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     : مقدمة  

تطكر المجتمع الدكلي تطكرا ممحكظا شانو في ذلؾ شاف المجتمع الداخمي،فمـ تعد الحياة الدكلية 
بالبساطة التي كانت عمييا سابقا ، بؿ أصبحت العالقات الدكلية أكثر تعقيدا كتشابكا، فظيرت 

مكضكعات ال يقتصر االىتماـ بيا عمى الدكؿ المعنية فحسب، بؿ  غدت شانا خاصا بالجماعة 
. الدكلية

 التي الميمة الكسائؿ إحدل بكصفيا ، المعاىدات إلى الدكؿ قبؿ مف المجكء كثر فقد ذلؾ ضكء في
 ، لمدكلة الداخمية المسائؿ بالتنظيـ تالمس كبدأت، كؿالد مف كغيرىا الدكلة بيف فيما العالقات تنظـ
 في الداخمية القانكنية الحياة بتنظيـ الحصرم حقو يفقد بدأ الكطني القانكف أف ذلؾ عف نجـ مما

 أال  أخرلمصادر عمى التنظيـ ىذا في دكرىا في تعتمد الداخمية المحاكـ كأصبحت ، الدكلة داخؿ
 . الدكلية كاالتفاقيات المعاىدات كىي

كىكذا ظيرت حاجة الدكؿ إلى إبراـ اتفاقيات تنظـ العالقات الدكلية الجديدة  كتسيـ في تحقيؽ 
التعاكف السممي بينيا، فبعد أف كانت المعاىدات في العصكر القديمة عبارة عف معاىدات سالـ 
كتحالؼ كنادرا ما تتعمؽ بالتبادؿ التجارم بيف األمـ ،أصبحت في العصر الحديث تغطي كافة 
الدكؿ العالقات الدكلية ،السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالدبمكماسية ككافة المسائؿ المختمفة بيف 

 .
كتجدر اإلشارة إلى أف األىمية العممية لممعاىدات في العالقات الدكلية جعمت المجتمع الدكلي 

يعمؿ عمى تقنينيا، كىك ما قامت بو لجنة القانكف الدكلي لدل األمـ المتحدة حيث قامت بصياغة 
العديد مف المعاىدات الدكلية اليامة التي أصبحت مصدرا لقانكف المعاىدات الدكلية، بعد أف أقرتيا 

 ،حيث تناكلت ىذه 1969الجمعية العامة لألمـ المتحدة كأىميا اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات 
 إبراـ المعاىدات الدكلية كدخكليا حيز النفاذ كاحتراميا كتطبيقيا كتفسيرىا كتعديميا مسالةاالتفاقية 

يداعيا كتصحيحيا كتسجيميا يقاؼ العمؿ بيا كا  نيائيا كا   .كتغييرىا كبطالنيا كا 
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 دكليا الدكلية المعاىدات إبراـ عمى المترتبة اآلثار إال يحدد ال العاـ الدكلي القانكف كباعتبار أف
 بيا المحاكـ أك األفراد التزاـ مدل أك الدكؿ داخؿ إبراميا عمى تترتب التي تمؾ يحدد أف دكف فقط
 الداخمي المجاؿ في الدكلية كاالتفاقيات ىاتو المعاىدات ذػتنفيفاف  الكطني، القانكف شاف ذلؾ الف
.  المعاىدات ىذه تطبيؽ تجاه كحيكم ميـ دكر لمقضاء الداخمي يعطى أف ضركرة اكجد

 مف القضائية، فيي أكثر السمطة القانكف ىي تطبيؽ بيا يناط التي السمطة أفكعمى اعتبار 
 بتطبيؽ ممـز كمف ثمة الكاسع، بالمفيـك القانكف بتطبيؽ ممـز  القاضيأفذلؾ  النص، بيذا يخاطب

لذلؾ  تبعا عميو لزاما كبات الداخمية، الشرعية مف عناصر عنصر باعتبارىا الدكلية المعاىدات
 القضاء ينظره ما نطاؽ في كتطبيقيا المعاىدات الدكلية ضمف المدرجة القكاعد مف لكثير التصدم
 .الداخمي

    :أىمية الموضوع
الداخمي كىذا  استقباؿ المعاىدات الدكلية في القانكف الداخمي ضركرم لتككف ليا قيمة القانكف إف

ما تباشره الدكؿ، حيث أف المعاىدة ال يمكف أف تنتج أثػرا داخميػا مباشرا ما لـ تكفر ليا األرضية 
القانكنيػة، كليذا يجب أف يجرم تحكيميا بقانكف كطني مخصص لذلؾ، كبما أف المعاىدات الدكلية 

التي تعقد بيف الدكؿ أصبحت تتصؿ بمجاالت عديدة كمختمفة فأصبح مف الضركرم زيادة 
االىتماـ في تحديد طبيعة العالقػة بيف المعاىدات كالقكانيف الداخمية ككيفية تطبيقيا كنفاذىا فيو، إف 

تحديد ىذه العالقة يترتب عميو نتائج غاية في األىمية انطالقا مف تنفيذ محتكل المعاىدة الدكلية 
كما تتضمنو مف حقكؽ كالتزامات متبادلة بيف أطرافيا،كتبياف آلية التطبيؽ الداخمي ليا ككيفية 

 .تفسيرىا كاالحتجاج بيا أماـ المحاكـ الكطنيػة
عمى  تسمك عمييا المصادؽ الدكلية االتفاقات أف  في الجزائر ىكالمالحظ فإف العممية الناحية مفك

 أكلئؾ طرؼ مف الصاـر بالتطبيؽ تحظ لـ أنيا إال التطبيؽ كاجب قانكنا تعتبر ك الكطني القانكف
 مف الكثير ضياع إلى يؤدم قد مما منيا يعانكف مشاكؿ عدة جراء مف تطبيقيا عمى يعممكف الذيف

 .الحقكؽ
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 ندرة المراجع ك قمة إلى ذلؾ يرجع ك صعب بحثو لكف ميـ المكضكع فاف األساس ىذا كعمى
 التاـ شبو ىذا مف جية ، كما نسجؿ مف جية أخرل الغياب 1 الجزائرم القانكف في المتخصصة

 لممحكمة القضائية المجالت كجكد رغـ الجزائرم في ىذا المجاؿ ،كعدـ نشره القضائي لالجتياد
 . العميا

 :إشكالية الموضوع
إف مثؿ ىذه الدراسات كاألىمية التي تكسبيا كاألىداؼ المنكطة بيا، تجعؿ مف اإلشكالية التي 

تعالجيا دراستنا ىذه  كاضحة المعالـ إال إننػا سنحاكؿ تبيانيا كصياغتيا عمى شكؿ سؤاؿ رئيسي 
 .تتفرع عنو مجمكعة مف األسئمة الثانكيػػػػة

ما ىك مفيـك المعاىدات الدكلية ؟ككيؼ تندرج المعاىدات الدكلية في النظاـ القانكني الداخمي ؟ 
 الجزائرم القاضي يتعامؿ ككيؼ فيو؟ كىؿ يقبؿ النظاـ القانكني الجزائرم إدماج المعاىدات الدكلية

 إليجاد تطبيقيا أمامو المطركح النزاع تطمب إذا الكطني قانكنو في المندمجة الدكلية المعاىدات مع
 ؟كؿ المناسبةحؿاؿ

 فما ىي الجية القانكنية ، إذف يستمـز تفسيرىااألحياف تطبيؽ المعاىدات الدكلية في بعض ثـ إف
 .المخكؿ ليا تفسير المعاىدات الدكلية داخميػػػا

 القانكنية، النصكص لبعض التحميمي المنيج بإتباع عنيا اإلجابة سنحاكؿ كغيرىا األسئمة ىذه
كما  ،كذلؾ باستعراض مكقؼ القانكف الجزائرم عف طريؽ النصكص كاألحكاـ كالقرارات القضائية 

 الدراسة، ىذه مف غايتنا إلى الكصكؿ سبيؿ كفي المقارف، بالمنيج أننا استأنسنا في بعض األحياف
 مبحث تمييدم تناكلنا فيو ماىية المعاىدات الدكلية ثـ تطرقنا ضمف فصميف إلى ىذا بحثنا قّسمنا

اني الث فصؿاؿ في لننتقؿ ، كيفية إدماج المعاىدات في القانكف الداخمي في فصؿ أكؿ :اثنيف إلى
 تطبيؽ القضاء الداخمي لممعاىدات بالتطرؽ لمسألتي التطبيؽ كالتفسير القضائي لممعاىدات  إلى

.  في القانكف الجزائرم
 

                                                 
،الطبعة (1998-1963) الرسمية الجريدة في المنشكرة الدكلية الجزائر كاتفاقيات المعاىدات دليؿ . الطاىر محمد اكرحمكف  1

 .8صالجزائر، ،دار القصبة لمنشر،2000
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 ماىية المعاىدات الدولية: مبحث تمييدي 
  
أثارت عالقة القانكف الدكلي بالقانكف الداخمي  جدالن بيف الفقياء كال يعتبر ىذا الخالؼ جدؿ    

نما يترتب عميو في بعض األحياف حؿ مسألة التدرج أك  نظرم مجرد مف أية قيمة عممية، كا 
األكلكية بيف القانكنيف، كبطبيعة الحاؿ ال يمكػػف تنػػاكؿ ىذا المكضكع دكف التطرؽ إلى أىـ مصدر 
مف مصادر القانكف الدكلي كىك المعاىػدات الدكلية حيث أف كثير مف المعاىدات تنص صراحة 
عمى إلزاـ الدكؿ األطراؼ بإصدار قكانيف داخمية لضماف تطبيؽ المعاىدة ك ألجؿ بياف معنى 

التطبيؽ الداخمي لممعاىدات الدكلية ك سبؿ ذلؾ ك آثاره ك غيرىا مف العناصر التفصيمية األخرل 
سيككف لزاما بياف ك تكضيح مفيـك المعاىدات الدكلية ك أنكاعيا في مبحث تمييدم متضمف 

   :لمطمبيف اثنيف
 

.  تعريؼ المعاىدات الدكلية كبياف خصائصيا:المطمب األول           
. كتحديد كيفية إبراميا  تصنيؼ المعاىدات الدكلية:           المطمب الثاني 
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مفيوم المعاىدات الدولية وبيان خصائصيا : المطمب األول
تعتبر المعاىدات الدكلية أك ما اصطمح عميو أيضا االتفاقيات الدكلية المصدر الرئيس كاألكؿ مف 

 مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية كىي مف أغزر 38حيث الترتيب الكارد في المادة 
المصادر في القانكف الدكلي الحديث كأكثرىا كضكحان كأقميا مثاران لمخالؼ كاألكثر تعبيران عف إرادة 

 .األطراؼ الحقيقية
كال شؾ أف المعاىدات تقـك أساسا عمى قكاعد كأسس تتركز عمييا لتككف قادرة عمى صكف 

. مكضكعات القانكف الدكلي
كسنحاكؿ في ىذا المطمب الغكص في ىذه األسس،  انطالقا مف التعاريؼ التي استقر عمييا 

العرؼ كصكال إلى ما جاءت بو اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات كذلؾ في الفرع األكؿ، ثـ نعرج في 
.                                 المعاىداتخصائصالفرع الثاني عمى 

تعريف المعاىدات الدولية  : الفرع األول
نجد لممعاىدة تعريفيف أحدىما عرفي كىك أشمؿ، كاآلخر تعريؼ قانكني أتت ببيانو معاىدة فيينا 

.                     لقانكف المعاىدات، لنتكصؿ بعدىا إلى أىـ خصائص المعاىدة الدكلية
التعريف العرفي : أوال

استقر العرؼ عمى أف المعاىدة ىي اتفاؽ بيف شخصيف أك أكثر مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ 
اليدؼ مف ىذا االتفاؽ ىك إنشاء آثار قانكنيػة بيف األشخاص المتعاىدكف ك ىذا االتفاؽ يخضع 
لمقانكف الدكلي، كيقصد بالمعاىدة الدكلية أك االتفاؽ الدكلي بالمعنى الكاسع تكافؽ إرادة شخصيف 
 1أك أكثر مف أشخاص القانكف الدكلي عمى إحداث أثار قانكنية معينة طبقػا لقػكاعد القانػكف الدكلػي

كتعرؼ المعاىدة الدكلية أيضا عمى أنيا اتفاؽ مكتكب تـ بيف أشخاص القانكف الدكلي بقصد "
      2 ."ترتيب آثار قانكنية معينة كفقا لقكاعد القانكف الدكلي العاـ

ك بما أف المعاىدة اتفاؽ إذان ال يمكف تصكر نشكئيا مف إرادة منفردة كاحدة فال بد مف تالقي 
 فيك يتعمؽ أما العنصر الثاني، العنصر األكؿإرادتاف عمى األقؿ حتى يحصؿ االتفاؽ ىذا 

                                                 
 113،ص2003، الطبعة الثالثة ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،عماف،(المقدمة كالمصادر) محمد يكسؼ عمكاف، القانكف الدكلي العاـ 1
 .96،ص1997 الجزائر،،الكاىنة مطبعة  بكغزالة محمد ناصر،أسكندرم احمد،القانكف الدكلي العاـ،الجزء األكؿ، ،2
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بأطراؼ المعاىدة ك حتى يمكف الحديث عف المعاىدة ال بد أف يككف أطرافيا مف أشخاص القانكف 
 .الدكلي العاـ

كىؤالء األشخاص ىـ مما ال شؾ فيو الدكؿ ك تسمى معاىدة دكلية ألنيا بيف دكؿ، أما بقية 
 1ـ1986أشخاص القانكف الدكلي فبالنسبة لممنظمات الدكلية رفع عنيا اإلشكاؿ بعد معاىدة عاـ 

حسب المعاىدة يككف االتفاؽ معاىدة دكلية، مما ال شؾ فيو أف االتفاؽ المبـر بيف فرديف ال يعتبر 
معاىدة دكلية ك نفس الشيء لالتفاؽ المبـر بيف كياناف غير دكلييف كأف يككف بيف منظمتيف غير 
حككميتيف ك كذلؾ إذا كانت المعاىدة بيف أشخاص قانكف دكلي ك شخص خاص كأف يككف ىناؾ 

 ىنا ال بد مف دراسة المعاىدة بمحتكاىا لرؤية إذا ما 2 اتفاؽ بيف دكلة ك شركة متعددة الجنسيات
كانت تنشأ آثار قانكنية تخضع لمقانكف الدكلي العاـ عندئذ تصبح معاىدة دكلية أما غير ذلؾ 

 ك ىك اآلثار القانكنية ك ينتج عف كؿ معاىدة العنصر الثالثفتككف خاضعة لمقانكف الخاص، أما 
التزامات قانكنية إجبارية أم أطراؼ المعاىدة يصبح ليـ حقكؽ ك كاجبات فالمعاىدة ىي مصدر 
مف مصادر االلتزاـ، ك ىذا ما يميز المعاىدات عف بقية األعماؿ الغير اتفاقية ك التي ليس ليا 

 فيك الخضكع لمقانكف الدكلي العاـ فالنظاـ القانكني الذم يحكـ العنصر الرابعطابع قانكني، أما 
كؿ معاىدة دكلية ىك نفسو القانكف الدكلي العاـ لكف ال يشترط أف تككف كؿ بنكد االتفاقية خاضعة 
ليذا القانكف ك لكف يكتفي ببعض البنكد ك ال يضر أف تككف معاىدة دكلية، ك ىذا التعريؼ أشمؿ 
مف تعريؼ معاىدة فيينا حكؿ المعاىدات ك ىك المعتمد حاليان ك كاف معتمد منذ فترة طكيمة بيف 

                                 .الدكؿ
 

 
 
 
 

                                                 
 .38 ، ص2007إبراىيـ محمد العناني، قانكف العالقات الدكلية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، -1
 كىي أيضا معاىدة دكلية شارعة  تتعمؽ باالتفاقيات المبرمة بيف المنظمات الدكلية أك بيف الدكؿ ك المنظمات الدكلية -2
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: 1969 لعاـ تعريف اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات: ثانيا
إف تعػريؼ المعػػاىدات الدكلية بحكـ أنيا مف أىػـ المصادر لمقانػكف الدكلي ال ينفؾ عما عرؼ بو 

القانكف الذم يحكـ العالقات ك الركابط الدكلية ك " القانكف الدكلي حيث عرفو أحد األساتذة بأنو 
مجمكعة القكاعد التي تحكـ العالقات ذات األثر الجكىرم عمى الجماعػة الدكلية ألنيا تمس أمنيا 

 1."التي تقـك بيف أشخاص القانكف الدكلي أك بينيـ كبيف األفراد
اتفاؽ دكلي : " لقانكف المعاىػدات في مادتيا الثانية المعاىدة كما يمي 2فييناك قػد عرفت اتفػاقيػة 

يعقد بيف دكلتػاف أك أكثػر كتابػةن ك يخضع لمقػانػكف الػدكلي سػكاءن تػـ في كثيقػة كاحدة أك أكثػر ك أيان 
، مقارنة بالتعريؼ العرفي نالحظ أف تعريؼ اتفاقية فيينا أقؿ "كػانت التسميػة التي تطبؽ عميو

شمكلية مف التعريؼ العرفي ك أكثر شكمية منو، أما سبب قمة الشمكلية ألف ىذا التعريؼ ال ينطبؽ 
إال عمى المعاىدات المبرمة بيف الدكؿ فقط مما يعني اقتصاره عمى نكع كاحد مف أشخاص القانكف 

ـ عندما أبرمت اتفاقية فيينا بيف الدكؿ ك 1986الدكلي لكف ىذه الخاصية كقع تجاكزىا عاـ 
 .المنظمات الدكلية ك بيف المنظمات الدكلية فيما بينيا

أما لما ىي شكميػػة أكثر ألنيا ال تعتبر إال المعاىدات المكتكبة إذان ىي تشترط الكتابة ك تغض 
الطرؼ عف المعاىدات الشفكية رغـ أنو مف الناحية النظرية بإمكاف المعاىدة أف تككف مكتكبة ك 
شفكية، أما شكمية الكتابة ىي شكمية إلثبات االتفاؽ ك ليست شكمية لصحة االتفاقية، ك أكضح 
تعريؼ اتفاقية فيينا أف المعاىدة يمكف أف تككف مضمنة في كثيقة كاحدة أك عدة كثائؽ كما جاء 

في المادة الثانية، ك ميما كاف عدد الكثائؽ ال يطرح أم إشكػاؿ كما أف تسميػة الكثيقػة ليست ىامػة 
ك ال تؤثر عمى الطبيعة القانكنية فالعبرة بالمضمكف ك ليس بالتسمية ك قد تختمؼ التسميات ك لكف 

المسمى كاحد، أم قد تسمى الكثيقة معاىدة أك اتفاؽ أك ميثاؽ أك عيد أك بركتكككؿ أك نظاـ ك 
    . كميا ال تؤثر عمى الطبيعة القانكنية كما قمنا فيي نفس المعنى ميما اختمفت التسميات

 

                                                 
 .14، ص 1982محمد طمعت الغنيمي، الكسيط في قانكف السالـ ، منشاة المعارؼ ، االسكندرية ، -1
 13/10/1987 المؤرخ في 87/222 بمكجب المرسـك الرئاسي 1969 انضمت الجزائر إلى اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لسنة 2

 .1571 ، ص 42كالمتضمف االنضماـ بتحفظ إلى ىذه االتفاقية ، الجريدة الرسمية ،العدد 
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خصائص المعاىدات الدولية : الفرع الثاني
: كتبعا لمتعريفات السالفة الذكر نستنتج الخصائص التالية

التسمية التي تطمق عمى المعاىدة  -1
يالحظ بداىة أف التعريؼ لـ يشترط تسمية معينة لممعاىدة ،بؿ ترؾ مجاؿ حرية التسمية مفتكحا 

، كعميو يعتبر مف قبيؿ " ميما كانت التسمية"ألطراؼ المعاىدة كذلؾ عندما أشار إلى عبارة 
   الميثاؽ–(4ؽ االتفا-(3 االتفاقية-(2المعاىدة -(1المعاىدات الدكلية التسميات اآلتي ذكرىا

(-9    المذكرات أك الخطابات تبادؿ-(8 البركتكككؿ-(7 أك اإلعالف التصريح-(6 النظاـ-(5
. التسكية المؤقتة

 كرغـ ،كيتجمى مف خالؿ ىذه التسميات المتعددة أف التسمية التي تطمؽ عمى المعاىدة غير ميمة
كجكد بعض االختالفات بيف التسميات كما رأينا ،فانو ليس مف السيؿ التمييز بينيا ألنو ليس 

الختالؼ التسمية بينيا أية نتيجة عممية ،كفي رأم معظـ الفقياء أف مؤدل ىذه األلفاظ كاحد ،كاف 
الرغبة في التقنيف ىي التي دفعت ببعض الساسة كالفقياء إلى التنكيع في التسمية كالتالعب 

 ،كقد أكدت محكمة العدؿ الدكلية عمى عدـ أىمية التسمية كىذا بمناسبة النظر في قضية 1باأللفاظ
 .1962 ديسمبر 26جنكب غرب إفريقيا في 

المعاىدة الدولية اتفاق مكتوب -2
 مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات أف المعاىدة تنشا عف اتفاؽ كتابي بيف طرفيف 2/1طبقا لممادة 

عمى األقؿ،كىذه الكتابة تجعؿ المعاىدة مختمفة عف القاعدة العرفية التي ال تأخذ شكؿ اتفاؽ 
صريح ،كرغـ ىذا النص الصريح نجد أف اتفاقية فيينا في مادتيا الثالثة قضت بعد ذلؾ باف عدـ 

سريانيا عمى االتفاقيات غير مكتكبة ال يؤثر عمى القكة القانكنية ليذه االتفاقيات،كما نجد أف 
محكمة العدؿ الدكلية تعترؼ لالتفاؽ الشفكم بالقكة اإللزامية ،كبالتالي فاف الكتابة ليست شرطا 

نما شرط لسرياف أحكاـ اتفاقية فيينا عمى ىذه المعاىدة  .لصحة المعاىدة ،كا 
 

                                                 
 .222،ص2010 الدكتكر محمد مجدكب، محاضرات في القانكف الدكلي العاـ، الجزء األكؿ، الجزائر، 1

 



10 

 

إبرام المعاىدة بين أشخاص القانون الدولي - 3
 مف اتفاقية فيينا عمى أف االتفاؽ الدكلي يعقد بيف دكلتيف أك 2/1يركز التعريؼ الكارد في المادة 

أكثر،بمعنى االعتراؼ بالدكلة كشخص قانكني كحيد، مستبعدا بذلؾ التطكر الذم طرا عمى 
االعتراؼ باألشخاص القانكنية الدكلية األخرل، غير أف المادة الثالثة مف نفس االتفاقية تعترؼ 
. بكجكد اتفاقيات دكلية تبرميا أشخاص دكلية أخرل دكف أف تحدد طبيعة ىذه األشخاص القانكنية

غير أف محكمة العدؿ الدكلية قد اعترفت قبؿ إبراـ االتفاقية بالشخصية القانكنية لممنظمات الدكلية 
 11بأىمية إبراـ المعاىدات الدكلية ،كىذا عمى اثر إصدارىا الرأم االستشارم المؤرخ في 

 المتعمؽ بالتعكيضات المستحقة عف األضرار التي تمحؽ بالعامميف في األمـ المتحدة 1949افريؿ
 6أثناء قياميـ بعمميـ ،كقد تجسد كذلؾ االعتراؼ بأىمية المنظمات الدكلية مف خالؿ نص المادة 

 .1986مف اتفاقية فيينا لعاـ 
أن المعاىدة الدولية يتم إبراميا طبقا لقواعد القانون الدولي  -4

 تخضع المعاىدة الدكلية أثناء إبراميا لمقانكف الدكلي كىذا 2/1طبقا لنص المادة الثانية فقرة أكلى ـ
سكاء تعمؽ األمر باألطراؼ كمدل خضكعيـ لمقكاعد القانكنية الدكلية أك تعمؽ األمر بمكضكع أك 
غرض المعاىدة أك اآلثار المترتبة عنيا ،غير أف المدققيف في تاريخ العالقات الدكلية يكتشفكف 

حاالت نادرة أخضعت فييا المعاىدات الدكلية لمقانكف الداخمي لدكلة ما كنجد مف تمؾ المعاىدات 
 بخضكع 12 بيف الدانمرؾ كماالكم التي تنص في مادتيا 1966/أكت/01المعاىدة المبرمة في 

تمؾ المعاىدة لمقانكف الدانمركي ككانت تمؾ المعاىدة تحتكم عمى التزاـ الدانمرؾ بمنح قرض لدكلة 
 .1ماالكم
 

 
 
 
 

                                                 
1
 Dominique carreau. droit international. 4ed .redone. paris 1994.p105. 
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تعدد الوثائق التي تتشكل منيا المعاىدة الدولية -5
لقد كضعت اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات طبقا لتعريؼ المعاىدة الدكلية بإمكانية تعدد الكثائؽ 
التي تتككف منيا المعاىدة ،حيث أشارت إلى المبدأ العاـ كىك كجكد المعاىدة في كثيقة كاحدة 

،كلكف فتحت المجاؿ لتعدد الكثائؽ التي تشكؿ المعاىدة حينما أشارت إلى إمكانية أف تككف في 
كثيقة كاحدة أك كثيقتيف متصمتيف أك أكثر،كعمميا أصبح تعدد المعاىدة معمكؿ بو كذلؾ عف طريؽ 

 . تبادؿ خطابات أك تبادؿ مذكرات بيف األطراؼ المتعاقدة 
  وتحديد كيفية إبرامياتصنيف المعاىدات الدولية:  المطمب الثاني 

تصنيف المعاىدات الدولية : الفرع األول
لممعاىدات الدكلية عدة أصناؼ ىذا ما حمؿ الفقو الدكلي إلى محاكلة إجراء تقسيـ نظرم 
لممعاىدات الدكلية لمتمييز بيف أصنافيا،كلعؿ التصنيؼ األكثر شيكعا بيف الفقياء ىك ذلؾ 

التصنيؼ الذم يقدـ عمى تقسيـ المعاىدات بحسب الشكؿ كبحسب المكضكع، كنحاكؿ تناكؿ ذلؾ 
:  تباعا

: أوال التصنيف الشكمي
: يستند التصنيؼ الشكمي عمى ثالثة أنكاع مف التصنيفات كىي 

 كتصنيؼ ،التصنيؼ الذم يركز عمى عدد األطراؼ ،كالتصنيؼ الذم يركز عمى نكعية األطراؼ
.  آخر حسب اإلجراءات 

: التصنيف الذي يركز عمى عدد األطراف-1
كنميز في ىذا التصنيؼ بيف المعاىدة الثنائية كىي التي تضـ طرفيف ،كالمعاىدات المتعددة 

. األطراؼ كتضـ مجمكعة مف الدكؿ
: المعاىدات الثنائية-أ

 تعتبر المعاىدات الثنائية أكؿ كأقدـ أشكاؿ االتفاقيات التي عرفتيا الدكؿ،كقد سادت لمدة طكيمة 
تحكـ عالقات الدكؿ،غير أف تشابؾ الركابط بيف الدكؿ ك تجاكز المفاكضات بيف أكثر مف دكلتيف 

  1648،مما حدا بالدكؿ المتفاكضة أف تجتمع لتككف طرفيف، كتعتبر معاىدة ككستفاليا لعاـ 
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ابرز مثاؿ ذلؾ فقد كقع إحدل معاىداتيا طرفاف كاف إحداىما إمبراطكر ألمانيا كالدكؿ التابعة لو 
  .،كمف جية أخرل ممؾ فرنسا كالدكؿ التابعة لو

: المعاىدات المتعددة األطراف-ب
مع بركز مختمؼ التطكرات التي طرأت عمى العالقات بيف الدكؿ كضركرة تكطيدىا كتكسيعيا 
كتبادؿ المصالح بينيا ،فقد تـ تجاكز مرحمة المعاىدات الثنائية إلى مرحمة المعاىدات المتعددة 

. 1 أكؿ معاىدة متعددة األطراؼ1815األطراؼ،كيعتبر مؤتمر فيينا لعاـ 
كتشترؾ المعاىدات الجماعية في أف عدد أطرافيا يزيد عف دكلتيف ،كىي قد تككف مف حيث المدل 

الجغرافي إقميمية كقد تككف ذات اتجاه عالمي ،كتنشا المنظمات الدكلية عف ىذا النكع مف 
. المعاىدات الذم تطبؽ عميو اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات 

كعدد المعاىدات الجماعية كبير لمغاية ،لكنو اقؿ مف المعاىدات الثنائية ،كىي مف حيث المكضكع 
قد تككف ذات طبيعة سياسية ،عسكرية ،اقتصادية أك قانكنية ،كالكاقع انو ال يكجد فرؽ بيف كال 

 .النكعيف السابقيف مف المعاىدات مف حيث اآلثار القانكنية
: التصنيف الذي يركز عمى نوعية األطراف-2

 كأخرل ،كيستند ىذا التصنيؼ عمى التمييز بيف المعاىدات المبرمة بيف الدكؿ كالمنظمات الدكلية
المعاىدات التي تعقدىا المنظمات الدكلية مع بعضيا البعض،كمثاليا االتفاقيات التي تبرميا 

منظمة األمـ المتحدة مع المنظمات المتخصصة، ككذلؾ المعاىدات المبرمة بيف الدكؿ كحركات 
. التحرر الكطني

: التصنيف حسب اإلجراءات-3
يذىب بعض الفقياء إلى التمييز بيف معنييف مف المعاىدة ،احدىما بالمعنى الدقيؽ كاآلخر بالمعنى 

 .المبسط
 
 

                                                 
 .218 الدكتكر محمد المجدكب ، ،المرجع السابؽ ،ص1



13 

 

كىي المعاىدة التي يمـز فييا إتباع كافة اإلجراءات عند عقدىا  : المعاىدات بالمعنى الدقيق-أ
،أم يجب أف يتـ إبراـ المعاىدة بالشكؿ الرسمي الذم يتطمبو إبراـ المعاىدة مف مفاكضة كتكقيع 

. كتصديؽ
كىي التي ال يتبع عند إبراميا إجراءات شكمية محددة كما : المعاىدات ذات الشكل المبسط -ب

ىك األمر في المعاىدات السالفة الذكر،كعميو نالحظ أف كال النكعيف مف المعاىدات تختمفاف مف 
جراءات إبراميا،كلكنيما ال يختمفاف مف حيث المضمكف القانكني . حيث طرؽ كا 

التصنيف الموضوعي  : ثانيا
 .كيمكف التمييز في ىذا النكع مف التصنيؼ بيف المعاىدات التعاقدية كالمعاىدات الشارعة

  :المعاىدات التعاقدية-أ
 لقد أمكف اعتبار ىذا النكع مف المعاىدات شبيية بالعقد ،كىي غالبا ما تككف ثنائية كمعاىدة 

التحالؼ كرسـ الحدكد، فااللتزامات في المعاىدات العقدية ذات طبيعة شخصية كمتقابمة كليست 
كاحدة،فيي تخمؽ التزامات ككاجبات لكؿ طرؼ تختمؼ عف التزامات ككاجبات الطرؼ اآلخر،إذ أف 

سبب التزاـ كؿ طرؼ في االتفاؽ ىك ما التـز بو الطرؼ اآلخر كىذا يشبو المراكز القانكنية 
. ألطراؼ العقد الممـز لجانبيف في القانكف المدني

 : المعاىدات الشـارعة-ب
 ،كىي معاىدات غالبا ما تككف متعددة األطراؼ ،كتيدؼ إلى إنشاء قكاعد قانكنية دكلية جديدة

ككذا بياف القكاعد القانكنية ذات قيمة مف الناحية المكضكعية ،كتعبر عف إرادة الدكؿ المكقعة، 
. كمف أمثمتيا المعاىدات المنشئة لممنظمات الدكلية كعيد عصبة األمـ كميثاؽ األمـ المتحدة

كتعتبر المعاىدات الشارعة مف أىـ مصادر القانكف الدكلي العاـ ،كما تجب اإلشارة إليو ىك أف 
التمييز بيف المعاىدات التعاقدية كالمعاىدات الشارعة مختمؼ حكلو ،كذلؾ الف ىذا التقسيـ ليس لو 

اثر قانكني،حيث ال يكجد نظاـ قانكني خاص بإحدل ىذيف النكعيف مف المعاىدات ،كاف ىذا 
  مف الفقو فيقكؿ آخرفريؽ أما ، التقسيـ ال يؤثر عمميا كاف كاف مقيدا نكعا ما مف الناحية العممية
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 أكبكجكد بعض الفركؽ الشكمية كالكمية بيف النكعيف مف المعاىدات ،لكنيا فركؽ ال تمس الجكىر 
 .النكع

كيفية إبرام المعاىدات  : الفرع الثاني 
يخضع إبراـ المعاىدات إلى عديد مف اإلجراءات ك تمر المعاىدة قبؿ بداية نفاذىا بعدة مراحؿ فال 

تعتبر المعاىدة مستكفية لجميع شركطيا، إال بعد تعبير األطراؼ عف رضاىـ النيائي بااللتزاـ 
ة المفاكضة كالتحػرير ؿالمفيػػـك تمر بعدة مراحؿ إلبراميا بدءا بمرح ببنكدىا كلذلؾ فالمعاىػػدة بيذا

. بالتكقيػػع كانتيػػاء بالتصديؽ كما تمر بػإجراءات أخرل ىي التسجيػػؿ كالنشػػر مركرا

 ( les négociations ):المفاوضات-أوال
تبدأ المفاكضات بمرحمة االتصاالت بيف األطراؼ المزمع اشتراكيا فييا قبؿ االتفاؽ مبدئيا عمى 

إطارىا كمكضكعيا ثـ تأتي مرحمة المفاكضات كالتي يقصد بيا المشاكرات كالمباحثات التي تجرم 
بيف دكلتيف أك أكثر بقصد تسكية خالؼ أك نزاع قائـ بينيما بطريقة كدية كمباشرة ،أك ىي تبادؿ 
الرأم بيف دكلتيف أك أكثر بقصد الكصكؿ إلى تسكية لمنزاع القائـ، كقد تككف المفاكضات سرية أك 
عمنية، كتمثؿ كزارة الخارجية الجياز التنظيمي كالمعني عمكما بإدارة المفاكضات في فض معظـ 

المشكالت الخارجية لمدكلة عف طريؽ الكسيمة السممية التي تيدؼ إلى تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف 
.  ،فمف الضركرم أف يقدـ المفاكض أكراؽ التفكيض1المكاسب

