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Abstract
The problems of  international succession have had a 

high standing within the general international law literature, 
and the controversial aspects have increased incessantly within 
the jurisprudence, judiciary and international conduct to cape 
with these problems beside continuous development in 
conditions of the international community that may embodied 
in emergence of new states and the disappearance of the others 
and the complication of international relations in their 
political, economic, and social aspects. When the development 
course of international succession in international law has 
passed through substantial phases each of which exposing its 
own characteristics. After such subjects were organized on the 
basis of conventional principles that bring in to being 
problems for proving and explaining them, they have became 
today by contractual ruled and legal treaties. There is another 
development as to succession dispute, previously international 
community used current and temporal solutions that were 
mostly contradictory about drawn up rules for similar, that is 
today the proposed rules have become much more organized 
and precise for dealing with such problems. 
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، الطبعــة الثانیــة، شــركة العاتــك )دراســة مقارنــة(ن الــدولي العــامحكمــت شــبر، القــانو. د:  انظــر-  )١(
حكمـت شــبر بـان هـذه المعاهـدات تعقـد بــین . ویـرى د. ٦٦، ص ٢٠٠٩لـصناعة الكتـب، القـاهرة،

دولتــین والحقیقــة أن فــي ذلــك خلــط كبیــر بــین المعاهــدات الثنائیــة التــي تعقــد بــین شخــصین مـــن 
قدیة والتي قـد تكـون ثنائیـة أو تـضم أكثـر مـن دولتـین أشخاص القانون الدولي وبین المعاهدات الع

  .حیث یمكن أن تكون معقودة بین عدد من الدول

محمــــد المجــــذوب، القــــانون الــــدولي العــــام، الطبعــــة الــــسادسة، منــــشورات الحلبــــي . د:  انظــــر-  )٢(
عزالــدین فــودة، الــدور التــشریعي . د: ، وأیــضا انظــر٥٨٠ -٥٧٩ص ، ٢٠٠٧الحقوقیــة، بیــروت،

هـــدات فـــي القــــانون الـــدولي، القـــسم األول، المجلــــة المـــصریة للقـــانون الــــدولي، تـــصدر عــــن للمعا
  .١٢٥ص ، ١٩٧١، ٢٧الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، المجلد 

مـــصطفى عبـــد اهللا أبـــو القاســـم خـــشیم، مبـــادئ القـــانون الـــدولي اإلطـــار النظـــري . د.أ:  انظـــر-  )٣(
، ص ٢٠٠٤ لیبیـــا، -ب الـــوطني للبحـــث والتطـــویر، طـــرابلسوالمـــصادر، الطبعـــة األولـــى، المكتـــ

٣٣٩.  

. تــونكین، القــانون الــدولي العــام، قــضایا نظریــة، ترجمــة احمــد رضــا، مراجعــة د. أ. ج:  انظــر-  )٤(
  .١٦٥، ص ١٩٧٢عز الدین فودة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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ات فـي الـشریعة اإلسـالمیة والقـانون، خالد رشید الجمیلي، أحكام األحـالف والمعاهـد. د:  انظر-  )١(
، ص ١٩٨٧الجــزء األول، التــشریع الــسیاسي اإلســالمي والمقــارن، دار الحریــة للطباعــة، بغــداد، 

٤٢٧.  

بـــشار ســـبعاوي إبـــراهیم الحـــسن، إنهـــاء المعاهـــدات الدولیـــة، الطبعـــة األولـــى، دار . د:  انظـــر-  )٢(
حیــدر عجیــل فاضــل، المبــادئ : ا انظــر، وأیــض١٣، ص ١٩٩٩الــشؤون الثقافیــة العامــة، بغــداد، 

العامـــة للقـــانون كمـــصدر للقـــانون الـــدولي العـــام، رســـالة ماجـــستیر، كلیـــة القـــانون، جامعـــة بغـــداد، 
  .١٤٦ص ، ٢٠٠٦

، ودیباجــة اتفاقیــة فینــا ١٩٧٨دیباجــة اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي المعاهــدات لعــام :  انظــر-  )٣(
  .١٩٨٣وظاتها ودیونها لعام لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحف

جعفـــر عبـــد الـــسالم علـــي، شـــرط بقـــاء الـــشئ علـــى حالـــة أو نظریـــة تغیـــر . د:  للمزیـــد انظـــر-  )٤(
  .٨٩، ص١٩٧٠باعة والنشر، القاهرة الظروف في القانون الدولي، دار الكاتب العربي للط
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صـول إلـى تـسویة للنـزاع  یقصد بالمفاوضات بأنها تبادل للرأي بین دولتین متنازعتین بقـصد الو-  )١(
القــائم بینهمــا وتتمیــز بالمرونــة والــسرعة وتتطلــب تــوفر حــد أدنــى مــن تعــادل القــوى الــسیاسیة بــین 

أمـا المـساعي الحمیـدة . الطرفین المتفاوضین وتعـد طریقـة مألوفـة لعقـد مختلـف المعاهـدات الدولیـة
دولتین المتنــازعتین وحثهمــا فتعنــي قیــام دولــة أو هیئــة أو حتــى فــرد واحــد بمحاولــة التقریــب بــین الــ

علــى الــدخول فــي مفاوضــات لحــل النــزاع بینهمــا دون التــدخل فیهــا، وهــذا بخــالف الوســاطة حیــث 
تـسعى دولــة أو طــرف دولــي آخــر لحــل النــزاع عـن طریــق اشــتراكها المباشــر فــي المفاوضــات بــین 

لطـرفین، كمـا أن الدولتین المتنازعتین، وكال الوسـیلتین تعمـالن علـى الوصـول إلـى اتفـاق مرضـي ل
تسویة النزاع قد یتم عبر تشكیل لجان تحقیق دولیة للنزاعات التي تعتبـر صـحة الوقـائع فیهـا مثـار 
خـالف بــین الطـرفین؛ فــإذا مـا فــصل فـي صــحتها أمكــن بعـد ذلــك تـسویة النــزاع ودیـا، وتقــوم لجنــة 

