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  :مـقــدمـــة 

  

القانون االتفاقى هو المصدر األساسي للقانون الدولي و يحتل مكانـة كبيـرة فـي    

  الدولية التي تتخذها الدولة، هذه الدول أوجدت في دسـاتيرها شـروطا    مختلف التعهدات

و إجراءات تعبر عن رضاها النهائي لإلرتباط ياإلتفاقيات الدولية و السماح للقاعدة الدولية 

  .1من إنتاج آثارها في القانون الداخلي

قـانون  وتعتبر المعاهدات من األدوات القانونية األساسية التي تساعد في تـدعيم ال 

الدولي في مختلف المجاالت االجتماعيـة، واالقتصـادية، والسياسـية، وتكمـن أهميـة      

  .2المعاهدات في القانون الدولي أنها لم يبق مجاال إال ودخلته

المعاهدات على رأس قائمة : كما أن وضع النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 

النزاعات التي ترفع إليها، حيث نص  المصادر األصلية التي ترجع إليها المحكمة في حل

وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا ألحكـام القـانون   "على أن 

  :الدولي وهي تطبق في هذا الشأن 

اإلتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة مـن جانـب    -

  .ماما بالمعاهداتيعتبر هو كذلك اهت. 3"الدول المتنازعة

النوع : وتنقسم المعاهدات الدولية، أو القانون الدولي االتفاقي إلى قسمين أو نوعين   

األول متعلق بعالقات الدول ذات السيادة، أي تنتج آثارها على مستوى الحكومات، مثـل  

المعاهدات المتعلقة بالحدود والتعاون االقتصادي والعلمـي، كالمعونـة الفنيـة والعلميـة     

واتفاقيات األحالف العسكرية، أو إقامة العالقات الدبلوماسية والقنصلية، وهي االتفاقيـات  

التي ال تنشئ أي حق أو تفرض أي التزام في مواجهة األفراد، وإنما تبقى ذات آثار فيما 

بين الدول، ومن أمثلتها اتفاقية حظر ومنـع إنتشـار األسـلحة الذريـة، المبرمـة فـي       

تحظر على الدول إنتاج هذه األسلحة، وعلى الدول األخرى القادرة  ، والتي01/07/1968
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أن ال تساعد غيرها في هذا المجال، وهذا النوع من المعاهدات ال يمكن تصور عرضـها  

أمام المحاكم الداخلية، وال شأن لألفراد بها، فالفرد العادي ال يهمه الحد أو عدم الحد مـن  

  . عسكرية وسياسية ال تمس مصالح الفرد مباشرةإنتشار األسلحة الذرية، فهي مسائل 

  

أما النوع الثاني من المعاهدات فهو الذي يمس مباشرة مصالح وحقـوق األفـراد     

العاديين، والمؤسسات والشركات، سواء بإنشاء حقوق مباشرة لهم، أو وضـع التزامـات   

نية وتطور قواعـد  على عاتقهم، وقد كثر هذا النوع من المعاهدات بعد الحرب العالمية الثا

القانون الدولي تطورا مذهال، والسيما في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مثـل  

الميثاقان الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة لعـام    

، والعديد من االتفاقيات األخرى في هذا المجال، والتي فيها حقوق متعددة قـررت  1966

ح األفراد مباشرة بواسطة هذه المعاهدات، كوجوب أن يتمتع العامل بحد أدنى مـن  لصال

  .الرعاية الصحية، وحد أدنى من األجر وساعات العمل

وبما أن قواعد القانون الدولي ملزمة للدول فالنتيجة الحتميـة فـي هـذه القواعـد       

وفـي إطـار   . 4رديةوغيرها، أنه يجب احترامها السيما وأنها تتضمن حقوقا والتزامات ف

الحديث عن إلزامية المعاهدة عادة ما تقوم الدول بإجراءات معينة لنفاذ تلك المعاهدات في 

والدساتير الموريتانية وضعت شروط معينة لنفاذ المعاهدة فـي النظـام   . نظامها الداخلي

  .الداخلي

ف و لكن قبل أن نتطرق لتلك اإلجراءات البأس، أن نشير بشكل مختصر إلى موق  

يتجسـد مـن خـالل    المشرع الموريتاني من القانون الدولي اإلتفاقي، هذا الموقف الذي 