كما يقصد بالمفاكضات تبادؿ كجيات النظر كالمقترحات بيف ممثمي دكلتيف أك أكثر بقصد 
الكصكؿ إلى اتفاؽ في شاف معيف ييـ الدكلتيف أك الدكؿ المتفاكضة أك ييـ المجتمع الدكلي ككؿ 

،كقد تككف مكتكبة في صكرة مادة أك أكثر يقدميا احد األطراؼ كيرد عمييا الطرؼ اآلخر بصياغة 
 .2أخرل أكثر كضكحا أك شرحا ،كقد تككف في صكرة مذكرات متبادلة ترسؿ مف رسكؿ دبمكماسي

أما في المعاىدات المتعددة األطراؼ فتجرم المفاكضات إما في إطار مؤتمر دكلي يعقد خصيصا 
ما في إطار منظمة دكلية كيكفي أف تتحقؽ األغمبية التي يتفؽ عمى نصابيا   ليذا الغرض كا 

                                                 
 .110سابؽ ،صاؿ المرجعاحمد بكغزالة ،.أسكندرم احمد كد.  د1

2
 D.Collard ,les relations internationales , Dalloz ,Paris ,1985. 
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، كىذا ما نصت عميو المادة التاسعة مف معاىدة فيينا لقانكف المعاىدات 1إلقرار مشركع المعاىدة
 .1969لعاـ 

أما فيما يخص تعييف األشخاص المكمفيف بالمفاكضات ،فاف القاعدة الدستكرية السائدة كالمقبكلة 
في جميع الدكؿ تجعؿ مف السمطة التنفيذية الجية المختصة بالتفكيض، كتممؾ ىذه األخيرة 
دستكريا سمطة التفاكض عمى المعاىدات كتعييف المفكضيف بتمثيؿ الدكلة كبتسميميـ كثائؽ 

كثيقة التفكيض : "  مف اتفاقية فيينا التي تنص عمى أف2/2التفكيض الكامؿ ،كىذا طبقا لممادة 
الكامؿ ىي الكثيقة الصادرة عف السمطة المختصة في الدكلة التي تعيف شخصا أك أشخاصا لتمثيؿ 

الدكلة في المفاكضات أك في اعتماد نص المعاىدة أك تكقيعو أك في التعبير عف رضا الدكلة 
 ".االلتزاـ بالمعاىدة أك في القياـ بأم تصرؼ آخر يتعمؽ بالمعاىدة 

 :تحرير المعاىدة -ثانيا 
 أك المعاىدة صياغة كمسالة المعاىدات بيا تكتب التي المغة مسألة المعاىدات تحرير مكضكع يثير

. فيو المعاىدات ـ إفراغيت الذم القالب
في حالة نجاح المفاكضات تثار مسالة اختيار لغة المعاىدة ،فبالنسبة  :لغة المعاىدة -أ

تحرر بمغتي الطرفيف ك غالبان ما يقع التنصيص صمب لممعاىدات الثنائية األطراؼ عادة ما 
عمى أف اختالؼ المغات قد يتسبب أحيانان في نشكب عمى مسالة المغة المستعممة ،المعاىدة الثنائية 

خالفات حكؿ تأكيؿ المعاىدة ك في مثؿ ىذا يتعيف عمى الطرفيف إيجاد حؿ ليذا الخالؼ إما عف 
طريؽ التفاكض أك أم طريقة أخرل لحؿ المنازعات الدكلية كالكساطة ك التكثيؽ ك التحكيـ ك 

 .القضاء
 فقبؿ الحرب العالمية ، أما المعاىدات المتعددة األطراؼ ال يمكف استعماؿ لغات جميع األطراؼ

األكلى كانت المغة الفرنسية ىي األكثر استعماال لتحرير المعاىدات أم ىي المغة الدبمكماسية لكف 
بعد الحرب العالمية الثانية تقمص دكر المغة الفرنسية ك تطكرت اإلنجميزية ك بصفة عامة فإف 

 المعاىدات المتعددة األطراؼ تحرر بأكثر مف لغة كاحدة ك يقع التنصيص عمى أف جميع المغات

                                                 
 .133محمد يكسؼ عمكاف ،القانكف الدكلي العاـ ،المرجع السابؽ،ص. د1
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ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة لعاـ :  التي حررت بيا المعاىدات لغات رسمية ذات حجية مثؿ
لتككف المعاىدات بعد ذلؾ محررةن في  1، الذم تـ تحريره بالمغات الستة الرسمية المعتمدة1945

تكضع ىذه االتفاقية التي  " 320اتفاقية قانكف البحار جاء في مادتيا : ستة لغات مثاؿ ذلؾ
تتساكل في نصكصيا األسبانية ك االنجميزية ك الفرنسية ك الركسية ك العربية ك الصينية في 

كيجب أف ينص االتفاؽ صراحة عمى استناد لغة كاحدة عند التفسير كاف لجميع ىذه " الحجية 
 .2المغات قكة متساكية في التفسير

 : أقسام المعاىدة وأحكاميا -ب
مكضكع  )كمتف (مقدمة)يتـ تحرير المعاىدة عمكما كفؽ شكمية محددة تتككف مف ديباجة 

  .(المعاىدة
  Préambule  ) ) الديباجة-1

كىي عبارة عف مقدمة تتككف مف المبادئ العامة كاألىداؼ التي تقـك عمييا المعاىدة كىي جزء ال 
يتجزأ مف المعاىدة كتحظى بأىمية معتبرة ،كقد أكدت محكمة العدؿ الدكلية عمى أىمية الديباجة 

 حيث 1952في قضايا الرعايا األمريكييف في المغرب بيف فرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية عاـ
رأت المحكمة صحة النظر في ديباجة المعاىدة لمتأكد مف التعرؼ عمى أبعادىا بدقة ،كاف تفسير 

.  االتفاقية يجب أف يبقى اإلطار الذم حددتو العبارات الكاردة في الديباجة
  (le Dispositif)متن المعاىدة-2

كالذم تتـ صياغتو  (صمبيا)يقصد بمتف المعاىدة جممة األحكاـ التي تحتكييا كالمتعمقة بمكضكعيا
عمى شكؿ مكاد كبنكد كقد تككف مكاد المعاىدة مكزعة إلى أجزاء أك أبكاب أك فصكؿ كغيرىا أك 
تصاغ عمى شكؿ فقرات ،كما تحتكم كذلؾ أحكاـ المعاىدة عمى إجراءات االنضماـ كالتعديؿ 

كآجاؿ العمؿ بيا كتاريخ سرياف العمؿ بيا بمجرد المكافقة عمييا كتندرج ىذه النقاط ضمف ما يسمى 
 .باألحكاـ النيائية

 
                                                 

 .          كىي المغة االنكميزية كالفرنسية كاالسبانية كالركسية كالصينية كالعربية1

 .1969 مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لعاـ 33 انظر المادة 2
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 (Les Annexes)المالحق-3
ذلؾ تعتبر المالحؽ جزء مف المعاىدة كليا نفس القكة القانكنية لممعاىدة إال إذا أراد األطراؼ غير 

 مالحؽ مع اإلشارة 9 اتفاقية األمـ المتحدة حكؿ قانكف البحار كىي اتفاقية ضخمة حكت مثؿ ،
  .1إلى أف المالحؽ جزء ال يتجزأ مف المعاىدة

كقد درجت الممارسة الدكلية عمى تسمية المالحؽ الخاصة باالتفاقيات الدكلية بالبركتكككالت 
كالممحقة باالتفاقيات ،كقد شاعت ىذه التسميات خاصة ما تعمؽ بالمالحؽ الخاصة بحقكؽ اإلنساف 

. سكاء عمى المستكل اإلقميمي أك العالمي 
: ثالثا التوقيع 

ك يقـك بالتكقيع يعتبر التكقيع عمى المعاىدة كقرينة كدليؿ عمى رضا األطراؼ بمكضكع االتفاقية ، 
األشخاص الذيف لدييـ تفكيض لمقياـ بذلؾ لكف ىذا التكقيع ك خالفان لما ىك مكجكد في القانكف 

بالنسبة لمعقكد فالتكقيع ال ينتج عنو التزاـ فكرم بالمعاىدة فيك ال ينشئ األثر  (الكطني  )الداخمي 
القانكني ك عادة ما يعتبر التكقيع في القانكف الدكلي طريقةن لتكثيؽ النص، ك قد يككف التكقيع 

بشرط الرجكع إلى الدكلة أم أف ممثؿ الدكلة يكقع عمى المعاىدة ك لكف يصرح بالرجكع إلى دكلتو 
ك استشارتيا ك بإمكانية التراجع ك ىنالؾ التكقيع باألحرؼ األكلى ك ىك تكقيع مؤقت حيث يضع 

. ممثؿ الدكلة األحرؼ األكلى مف اسمو حتى يتحصؿ عمى الترخيص لمتكقيع النيائي
 حاالت تمـز فييا 1969 مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات عاـ 1 فقرة 12لكف جاء في المادة 

: الدكؿ األطراؼ بنص المعاىدة بمجرد التكقيع عمييا كىي
 . إذا نصت المعاىدة عمى أف يككف لمتكقيع ىذا األثر - أ

. إذا ثبت بطريقة أخرل أف الدكؿ المتفاكضة كانت قد اتفقت عمى أف يككف لمتكقيع ىذا األثر-ب
إذا بدت نية الدكلة في إعطاء التكقيع ىذا األثر في كثيقة تفكيض ممثمييا أك عبرت عف ذلؾ -ج

 .أثناء المفاكضات 
   

                                                 
 . فيما يتعمؽ بالمحكمة1982  التفاقية البحار لسنة06 مف الممحؽ 14 المادة 1
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غير أف التكقيع المشار إليو في نفس المادة قد يككف كامال أك باألحرؼ األكلى ،كىذا ما أشارت 
:   حيث نصت عمى ما يمي12إليو الفقرة الثانية مف المادة 

يعتبر التكقيع باألحرؼ األكلى عمى نص معاىدة مف قبيؿ التكقيع عمى المعاىدة إذا ثبت أف -أ
. الدكؿ المتفاكضة قد اتفقت عمى ذلؾ 

يعتبر التكقيع عمى المعاىدة بشرط الرجكع إلى الحككمة مف جانب ممثؿ الدكلة  تكقيعا كامال -ب
. عمى المعاىدة إذا أجازتو الدكلة بعد ذلؾ

تجدر اإلشارة إلى أف التكقيع باألحرؼ األكلى ىك إجراء قد يمجا إليو مف قبؿ المتفاكضيف عندما ال 
تخكؿ ليـ كسائؿ التفكيض سمطة التكقيع أك عند ترددىـ عمى المكافقة النيائية كرغبتيـ في استشارة 

حككماتيـ ،كىذا التكقيع يعطي لمدكلة المفاكضة حرية التكقيع النيائي ،كبعبارة أخرل ىك تكقيع 
اتفقت عمى ابتدائي يجب أف يقترف بالتكقيع النيائي ما لـ يثبت بصفة قاطعة أف الدكؿ المتفاكضة 

 . 1اعتباره تكقيع نيائي بعد الرجكع لمدكلة
التصديق : رابعا 

يعتبر التصديؽ إجراء ضركرم كحتمي لنفاذ المعاىدة ،فالتكقيع إجراء ميـ كلكنو غير كاؼ 
إلضفاء الصفة اإللزامية عمى المعاىدة ،بؿ ىناؾ إجراء الحؽ يتمثؿ في التصديؽ كىك عبارة عف 

. اإلجراء القانكني الخاص الذم تعمف الدكلة بكاسطتو قبكليا النيائي لالتفاقية المبرمة
كقد أشارت اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات إلى تسميات مختمفة ليا معنى التصديؽ دكف اإلشارة 

التأكيد "  إلى عبارة 1969 مف اتفاقية فيينا لعاـ 11/2مباشرة إلى التصديؽ حيث نصت المادة 
دكف اإلشارة إلى عبارة التصديؽ كمف بيف التسميات التي أشارت إلييا بمعنى التصديؽ " الرسمي 

  (Approbation) المكافقة1969 مف اتفاقية فيينا لعاـ13ما كرد في المادة 
. (Acceptation)كالقبكؿ

كعمكما فاف التصديؽ يؤدم إلى قبكؿ المعاىدة نيائيا ،كيرمي التصديؽ إلى التحقؽ مف مدل 
تكافؽ كمالئمة االلتزامات كاالرتباطات الدكلية مع سياسة كمصالح الدكلة العميا ،ككذلؾ ييدؼ 

                                                 
 .36،ص2013 بكعالـ بكخديمي ،مصادر القانكف الدكلي،مطبكعة كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر،1
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التصديؽ إلى عدـ تجاكز المفكضيف لمتكجييات الحاصميف عمييا بمقتضى أكراؽ التفكيض كالتأكد 
. 1مف عدـ تجاكز األغراض التي ييدؼ إلييا التصديؽ

 إجراء شكمي لمتصديؽ لكف الدكلة ال م أ1969لـ تضع اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لسنة 
يمكنيا التستر كراء إدعاء تصديقيا غير الكامؿ بإبطاؿ رضاىا أك التحمؿ مف التزاماتيا فقد جاء 

ال يجكز لمدكلة أف تتمسؾ بأف التعبير عف رضاىا بااللتزاـ :  مف اتفاقية فيينا46في المادة 
كدفع متعمؽ باالختصاص بإبراـ  (الكطني  )بمعاىدة قد تـ بالمخالفة لحكـ في قانكنيا الداخمي 

. المعاىدات كسبب إلبطاؿ رضاىا
ك الدكؿ ليست ممزمة بالتصديؽ ك غير مجبرة مف أحد ما سكاءن كاف مف قبؿ أطراؼ المعاىدة أك 

رفض مجمس الشيكخ األمريكي التصديؽ عمى معاىدة مبرمة في فرنسا  ): مف أم طرؼ آخر مثؿ
، كما أف (ف في ىذه المعاىدة مكاف مف أبرز المبادرآنذاؾ ـ رغـ أف الرئيس كيمسكف 1919عاـ 

 ك بيف تاريخي تكقيع المعاىدة ك تصديقيا فترة طكيمة قد تمتد ،التصديؽ ليس مرتبط بأجؿ معيف
 1954لسنكات عدة كتكقيع فرنسا عمى المعاىدة األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف ك الحريات عاـ 

ـ، ك لكف حتى عندما يتـ التصديؽ عمى المعاىدة ليس بشرط 1974ـ ك لـ تصدؽ عمييا إال عاـ 
. التصديؽ عمييا بأكمميا بؿ يتـ التحفظ عمى جزٍء مف المعاىدة

 لكؿ الداخمي القانكف ألحكاـ كفقا ـيت ةدكلي ةمعاىد لىع التصديؽ باف الدكلي التعامؿ استقركقد 
 اختصاص الجميكرية برئيسة ممثؿ التنفيذية السمطة حتمف الدكؿ ةفغالبي ،الدستكر ة أمدكؿ

 صالحية التشريعية السمطة حتمف الدكؿ مف ىناؾ أف كما الدكلية المعاىدات لىقة عالمصاد
 مف التصديؽ قبؿ مكافقتيا تراطباش كذلؾ المعاىدات ةكاؼ لىع التصديؽ ةمميع في المشاركة

 الفرنسي الدستكر كمنيا دكؿ دةع طبقتو دؽك المشترط بالتصديؽ يسمى ما كىكة لدكؿا رئيس طرؼ
 .17872عاـ األمريكي الدستكر ككذا الحالي

 
 

                                                 
 .23،ص،الجزائر2010 بكبكر عبد القادر،محاضرات في القانكف الدكلي العاـ لطمبة السنة الثانية ،الجزء األكؿ،1

 .85-84،ص2011 احمد بمقاسـ ،القانكف الدكلي العاـ،دار ىكمة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،2
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يداعيا : خامسا  تسجيل المعاىدات وا 
يقصد بتسجيؿ المعاىدة إيداع المعاىدة لدل األمانة العامة لألمـ المتحدة كقيدىا في : التسجيؿ-أ

 . 1سجؿ خاص
 :أف  منو عمى 102حيث أشار ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة في المادة 

 بيذا العمؿ بعد "المتحدة األمـ" أعضاء مف عضك أم يعقده دكلي اتفاؽ ككؿ معاىدة كؿ -1-
 .يمكف ما بأسرع بنشره تقـك كأف الييئة أمانة في يسجؿ أف يجب الميثاؽ
 المادة ىذه مف األكلى لمفقرة كفقا يسجؿ لـ دكلي اتفاؽ أك المعاىدة في طرؼ ألم ليس- 2 -

 .المتحدة األمـ فركع مف فرع أم أماـ االتفاؽ ذلؾ أك المعاىدة بتمؾ يتمسؾ أف
 نصت باف 1969 مف قانكف المعاىدات لسنة 80كتماشيا مع نصكص الميثاؽ نجد أف المادة 

: تسجيؿ المعاىدات يككف مف خالؿ
 لتسجيميا المتحدة لألمـ العامة األمانة إلى التنفيذ حيز دخكليا بعد المعاىدات ترسؿ- 1

 .لنشرىا ككذلؾ الحاؿ، بحسب كحفظيا
 .السابقة الفقرة في المذككرة باألعماؿ بالقياـ ليا تفكيضا اإليداع جية تحديد يشكؿ- 2

: ما يمكف مالحظتو مف خالؿ ىذه النصكص ىك
 اشترطتا التسجيؿ بالنسبة لكؿ المعاىدات لدل 1986 ك 1969أف اتفاقيتي فيينا لسنة  -

 األمانة العامة لألمـ المتحدة سكاء أكانت الدكلة المتعاقدة عضك في المنظمة أـ ال، بينما
 مف الميثاؽ نظمتو بالنسبة لمدكؿ األعضاء في المنظمة دكف منعو عمى غير 102المادة 

 . 2األعضاء
تبقى المعاىدة غير المسجمة غير نافذة بيف أعضائيا كعدـ إمكانية االحتجاج بالمعاىدة  -

 مف ميثاؽ 102غير المسجمة أماـ محكمة العدؿ الدكلية كذلؾ حسب ما جاء في المادة 
. األمـ المتحدة 

                                                 
 .110،ص2009غالب عكاد حكامدة ،القانكف الدكلي العاـ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة،عماف،- سييؿ حسيف الفتالكم1
 .65،ص 2008عميمر نعيمة ،محاضرات في القانكف الدكلي العاـ، ديكاف المطبكعات الجامعية ،-  تكنسي بف عامر2
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 يتـ لـ التي المعاىدة اعتبار عمى الفقياء مف البعض ذىبكبخصكص عدـ تسجيؿ المعاىدة فقد 
 المسألة ىذه في كالمرجح الغالب الرأم أف إال باطمة، تعد المتحدة لألمـ العامة األمانة في تسجيميا

 ال المعاىدة ىذه آثار أف إال أيضا، الغير كتجاه فيااأطر تجاه كنافذة صحيحة المعاىدة اعتبار ىك
 المتعاقدة الدكؿ بيف فيما خالؼ أم كقكع حالة في كأنو المتحدة، األمـ فركع مف فرع أم تجاه تنتج
 في بيا التمسؾ أك بيا االحتجاج يمكف فال المتحدة، األمـ أمانة أماـ معاىدتيا تسجؿ لـ كالتي

المتحدة،  األمـ أجيزة مف جياز أم أك أخرل تحكيمية محكمة أية أك الدكلية العدؿ مكاجية محكمة
  1.تسجيميا يتـ لـ ما الحالة ىذه مثؿ في باطمة تقع ألنيا
 مرحمة األطراؼ عممية تبادؿ كثائؽ التصديؽ عمى المعاىدات متعددة إف: إيداع المعاىدة - ب

 تسييؿ إلى المراحؿ النيائية التي تمر بيا المعاىدات ،كقد اتجيت الممارسة الدكلية إلتماـميمة 
 نسخ مف كثائؽ التصديؽ بإرساؿ األخيرعممية التبادؿ باستحداث ميمة الكديع ، حيث يقـك ىذا 

 . يسجؿ تمؾ الكثائؽ في صحؼ االستقباؿأف كؿ دكلة طرؼ بعد إلى
كالكديع المختار عادة ما تككف الدكلة التي تجرم بيا المفاكضات أك التي تعقد فييا جمسات 

المؤتمر الذم تكضع فيو المعاىدة ،كما يقـك بدكر الكديع رئيسي الجياز التنفيذم في منظمة دكلية 
. مثمما ىك الشأف بالنسبة لالميف العاـ لألمـ المتحدة حسبما جاء في اتفاقية فيينا 

:  مف اتفاقية فيينا عمى الجية التي تككف محؿ اإليداع كما يمي 76/1كلقد نصت المادة 
تحدد جية إيداع المعاىدة مف قبؿ الدكؿ المتفاكضة إما في المعاىدة ذاتيا أك بطريقة أخرل ".... 

..." ،كتككف جية اإليداع دكلة أك أكثر أك منظمة دكلية
 
 
 

 

 

                                                 
 .48-47ص ،2010 دار النيضة العربية،، المبادئ كاألصكؿ ،الجزء األكؿ–القانكف الدكلي العاـ  عمي خميؿ إسماعيؿ الحديثي،1
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 :الفـــصل األول 
 إدماج المعاىدات الدولية في القانون الداخمي

ىناؾ قاعدة راسخة في مجاؿ القانكف الدكلي العاـ تؤكد مبدأ كحدة القانكف الدكلي كالقانكف 
الداخمي،مع إعطاء مبدأ السمك لقكاعد القانكف الدكلي ،مما يترتب عمى ىذه الحقيقة التأكيد عمى 

ضركرة مطابقة تشريعات الدكؿ الداخمية مع القكاعد الدكلية التي تمتـز بيا ىذه الدكلة ،كقد تأيد ىذا 
 .1بالرأم االستشارم الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية الدائمة 

فالقانكف الدكلي العاـ يفرض عمى الدكؿ تطبيؽ المعاىدات التي التزمت بيا مع إعطائيا الحرية 
في كيفية تطبيقيا داخميا،ربما لككف القانكف الدكلي العاـ ال يحدد إال اآلثار المترتبة عمى إبراـ 

المعاىدات دكليا فقط دكف أف يحدد تمؾ التي تترتب عمى إبراميا داخؿ الدكؿ أك مدل التزاـ األفراد 
أك المحاكـ بيا ألف ذلؾ ىك شأف القانكف الكطني ،فالنظاـ القانكني الداخمي ىك الذم يحدد ما 
يككف لممعاىدات التي تبرميا دكلة ما داخؿ ىذه الدكؿ مف آثار، بمعنى آخر أف كؿ دكلة تضع 

بمطمؽ حريتيا عف طريؽ دستكرىا كقكانينيا الداخمية شركط تطبيؽ المعاىدة الدكلية داخؿ نظاميا 
  . 2القانكني 

كرغـ اتفاؽ الفقو بالنسبة ألثار المعاىدة كقكتيا الممزمة في المجاؿ الدكلي ،فاف االختالؼ كبير 
بيف فقياء القانكف الدكلي حكؿ قكة المعاىدة كتطبيقيا في المجاؿ الداخمي كىك ما يطرح بقكة مسالة 

ك كذا تحديد مكقؼ المؤسس  (المبحث األكؿ)العالقة بيف المعاىدات الدكلية كالتشريعات الداخمية 
  .(المبحث الثاني)الدستكرم الجزائرم منيا

 
 

                                                 
أف مف المبادئ المعترؼ بيا في القانكف الدكلي ،انو ال يجكز ألحكاـ تشريع داخمي ،أف يككف لو األكلكية في  ) قررت المحكمة 1

أبك الخير احمد عطية ،نفاذ المعاىدات الدكلية في النظاـ القانكني . د: انظر ىذا الرأم .(التطبيؽ عمى أحكاـ معاىدة دكلية 
 .45، ص2003الداخمي ،دار النيضة العربية ،الطبعة األكلى،

 ،2002 جماؿ منعة، نفاذ المعاىدات في النظاـ القانكني الجزائرم،رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية ،الجزائر،2
 .17ص
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  المبحـــث األول عالقة المعاىدات الدولية بالتشريعات الداخمية 
 إذ الّداخمية، كالقكانيفالعاـ  الّدكلي القانكف بيف العالقة نجد الّدكلي القانكف في الياّمة المكاضيع مف
 فقط، الّدكلي الصعيد باحتراميا عمى الّدكؿ إلزاـ مجّرد اإلنساف حقكؽ معاىدات مف اليدؼ ليس
ّنما  الحقكؽ ىذه حماية أفّ  ذلؾ الّدكؿ العاّمة، مكاجية في األفراد حقكؽ حماية ىي منيا الغاية كا 
الداخمي ىك اإلطار الطبيعي لمتمتع بيا كممارستيا   القانكني فالّنظاـ .الّدكلة داخؿ أساسا تككف
 1ضماف حقكؽ األفراد مف خالؿ ما تسنو مف قكانيف داخمية عمى دكليا مسؤكلة تككف الّدكلة أفّ  كما
.   

إف مكضكع تحديد العالقة بيف القانكف الدكلي العاـ كالقكانيف الداخمية كاف كمازاؿ محؿ جدؿ فقيي 
،إذ ال يزاؿ أصحاب النظريات القانكنية منقسميف في ذلؾ الشأف انقساما عميقا ،كقد انقسـ الفقو في 

دراسة ىذا المكضكع بناء عمى أسس االلتزاـ بالقانكف الدكلي ،فأتباع المذىب اإلرادم يركف أف 
النظاميف منفصميف عف بعضيما البعض ،أما أتباع المذىب المكضكعي فيـ يعتبركف عمى العكس 

  .2باف القانكف الداخمي كالدكلي يشكالف قانكنا كاحدا كاف اختمفت فركعو 
كحتى يتمكف األفراد مف االحتجاج بحقكؽ معينة ،البد أف تدمج ىذه المعاىدات أكال في القانكف 

 .الداخمي مف خالؿ طرؽ مختمفة إلدماج المعاىدات الدكلية  في القكانيف الداخمية 
 إدماج المعاىدات الدولية في القانون الداخميطرق  :المطمب األول 

إف معرفة مدل اعتماد الدكلة عمى نظرية االزدكاجية أك كحدة القانكف يمعب دكر كبير في تحديد 
إذا ما كانت الدكلة تعتمد في إدماج المعاىدات الدكلية ضمف قكانينيا الداخمية عمى أسمكب 

اإلدماج التمقائي أك اإللزامي ،بحيث انو بالنسبة لمدكؿ التي تعتمد عمى االزدكاجية فاف قكانينيا 
الداخمية تتسـ بعدـ نصيا عمى قكاعد تمـز اتخاذ إجراءات لنفاذ المعاىدات الدكلية ضمف قكانينيا 

مثؿ بريطانيا، أما بالنسبة لمدكؿ التي اعتمدت عمى كحدة القكانيف فإنيا تعتمد عمى اإلدماج 
اإللزامي بحيث انو يشترط أف تتبع الدكلة إجراءات محددة كأم إخالؿ بقكاعدىا يعرض تمؾ الدكلة 

                                                 
 زكية بيمكؿ ،تطبيؽ معاىدات حقكؽ اإلنساف في بريطانيا ،رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة فرحات عباس ، 1

 .9 ،ص2011-2010سطيؼ،
 .33 ،ص1990احمد سرحاف ،قانكف العالقات الدكلية، ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ، لبناف ، طبعة . د2
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المخمة لتحمؿ المسؤكلية إال في حالة ما إذا كاف اإلبراـ قد تضمف إخالؿ كاضح ذك أىمية جكىرية 
 .1مف قكاعد القانكف الداخمي

يمكف تعريؼ اإلدماج بأنو عبارة عف الكسائؿ كالطرؽ المتبعة إلدراج معاىدات حقكؽ اإلنساف في 
حيث تتبع الدكؿ في منح المعاىدات مكانة ضمف ىرميا القانكني إحدل 2القكانيف الداخمية 

ما طريقة اإلدماج التشريعي:الطريقتيف   .إما طريقة اإلدماج التمقائي كا 
 اإلدماج التمقائي: الفرع األول 

يعرؼ اإلدماج التمقائي بأنو احتكاء دستكر الدكلة عمى نص يبيح بصفة عامة اعتبار القانكف 
، كبعبارة أخرل ىك تبني قانكف يضع 3الدكلي بكافة قكاعده أك بعضيا جزءا مف القانكف الداخمي

مبدأ دخكؿ المعاىدة حيز النفاذ في القانكف الداخمي تمقائيا،كما يقصد بو أف مجرد التصديؽ عمى 
المعاىدة مع النشر في الجريدة الرسمية الداخمية كاؼ دكف حاجة الستقباؿ المعاىدة بقانكف خاص 

،أم أف قكاعد القانكف 4في النظاـ القانكني الداخمي لتصبح ليا قيمة القكاعد القانكنية الداخمية
الدكلي تدمج تمقائيا في القانكف الداخمي كىي طريقة معمكؿ بيا بصفة كاسعة مف طرؼ معظـ 

،حيث تكتفي بالتصديؽ عمى المعاىدة كنشرىا في الجريدة الرسمية لكي تصبح ممزمة 5الدكؿ حاليا
 .6في النظاـ القانكني الداخمي،كتنتج آثارا مباشرة

 (التشريعي )اإلدماج اإللزامي: الفرع الثاني 
بخالؼ الدكؿ التي اعتمدت نظاـ اإلدماج التمقائي ارتأت دكؿ أخرل اعتماد نظاـ اإلدماج 

التشريعي كالذم يتمثؿ مضمكنو في تحكيؿ قكاعد القانكف الدكلي إلى قكاعد قانكنية داخمية عف 

                                                 
 / األردف التكزيع، ك لمنشر العامد دار مقارنة، دراسة عمييا الرقابة ك الدكلية المعاىدات دستكرية المفرجي، ميداف أحمد سمكل 1

 .97ص ق، 0999
 أحدث ضكء في كتطبيقية نظرية دراسة تكامؿ، أـ صراع الداخمي القانكني كالنظاـ الدكلي مالقانكف النظاـ، إبراىيـ عمي أنظر، 2

 134 .ص ، 1995 القاىرة، العربية، النيضة دار ،1ط المحاكـ، الدساتير كأحكاـ
 14 .،ص  المرجع السابؽبميكؿ، زكية -أنظر -3

4
 Dominique Carreau , Droit international , 9em édition , pedone , Paris , 2007,p445,446. 

لمنشر  كائؿ دار ،2 .ط كالمصادر، المقّدمة ، العاـّ  الدكلي القانكف عمكاف، يكسؼ محّمد أنظر، النقطة، ىذه حكؿ أكثر  لتفاصيؿ5
 .269،ص2003كالتكزيع،عماف، األردف 

 34. ص 2000 اإلسكندرية، الجامعية المطبكعات دار المصرية، المحاكـ أماـ الّدكلي القانكف تطبيؽ الجدّار، سعيد أنظر، -6
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طريؽ إصدارىا في قانكف خاص صادر عف الييئة التشريعية الداخمية ،كشرط ضركرم لتطبيؽ 
،كطبقا ليذه الطريقة فاف قكاعد القانكف الدكلي ال تصبح جزءا مف القانكف الداخمي ،إال 1المعاىدات 

إذا تـ تحكيميا لقكاعد قانكنية داخمية بكاسطة قانكف خاص بشكؿ صريح كرسمي مف طرؼ الدكلة 
كال يمكف لألفراد االستناد إلييا كالتمتع بحقكقيـ مباشرة ،كال يطبقيا القاضي إال بعد تحكيميا لقكاعد 

بمعنى أف القكاعد القانكنية الدكلية كلكي تككف قابمة لمتطبيؽ الداخمي كفؽ آلية . 2قانكنية داخمية
 .اإلدماج اإللزامي البد أف يتـ إفراغيا في شكؿ قانكف داخمي

 مف الطريقتيف تعتمد إلدماج معاىدات حقكؽ اإلنساف كاف أمكفي الحقيقة أف االختالؼ حكؿ 
 .مذىب ثنائية القانكف كمذىب أحادية القانكف: نتيجة كجكد مذىبيف فقيييف 

 (le dualisme ): المدرسة االزدواجية : أوال

 أف القانكف الدكلي كالقانكف الداخمي نظاماف قانكنياف مستقالف عف 3يرل أصحاب ىذا المذىب 
بعضيما البعض ،كحسب ىذا الرأم فاف المعاىدة ال تعتبر في حد ذاتيا مصدرا لمقانكف الداخمي 

 .4إال إذا صدرت في شكؿ قانكف داخمي

كيستند أنصار ىذه النظرية تدعيما لمذىبيـ القائؿ باالنفصاؿ التاـ بيف القانكف الداخمي كالقانكف 
 :الدكلي إلى حجج عديدة أبرزىا 

يالحظ أف مف مصادر القانكف الداخمي التشريع الذم تسنو السمطة : مف حيث المصدر -
المختصة داخؿ حدكد الدكلة ،أما مصادر القانكف الدكلي فتتمثؿ في المعاىدات كاألعراؼ 

التي تنشا بيف الدكؿ كبمعنى آخر فاف القانكف الداخمي مصدره إرادة الدكلة منفردة ،أما القانكف 
 .الدكلي فمصدره اتفاؽ إرادات أكثر مف دكلة 

                                                 
 اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة ،الطبعة السابعة الدكلية، القاعدة - العاـّ  الدكلي القانكف أصؿ الحميد، عبد سامي محّمد أنظر، 1

 .96،ص 2001
 .18 زكية بميكؿ ،المرجع السابؽ ،ص2
كىك مذىب يؤمف باالنفصاؿ التاـ بيف الفانكنيف الدكلي "انزيمكتي"كالفقيو االيطالي " تريبؿ"  مف أىـ فقيائيا ،الفقيو األلماني 3

 .كالداخمي
4
  Dans les systèmes dualistes ,en revanche, la technique employée est celle de la réception ,terme employé par 

ladoctrine depuis anzilotti ,elle implique l’adoption de mesure internes d’exécution voire de transformation 

traite ».C.f,Bérangère taxil,Op.cit,p6.  
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مف حيث األشخاص المخاطبيف بأحكاـ القانكف ،فبينما تخاطب قكاعد القانكف الداخمي األفراد  -
 .كالييئات المختمفة القائمة داخؿ الدكلة ، تخاطب قكاعد القانكف الدكلي الدكؿ في حد ذاتيا 