الزمــة وتعمـل علــى التحقیـق بمهامهـا بواســطة مختـصین أو هیئــة منتخبـة تتمتـع بالكفــاءة والخبـرة ال
تقدیم تقریرها الخالي من أي توصیات أو حلول مقترحة وتكتفي  فیه بسرد الوقائع، وفي كثیـر مـن 
النزاعــات یتطلــب التحقیــق أجــراء مكمــل لــه وهــو التوفیــق ویــتم حــل النــزاع بواســطة األخیــر عبــر 

ٕوم بتقـدیم تقریـر واصـدار أحالته إلى هیئة محایدة تتولى تحدید الوقائع واقتراح التسویة المالئمة وتقـ
سـعد . د. أ: قرار وهي تشابه بعملها ما تقوم بها هیئة التحكیم لكن قرارها غیر ملـزم، للمزیـد انظـر

حقــــي توفیــــق، مبــــادئ العالقــــات الدولیــــة، الطبعــــة األولــــى، دار وائــــل للطباعــــة والنــــشر، األردن، 
، الجـزء الثـاني،  األمـمالقـانون بـین، جیرهارد فـان غـالن: ، وأیضا انظر٣٦٨ -٣٥٩، ص ٢٠٠٠

: ، وأیــضا٢١٣ -٢٠٤، ص ١٩٧٠،بیــروت، منــشورات دار األفــاق الجدیــدة، تعریــب وفیــق زهــدي
ـــدولي ( احمـــد أبـــو الوفـــا، المفاوضـــات الدولیـــة . د دراســـة لـــبعض جوانبهـــا القانونیـــة فـــي القـــانون ال

صــالح .  د:، وأیــضا١١ -٧، ص ٢٠٠٥، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة، )والــشریعة اإلســالمیة 
 اإلیرانیـة، مجلـة -الدین احمد حمدي، طرق فض المنازعات الدولیة وتطبیقاتها في الحرب العراقیة

، ص ١٩٨٧، ١٨، الــسنة ٤ -١الحقــوقي، تــصدر عــن اتحــاد الحقــوقیین العــراقیین، بغــداد، عــدد 
١١٨ -١٠٩.  
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 وفقـا ألحكـام القــانون محمـد خلیـل الموسـى، التـسویات الــسلمیة المتعلقـة بخالفـة الـدول. د:  انظـر-)١(
ـــدولي، الطبعـــة األولـــى، سلـــسلة مركـــز األمـــارات للدراســـات والبحـــوث اإلســـتراتیجیة، أبـــو ظبـــي،  ال

  .٣٣ -٢٩، ص ٢٠٠٥، ١١٠األمارات العربیة المتحدة، عدد



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٤٠٣


 







                          

 مـن اتفاقیـة فینـا للخالفـة فــي المعاهـدات بـان معاهـدات األیلولـة التـي تعقـد بــین ٨ أشـارت المـادة -)١(
لف والخلف بشان الخالفـة فـي معاهـدة معینـة نافـذة بحـق إقلـیم فـي تـاریخ خالفـة الـدول، الدولة الس

فـــان هـــذه المعاهـــدة موضـــوع اتفـــاق ال ترتـــب أي حقـــوق أو التزامـــات للدولـــة الخلـــف تجـــاه الـــدول 
األطراف األخـرى، أي بعبـارة أخـرى أن المعاهـدة المتفـق علـى أیلولتهـا ال تلـزم الـدول األخـرى فیهـا 

یــست طرفــا فــي معاهــدة األیلولــة وهــذا بــالطبع تطبیــق لمبــدأ األثــر النــسبي للمعاهــدات، مــا دامــت ل
   . ١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ١ فقرة٨نص المادة : انظر

 أكــدت اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي المعاهــدات علــى أمكــان مخالفــة نــصوصها بــالنص فــي -  )٢(
 التــي ١ فقــرة٣١فمــثال أن المــادة ) مــا لــم یتفــق علــى خــالف ذلــك ( عبــارة أكثــر مــن موضــع علــى 

تتحـدث عــن الخالفـة فــي المعاهـدات النافــذة فـي تــاریخ خالفـة الــدول عنـد حالــة اتحـاد الــدول  بأنــه 
تــسري معاهــدات الــدول الــسلف علــى الدولــة الخلــف ویــستثنى مــن ذلــك حالــة االتفــاق بــین الدولــة 

، كمــا أن الفقــرة الثانیــة مــن نفــس .......رى علــى خــالف ذلــك أو الخلــف والــدول األطــراف األخــ
 ال تنطبق أال علـى ذلـك الجـزء مـن إقلـیم ١المادة أشارت إلى أن أیة معاهدة تظل نافذة وفقا للفقرة 

الدولة الخلف الذي كانت المعاهدة نافـذة إزاءه عنـد حـدوث الخالفـة ویـستثنى مـن ذلـك أیـضا حالـة 
 ٣١المـــادة : وهكـــذا الحــال فـــي الكثیــر مـــن نـــصوص المعاهــدة انظـــراالتفــاق علـــى خــالف ذلـــك، 

، وقــد عبــرت ١٩٧٨ب مــن اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي المعاهــدات لعــام / ٢أ  والفقــرة / ١فقــرة
اتفاقیـة فینـا بـشان الخالفـة فـي الممتلكـات والمحفوظـات والـدیون علـى مبـدأ عـدم إلزامیـة نـصوصها 

 التـــي أشـــارت إلـــى حالـــة ١٤وضـــوحا كمـــا مـــثال فـــي المـــادة فـــي الكثیـــر مـــن موادهـــا بـــشكل أكثـــر 
الخالفة في ممتلكات الدولة عند نقل جزء من اإلقلـیم حیـث جعلـت انتقـال ممتلكـات الدولـة الـسلف 
ٕإلـى الدولــة الخلــف یـتم ابتــدأ عبــر االتفـاق بــین الــدولتین واذا لـم یكــن هنــاك اتفـاق عندئــذ یطبــق مــا 

 فـي حالـة ١٧ الحالـة والقاعـدة نفـسها أشـارت ألیهـا المـادة أوردته االتفاقیة من حكم بخصوص هـذه
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انفــصال جـــزء أو أجـــزاء مـــن إقلـــیم الدولـــة وهكـــذا الحـــال مـــع نـــصوص االتفاقیـــة األخـــرى المتعلقـــة 
، ١ فقـــرة ١٤المـــادة : نــصوص المـــواد التالیــة : بالخالفــة فـــي المحفوظــات والـــدیون، للمزیــد انظـــر