خصصا بابا للمعاهـدات الدوليـة    –أي الدستورين  –إذ أنهما . 1991و 1961دستوري 

في كال الدستورين يتضمن مواد تنص على إجراءات معينة تتبع لنفـاذ   5يحمل كل رقم 

و النشر مع النص على شرط تطبيق الطـرف الثـاني   تلك المعاهدات، سواء بالتصديق أ

من األول و المـادة   46للمعاهدة، ومن ثم الحديث عن مكانتها وهو ما نصت عليه المادة 

عن الرقابـة الدسـتورية لمـدى     1991من دستور  79من الثاني، وتحدثت المادة ) 80(
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 45ي المـادة  وف 1961دستورية المعاهدة من خالل مجلس دستوري، في حين أن دستور 

أو كل مهمة تلك الرقابة إلى المحكمة العليا، باإلضافة إلى نص الدستورين على إعطـاء  

سلطة تصديق االتفاقيات الدولية لرئيس الجمهورية مع استثناء بعض االتفاقيات التي يلزم 

  ...للتصديق عليها الموافقة البرلمانية كإتفاقيات السلم واالتحاد

ن المذكورين أحكاما واردة في العديـد مـن االتفاقيـات    هذا وقد تضمن الدستوري

وبمبادئ ... أن الشعب الموريتاني"مثال نص في ديباجته  1961الدولية إذ نجد أن دستور 

، وفـي التصـريح   1789الديمقراطية الوارد تحديدها في تصريح حقوق اإلنسان لسـنة  

  ".1948من ديسمبر  10العالمي المعلن يوم 

عبارة عن وثيقة فرنسـية   1789لوارد في الديباجة أي تصريح والتصريح األول ا

لإلعالن عن حقوق اإلنسان والمواطن تتضمن الحقوق األساسية لإلنسـان مثـل الحريـة    

والمساواة وغيرهما الغاية منه تقييد سلطات الدولة، ووضعت كذلك قواعد لترتيب نظـام  

ية و جاءت هذه الوثيقـة مقدمـة   الدولة، كتقرير أن الشعب هو الذي يملك السلطة السياس

  .17915سبتمبر  3للدستور الفرنسي الصادر في 

الموريتاني على العديـد   - 1961أي دستور  -باإلضافة إلى تأكيد نفس الدستور 

تضـمن  "أنـه  ) 1(من المادة ) 2(من الحقوق والحريات لإلنسان، مثل ما جاء في الفقرة 

  نون دون تمييــز عنصــري، أو دينــي الجمهوريــة لمواطنيهــا المســاواة أمــام القــا

ال يمكـن  "عن الضمانات القضائية إذ نصت على أنه ) 49(وتحدثت المادة ". أو اجتماعي

أن يعتقل أحد ظلما، فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احتـرام هـذا   

  ".المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون
باإلضافة إلى نصه على الحقوق والحريات الواردة في نجد أنه  1991وفي دستور 

الدستور السابق في ديباجته كان أكثر شمولية من الدستور األول إذ في ديباجته استند إلى 
يونيـو   28اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان الصادر في 

ريتانيا، ويضيف في الديباجة أن الشعب واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مو 1981
الموريتاني يعلن الضمان األكيد للحقوق والمبادئ، وهـي الحقـوق المتعلقـة بالمسـاواة     
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والحريات والحقوق األساسية لإلنسان، حق الملكية، الحريـات األساسـية، والحريـات،    
ديباجـة نصـت   النقابية، الحقوق االقتصادية، واالجتماعية، وباإلضافة إلى ما ورد في ال

منه على حرية التنقل واإلقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية، وحريـات  ) 10(المادة 
أخرى كحرية الرأي، وحرية التفكير، وإنشاء الجمعيات، وحرية التجـارة، والصـناعة،   

  .واإلبداع الفكري والفني والعلمي
االتفاقيـات  وباإلضافة إلى ما ورد في الدستورين السالفين من مبادئ وردت فـي  

التي صادقت عليها موريتانيا نجد أن القوانين العادية تضمنت هي كذلك مبادئ واردة في 
  .تلك اإلتفاقيات