كمف ناحية أخرل ،يمكف تعديؿ أك إلغاء قكاعد القانكف الداخمي بإرادة الدكلة كحدىا التي  -
 كضعتو، بينما القانكف الدكلي ال يمكف تعديؿ أك إلغاء قكاعده إال بمكافقة كافة إرادات الدكؿ

 .1التي اتفقت عمى إقراره 

أف عممية تطبيؽ القانكف الدكلي تحتاج إلى تطبيؽ القانكف الكطني ،كىذا ما تؤكده اإلجراءات  -
لزامية الدكؿ بجعؿ قكانينيا الداخمية تتماشى كقكاعد القانكف  المكجكدة داخميا مف إحالة كتنفيذ كا 
 الدكلي ،حيث ال يمكف ألم دكلة التنصؿ مف مسؤكلياتيا الدكلية تحت غطاء قانكنيا الداخمي 

 :لـ يسمـ ىذا المذىب مف االنتقادات ،حيث كجيت لو العديد منيا  
فالقكؿ باختالؼ مصادر القانكنيف غير صحيح ،فالقضية أف نظرية االزدكاجية عمدت إلى الخمط 

بيف أصؿ القانكف كصكر التعبير عنو ،فالقاعدة الدكلية أك الداخمية عمى السكاء ىي نتاج 
لمتطمبات الحياة االجتماعية في حسف العالقات داخؿ الكحدات في المجتمع كاف اختمفت، كىذا 
ذا نظرنا إلى المصدر مف الناحية الشكمية فإننا نجده في القانكف الداخمي يرتكز  كضع طبيعي كا 

أساسا في التشريع كالعرؼ كفي القانكف الدكلي أساسا في المعاىدات كالعرؼ ،كال يعد ذلؾ اختالفا 
 .جكىريا 

فيمكف الرد بأنو حتى في إطار     أما فيما يخص اختالؼ األشخاص المخاطبيف مختمفيف ،
النظاـ القانكني الكاحد ىناؾ قكاعد قانكنية تتكجو إلى أشخاص مختمفيف كتقسيـ القانكف الداخمي 

إلى قانكف عاـ كقانكف خاص لدليؿ كاؼ ،كاف القانكف الدكلي ينطبؽ أيضا عمى األفراد كأشخاص 
 . قانكنية أخرل بخالؼ الدكلة 

 
  

 

 

                                                 
1
  C.F.Charles rousseau . droit international public. Tome 1,Sirey, paris,1970,p.39. 
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 (le monisme)مدرسة وحدة القانون   : ثانيا
يعتمد ىذا المذىب أساسا عمى كجكب عدـ التمييز بيف القانكف الدكلي كالقانكف الداخمي ألنيما 

، فيما 1يصيراف كتمة كاحدة بمجرد المكافقة عمى االتفاقية كاالنتياء مف إجراءات اإلبراـ كالتصديؽ
يمثالف ظاىرتيف في قانكف كاحد يضـ جميع األعراؼ كالمبادئ في شكؿ ىـر مككف مف قكاعد 

قانكنية ممزمة سكاء بالنسبة لألفراد أك لمدكؿ، كاف القانكف الدكلي يطبؽ مباشرة في النظـ الداخمية 
لمدكؿ دكف المجكء ألم إجراء داخمي خاص، كبالتالي يمكف أف ينظـ العالقات بيف األفراد 

،فأصحاب مذىب كحدة القانكف ينظركف إلى القانكف الدكلي العاـ كالقكانيف الداخمية باعتبارىا مجرد 
فركع تضميا في آخر األمر كتمة قانكنية كاحدة ،فاألكؿ ما ىك إال جزء مف قانكف الدكلة كيختص 

 القانكف كسمطاف الداخمية الدكلة لييئات بالنسبة سمطاتو ك األخرل الدكؿبتنظيـ عالقاتيا مع 
 .الداخمي

ىذا المذىب تعرض أيضا لالنتقاد عمى أساس أف كؿ مف القانكنيف تبقى لو خصكصيتو مف حيث 
كيفية إعداده كسنو ،كما أف إدماج قكاعد قانكنية دكلية ضمف النظاـ القانكني الداخمي فرضتو 

 ،2ضركرات التعايش الدكلي
 بيف التعارض أك التنازع قياـ بإمكانية التسميـ كجكب يستمـز الكحدة مدرسة بمنطؽ التسميـ كاف ىذا

 قكاعدىما بيف األعمى ك األسمى تحديد أىمية تبدك ثـ مف ك (الداخمي ك الدكلي ) القانكنيف قكاعد
،  األسمى القانكف إلى المنتمية القكاعد بمتغؿب ذلؾ ك بينيما المحتمؿ التعارض حؿ يتسنى حتى

 فمنيـ السمك لمشكمة كاحد حؿ عمى اختمفكا األحادية المدرسة أنصار أف يالحظ الصدد ىذا فيك
اتجيكا  كآخركف. الدكلي القانكف عمى الداخمي القانكف بسمك القكؿ إلى ذىب مف
ىذيف  عرض يمي فيما ك ،الداخمي القانكف قكاعد عمى العاـ الدكلي القانكف بعمك األخذ إلى 
 

                                                 
إذ يعتبر ىذا المذىب أف كؿ مف القانكف الداخمي كالقانكف الدكلي نظاـ قانكني كاحد ، لتفاصيؿ " سؿ"ك" كمسف" مف أشير فقيائيا 1

 .31،ص 2008،.أكثر ،انظر نعماف دغبكش ،معاىدات دكلية لحقكؽ اإلنساف تعمك القانكف ،دار اليدل ،عيف مميمة ،الجزائر
 انظر إبراىيـ احمد خميفة ،االلتزاـ الدكلي باحتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،دراسة تحميمية في مضمكنو كالرقابة عميو،دار 2

 .34،ص 2007الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ،



28 

 

 .1االتجاىيف 
 :االتجاه القائل بسمو القانون الدولي -1

نجد مف ابرز أعالـ ىذا االتجاه ،كال مف ىانز كمسف كالفريد فردركس كىما مف المدرسة النمساكية 
كىما يقراف بسمك القاعدة الدكلية عمى القاعدة الداخمية، كينتيي أصحاب ىذا االتجاه إلى القكؿ باف 
الدكلة تعتمد عمى القكاعد الدكلية في سنيا لمقكاعد الداخمية ،خاصة كاف القانكف الدكلي ىك الذم 

يحدد االختصاص اإلقميمي كالشخصي لمدكؿ كىك الذم تقـك قكاعده بالتنسيؽ بيف سيادات 
الدكؿ،كبناء عمى ىذه النظرة يككف كضع الدكلة لقكانينيا الداخمية ليس سكل ممارسة الختصاص 
مخكؿ ليا مف طرؼ القانكف الدكلي كىذا ما يكجب تطبيؽ القاعدة القانكنية الدكلية عند تعارضيا 

 . 2مع القاعدة القانكنية الداخمية 
 قكانيف بيف التي بالعالقة الداخمي بالقانكف الدكلي القانكف عالقة يشبيكف الرأم ىذا فأصحاب
 لمقانكف الغمبة تككف بينيما تعارض حدث فإذا . المركزم القانكف ك الفيدرالية الدكلة في الكاليات
 .المركزم

كتعميقا عمى ىذا االتجاه يعتبر األستاذ جيرالد فيتزمكريس المبدأ القائؿ بعدـ إمكانية الدكلة التنصؿ 
  .3مف التزاماتيا الدكلية باالعتماد عمى قكانينيا الداخمية احد المبادئ الكبرل في القانكف الدكلي

 :كقد كجيت ليذا االتجاه بعض االنتقادات نذكر منيا 
 ك أقدمية تثبت التي التاريخية المعطيات يناقض الداخمية القكاعد عمى الدكلية القكاعد ترجيح أف

إذ الحقيقة تقكؿ باف القانكف الدكلي العاـ متأخر في نشاتو عف  الظيكر، في األخيرة ىذه أسبقية
القانكف الداخمي ،كعف الدكلة ذاتيا كمف ثمة يككف مف غير المنطقي أف ينبثؽ القانكف القديـ مف 

 .(القانكف الدكلي)القانكف الحديث 

                                                 
 .12جماؿ منعة ،المرجع السابؽ،ص  1
 .257،ص2010،،الجزائردار ىكمة لمنشر،الطبعة الثانية، (المصادر)عبد العزيز قادرم ،األداة في القانكف الدكلي العاـ . د2
 ، 2003 العربية ،القاىرة ،احمد عطية عمر،نفاذ المعاىدات الدكلية في النظاـ القانكني الداخمي،دار النيضة الخيرأبك . د3

 .41ص
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  األطركحاتاقرب الدكلي القانكف تقديـ مع األحادية نظرية أف سرحاؿ أحمد يرل الصدد ىذا كفي
 يعني ذلؾ ألف الداخمي القانكف بسمك اإلقرار يمكننا فال بيا األخذ ك القبكؿ إلى

 تشاء ما لتفعؿ لمدكؿ األكلية إعطاء أم الدكلي المجتمع عمى الداخمي المجتمع بسمك اإلقرار
 اإلطار غياب ظؿ في القكمي مجتمع نحك السير باألحرل ك الدكلي المجتمع حساب عمى

ف التنظيمي  ، يفقد ال أف يجب تكاممي دكلي مجتمع في انتظاميا ك البشرية تقدـ في األمؿ كا 
 .1الدكلي القانكف بأكلكية القبكؿ سكل ىناؾ ليس ذلؾ كلتحقيؽ

لكف كرغـ ىذا النقد ،كبالرجكع إلى الكاقع العممي نجد أف القضاء مستقر عمى سمك القانكف الدكلي 
العاـ عمى القانكف الداخمي ،كمف العبث أف تتذرع الدكلة بقكانينيا الداخمية لمتنصؿ مف التزاماتيا 

الدكلية التي أبرمتيا بحجة التعارض بيف القانكنيف ،إذ أف األخذ بيذه الحجة سيؤدم ال محالة إلى 
شيكع الفكضى كاالضطراب في المجتمع الدكلي الذم ييدؼ كبالدرجة األكلى إلى استقرار العالقات 

 .الدكلية
كباستقراء العديد مف الممارسات القضائية الدكلية فإننا نجدىا تعبر بكضكح عف سمك القانكف 
الدكلي عمى القانكف الداخمي،إذ أف المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي سارت في ىذا االتجاه ففي 

 المتعمقة بالمناطؽ الحرة في فرنسا كسكيسرا حيث اعتبرت 06/12/1930حكميا الصادر 
 .المحكمة انو ليس لفرنسا أف تحتج بقانكنيا الكطني لتحد مف نطاؽ التزاماتيا الدكلية 

كما يالحظ أف مبدأ سمك القانكف الدكلي عمى القانكف الكطني جسدتو كثير مف دساتير الدكؿ عمى 
 إذ أكجبت المادة الرابعة عمى المشرع الكطني التكفيؽ بيف ما 1919غرار الدستكر األلماني لسنة 

 مف دستكر ألمانيا الفيدرالية 25يتخذه مف قكانيف كبيف القكاعد القانكنية الدكلية، كنصت المادة 
 الفيدرالي القانكف مف يتجزأ ال جزءا تشكؿ الدكلي لمقانكف العامة القكاعد أف"   عمى 1949لسنة 

 ".األلماني اإلقميـ لسكاف بالنسبة كاجبات ك حقكقا مباشرة تكلد ك القكانيف تنتج أنياك
  يؤكد أيضا عمى مبدأ السمك مف 1959أما بالنسبة لمدكؿ العربية فنجد الدستكر التكنسي لسنة 

المعاىدات المصادؽ عمييا بصفة قانكنية أقكل نفكذا "  منو التي تنص عمى أف 32خالؿ المادة 

                                                 
 .14 جماؿ منعة ،المرجع السابؽ،ص 1
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 إذ نص في المادة 1996،كعمى نفس النيج سار الدستكر الجزائرم المعدؿ لسنة " مف القكانيف
المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميكرية حسب الشركط المنصكص "  منو عمى أف132

 ".عمييا في الدستكر تسمك عمى القانكف
 االتجاه القائل بسمو القانون الداخمي - 2

 Wenzel وفينزل Kaufmannك ككفماف  Zorn مف ابرز ركاد ىذا المذىب نجد الفقيو زكرف

 كىك اتجاه يقكؿ بسمك القانكف الداخمي عمى القانكف الدكلي معمال رأيو بحجة أف األخذ في ألمانيا
بالقاعدة الدكلية يجد أساسو في القانكف الداخمي خاصة الدستكر،ذلؾ أف ىذه النظرية ترل في 

القانكف الدكلي مجمكعة مف االلتزامات االتفاقية كاف الدكلة تستمد قدرتيا عمى إبراـ االتفاقيات مف 
الدستكر،كبذلؾ يككف الدستكر ىك أساس اإللزاـ الذم يتمتع بو القانكف الدكلي ،كبناء عمى ىذه 

النظرية يككف عمى القاضي الداخمي إعطاء األكلكية لمقانكف الداخمي كي يحافظ عمى سيادة الدكلة 
  .1كدستكرىا

 :غير أف ىذا االتجاه تعرض لجممة مف االنتقادات لعؿ أىميا 
 لكجب الدستكر عمى بالمعاىدات االلتزاـ ارتكاز حكؿ المذككر التيار بو آتى ما صح لك ّأنو ىك -

 غير ىذا ك ، الدكلة لدستكر تعديؿ أك تغيير حدث كمما بتعديميا أك المعاىدات بإىماؿ التسميـ
 نظاـ عمى تطرأ التي التغييرات عف النظر بعض المفعكؿ سارية تبقى الدكلية فاالتفاقات معركؼ
 .اتجاىو أك الحكـ

 القانكف مع منسجما دستكرىا ك قكانينيا تجعؿ أف الدكلة عمى يفرض دكلي التزاـ ىناؾ -
 .الدكلي

 تفرض التي ك الدكلي العمؿ في المستقرة القاعدة مع يتفؽ ال الرأم ىذا فاف أخرل جية مف ك
 يمكف ال عميو ك الدكلي لمقانكف المخالفة الداخمية أعماليا عف الدكلية المسؤكلية الدكلة تحميؿ
    بو األخذ ك الرأم ىذا مثؿ أف ك خاصة الدكلي القانكف عمى الداخمي القانكف بتقديـ القبكؿ

                                                 
 .258عبد العزيز قادرم،المرجع السابؽ ،ص . د1
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 الصعيد عمى بو ارتبطت مما مف التنصؿ لمدكؿ يسمح مما الدكلي القانكف لرفض مقدمة يشكؿ
 .الفكضى تعـ بالتالي ك داخمية تشريعات ك بكسائؿ الدكلي
 المدرسة التوفيقية : ثالثا 
 الدكلي القانكف تطبيؽ تحبيذ قضية يخص فيما الثنائية ك األحادية المدرسة بيف لمخالؼ حد لكضع
 ركسك شارؿ أنصارىا كمف .التكفيقية بالنظريةل تسـ نظرية ظيرت العكس أك الكطني القانكف عمى

 لمقكاعد اآللي اإللغاء يرتب ال فيك ، تعايش ك تنسيؽ قانكف بأنو الدكلي القانكف يصؼ الذم ،
 .1قكاعده ك تتماشى ال التي الداخمية

 ك الدكلي القانكف قكاعد بيف اإلشكاؿ ك الخالؼ حؿ أف إلى النظرية ىذه أصحاب كيذىب  
 يككف عندما السابقيف القانكنيف قكاعد بيف التكفيؽ في الكطني القاضي عمى يقع الكطني

 ليس الكطني لمقاضي مكجكدة دائما الدكلي القانكف قكاعد فاف عميو ك ، ذلؾ يفعؿ أف باستطاعتو
 مؤسسات مف مستمدة أنيا كلك حتى قانكنية قكاعد أنيا أساس عمى إنما ك دكلية قكاعد أنيا عمى

 تترؾ ك النشاطات مف أخرل مكاضع تنظيـ ك دكلتو في المكجكدة تمؾ عف مختمفة
 دكلتو أك نفسو يعرض أف دكف ك بمده مصمحة حسب القانكنيف بيف التنسيؽ في الحرية لو

 . لممسؤكلية
ف النظرية فيذه  ، كاألحادية الثنائية النظريتيف مف كاالنتقاص التجاىؿ تفادم في تساىـ كانت كا 
 القانكف قكاعد كاحتراـ دكلتو مصمحة بيف كالمكازنة التقدير حرية لمقاضي بترؾ بمناداتيا كذلؾ
 القكاعد تطبيؽ عمى الداخمية القكانيف في صراحة بالنص بمناداتيا تكمف فعاليتيا أف إال ، الدكلي
 .2الداخمي القانكف قكاعد مع تعارضيا عند الدكلية

كفي نظرنا انو كاف كاف لكؿ اتجاه فقيي انتقاداتو فإننا نرجح الرأم الفقيي األكؿ الذم يستمـز 
 صدكر القانكف الدكلي في شكؿ قانكف داخمي ،كذلؾ عمى أساس تطبيؽ قاعدة العمـ بالقكانيف، 

                                                 
 عبد المحسف سعد ،األىمية لمنشر كالتكزيع،– ،ترجمة األستاذيف شكر اهلل خميفة 1979 شارؿ ركسك ،القانكف الدكلي العاـ ،طبعة 1

  . 26،ص1982بيركت،
 . كما يمييا26 سعيد الجدار ،المرجع السابؽ،ص 2
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فإذا تـ مثال االنضماـ إلى معاىدة معينة دكف اتخاذ طريقة محددة إلدماج ىذه المعاىدة ضمف 
 .المطالبة بتطبيقيا مف قبؿ األفرادكالقانكف الداخمي فكيؼ يمكف االحتجاج بيا 

كأيا كاف الرأم الذم ترجحو الدكؿ فمتى تمت اإلجراءات الالزمة إلتماـ المعاىدة ،فاف الدكؿ 
األطراؼ تصبح مقيدة بنصكص المعاىدة كممزمة بتطبيقيا كتنفيذىا بكافة الطرؽ سمطاتيا 

 . كأجيزتيا
 المطمب الثاني موقف التشريعات الداخمية من نفاذ المعاىدات الدولية 

 التشريعات مكقؼ بالبياف اآلف لنتكؿ ،الداخمي القانكني النظاـ في المعاىدة نفاذ كيفية بينا أف بعد
 القانكنية األنظمة مف كؿ في . الداخمية العالقات محيط في الدكلية المعاىدة نفاذ مسالة مف

  .العربيةر مص جميكرية في ثـ األمريكية المتحدة الكاليات في ككذلؾ كاالنكميزية الفرنسية
في النظام القانوني الفرنسي: الفرع األول  

 فاف طريقة إدماج المعاىدات الدكلية في النظاـ القانكني 1946في فرنسا كمف خالؿ دستكر
 بمرسـك مف قبؿ رئيس الجميكرية ،أما في  promulgation ةالفرنسي تتمثؿ في إصدار المعاىد

 منو فاف المعاىدات الدكلية المصادؽ عمييا بصفة قانكنية 58 كاستنادا لممادة 1958ظؿ دستكر 
 كالمنشكرة تسمك عمى القانكف بشرط أف يقـك الطرؼ اآلخر بتطبيؽ المعاىدة أك االتفاقية 

عمما باف التصديؽ عمى االتفاقيات الدكلية يختص بو رئيس الجميكرية ،كاف الدستكر في بعض 
الحاالت يشترط مكافقة البرلماف عمى المعاىدة قبؿ التصديؽ عمييا كىي المعاىدات التي ذكرتيا 

.1 مف الدستكر الفرنسي الحالي53المادة   
 يتـ أف ، الداخمي القانكف في المعاىدة لنفاذ الدستكر يشترط ، الفرنسي القانكني النظاـ ففيإذف  

  تحقؽ فبمجرد . الرسمية الجريدة في نشرىا يتـ كاف ، المختصة السمطات مف عمييا التصديؽ
  2.اإللزاـ صفة المعاىدة كتسبت، الدستكر يستمزميا التي كطالشر

                                                 
:  مف الدستكر الفرنسي الحالي53 كرد في المادة 1

« Les Traites Relatifs a l’organisation Internationale ,les Traites qui modifient des dispositions de" 

Nature Législative « Nulle cession nul échange , nulle Adjonction de Territoire n’est valable sans le consentement des 

Population Intéressées »  
2

 .1958 من الدستور الفرنسي لعام 55انظر المادة  
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ىذا يعني أف المعاىدة تصبح جزءا مف القكانيف النافذة داخؿ اإلقميـ الفرنسي بمجرد التصديؽ عمييا 
كنشرىا كفقا لألكضاع القانكنية دكف حاجة إلجراء اإلصدار،أما فيما يخص التاريخ الذم تصبح 

 فيو المعاىدة كاجبة النفاذ فيك مف تاريخ نفاذىا عمى المستكل الدكلي ،
:كىذا ما أكده المجمس الدستكرم الفرنسي في احد قراراتو   

يجب عمى أجيزة الدكلة كسمطاتيا المختمفة احتراـ تطبيؽ المعاىدات الدكلية كذلؾ مف دخكليا " 
 .1"حيز النفاذ عمى المستكل الدكلي

 في النظام القانوني االنجميزي: الفرع الثاني 
كما ىك معمـك أف بريطانيا ليس ليا دستكر مكتكب ،فالمبادئ كالقكاعد العرفية ىي مف تسير 

بريطانيا اتجاه القانكف الدكلي،كما أف صالحية تكقيع كتصديؽ المعاىدات ىي أمكر مقصكرة عمى 
سمطة التاج كحدىا ،كلكي تنفذ المعاىدات الدكلية مف طرؼ القاضي البريطاني يستمـز بصفة عامة 

 2مأف تحصؿ عمى مكافقة البرلماف بمكجب مرسـك برلماني ،ما عدا قكاعد االتحاد األكركب
كالمعاىدات التي تتعمؽ بحقكؽ الدكلة المتحاربة عندما يككف التاج مشتركا في الحرب البحرية ،ففي 

 .ىذه األحكاؿ ال حاجة إلصدار تشريع مف البرلماف 
يتضح مما سبؽ ،أف المعاىدات الدكلية ال تككف قابمة لمتطبيؽ في النظاـ القانكني االنجميزم إال 

 المعاىدة تككف فمكي ثـ كمف إذا تـ إدماجيا في القانكف الداخمي بكاسطة التشريع مف البرلماف، 
 مف البد ، البريطانية المحاكـ بكاسطة لمتطبيؽ قابمة ، األفراد كحريات حقكؽ بالتنظيـ تتناكؿ التي

 بيا المعترؼ " التشريعية بالسيادة " الكضع ىذا كيفسر ، داخمي قانكف إلى كتحكيميا استقباليا

 .3( البرلماف سيادة نظرية ) ب قركف منذ االنكميزم لمبرلماف
 . الدكلية لممعاىدات المباشر أك التمقائي التطبيؽ تعرؼ ال البريطانية المحاكـ فأف كعميو

 
 

                                                 
 .100-99 سمكل احمد ميداف المفرجي،المرجع السابؽ،ص1
 .38 راجع سعيد الجدار،المرجع السابؽ، ص2
 .218 ،ص1984 الدكتكر ابراىيـ العناني ،القانكف الدكلي العاـ ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،3
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في النظام القانوني األمريكي: الفرع الثالث  
تنص المادة السادسة مف الدستكر األمريكي باف المعاىدات التي يقرىا مجمس الشيكخ ،تندمج 

تمقائيا في القانكف الداخمي لمكاليات المتحدة األمريكية ،كتعد جزءا مف قانكنيا األسمى دكف الحاجة 
إلى إصدارىا في صكرة تشريع أك قانكف داخمي ،بؿ كتككف ليا األكلكية في التطبيؽ عمى القانكف 

الداخمي حتى في حالة تعارضيا مع القكانيف االتحادية أك قكانيف الكاليات ،بؿ إنيا تقدـ في 
 .1التطبيؽ حتى في حالة تعارضيا مع نص الدستكر نفسو 

كتكاجو المحاكـ األمريكية عند تطبيقيا لممعاىدات الدكلية عدة مشاكؿ ،الف بعض المعاىدات قد 
تفتقر إلى الدقة في الصياغة ،ككذلؾ العناية المماثمة لطريقة إعداد التشريعات الداخمية ،كيضاؼ 

إلى ىذه الصعكبة أف المعاىدات الدكلية كثيرا ما تأتي كثمرة لمحاكلة التكفيؽ بيف سياسات 
متضاربة ،كعندما ال يتمكف أطرافيا مف تكحيد مكقفيـ بخصكص مسالة معينة ،أك عدة مسائؿ 
 .2فإنيـ يكتفكف بصيغ كعبارات عامة كغامضة تاركيف عممية تفسير نصكص المعاىدة لممحاكـ

 في النظام القانوني المصري: الفرع الرابع 
 يستطيع متى ، آخر بمعنى ، المصرم القانكف النظاـ في المعاىدات تنفذ كيؼ أيضا ىنا نتساءؿ
ذا ، حكمو في المعاىدة نصكص إلى االستناد مف  العادم الكطني القاضي  اإلجابة تمت ما كا 

 مباشرة قانكنية آثار المصرم المشرع رتب ىؿ مفاده ، آخر تساؤال نضع فأننا ، التساؤؿ ىذا عمى
 البرلماف مف الحؽ تشريع صدكر عمى اآلثار ىذه عمؽ انو أـ كتصديقيا، المعاىدة إبراـ بعد

 . الداخمي بالتشريع المعادة إدماج كبالتالي

 الدكلي القانكنيف كحدة بمبدأ يأخذ المصرم القانكف أف عمى إجماع شبو المصرم الفقو في يكجد
 عند النفاذ قكة تكتسب المعاىدات فاؼ لذلؾ ، 3الدكلية المعاىدات آلثار بالنسبة كذلؾ كالداخمي

                                                 
 .91،ص المرجع السابؽ ، الغنيمي طمعت محمد .د 1

 لمقانكف المصرية في مصر،المجمة العمؿ عميو كما جرل المحاكـ أحكاـ في العاـ الدكلي القانكف قكاعد– السرحاف العزيز عبد .د2
 .61 ،ص 1982 ، سنة28،العدد  الدكلي

. 175،ص1995القانكف الدكلي العاـ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية ،القاىرة، صالح الديف عامر،مقدمة  لدراسة.د 3
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 إلى حاجة دكف ، الداخمي القانكف في عمييا المنصكص لإلجراءات كفقنا ، كنشرىا عمييا التصديؽ 
 بما الدكلة سمطات كافة مف كالتطبيؽ االحتراـ كاجبة كتصبح ،1البرلماف مف خاص تشريع صدكر
 عمى انطباقيا شركط لممعاىدة اكتممت قد المحكمة كجدت ما كمتى كاألفراد القضائية السمطة فييا

 صفة ليا تكافرت قد المعاىدة أف بسبب الكاقع ىذا عمى تطبيقيا إلى لجأت أماميا المعركض الكاقع
جزء مف التشريع الداخمي،كعمى  ألنيا بأحكاميا التمسؾ الحالة ىذه في لألفراد كيحؽ اإللزاـ

ذا ما اخطأ في تطبيقيا فاف حكمو قابؿ لمطعف بالنقض  .2القاضي تطبيؽ أحكاميا ،كا 
 التصديؽ كيككف ، األىمية قميمة معاىدات بيف تفرقة تقييـ 151 المادة أف الصدد ىذا في كيالحظ
 أعاله المادة في ذكرىا كرد كالتي الميمة كالمعاىدات ، كحده الجميكرية رئيس جانب مف عمييا
 يترتب التي كالمعاىدات كالمالحة كالتجارة كالتحالؼ الصمح معاىدات كىي ، الحصر سبيؿ عمى
 مف شيئنا الدكلة خزانة تحمؿ التي أك السيادة بحقكؽ تتعمؽ التي أك الدكلة  أراضيفي تعديؿ عمييا

 جانب مف عمييا التصديؽ يككف النص بحسب المعاىدات ىذه . المكازنة في الكاردة غير النفقات
 اثر أم ليا ليس التفرقة ىذه أف إال ، مسبقنا عمييا الشعب مجمس مكافقة بشرط الجميكرية رئيس
 بمجرد المصرم الداخمي القانكني النظاـ نطاؽ في جميعنا المعاىدات تمؾ بنفاذ يتعمؽ فيما

 .3الرسمية الجريدة في كالنشر التصديؽ
 موقف المؤسس الدستوري الجزائري من المعاىدات: المبحث الثاني 

بعد أف بينا كيفية إدماج المعاىدة في النظاـ القانكني الداخمي ،كمكقؼ التشريعات الداخمية مف  
 مسالة النفاذ ، نتكلى اآلف بالبياف مكقؼ التشريع الجزائرم مف مسالة إدراج المعاىدة الدكلية في

 

                                                 
 يناسب بما مشفكعة الشعب مجمس كيبمغيا المعاىدات يبـر الجميكرية رئيس:" انو عمى المصرم الدستكر  مف151  المادة تنص 1

 كالتحالؼ الصمح معاىدات أف المقررة، عمى لألكضاع كفقنا كنشرىا عمييا كالتصديؽ إبراميا بعد قكة القانكف ليا كتككف البياف،
 مف شيئنا الدكلة تحمؿ خزانة أك السيادة بحقكؽ تتعمؽ أك الدكلة أراضي في تعديؿ عمييا يترتب التي المعاىدات كجميع كالتجارة
 ".عمييا الشعب مكافقة تجب الميزانية في الكاردة غير النفقات

 .56،ص1955،القانكف الدكلي الخاص المصرم،الجزء األكؿ،مكتبة النيضة المصربة،الطبعة الثالثة،عز الديف عبد اهلل . د2
 .104-103أبك الخير احمد عطية ،المرجع السابؽ ،ص. د3



36 

 

 القانكف الجزائرم كىك ما سنتناكلو بالتفصيؿ في المطمب األكؿ ،كما أننا سكؼ نتطرؽ لمكانة 
 .المعاىدة كالقيمة القانكنية ليا في المطمب الثاني

 إجراءات إدراج المعاىدة الدولية في القانون الجزائري: المطمب األول 
إف الدساتير التي عرفتيا الجميكرية الجزائرية تقرر أف المعاىدات الدكلية المصادؽ عمييا طبقا 

لألحكاـ المنصكص عمييا في الدستكر تندرج في القانكف الكطني الجزائرم ،كتصبح ممزمة داخؿ 
،غير انو إذا كاف رئيس 1الجزائر ككاجبة التطبيؽ مف كافة السمطات ،كنافذة كذلؾ في حؽ األفراد 

الجميكرية الجزائرية يقـك بالدكر األساسي في التصديؽ عمى المعاىدات الدكلية حسب الدستكر 
الجزائرم الحالي ،فاف ىذا ال يعني أف صالحيتو في ذلؾ ىي انفرادية بؿ قد تشاركو ىيئات 

 .كسمطات أخرل في المصادقة عمى بعض االتفاقيات ك المعاىدات 
 التصديق عمى المعاىدات :الفرع األول 

التصديؽ في النظاـ القانكني الجزائرم ىك الشرط األساسي حتى تصبح المعاىدة الدكلية  إف
مصدرا لمقانكف كيقصد بالتصديؽ عمى المعاىدات الدكلية ذلؾ التصرؼ الذم تكافؽ كتقبؿ مف 
خاللو الدكلة ،أك منظمة دكلية االلتزاـ بصكرة نيائية بأحكاـ معاىدة ما كفقا لإلجراءات القانكنية 

 إذ عرفت التصديؽ في 1969المحددة ،كىك ما نصت عميو اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لسنة
 ".التعبير عف رضا الدكلة لالرتباط بالمعاىدة:" مادتيا الرابعة عشر عمى انو 

،كاف كاف كؿ منيما إجراء (Promulgation)عف اإلصدار  ( Ratification)كيختمؼ التصديؽ 
قانكني يصدر عف الجية المختصة في الدكلة ،فالتصديؽ إجراء يثبت التزاـ الدكلة اتجاه الدكلة 
األخرل المكقعة عمى المعاىدة ،أما اإلصدار فيك إجراء يمي التصديؽ كييدؼ إلى إضفاء صفة 

القانكف عمى المعاىدة التي تـ التصديؽ عمييا ،كذلؾ لتتقيد بيا سمطات الدكلة كأفرادىا في 
 .2الداخؿ

                                                 
-2016 تممساف،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،، رابح سعاد،الجزائر كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،أطركحة دكتكراه. د1

 .28،ص2017

 546 . ص ، 1992 اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة العاـ، الدكلي القانكف ىيؼ، أبك صادؽ عمي  أنظر،2
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كتتعدد آليات التصديؽ عمى المعاىدات مف قبؿ السمطة التشريعية مف دكلة ألخرل ،فبينما يتـ ذلؾ 
بقرار برلماني في بعض الدكؿ فانو يتـ بقانكف يسف في البرلماف في دكؿ أخرل إذ مف خالليا يتـ 

 . ،األمر الذم يعني منح اختصاصات أكسع لمسمطة التشريعية 1تحكيؿ المعاىدة إلى قانكف داخمي
أما بالنسبة لممؤسس الدستكرم في الجزائر ،فيالحظ انو اعتمد إجراء التصديؽ كىك ما يتضح جميا 

يكقع "  عمى انو  1963 مف دستكر 42بالرجكع إلى الدساتير المختمفة كالمتعاقبة إذ تنص المادة 
رئيس الجميكرية بعد استشارة المجمس الكطني كيصادؽ عمى المعاىدات كاالتفاقيات كالمكاثيؽ 

 عمى أف المعاىدات الدكلية 1976 مف دستكر159كما تنص المادة " الدكلية كيسير عمى تنفيذىا
التي صادؽ عمييا رئيس الجميكرية طبقا لألحكاـ المنصكص عمييا في الدستكر تكتسب قكة 

 .القانكف
 فتنص في ىذا المجاؿ عمى أف المعاىدات التي يصادؽ عمييا 1989 مف دستكر123ككذلؾ المادة

 .رئيس الجميكرية حسب الشركط المنصكص عمييا في الدستكر تسمك عمى القانكف
 لتصبح المادة 2016 المعدلة بمكجب التعديؿ الدستكرم لسنة 1996 مف دستكر132ككذلؾ المادة 

المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميكرية حسب الشركط " إذ تنص عمى أف 150
المنصكص عمييا في الدستكر تسمك عمى القانكف ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ نجد مصادقة الجزائر 

 السارم 1966 ديسمبر10عمى العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية المؤرخ  في 
 .20/11/1989 المؤرخ في 09/89 بكاسطة قانكف 1976 اكت23المفعكؿ في 