 مـن ٤١، والمـادة ١ فقـرة ٣٨، والمـادة ١ فقـرة ٣٧والمـادة ، ١ فقـرة ٢٧، والمـادة ١ فقرة١٧والمادة 
  .١٩٨٣اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

محمد خلیل الموسى، التسویات السلمیة المتعلقة بخالفة الـدول وفقـا ألحكـام القـانون . د:  انظر-  )١(
  .٢٦ -١٢الدولي، مصدر سابق، ص 
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ـــدولي مـــع دراســـة . د: نظـــر ا-  )١( اشـــرف عرفـــات ســـلیمان أبـــو حجـــازة، النظریـــة العامـــة للتـــوارث ال
تطبیقیــة للتطــورات المعاصــرة فــي االتحــاد الــسوفیتي واالتحــاد الیوغــسالفي الــسابقین، دار النهــضة 

، ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن اتفاقیـــة فینـــا للخالفـــة فـــي ٢١١ -٢٠٢، ص ٢٠٠٠العربیـــة، القـــاهرة، 
 جردت اتفاقیات األیلولـة مـن أي اثـر یخـص الحقـوق وااللتزامـات الخاصـة ١٩٧٨ام المعاهدات لع

بالمعاهدات التي تشكل موضوع االتفاق في عالقة الدولة الخلف مـع الـدول األطـراف األخـرى فـي 
هــذه  المعاهــدات، واعتبــرت االتفاقیــة انــه بــالرغم مــن عقــد مثــل هــذه االتفاقیــات فــان أثــار خالفــة 

دات النافذة على اإلقلـیم المعنـي عنـد وقـوع االسـتخالف تخـضع التفاقیـة فینـا، أي الدول في المعاه
 مــن اتفاقیــة فینــا ٨المــادة : أنهــا جعلــت ألحكــام االتفاقیــة األســبقیة علــى اتفاقیــات األیلولــة، انظــر

  .    ١٩٧٨لخالفة الدول في المعاهدات لعام 

دراســـة (تكافئـــة المعقـــودة وقـــت الـــسلم خلیـــل إســـماعیل الحـــدیثي، المعاهـــدات غیـــر الم:  انظـــر-  )٢(
. ن. أ. د: ، وأیــــضا انظــــر١٢٧-١٢٦ص ، ١٩٨١، مطبعــــة جامعــــة بغــــداد، )قانونیــــة سیاســــیة

صـالح مهــدي العبیــدي، مطبعــة . طالالیـف، قــانون المعاهــدات الدولیـة، النظریــة العامــة، ترجمــة د
  .٦٨، ص ١٩٨٦العاني، بغداد، 

رئــیس مجلـس الــوزراء المـصري أمــام البرلمـان المــصري بیـان مــصطفى النحـاس :  للمزیـد انظــر-  )٣(
بـــشان إلغـــاء المعاهـــدتین المـــذكورتین، المجلـــة المـــصریة للقـــانون الـــدولي، تـــصدر عـــن الجمعیـــة 

  .١٢١، ص ١٩٥١، ٧المصریة للقانون الدولي، القاهرة، المجلد 
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ولـــة ومحفوظاتهـــا  مـــن اتفاقیـــة فینـــا لخالفـــة الـــدول فـــي ممتلكـــات الد٤ فقـــرة ١٥المـــادة :  انظـــر-  )١(
  .١٩٨٣ودیونها لعام 

 مـــن اتفاقیـــة فینـــا لخالفـــة الـــدول فـــي ممتلكـــات الدولـــة ومحفوظاتهـــا ٧ فقـــرة ٢٨المـــادة :  انظـــر-  )٢(
  .١٩٨٣ودیونها لعام 

 مـــن اتفاقیـــة فینـــا لخالفـــة الـــدول فـــي ممتلكـــات الدولـــة ومحفوظاتهـــا ٢ فقـــرة ٣٨المـــادة :  انظـــر-  )٣(
  .١٩٨٣ودیونها لعام 
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علـي حـسین صـادق، حقــوق العـراق المكتـسبة فـي میــاه الفـرات، رسـالة ماجـستیر، كلیــة : نظـر ا-  )١(
مصطفى بكـري، مـؤامرة علـى : ، وأیضا انظر١٠١ص ، ١٩٧٦القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 

                             :النیل، مقال منشور على شبكة االنترنیت على الرابط التالي 
http //:www.egybox.org/vb/showthread.php?p=298009 

وقد أثیر مؤخرا خالف بین تسع دول افریقیة حول تقاسم میاه نهـر النیـل والـذي كانـت قـد وقعـت بـشأنه 
 والتـي اعترفـت فیهـا ایطالیـا ١٩٢٥المذكرات الموقعة بـین ایطالیـا وبریطانیـا عـام ( اتفاقیات دولیة 

، واالتفــاق ١٩٢٩تفــاق البریطــاني المـصري عــام بحقـوق مــصر والـسودان علــى النیــل وروافـده، واال
وهي كینیا، اوغندة، بورونـدي، روانـدا، ( فقد ادعت دول المنبع ) ١٩٥٩بین مصر والسودان عام 
بأن االتفاقیات المشار ألیها تهدر حقها في االنتفاع بمیـاه النهـر وتعطـي ) تنزانیا، الكونغو، أثیوبیا 

ي ذلــك إلــى أن اغلــب هــذه االتفاقــات وقعــت فــي عهــد حــصة األســد لمــصر والــسودان واســتندت فــ
االستعمار وأنها ال تلزم بذلك الدول الخلف للعمل بها، وأثیر بذلك نزاع دولي تسعى الـدول جمیعـا 

عیــد بــن مــسعود الجهنــي، مبــادرة : لحلــه عبــر مختلــف الطــرق الــسلمیة، للمزیــد حــول ذلــك انظــر
بكة االنترنیـت فـي موقـع صـحیفة صـدى األحـداث أثیوبیا لتقاسـم میـاه النیـل، مقـال منـشور علـى شـ