ولعل موقف المشرع الموريتاني المذكور ناتج من أن الدولة عندما تصبح طرفا في 
معاهدة ما سواء كان ذلك عن طريق التصديق عليها أو االنضـمام لهـا، فإنهـا تتقيـد     

واعدها، وهو ما يؤدي إلى أن تقوم بالموافقة في نصوصها القانونية على القواعد الواردة بق
في تلك المعاهدات، وأن تصدر تشريعات من خاللها تضمن احترامها، خصوصا إذا مـا  
عرفنا أن من بين تلك المعاهدات ما ينص صراحة على إلـزام الـدول األطـراف سـن     

من أمثلة تلك المعاهدات اتفاقية القضاء علـى جميـع   تشريعات لضمان تنفيذ المعاهدة، و
تتخذ الـدول  "، التي نصت في المادة الثالثة على أن 1979أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

األطراف في جميع الميادين، وال سيما الميادين السياسية، واالجتماعيـة، واالقتصـادية،   
يع لكفالة تطور المرأة، وتقدمها الكـاملين،  والثقافية كل التدابير المثالية، بما في ذلك التشر

وذلك ليضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية، والتمتع بها علـى أسـاس   
من المادة الثانية من نفس االتفاقية جاء النص على أن ) ب(، وفي الفقرة "المساواة بالرجل

لك ما يقتضيه من جزاءات لحظر يتم اعتماد التدابير التشريعية وغيرها المناسبة، بما في ذ"
، وغيرها العديد من المعاهدات التي نصت على اتخـاذ إجـراءات   6"كل تمييز ضد المرأة

  .لتطبيق أحكام تلك المعاهدات في النظم الداخلية للدول
واهتمام المشرع الموريتاني باالتفاقيات الدولية، نابع مـن التطـور الـذي شـهده     

عاهدات، وانضمام الدول المتزايد لهـا و الـذي أدى إلـى    المجتمع الدولي بظهور تلك الم
  األولى تقول بثنائية القانون الدولي والداخلي : بروز نظريتين 
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أما النظرية الثانية فهي نظرية وحدة القانون، هاتين النظريتين كان لهمـا تـأثيرا   

  .ية أو األحديةكبيرا على تشريعات الدول إذ أن تلك التشريعات، إما أن تأخذ بنظرية الثنائ

أي دراسة إجراءات نفاذ القانون الدولي االتفاقي في النظام  -وتستمد هذه الدراسة 

أهميتها من االهتمام الدولي المتزايد في تعزيز الـروابط الدوليـة،    -الداخلي الموريتاني 

التي قادت في القرن العشرين إلى إنشاء منظمات دولية عالمية ولجان دولية تسهر علـى  

السالم، وتسعى جاهدة لنزع السالح وتحريم األسلحة النووية، وإيجاد الوسائل الفعالة  حفظ

  .7لنشر الوئام، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية

ولذلك عرفت الساحة الدولية عقد العديد من المعاهدات واالتفاقيـات التـي تخـدم    

لمتحدة ينص على أن مـن  مصالح الدولة، وتحمي حقوق األفراد، فنجد مثال ميثاق األمم ا

  .مقاصده صيانة السلم واألمن الدوليين، وإنماء العالقات الدولية، وتحقيق التعاون بين األمم

كما ظهرت اتفاقيات تهتم بحقوق األفراد وحرياتهم، كالعهـدين الـدوليين سـواء    

ـ       ة، المتعلق بالحقوق السياسية أو المدنية، أو الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافي

واإلتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز . 1966لسنة 

  .1989، واتفاقيات حقوق الطفل، كإتفاقية 1979ضد المرأة لسنة 

واتفاقيات أخرى تتعلق بمكافحة األعمال اإلجرامية ومعاقبتها مثل اتفاقية منظمـة  

  .1984محاربة التعذيب لسنة ، واتفاقية 1979الوحدة اإلفريقية سنة 

وظهرت اتفاقيات أخرى متعلقة بشتى المجاالت، كالتي تمنـع إنتشـار األسـلحة    

، 1994النووية والبيولوجية، وتلك المتعلقة بالتجارة واالقتصاد، كمنظمة التجارة العالميـة  

قية منظمة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذا المتعلقة بحماية البيئة والبحار، كاتفا