يستخمص مف ىذه المكاد أف ميمة التصديؽ عمى المعاىدات يتكالىا رئيس الجميكرية إما لكحده 
ما بالشراكة مع ىيئات أخرل عمى النحك اآلتي  :كا 

 :أوال المصادقة الرئاسية 

 الذم يقـك بالتصديؽ عمى المعاىدات في الجميكرية الجزائرية ىك رئيس الجميكرية كىك ما إف
يضطمع رئيس :" كالتي تنص 2016 المعدؿ سنة 1996 دستكر مف91 المادة صيفيـ مف ف

                                                 
 .235 انظر محمد المجدكب ،المرجع السابؽ ص1
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الجميكرية ،باإلضافة إلى السمطات التي تخكليا إياه صراحة أحكاـ أخرل في الدستكر بالسمطات 
 :كالصالحيات اآلتية

 ..يبـر المعاىدات الدكلية كيصادؽ عمييا-
 التي أكدت عمى عدـ السماح لرئيس 2016 مف الدستكر األخير المعدؿ في101ككذلؾ المادة

الجميكرية تفكيض صالحياتو في التصديؽ عمى المعاىدات ،بيذا يمكف القكؿ أف المصادقة عمى 
 .المعاىدات الدكلية مف االختصاص الخاص برئيس الجميكرية لكحده

لعمو مف بيف األسباب التي دفعت بالمؤسس الدستكرم الجزائرم لجعؿ عممية التصديؽ عمى 
االتفاقيات الدكلية في يد رئيس الجميكرية ىك كجكد جياز حككمي بقيادة الكزير األكؿ ،األمر الذم 

يستدعي رسـ حدكد كمعالـ كاضحة بينو كبيف اختصاصات رئيس الجميكرية في مجاؿ القانكف 
 ،كفي رأينا أف منح رئيس الجميكرية الجزائرية ىذا االختصاص ىك أمر طبيعي 1الدكلي االتفاقي

مف حيث المبدأ الف إقامة العالقات الدكلية كالسير عمييا ىك مف صميـ مياـ السمطة التنفيذية كما 
ىك إال تكريس لممبدأ الدستكرم الذم يخص رئيس الجميكرية بالمكانة المميزة كذلؾ بتمثيؿ الدكلة 

 كىك ما نستشفو مف  في الداخؿ كالخارج ،كما يقرر السياسة الخارجية لألمة كيعمؿ عمى تكجيييا
 1996 مف دستكر 77 كالمادة 1989 مف دستكر74 كالمادة 1976 مف دستكر111قراءة المكاد 

 مع مالحظة اختالؼ طفيؼ 2016 مف التعديؿ الدستكرم لسنة 91التي صارت تحمؿ رقـ المادة 
 بمنع رئيس الدكلة مف تفكيض سمطتو في التصديؽ عمى المعاىدات 1989يكمف في انفراد دستكر

. 
لكف طبيعة بعض المعاىدات الدكلية كآثار بعضيا اآلخر قد يجعميا تنعكس عمى القكانيف الكطنية 

ك كذلؾ عمى اختصاصات السمطة التشريعية ،كىذا ما يفسر كجكب المكافقة الصريحة لغرفتي 
البرلماف كؿ عمى حدا عمى ىذا النكع مف المعاىدات ، كىكذا يككف المؤسس الدستكرم الجزائرم 

 مف دستكرىا 55قد اخذ بما أخذت بو معظـ التنظيمات الدستكرية الحديثة مثؿ فرنسا في المادة 
 .1959 مف دستكرىا لعاـ 48، كالجميكرية التكنسية في المادة 1958لسنة 

 
                                                 

1
 LARABA , « chronique de droit conventionnel algérien ,1989-1994 ( Revue IDARA,N1),P 69-86. 
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 اشتراك األجيزة األخرى في التصديق: ثانيا 
كما سبؽ كاف ذكرنا فاف رئيس الدكلة ىك الذم يقـك بالدكر األساسي في التصديؽ عمى المعاىدات 

،إال أف صالحيتو ىذه ليست دكما انفرادية ،بؿ يمكف حسب كؿ دستكر مشاركتو فييا سمطات 
 أخرل بشكؿ أك بآخر كىي حالة رئيس الجميكرية الجزائرية ،

 عّددت التي ىي الكاقع في ،4 الدستكر مف 53 فالمادة فرنسا فيكال يختمؼ األمر كثيرا 
 كىي البرلماف، يسنو بقانكف إال عمييا المكافقة أك عمييا التصديؽ يجكز ال التي المعاىدات أنكاع

 كالمعاىدات الّدكلي، بالتّنظيـ الخاّصة فاقاتاالتّ  أك كالمعاىدات كالتجارة، الصمح معاىدات
 لمنصكص تعديؿ فييا يككف التي كالمعاىدات فقات،لفّ ا مف بئنا عالدكلة خزينة تحمؿ التي

 أك أراضٍ  عف بالتنازؿ تقضي التي كالمعاىدات األشخاص، بحالة الخاصة كالمعاىدات القانكنّية،
 .إبداؿ أخرل بيا أك ضميا

 كمجمس الكطنيةنيا ال تتـ إال بمكافقة كؿ مف الجمعية أ يعني بقانكف المعاىدات عمى التصديؽ إف
 بشأف الشعبي العاـ االستفتاء مسألة أضاؼ الفرنسي الدستكر أفّ  مالحظة معم ،الفرنس الشيكخ
 ،كبيذا يتميز الدستكر الفرنسي بإضافة رقابة شعبية إلى جانب الرقابة البرلمانية المعاىدات بعض

 يتطمب إذ الدكلة، بأراضي تتعمؽ التي المعاىدات حالة في كذلؾ ،
 تنص حيث باألرض، المعنييف أم الشأف، أصحاب السكاف مكافقة المعاىدة عمى التصديؽ

 إال عمييا التصديؽ يتـ ال التي بالمعاىدات يتعمؽ فيمامف الدستكر  53 المادة مف األخيرة الفقرة
 :أفّ  بقانكف،عمى

 السكاف أصحاب يقره لـ ما صحيحا يككف ال األراضي مف أرض ألم ضـ أك بدؿ أك تنازؿ كؿ" 
 .1"الشأف

 كؿ في أساسي شرط ليست الدكلّية المعاىدات عمى بغرفتيو البرلماف مكافقة أف ذلؾ خالصة
  .عمييا المصادقة الجميكرية رئيس يستطيع حتى المعاىدات

                                                 
  مف الدستكر الفرنسي عمى 53 مف المادة  األخيرة تنص الفقرة 1

« Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des  

 populations intéressée » 
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 عمى الّتصديؽ في األساسي بالّدكر يقـك الذم ىك الجيكرية رئيس كاف إذاكفي الجزائر 
 تشاركو أف -دستكر كؿ حسب -يمكف بؿ ،انفرادية دوما ليست ىذه صالحيتو أناّل  إالاّل المعاىدات،

لمجمس الشعبي ا مكافقة يطمب أف الرئيس عمى يجب إذ بآخر، أك بشكؿ أخرل سمطات فييا
 رأم استطالع كذا ك المعاىدات بعض عمى التصديؽ يريد عندما األمة كمجمس الكطني

 .الدستكرم
 خاصة الدستكرم المؤسس اشترط لماذا :ىك النقطة ليذه مناقشتنا بصدد كنحف يطرح الذم كالّسؤاؿ

 .؟ غيرىا دكف المحددةلمجمس الدستكرم في بعض المعاىدات ا رأم كأخذ البرلماف مكافقةالجزائرم 
 مف 149 كالمادة 111في اعتقادنا أف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تستكجب منا استقراء أحكاـ المادة 

 فقط ليس خاضعة غيرىا مع بالمقارنة األىمية ذات المعاىدات مف جعمت كالّتيالدستكر الجزائرم 
ّنما الجميكرية، رئيس قبؿ مف لمتكقيع  كجكب حصكؿ مكافقة غرفتي الدستكرم المؤسِّس ألـز كا 

 .البرلماف كاستطالع رأم المجمس الدستكرم كالعمة في ذلؾ راجعة ألىمية المعاىدات في حد ذاتيا
 مكافقة المجمس الشعبي الكطني كمجمس كحسب الدستكر الجزائرم عمي رئيس الجميكرية أف يطمب

كىك  (ب)كاستطالع رأم المجمس الدستكرم  (أ)األمة عندما يريد التصديؽ عمى بعض المعاىدات 
 .ما سنحاكؿ التطرؽ لو تباعا في النقطة المكالية

 :اشتراك السمطة التشريعية - أ
 1996 مف دستكر131 كالمادة 1989 مف دستكر122 كالمادة 1976 مف دستكر158فالمادة 

ىي التي حددت نكع المعاىدات الدكلية التي تتطمب قبؿ المصادقة عمييا مف طرؼ رئيس 
تتـ :" عمى1976 مف دستكر158الجميكرية مكافقة السمطة التشريعية ،حيث نصت المادة 

مصادقة رئيس الجميكرية عمى المعاىدات السياسية كالمعاىدات التي تعدؿ محتكل القانكف بعد 
 1989 مف دستكر 122،كما نصت المادة "المكافقة الصريحة عمييا مف المجمس الكطني

تتـ مصادقة رئيس الجميكرية عمى اتفاقيات اليدنة كمعاىدات السمـ كالتحالؼ كاالتحاد :" عمى
 كالمعاىدات المتعمقة بحدكد الدكلة كالمعاىدات المتعمقة بقانكف األشخاص بعد أف يكافؽ عمييا 
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 مف 131كىي نفس الصياغة التي جاءت بيا المادة " المجمس الشعبي الكطني صراحة 
 التي 131 كاالختالؼ الكحيد ىك ما جاءت بو الجممة األخيرة مف نص المادة 1996دستكر

بعد أف :"... التي تنص149 تحمؿ رقـ المادة 2016أصبحت بعد التعديؿ الدستكرم لسنة 
 ".تكافؽ عمييا كؿ غرفة مف البرلماف صراحة 

كعمى ىذا األساس يتعيف التمييز بيف نكعيف مف المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس 
الجميكرية، فيناؾ معاىدات  تدخؿ في اختصاص رئيس الجميكرية لكحده ،كىي صنؼ مف 

 البند 91،كىك ما يستفاد مف نص المادة " 1بالمعاىدات المحدكدة األىمية" المعاىدات تسمى 
  ،2016التاسع مف التعديؿ الدستكرم لسنة

كىناؾ معاىدات تدخؿ في اختصاص مشترؾ لرئيس الجميكرية كالبرلماف بغرفتيو كيطمؽ عمى 
 كقد حصر المؤسس الدستكرم ىذا النكع مف 2" المعاىدات العامة " ىذه المعاىدات اسـ 

 . مف التعديؿ الدستكرم149المعاىدات في نص المادة 
إف مساىمة السمطة التشريعية في عممية التصديؽ عمى المعاىدات في الجزائر  تقتضي منا 
التعرض لمساىمة كؿ غرفة عمى حدا عمال بمبدأ ثنائية البرلماف الجزائرم إذ سكؼ نتطرؽ 

لمشاركة الييئة السفمى ممثمة في المجمس الشعبي الكطني ثـ التطرؽ لمييئة العميا ممثمة في   
 .مجمس األمة

 :أوال مشاركة المجمس الشعبي الوطني 
 فاف المعاىدات التي 2016 المعدؿ في سنة 1996باستقراء الدستكر الجزائرم األخير لسنة 

 مف الدستكر الجزائرم 149تستكجب مكافقة البرلماف بصكرة أدؽ ىي ما كرد في المادة 
 ك كاالتحاد التحالؼ ك السمـ معاىدات ك اليدنة اتفاقيات: الحديث كىذه االتفاقات ىي 

 التي المعاىدات ك األشخاص بقانكف المتعمقة ،كالمعاىدات الدكلة بحدكد المتعمقة المعاىدات
 ،كاالتفاقات الثنائية أك المتعددة األطراؼ الدكلة ميزانية في كاردة غير نفقات عمييا تترتب

                                                 
 كالشريعة الدكلي القانكف في مقارنة دراسة – اإلنساف حقكؽ ضمانات لدراسة مقدمة سرحاف، العزيز عبد محمد نظر،أ- 1

 .31ص ، 1988 ،(ف.د.د) .اإلسالمية،
 8 .4ص ،نفسو مرجعاؿسرحاف، العزيز عبد محمد أنظر،- 2
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المتعمقة بمناطؽ التبادؿ الحر كالشراكة كبالتكامؿ االقتصادم، كبذلؾ يككف المؤسس الدستكرم 
 .الجزائرم قد ساير غالبية الدساتير الحديثة عمى غرار الدستكر الفرنسي كالدستكر البمجيكي

 تـ 1998-1963يثبت الكاقع القانكني في الجزائر أف انو كخالؿ الفترة التشريعية ما بيف 
 2017 معاىدة فقط عمى مكافقة السمطة التشريعية ،كمف ذلؾ التاريخ كالى غاية 24إخضاع 

أخضعت لمكافقة السمطة التشريعية ثالث اتفاقيات فقط ، كالسبب في ذلؾ راجع إلى أف اغمب 
المعاىدات المصادؽ عمييا كانت تصدر عمى شكؿ نصكص تنظيمية كمف أمثمتيا المعاىدات 

 1990 جكاف 22المبرمة بيف الجزائر كالكاليات المتحدة األمريكية المكقعة في كاشنطف بتاريخ 
 .المستيدفة لتشجيع االستثمارات االقتصادية 

 ثانيا مشاركة مجمس األمة 
 مبدأ الثنائية في تشكيؿ البرلماف الجزائرم بكجكد ىيئتيف 1996كرس الدستكر الجزائرم لسنة 

تشريعيتيف تتكلى مياـ سف القكانيف كالمصادقة عمى المعاىدات الدكلية كىما المجمس الشعبي 
 مف الدستكر عمى االتفاقيات الدكلية التي 149الكطني كمجمس األمة إذ نصت المادة 

 .تستكجب مكافقة البرلماف المنعقد برئاسة رئيس مجمس األمة
 99/02كبخصكص المكافقة البرلمانية عمى المعاىدات الدكلية فانو كباستقراء القانكف العضكم 

 المتعمؽ بتنظيـ المجمس الشعبي الكطني كمجمس األمة كعمميما 1999 مارس 08المؤرخ في 
ككذا العالقات الكظيفية بينيما كبيف الحككمة فإننا نسجؿ عدـ تطرقو بتاتا  إلى المكافقة 

 . البرلمانية عمى المعاىدات الدكلية كال عمى شكميا
كلعؿ الممارسة الدستكرية ىي كحدىا التي مف شانيا تحديد شكؿ المكافقة البرلمانية ،حيث 

جرت العادة عمى تقديـ االتفاقيات كالمعاىدات في شكؿ مشاريع قكانيف، مثمما كاف عميو الحاؿ 
 بالنسبة التفاؽ الشراكة بيف الجزائر كاالتحاد األكركبي الذم تمت المكافقة عميو بمكجب القانكف

 



43 

 

 المتضمف المكافقة عمى االتفاؽ االكركمتكسطي لتأسيس 2005 ابريؿ 26المؤرخ في 05/05 
 . 1مشراكة بيف الجزائر كاالتحاد األكركب

 :دور المجمس الدستوري في المصادقة عمى المعاىدات -   ب

لقد أنشأ الدستكر الجزائرم مجمس دستكرم ككمفو بعدة مياـ كمف بينيا النظر في دستكرية 
باإلضافة إلى االختصاصات األخرل التي خكلتيا إياه :"   منو بقكلو 186المعاىدات حسب المادة 

صراحة أحكاـ أخرل في الدستكر ، يفصؿ المجمس الدستكرم برأم في دستكرية المعاىدات 
 "كالقكانيف كالتنظيمات 

كما اشترط عمى رئيس الجميكرية استطالع رأم المجمس الدستكرم قبؿ مصادقتو عمى معاىدات 
يكقع رئيس : "  حيث تنص2016 مف الدستكر الجديد المعدؿ في 111اليدنة ك السمـ كفقا لممادة 

الجميكرية اتفاقيات اليدنة كمعاىدات السمـ ،كيتمقى رأم المجمس الدستكرم في االتفاقيات المتعمقة 
 ".بيما ،كيعرضيا فكرا عمى كؿ غرفة مف البرلماف لتكافؽ عمييا صراحة 

إذف فاف المصادقة عمى معاىدات اليدنة كالسمـ مف قبؿ رئيس الجميكرية يتطمب استطالع رأم 
المجمس الدستكرم، كلكف الشئ المالحظ ىك أف المشرع الجزائرم لـ يعط حال في حالة رفض أك 

قبكؿ مف طرؼ المجمس الدستكرم باف معاىدة ما غير دستكرية كما ىي النتائج المترتبة عمى عدـ 
 .إتباع ىذا اإلجراء مف طرؼ رئيس الجميكرية الجزائرية 

إف حداثة كغياب االجتياد القضائي الجزائرم في ىذا المجاؿ لـ يسمح بمعرفة الحؿ في مثؿ ىذه 
الحالة كاف كجدت ،كما يمكف قكلو أف المشرع الدستكرم ىك الكحيد الذم يستطيع إزالة الغمكض 

ألنو سيد المكقؼ كليس القاضي الجزائرم المكمؼ فقط بالتطبيؽ ،كاف إعادة النظر في ىذه المسالة 
 .سكؼ يسيؿ ميمة الجميع كيحقؽ اليدؼ المنتظر مف ىذه الكسيمة الحكيمة

كعميو، تعتبر التجربة الجزائرية في مجاؿ الرقابة عمى دستكرية المعاىدات تجربة متكاضعة إف لـ 
نقؿ منعدمة كىذا غير راجع لحداثة المجمس الدستكرم في حد ذاتو  بقدر ما ىك راجع إلى تضييؽ 
 دائرة الجيات المخكلة دستكريا إخطار المجمس لممارسة ميامو الرقابية كالمتمثمة حصريا في رئيس

                                                 
،جامعة قسنطينة،  اإلنسانية ،المكافقة البرلمانية عمى المعاىدات الدكلية ذات الطابع المالي، مجمة العمـك رداد نكر الديف، 1

 .474 ،ص2016سنة  ،46العدد
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 الجميكرية كرئيس المجمس الشعبي الكطني كرئيس مجمس األمة ،كلإلشارة فاف المجمس الدستكرم 
عندنا في الجزائر كمنذ إنشائو لـ يتـ إخطاره كلك لمرة كاحدة حكؿ مدل مطابقة االتفاقيات الدكلية 
 . المكقع عمييا مف الحككمة الجزائرية مع الدستكر بالرغـ مف كثرتيا كاألىمية البالغة لمبعض منيا 

ىذه النتيجة ارتكز عمييا بعض أساتذة القانكف لممطالبة بتكسيع الجيات المخكلة إخطار المجمس 
الدستكرم مف اجؿ تفعيؿ دكره برفع حاالت اإلخطار كتمكينو أكثر مف ممارسة الرقابة عمى 

دستكرية القكانيف ،بؿ إف ذلؾ يعد مف صميـ تعزيز الممارسة الديمقراطية كالرقي بيا،ليس فقط فيما 
يخص دستكرية المعاىدات مكضكع ىذه الدراسة ،بؿ جؿ الصالحيات المبينة في الباب الثالث مف 

1996دستكر
1  .  

 نشـر المعاىدات : الفرع الثاني 
طرح مسألة إدراج االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحماية حقكؽ اإلنساف ضمف النظاـ القانكني ت

الجزائرم إشكالية النشر كيعتبر النشر إجراء ضركرم لتطبيؽ االتفاقية داخميا ، لكف المشرع 
 الحالي لسنة  مف الدستكر150الدستكرم الجزائرم لـ ينص عمى إجراء النشر ضمف المادة 

،بخالؼ نظيره الفرنسي الذم يشترط الندماج المعاىدات في القانكف الكطني الفرنسي 2016
 .2إضافة إلى التصديؽ ضركرة النشر كالمعاممة بالمثؿ

 كقد اغتنـ المجمس الدستكرم الفرصة المناسبة ليقرر بما ال يدع مجاال لمشؾ مبدأ نشر االتفاقيات 
 20 المؤرخ في 01: الدكلية المصادؽ عمييا طبقا لألكضاع الدستكرية ككاف ذلؾ في قراره رقـ 

 8919 أكت 07 المؤرخ في 13 - 89:  بشأف دستكرية أحكاـ قانكف االنتخابات رقـ 8919أكت 
فإنيا تندرج  ، وفور نشـرىااعتبارا انو بعد المصادقة عمى كؿ اتفاقية :" إذ تنص ىذه المادة عمى ،
 

                                                 
 03،مجمة المجمس الدستكرم،الجزائر،العدد" اتفاقية ركما نمكذجا" بكسماحة نصر الديف ،الرقابة عمى دستكرية المعاىدات انظر1

 .32، ص 2014سنة
2
- L’article 55 de la constitution française: « Les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés ont , dés leur 

publication , une autorité supérieure à celle des lois , sous réserve , pour chaque accord ou traité , de son application par 

l’autre partie. 
 



45 

 

 مف الدستكر سمطة تسمك عمى سمطة القكانيف 132ضمف القانكف الكطني كتكتسب طبقا لممادة 
 ". ،كتسمح بذلؾ لكؿ مكاطف جزائرم التذرع بيا أماـ الجيات القضائية

 359 - 90: كتأكيدا لقرار المجمس الدستكرم اصدر المشرع التنظيمي المرسـك الرئاسي رقـ 
 الذم اسند لكزير الخارجية اختصاص السعي لنشر االتفاقيات الدكلية 90 نكفمبر 10: المؤرخ في 

لكف أسمكب التعبير الذم استعممو ىذا المرسـك يكحي باف مسألة النشر . التي تمتـز بيا الجزائر 
كىذا ما أدل في الممارسة العممية . أمر متركؾ لمسمطة التقديرية لمكزير يستعممو متى قرر ذلؾ 

إلى تعطيؿ التطبيؽ الداخمي التفاقيات دكلية متعمقة بحماية حقكؽ اإلنساف كبالتالي تعطيؿ استفادة 
 . المكاطنيف مف مزاياىا

، أمنية مالية،أك أك سياسية، ألسباب المعاىدات، بعض نشر يتـ ال التطبيقّية الّناحية مف ّنوا إال
 .1اإلنساف بحقكؽ تتعمؽ معاىدات نشر عدـ عند يطرح المشكؿ كلكفّ 

 لـ كأخرل نصكصيا، نشرت ما منيا الّدكؿ، مع الثنائية االتفاقيات مجاؿ في  انواإلشارة، كتجدر
 صادقت التي األطراؼ المتعددة الّدكلية االتفاقيات عمى االطالع خالؿ كمف ،نصكصيا تنشر
 ك عمييا المصادقة تمت ّيةكؿد معاىدات نجد بعده، أك 1989 دستكر قبؿ سكاء الجزائر، عمييا
 أخرل كمعاىدات االتفاقية، كنصِّ  كالنشر التصديؽ مرسـك كجكد بمعنى كصيا،صف مع ُنشرت
 في التصديؽ مرسـك ظيكر تاريخ مف سنكات ة عدّ  بعد نصكصيا كنشرت عمييا المصادقة تمت

 .نصكصيا تنشر كلـ عمييا المصادقة تمت أخرل كمعاىدات الرسمية، الجريدة

 ذلؾ أمثمة فمف الجزائرم، التطبيقي العمؿ حسب الطرح، ىذا لتكضيح األمثمة بعض إلى سنتطرؽ
 العقكبة أك المعاممة، ضركب مف كغيره التعذيب مناىضة اتفاقية إلى 1989 سنة الجزائر انضماـ
 سنة المتحدة لألمـ العامة الجمعية طرؼ مف عمييا المصادؽ المينية، أك الالإنسانية أك القاسية

 متت االتفاقية ىذه أفّ  يالحظ كما ، 1997 سنة إال ينشر لـ االتفاقية ىذه نّص  أفّ  إالّ  ، 1984
 ، 1989 دستكر بعد أم كليالدّ  القانكف عمى الجزائر تفتح بعد عمييا المصادقة

                                                 
 .154،ص2005 كماؿ شطاب ،حقكؽ اإلنساف في الجزائر بيف الحقيقة الدستكرية كالكاقع المفقكد ،دار الخمدكنية،الجزائر،1
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 في تدخؿ  أنياا عمـعمييا، ّتصديؽؿا بعد سنكات ثماف لمدة تأخر نصكصيا نشر أف حيف كفي 
 .في ىذا المجاؿ الدكؿ سيادة مف تقمص كالتي اإلنساف، لحقكؽ الدكلية الحماية مجاؿ
 كاالجتماعية االقتصادية بالحقكؽ الخاص الدكلي العيد إلى 1989 سنة الجزائر انضماـ كرغـ

 المتعمؽ االختيارم كالبركتكككؿ، كالسياسية المدنية بالحقكؽ الخاص الدكلي العيد ككذلؾ كالثقافية،
 دسترت الجزائر أف كصحيح،1997 سنة إال تنشر لـ النصكص أف إال كالسياسية، المدنية بالحقكؽ

 حرية أمثمتيا مف أخرل كحقكقا اإلضراب، بحؽ يتعمؽ 1989 منذ الدكلييف العيديف مف ىاما حقا
نشاء الرأم،  إالّ  كغيرىا، النقابي كالحؽ كالصناعة، التجارة حرية إلى باإلضافة السياسية، األحزاب كا 

 بالحقكؽ المتعمؽ االختيارم كالبركتكككؿ المذككريف العيديف نصكص نشر يتـ لـ ذلؾ كمع أنو
 .سنكات ثماف مدة بعد إالّ  كالسياسية المدنية

 التي الكقائع أفّ  بحيث الماضي، إلى يرجع ال النفاذ، حيز المعاىدة دخكؿ أفّ  إلى ،كتجدر اإلشارة 
 1990 المعاىدة كقِّعت إذا ذلؾ كمثاؿ المعاىدة عمييا تطبؽ ال التصديؽ بعممية القياـ قبؿ حدثت
 أحد يأتييا التي التصرفات جميع فاف ، 1995 سنة في ما دكلة قبؿ مف عمييا التصديؽ كتـ

 كخالصة المعاىدة، لنصكص تخضع ال 1995 ك 1990 بيف الممتدة الزمنية الفترة في األطراؼ
  .الجزائرم الّداخميمجاؿ اؿ في الّنفاذ كاجبة يجعميا إجراء المعاىدة كنشر صديؽتّ اؿ فإفّ  ذلؾ
 في عمييا التصديؽ بعد ذاتيا تندرج ال اإلنساف بحقكؽ المتعمقة الدكلية اإلتفاقيات فإف ىنا كمف

 حيث انو يمـز الدكلة، عمى أثره يقتصر عمؿ التصديؽ أف أساس عمى كذلؾ الداخمي، القانكف
 المستكل عمى فعمي بشكؿ تطّبؽ ال عمييا المصادؽ اإلتفاقية كأف الدكلي، تمعالدكلة أماـ المج

  لمتذرع بيا أماـقابمة الكثائؽ ىذه يجعؿ الذم األمر الرسمية الجريدة في نشرىا بعد إال الداخمي،
 . 1القضائية الجيات

 
 
 

                                                 
 1998  ،الجزائر،رلالتصاؿ كالنشر كاإلشيا،المؤسسة الكطنية 1997 انظر المرصد الكطني لحقكؽ اإلنساف،التقرير السنكم لسنة1
 .11ص،
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 مكانة المعاىدات الدولية في النظام القانوني الجزائري: المطمب الثاني
يقصد بمكانة المعاىدات في القانكف الداخمي قيمتيا ضمف اليـر القانكني الداخمي بعد عممية 
اإلدماج التي غالبا ما ينتج عنيا مشكمة تنازع االتفاقات الدكلية مع القانكف الكطني ،عمما باف 

 .ىاتاف المسالتاف كثيرا ما عالجتيما دساتير الدكؿ كمنيا دستكر الجميكرية الجزائرية
كلمعمـ أف الدكلة الجزائرية كنظرا لتغير ظركفيا االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية قد عرفت عدة 

 1963تعديالت دستكرية اختمفت فييا نظرة الجزائر نحك القانكف الدكلي ،إذ عرفت دستكر
 .2016 المعدؿ مؤخرا في 1996 كدستكر1989 كدستكر1976كدستكر

 قد نظـ عممية إدماج المعاىدات الدكلية 1963كنشير فقط إلى أف المؤسس الدستكرم لسنة 
 منو،إال انو جاء خاليا مف النص عمى مكانة المعاىدات التي يتـ التصديؽ 42بمكجب نص المادة 

،كما انو لـ يعالج حالة التعارض بيف المعاىدات الدكلية كالقانكف الداخمي الجزائرم ،في 1عمييا 
 مف 159حيف انو تـ تنظيـ ىذه المسالة في الدساتير الالحقة كىك ما يظير مف خالؿ نص المادة 

 ،إذ منح لممعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميكرية مكانة تعادؿ مكانة القانكف 19762دستكر
 في التعديؿ 150 كالتي صارت تحمؿ رقـ 123 فقد نص في المادة 1989،أما في دستكر
المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميكرية حسب الشركط :"  عمى أف 2016الدستكرم لسنة 

 ".المنصكص عمييا في الدستكر تسمك عمى القانكف
 سنتعرض الجزائرم القانكني النظاـ ظؿ في المعاىدات لمكانة دراستنا ففي كذلؾ الحاؿ ك حيث

أكال لمقيمة القانكنية لممعاىدات كقكتيا في الفرع األكؿ ثـ نتناكؿ حدكد نفاذ المعاىدة الدكلية 
 .في الفرع الثاني (التحفظ)
 

 

                                                 
 كيصادؽ عمى المعاىدات المجمس الكطني استشارة بعد الجميكرية رئيس يكقِّع ":عمى 1963 دستكر مف 42 المادة  تنص1

 ".كاالتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية كيسير عمى تنفيذىا
 عمييا المنصكص لألحكاـ طبقا الجميكرية رئيس عمييا صادؽ التي المعاىدات " :عمى 1976 دستكر مف 159 المادة نّصت 2

 ". الدستكر تكتسب قكة القانكففي
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  القيمة القانونية لممعاىدات  :الفرع األول 
سبؽ كاف قمنا أعاله أف الجزائر كنظرا لتغيير ظركفيا االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية عرفت 

إلى آخر ،إذ انو في عدة دساتير اختمفت فييا نظرة الدكلة الجزائرية نحك القانكف الدكلي مف دستكر 
 كاف كاف المؤسس الدستكرم قد نظـ عممية التصديؽ عمى المعاىدات الدكلية في 1963دستكر

 منو كأسس جياز اسند لو ميمة السير عمى 42النظاـ القانكني الجزائرم كذلؾ حسب المادة 
 منو كذلؾ ،فاف ذات الدستكر تجاىؿ تماما اإلشارة إلى الحمكؿ 64دستكرية القكانيف حسب المادة 

1في حالة كجكد تعارض بيف المعاىدات كالقانكف الداخمي الجزائرم
. 

 نالحظ االىتماـ البالغ 1996ك1989ك1976كلكف في ظؿ الدساتير الالحقة لو أم دستكر
لممؤسس الدستكرم الجزائرم بالمسالة إذ باإلضافة إلى معالجة قضية اندماج المعاىدات الدكلية في 
القانكف الكطني الجزائرم نراه قد اكجد الحمكؿ لحاالت التنازع التي قد يحدث بيف االتفاقيات الدكلية 

:"  منو عمى أف 159 تنص المادة 1976 نكفمبر 22كالقانكف الداخمي الجزائرم، ففي دستكر 
المعاىدات التي صادؽ عمييا رئيس الجميكرية طبقا لألحكاـ المنصكص عمييا في الدستكر 

فطبقا لذات المادة المذككرة أعاله نستنتج أف المشرع الجزائرم قد أعطى " تكتسب قكة القانكف 
لممعاىدات قكة إلزامية تساكم قكة القانكف ،كلكف الشيء الجدير بالذكر في ىذا الصدد أف المتمعف 

 المشار إلييا آنفا يتبيف أف فكرة المعاىدات ليا قكة القانكف التي جاء 159في نص القانكف المادة 
 .بيا الدستكر

فيذىب األستاذ بجاكم إلى اعتبار أف عبارة المعاىدات تكتسي قكة القانكف،يعني أف االتفاقات 
 . 2المصادؽ عمييا كفقا لمدستكر تعتبر مف يـك التصديؽ عمييا جزءا مف القانكف الداخمي
 تطبؽ تظؿ كيرل األستاذ بكغزالة أف عبارة المعاىدة تكتسي قكة القانكف ،يعني أف الدكلة الجزائرية

 .3 داخميا سارية فييا تبقى التي الفترة طيمة المعاىدة

                                                 
1
 Djabar(A-m) , la politique conventionnel de l ‘Algérie, O.P.U.Alger,2000, P 339. 

2
. BEDJAOUI . Aspects Internationaux de la constitution Algérienne . A . F . D . I . 1977.p216. 