                                       :علـى الـرابط                                التـالي 
 htm.20-id-show-action-news/com.sadaalahdas://http  
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 والمــصادق علیهــا بقــانون ١٩٥١ مــن معاهــدة الــصلح مــع الیابــان لــسنة ٧نــص المــادة : ظـر ان-  )١(
، والـــصادرة بتـــاریخ ٣٦٣٨، المنـــشور فـــي جریـــدة الوقـــائع العراقیـــة، العـــدد ٢١/٥/١٩٥٥ فـــي ٦٥
  .٤٧٥، ص ١١/٦/١٩٥٥

  : انظر-  )٢(
Edwin D. Williamson, State Succession And Relations With Federal States, 

American Society Of International Law, Washington D.C., April 1992,P.7   

  .١٢٣ص ، ١٩٦٠سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، دمشق،. د:  انظر-  )٣(
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اشرف عرفات سلیمان أبـو حجـازة، النظریـة العامـة للتـوارث الـدولي، مـصدر سـابق، . د:  انظر-  )١(
  .٥٣٩-٥٢٦ص 

ثقـل سـعد العجمـي، التـوارث الـدولي فـي الـدیون، دراسـة لحـال الـدیون المتـسمة بعـدم . د: ظر ان-  )٢(
، مـارس ٣١، الـسنة ١، مجلة الحقـوق، جامعـة الكویـت، الكویـت، عـدد)الدیون المقیتة(المشروعیة 

  .٢١٥ -٢١٤ص ، ٢٠٠٧

ـــة، مجلـــة العلـــوم ) محفوظـــات(عـــصام العطیـــة الخالفـــة فـــي أرشـــیف. د:  انظـــر-  )٣( القانونیـــة الدول
 -١٧٧، ص ١٩٨٩، ٢-١، عـدد ٨والسیاسیة، تصدر عن كلیـة القـانون، جامعـة بغـداد، المجلـد 

١٨٢.  

 مـــن االتفاقیـــة األمنیـــة بـــین العـــراق والوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة ٥ مـــن المـــادة ٧الفقـــرة :  انظـــر-)٤(
) لمؤقـــت فیـــهاتفاقیـــة انـــسحاب القـــوات األمریكیـــة مـــن العـــراق وتنظـــیم أنـــشطتها خـــالل وجودهـــا ا(

ــــــي  ــــــانون رقــــــم . ٢٠٠٨/ ١٧/١١الموقعــــــة ف ــــــصادر فــــــي ٥١والمــــــصادق علیهــــــا بموجــــــب الق  ال
ص ، ٢٠٠٨/ ٢٤/١١بتـاریخ ، ٤١٠٢عـدد ، المنشور في جریـدة الوقـائع العراقیـة، ٤/١٢/٢٠٠٨
١.   



  الوسائل االتفاقیة في تسویة المنازعات الناجمة عن خالفة الدولدور 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٤١٠






























                          

ـــدولي . د:  انظـــر-  )١( اشـــرف وفـــا محمـــد، أثـــار التـــوارث بـــین الـــدول علـــى أعمـــال قواعـــد القـــانون ال
  .٧١، ص ٢٠٠٥لطبعة األولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، الخاص، ا

نـاظم عبـد الواحـد الجاسـور، ألمانیـا الموحـدة فـي القـرن الحـادي والعـشرین صـعود القمـة :  انظر-  )٢(
، تـصدر عـن ٧٩والمحددات اإلقلیمیة والدولیة، الطبعة األولـى، سلـسلة دراسـات إسـتراتیجیة، عـدد 

، ٢٠٠٣لبحــوث اإلســتراتیجیة، أبــو ظبي،األمــارات العربیــة المتحــدة، مركــز اإلمــارات للدراســات وا
  .٤١ص 
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مصطفى عبد اهللا أبو القاسم خـشیم، مبـادئ القـانون الـدولي، مـصدر سـابق، ص . د. أ:  انظر-  )١(
عبـد الواحــد محمــد الفـار، طبیعــة القاعــدة الدولیـة االقتــصادیة فــي . د: ، وأیـضا انظــر٣٤٠ -٣٣٩

: ، وانظـر أیـضا٤٦ -٤٢، ص ١٩٨٥ائـــــــــم، دار النهضة العربیة، القـاهرة، ظل النظام الدولي الق
، ١٢٦عــز الــدین فــودة، الــدور التــشریعي للمعاهــدات فــي القــانون الــدولي، مــصدر ســابق، ص . د

وقــد أكــدت دیباجــة اتفــاقیتي فینــا للخالفــة األولــى والثانیــة علــى أهمیــة احتــرام المعاهــدات المتعــددة 
ابع العـالمي والمعنیـة بتـدوین القـانون الـدولي وتطـوره، والتـي تهـم فـي مواضـیعها األطراف ذات الط

ـــدولي بأكملـــه وبینـــت أن فـــي ذلـــك أهمیـــة خاصـــة مـــن اجـــل توطیـــد الـــسلم  وأغراضـــها المجتمـــع ال
، ودیباجــة ١٩٧٨دیباجــة اتفاقیـة فینــا لخالفــة الـدول فــي المعاهـدات لعــام : والتعـاون الــدولي، انظـر

  .١٩٨٣ة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام اتفاقیة فینا لخالف
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عبــد اهللا عبــد الجلیــل الحــدیثي، النظریــة العامـة فــي القواعــد اآلمــرة فــي القــانون الــدولي، :  انظـر-  )١(
  .١٢٥، ص ١٩٨٦الطبعة األولى، مطبعة اوفیست عشتار، بغداد، 

  :   انظر-  )٢(
Marko Milanovic, The Tricky Of State Succession To International 

Resposibility, 
Journal Of International Law, No. 47 , Feb 16, 2009, P. 93.         