  .1982األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

وكذا إهتمام موريتانيا بتلك المعاهدات سواء بالمصادقة علـى أكبـر عـدد مـن     

 1960نوفمبر  28المعاهدات، أو اإلنضمام لها، إذ أن موريتانيا ومنذ استقاللها الكامل في 

إبرام المعاهدات سواء كانـت  دأبت على ممارسة سيادتها الخارجية، هذه السيادة التي يعد 

ثنائية أو متعددة األطراف أحد وسائل ممارستها، فقد صادقت موريتانيا وانضمت للعديـد  

من المعاهدات سواء في مجال حقوق اإلنسان واالستثمار، وكذا نزع األسلحة، والمجـال  
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االجتماعي إلى غيره من المجاالت التي تهم مصالحها، كما شـاركت فـي العديـد مـن     

  .مؤتمرات التي أدت إلى ميالد معاهدات دولية ذات أهمية كبرىال

يضاف إلى ذلك أنه لم تتم دراسة الموضوع من قبل أي باحث مهما كـان نـوع   

، مما يعني إثراء المكتبتين الموريتانية والجزائرية ...الدراسة، كتاب، أو مذكرة أو مقال،

ون الدولي االتفاقي في النظام الداخلي بمذكرة تتطرق إلى اإلجراءات المتبعة في نفاذ القان

  .الموريتاني

وعدم دراسة الموضوع المشار إليها يبين مـدى الصـعوبات التـي واجهتنـي إذ     

وجدتني أمام مادة خام عبارة عن مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التي لم تـتم  

الصـعوبات األخـرى    دراستها من قبل أو التعليق عليها، هذا باإلضافة إلى العديد مـن 

  .إلخ...المعروفة كقلة المراجع عموما وصعوبة الحصول عليها

 1991و  1961و نشير إلى أننا خالل هذه الدراسة، سنتطرق فقط إلى دسـتوري  

بإعتبار أن موريتانيا في ظله لم تكن مستقلة إستقالال تاما  1959مستثنين من ذلك دستور 

سيادة، و لها أن تتصرف في بعض الشؤون الداخلية، بل إستقالال داخليا فقط أي ناقصة ال

لكنها ال تمارس سيادتها في الخارج، و ذلك ألنها كانت من ضمن الدول التـي إختـارت   

البقاء داخل الرابطة الفرنسية، و هي الرابطة التي تضم الدول المستعمرة من قبل فرنسا، 

  .8تقالل و البقاء في الرابطةاالختيار بين اإلس 1957و التي عرضت عليها بموجب قانون 

وهي الفترة التـي تبـدأ مـن تـاريخ     . 1991إلى  1978وكذا الفترة الممتدة من 

، ومن ثـم حـل كـل    1961االنقالب العسكري الذي أطاح بالنظام القائم في ظل دستور 

الهيئات التي جاء بها الدستور، كحل الجمعية الوطنية وكافة الهيئـات األخـرى، وإلغـاء    

وقيام حكم عسكري لتنتهي تلك الفترة مع صدور الدستور الجديـد أي دسـتور    الدستور،

1991.  

واإلثارة إشكالية البحث وطرح فرضياته نشير إلى أن الفقه إنقسم في موقفـه مـن   

  العالقة بين القانون الدولي و الداخلي إلى نظريتين فما هو مضمون هـاتين النظـريتين؟،  

  .منهما؟ و ما هو موقف المشرع الموريتاني 

                                                 
، بحث لنيل دبلوم 1991الداه ولد محمد إبراهيم، السلطة التنفيذية، دراسة تطبيقية على الدستور الموريتاني لسنة  8-

 .9، ص 1995الدراسات المعمقة في القانون العام، معهد البحوث و الدراسات العربية، مصر، 



كما أن المشرع الموريتاني وضع إجراءات معينة لنفاذ المعاهـدات فـي النظـام    

الداخلي و هي االجراءات التي يعتبر التصديق أهم إجراء فيها، سـواء علـى المسـتوى    

الدولي أو الداخلي، مما يؤدي إلى التساؤل عنه في إطار التشريع الموريتاني؟ و ما هـي  

  ص عليها التشريع الموريتاني لنفاذ المعاهدة في النظام الداخلي؟اإلجراءات األخرى التي ن

ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة إتبعنا المنهج التاريخي الذي يوضح إجـراءات  

  .نفاذ القانون الدولي اإلثفاقي في النظام الداخلي الموريتاني

لمعرفـة   وباإلضافة إلى المنهجين التاريخي والوصفي، إتبعنا المـنهج التحليلـي  

المقصود من النصوص الدستورية والنصوص األخرى المتعلقة بها، باإلضافة إلـى آراء  

  .الكتاب حول العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

أما الخطة التي إتبعناها لإلجابة عن اإلشكالية المطروحـة، فتتمثـل فـي تقسـيم     

  :موضوع البحث إلى ثالثة فصول 

  ول موقف الفقه من العالقة بين القانون الـدولي و الـداخلي،   يتنا: فصل تمهيدي 

  خصصنا األول للموقف الفقهـي  : و أثر ذلك في التشريع الموريتاني قسمناه إلى مبحثين 

  .و الثاني لمكانة المعاهدات في التشريع الموريتاني

  : أما بيقية البحث فقسمناه إلى فصلين 

ق على المعاهدات في موريتانيا، و قسـمناه  تطرقنا فيه إلى التصدي: الفصل األول 

إلى مبحثين األول تناولنا فيه التصديق بصورة عامة، و الثاني تحدثنا فيه عن التصديق في 

  .إطار التشريع الموريتاني

أما الفصل الثاني تناولنا فيه اإلجراءات األخرى لنفاذ المعاهدة في النظام الـداخلي  

  المبحث األول تطرقنا فيه إلـى التوقيـع و اإلنضـمام    : الموريتاني، قسمناه إلى مبحثين 

  . و النشر، أما الثاني فتحدثنا من خالله عن االستفتاء، و المعاملة بالمثل

و أنهينا هذه الدراسة بخاتمة أبرزنا فيها أهم النقاط الواردة فـي البحـث، و كـذا    

ريتـاني لنفـاذ   مالحظات أوردناها حول ما جاء فيه من إجراءات وضعها المشـرع المو 

  .المعاهدة
 
 
 
 



موقف الفقه من العالقة بين القانون الدولي و الـداخلي و أثـره فـي     :فصل تمهيدي 

  التشريع الموريتاني

  

إن دراسة العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من المواضـيع التـي لهـا    

الدولية شـهدت تطـورا    أهمية كبيرة بالنسبة للفقهاء، وتكمن هذه األهمية في أن العالقات

كبيرا هذا التطور الذي تميز بعقد العديد من االتفاقيات بين أشخاص القانون الـدولي فـي   

العديد من المجاالت اقتصادية وسياسية واجتماعية، هذه االتفاقيات التي في بعض األحيان 

تسـاؤل  قد تتعارض مع القانون الداخلي للدولة التي ارتبطت بها، مهما يؤدي إلى طرح ال

عن أي مما يطبق القاضي قانون دولته الداخلي أم المعاهدات التي ارتبطت بها دولتـه ؟،  

ومن األمثلة التي يوردها الكتاب لتوضيح هذه المسألة هو أنه إذا قامت دولـة أي دولـة   

بحجز سفينة أجنبية على أنها قد خرقت نظام مياهها اإلقليمية التي يحددها قانونها الداخلي 

ميل، في حين أن دولة السفينة متمسكة بما ينص عليه القانون الدولي الـذي   200 بمساحة

ميـل   12ميل فقط، وأن السفينة المحتجزة لم تكن قد خرقت  12يحدد المياه اإلقليمية بـ 

مما يؤدي إلى وجود تعارض بين القانون الدولي والقانون الـداخلي وبالتـالي    9المذكورة

طبق في هذه الحالة، وقد اتجه الفقه فيما يتعلق بالعالقـة بـين   طرح إشكال أي القانونين ي

القانون الدولي والقانون الداخلي اتجاهين األول يرى بثنائية القانون، وهؤالء يستندون إلى 

ما جاءت به المدرسة اإلرادية التي ترى أن أساس  القانون الدولي هو إرادة الدولـة ذات  