غير دكتكراه  رسالة ،الدكلي القانكف ضكء في الداخمي المجاؿ في القانكف ك الثنائية المعاىدات بيف التنازع ناصر، بكغزالة /د 3
 .96 ،ص1996 ،جامعة الجزائر،منشكرة
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 فقد كرر المؤسس الدستكرم حرفيا 2016 المعدؿ في سنة 1996 مف دستكر150أما في المادة 
المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس : "  كالتي تنص 1989  مف دستكر123نص المادة 

 " . المنصكص عمييا في الدستكر تسمك عمى القانكف الجميكرية حسب الشركط 
كمف خالؿ ىذه المادة نجد أف الدستكر أكضح سمك المعاىدات عمى القكانيف العادية أم أنيا تحتؿ 

المرتبة األسمى مف ىذه األخيرة في اليـر القانكني لمدكلة الجزائرية ،كيتكلد عف ىذا النص نتائج 
 :أساسية ىي كاآلتي

أف المعاىدات الدكلية تعتبر نافذة مباشرة داخؿ الجزائر بمجرد التصديؽ عمييا مف طرؼ رئيس -أ
 .الجميكرية ،كبإمكاف أم متقاضي استظيارىا أماـ الجيات القضائية الجزائرية

أف المعاىدات الدكلية المصادؽ عمييا مف طرؼ رئيس الجميكرية حسب الشركط المنصكص -ب
عمييا في الدستكر تسمك عمى القانكف العادم ،في حيف كانت المعاىدات المصادؽ عمييا في ظؿ 

 تكتسب قكة القانكف العادم فقط أم تعامؿ كالقانكف الكطني عمى قدـ المساكاة مف 1976دستكر
 المعدؿ 1996 منو كبذلؾ يككف دستكر 159حيث قكتيا القانكنية ،كىذا ما يستفاد مف نص المادة 

 مف حيث سرياف المعاىدة أـ 159 قد تجنب التنازع الذم كاف يثيره تطبيؽ المادة 2016في سنة 
 .القانكف ماداـ ىناؾ مساكاة بينيما في الدرجة 

فيتعيف كفؽ الدستكر الحالي أف تتماشى كؿ النصكص القانكنية مع مقتضيات المعاىدات المدمجة 
 منو 21 نص في المادة 1في المنظكمة القانكنية الجزائرية إذ يالحظ أف القانكف المدني الجزائرم

ال تسرم أحكاـ المكاد السابقة إال حيث ال يكجد نص عمى خالؼ ذلؾ في قانكف خاص أك : "عمى 
تحدد "  في مادتو األكلى عمى انو 2،كما نص قانكف الجنسية"معاىدة دكلية نافذة في الجزائر

الشركط الضركرية لمتمتع بالجنسية الجزائرية بمكجب القانكف كعند االقتضاء بكاسطة المعاىدات 
 ".كاالتفاقات كالدكؿ التي يصادؽ عمييا كيتـ نشرىا 

                                                 
 الصادرة في 78 المعدؿ كالمتمـ كالمتضمف القانكف المدني ،الجريدة الرسمية رقـ 1975 سبتمبر26 المؤرخ في 58-75  األمر 1

 .1975 سبتمبر30
 الصادرة في 105 المعدؿ كالمتمـ كالمتضمف قانكف الجنسية،الجريدة الرسمية رقـ 1970 ديسمبر15 المؤرخ في 86-70 االمر2

 .1970 ديسمبر 18
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 بيا الجزائر األسبقية عمى القانكف  تعيدت التي الدكلّية لاللتزامات أصبح األساس ىذا كعمى
 كؿ أفّ  بو يقصد كالذم الداخمي، القانكف عمى المعاىدات سمك بمبدأ يعرؼ ما كىك ،الداخمي

 أك عمييا كالمصادقة إقرارىا طريؽ عف الجزائرم، القانكني النظاـ في إدراجيا تـ الّتي اإلتفاقيات
 الّدستكر باسـ تكتسب بؿ الجزائرم، التشريع مف ا جزء تصبح كنشرىا، إلييا اإلنضماـ طريؽ عف
 في الثاني المركز ليا يصبح بحيث لمقكانيف الممنكحة تمؾ مف أعمى قانكنية قيمة
 .الدستكر بعد القانكنية القكاعد سمـ

كمف ثـ فاف األخذ بسمك أحكاـ المعاىدات الدكلية عمى القانكف الداخمي يقضي عمى حالة التناقض 
بيف القانكف الداخمي كالمعاىدات كالتي قد يتكلد عنيا صعكبات ذات طابع دكلي تؤثر عمى 

العالقات الدكلية ،إذ أف أمر تعطيؿ تطبيؽ أحكاـ المعاىدات المخالفة لنص القانكف الداخمي 
 .1الالحؽ يعرض الدكلة الجزائرية التي صادقت عمييا إلى المسؤكلية الدكلية

ذا كاف المؤسس الدستكرم الجزائرم قد حدد بشكؿ كاضح مكانة المعاىدات الدكلية ضمف اليـر  كا 
القانكني لمدكلة باف منحيا مرتبة تعمك عمى القكانيف ،فيؿ ىذا معناه إدراج ىذه المعاىدات عمى 

إطالقيا رغـ احتكائيا في بعض الحاالت عمى مكاد أك بنكد ال تتفؽ مع طبيعة المجتمع الجزائرم 
 .كخصكصياتو ؟ سنحاكؿ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ في الفرع المكالي 

 (التحفظ)ود نفاذ المعاىدة الدولية حد:  الثاني فرعال
يعتبر التحفظ  كسيمة لتجاكز الصعكبات التي قد تعيؽ التقارب الدكلي عبر معاىدات تضـ دكال 

متباينة التكجيات السياسية كاالقتصادية ،ذلؾ أف األخذ في المعاىدة بالتحفظ الذم ال يتعارض مع 
مكضكع المعاىدة كالغرض منيا يسيؿ القبكؿ بنصكص المعاىدة مع استبعاد بعض النصكص 

 .2األخرل بدؿ عدـ المشاركة في تمؾ المعاىدات نيائيا
 1888-10-29 كأكؿ بمد استعمؿ التحفظ ىك بريطانيا بمناسبة إبراـ معاىدة القسطنطينية في

المنظمة لممالحة في قناة السكيس ثـ تمتيا فرنسا بمناسبة تصديقيا عمى ميثاؽ برككسؿ الذم تـ 
 .  المتعمؽ بمنع الرؽ كالمتاجرة بو1895 جكيمية 02التكقيع عميو في 

                                                 
 .45 ص المرجع السابؽ، جماؿ منعة ،1
 .173 صالمرجع السابؽ الدكتكر عبد العزيز قادرم ،2
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 التحفظ بأنو يعني إعالنا مف 1كقد عرفت اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات في المادة الثانية فقرة
جانب كاحد أيا كانت صيغتو أك تسميتو يصدر عف الدكلة عند تكقيعيا أك تصديقيا أك قبكليا أك 

مكافقتيا أك انضماميا إلى المعاىدة ،كتيدؼ بو استبعاد أك تعديؿ األثر القانكني ألحكاـ معينة في 
 .المعاىدة مف حيث سريانيا عمى ىذه الدكلة 

كيفيـ مف نص المادة باف التحفظ إجراء كحؽ لكؿ دكلة الحؽ في القياـ بو كتمارسو في حاالت 
كمراحؿ محددة كىي مرحمة التكقيع أك التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ إلى المعاىدة، 

أما عف صيغة التحفظ فميس ىناؾ صيغة محددة الميـ ىك اإلعالف أك التصريح الصادر عف 
الدكؿ كالذم يقصد بو استبعاد األثر القانكني ألحكاـ محددة كمعينة في المعاىدة مف أف تنطبؽ 

 .1كتسرم عمى الدكؿ مصدرة اإلعالف
ىذا كتجدر اإلشارة إلى مسالة التمييز بيف التحفظ كاإلعالف التفسيرم ،حيث ظير اتجاىاف في 

كنجد مف ركاده  ىذه المسالة ،فأما االتجاه األكؿ فيرل عدـ التمييز بيف التحفظ كاإلعالف التفسيرم
 كىك رأم تبنى بحث ىارفارد حكؿ مشركع Kappler  ك كابمرKrylovالفقيو الركسي كريمكؼ 

اتفاقية قانكف المعاىدات ،كأما الرأم اآلخر فيرل ضركرة التمييز بيف التحفظ كاإلعالف التفسيرم 
 .كمف ركاده أيضا الفقيو فرانسيس كيمكككس كالفقيو ىايد

لكف المالحظ في الحقيقة أف األىـ ليس التسمية بؿ األثر المترتب عف اإلعالف في حد ذاتو، 
فيمكف اعتبار التحفظ كؿ إعالف صادر عف دكلة طرؼ في المعاىدة يؤدم إلى استبعاد أك تعديؿ 

األثر القانكني لبعض أحكاـ المعاىدة فيما يخص عالقة الدكلة التي صدر عنيا اإلعالف كبقية 
أطراؼ تمؾ المعاىدة ،أما اإلعالنات التفسيرية فيي ال تيدؼ إلى استبعاد تطبيؽ نص مف 

نصكص المعاىدة أك تقميص تطبيقو، بؿ تيدؼ إلى تدقيؽ معنى ذلؾ النص ،غير انو يحدث مف 
الناحية العممية أف يككف التمييز بيف التحفظ كاإلعالف التفسيرم صعبا، ذلؾ اف الدكؿ قد تعمد إلى 

التحايؿ عمى منع التحفظ أك التقميص منو في معاىدة ما بإعطاء تفسيرات مكسعة أك غامضة 
  . 2لبعض نصكص المعاىدة إلى حد إفساد معانييا األصمية

                                                 
 .25 الدكتكر محمد المجدكب ،المرجع السابؽ ،ص1
 185 عبد العزيز قادرم ،المرجع السابؽ ،ص 2
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 كبالرجكع إلى اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات فاألصؿ كالمبدأ العاـ ىك جكاز إبداء التحفظات مف 
 مف اتفاقية فيينا لقانكف 19قبؿ الدكؿ عمى المعاىدة ،لكف ىناؾ بعض  االستثناءات أكردتيا المادة 

 :المعاىدات كىي حاالت محددة يحظر عمى الدكؿ التحفظ فييا كىي 
 .إذا كاف التحفظ محظكرا بنص المعاىدة -1
 .إذا كانت المعاىدة تجيز إبداء تحفظات معينة ليس مف بينيا ذلؾ التحفظ-2
إذا كاف التحفظ مخالفا لمكضكع المعاىدة  (ب)ك (أ)في الحاالت التي ال تشمميا الفقرات-3

 كالغرض منيا
بالنسبة لمجزائر،يتمثؿ السبب الرئيسي لمتحفظات التي تبدييا الجزائر عمى بعض أحكاـ االتفاقيات 

الدكلية لحقكؽ اإلنساف ىك أف مضمكف بعض المكاد قد تككف مخالفة لممبادئ األساسية لمنظاـ 
القانكني الجزائرم ،كيقصد بذلؾ المبادئ العامة المنظمة لممجتمع الجزائرم المنصكص عمييا في 

الفصؿ األكؿ مف الدستكر كالمتمثمة أساسا في أحكاـ المادة الثانية منو التي تنص عمى أف اإلسالـ 
ديف الدكلة ،كعمى اعتبار أف اإلسالـ ديف الدكلة مف المفركض أف تككف القكانيف مكافقة ألحكاـ 
الشريعة اإلسالمية كعمى رأسيا قانكف األحكاؿ الشخصية كىي المجاؿ الذم تبني عميو الدكؿ 

 .1الغربية انتقادىا لمدكؿ اإلسالمية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف
تطبؽ أحكاـ ىذه المادة في حدكد النظاـ " لذلؾ فاف الجزائر كانت تكرد في كؿ تحفظ عبارة 

،كعميو كانت مجمؿ التحفظات تدكر حكؿ حقكؽ كمسؤكلية الزكجيف عند الزكاج " القانكني الجزائرم
 مف 14كعند فسخو ،جنسية الطفؿ كحريتو في الفكر كالكجداف كالديف كالتي ذكرت في المادة 

اتفاقية حقكؽ الطفؿ،كقد تحفظت الجزائر عمى أحكاـ بعض االتفاقيات التي صادقت عمييا كأىميا 
.  اتفاقية حماية حقكؽ المرأة كاتفاقية حماية حقكؽ الطفؿ

 
 
 

                                                 
 160 .ص ،المرجع السابؽ  شطاب، كماؿ أنظر، 1



53 

 

  الفصل الثاني

. تطبيق المعاىدات الدولية وتفسيرىا في القانون الجزائري 
: باستقراء الدساتير الجزائرية المختمفة فيما يخص المعاىدات الدكلية فانو يتضح جميا ما يمي 
إذا استكممت المعاىدة الدكلية مراحؿ تككينيا في القانكف الدكلي العاـ ،كتكافرت فييا الشركط 

الالزمة العتبارىا مصدرا مف مصادر القانكف الداخمي الجزائرم ،فإنيا تعامؿ بذات المعاممة التي 
التي تعامؿ بيا قكاعد ىذا النظاـ ،فتتساكل في مكاجية جميع األفراد كأجيزة الدكلة الجزائرية، 
كتمتـز الجيات القضائية الجزائرية بتطبيؽ أحكاميا عمى نفس المستكل الذم تمتـز فيو بتطبيؽ 

أحكاـ القانكف الداخمي ،كيترتب عمى كؿ ما سبؽ ذكره أف القاضي الكطني الجزائرم يجب عميو 
 حتى أمامو المطركح لمنزاع حؿ  إليجادتطبيؽ أحكاـ تمؾ المعاىدة تمقائيا كمما كاف ذلؾ ضركريا

 . بذلؾ الخصـك يتمسؾ لـ كلك
كتطبيؽ القاضي الجزائرم ألحكاـ المعاىدة الدكلية قد ال يثير مشاكؿ تذكر إذا كانت نصكصيا 
كاضحة ال تحتاج إلى تفسير، فاىـ مشكمة تكاجو القاضي الجزائرم حيف تطبيقو لممعاىدة الدكلية 

تتمثؿ في تفسيرىا ك ذلؾ إذا شابيا نكع مف الغمكض عمما باف مشكمة التعارض التي قد تثار بينيا 
 المعدؿ 1996كبيف القانكف الجزائرم قد حسميا المشرع الجزائرم في ظؿ الدستكر الجديد لعاـ 

كذلؾ بعدـ المصادقة عمى المعاىدة الالحقة المتعارضة مع القانكف الجزائرم السابؽ كىك ما يفيـ 
إذا ارتأل المجمس "  حيث تنص عمى انو 2016 مف التعديؿ الدستكرم لسنة190مف نص المادة 

". الدستكرم عدـ دستكرية معاىدة أك اتفاؽ أك اتفاقية ،فال يتـ التصديؽ عمييا
لكف السؤاؿ المطركح في ىذا الشأف ،ىؿ يتصدل القاضي الجزائرم شخصيا ليذه الميمة أـ يجب 

؟ لإلجابة عف ىذا التساؤؿ نتطرؽ إلى مضمكف تطبيؽ  ..عميو االستعانة بجيات أخرل 
 . المعاىدات الدكلية في مبحث أكؿ ثـ نتناكؿ مضمكف تفسير المعاىدات الدكلية في مبحث ثاف
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تطبيق المعاىدات الدولية : المبحث األول 
نتناكؿ في ىذا المبحث مدل قابمية المعاىدات الدكلية لمتطبيؽ المباشر في مطمب أكؿ ثـ نتطرؽ 

. إلى التطبيؽ القضائي لممعاىدات الدكلية في مطمب ثاف ،
. مدى قابمية المعاىدة الدولية لمتطبيق المباشر : المطمب األول 

بداية كجب التمييز بيف نفاذ المعاىدة في النظاـ القانكني الكطني كبيف قابميتيا إلحداث اثر 
مباشر،فنفاذ المعاىدة في النظاـ القانكني الكطني ىي عممية قانكنية تتـ باستنفاذ اإلجراءات 

 المصادقة بداية ثـ إتماـ نشرىا،أما المقصكد بمصطمح مالقانكنية المنصكص عمييا كالمتمثمة ؼ
التطبيؽ أك األثر المباشر فيك أف تتضمف المعاىدة نصكصا قانكنية محددة تقبؿ التطبيؽ بذاتيا 

، بمعنى عدـ اشتراط اتخاذ 1أماـ القاضي دكف حاجة إلصدار تشريع آخر يكمميا أك يزيدىا تحديدا
 تدبير تنفيذم مسبؽ بغية العمؿ بالحكـ االتفاقي ،فيذا كاؼ بذاتو لمعمؿ بو مف جانب المحاكـ أم

،فالنفاذ مختمؼ عف األثر المباشر غير 2الكطنية ،كبالنتيجة ال يتطمب تدخال مف المشرع الكطني
 .أف األكؿ شرط لمثاني

كما أف األثر الفكرم لممعاىدة ال يقصد بو األثر المباشر،ذلؾ انو إذا تمت المصادقة كالنشر 
تصبح المعاىدة أك االتفاقية جزء مف النظاـ القانكني الكطني الداخمي كترتب آثارىا فكريا فيو 
بمعنى أنيا تصبح جزء مف منظكمة القكاعد القانكنية النافذة التي يتعيف عمى القاضي الكطني 

.  العمؿ بيا ،غير أف ذلؾ ال يعني حتما انو سيطبقيا مباشرة فيما يعرض عميو مف منازعات
كيرل البعض انو نادرا ما تككف نصكص المعاىدة كميا قابمة لمتطبيؽ أماـ المحاكـ، ككف 

. 3المعاىدات غالبا ال تتـ صياغتيا بدرجة مف العناية كالدقة التي تصاغ بيا التشريعات الداخمية
كالمالحظ عمميا أف المعاىدات التي تتـ صياغتيا بنكع مف العمكمية ىي المعاىدات الجماعية 
كعمى العكس تككف غالبا صياغة المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية الثنائية عمى شاكمة التشريعات 

                                                 
 .24- 23ص  ،2000 ،المعاىدات الدكلية اماـ القاضي الجنائي، الدار الجامعية، االسكندرية،القيكجي القادر عبد  عمي1
 محمد خميؿ المكسى، األثر المباشر التفاقيات حقكؽ اإلنساف في النظـ القانكنية الكطنية ،دراسة ناقدة ،مجمة الحقكؽ، مجمس 2

 .429، ص2010، سبتمبر3النشر العممي،جامعة الككيت، العدد 
 .24عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ، ص 3
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الداخمية ،إضافة إلى أف التشريعات الداخمية نفسيا قد تنطكم عمى قدر مف العمكمية حتى يمكف 
. 1تطبيقيا لعدد غير محدكد مف المرات في إطار منازعات تختمؼ كقائعيا في كؿ مرة

غير انو كبشاف تطبيؽ المعاىدات الدكلية يتعيف عمينا التعرض بداية الختالؼ أنكاع المعاىدات 
كتأثيره عمى التطبيؽ المباشر ليا، ثـ التعرض إلى دكر القاضي في حالة التعارض بيف المعاىدات 

. كالقانكف الداخمي
 عمى التطبيق المباشر ليا  وتأثيره المعاىدات أنواعاختالف  : األولالفرع 

إف الحديث بالنتيجة عف طائفة المعاىدات أك االتفاقيات القابمة لمتطبيؽ المباشر مف قبؿ القاضي 
كتمييزىا عف مثيمتيا التي ال يمكف تطبيقيا مباشرة إال بعد اتخاذ مجمكعة إجراءات عمى المستكل 

الداخمي، تجعمنا نثير مسالة اختالؼ أنكاع المعاىدات سكاء مف حيث إجراءات نفاذىا أك مف حيث 
. عدد أطرافيا كمدل تأثيرىا عمى التطبيؽ المباشر مف عدمو

أوال من حيث إجراءات نفاذىا  
 يتبيف أف رئيس الجميكرية 2016 المعدؿ في 1996 مف دستكر91،149،150 دكابالرجكع لمـ

يممؾ المصادقة عمى المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية سكاء كانت تدخؿ ضمف المجاؿ المحدد 
 كالتي تتطمب قبؿ ذلؾ مكافقة البرلماف عمييا أك تمؾ التي ال تحتاج لمكافقة 149بمكجب المادة 

. كجميعيا تسمك عمى القانكف ( مف الدستكر91المادة  )مسبقة مف البرلماف 
إف التفسير البسيط لممكاد السالفة الذكر يجعمنا نتساءؿ عف مدل االختصاص الشخصي لرئيس 
الجميكرية بالمصادقة عمى المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ،ككذلؾ ىؿ تكجد معاىدات ال يصادؽ 

عمييا رئيس الجميكرية كما ىي مكانة ىاتو االتفاقيات كىؿ تسمك عمى القانكف أـ ال ؟ 
 المحدد صالحيات كزير الشؤكف 403-02 مف المرسـك الرئاسي16،11،03بالرجكع إلى المكاد

: الخارجية يمكننا أف نسجؿ المالحظات التالية 
 يمكف لرئيس الجميكرية أف يفكض أشخاصا ، كما يمكف لكزير الشؤكف 03حسب المادة  -1

 .الخارجية أف يكمؼ عند االقتضاء مف يبـر اتفاؽ دكلي باسـ رئيس الجميكرية 

                                                 
 . 185،ص2015 ديسمبر 21 أمينة رايس ،المعاىدة الدكلية أماـ القضاء اإلدارم،مجمة العمـك االجتماعية ،العدد 1
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 تككف كزارة الشؤكف الخارجية مخكلة لتكقيع أم اتفاقيات اك 11/02حسب المادة  -2
بركتكككالت كمعاىدات كتنظيمات ،كما يمكنيا بمكجب رسائؿ أف تفكض أم سمطة أخرل 

برامو كالتكقيع عميو  .لقيادة التفاكض كا 
 تعمؿ كزارة الشؤكف الخارجية عمى المصادقة عمى االتفاقات أك االتفاقيات 16حسب المادة  -3

 .كالبركتكككالت كالتنظيمات كالمعاىدات الدكلية
 مف المرسـك 11/02الكاردة في نص المادة " مخكلة"كبناء عمى ما سبؽ يمكف تفسير عبارة 

 المحدد صالحيات كزارة الشؤكف الخارجية أنيا مختصة بحكـ القانكف ،لكف 403-02الرئاسي 
القكؿ السابؽ يجعمنا نطرح تساؤال آخر ىك البحث عف الحد الفاصؿ ما بيف المجاالت الداخمة في 

. اختصاص رئيس الجميكرية كالمجاالت الداخمة في اختصاص كزارة الشؤكف الخارجية 
كيمكف أف يككف المقصكد ىك أف المعاىدات التي يمتـز رئيس الجميكرية بإبراميا كالتصديؽ عمييا 

 مف الدستكر كىي اتفاقيات اليدنة كمعاىدات السمـ كالتحالؼ كاالتحاد 149ىي الكاردة في المادة 
كالمعاىدات المتعمقة بحدكد الدكلة كقانكف األشخاص، كالمعاىدات التي تترتب عمييا نفقات غير 
كاردة في ميزانية الدكلة ،كخارج ىذه المجاالت تختص كزارة الشؤكف الخارجية بإبراـ المعاىدات 

. كالتكقيع عمييا أك تفكيض سمطة أخرل لمقياـ بذلؾ
كيتبيف كذلؾ مف المكاد السابقة انو إذا جاز لكزير الشؤكف الخارجية أك ىيئة أخرل القياـ بالتفاكض 
أك التكقيع عمى المعاىدات الدكلية، فاف المصادقة اختصاص حصرم لرئيس الجميكرية ال يممؾ 

 . غيره القياـ بو
: ثانيا من حيث عدد أطرافيا 

يمكف النظر إلى المعاىدات الدكلية مف زاكية أخرل كىي عدد األطراؼ فييا ،فيجرم التمييز بيف 
المعاىدات الثنائية كالمعاىدات الجماعية ،كيرل جانب مف الفقو كجكد طائفة ثالثة بيف ىاتيف 

الطائفتيف كىي المعاىدات المتعددة األطراؼ ،كىي المعاىدات التي يتجاكز مبرمييا دكلتيف، لكنيـ 
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 ، كجميعيا ميما كاف عدد أطرافيا قد تتعمؽ بمكضكعات ذات طابع 1ال يككنكف عددا كبيرا
 .الخ...اقتصادم أك سياسي أك قانكني أك اجتماعي أك ثقافي

كفي ىذا اإلطار يمكف القكؿ أف المعاىدات أك االتفاقات الثنائية ىي التي يمكف أف نتصكر 
تطبيقيا بصكرة مباشرة دكف حاجة إلى صدكر قكانيف إلعماؿ آثارىا ككنيا تنطكم عمى قكاعد 
خاصة بأطرافيا تبتعد عف العمكمية بما يمكف معو تطبيقيا بصكرة مباشرة في الحالة التي تثار 

. بشأنيا منازعات أماـ القضاء
كبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف لنكع المعاىدات تأثير عمى مدل إمكانية تطبيقيا بشكؿ 

مباشر،إذ تعرؼ المعاىدات الثنائية خاصة ،ككذلؾ متعددة األطراؼ تطبيقا مباشرا دكف الحاجة 
إلصدار قكانيف،غير أف المعاىدات الجماعية أك العامة كنظرا لصياغتيا العامة ،فمف غير 

المتصكر تطبيقيا بشكؿ مباشر فيي بدكرىا تحيؿ إلى التشريعات الداخمية حتى يككف بالمكاف 
 كمثاؿ ذلؾ العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الذم دخؿ حيز النفاذ في ،إعماليا

 كبعدىا شرعت مباشرة في إصدار 1989 مام16 فقد صادقت عميو الجزائر في 1976 مارس23
 المعدؿ كالمتعمؽ باالجتماعات 89/28القكانيف المتعمقة بالحقكؽ كالحريات عمى غرار القانكف رقـ 

.  المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي90/14كالمظاىرات العمكمية ككذا القانكف 
دور القاضي في حالة التعارض بين المعاىدات و القانون الداخمي  : الفرع الثاني 

باعتبار أف مشكمة التعارض بيف المعاىدات الدكلية كالقانكف الداخمي قد حسمت عمى المستكل 
الدكلي فقيا كقضاء كقانكنا بأكلكية تطبيؽ المعاىدات عمى القانكف الداخمي عمى أساس أف الدكلة 

 ،فاف ىذه المسالة مازالت 2ليس في كسعيا التمسؾ بقكاعدىا الداخمية لمتممص مف التزاماتيا الدكلية
تراكد مكانيا عمى المستكل الداخمي كالسر في ذلؾ ىك ككف االختالؼ الحاصؿ بيف الفقياء حكؿ 
قكة المعاىدة في نطاؽ القانكف الداخمي ،ما ىك في حقيقة األمر إال اختالؼ مصدره دساتير الدكؿ 

     كقكانينيا كنظرة كؿ منيا إلى ىذه المسالة القانكنية ،فيناؾ مف الدساتير مف يقر باف المعاىدة

                                                 
 .202،ص المرجع السابؽصالح الديف عامر،- 1
،عنابة،الجزائر،"المدخؿ كالمصادر" جماؿ عبد الناصر مانع ،القانكف الدكلي العاـ 2  .50،ص 2005،دار العمـك
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 ،كىناؾ مف يعتبرىا كذلؾ بناء عمى شركط محددة في ىذه 1ال تعتبر جزء مف القانكف الداخمي
. الدساتير كالدستكر السكيسرم كاالنجميزم كالفرنسي

إف المفاضمة في التطبيؽ بيف المعاىدات ك أحكاـ القكانيف الداخمية مف أىـ المسائؿ المنكطة 
بكظيفة  القضاء الكطني ك التي تثير كثير مف اإلشكاالت، خاصة ك أف كثير مف المعاىدات 
تعالج حاالت لـ يسبؽ لمقانكف الداخمي تنظيميا، ك قد تعالج المعاىدات الدكلية مكاضيع سبؽ 

لمقانكف الداخمي التطرؽ إلييا ك قد تتفؽ أحكاـ المعاىدات ك تنسجـ ك القانكف الداخمي كقد يحصؿ 
كجكد تصادـ كتعارض بينيما ك بالتالي يثار إشكاؿ يتركز حكؿ قكة كؿ مف المعاىدات ك القانكف 

. الداخمي ك األكلكية في التطبيؽ
كلعؿ العديد مف التشريعات الداخمية  كالقرارات الدكلية، ك الكثائػػؽ الػدكليػػة األسػاسيػػة عػبػػرت عػف 

 القػانكف الدكلي عمى القانكف الداخمػػي ك استخمصت مف تطبيؽ ىذه القاعدة حؿ مشكمة عالقة مكس
المعاىدة مع القانكف ك ىذا ما أكدتو ىيئات التحكيـ الدكلية بقرارىا الصادر في قضية  جكرج 

إف أحد مبادئ القانكف الدكلي المعترؼ بو بشكؿ عاـ يقكؿ  بأنو ال يمكف ألحكاـ " بينسكف بقكليا 
 ." الشرائع الداخمية أف تعمك عمى أحكاـ معاىدة مبرمة بيف الدكؿ المتعاقدة

إال أف ىذا  المكضكع يثير العديد مف الصعكبات أماـ القاضي الداخمي خصكصا  إذا كانت 
المعاىدة التي أبرمتيا الدكلة مف النكع الذم اصطمح فقو القانكف الدكلي التقميدم عمى تسميتو  

لمعاىدات القانكف الخاص، ك يقصد بيا المعاىدات التي تتضمف قكاعد تحكـ عالقات خاصة  بيف 
. 2األفراد التابعيف لمدكلة  المنظمة إلييا

ا يجد نفسو أماـ التعارض بيف أحكاـ ـإف الطريقة المثمى التي يمكف لمقاضي الكطني انتياجيا حيف
.  كاف ىنالؾ مجاؿ ك إمكاف لذلؾاا إذـالمعاىدة ك القانكف الداخمي ىك محاكلة التكفيؽ بينو

أف نظرة  القاضي إلى قكاعد القانكف الداخمي عمى أساس أف ليا صفة العمكمية بالنسبة لمنظاـ 
أم أنيا قكاعد مجردة تنطبؽ عمى حاالت عامة، ك أف ينظر إلى قكاعد المعاىدة عمى  ،الداخمي

أساس أف الفرض فييا التطبيؽ عمى حاالت خاصة محددة في صمب المعاىدة ك مف ثمة كاف مف 
                                                 

  نقصد بيا الدساتير التي تأخذ بنظاـ الثنائية بيف المعاىدة كالقانكف الداخمي 1
 .121،ص1961 محمد حافظ غانـ، المعاىدات،مطبعة نيضة مصر،الفجالة، القاىرة 2
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غير المتصكر حصكؿ التعارض حيث أف كال مف المعاىدة ك القانكف لو مجالو الخاص في 
. 1التطبيؽ

ك مف أمثمة كيفية انتياج القضاء الداخمي لعممية التكفيؽ بيف أحكاـ المعاىدة الدكلية ك القانكف 
الداخمي ىك إعماؿ القضاء الفرنسي تطبيؽ النصكص في مجاليا كما لك كاف التعارض غير 

مكجكد ك ىذا ما أقرتو المحاكـ الفرنسية عندما صدرت مراسيـ الجنسية في تكنس متضمنة لبعض 
 التكنسية حتى ك لك ماألراضالنصكص العامة التي تفرض الجنسية الفرنسية عمى كؿ مف يكلد في 

ل األخذ بظاىرىا إلى التعارض مع نصكص دكاف أبكه أجنبيا كذلؾ بناء عمى حؽ اإلقميـ، ك قد أ
ـ ك التي بمقتضاىا يحتفظ اإليطاليكف 1897المعاىدة اإليطالية الفرنسية التي عقدت في 

 ك قد رأت المحاكـ الفرنسية أف تطبؽ النصكص ،المكلكدكف بتكنس بجنسيتيـ بناء عمى حؽ الدـ
الداخمية خارج حدكد ىذه المعاىدة ك بذلؾ كفقت بيف أحكاـ المعاىدة ك التشريع الداخمي 

. 2المتعارضة
 تبيف كإال انو يمكف أف يعجز القضاء الكطني في التكفيؽ بيف أحكاـ المعاىدة كالقانكف الداخمي 

أف ىناؾ تعارضا حقيقيا بأف قصد مف المعاىدة أف تطبؽ عمى نفس الحاالت المحككمة بكاسطة 
نما يختمؼ  القانكف الداخمي كالكاقع أف ىناؾ مشكمة ال يتفؽ القضاء الداخمي عمى حؿ مؤخر ليا كا 

. حميا بحسب ما إذا كاف السائد في الدكلة ىك مبدأ كحدة القانكف أك مبدأ االزدكاج
فإذا اتسـ قانكف الدكلة الداخمي بالثنائية فينا ال يمكف القكؿ باف المعاىدة مصدرا لقاعدة قانكنية 

نما تكتسب ىذه الصفة نتيجة العمؿ القانكني الذم يحكليا إلى قاعدة داخمية كىكذا تصبح  داخمية كا 
 تقديـ فنفس القكاعد التي تحكـ التعارض بيف التشريعات المختمفة كعىما المعاىدة كالتشريع ؿ

الخاص عمى العاـ كتفضيؿ المعاىدة عمى التشريع إذ كانت الحقة لو أك كانت مخصصة لمعاـ 
 .مف أحكامو كيفضؿ التشريع بدكره إذ كاف الحقا عمى المعاىدة

                                                 
 .122 محمد حافظ غانـ،المرجع السابؽ،ص 1
 .81 الحديثي،المرجع السابؽ،ص إسماعيؿ عمي خميؿ 2
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 إلى تغميب المعاىدة عمى القانكف الداخمي ؿة بمبدأ الكحدة فاف غالبيتيا تميذ لألنظمة اآلخكبالنسبة
تطبيقا لمبدأ تدرج القكاعد القانكنية باعتبار أف المعاىدة كىي قاعدة دكلية أعمى مف القكاعد 

. الداخمية التي يتضمنيا التشريع
المعاىدة عمى القانكف ك أكد عميو سمك ـ مبدأ 1989 كلقد أقر المشرع الدستكرم بمكجب دستكر 

 ىذا المبدأ تحرر القاضي لـ نظرا النعكاساتو عمى القضاء الداخمي، فبمقتض1996دستكر 
 معركفا عميو فيما يتعمؽ بإمكانية استبعاد تطبيؽ القانكف الداخمي الجزائرم مف القيد الذم كاف

 .المخالؼ لممعاىدة بحيث أصبح بإمكانو أف يفعؿ ذلؾ دكف أف يخشى تجاكز صالحياتو
في الجزائر  التطبيق القضائي لممعاىدات: المطمب الثاني 

إف تطبيؽ المعاىدات الدكلية يككف مثؿ تطبيؽ القكانيف الداخمية بأثر فكرم كمباشر كال تطبؽ بأثر 
رجعي ،كليذا فبعد أف عرفنا كيؼ تصبح المعاىدة الدكلية ممزمة داخؿ النظاـ القانكني الجزائرم 
كمتى يجب عمى الجيات القضائية تطبيقيا، تحتـ عمينا األمر أف نبادر بطرح السؤاؿ اآلتي كىك 

 مدل تقـك المحاكـ الجزائرية بتطبيؽ المعاىدة الدكلية ؟ أمإلى 
كلدراسة ىذه المسالة سنتعرض لمكقؼ القضاء الجزائرم عمى اختالؼ أنكاعو،عمما أف الجياز 
القضائي الجزائرم عرؼ تعدد الجيات القضائية حتى في ظؿ النظاـ القضائي الكحيد،كما تبنى 
المشرع الجزائرم ازدكاجية المنازعات كميز بيف القكاعد التي تحكـ النزاع اإلدارم كالقكاعد التي 

. 1تحكـ النزاع العادم
ككنتيجة لما سبؽ ذكره ،فاف قضية معرفة مدل تطبيؽ القضاة الجزائرييف لالتفاقيات الدكلية البد 

  القاضي العادم كاإلدارم ثـ المجمس الدستكرم أمعمينا التطرؽ إلى مكقفو بمختمؼ أنكاعو 
 موقف القضاء العادي: الفرع األول 