دراسـة ألحكـام القـانون الـدولي ولتطبیقاتهـا فـي العـالم ( محمـد حـافظ غـانم، المعاهـدات. د: وانظر أیضا
، ١٧٢ -١٧١، ص ١٩٦١ القـــاهرة، ، جامعـــة الـــدول العربیـــة، معهـــد الدراســـات العربیـــة،)العربـــي

  .١٩٧٨من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ١٢نص المادة : وأیضا انظر

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي المعاهـدات لعـام ١٦ فقرة أ  والمادة ١٥نص المادة :  انظر-  )٣(
١٩٧٨.  
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ة فــي حكــم العالقــات الدولیــة، المجلــة جعفــر عبــد الــسالم، دور المعاهــدات الــشارع. د:  انظــر-  )١(
، ١٩٧١، ٢٧المــصریة للقــانون الــدولي، تــصدر عــن الجمعیــة المــصریة للقــانون الــدولي، المجلــد 

  .٩٣ -٩١ص 

  :   انظر-  )٢(
Tal-Heng Cheng, State Succession And Commercial Obligations,  New 

York Law School Review, VOL. 51, Year 7/2006, P. 587.  

 باإلضافة إلـى هـاتین االتفـاقیتین هنـاك معاهـدات جماعیـة ذات طبیعـة شـارعة عالجـت مـسائل -  )٣(
 واتفاقیـة لــوزان ١٩١٩ ومعاهـدة سـان جرمـان لعـام ١٩١٩خالفـة الـدول مثـل معاهـدة الـصلح لعـام 

 وغیرها، وسنتجنب التعرض لهذه المعاهدات لكون األحكـام التـي جـاءت بهـا خاصـة بـدول ١٩٢٣
ة تفككــت اثــر الحــرب العالمیــة األولــى ولیــست أحكامــا عامــة لحكــم الخالفــة الدولیــة وان كنــا معینــ

  .نعتقد انه  یسترشد بها كثیرا إلى الیوم
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)١(  





)٢(


)٣(


)٤(  


)٥(

                          

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة ٣، والمـادة ١٩٧٨ من اتفاقیة لخالفة الدول فینـا لعـام ٦المادة :  انظر-  )١(
  .١٩٨٣ا لعام الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونه

   .١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ٣المادة : انظر  )٢(

  .١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ٤المادة : انظر  )٣(

  .١٩٧٨  من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ٥المادة : انظر  )٤(

، ١٩٧٨ مـــن اتفاقیـــة فینـــا لخالفـــة الـــدول فـــي المعاهـــدات لعـــام ١فقـــرة  / ٧نـــص المـــادة :  انظــر-)٥(
 مــن اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي ممتلكــات الدولــة ومحفوظاتهــا ودیونهــا لعــام ١فقــرة  /٤والمــادة 
، هــذا وقــد أشــارت االتفــاقیتین إلــى أمكــان إصــدار إعــالن مــن جانــب دولتــین تــصرحان فیــه ١٩٨٣



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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)١(
)٢(

)٣(
  

  
  
  
  
  



                                                               

ــ شان حالــة الخالفــة الخاصــة بهمــا والتــي حــدثت قبــل نفاذهمــا وفــق شــروط بقبــول نفــاذ االتفــاقیتین ب
 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي المعاهـدات ٧ من المادة ٣و ٢نص الفقرة : معینة للمزید انظر

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ٤ من المـادة ٣و ٢، ونص الفقرة ١٩٧٨لعام 
، وقد سبق للعراق أن صادق على اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ١٩٨٣ام ومحفوظاتها ودیونها لع

 المنـــشور فــي جریـــدة الوقــائع العراقیـــة، عـــدد ١٩٧٩ لــسنة ١٢٠المعاهــدات بموجـــب القــانون رقـــم 
، وقــد جـاء فــي األسـباب الموجبــة للقـانون أن االنــضمام ٣٠٧ص ، ٨/١٠/١٩٧٩، بتـاریخ ٢٧٣٤

على حق تعزیز المصیر وحریة الـدول حدیثـة ( الدولي والتأكید ألیها كان في سبیل تعزیز  التعاون
التكـوین فـي اتخـاذ القـرارات بــشان المعاهـدات التـي تـضمن مــصالحها والحفـاظ علـى الـنظم الحــدود 

   ......). والحقوق اإلقلیمیة القائمة منعا للمنازعات

 مــن اتفاقیــة ٥٠، والمــادة  مــن اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي المعاهــدات٤٩نــص المــادة :  انظــر-)١(
   .١٩٨٣فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

 مــن ٤٩، والمــادة ١٩٧٨ مــن اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي المعاهــدات لعــام ٤٨المــادة :  انظــر-)٢(
   .١٩٨٣اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

طالالیـــف، قــانون المعاهـــدات الدولیــة، النظریـــة العامــة، مـــصدر ســـابق، ص . ن . أ. د:  انظــر-)٣(
١٠٩.   
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)٢(  




)٣(
)٤(

)٥(


                          

   .١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ١١نص المادة :  انظر-)١(

: ، وأیـضا انظـر١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ١٢نص المادة :  انظر-)٢(
صـــالح الـــدین عـــامر، مقدمـــة لدراســـة القـــانون الـــدولي العـــام، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة، . د

   .٨٤١ -٨٤٠ص ، ٢٠٠٧

   .١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ١٣نص المادة :  انظر-)٣(

   .١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ١٤نص المادة :  انظر-)٤(

   . ١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ٣٩نص المادة :  انظر-)٥(
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)١(
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 خاصـة أذا علمنــا أن لجنــة القــانون الــدولي تعكــف حالیـا علــى دراســة مــسالة مــسؤولیة المنظمــات -)١(
، ٥١، الـدورة ٢٠٠٩تقریـر لجنـة القـانون الـدولي لعـام : الدولیة وأعداد اتفاقیة شارعة بشأنها، انظر
، ١٠، الملحـق رقـم ٦٤ الوثـائق الرسـمیة، الـدورة ٢٠٠٩الجمعیة العامة، األمم المتحدة، نیویـورك، 

   .٧، ص)A/64/10( الوثیقة

   .١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ٤٠نص المادة :  انظر-)٢(

. د: ، وأیـضا انظـر١٩٧٨لعـام  مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي المعاهـدات ١٥المادة :  انظر-)٣(
، ٢٠٠٥محــسن افكیــرین، القــانون الــدولي العــام، الطبعــة األولــى، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة، 

   .٦٠٩ -٦٠٧ص 
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)٤(


)٥(


)٦(






                          