ي سلطة أعلى منها وال ترتبط بأي تصرف إال إذا كان السيادة التي ال يمكن أن تخضع أل

نابعا من إرادتها الخاصة وهذا يحدث عندما تدخل في عالقات مع غيرها مـن أشـخاص   

إال أن هذا الرأي وإن كان صائبا قبل التطور الـذي شـهدته العالقـات     10القانون الدولي

ن جميع مجاالت الحياة داخل الدولية في الوقت الحاضر، إذ أصبح القانون الدولي يعالج اآل

الدولة نفسها في االقتصاد، والصحة، والتعليم، ومكافحة األمراض، واألوبئـة، وحمايـة   
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البيئة، وحقوق اإلنسان وحرياته، إذ أن المواثيق الدولية المتعلقة سواءا بالحقوق السياسـية  

التي باإلضـافة   1966والمدنية لإلنسان أو الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 

إلى نصها على حق اإلنسان في تقرير المصير تعطيه كذلك حقوقا مباشرة كحـق الحيـاة   

والمساواة، وتكوين األسرة، وحق العمال في اإلضراب، وتكوين األحـزاب، والنقابـات   

هذا التطور  11إلخ...والعمل بأجر مناسب، والحق في الضمان االجتماعي والتأمين لصحي

ى الفريق الذي يقول بوحدة القانون والذي هـو امتـداد ألصـحاب المدرسـة     يؤدي بنا إل

الموضوعية التي ترى أن أساس االلتزام بالقانون الدولي يوجـد خـارج دائـرة اإلرادة    

اإلنسانية، إذ أن هناك عوامل خارجية تكسب هذا القانون قوته اإللزامية لكل المخـاطبين  

تيجة ألمر خارجي يضغط عليها وبعيد كل البعد عن بأحكامه وبالتالي فالدولة تخضع له كن

  .12إرادتها

هذا وقد تأثرت تشريعات الدول بآراء الفقهاء فيما يتعلق بموضوع العالقـة بـين   

القانون الدولي والقانون الداخلي حيث أن أغلبية دساتير الدول إن لم نقل كلها لها مواقـف  

ي، و كل ذلك سندرسه من خالل المبحثـين  من العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخل

  :التاليين 
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  نظريتي الثنائية و األحدية  :المبحث األول 

  

كما قيل لقد عبر الفقه عن موقفه من العالقة بين القانون الدولي والقانون الـداخلي  

  .نينمن خالل نظريتين أو اتجاهين األول يرى بثنائية القانونين والثاني يرى بأحدية القانو

  

  نظرية الثنائية  :المطلب األول 

  

يرجع الفضل في عرض نظرية الثنائية والدفاع عنها إلى الفقيه األلمـاني الشـهير   

"Triepel "  الذي قام بعرض أفكارها األساسية في كتبه ومحاضراته، ومن أهم أنصـارها

عنها فـي  الذي تعرض هو كذلك لعرضها والدفاع " Anzilotti"الفقيه األلماني المعروف 

، ويرى أنصارها أن العالقة بين القانون الدولي والداخلي هي عالقـة  13العديد من مؤلفاته

أي أنه ال توجد عالقة بين كل من . 14استقالل وانفصال دون أن تكون بينهما روابط تبعية

  .النظامين انطالقا من هذا الرأي

و تكرسها على المسـتوى  و أن اإلتفاقيات التي تبرزها البيئة الدولية يتم تجسيدها أ

الداخلي عن طريق نصوص صادرة عن السلطات الوطنية، و أن إدراج النصوص الدولية 

  . 15في القانون الداخلي ال يتم بطريقة آلية بل يتطلب إصدار قانون

ومن الجدير بالذكر أن ما يقول به أصحاب الثنائية يجد أساسه في ما يراه مؤسسو 

ية التي ترى أن أساس القوة اإللزامية للقانون الدولي ترتكـز  المدارس، أو المذاهب اإلراد

على إرادة الدول ذات السيادة وأصحاب هذه المدرسة اتجهوا في العصر الحـديث ثالثـة   

  :اتجاهات 

  :نظرية التقييد الذاتي لإلرادة  :الفرع األول 
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السـيادة ال   ، ومؤداها أن الدولة ذات"جلينك"قام بشرح هذه النظرية الفقيه األلماني 