يطبؽ القاضي الجزائرم المعاىدات الدكلية المصادؽ عمييا كفؽ الشركط المنصكص عمييا في 
الدستكر باعتبارىا تشريعا داخميا نافذا في الجزائر كمف أمثمة تطبيقات النظاـ القضائي الجزائرم 

: لممعاىدات كاالتفاقات الدكلية القرارات التالية 
                                                 

رة القضاة نش ، العميا لممحكمة اإلدارية لمغرفة القضائية التطبيقات ضكء عمى اإلدارم القاضي صالحيات ، ليمى زركقي انظر 1
 . كما يمييا175،ص1999،الجزائر،54،العدد
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 في الممؼ 02/06/1992غرفة األحكاؿ الشخصية الصادر بتاريخ -قرار المحكمة العميا- 1
في القرار  (ح.ز.ـ.ق) حيث قضى ىذا القرار برفض الطعف الذم قامت بو السيدة 84513رقـ

 الذم قضى بتأييد الحكـ الصادر عف 18/09/1989الذم أصدره مجمس قضاء عنابة بتاريخ 
محكمة عنابة القاضي برفض طمبات الطاعنة لعدـ التأسيس ،كتتمخص كقائع ىذه القضية في أف 

: طعنت في القرار الصادر عف مجمس قضاء عنابة بناء عمى اكجو قانكنية  (ح.ز.ـ.ق)السيدة 
 الخاصة بأكالد الزكجيف المختمطيف المكقع امأخكذ مف مخالفة اتفاقية الجزائر كفرنس: الكجو األكؿ

 26/07/1988 ليـك88/144 المصادؽ عمييا بالمرسـك رقـ21/06/1988عمييا بالجزائر يـك
تعتبر الجية القضائية "  كتنص االتفاقية عمى انو 1989 مف دستكر123كمخالفة أحكاـ المادة 

المختصة المتكاجدة بمقر السكف الزكجي لمحياة العائمية المشتركة ،كمف الثابت أف الطرفيف تزكجا 
 رامكاراتناف بفرنسا، كعاشا 1983ككلدت الطفمة المشتركة سنة ...بمدينة التفكف بفرنسا1982عاـ 

في ىذه المدينة التي تـ فييا االتفاؽ بيف الطرفيف عمى اخذ الكالد ابنتو مرة كاحدة في سنة لمدة 
 5شير،فالمدينة المذككرة ىي مقر الزكجية كالحياة المشتركة لمطرفيف كفقا لما تنص عميو المادة 

مف االتفاقية المذككرة  كليس مقر سكف الزكج كما يريده قانكف األسرة ،كىي اتفاقية دكلية ليا أكلكية 
 مف 123في التطبيؽ عمى القانكف المحمي ،كعدـ احتراـ ىذا المبدأ يعد خرقا ألحكاـ المادة 

.  مف االتفاقية 5الدستكر كالمادة 
 المتعمقة بحؽ الزيارة 21/06/1988 مف اتفاقية 12.8.6مأخكذ مف مخالفة المكاد : الكجو الثاني

 تمنح حؽ األكلىفالمادة خارج الحدكد عمما أف ىذه االتفاقية لـ تتضمف حؽ الحضانة لمطفؿ 
الزيارة حتى خارج الحدكد لمكالد اآلخر،كالثانية تمـز ضماف عكدة الطفؿ بعد انتياء الزيارة كتنص 

 الطاعنة تحصمت عمى حكـ بفرنسا قضى بعكدة الطفمة أف ،كحيث لألحكاـعمى التنفيذ الفكرم 
 مف 8 المشتركة ليا في اقرب كقت ممكف ليذا تطمب تنفيذ ىذا الحكـ في الجزائر تطبيقا لممادة

. إال أف مجمس قضاء عنابة رفض طمبيا كىذا يعد خرؽ االتفاقية كالقانكف االتفاقية 
كلكف بعد أف تثبت لممحكمة العميا باف المسكف الزكجي لمطرفيف انتقؿ إلى الجزائر الشئ الذم 

يظير بكضكح أف االختصاص المحمي في ظؿ تطبيؽ المادة المذككرة مف االتفاقية أعاله يعكد إلى 



62 

 

محكمة مقر سكف الزكجية لمطرفيف مما يؤكد أف قضاة المكضكع قد طبقكا أحكاـ االتفاقية المذككرة 
.    1 مف الدستكر123تطبيقا سميما كما لـ يخالفكا أحكاـ المادة 

 22 الصادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بتاريخ 167921كذلؾ ىناؾ قرار المحكمة العميا - 2
،كىي قضية متعمقة بالقانكف الجنائي كتككيف جمعية أشرار تتاجر في المخدرات 2 2000فيفرم

حيث استعممكا مركبة لنقؿ المخدرات حيث صدر عف مجمس قضاء المسيمة قرار قضى بإدانة 
 مف قانكف الصحة ،كما تـ القضاء 243المتيميف بجنحة االتجار كالنقؿ لممخدرات طبقا لممادة 

بمصادرة السيارة كالمبالغ المحجكزة ،كقد تـ تأسيس الطعف بالنقض عمى عدة أكجو ،كلعؿ أىميا 
ىك انعداـ األساس القانكني فيما يتعمؽ بعدـ ذكر النص القانكني الذم تمت عمى أساسو مصادرة 

 . السيارة مع متحصالت الجريمة
 مف قانكف الصحة 246كقد قضت المحكمة العميا عمى أف مصادرة كسيمة النقؿ ىي أساس المادة 

 الفقرة أ مف اتفاقية األمـ 05،أما مصادرة متحصالت الجريمة فتجد أساسيا القانكني في المادة 
المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية المعتمدة مف قبؿ الجمعية 

 41-95، كالتي صادقت عمييا الجزائر بمكجب المرسـك الرئاسي 1988العامة لألمـ المتحدة 
 مف الدستكر تقر صراحة بمبدأ سمك المعاىدة 132 ، كبما أف المادة 1995المؤرخ في جانفي

المصادؽ عمييا عمى القانكف السارم المفعكؿ كتصبح جزء مف التشريع الجزائرم ،كعميو فاف 
مصادرة المبالغ المالية المتحصؿ عمييا مف المخدرات تعد إجراء قانكني في حد ذاتو ،حتى كلك لـ 

. يذكر قضاة المكضكع النص الكاجب تطبيقو،كتبعا لذلؾ يتعيف رفض الطمب لعدـ التأسيس
موقف القضاء اإلداري : الفرع الثاني

مف الثابت انو كبالنظر لمجمكع القرارات الصادرة عف القضاء الفاصؿ في المادة اإلدارية ،فانو ال 
يمكف مقارنتيا بشكؿ مطمؽ مع القرارات الصادرة عف مجمس الدكلة الفرنسي كخاصة في مجاؿ 

                                                 
 84513 في ممؼ القضية رقـ 2/6/1989بتاريخ  العميا لممحكمة شخصية األحكاؿ غرفة مراحميا ك القضية ىذه  انظر تفاصيؿ1

 . كما يمييا90 ،ص1993 ،03،المجمة القضائية الصادرة عف المحكمة العميا ،العدد
 في ممؼ القضية رقـ 22/02/2000بتاريخ  العميا الجنح كالمخالفات لممحكمة غرفة مراحميا ك القضية ىذه تفاصيؿ انظر 2

  .2000 ،02 ،المجمة القضائية الصادرة عف المحكمة العميا ،العدد167921
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أعماؿ المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية عمى اعتبار أف ىذه األخيرة تعد مصدرا ميما لمقانكف اإلدارم 
بصكرة خاصة في فرنسا ،لذلؾ فاف القرارات التي تـ الفصؿ فييا بناء عمى معاىدات كاتفاقيات 

دكلية كثيرة لدرجة ال يمكف حصرىا ، لكف الكضع في الجزائر شديد االنحصار الف الحديث عف 
المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كمصدر يمكف لمقاضي اإلدارم أف يفصؿ في إطاره شبو منعدـ 

،كالمالحظ انو في بعض القرارات القضائية التي أثير فييا إعماؿ كتطبيؽ المعاىدات كاالتفاقيات 
الدكلية تـ ذلؾ في شكؿ ادعاءات كدفكعات مف قبؿ أطراؼ النزاع، كلـ تثر بصفة تمقائية مف 

 .  القضاة الذيف ينظركف في النزاع
 1 عف المحكمة العميا1997 اكتكبر06 الصادر بتاريخ 124322كمف ذلؾ نذكر القرار رقـ 
طالب بإبطاؿ  (د ع)كتتمخص كقائع ىذه القضية في أف السيد  (د ع)كالمتعمؽ بطعف رفعو السيد 

عفاءه طبقا لممادة األكلى مف االتفاقية الثنائية المبرمة بيف  قرار التجنيد في الخدمة الكطنية كا 
 المؤرخ في 284-84 المصادؽ عمييا بالمرسـك 1983 أكتكبر11الجزائر كفرنسا المؤرخة في 

 مف االتفاقية الجزائرية 03 كقد تمسؾ بأنو تحصؿ عمى إعفاء طبقا لممادة 1984 اكتكبر06
الفرنسية كانو كاف قد اختار أداء الخدمة الكطنية الفرنسية ،لكنو كبعد الرجكع إلى سبب اإلعفاء أم 

تبيف  (1971جكاف 10 لػ 424 -71قانكف ) فقرة ج مف قانكف الخدمة الكطنية الفرنسية 38المادة 
أف اإلعفاء منح بناء عمى تأجيالت التجنيد التي تحصؿ عمييا المدعي في الطعف مف طرؼ 

المحكمة العسكرية الجزائرية مف اجؿ مزاكلة دراستو ، 
كبيذا فاف اإلعفاء ال يمثؿ ال كفاء بالتزامات الخدمة الكطنية الفرنسية كال إعفاء المدعي في الطعف 

مف الخدمة الكطنية في الجزائر،بؿ عمى العكس مف ذلؾ فانو يمثؿ تذكير المدعي في الطعف 
بالتزاماتو اتجاه الخدمة العسكرية لمبمد الذم التمس منو التأجيالت أم الجزائر كعمى ىذا األساس 

.  رفض طعنو
كبناء عمى ما سبؽ يالحظ أف المدعي ىك مف تمسؾ باالتفاقية الثنائية بيف الجزائر كفرنسا،بينما 

أف القضاة قد استندكا إلى االتفاقية -  في متف القرار–نجد انو لـ تتـ اإلشارة بصكرة صريحة 
                                                 

-752 ،ص2013،الجزائر،منشكرات كميؾ  سايس جماؿ، االجتياد القضائي في القضاء اإلدارم ،الجزء الثاني،الطبعة األكلى،1
576. 
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أف المدعي في الطعف قد أخطأ في فيـ " ...السابقة حاؿ فصميـ في القضية ،بؿ جاء في القرار
 مف 38بينما جاء في القرار أف القضاة رجعكا إلى المادة .. " النصكص المتعمقة بالخدمة الكطنية

قانكف الخدمة الكطنية الفرنسية ككذلؾ يفيـ أنيـ قد اعتمدكا عمى االتفاقية الثنائية حتى لك لـ تتـ 
.  اإلشارة الصريحة لذلؾ 

كذلؾ أثيرت مسالة تطبيؽ المعاىدات في قرار آخر صادر عف مجمس الدكلة الغرفة الخامسة ممؼ 
، كتتمخص 1ضد محافظ بنؾ الجزائر" يكنيكف بنؾ" قضية 2000 مام 08 بتاريخ 002111رقـ 

كقائع ىذه القضية أف المجنة المصرفية ببنؾ الجزائر رفضت تككيؿ المحامية الفرنسية المسماة 
مسجمة بنقابة المحاميف بباريس بحجة أنيا لـ تقدـ رخصة لممارسة نشاط الدفاع في "جكاؿ مكسار"

 04-91 مف القانكف06الجزائر مسممة مف قبؿ نقيب المحاميف كفؽ ما تنص عمى ذلؾ المادة 
 مف 16تمسكت بتطبيؽ المادة " ليكنيكف بنؾ" المتضمف تنظيـ مينة المحاماة،غير أف ىيئة الدفاع 

 كالذم يعفي المحامي 1962اكت 28البركتكككؿ القضائي المبـر بيف الجزائر كفرنسا بتاريخ 
الفرنسي مف تقديـ رخصة لممرافعة أماـ الجيات القضائية الجزائرية كيمـز فقط باختيار مقر محامي 

كبالتالي احترمت سائر اإلجراءات المنصكص عمييا في البركتكككؿ " عبالكم"ىك األستاذ 
. القضائي ،كعميو انتيى مجمس الدكلة إلى إبطاؿ القرار المطعكف فيو

كمما سبؽ يتبيف كذلؾ أف المدعي ىك مف تمسؾ باالتفاقية المبرمة بيف الجزائر كفرنسا ،لكف 
مجمس الدكلة في ظؿ ىذا القرار طبؽ نصكص االتفاقية كفصؿ بناء عمييا في القضية محؿ 

. النزاع
موقف المجمس الدستوري : الفرع الثالث 

بالرغـ مما قد ينتابنا مف الشؾ عندما نتكمـ عف طبيعة أعضاء المجمس الدستكرم نتيجة سككت 
كؿ مف الدستكر كالفقو الجزائرييف عف تحديد الطبيعة القانكنية لعضك المجمس الدستكرم،ىؿ ىك 

قضائي أك سياسي ،كىذا خالؼ بعض الدكؿ التي فصمت صراحة في القضية كاعتبرت أف 

                                                 
 .68،ص2005 ،06، العددالصادرة عف المحكمة العميا المجمة القضائية 1
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 إيطاليا ك دستكرىا مف 92 المادة في ألمانيا مثؿ الكممة معنى بأتـ قضاة الدستكرم المجمسأعضاء 
  .1 مف دستكرىا135في المادة 

كككننا في مجاؿ البحث فاف اعتبار أعضاء المجمس الدستكرم قضاة مف عدمو ال ييمنا بقدر ما 
ييمنا معرفة مكقفو مف االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية باعتباره ىيئة قضائية عميا تسير عمى احتراـ 

. دستكرية القكانيف
 المجمس الدستكرم عندنا في الجزائر كحامي لمشرعية قد ادخمو المؤسس الدستكرم في باب الرقابة 

 ،لكف رغـ أف 2،كعميو فيك يضمف التدرج الذم يعطيو ىذا األخير لبقية النصكص القانكنية
المجمس الدستكرم نظريا ييدؼ إلى ضماف التكازنات فيك مناط بدكر سياسي ييدؼ إلى ضماف 
استمرارية المؤسسات الدستكرية كاالستقرار السياسي، كىك الدكر الذم يجعمو يكاجو صعكبات في 

. مجاؿ تفعيؿ المؤسسات الدستكرية كضماف تكازناتيا
يعتبر األمر ىّينا بالنسبة لرقابة دستكرية نصكص القانكف الداخمي الف المؤسس الدستكرم رتبيا 

مف حيث قكتيا اإللزامية، إذ يقع الدستكر في مقدمة اليـر ثـ تميو القكانيف العضكية فالقكانيف 
العادية ثـ التنظيمات في القاعدة ،فالمجمس الدستكرم ىنا يحقؽ التناسؽ ليككف النص األدنى في 
ال كقع باطال مف تاريخ صدكر قرار المجمس  الترتيب ال يتعارض مع النصكص األسمى منو كا 

. بعدـ دستكريتو
لكف النظر في مدل دستكرية المعاىدات الدكلية يطرح عدة إشكاالت ،ألف التطكر الدستكرم في 

الجزائر كضع المعاىدات الدكلية التي يصادؽ عمييا رئيس الجميكرية في درجة أعمى مف القانكف، 
. 3كعميو فإنيا مف حيث المبدأ تدخؿ ضمف االختصاصات الرقابية لممجمس الدستكرم

أككؿ الدستكر الجزائرم لرئيس الجميكرية سمطة إبراـ المعاىدات الدكلية كالمصادقة عمييا،كىك أمر 
طبيعي مف حيث المبدأ الف إقامة العالقات الدكلية كالسير عمييا ىك مف مياـ السمطة التنفيذية، 
لكف طبيعة بعض المعاىدات الدكلية كأثار بعضيا اآلخر قد يجعميا تنعكس عمى القكانيف الكطنية 

                                                 
1
 YELLES CHAOUCHE BACHIR. Le Conseil Constitutionnel En Algérie. O.P.U . Alger ,1999.p15-16. 

 . مف الدستكر182،181 المادة 2
 .2،ص2012محمد بكسمطاف ،الرقابة عمى دستكرية المعاىدات في الجزائر،مخبر القانكف،المجتمع كالسمطة،كىراف،. د3
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ككذلؾ عمى اختصاصات السمطة التشريعية ،ىذا ما يفسر كجكب المكافقة الصريحة لغرفتي 
 مف الدستكر ىذه 149البرلماف كؿ عمى حدا عمى ىذا النكع مف المعاىدات،تعّدد المادة 

اتفاقيات اليدنة،معاىدات السمـ كالتحالؼ كاالتحاد،كالمعاىدات المتعمقة بحدكد :" المعاىدات كاآلتي
". الدكلة كالمعاىدات التي ترتب نفقات غير كاردة في ميزانية الدكلة

أكد المجمس الدستكرم ألكثر مف مرة في قراراتو عمى مبدأ سمك المعاىدات الدكلية المصادؽ عمييا 
 خير 20/08/1989 المؤرخ في 01عمى التشريعات الداخمية ،كلعؿ قرار المجمس الدستكرم رقـ 
 مف قانكف االنتخابات المؤرخ في 86دليؿ عمى ذلؾ،حيث انو كبمناسبة نظره في مطابقة المادة

 فانو ألغى شرط الجنسية الجزائرية لممترشح لالنتخابات التشريعية كزكجو اعتبارا 07/08/1989
أنيا شركط تمييزية كمخالفة لنصكص الدستكر،كباإلضافة إلى ذلؾ فيي تخالؼ أحكاـ اتفاقية 

نظرا لككف أية اتفاقية بعد المصادقة " تسمك عمى القانكف، حيث ينص قرار المجمس عمى انو 
 مف الدستكر سمطة السمك عمى القكانيف كتخكؿ كؿ مكاطف التذرع بيا 123عمييا بمقتضى المادة 

الخاص بالحقكؽ المدنية  أماـ الجيات القضائية ،كىكذا الشأف خاصة بالنسبة إلى العيد الدكلي
". كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب... كالمصادؽ عميو1966كالسياسية لعاـ 

كما كرد في اعتبارات المجمس أف اشتراط الجنسية الجزائرية األصمية لمترشح لممجمس الشعبي 
الكطني كالجنسية الجزائرية األصمية لزكج المرشح لرئاسة الجميكرية أمر يتعارض مع النصكص 
" الدستكرية التي تمنع التمييز كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الجزائر معتبرا  

،ىكذا نالحظ باف الفترة الكجيزة "ىذه األدكات القانكنية تمنع منعا صريحا كؿ تمييز ميما كاف نكعو
لفقو ىذا المجمس غنية بالعمؿ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف،بؿ أصبحت حقكؽ اإلنساف مف الضكابط 

. األساسية لمرقابة الدستكرية
المجمس الدستكرم ذىب خطكات إلى األماـ لضماف الحرية النقابية كحؽ دستكرم،كذلؾ في رأيو 
المتعمؽ بمطابقة القانكف العضكم المتضمف القانكف األساسي لمقضاء لمدستكر،حيث ألغى كؿ 

 مف ىذا القانكف عمى الحؽ النقابي لمقضاة ،فكؿ ىذه الحقكؽ 35القيكد التي أكردتيا المادة 
.    تضمنتيا اتفاقيات دكلية لكف المجمس أشار إلى ذلؾ في قراره األكؿ فقط
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 مف الدستكر الحالي 186الشؾ أف سمطة الرقابة التي يتمتع بيا المجمس الدستكرم طبقا لممادة 
تمكنو مف الفصؿ في دستكرية المعاىدات ،لكف األمر مف الناحية العممية قد يككف فيو بعض 
التعقيد ،حيث انو فيما يخص الرقابة عمى دستكرية القانكف قد يترتب عمييا إلغاء النص ،أما 

بالنسبة لممعاىدة فانو ال يتـ التصديؽ عمييا إذا كانت الرقابة قبمية ، كما أف المعاىدات التي كانت 
. قائمة قبؿ تأسيس المجمس الدستكرم التي بدكرىا قد تتعرض لرقابة بعدية

كالمالحظ في الكاقع أف المجمس الدستكرم ال يتحرؾ مف تمقاء نفسو بؿ يحتاج إلخطار حسب 
 مف الدستكر، كيكمف دكره في مراقبة المطابقة مع الدستكر مف عدميا ،كيترتب 187نص المادة 

عمى ذلؾ الترخيص بالمصادقة أك رفضو،لكف ىذه السمطة التي يتمتع بيا المجمس ال تسمح لو 
بتغيير نصكص المعاىدة أك تحكيرىا أك إعادة صياغتيا أك حذؼ جزء منيا بؿ يقبميا كاممة أك 
يرفض التصديؽ بالمصادقة عمييا ،كحسب رأم بعض القانكنييف أمثاؿ الدكتكر محمد بكسمطاف 
فاف الحد الكارد عمى سمطة المجمس الدستكرم ال يمنعو مف اقتراح مذكرة إيضاحية أك تفسيرية 

يمكف لرئيس الجميكرية إرفاقيا بالكثيقة المصادؽ عمييا ،الجدير بالذكر أف ىذا النيج كرغـ ندرتو 
. ال زالت تشيده الممارسة الدكلية 

لـ نعثر في فقو المجمس الدستكرم عمى أم رأم يخص المصادقة عمى المعاىدات الدكلية ،رغـ 
. أف فترة عيد الديمقراطية شيدت انضماـ الجزائر إلى العديد مف االتفاقيات الدكلية

 تفسير المعاىدات الدولية: المبحث الثاني 
عمى المعنى الحقيقي كالصحيح لنصكص المعاىدات الدكلية ليس باألمر الييف حيث  الكقكؼ إف

أف تكافؽ اآلراء كاألطراؼ المتعاقدة حكؿ نصكص المعاىدة ليس أمرا معتادا كسيال حيث نجد في 
عدة حاالت تناقض كاختالؼ لفيـ حقيقة النصكص مما يستدعي مف جميع األطراؼ المجكء إلى 

 عممية التفسير التي تحسـ الخالؼ بيف جميع األطراؼ في حالة تكصميـ إلى تفسير مكحد، 
إف تكافر الشكمية كالمكضكعية إلبراـ المعاىدات الدكلية ىك مرحمة ضركرية حتى تككف ىذه األخيرة 
قابمة لمتنفيذ كتسرم عمى األطراؼ المتعاقدة ،غير انو ليس في كؿ األحكاؿ نجد ىذا األمر ميسرا 

ذلؾ انو قد يكتشؼ احد األطراؼ المتعاقدة عند البدء في بتنفيذ المعاىدة بعض النصكص 
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الغامضة أك المتناقضة التي تحتاج إلى تكضيح مما يستدعي األمر التدخؿ لمكقكؼ عمى المعنى 
الحقيقي لمنص ،حيث يتكجب التكافؽ في فيمو كفيـ معناه ،كال يتأتى ذلؾ إال بعممية تعرؼ 

جالء اإلبياـ الذم يكتنؼ نصكص المعاىدة   .1بالتفسير لتحديد نكاحي ىذا الغمكض كا 
 المعاجـ إلى فييا يرجع آلية عممية ليس عنو التحدث بصدد  نحفالذم التفسير أف حيثك
نما ، الدكلية المعاىدة تتضمنيا التي لمعبارات لغكم معنى عمى لمعثكر المغكية  بعيف األخذ ينبغي كا 

 ذم بادئ معو يتعيف مما ، المعاىدة نصكص بكضع أحاطت التي الظركؼ مف العديد االعتبار
  كالنظاـ القانكني الجزائرم الفقو مكقؼ ك كضركرتو كأىمية التفسير مفيـك معرفة إلى التطرؽ البدء
 . الدكلية المعاىدات تفسير في الجزائرم الكطني القاضي سمطة مدل ما ثـ كمف ، منو

مضمون وقواعد عممية التفسير  : المطمب األول 
 قد  عمى الصعيديف الداخمي كالدكلي تطبيقيا عممية كأثناء النفاذ حيز  الدكليةالمعاىدة دخكؿ بعد

 إشكاال يطرح مما لبعض نصكصيا، بياـ اإلأك غمكض المتمثمة في اؿ صعكباتاؿ  بعضتعترييا
 ىذا إلزالة تدخال يستكجب الذم األمر المعضمة ىذه حؿ كيفية  غاية األىمية يكمف فيفي

 .التفسير لقكاعد إعماال الغمكض
 المعاىدات بتفسير المختصة الجية تحديد التفسير عممية تثيرىا التي الصعكباتبيف  مف كلعمو

 الدكؿ تمـز الدكلي المستكل عمى عميا سمطة كجكد عدـ مف ناتجة الصعكبة كىذه الدكلية،
 تفسير قبكؿ أك معينة تفسيرية جية إلى االحتكاـ أك معيف تفسيرم سمكؾ بإتباع الدكلية كالمنظمات

  . معيف
 تككف دكلية كأخرل كطنية جية فيناؾ التفسير، بعممية تقـك التي الجيات تعددت األسباب كليذه

. قضائية غير أك قضائية
 
 
 

                                                 
 .44 الدكتكر بكبكر عبد القادر،المرجع السابؽ ،ص1
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تعريف عممية التفسير : الفرع األول 
المقصكد بالتفسير انو عممية فكرية اليدؼ منيا الكقكؼ عمى المعنى الحقيقي لمنص كاستجالء ما 

، 1بو مف غمكض كتحديد حقيقة المقصكد منو تكطئة لتطبيقو تطبيقا صحيحا
 معنى استخراج كراءىا مف سييدؼ كيعرفو الدكتكر محمد فؤاد عبد البسط فيقكؿ بأنو عممية ذىنية 

 القانكني الفف عمميات مف تعد إنما ك الركتينية اآللية بالعممية التفسير ليس ك2نطاقو تحديد ك النص
 .3ركسك شارؿ حسب

 عمى ترتكز فكرية عممية التفسير أف ىك ك كاحد قالب في تنصب فإنيا التعريفات تعددت ميما ك
 عمى باالعتماد ذلؾ ك الغامضة نقاطو كجالء معناه تكضيح كعمى القانكني التصرؼ معنى تحديد

 اتفاقية حصرتيا ك الدكلية المحاكـ أحكاـ ك الفقو أكدىا التفسير في األساسية المبادئ مف مجمكعة
 تفسير عدـ  -النية حسف مبدأ:  أىميا33 الى31 في مكادىا مف 1969فيينا لممعاىدات لسنة 

 الطبيعية معانييا العبارات إعطاء - لممعاىدة النافع األثر إعطاء -التفسير يحتاج ال الذم النص
. ةمكالحقيؽ

: الفرع الثاني أىمية التفسير
 مف ك ألسبابمجمكعة مف اؿ ذلؾ ك معتبرة أىمية ليا ك ضركرية تعد التفسير عممية أف الشؾ
 : يمي ما بينيا
 الداللة يحتمؿ أم الداللة ظني نص المعاىدات بعض أك أحد في يكجد قد البدء ذم بادئ
 مكضكع أم لفظ ىناؾ يككف أف إما االحتماؿ ىذا مصدر ك كاحد كقت في أكثر أك معنييف عمى
 كجييف عمى الفيـ تتحمؿ ذاتيا الصيغة تككف أف أك معنى مف أكثرلو  المستخدمة المغة في

 الحقيقية المعاني لتحديد التفسير عممية إلى المجكء سكل ذلؾ إزاء سبيؿ فال ثـ مف ك مختمفيف
 .4االتفاقية أطراؼ ىاقصد التي

                                                 
 .134 راجع السعيد الجدار،المرجع السابؽ،ص1
 .82ص  راجع محمد سرحاؿ،المرجع السابؽ ،2
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 ظركؼ إنشاءىا تكاكب لكف ك الداللة صريحة عبارتيا ك النصكص كاضحة المعاىدة تككف قد كما
 ك حقكؽ حكؿ المتعاقدة األطراؼ بيف الخالؼ إثارة إلى تؤدم قانكنية كقائع أك أكضاع تستجد أك

 ىك التفسير عممية إلى المجكء ىنا ك شرعيتيا مدل ك الظركؼ تمؾ ضكء في منيـ كؿ التزامات
 عالقات مف بينيـ ما ييدد ك أمره يستفحؿ أف قبؿ الخالؼ ىذا لتسكية السممية القانكنية الكسيمة
 .1 سميمة
  إلىجامدة حركؼ مف المعاىدة نصكص تتحكؿ التفسير عممية بمكجب انو القكؿ يمكف سبؽ مما

 القانكنية المراكز استقرار ضماف ك تتفؽ بصكرة تطبيقيا إلى يؤدم الذم النحك عمى كاقعية حقائؽ
 األطراؼ بيف تقـك قد التي المنازعات حسـ في تساىـ ذلؾ  إلىباإلضافة ك المتبادلة االلتزامات ك

 قدرة ك مركنة مف العممية ىذه بو تتسـ ما بسبب عمييا االتفاؽ تـ ما تنفيذ في االختالؼ عند
 . النصكص مفاىيـ تحديد

كتبعا لذلؾ ،يكتسي التفسير أىمية معتبرة في القانكف الدكلي إذ يعتبر كسيمة سممية لفض 
المنازعات التي تقـك بيف األطراؼ عند االختالؼ أك تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو ، كفي المجاؿ 
. الدكلي تكصؿ الفقو كالقضاء إلى استخالص طرؽ يتحدد مف خالليا تفسير المعاىدات الدكلية

طرق وقواعد التفسير : الفرع الثالث 
  الدكلييف عمى الصعيدكالقضاءفقو اؿ تكاجو التي المشاكؿ أىـ إحدل الدكلية المعاىدة تفسير يعتبر

 أماـ كالطرؽ القكاعد بعض بكضع الدكلي المجتمع قاـ لذا . سكاء حد عمى كالدكلي الداخمي
 لتفسير رئيسية طرؽ ثالثة ىنالؾ الدكلي الصعيد فعمى . المعضمة ىذه لحؿ القضائية األجيزة
 ألحكاـ كحؿ المعاىدة أبرمت التي األطراؼ نية عمى األكلى الطريقة كزتتر ، الدكلية المعاىدة
 لالتفاؽ الحقيقي النص عمى تركز الثانية الطريقة أما ، الشخصية بالطريقة كتسمى فييا الغامضة

 ىي الثالثة الطرقة بينما . المكضكعية بالطريقة كتسمى فييا الكاردة كاأللفاظ الكممات تحميؿ ثـ كمف
 في منيا كالغرض المعاىدة مكضكع االعتبار بنظر تأخذ أنيا إذ السابقيف الطريقتيف مف أفقا أكسع
 إطار التفسير يتخطى أال يفرض ما كىذا بعضا بعضيا تكمؿ المعاىدة نصكص الف كاحد إطار
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ال المعاىدة ناكلو سنت ما كىذا. 1 ةالضمني الطريقة كىي الحقيقية الداللة عف معبر غير جاء كا 
: تباعا
الطريقة الشخصية في تفسير المعاىدات الدولية : أوال

 المعاىدة ألطراؼ المفترضة أك الحقيقية النية عف البحث اعتبارات عمى الطريقة ىذه كترتكز
 الدكلييف كالعمؿ الفقو في ركاجا تجد لـ الطريقة ىذه أف غير لمتفسير الجكىرم األساس باعتبارىا

 2معيف نص حكؿ لألطراؼ المشتركة النية إلى الكصكؿ في صعكبة مف عنيا ينجر لما
 فال بد لممفسر أف يتعرؼ عمى النية الحقيقية ألطراؼ المعاىدة ،كذلؾ حتى تككف النتيجة التي 

 لـ أمكرا إلييـ ينسب ال ،حتى إبراميا عند المعاىدة أطراؼ أراده ما مع متفقة إلييا يتكصؿ
 الغاية أف عمى أكدكا أنيـ حيث الدكلي، القانكف الفقياء مف الكثير المعنى ىذا أيد كقد .يقصدكىا

. 3األطراؼ الدكؿ مقاصد عف الكشؼ ىك التفسير مف
 يثكر ىنا كمف الدكلية، المعاىدات يخص فيما كخاصة كىاماتمعب اإلرادة في المجاؿ الدكلي كبيرا 

 تـ التساؤؿ ىذا عمى كلإلجابة ؟ اإلرادة عمى يتعرؼ أف لممفسر يمكف كيؼ : التالي اإلشكاؿ
 ترجع اإلرادة تمؾ معرفة كسائؿ أف أم الدكلية، المحاكـ كأحكاـ الدكلي القانكف فقياء أراء استقراء

األخذ -  األعماؿ التحضيرية–الرجكع إلى نص المعاىدة لمعرفة نية أطرافيا : أىميا أمكر عدة إلى
. بالسمكؾ الالحؽ

الطريقة الموضوعية في تفسير المعاىدات الدولية  : ثانيا 
تقـك ىذه الطريقة عمى التحرم عف الغرض األساسي لممعاىدة ككظيفتيا كتفسير نصكصيا في 

.   4ضكء الغرض
 الحقيقية التفسير،كالقيمة عممية في المعاىدة مف كالمكضكع اليدؼ عف الطريقة ىذه تركز حيث
 كىي الدكلي، القانكني النظاـ عمى تسيطر التي األساسية القاعدة عمى المحافظة ىي الطريقة ليذه

                                                 
 .113 ص ،2009 العراؽ، كالنشر، لمبحكث مككرتاني سسةؤـ العاـ، الدكلي القانكف مبادئ يادكار، رشيد طالب 1
 . 1268،صعمي إبراىيـ ،المرجع السابؽ 2
 . 285ص،2003 محمد فؤاد رشاد،قكاعد تفسير المعاىدات في الشريعة اإلسالمية كالقانكف الدكلي،دار الفكر الجامعي ،مصر،3
 .176 جماؿ عبد الناصر مانع،المرجع السابؽ،ص4
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 المشتركة المصالح كتأكيد الستخالص الكقت نفس في المعنى مع المتعاقديف شريعة العقد قاعدة
. المعاىدة

فالمفسر تبعا لمطريقة المكضكعية ال يبحث عف إرادات الدكؿ األطراؼ،كلكنو ييتدم حيف قيامو 
بالعممية التفسيرية بالغرض مف المعاىدة كىدفيا العاـ كالكسط االجتماعي الذم في ظمو تمت 
المعاىدة ،مع األخذ في االعتبار مصالح األطراؼ تجاه الحقائؽ االجتماعية التي قد تتغير مع 