صــالح الــدین عــامر، مقدمــة لدراســة القــانون . د:  مــن االتفاقیــة، وأیــضا انظــر١٦المــادة :  انظــر-)١(
ن طالالیـــــف، قـــــانون . أ. د: انظـــــر، وأیـــــضا ٧٤٣ -٨٤٢الـــــدولي العـــــام، مـــــصدر ســـــابق، ص 

صـالح مهـدي العبیــدي، . ، ترجمـة د)نفـاذ وتطبیــق المعاهـدات(المعاهـدات الدولیـة، الكتـاب الثـاني 
   .٢٩٠، ص ١٩٨٧مطبعة العاني، بغداد، 

   .١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ١٧المادة :  للمزید انظر-)٢(

   .١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ٢٤ المادة:  للمزید انظر-)٣(

   ١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ٣١المادة :  انظر-)٤(

   .١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ٣٢المادة :  انظر-)٥(

. د: ، وأیـضا انظـر١٩٧٨ فـي المعاهـدات لعـام  مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول٣٣المادة :  انظر-)٦(
احمد أبـو ألوفـا، الوسـیط فـي القـانون الـدولي العـام، الطبعـة الرابعـة، دار النهـضة العربیـة، القـاهرة، 

   .٤٥٣ -٤٥٢ص ، ٢٠٠٤
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)٤(
)٥(



                          

   ١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهدات لعام ٣٤المادة :  انظر-)١(

وز مخالفـة مـا ورد أعـاله فـي حالـة االتفـاق علـى عكـس ذلـك أوفـي  وقد أشارت أیضا إلى أنـه یجـ-)٢(
حالة ما أذا ثبـت أن المعاهـدة تنـصب حـصرا علـى اإلقلـیم الـذي انفـصل عـن الدولـة الـسلف أو أذا 
ظهـر أو ثبـت أن تطبیـق المعاهـدة علـى الدولـة الـسلف یتنـافى مـع موضـوعها وغرضـها أو یحــدث 

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي المعاهـدات ٣٥لمـادة ا: تغییرا جذریا في ظروف تنفیـذها، انظـر
   .١٩٧٨لعام 

 دولـة كـان أخرهـا الجبـل األسـود ١٤ لم تدخل االتفاقیة حیز النفاذ لحد اآلن بعد أن وقعت علیهـا -)٣(
 وثـائق األمـم المتحـدة الخاصـة بالمعاهـدات ،الوثیقـة : ، للمزید انظر٢٠٠٦ تشرین األول ٢٣في 

(A/Conf.117/14.CN358.2008.treatles.)                                          
                                     

 مــن اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي ممتلكــات الدولــة ومحفوظاتهــا ودیونهــا لعــام ٩المــادة :  انظــر-)٤(
١٩٨٣   

لدولــة ومحفوظاتهــا ودیونهــا لعــام مــن اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي ممتلكــات ا١٠المــادة :  انظــر-)٥(
١٩٨٣.   
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)٤(  




)٥(

                          

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام ١١المـادة :  انظـر-)١(
١٩٨٣.   

 من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام ١٢المادة :  انظر-  )٢(
عرفــات ســلیمان أبــو حجــازة، النظریــة العامــة للتــوارث الــدولي، اشــرف . د: ، وأیــضا انظــر١٩٨٣

  .٤٨٢مصدر سابق، 

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام ١٣المـادة :  انظـر-)٣(
١٩٨٣.   

مـــن اتفاقیـــة فینـــا لخالفـــة الـــدول فـــي ممتلكـــات الدولـــة ومحفوظاتهـــا ) ١٨ -١٤( المـــواد :  انظـــر-)٤(
احمد أبو الوفا، الوسـیط فـي القـانون الـدولي العـام، مـصدر . د: ، وأیضا انظر١٩٨٣ودیونها لعام 
   .٤٥٧ -٤٥٦سابق، ص 

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام ١٤المـادة :  انظـر-)٥(
١٩٨٣.   



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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)٥(

                          

ي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام  مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـ١٧المـادة :  انظـر-)١(
١٩٨٣.   

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام ١٨المـادة :  انظـر-)٢(
،أال أن االتفاقیة لم تعطـي مجـاال لالتفـاق علـى خـالف مـا تقـرره فـي حالـة اتحـاد دولتـان أو ١٩٨٣

   . من االتفاقیة١٦المادة : عیها إلى الدولة الخلف، انظرأكثر فقضت بانتقال الممتلكات جم

   . ٨٤٧صالح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص . د:  انظر-)٣(

 من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا ٤ فقرة ١٥المادة :  انظر-)٤(
   .١٩٨٣لعام 

ـــدولي العـــام، مـــصدر ســـابق، ص .  د: انظـــر-)٥( : ، وأیـــضا انظـــر٦١٤محـــسن افكیـــرین، القـــانون ال
ج مـن االتفاقیـة التـي أشـارت إلــى انتقـال األمـوال غیـر المنقولـة بنـسبة منــصفة / ١ فقـرة ١٧المـادة 
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ـــة، وأیـــضا المـــادة  د مـــن االتفاقیـــة / ١ فقـــرة١٨فـــي حالـــة انفـــصال جـــزء أو أجـــزاء مـــن إقلـــیم الدول
   .الدولةالخاصة بانحالل 

 ١٨المــادة : ج، والخاصــة بحالــة الــدول المــستقلة حــدیثا، وأیــضا انظــر/ ١ فقــرة١٥المــادة :  انظـر-)١(
ــــة ومحفوظاتهــــا ودیونهــــا لعــــام / ١فقــــرة  ــــدول فــــي ممتلكــــات الدول ب  مــــن اتفاقیــــة فینــــا لخالفــــة ال

 األخیــرة فــي الحالــة) غیــر المنقولــة(الخاصــة بحالــة انحــالل الدولــة وتنتقــل هــذه الممتلكــات ١٩٨٣
   .بنسبة منصفة

   مـــــــن اتفاقیــــــة فینـــــــا لخالفــــــة الــــــدول فـــــــي ممتلكــــــات الدولـــــــة ) ٢٢، ٢١، ١٩( المــــــواد:  انظــــــر-)٢(
   .١٩٨٣ومحفوظاتها ودیونها لعام 

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام ٢٣المـادة :  انظـر-)٣(
١٩٨٣.   

