HOZENDROFFمن األوائل الذي نادوا بنظام تسجيل المعاهدات ،فقد
اقترح (هوزندروف) عام  1875أن تودع المعاهدات و تنشر بواسطة سلطة مركزية ،و يمكن القول َّ
إن
سائدا إلى غاية
نظام تسجيل المعاهدات كان محاولة للخروج من عالم الدبلوماسية السرية الذي كان
ً
الحرب العالمية األولى.
لهذا كان عهد عصبة األمم في سنة  1919أول من أرسى نظام تسجيل المعاهدات الدولية لدى

تم نشر بعض المعاهدات الدولية مثل
األمانة العامة لعصبة األمم ،و على الرغم من هذا فقد سبق أن ّ
قيام المكتب الدولي إلتحاد حماية الملكية الصناعية بنشر مجموعة عامة للتشريعات و المعاهدات المتعلقة
بالملكية الصناعية سنة  ،1883و قيام المجلد اإلداري لمحكمة التحكيم الدائمة بتصريح في سنة 1911

للمكتب الدولي لتسوية المنازعات بالطرق السلمية بنشر معاهدات التحكيم.

و يم ّكن تسجيل المعاهدة أمام الجهة الرسمية المخصصة لهذا الغرض ،الرجوع إليها من قبل الدولة

المنضمة إليه ،أو حتى من قبل الدول األخرى ،و خاصة أثناء حصول خالف بصددها ،و هذا ما جعل

المادة  18من عهد عصبة األمم ترفض ذلك :حيث جاءت على النحو التالي« :كل معاهدة أو اتفاق يتم
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االنضمام إليه فيما بعد من قبل عضو في عصبة األمم ينبغي أن يسجل في السكرتارية و التي سيتم
بعها من قبلها في أقرب وقت ممكن ،و َّ
أن أية معاهدة دولية سوف ال تكون ملزمة إالّ بعد تسجيلها».

و للقضاء على المعاهدات السرية نصت المادة  18إ ًذا على ضرورة تسجيل و نشر المعاهدات

فإن هذه المعاهدات و االتفاقات لن تكون
الدولية في أقرب فرصة لدى األمانة العامة للعصبة و إالّ َّ

ملزمة.

و لتفادي النقص في المادة  18من عهد عصبة األمم فيما يخص مدى إلزامية تسجيل المعاهدات،

نصت المادة  102من ميثاق األمم المتحدة على َّأنه« :كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقده أي عضو من
أعضاء األمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة و تقوم بنشره بأسرع ما

يمكن» ،و تضيف الفقرة الثانية من نفد المادة« :ليد ألي رف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل
وفًقا للفقرة األولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع األمم
المتحدة».
فميثاق األمم المتحدة ال ينفي عن المعاهدة غير المسجلة الصفة الملزمة و إنما يحظر التمسك بها

أن المعاهدة تقوم بكل ما يترتب عليها من حقوق
أمام أي جهاز من أجهزة األمم المتحدة ،و معنى ذلك َّ
و واجبات و َّأنها تكون ملزمة أل رافها قابلة للتنفيذ فيما بينهم ،في حين ال يمكن التمسك بها في مواجهة

نسبيا في مواجهة األمم المتحدة
بطالنا
الدول األخرى ،و من هنا تعد االتفاقية غير مسجلة با لة
ً
ً
و أجهزتها ،فمثالً ال يمكن لدولة ما رًفا في نزاع معروض على محكمة العدل الدولية أن تتمسك بأحكام
معاهدة ما من شأنها حسم هذا النزاع مع األ راف األخرى ما لم تكن هذه المعاهدة مسجلة و منشورة
بواسطة األمانة العامة ل مم المتحدة.

وجوبا يرمي إلى تحقيق هدفين:
دوليا
ً
و الغرض من تسجيل المعاهدات و نشرها ً
 تدوين المعاهدات الدولية في مجموعة يسهل التعرف إليها و الرجوع إلى نصوصها (غرض فني). غرض سياسي هو القضاء على االتفاقات السرية التي تعقدها بعض الدول لتدبير المؤامرات و تنظيماالعتداءات المفاجئة.
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ج .إجراءات التسجيل.
َّ
نظاما يقضي بإتمام التسجيل إما بناء على
إن الجمعية العامة ل مم المتحدة أقرت في سنة 1946
ً
تلقائيا بواسطة األمانة العامة ل مم المتحدة ،و تقوم
لب أحد أ راف المعاهدة بعد أن تصبح نافذة ،و إما
ً

األمانة العامة بهذه المهمة في ثالث حاالت:

 .1عندما تنص المعاهدة بصورة رسمية على انجاز هذا التسجيل.
 .2عندما تكون األمم المتحدة رًفا فيه.
 .3عندما تودع المعاهدة لدى األمم المتحدة.

و يتم التسجيل بقيد المعاهدة في سجل خاس يحرر باللغات الخمد الرسمية ل مم المتحدة ،و يبين

بالنسبة إلى كل معاهدة اإلسم الذي أ لقه األ راف عليها ،و أسماء األ راف ،و تواريخ التوقيع
و التصديقات ،و تبادل التصديقات و االنضمام ،و تاريخ التنفيذ ،و مدة العمل بالمعاهدة ،و لغة أو

اللغات التي حررت بها.
و يتم النشر بعد التسجيل و في أقرب وقت ممكن ،و يكون في مجموعة واحدة باللغة أو اللغات
األصلية التي حررت بها المعاهدة متبوعة بترجمة إلى الفرنسية أو اإلنجليزية ،و تبعث األمانة بهذه

أيضا بالئحة (قائمة) شهرية تتضمن المعاهدات
المجموعة إلى جميع أعضاء األمم المتحدة كما تبعث لهم ً
و االتفاقات الدولية التي تكون قد سجلت في الشهر السابق ،أو تنشر بشكل دوري في مجموعات تسمى
بسلسلة األمم المتحدة للمعاهدات.
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