 . 1مركر الزمف
أما عف كسائؿ الطريقة المكضكعية لمتفسير فقد ترؾ لنا الفقو كالقضاء الدكلييف عدة كسائؿ 
يستطيع مف خالليا المفسر أف يتكصؿ إلى الغرض مف المعاىدة كمكضكعيا كمف أىـ تمؾ 

. إعماؿ النص أك األثر الفعاؿ لمنص ك التفسير الضيؽ: الكسائؿ نجد 
 تدؿ بعضيا أك المعاىدة ألفاظ كانت إذا أنو ىك النص إعماؿ بمبدأ المراد ك:مبدأ إعمال النص-أ

 احتماؿ عميو يترتب مما فييا، ثغرات ظيكر إلى ليا العممي التطبيؽ يؤدم أك غامضة، معاف عمى
 تمؾ كسد القصكر كالغمكض، مكاطف معالجة حينئذ يمـز فانو المختمفة، التفسيرات مف العديد كجكد

 يؤدم ما كتأخير النصكص إعماؿ تمؾ إلى تؤدم التي التفسيرات تقديـ طريؽ عف كذلؾ الثغرات،
 .2إىمالو مف خير النص إعماؿ ألف إىماليا، إلى
 عميو منصكص ىك ما عمى المفسر عمؿ قصر عف عبارة الضيؽ فالتفسيرالتفسير الضيق - ب

 التي الحقائؽ إنكار أساس عمى المبدأ ىذا يقـك حيث، 3 نقص أك زيادة دكف صراحة في المعاىدة
 أبرمت التي كاألىداؼ لمغايات يعطي كال بيا أحاطت التي كالظركؼ المعاىدة عقد إلى أدت

. 4ةالالـز األىمية أجميا مف المعاىدة 
 

                                                 
 .304 محمد فؤاد رشاد،المرجع السابؽ ،ص1
 308،صالسابؽالمرجع محمد فؤاد رشاد، 2
 313 المرجع نفسو،ص3
 165ص،2009،دار الجامعة الجديدة ،مصر" المصادر القانكنية " قانكف الدكلي العاـ  جماؿ محي الديف،اؿ4



73 

 

 فالمفسر كفقا ليذه الطريقة يتقيد بما ىك مكتكب أمامو مف نصكص حيث ال يستطيع أف يفترض 
 . أمكرا زائدة عمى ما ىك منصكص عميو

الطريقة الضمنية في تفسير المعاىدات الدولية : ثالثا
 في الدكؿ تتبعو الذم الالحؽ السمكؾ ىي الدكلية المعاىدات تفسير في الضمنية بالطريقة قصدم

 خالؿ مف أك كمقاصدىـ نكاياىـ عف يعبر معيف نحك عمى تطبيقيا خالؿ مف المعاىدة تفسير
. 1المعاىدة كشركط أحكاـ

فالطريقة الضمنية في تفسير المعاىدات الدكلية ىي طريقة اتفؽ عمييا الفقو الدكلي، إذ ترتكز ىذه 
األخيرة عمى السمكؾ الالحؽ الذم تتبعو الدكؿ في تفسير المعاىدة مف خالؿ أحكاـ كشركط 

 . المعاىدة 
 كتتمثؿ قانكنية، ضكابط تكافر مف بدال الضمنية الطريقة كفؽ التفسير بعممية المفسر يقـك لكيك

 :ا يمي فيـ الضكابط ىذه
  .أخر مع النص تعارض حالة-
  .المتبادلة االلتزامات في التكافؤ عدـ حالة-
 .الغير لمصمحة االشتراط حالة-
 .الدكؿ بيف المعاممة في المساكاة مبدأ أك رعاية األكثر الدكلة شرط عمى النص حالة-
 . التحفظات حالة-
 .الدكلي التكارث حالة-
 . المعاىدة النصكص في النقص حالة-
 كمف كاممة، كدراية تاـ إلماـ عمى يككف أف عميو المعاىدات تفسير بعممية قيامو عند المفسر إف

. 2كالتجرد كالكفاءة بالنزاىة ليـ كالمشيكد الدكلي القانكف في المتخصصيف
 
 

                                                 
 .213،ص1996 حامد سمطاف ،القانكف الدكلي العاـ كقت السمـ،الطبعة السادسة ،دار النيضة العربية،مصر،1
 .171 جماؿ محي الديف ،المرجع نفسو،ص2
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الجية المختصة بالتفسير  : رابعالفرع ال
تتعدد الجيات المختصة بالتفسير منيا ما ىك داخمي فتتكاله جيات سياسية أك قضائية ،كمنيا ما 

ىك دكلي حيث تتفؽ عميو دكؿ في إطار معاىدة التفسير السياسي كقد يصدر مف جية قضائية أك 
. إحدل المنظمات الدكلية 

: أوال التفسير عمى المستوى الداخمي 
تتنكع الجيات المختصة بالتفسير عمى المستكل الداخمي عمى غرار المستكل الدكلي حيث نجد أف 
الدكؿ في مجاؿ تفسير المعاىدات الدكلية قد تباينت مف حيث الطرؽ كاألدكات القانكنية المستعممة 

 .في التفسير، فمثال فرنسا قد اعتمدت في ىذا اإلطار كؿ أنكاع التفسير

إف التفسير عمى المستكل الداخمي الذم يعبر عف اإلرادة المنفردة لمدكلة ليس ممزما لمدكؿ األطراؼ 
األخرل في المعاىدة كال يحتج بو في مكاجيتيا فيك لـ يصدر إال مف طرؼ كاحد مف أطراؼ 
المعاىدة ،غير أف ىذا التفسير يصبح متفقا عميو كمعتمدا في حاؿ قبكلو مف الدكؿ األطراؼ 

األخرل صراحة أك ضمنا ،كعمكما تتنكع الجيات المختصة بالتفسير عمى المستكل الداخمي حيث 
. الطرؽ كاألدكات القانكنية المستعممة في التفسير 

كعمكما نجد أف كزارة الخارجية ىي اإلطار المناسب كالشائع الذم يقدـ عمى عممية التفسير فيعتمد 
عمكما عمى المركز الذم تتمتع بو السمطة القضائية بيف السمطات الثالثة في الدكلة، كفي غالبية 

الدكؿ يمنع عمى القضاء الكطني تفسير المعاىدة مباشرة إذ يتعيف عميو حينئذ انتظار التفسير 
الحككمي لممعاىدة الذم تضعو كزارة الخارجية ،ففي فرنسا تصدر كزارة الخارجية الفرنسية منشكرات 

. تختص بتفسير المعاىدات ككذلؾ تصدر الكتيبات التي تحدد معنى بعض االتفاقيات 
أما في الجزائر فاف النصكص سارية المفعكؿ حاليا كالتي تنظـ ىاتو المسالة ىك ما نصت عميو 

 المحدد لصالحيات كزارة 2002 نكفمبر26 المؤرخ في 103-02 مف المرسـك الرئاسي 17المادة 
الخارجية مف أف كزارة الخارجية تختص بتفسير المعاىدات كاالتفاقيات كالبركتكككالت كالتنظيمات 

 الدكلية التي تككف الجزائر طرفا فييا 
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كعمكما رغـ شيكع التفسير السياسي الذم تتكاله كزارة الخارجية في غالبية دكؿ العالـ إال أف 
الجيات التي تأخذ بالتفسير القضائي كالتشريعي قد يككف محدكدا كفي حاالت نادرة كخاصة مثمما 

 .ىك معمكؿ بو في الكاليات المتحدة األمريكية

: ثانيا التفسير عمى المستوى الدولي 
ىناؾ عدة أشكاؿ مف التفسير الدكلي يمكف اإلشارة إلييا ،كعميو يمكف التمييز بيف التفسير المتفؽ 
عميو بيف الدكؿ األطراؼ في المعاىدة كىك ما يسمى بالتفسير الجماعي اك التفسير القضائي أك 

 :تفسير المنظمات الدكلية ،كنتناكؿ كافة ىذه األشكاؿ تباعا كاآلتي

: التفسير الجماعي-أ
 ىك التفسير الرسمي الذم يمنح مالتفسير الجماعي أك كما يعرؼ بالتفسير المشترؾ كاالتفاؽ

، كذلؾ 1لنصكص المعاىدة الدكلية بكاسطة اتفاؽ يضـ جميع األطراؼ في المعاىدة محؿ التفسير
 ،كيتمتع بقيمة حقيقية عمى 2الذم يأخذ صكرا عديدة" باالتفاؽ التفسيرم"عف طريؽ اتفاؽ يسمى 

المستكل الدكلي نظرا لصدكره عف الذيف حرركا نصكص المعاىدة أنفسيـ ،كىك ما أكدتو محكمة 
إف حؽ تفسير المعاىدة تفسيرا رسميا يخص الشخص الذم لو الحؽ "العدؿ الدكلية الدائمة بقكليا 

". في تعديميا أك إلغائيا
رغـ أىمية التفسير الجماعي إال انو يكاجو صعكبات كبيرة بسبب تعذر اتحاد كجية نظر أطراؼ 
االتفاقية عمى تفسير مكحد بينيـ ،كالف التفاكض حكؿ التكصؿ إلى تفسير مكحد سيككف محككما 
بقكة المصمحة الذاتية المسيطرة عمى سياسة كؿ طرؼ ،تمؾ المصمحة التي سكؼ تككف محكر 

االرتكاز الذم تدكر مف حكلو الرغبة في التكصؿ إلى تفسير يرضي رغبة الدكلة كالتي تككف بال 
. شؾ متعارضة مع رغبة الدكلة األخرل

كاالتفاؽ التفسيرم قد يككف صريحا كقد يككف ضمنيا ، كيأخذ االتفاؽ التفسيرم الصريح عدة صكر 
تؤدم نفس الكظيفة كاف يكضع نص تفسيرم أثناء المفاكضات يصدر في نفس الكقت مع التكقيع 

                                                 
 . كما يمييا1156ص ،1995مصر،،كسيط في المعاىدات الدكلية ،الطبعة األكلى،دار النيضة العربية  الدكتكر عمي إبراىيـ ،اؿ1
ص  حمد فؤاد عبد الباسط ،مدل اختصاص القاصي اإلدارم  بتفسير المعاىدات الدكلية ،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية ،ـ. د2

18. 
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عمى المعاىدة كما فعمت اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات في المادة الثانية منيا ،كقد يجيء االتفاؽ 
التفسيرم الجماعي الحقا إلبراـ المعاىدة يتـ إبرامو بيف كافة أطراؼ المعاىدة عقب التكقيع عمييا 

. مباشرة أك بعد ذلؾ بمدة مف الزمف
أما االتفاؽ التفسيرم الضمني كالذم يطمؽ عميو أيضا التفسير شبو الرسمي فيقصد بو إتباع 

أطراؼ المعاىدة لسمكؾ معيف كالذم ينصب عمى تفسير المعاىدة مف خالؿ تطبيقيـ ليا عمى نحك 
. معيف يعبر عف مقاصدىـ كفيميـ ليا

كالقضاء الدكلي ال يتردد أبدا في إعطائو نفس القيمة كاألثر الممنكح لممعاىدة األصمية، كيعتبره 
. 1جزءا منيا شانو في ذلؾ شاف التفسير الرسمي المفرغ في اتفاؽ صريح 

 :التفسير القضائي الدولي -ب

إف النزاعات المتعمقة بتفسير المعاىدات يختص بيا القضاء الدكلي كمحاكـ التحكيـ كمحكمة 
 مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، كتكمف 36/2العدؿ الدكلية كىذا ما نصت عميو المادة 

أىمية ىذا النكع مف التفسير في انو يساىـ في تاميف التفسير المكحد لممعاىدة الدكلية، كيتميز ىذا 
النكع مف التفسير أيضا بأنو ذك قيمة نسبية فيك ال يمـز سكل أطراؼ النزاع إال إذا تـ النص في 

االتفاقية عمى حؽ أطراؼ أخرل التدخؿ في الدعكل بحيث يككف لمتفسير في ىذه الحالة حجية في 
 . مكاجية تمؾ األطراؼ

كمف أىـ الجيات القضائية الدكلية نذكر محكمة العدؿ الدكلية كالمحكمة الجنائية الدكلية ،أما عمى 
المستكل اإلقميمي نذكر محكمة العدؿ األركبية كالمحكمة االركبية لحقكؽ اإلنساف كالييئة القضائية 

. األقطار العربية المصدرة لمبتركؿالتابعة لمنظمة 
 تفسير المنظمات الدولية -ج

يتميز عصرنا الراىف بظاىرة انتشار المنظمات الدكلية التي يمتد نشاطيا ليشمؿ كافة مجاالت 
الحياة الدكلية، كتيدؼ ىذه المنظمات أساسا عمى الحفاظ عمى السالـ العالمي كتحقيؽ رفاىية  

 

                                                 
 .1175 ،المرجع السابؽ،صإبراىيـ عمي .د 1



77 

 

. 1الشعكب
كال يمكف أف يجادؿ احد في اختصاص األجيزة الرئيسية لممنظمات الدكلية في تفسير المكاثيؽ 

المنشئة ليا، ككذلؾ تفسير المعاىدات الدكلية التي تككف طرفا فييا ،كتمؾ التي يمكف أف تعرض 
.  2أماـ المنظمة لحؿ نزاع معيف

فالمعاىدات المنشئة لممنظمات الدكلية مثميا مثؿ المعاىدات الدكلية األخرل ،تختمؼ بالنسبة ليا 
الجية المختصة بالتفسير ،فقد تأتي الكثيقة المنشئة لممنظمة خالية مف كجكد نص صريح يحدد 
تمؾ الجية،كما ىك الحاؿ بالنسبة لميثاؽ األمـ المتحدة كميثاؽ جامعة الدكؿ العربية ،كقد تحدد 

الكثيقة الجية المختصة بالتفسير كالنص عمى المجكء إلى التحكيـ الدكلي أك منح ىذا االختصاص 
. 3إلى احد أجيزة المنظمة ذاتيا

ففي الحاالت التي ال يتعرض فييا الميثاؽ المنشئ لممنظمة الدكلية إلى اختصاصيا بتفسير 
نصكص ذلؾ الميثاؽ كتحديد الجياز الذم يتكلى تمؾ الميمة ،فاف العرؼ جرل عمى أف يضطمع  

. كؿ جياز مف أجيزة المنظمة بالتصدم لتفسير ما يقع ضمف اختصاصو
لكف ىناؾ بعض المكاثيؽ المنشئة لممنظمة الدكلية تنص صراحة عمى المختص بتفسيرىا سكاء 
بجعمو مف اختصاص محكمة تحكيـ دكلية أك محكمة العدؿ الدكلية ابتداء دكف المركر عمى أم 

جياز مف أجيزة المنظمة أك تككؿ ميمة التفسير إلى الدكؿ األعضاء كالى جياز مف أجيزة 
المنظمة كعند فشؿ الميمة يرفع األمر إلى محكمة التحكيـ أك إلى محكمة العدؿ إلعطاء التفسير 

. 4النيائي
كفي الحالة التي يعطي فييا الميثاؽ ألحد أك بعض أجيزة المنظمة االختصاص بالتفسير، فاف 
التفسير الذم ينتيي إليو يعد تفسيرا رسميا ممزما لمدكؿ األعضاء باعتباره ذك طابع شبو تشريعي 

 .يكشؼ عف المعنى الحقيقي لمنص الغامض 

                                                 
 .118-117محمد ناصر بكغزالة ،المرجع السابؽ،ص-احمد اسكندر كد. د1
 .1209عمي ابراىيـ ،المرجع السابؽ،ص. د2
 .26-25محمد عبد الكاحد فار،قكاعد تفسير المعاىدات الدكلية ،المرجع السابؽ،ص. د3
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مدى اختصاص القاضي الجزائري بتفسير المعاىدات : المطمب الثاني
، نفسيا القضائية بالكظيفة مباشرة مرتبط الدكلية المعاىدات بتفسير القاضي اختصاص مسألة إف
 بمناسبة تعديؿ إجراء لو يجكز ال أنو ،إال القانكف بتفسير األخيرة بالدرجة مختص القاضي أف ذلؾ

 فبعدص، الف اكتنؼ الذم الغمكض إزالة يحاكؿ كلكنو إليو اإلضافة يمكنو كال ، القانكف ليذا تفسيره
 عميو ، الداخمي القانكف لقكاعد كفقنا أمامو المعركضة الدكلية المعاىدة صحة ، القاضي يالحظ أف
 منيا تطبيقو يمكف ما كيحدد ، المعاىدة في الكاردة القانكنية النصكص بتحميؿ ذلؾ دبع يقـك أف

 قبؿ مف لمنص السميـ التطبيؽ ىذا ، لمنزاع حؿ إلى الكصكؿ بغية أمامو المعركضة الحالة عمى
ا يستمـز القاضي  مفعمال  غالبنا يستمـز الفيـ كىذا ، المعاىدة تضمنتيا التي لمقاعدة جيدنا فيمن
 تتسـ المعاىدة بيا تأتي قد التي القانكنية القاعدة أك النصأف  ذلؾ ، بالتفسير يسمى القاضي

 تحديد يتـ أف مف البد الفردية الحاالت عمى ىذه النصكص تطبيؽ اجؿ كمف ، كالشمكؿ بالعمكمية
. 1بدقة معناىا
 مف عدد تمثمت في مختمفة التنظيمات محؿ كاف المعاىدات تفسير فإف الجزائرية الجميكرية ففي

 أكؿ أكليا مرسـك كاف ك الجزائر في التفسير عممية اختصاص نظمت التي المراسـ ك األكامر
. المعاىدات  تفسير عممية مف الجزائرم القاضي منع الذم 1977 مارس

 يدفعنا إلى البحث عف 1977إف منع القاضي الجزائرم مف عمميػة التفسيػر بمكجػب مرسػـك سنػة ك
 في تفسير ةالجيػة  المختصة بذلؾ، حيث يرل األستاذ عبػد المجيػد جبػار أف حؽ المحاكـ الجزائرم

المعاىدات إذا كػانػت بنكدىا كاضحة حؽ محدد ك غير مطمؽ إذ أنو في حػالػة كجػكد تفسيػر 
 .حككمي مشترؾ فإف ىذا األخير ممـز لمقاضي

 ما ىك ك أعاله المذككر المرسـك ذات قبؿ بذلؾ المختصة الجية عف البحث إلى يدفعنا ما ىذا ك
 .التفسير عمى لمحصكؿ الخارجية كزارة إلى المجكء ضركرة إلى التطرؽ ثـ ، أكال نراه
 
 

                                                 
 .315ص.1999 ىيميف تكزار،تدكيؿ الدساتير الكطنية ،ترجمة باسيؿ يكسؼ،بيت الحكمة ،بغداد،1



79 

 

 1977 مارس 01تفسير المعاىدات قبل مرسوم : الفرع األول
 يمكف فيؿ ، المعاىدات تفسير لعممية المنظمة القانكنية النصكص غياب ظؿ كفي المرحمة ىذه في

 .؟ المعاىدات بتفسير يقـك أف الجزائرم لمقاضي
 بذات متأثر يككف القاضي بأف االعتقاد إلى يميؿ الذم اسعد محند األستاذ يرل الشأف ىذا ففي

 كالعادات الفرنسي اإلدارم القانكف مبادئ عف المكركثة لمتركة نظرا الفرنسي الدكلة مجمس مكقؼ
. الجزائر في المكتسبة

 في الفرنسي القضائي االجتياد طرؼ مف المستعممة العبارات نفس كركد ىك ذلؾ يؤكد ما لعؿ ك 
 كاف إذا في قضية مكسكني  بالقكؿ  1966فيفرم 18 في المؤرخ الجزائرم األعمى مجمساؿ قرار

 حيف ذلؾ غير األمر فإف غامضة نصكصيا ككفت عندما المعاىدة تفسير يستطيع ال القاضي
. 1كاضحة تككف

  الفقرة 37يير الحككمي، ففي المادة فسككذلؾ ىناؾ نصكص تمـز القاضي صراحة بالمجكء إلى الت
عمى أنو حالة كجكد نزاع  يستدعي "  تنص 1970/ 15/12 مف قانكف الجنسية المؤرخ في 04

ير مف فسإجراء تفسير األحكاـ االتفاقيات المتعمقة بالجنسية فإف النيابة العامة ىي التي تطمب الت
 ." لممحاكـةعتبر ىذا األخيرة ممـزتكزارة الخارجية، ك حينئذ  

 الخاصة األحكاـ في الحككمي التفسير طمب ضركرة 1964 أكت 27 في المؤرخ المرسـك يحدد
 لالتفاقيات تطبيقا الجزائر في المتعمديف األجانب القنصمييف ك الدبمكماسييف بالمكظفيف المتعمقة
 . القنصمية ك الدبمكماسية الحصانات ك االمتيازات حكؿ الدكلية

 تتطرؽ لـ عممنا حسب الجزائرية المحاكـ ككف ذلؾ مشاطريف أعاله عرضناه بما نكتفي أخيرا ك
 كاف الذم الكقت في ذلؾ مف الحقيقة مكاقفيا فعال نعرؼ حتى المرحمة ىذه في التفسير عممية إلى

 يمنعيا قانكني نص أم غياب مستغمة المعاىدات تفسير حؽ لنفسيا تعطي أف محاكلة بإمكانيا
 .2صراحة ذلؾ مف
 

                                                 
 . ZIRAOUI . OP cit . P 232 et S  و 103 ص السابؽ المرجع محند اسعد انظر 1
 .75،صالمرجع السابؽ جماؿ منعة ،2
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  وزارة الخارجية لطمب التفسيرإلىضرورة المجوء : الفرع الثاني 
 كرست الجزائر اختصاص تفسير المعاىدات عمى السمطة التنفيذية المتمثمة في 1977منذ مارس  

كزارة الخارجية، كىكذا أغمؽ الباب في كجو القاضي الجزائرم مف ممارسة عممية تفسير المعاىدات 
الدكلية، حيث  البد لو مف الرجكع إلى كزارة الخارجية لطمب التفسير إذا ما تطمب األمر ذلؾ كىك 
ما يتضح مف مختمؼ األكامر كالمراسيـ التي نظمت اختصاصات كزارة الخارجية، في مجاؿ تفسير 

. المعاىدات الدكلية
 الخاص بتنظيـ صالحيات كزير الخارجية، مع 1979حيث نص مرسػػـك أكؿ ديسمبر لسنة 

 1984 جكيمية 14ك تبعو مرسـك  (تأكيؿ  )بدال مف عبارة  (تفسير  )استعماؿ ىذه المرة عبارة 
المحدد كذلؾ  لصالحيات كزير الخارجيػة، ك صػالحيػات نػائب الكزير المكمػؼ بالتعػػاكف، حيث 

يختص كزير الشؤكف الخارجية بتفسير المعاىدات ك االتفاقات ك "  منو عمى 11نصت المادة 
االتفاقيات، ك البركتكككالت ك المكائح الدكلية، ك يدافع بعد استشارة الكزارات المعنية عف تفسير 
الدكلة الجزائرية لدل الحككمات األجنبية، ك عند االقتضاء لدل المنظمات أك محاكـ الدكلية أك 

ك ما يالحظ عف العبارة  (يدافع  )التفسيػر بعبػػارة  (تدعـ  )ك عكض ىذا المرسـك عبارة " الكطنية 
تكحي أف تفسير كزارة الخارجية لممعاىدات المعركضة أماـ القاضي الكطني   (يدافع )األخيرة 

تطرح مسألة مدل اقتناع القاضي بيذا التفسير، أك التقيد بو كميا، ك تطرح بذلؾ مشكمة كصكؿ 
. القاضي إلى حكـ بناء عمى تفسير كزارة الخارجية المختصة في تفسير المعاىدات

 أم بعد احتالؿ المعاىدة المرتبة الثانية بعد الدستكر في اليـر القانكني 1989كبعد دستكر 
 المحدد 1990 نكفمبر سنة 10، في 359 – 90الداخمي الجزائر، جاء المرسـك الرئاسي رقـ 

لصالحيات كزير بشؤكف الخارجية، فأبقى عمى نفس المادة المتعمقة بتفسير المعاىدات مف مرسـك 
 مف مرسـك 11فنصت المادة" بعد إشارة الكزارات المعنية "  مع حذؼ الجممة 1984 جكيمية 14
 كاالتفاقيات، يختص  كزير الشؤكف الخارجية بتفسير المعاىدات،  " نكفمبر المذككرة سالفا عمى 10
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البركتكككالت، المكائح الدكلية كيدافع عف تفسير الدكلة الجزائرية لدل الحككمات األجنبية، كعند 
 .1االقتضاء لدل المنظمات أك المحاكـ الدكلية أك الكطنية

كفي األخير نجد أف كؿ ىذه األكامر ك المراسيـ جعمت مف كزير الخارجية ىك المختص الكحيد 
بتفسير المعاىدات  بكؿ مكضكعاتيا كليس فقط المتعمؽ بكزارات كذلؾ لضماف كحدة الرأم 

الحككمي، ألف كزير الخارجية بطبيعة عممية ىك المختص بإجراء المشاكرات مع الدكؿ المكقعة 
 إرادتيا عمى ىذه المعاىدة، كذلؾ لمكصكؿ إلى تفسير مكحدة لنصكصيا ليككف معتبرا عف

المشتركة، كما أنو حمقة كصؿ بيف دكلتو ك الدكؿ األخرل األطراؼ في المعاىدة مف المفاكضات 
. اإلبراـ ك متابعة  تنفيذىا ، مما يجعمو األكثر عمما ك إحاطة كحقيقة المعاىدة

 جدناك فقد صامتا، يعد ـؿك سير،ؼبالت قاختصاص انتزع كالمالحظ حاليا أف القاضي الجزائرم قد
في   كرغـ قمتيا فانو تترجـ الممارسة القضائية ياؿالع المحكمة عف صادرة سيرؼتؿؿ تتعرض أحكاما

كطبقت في قرارىا الصادر بتاريخ  (الغرفة المدنية) العميا المحكمة فسرت حيث ىذا المجاؿ،
 29/02/1964 مف االتفاقية الجزائرية المصرية المبرمة بتاريخ 41 المادة 15/07/1998

. كقضت باف المكاطنيف المصرييف في الجزائر معفييف مف دفع الكفالة أماـ القضاء
 الصادر بتاريخ 288587في قرارىا الخاص بالممؼ رقـ (الغرفة المدنية)كما فسرت المحكمة العميا

 مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر عف 11 المادة 11/12/2002
 ،فيما تضمنو النص مف عدـ جكاز سجف أم 16/12/1966الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ 

إنساف لمجرد عجزه عف الكفاء بالتزاـ تعاقدم، أيف فسرت المحكمة العميا عبارة االلتزاـ التعاقدم 
بأنيا تشمؿ المعامالت المدنية كالتجارية عمى السكاء كخمصت إلى انو ال يجكز تنفيذ أم التزامات 

 .  2إرادية سكاء كانت مدنية أك تجارية عف طريؽ اإلكراه البدني
 
 
 

                                                 
 .82مرجع سابؽ،ص ،1996زيكم خير الديف، إدماج االتفاقيات الدكلية في النظاـ القانكني الداخمي الجزائرم طبقا لدستكر سنة 1
 .205-201 ،ص2003 لسنة 01،العدد لممحكمة العميا المجمة القضائية2
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 : الخــاتمــة 
 يحتػؿ مكضػكع تطبيػؽ المعػاىػدات الػدكليػة في النظػاـ الػداخػمػػي لمػدكؿ أىميػة بػالػغػػة كػكنػو      

يمس مجمكعػة المسائػؿ القػانػكنيػة كالسياسيػة لمػدكؿ كألف ىذا التطبيػؽ يقتػرف بكجػكد آلية فعالػة في 
نفػاذ القػانكف الدكلي، حيث ال يدخؿ القانكف الػدكلي العػاـ باعتبػاره فػرعػا خػاصػا مف فػركع القانكف 
ضمف النظاـ القانكني الكطني ألية دكلة ك ال يتضمف قاعد قانكنية داخمية ألم منيا كلكف في 

الكقت نفسو يؤثر في إنشاء قكاعد قانكنية داخمية كيجب أف تمتـز الدكؿ في تكييؼ قكانينيا الداخمية 
مع المعاىدات الدكلية التي تكقعيا كىذا ال يعني أف القانكف الدكلي ال يتأثر بقكاعد القانكف الداخمي 

. أيضا
إف التػزاـ الدكؿ بتغييػر قػكانينيػا لكػي تصبح قادرة عمى استيعاب ما أبرمتو مف معاىدات ناتج       

مف األىمية البالغة لممعاىدات الدكليػة التي تستمػد في تطبؽ المعاىػدة كتنفيذىا فعميا ذلؾ ألف 
المعاىػدة ميمػا كػانت القكاعد ك المبادئ الكاردة فييا  لك لـ تنفذ فيي ميتة كال تترتب عمييا أية 

. التزامات كحقكؽ عمى األطراؼ
كبعد أف تستكفي المعاىدة كافة شركطيا الشكمية كالمكضكعية تصبح نافذة في دائرة العالقات 
القانكنية الدكلية  كمف ثمة تصبح أحكاميا ممزمة لمدكؿ األطراؼ فييا كمف الطبيعي أف ىذه 

المعاىدة بعد دخكليا حيز التنفيذ تصبح كاحدة مف مجمكعة القكاعد القانكنية لمقانكف الداخمي كاف 
ذلؾ يستتبع ظيكر مشكمة عند تطبيؽ المحاكـ لتمؾ المعاىدة فتطبيؽ المعاىدة يفترض معرفة 

المحاكـ لنصكص المعاىدة كىذا يعني أف التصديؽ عمى المعاىدة يفترض معرفة المحاكـ 
لنصكص المعاىدة كىذا يعني أف التصديؽ عمى المعاىدة كحده ال يكفي بؿ البد مف نشرىا في 
الجرائد الرسمية لمدكلة لكي تككف ممزمة لكافة المحاكـ الكطنية  كال يكفي القكؿ أف النشر كسيمة 

نما يعتبر المرحمة األخيرة مف اكتساب  إلعالـ المحاكـ الكطنية كالجميكر بأحكاـ المعاىدة كا 
القاعدة القانكنية الدكلية في المجاؿ الداخمي قكة القانكف كىذا يعني أف المعاىدة الدكلية قد تككف 
قاعدة دكلية ممزمة لمدكؿ األطراؼ فييا كسارية في مكاجيتيـ كلكنيا ال تككف قاعدة داخمية يمتـز 
بيا مكاطنك تمؾ الدكؿ األطراؼ في ىذه المعاىدة إذ لـ يتـ نشرىا طبقا لمنظاـ القانكني الداخمي 

 .لكؿ دكلة مف ىذه الدكؿ
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      كالى جانػب أىميػة نشػر المعػاىػدات الػدكليػة نجػد انو المناص مف كجكد رقابة قضائية فعالة 
عمى دستكرية المعاىدات ألنو مف شانيا حماية المصمح العميا لمدكلػة ككػكنيػا تطبػؽ سمطػة رقػابيػة 

بؿ إف الضمانة  (السمطة المختصة بالتصديؽ )متخصصة أخرل إلى جانب الرقيب السياسي 
الثانية كثيرا ما تككف أجدل نفعا مف الضمانة الثانية بحكـ االستقالؿ كالحياد المفترض في القضاء 

التي كثيرا ما تتقاذفيا  (السمطة التشريعية)السياسية   فخالفػا لمسمطػة،إضافػة لتخصصو الميني
األىكاء كالمصالح السياسية يعمؿ القضاء السيما في بمداف العػالـ األكؿ في ظػؿ أجػكاء مف الحيػاد 

. كاالستقػالؿ ما يػكفػر لو القػدرة عمى ممػارسػة العمؿ القضائي كالرقابي المستقؿ
 كبيرا تطكرا عرفت القانكني نظاميا في المعاىدات تحتميا التي المكانة فافكبالنسبة لمجزائر       

 ليا تخصص لـ إذ قميؿ الدكلية بالمعاىدات الجزائر اىتماـ كاف فالبداية 1963 لعاـ دستكرىا منذ
 ذلؾ البعض يرجع ك منو 44 ك 42 المادتاف ىي ك فقط مادتيف سكل 1963 لعاـ دستكرىا في
، كبعد بسط  باالستقالؿ العيد حديثة الدكلة عمى المعاىدات آثار مف آنذاؾ السمطة تخكؼ إلى

السيادة الكطنية عمى جميع مؤسسات الدكلة بدأت الجزائر تنشغؿ أكثر فأكثر باالتفاقيات الدكلية 
 أصبحت المعاىدات المصادؽ عمييا تحتؿ مكانة مرمكقة ضمف 1976حيث انو كبدءا مف دستكر 

 عمى أف رئيس الجميكرية يضطمع 1996 مف دستكر 77اليـر القانكني لمدكلة إذ نصت المادة 
 .بإبراـ  المعاىدات الدكلية كيصادؽ عمييا 

 عممية يضبط لـ الجزائرم القانكني لكف الشيء المريب عندنا في الجزائر ىك أف النظاـ      
 القاضي ميمة يزيد ك جية مف المتقاضيف حقكؽ ييدر قد مما بشكؿ كاضح المعاىدات إدراج
 في أساسي شرط ىك الذم المعاىدات نشر إجراء عف الجزائرم المشرع الدستكرم سكت إذ تعقيدا
  . النفاذ حيز القكاعد القانكنية دخكؿ عممية
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مف جية أخرل يكاد تطبيؽ المعاىدات الدكلية مف طرؼ القاضي الجزائرم أف يككف منعدما       
كلعؿ مرد ذلؾ ىك حداثة تكجو الدكلة نحك االنفتاح في جميع المياديف ،كانضماميا المتأخر لكثير 

مف المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية عمى غرار حقكؽ اإلنساف ككذا االنفتاح في المجاؿ 
االقتصادم،فضال عف إشكالية تككيف القضاة بالجزائر لذلؾ ارتأينا ختـ ىذه الدراسة ببعض 

: المالحظات 
 . النص صراحة في الدستكر عمى شرط نشر المعاىدات الدكلية بتعديؿ الدستكر -
فتح المجاؿ صراحة لدخكؿ االتفاقيات الدكلية ذات الشكؿ المبسط ضمف ىـر القكاعد القانكنية  -

 مف دستكر فرنسا 52الداخمية عمى غرار ما فعمو المؤسس الدستكرم الفرنسي في المادة 
خاصة كاف الجزائر كقعت عمى العديد مف االتفاقات ذات الشكؿ المبسط ىذا مف جية، كألف 