ن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام  مـ٢٤المـادة :  انظـر-)٤(
١٩٨٣.   
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 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام ٢٥المـادة :  انظـر-)١(
احمــد أبــو الوفــا، الوســیط فـي القــانون الــدولي العــام، مــصدر ســابق، ص . د: ، أیـضا انظــر١٩٨٣
٤٥٧.   

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام ٢٦المـادة :  انظـر-)٢(
١٩٨٣.   

 مــن اتفاقیــة فینـــا ١ فقــرة٣١ ، المــادة ١ فقــرة٣٠، المــادة ١ فقــرة٢٧المــادة :  انظــر المــواد التالیــة-)٣(
حــین أنهـا اسـتثنت مــن ، فـي ١٩٨٣لخالفـة الـدول فـي ممتلكــات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهــا لعـام 

   . من االتفاقیة٢٩االتفاق حالة اتحاد دولتین أو أكثر في دولة خلف واحدة حسب المادة 

 مــن اتفاقیـة فینــا لخالفـة الــدول ٤ فقـرة ٣١، المـادة ٣  فقــرة٣٠، المـادة ٧ فقــرة ٢٨المـادة :  انظـر-)٤(
   .١٩٨٣في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول ١ فقرة ٣٠، والمادة ١ فقرة ٢٨، والمادة ٢ فقرة ٢٧ادة الم:  انظر-)٥(
   .١٩٨٣في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 
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 مـن اتفاقیــة فینـا لخالفــة الـدول فـي ممتلكــات الدولـة ومحفوظاتهــا ٢ فقـرة ٢٨نـص المــادة :  انظـر-)١(
ف عرفات سلیمان أبو حجازة، النظریة العامـة للتـوارث اشر. د: ، وأیضا انظر١٩٨٣ودیونها لعام 

   .٦٠٨الدولي، مصدر سابق، ص 

 ٣ فقـرة ٣١، والمـادة ٢ فقـرة ٣٠، والمادة ٣ فقرة ٢٨، والمادة ٣ فقرة ٢٧نصوص المادة :  انظر-)٢(
   .١٩٨٣من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

 مـن اتفاقیـة ٥ فقـرة ٣١، المـادة ٤ فقـرة ٣٠، المـادة ٢ فقـرة ٢٨، المـادة ٤ فقرة ٢٧لمادة ا:  انظر-)٣(
   .١٩٨٣فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

 من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا ٤ فقرة ٢٨المادة :  انظر-)٤(
مها محمد أیوب دبیان، خالفة الدول واآلثار المترتبة علیهـا، أطروحـة : ظر أبضا، وان١٩٨٣لعام 

   .١٥٣، ص ٢٠٠٤دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، 
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 مـن اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام ٣٤المـادة :  انظـر-)١(
١٩٨٣.   

ینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام  مـن اتفاقیـة ف٣٦المـادة :  انظـر-)٢(
ثقــل ســعد العجمــي، التــوارث الــدولي فــي الــدیون، مــصدر ســابق، ص . د: ، وأیــضا انظــر١٩٨٣
٢٣٠ -٢٢٩.   

 مـن اتفاقیــة فینــا ٤١، والمــادة ١ فقــرة ٤٠، والمـادة ١ فقــرة ٣٨، المــادة ١ فقـرة ٣٧المــادة :  انظـر-)٣(
   .١٩٨٣متلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام لخالفة الدول في م

 بالنسبة لحالـة نقـل جـزء مـن أراضـي الدولـة إلـى ٢ فقرة ٣٧ أخذت االتفاقیة بهذا الحل في المادة -)٤(
 والحكـم ١ فقـرة ٤٠دولة أخرى، وأیضا في حالة انفصال جـزء أو أجـزاء مـن أراضـي الدولـة المـادة 

   .٤١نفسه في حالة انحالل الدولة المادة 

هــادي .  مــن االتفاقیــة، د٣٨ انظـر فــي أســباب موقــف لجنــة القــانون الــدولي عنــد صــیاغة المــادة -)٥(
، مجلــة القــانون المقــارن، )حالــة الــدول المــستقلة حــدیثا( نعــیم المــالكي، خالفــة الــدول فــي الــدیون

، وقـــد ٢٠ -١٥، ص ٢٠٠٨، ٥٤تـــصدر عـــن جمعیـــة القـــانون المقـــارن العراقیـــة، بغـــداد، عـــدد 
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 علــى شـروط  هــذا االتفـاق بــین الدولـة الــسلف والـدول المــستقلة حـدیثا، وهــي أن ٣٨ المـادة نـصت
یكون دین الدولـة مـرتبط بنـشاط الدولـة الـسلف فـي اإلقلـیم وان تكـون هنـاك صـلة تـربط بـین انتقـال 

 مـن ٢هذا الدین ومـا ینتقـل إلـى الدولـة المـستقلة مـن أمـوال وحقـوق ومـصالح كمـا اشـترطت الفقـرة 
 أن ال یخل هذا االتفاق بمبدأ السیادة الدائمـة لكـل شـعب علـى ثرواتـه ومـوارده الطبیعیـة ٣٨ة الماد

نــص المــادة : أو یكـون فــي تنفیـذها مــا یعــرض للخطـر التــوازن االقتـصادي للدولــة المــستقلة، انظـر
   . ١٩٨٣ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام ٣٨

  :انظر -)١(
prof. Robert Howse, The Concept Of Odlous Debtln public 
Lnterhationallaw. Discussion Papers, United Nations Couference on 
Trade And Derelo Pment, No                   185, July 2007, p. 4.         
                              

اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول فـي ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـا لعـام  مـن ٣٣المـادة :  انظـر-)٢(
١٩٨٣.   

 مــن اتفاقیــة فینـا لخالفــة الــدول فــي ممتلكـات الدولــة ومحفوظاتهــا ودیونهــا لعــام ٣المــادة  :  انظـر-)٣(
١٩٨٣.   