المعاىدات ذات الشكؿ المبسط أصبحت األكثر انتشارا في التعامؿ الدكلي نظرا لسيكلة 
 . إجراءات إبراميا مف جية أخرل

كمما كاف ذلؾ النص صراحة عمى اختصاص القاضي الجزائرم بتفسير المعاىدات الدكلية  -
الزما لمفصؿ في الخصكمة المعركضة أمامو ،باعتبار التفسير عممية ذىنية تيدؼ لتحديد 

 .معنى النص كبياف نطاؽ تطبيقو
اعتماد ىيئة دائمة عمى مستكل كزارة الشؤكف الخارجية ميمتيا نشر المعاىدات الدكلية  -

 .المصادؽ عمييا 
إنشاء ىيكؿ متخصص عمى مستكل كؿ كزارة يضطمع بميمة جمع كتكثيؽ النصكص القانكنية  -

 .المنبثقة عف التزامات الجزائر الدكلية ذات الصمة بالقطاع المعني
ضركرة إعطاء فرع القانكف الدكلي العاـ أىمية اكبر في مناىج كميات الحقكؽ كتككيف رجاؿ  -

 .القانكف عامة لتأثيرىا البالغ عمى مستكل القانكف الداخمي في ظؿ االنفتاح الذم تعيشو الجزائر
ضركرة التككيف الميداني المستمر لرجاؿ القانكف عامة كلمقضاة خاصة في ظؿ االىتماـ  -

بالقكاعد القانكنية ذات المنشأ الدكلي كضركرة تطبيقيا عمى المستكل الداخمي ،كال يتحقؽ ذلؾ 
 .إال بعد ضماف نشر المعاىدات الدكلية إلمكاف تطبيؽ أحكاميا داخميا
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ضركرة تبني القاضي الكطني فكرة المكائمة بيف ما بيف المعاىدة كالتشريع الداخمي ،بغية عدـ  -
إىدار القاعدة القانكنية الدكلية أك تعطيميا لحساب القاعدة القانكنية الداخمية كال العكس مف اجؿ 

. تحقيؽ مبدأ كحدة القانكنيف 
            

 
"   تمت بحمد اهلل تعالى ك تكفيقو، لو الحمد كالمنة عمى ذلؾ"                 
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، 11/02/2002حكم قضائي بتاريخ-1

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجميكرية
 غرداية قضاء مجمس
غرداية  محكمة

 الجزائرم الشعب باسـ
 ك آلفيف سنة فيفرم شير عشر مف الحادم : بتاريخ بغرداية العدالة بقصر المنعقدة العمنية بالجمسة
ا العاشرة : الساعة عمى ك اثنيف  ، صباحن
 .الجمسة رئيس ...................................: السيد رئاسة تحت

 .الضبط أميف ...................................: األستاذ بمساعدة ك
 ........................ : بيف المنشكرة القضية في بيانو اآلتي الحكـ صدر

 ................... : األستاذ ككيمو بكاسطة الخصاـ المباشر الحاضر المدعى
 جية من .....................................................المدعى

 ضد
 بيف ك عميو المدعى
 من جية أخرى......................... الخصاـ المباشر الغائب المدعى

 الدعــــــــــــــوى وقائـــع بيـــــــان
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 المدعى عمى الحكـ فييا  كطمب28/01/2002بتاريخ دعكل افتتاح عريضة قدـ المدعى حيث اف
 افتتاح عريضة مع بالحضكر الكتابي التبميغ فكجينا البدني باإلكراه عميو

  ،04/02/2002 جمسة لمحضكر عميو المدعى إلى الدعكل
، 11/01/2002 ليـك فييا لمفصؿ القضية كضعت جمسات عدة بعد ك

 06/2002،قضية رقـ 11/02/2002بتاريخ الصادر الحكـ مف الثانية الصفحة
 12/2002الفيرس
 بتاريخ غرداية محكمة ضبط كتابة لدل مسجمة ك مكدعة افتتاحية عريضة بمكجب

28/01/2002 
 المباشر ك االستعجالي القسـ أماـ دعكل ....................: الساكف المدعى المدعى أقاـ

 ...................... عميو المدعى ضد ........................: األستاذ بكاسطة الخصاـ
 300.000.00 بمبمغ عميو لممدعى دائف المدعى 27/01/1999كجاء فييا بتاريخ ....الساكف ب

 المكثؽ أماـ المحرر بالديف االعتراؼ في الثابت األمر ىك ك مائة ألؼ دينار جزائرم ثالثة دج
 عميو المدعى سمـ ذلؾ بعد  ك55/99بف محمد تحت رقـ  احمد امحمد حاج األستاذ مكتب

 ك خمسة دج 75.000.00 مبمغ منيا كاحدة كؿ تحمؿ يد بخط ممضاة كمبياالت أربعة لممدعي
 شير جكيمية مف ابتداء ذلؾ ك أشير ستة كؿ منيا كاحدة كؿ تؤدم جزائرم دينار ألؼ سبعكف

 .بالديف في عقد االعتراؼ الثابت األمر ىك ك 1999
 حيمكر القضائية المحضرة طريؽ عف عميو المدعى بتبميغ المدعي  قاـ31/10/2000بتاريخ 

 المدعى إال 872/00فيرس االلتزاـ محضر في الثابت صكرية بضركرة تسديد الديف كىك األمر
 االمتناع محضر في الثابت األمر لذلؾ يستجب لـ الكمبياالت ك في المتضمنة بالمبالغ لـ عميو
 بتسديد عميو المدعى امتناع أماـ  ك18/12/2000 بتاريخ 16/12/2000في المؤرخ التنفيذ عف

بالحجز عمى منقكالت المدعى عميو فيرس  أمر الستصدار المحكمة رئيس إلى المدعى لجأ الديف
  2001 جكيمية 21 بتاريخ 2133/01

 لألمر تنفيذه عميو  كتبيف لممدعي318/01فيرس  التبميغ محضر بمكجب عميو المدعى بمغ
 األمر ىك ك لمحجز قابمة منقكالت اية  لديو تكجد ال ّأنو عميو المدعى المنقكالت عف بالحجز
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 عقارات يممؾ  ككذلؾ المدعى عميو ال21/04/2001 في المؤرخ الكجكد عدـ محضر في الثابت
  كلذلؾ فيك يطمب08/07/2001 في المؤرخ المحضر في الثابت األمر ىك ك عمييا الحجز يمكف
 .المدنية اإلجراءات قانكف 407 لممادة طبقا عميو المدعى ضد البدني اإلكراه تكقيع

ا ، المدعى مزاعـ يفند لممحكمة جكاب بأم يتقدـ لـ عميو المدعى أف حيث ك -  محضر أف عممن
 أدرجت عندىا ك ..............: بكاسطة إنما ك شخصينا عميو لممدعى يبمغ لـ التكميؼ بالحضكر

 . طبقا لمقانكف11/02/2002لمفصؿ فييا بتاريخ  النظر في القضية
 

 .12/2002 فيرس 06/2002،قضية 11/02/2002 بتاريخ الصادر الحكـ مف الثالثة الصفحة
 -*- المحكمة ففناّل  عميو و -*-

 قانكف 26، 35، 225، 459، 469 إلى 8، 9، 12، 18، 22 المكاد عمى اإلطالع بعد
 .المدنية اإلجراءات

 .بيا المرفقة الكثائؽ ك االفتتاحية العريضة عمى اإلطالع بعد
 في المؤرخ المدنية ك السياسية لمحقكؽ الدكلي العيد مف 11 المادة عمى اإلطالع بعد
16/12/1966  
 ، قانكنا النظر بعد ك

 البدني باإلكراه عميو المدعى عمى القضاء ك شكال الدعكل بقبكؿ يمتمس المدعى أف حيث -
 .المدنية اإلجراءات قانكف  مف407المادة ألحكاـ تطبيقنا

 أك بنفسو المدعى حجر ك مزاعـ ينقص جكاب أم لممحكمة يقدـ لـ عميو المدعى أف حيث -
 .عنو ككيال بكاسطة

 بكاسطة إنما ك شخصينا يبمغ لـ عميو المدعى أف يتبيف بالحضكر التكميؼ محضر إلى فبالرجكع -
 .المدنية اإلجراءات قانكف مف 35 المادة لنص طبقا فيتو في يقضي يتعيف أف مما ابنو
 : الشكل حيث من
 يفيتع مما قانكنا المقررة الشكمية الشركط ك لإلجراءات مستكفية جاءت الدعكل أف حيث -

 .شكال بقبكليا التصريح
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 : الموضوع حيث من
 407 المادة ألحكاـ تطبيقنا البدني باإلكراه عميو المدعى عمى القضاء يمتمس المدعى أف حيث -

 .اإلجراءات المدنية قانكف
 إسنادىا يمكف ال التجارية ك المدنية العقكد في البدني اإلكراه تطبيؽ لممحكمة اف يتبف حيث -

 العيد مف 11 المادة أحكاـ عميو تسقط إنما ك المدنية اإلجراءات مف قانكف 407 المادة لنص
 .الجزائر عميو صادقت التي  ك16/12/1966في  المؤرخ السياسية ك المدنية لمحقكؽ الدكلي

،قضية رقـ 11/02/2002 : بتاريخ الصادر الحكـ مف الرابعة الصفحة
 .12/2002،فيرس06/02
 استبعاد ك الحالية لمقضية إسنادىا يتعيف مما الداخمي القانكف تسير المعاىدة ىذه أف حيث -

 طمب رفض يستكجب مما البدني باإلكراه المتعمقة المدنية قانكف اإلجراءات مف 407 المادة تطبيؽ
 .يبرره ما كجكد لعدـ المدعى

 مف 225 المادة لنص طبقا دعكاه خسر مف عاتؽ عمى تقع القضائية المصاريؼ أف حيث -
 .اإلجراءات المدنية قانكف
 أجميا من و األسباب ليذه

ا االستعجالية القضايا في فصميا حاؿ غرداية محكمة أصدرت  : يمي بما غيابينا عمنينا ابتدائيا حكمن
شكال  الدعكل قبكؿ : الشكل في

: ................... في المكضكع
 قرار المحكمة العميا-2

 27/04/1994 بتاريخ قرار 107604 رقـ ممؼ

 ـ ع) :ضد ( الفرنسية لمخزينة القضائي الككيؿ :قضية
 الفعل فيو وقع الذي البمد قانون - لاللتزام منشئ قبل - التطبيق الواجب القانون

 (المدني قانكف مف 20 المادة)                                
 الفعل فيو وقع الذي البمد قانون التعاقدية غير االلتزامات عمى يسري انو قانونا المقرر من
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 مدنية بتعويضات بوضوح يتعمق الحالي النزاع موضوع أن تبين ولما. لاللتزام المنشئ
 بالغة إضرار إلى أدى مرور حادث عن مدنيا مسؤولة بصفتيا الفرنسية الخزينة تتحمميا
 ىو الفرنسي القانون اعتبروا عندما صواب عمى كانوا الموضوع قضاة فان ، بالضحية
 . الطعن رفض يتعين مما ، األكمل الوجو عمى مضمونو طبقوا و التطبيق، الواجب

------------------ 
 العميا المحكمة إناّل 
 .العاصمة الجزائر االبيار ، 1960 ديسمبر 11 بشارع الكائف بمقرىا المنعقدة العمنية جمستيا في
 : نصو األتي القرار أصدرت القانكنية المداكلة لعد
 .المدنية اإلجراءات قانكف مف يمييا كما 231، 233، 239، 244، 257 :المكاد عمى بناء
 المكدعة بالنقض الطعف عريضة عمى ك الدعكل ممؼ أكراؽ مجمكع عمى االطالع بعد
 .ضده المطعكف أكدعيا التي الرد مذكرة عمى ك 1992 جكيمية 6 يـك
 : السيدة إلى ك المكتكب تقريره تالكة في المقرر الرئيس مزياف عمر :السيد إلى االستماع بعد

 . المكتكبة طمباتيا تقديـ في العامة المحامية مميكة الطاىر صحراكم
 ركجي سعيد :األستاذ بكاسطة 1992 جكيمية 6 يـك الفرنسية لمخزينة القضائي الككيؿ طعف حيث

 11 بتاريخ كىراف قضاء مجمس أصدره قرار في /12/ في ك شكال المعارضة بقبكؿ 1990

 المصاريؼ إبقاء ك 1989 فيفرم 5 في المؤرخ فيو المعارض القرار بإبقاء قضى المكضكع
 . العارض عاتؽ عمى القضائية

 . الشكمية أكضاعو استكفى الطعف أف حيث
 :كجييف عمى يستند ّأنو حيث
 فييا شاركت التي ايفياف اتفاقية ك الدكؿ تقاضي عدـ مبدأ مخالفة مف مأخكذ :األول الوجو
 ىذه مكافقة بدكف أخرل دكلة تقاضي أف الدكلة عمى يمنع الدكلي المبدأ أف باعتبار الجزائر
 منيعا حصنا يجعؿ بالتالي ك ، لمدكؿ المساكاة ك االستقالؿ منو ينتج الدكلي المبدأ ىذا ك األخيرة
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   18/04/1961 يـك ايفياف اتفاقية بمقتضى عميو صكدؽ المبدأ ىذا أف ك التقاضي في الدكؿ بيف

المعتمدة       30  المادة األجنبية الدكؿ لممثمي اإلعفاء يكسع الذم 04/03/1964 ليـك 84-64كبمرسـك 
 لمخزينة القضائي الككيؿ باف يصرح المجمس فاف ، القانكنية النصكص ك القيكد ىذه كؿ مع ك 

 يمس ال انو بحيث جزائرية محكمة طرؼ مف عميو الحكـ يمكف الفرنسية لمدكلة الممثؿ الفرنسية
 .النقض معو يستكجب مما بعيد مف كال قريب مف ال الفرنسية السمطة

 أحد عف مدينا مسؤكلة الفرنسية الدكلة أف ذلؾ القانكف، تطبيؽ سكء مف مأخكذ :الثاني الوجو
 ىذه بمثؿ الخاصة الفرنسية القكانيف إلى تشير أف عمييا ينبغي الجزائرية المحاكـ فاف .أعكانيا
 المطبقة القانكنية النصكص مف خالية عشكائية بطريقة أحكاميا تصدر ال أف ك القضايا

 .اإلبطاؿ ك لمنقض القرار يعرض مما األحكاـ صدكر عند لمدكؿ السيادة مجاؿ في
 منتييا المثاريف الكجييف ناقض الذم محمد بنام : األستاذ بكاسطة ضده المطعكف أجاب
 :الثاني ك األكؿ الكجو عف برفضيما المطالبة إلى األخير في
 منو يتعيف األكلى حيثية إلى ك فيو المطعكف القرار قراءة إلى بالرجكع ّأنو حيث ك

 بصفتيا الفرنسية الخزينة تتحمميا مدنية بتعكيضات يتعمؽ القضية مكضكع أف كضكح كبكؿ
 (ـ ع) لمضحية بالغة إضرار إلى أدل مركر حادث في الفرنسية الدكلة عف المدنية المسؤكلة

 أصال تيدؼ ال الدعكل أف ك البحرم، الفرنسي لمدرؾ تابعة شاحنة لو سببتو -ضده المطعكف -
 السيادة معالجة النتفاء بياف البياف، بعد ما ك بياف ىذا في ك ، الفرنسية الدكلة سيادة محاكمة إلى
 التأكيؿ ك التحميؿ ك لممناقشة قانكنية مكاد ك مراسيـ ك إفياف اتفاقية إقحاـ ك األمكر خمط ك

 .المثار األكؿ الكجو في الطاعف قبؿ مف بيا المتذرع
 ينص عمى اف المكظؼ الديبمكماسي 30 في مادتو 04/03/1964 ليـك 64/84حيث اف مرسـك 

 .الجزائية ك المدنية القضائية الجيات أماـ الديبمكماسية بالحصانة يستفيد 
 دكلتو سيادة بيا يمثؿ فقط سياسية مياـ لو الذم الديبمكماسي الممثؿ بيف التفرقة يجب حيث

 لمقضاء دائما يخضع ك إدارية أك عسكرية يتبعيا التي الجية كانت فميمتو . العادم المكظؼ ك
 .الجزائي ك المدني
 سمطة تحت كاف لك ك حتى العادم القضاء أحكاـ عميو تطبؽ العادم المكظؼ أف حيث
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 خطا أعكانيا أحد ارتكب ما إذا مدنية مسؤكلة تككف األخيرة ىذه الدكلة كانت لك ك كصائية
 عميو ك الفرنسية الدكلة بسيادة يمس ال مكضكعيا الحالية قضية في فاف عميو ك لمتعكيض، ممـز

 .بحتة مدينة قضية تعتبر
 المصادؽ 28/08/1962ليـك  الفرنسي الجزائرم القضائي البركتكككؿ أف حيث :الثاني الفرع

 في المطركحة القضايا عمى :صراحة ينص 5 ك 4 فقرة 17 مادتو  في62/515عميو بمرسـك 
 .القانكف بقكة حذفيـ يتـ أك الفرنسية الدكلة بيا تيتـ التي ك الجزائرم القضاء أماـ الحالي الكقت

 1962 سنة أم صدكره كقت مطركحة كانت التي القضايا يعالج البركتكككؿ أف حيث

 . الجزائرم القضاء عمى آنذاؾ مطركحة تكف لـ الحالية القضية أف حيث
 :الثاني الوجو عن
 جميع في يطبؽ كاف الفرنسي القانكف فاف الحادث كقكع تاريخ أف اإلشارة يجب حيث

 .الشخصية باألحكاؿ المتعمقة المسائؿ ماعدا المياديف
 القانكف، ىذا إلى بالرجكع ك ، التطبيؽ الكاجب ىك 1804 سنة نابميكف قانكف أف حيث

 ك لاللتزاـ المنشئ الفعؿ فيو كقع الذم البمد لقانكف تخضع التعاقدية غير االلتزامات أف نالحظ
 ذلؾ منذ ك .لكتكر قضية تسمى شييرة قضية في 1948 منذ الفرنسية المحاكـ في يطبؽ كاف ما

 فيو كقع الذم البمد لقانكف تخضع التعاقدية غير االلتزامات جميع أصبحت 1948 الكقت
 الكاجب ىك الفرنسي القانكف الحالية القضية في ك - العدلية السكابؽ - لاللتزاـ المنشئ الفرنسي
 الجزائرم، المدني القانكف مف 20 المادة في الجزائرم المشرع بو اخذ ما ىذا ك آنذاؾ التطبيؽ

 يستكجب مما األكمؿ الكجو عمى الفرنسي القانكف مضمكف طبقكا المكضكع قضاة باف يفيد مما
 .الثاني الكجو رفض معو
 األسباب ليذه

 : العميا المحكمة قررت
 .موضوعا ورفضو شكال الطعن قبول

 .القضائية المصاريف الطاعن عمى و
 العشريف ك السابع بتاريخ المنعقدة العمنية الجمسة في بو التصريح ككقع القرار صدر بذا
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 الغرفة العميا المحكمة قبؿ مف ميالدية ألؼ ك تسعمائة ك كتسعيف أربعة سنة أفريؿ شير مف
 :السادة مف المتركبة ك المدنية
 المستشار صدكؽ حاج-المستشار الصالح محمد زرقاف-المقرر الرئيس مزياف عمر

 الدستوري المجمس-3
 سنة غشت 6 الموافق 1416 عام األول ربيع 9 في مؤرخ 95 - د م - ا .ق - 01 رقم قرار

 1 . االنتخابات قانون من 108 المادة من السادس البند يتعمق بدستورية 1995
 : الدستكرم المجمس إف
 062 رقـ تحت برسالة الدستكر مف 156 لممادة طبقا الدكلة رئيس إخطار عمى بناء -

 العامة باألمانة مسجمة ، 1995 سنة يكليك 29 المكافؽ 1416 عاـ األكؿ ربيع 01 بتاريخ
 لممجمس
دستكرية  حكؿ د ، ـ ، ا ، س – ع ، ا – 08 رقـ تحت 1995 سنة يكليك 29 بتاريخ الدستكرم

 المكافؽ 1410 محـر عاـ 05 المؤرخ في 13 -89 مف القانكف رقـ 108البند السادس مف المادة 
 رقـ األمر بمكجب المتمـ ك المعدؿ ، االنتخابات قانكف المتضمف ك 1989 غشت سنة07ؿ

 1995 سنة يكليك 19 المكافؽ 1416 عاـ صفر 21 في المؤرخ95
 1989 سنة غشت 7 المكافؽ 1410 عاـ محـر 05 في المؤرخ النظاـ بمقتضى ك -

 .الدستكرم المجمس عمؿ إجراءات يحدد الذم المعدؿ
 لممقرر االستماع بعد ك -
 20 المكافؽ 1410 عاـ محـر 18 في المؤرخ ، د ـ .ؽ .ؽ 01 رقـ لمقرار نظرا -

 المتعمؽ ك 1989 سنة غشت 20 بتاريخ الدستكرم المجمس عف الصادر 1989 سنة غششت
 ك ، 1989 سنة غشت 7  المكافؽ13-89 رقـ القانكف أحكاـ بعض دستكرية مدل في بالنظر

 إرفاؽ بشرط المتعمقة الثالثة فقرتيا منو في 108 المادة السيما ك ، االنتخابات قانكف المتضمف
 بعدـ قضى الذم ، المعني لزكج األصمية الجنسية الجزائرية بشيادة الجميكرية لرئاسة الترشح طمب

 .لمدستكر مطابقتو
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 أف الدستكرم المجمس قرر إذا ّأنو عمى تنص التي الدستكر مف 159 المادة ألحكاـ اعتبارا ك -
ا  .المجمس قرار يـك مف ابتداء ، أثره النص ىذا يفقد ، دستكرم غير تنظيمينا أك تشريعيا نصن
 تمـز ك ، الفكرم النفاذ ذات ك النيائية الصبغ تكتسي الدستكرم المجمس قرارات فاف عميو ك

 .العمكمية السمطات كؿ
 يتعرض لـ ما ، آثارىا كؿ ، دائمة بصفة ، ترتب الدستكرم المجمس قرارات أف اعتبارا ك -

 الذم ، الجميكرية لرئاسة الترشح شركط مف الشرط نفس إدراج أف كطالما ، لمتعديؿ الدستكر
 ال كجو فانو ثـ مف ، الدستكرم المجمس قرار قكة تجاىؿ ، لمدستكر مطابقتو بعدـ فيو الفصؿ تـ

 . جديد مف دستكريتو مدل في لمبت
ر  : يقراّل
 يصرح ك الرابعة نقطتو في 89 د ـ – ؽ .ؽ – 1 رقـ الدستكرم المجمس قرار يثبت : أوال

 األصمية الجزائرية الجنسية بشيادة الجميكرية لرئاسة الترشح ممؼ إرفاؽ شرط باف بالتالي
 13 رقـ القانكف مف 108 المادة مف – سادسا – الثالثة الفقرة في الكارد المعني لزكج

،المعدؿ  االنتخابات قانكف المتضمف 1989 سنة غشت 7 المكافؽ 1410 عاـ محـر 05 في المؤرخ
 ك المعدؿ – يكليك 19 المكافؽ 1416 عاـ صفر 21 في  المؤرخ21-95كالمتمـ بمكجب األمر رقـ 

 .لمدستكر مطابؽ غير 1995 سنة95 رقـ األمر بمكجب المتمـ
 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية لمجميكرية الرسمية الجريدة في القرار ىذا ينشر : ثانيا
 6 المكافؽ 1416 عاـ األكؿ ربيع 09 بتاريخ جمستو في الدستكرم المجمس ذلؾ في تداكؿ ىكذا

 1995 سنة غشت

 بو الشعير                                                                      السعيد
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المـــــراجـــــــــــــــــــــــــع 
: الكتب- أوال
: بالمغة العربية- أ 
،  الكاىنة مطبعة ، الجزء األكؿ القانكف الدكلي العاـ، أسكندرم احمد، ك بكغزالة محمد ناصر-

. 1997، الجزائر
. 2000اكرحمكف محمد ،دليؿ المعاىدات كاتفاقيات الجزائر الدكلية، دار القصبة لمنشر،الجزائر،-
كماؿ شطاب ،حقكؽ اإلنساف في الجزائر بيف الحقيقة الدستكرية كالكاقع المفقكد ،دار -

 . 2005الخمدكنية،الجزائر،
 ،عنابة، دار العمـك ،"المدخؿ كالمصادر" العاـ الدكلي القانكف عبد الناصر مانع، جماؿ-

. 2005الجزائر،
ديكاف المطبكعات  ، محاضرات في القانكف الدكلي العاـ عميمر نعيمة ، ك  تكنسي بف عامر-

 . 2008 الجزائر،، الجامعية
دار ىكمة لمنشر،الطبعة ، (المصادر)عبد العزيز قادرم ،األداة في القانكف الدكلي العاـ -

. 2010،،الجزائرالثانية
. 2010 محمد مجدكب، محاضرات في القانكف الدكلي العاـ، الجزء األكؿ، الجزائر، -
محاضرات في القانكف الدكلي العاـ لطمبة السنة الثانية ،الجزء  بكبكر عبد القادر،ا-

. 2010الجزائر،األكؿ،
  .2011 احمد بمقاسـ ،القانكف الدكلي العاـ،دار ىكمة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،-
 . 2013مصادر القانكف الدكلي،مطبكعة كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر،  بكعالـ بكخديمي ،-
منشكرات   سايس جماؿ، االجتياد القضائي في القضاء اإلدارم ،الجزء الثاني،الطبعة األكلى،-

. 2013،الجزائر،كميؾ
. 1982 ،اإلسكندرية محمد طمعت الغنيمي، الكسيط في قانكف السالـ ، منشاة المعارؼ ، -
عبد – ،ترجمة األستاذيف شكر اهلل خميفة 1979 شارؿ ركسك ،القانكف الدكلي العاـ ،طبعة -

. 1982بيركت، المحسف سعد ،األىمية لمنشر كالتكزيع،
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 . 1984 ابراىيـ العناني ،القانكف الدكلي العاـ ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،-
الطبعة الثالثة،دار كائؿ لمنشر ،(المقدمة كالمصادر)محمد يكسؼ عمكاف ،القانكف الدكلي العاـ،-

. 2003كالتكزيع،عماف،
 . 2007 إبراىيـ محمد العناني، قانكف العالقات الدكلية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،-
غالب عكاد حكامدة ،القانكف الدكلي العاـ،الطبعة األكلى ،دار -سييؿ حسيف الفتالكم-

. 2009الثقافة،عماف،
دار ، المبادئ كاألصكؿ ،الجزء األكؿ–القانكف الدكلي العاـ عمي خميؿ إسماعيؿ الحديثي،-

. 2010 النيضة العربية،
 احمد سرحاف ،قانكف العالقات الدكلية، ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ، لبناف ، -

. 1990طبعة 
 دار مقارنة، دراسة عمييا الرقابة ك الدكلية المعاىدات دستكرية المفرجي، ميداف أحمد سمكل -

 .ق 0999 / األردف التكزيع، ك لمنشر العامد
 نظرية دراسة تكامؿ، أـ صراع الداخمي القانكني كالنظاـ الدكلي مالقانكف النظاـ ،إبراىيـ  عمي-

. 1995 القاىرة، العربية، النيضة دار ،1ط المحاكـ، الدساتير كأحكاـ أحدث ضكء في كتطبيقية
 .1995مصر،،كسيط في المعاىدات الدكلية،الطبعة األكلى،دار النيضة العربية عمي إبراىيـ ،اؿ-
 الجامعية المطبكعات دار المصرية، المحاكـ أماـ الّدكلي القانكف تطبيؽ الجدّار، سعيد-

. 2000 اإلسكندرية،
 منشأة ،الطبعة السابعة الدكلية، القاعدة - العاـّ  الدكلي القانكف أصؿ الحميد، عبد سامي محّمد -

 ، 2001 اإلسكندرية، المعارؼ،
 إبراىيـ احمد خميفة ،االلتزاـ الدكلي باحتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،دراسة تحميمية في -

. 2007مضمكنو كالرقابة عميو،دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ،
 نفاذ المعاىدات الدكلية في النظاـ القانكني الداخمي،دار النيضة احمد عطية عمر، الخيرأبك - 

  .2003العربية ،القاىرة ،
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 ،القانكف الدكلي العاـ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية  صالح الديف عامر،مقدمة لدراسة-
. 1995القاىرة،

،القانكف الدكلي الخاص المصرم ،الجزء األكؿ ،مكتبة النيضة المصربة، عز الديف عبد اهلل -
 .1955الطبعة الثالثة،

 .1992 اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة العاـ، الدكلي القانكف ىيؼ، أبك صادؽ  عمي-
 القانكف في مقارنة دراسة ، اإلنساف حقكؽ ضمانات لدراسة مقدمة سرحاف، العزيز عبد محمد -

. 1988 ،(ف.د.د) ،اإلسالمية كالشريعة الدكلي
 ،المعاىدات الدكلية أماـ القاضي الجنائي، الدار الجامعية، القيكجي القادر عبد عمي-

 . 2000اإلسكندرية،
. 1961،مطبعة نيضة مصر،الفجالة، القاىرة   محمد حافظ غانـ، المعاىدات،-
       2009ؽكالنشر،العرا لمبحكث مككرتاني سسةؤالعاـ،ـ الدكلي القانكف يادكار،مبادئ رشيد طالب-
،دار الفكر  ،قكاعد تفسير المعاىدات في الشريعة اإلسالمية كالقانكف الدكلي محمد فؤاد رشاد-

. 2003ر،الجامعي ،مص
. 2009،دار الجامعة الجديدة،مصر،"المصادر القانكنية"جماؿ محي الديف،القانكف الدكلي العاـ،-
حامد سمطاف ،القانكف الدكلي العاـ كقت السمـ،الطبعة السادسة ،دار النيضة -

. 1996العربية،مصر،
. 1999 ىيميف تكزار،تدكيؿ الدساتير الكطنية ،ترجمة باسيؿ يكسؼ،بيت الحكمة ،بغداد،-
 : بالمــغة الفرنسية _ب

1-Dominique carreau. droit international. 4ed .redone. paris 1994. 

2-.Collard ,les relations internationales , Dalloz ,Paris.1985. 

3- C.F.Charles rousseau  droit international public. Tome 1,Sirey, paris,1970 

4- LARABA , « chronique de droit conventionnel algérien ,1989-1994 ( Revue 

IDARA,N1). 

5- Djabar (A-m),la politique conventionnel de l’Algérie,(O.P.U.Alger 2000). 

6- BEDJAOUI . Aspects Internationaux de la constitution Algérienne . A.F.D.I  1977. 

7- YELLES CHAOUCHE BACHIR. Le Conseil Constitutionnel En Algérie. O.P.U . 

Alger ,1999. 
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المـــقاالت  :ثانيا
في  العمؿ عميو كما جرل المحاكـ أحكاـ في العاـ الدكلي القانكف قكاعد، السرحاف العزيز عبد-1

 .1982 ، سنة28،العدد  الدكلي لمقانكف المصرية مصر،المجمة
،المكافقة البرلمانية عمى المعاىدات الدكلية ذات الطابع المالي، مجمة العمـك رداد نكر الديف،-2

 .2016سنة  ،46العدد،جامعة قسنطينة، اإلنسانية
،مجمة المجمس " اتفاقية ركما نمكذجا"بكسماحة نصر الديف ،الرقابة عمى دستكرية المعاىدات-3

 .2014 ،سنة03الدستكرم ،الجزائر،العدد
  ديسمبر21 أمينة رايس ،المعاىدة الدكلية أماـ القضاء اإلدارم،مجمة العمـك االجتماعية ،العدد -4

 ،2015 سنة
 ، محمد خميؿ المكسى، األثر المباشر التفاقيات حقكؽ اإلنساف في النظـ القانكنية الكطنية-5

. 2010، سبتمبر3دراسة ناقدة ،مجمة الحقكؽ، مجمس النشر العممي،جامعة الككيت، العدد 
: الـــرسائل الجامعــية:ثالثا

 القانكف ضكء في الداخمي المجاؿ في القانكف ك الثنائية المعاىدات بيف التنازع ، ناصربوغزالة-1
 .1996دكتكراه غير منشكرة ،جامعة الجزائر، رسالة ،الدكلي

،نفاذ المعاىدات في النظاـ القانكني الجزائرم،رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ  جمال منعة  2
 . 2002الجزائر،جامعة كالعمـك اإلدارية ،

،تطبيؽ معاىدات حقكؽ اإلنساف في بريطانيا ،رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك  زكية بيمول-3
 .2011-2010السياسية ،جامعة فرحات عباس ، سطيؼ،

 الجزائر كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،أطركحة دكتكراه ،كمية الحقكؽ كالعمـك ،رابح سعاد-4
. 2017-2016السياسية،جامعة تممساف،

 
. المــصادر القانونية :رابعا

: المواثيق الدولية-أ
ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة -
. 1968اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات -
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: الدســاتير - ب 
 المعدؿ 1996- 1989- 1976- 1963دساتير الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
. الدستكر الفرنسي -2
. الدستكر التكنسي-3
. الدستكر المصرم-4
 :القــوانين -  ج

 المعدؿ كالمتمـ كالمتضمف القانكف المدني 1975 سبتمبر26 المؤرخ في 58-75األمر - 1
 .1975 سبتمبر30 الصادرة في 78،الجريدة الرسمية رقـ 

، الجنسية قانكف  المعدؿ كالمتمـ كالمتضمف1970 ديسمبر15 المؤرخ في 86-70 االمر-2
 .1970 ديسمبر 18 الصادرة في 105الجريدة الرسمية رقـ 

: المجالت القضائية: خامسا
 اإلدارية لمغرفة القضائية التطبيقات ضكء عمى اإلدارم القاضي صالحيات ،ليمى زركقي  انظر-1

 .1999، الجزائر،54رة القضاة ، العددنش ، العميا لممحكمة
 .90 ،ص1993 ،03 المجمة القضائية الصادرة عف المحكمة العميا ،العدد-2
 . 2000 ،02 المجمة القضائية الصادرة عف المحكمة العميا ،العدد-3
 .2003 لسنة 01،العدد الصادرة عف المحكمة العميا المجمة القضائية-4
 .2005 ،06، العددالصادرة عف المحكمة العميا المجمة القضائية -4

: التقارير: سادسا
لالتصاؿ ،المؤسسة الكطنية  1997،التقرير السنكم لسنة المرصد الكطني لحقكؽ اإلنساف-1

  .1998،الجزائر،ركالنشر كاإلشيا
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