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٤٢٧















 
 













)١(
  

                          

 مــن ٤٢ والمــادة ١٩٧٨ مــن اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي المعاهــدات لعــام ٤١المــادة :  انظــر-)١(
، ویــراد بتفــسیر ١٩٨٣اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي ممتلكــات الدولــة ومحفوظاتهــا ودیونهــا لعــام 

المعاهدة تحدید ما اتفقت علیـه األطـراف عنـد عقـد المعاهـدة الدولیـة واستیـضاح المـدلول الـصحیح 
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 ن طالالیـــف، قـــانون.أ. د:  انظـــرلنــصوصها بهـــدف تطبیقهـــا بــصورة صـــحیحة وبالتـــالي تنفیــذها،
   .  ٩٢المعاهدات الدولیة، الكتاب الثاني، مصدر سابق، ص 

 مــن ٤٢، والمــادة ١٩٧٨ مــن اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي المعاهــدات لعــام ٤١المــادة :  انظــر-)١(
   .١٩٨٣اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

ازة، النظریــة العامــة للتــوارث الــدولي، مــصدر ســابق، اشــرف عرفــات ســلیمان أبــو حجــ. د:  انظــر-)٢(
   .٢٢٤ص 

 ٤٣، ویقابلهـا المـادة ١٩٧٨ من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في المعاهـدات لعـام ٤٢المادة :  انظر-)٣(
   .    ١٩٨٣من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

اقیتي فینا إلى قیام األمـین العـام بأعـداد قائمـة مـن المـوفقین ومـن فقهـاء  نص المرفق الملحق باتف-)٤(
القانون المؤهلین وتـسمي كـل دولـة عـضو فـي األمـم المتحـدة أو األطـراف فـي هـذه االتفاقیـة اثنـین 

 مـن مرفـق اتفاقیـة فینـا لخالفـة الـدول ١الفقـرة : لهذه الغایة لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید، انظر
، ومرفــق اتفاقیــة فینــا لخالفــة الــدول فــي ممتلكــات الدولــة ومحفوظاتهــا ١٩٧٨ت لعــام فــي المعاهــدا
   .١٩٨٣ودیونها لعام 
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، ومرفـق اتفاقیـة فینـا ١٩٧٨ مـن مرفـق اتفاقیـة فینـا للخالفـة فـي المعاهـدات لعـام ٢الفقـرة :  انظـر-)١(
   .١٩٨٣لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

 ومرفــق ،١٩٧٨مــن مرفـق اتفاقیـة فینــا للخالفـة فـي المعاهــدات لعـام ) ٣،٤،٥،٧(الفقـرات: ر انظـ-)٢(
   .١٩٨٣اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

، ومرفـق اتفاقیـة فینـا ١٩٧٨ مـن مرفـق اتفاقیـة فینـا للخالفـة فـي المعاهـدات لعـام ٦الفقـرة :  انظـر-)٣(
   .١٩٨٣ول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام لخالفة الد

 نــرى مــن جانبنــا أن التــسمیة التــي جــاءت بهــا االتفاقیــة غیــر موفقــة، فالتــسویة القــضائیة مفهــوم -)٤(
واسع یندرج تحته أي وسیلة ذات طابع قضائي سواء أكانت عبر محكمة العدل الدولیة أو محـاكم 
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اع المرفــوع إلــى محكمــة العــدل الدولیــة، وكــان األجــدى أن وهــي لیــست حكــرا علــى النــز. التحكــیم
   .یكتفي بعنوان التسویة القضائیة فقط لیشمل عرض النزاع على محكمة العدل وعلى التحكیم

      ، ویقابلهــــا المــــادة ١٩٧٨ مــــن اتفاقیــــة فینــــا للخالفــــة فــــي المعاهــــدات لعــــام ٤٣المــــادة :  انظــــر-)١(
   .١٩٨٣في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام من اتفاقیة فینا لخالفة الدول  ٤٤

 مـن ٤٥، ویقابلهـا المـادة ١٩٧٨ مـن اتفاقیـة فینـا للخالفـة فـي المعاهـدات لعـام ٤٤المادة :  انظر-)٢(
   . ١٩٨٣اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 

 ٤٦، ویقابلهـا المـادة ١٩٧٨فة الدول في المعاهـدات لعـام  من اتفاقیة فینا لخال٤٥المادة :  انظر-)٣(
   .١٩٨٣من اتفاقیة فینا لخالفة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها ودیونها لعام 
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محمــد طلعـــت الغنیمــي، الغنیمــي فـــي قــانون الــسالم، منـــشاة المعــارف، اإلســـكندریة، . د:  انظــر-)١(
لمعاهدات العقدیة في النظـام القـانوني الـدولي ، ویعود ذلك  إلى أهمیة ا٦٣٦، ٦٣١ص ، ١٩٧٣

التقلیدي حتى منتصف القرن التاسـع عـشر حیـث كانـت تأخـذ صـیغة العقـود ولـم تكـن النظـرة ألیهـا 
على أنها منـشئة لقواعـد قانونیـة دولیـة الن فكـرة القـانون الـدولي ذاتهـا لـم تكـن معروفـة بوضـوح أو 

عبـد الواحـد محمـد . د: فرقة والنادرة، للمزید انظـرعلى األقل لم یكن لها سوى بعض المظاهر المت
   .٤٦الفار، طبیعة القاعدة الدولیة االقتصادیة في ظل النظام الدولي القائم، مصدر سابق، ص 
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عــامر عبــد الفتــاح الجــومرد، تــشریع القــانون الــدولي، مجلــة الرافــدین للحقــوق، . أســتاذنا د:  انظــر-)١(
   .١٧٢، ص ١٩٩٧، آذار ٢صل، عدد تصدر عن كلیة القانون، جامعة المو
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  ام ة المصریة لع دة البریطانی اء العاھ شان إلغ مصطفى النحاس، بیان ملقى أمام البرلمان المصري ب
ام ١٩٣٦ سودان لع ي ال انون ال١٨٩٩ومعاھدة الحكم الثنائي ف ة المصریة للق صدر عن ، المجل دولي، ت

.١٩٥١، ٧الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاھرة، المجلد 
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