تستطيع أن تخضع إرادة فوق إرادتها، ألنها بذلك تفقد كيانها واعتبارها، ولكنها تسـتطيع  

أن تقيد إرادتها بنفسها استنادا إلى سلطانها، فالدولة إذا أرادت أن تنشئ عالقات مع الدول 

إرادتها، األخرى تقيد نفسها بقواعد القانون الدولي العام، ولكن هذا التقيد يرجع إلى محض 

  .16فالقانون الدولي العام الذي تلتزم الدولة به يستمد صفته اإللزامية من إرادتها المنفردة

ومما يؤخذ على هذه النظرية ارتكازها على افتراضات مجردة ال تتفق مع المبادئ 

القانونية، إذ كيف يبنى أساس االلزام بالقانون الدولي على إرادات الدول، فـي حـين أن   

، كما أنه إذا كان االلتزام بالقانون مرجعـه إرادة  17انون الدولي هو تقييد إرادتهامهمة الق

الدولة وحدها، فمعنى ذلك أن الدولة تستطيع أن نتحلل منه متى أرادت ذلك وتعلن عزمها 

  .18على عدم الخضوع له وفي ذلك هدم لفكرة القانون الدولي العام

  

  :نظرية اإلرادة المتحدة  :الفرع الثاني 

  

وفقا لهذه النظرية فإن مصدر القانون في المقام األول هو إرادة الدول، ولكن هـذه  

اإلرادة تختلف في القانون الداخلي عن القانون الدولي، إذ اإلرادة في القانون الداخلي تنبع 

من المشرع وحده الذي يلزم األفراد بإرادته بما تملكه الدولة من سلطة وقوة في مواجهـة  

ما أن مصدر القانون في مجال العالقات الدولية هو كذلك إرادة تابعـة مـن   ك. 19األفراد

الدول، ولكن هذه اإلرادة التي يجب أن تكون ملزمة لجميع الدول ال يمكن أن تخص إرادة 

دولة واحدة، ألن اإلرادة الخاصة لدولة معينة ال يمكن أن تكون مصدر قانون ملزم لغيرها 

أي دولة بمفردها خلق قانون دولي، ومن ثم البد من إرادة  من الدول، أي ال يمكن إلرادة
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إذن فالمصدر . مشتركة تتولد عن اتحاد هذه اإلرادات الخاصة لكي تكون قادرة على ذلك

  الوحيــــد للقــــانون الــــدولي هــــو اإلرادات العامــــة لعــــدة دول 

وك فيمـا  وتجد هذه اإلرادة المتحدة في المعاهدات التي بواسطتها تقر عدة دول قاعدة للسل

فاإلرادة الواحدة ال تصلح لخلق قواعد قانونية ملزمة وحدها، وبمـا   20بينهم بصورة دائمة

أنه من خصائص القانون أن يصدر عن سلطة عليا تفوق سلطة المخاطبين به والخاضعين 

له، فإن اتحاد إرادات عدة دول أو مجموعة من الدول يشكل قوة ضاغطة تفوق إرادة أي 

جعلها خاضعة للقواعد التي شاركت في وضعها عن طريـق اتخـاذ أو   دولة بمفردها وت

ذوبان عدة إرادات منفردة في إرادة واحدة، وهذه اإلرادات المشتركة قد تكون صـريحة  

كالمعاهدات، أو ضمنية من خالل سلوك متواتر ومتتابع للدول حول موضوع معين مـن  

  . 21ية تسميه العرف الدوليمواضيع الحياة الدولية، وعندما تشعر الدول باإللزام

وبالتالي فإنه وفقا ألصحاب نظرية اإلرادات المشتركة، فإن القوة اإللزامية للقانون   

  .الدولي تقوم على اتحاد إرادات الدول ذات السيادة

ومن االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية أنه إذا كان االلتزام بالقانون مبنيا علـى    

لذي يمنعها أي هذه الدول من عدم احترام هذه اإلرادة المجتمعة إرادة الدول مجتمعة فما ا

وعدم التقيد بها متى أرادت ذلك، وإذا كان الذي يردعها عن القيام بـذلك هـو الشـعور    

كمـا أن   22.بالكرامة فما األساس الذي يقوم عليه هذا الشعور؟ وما هي حدوده ومفاهيمه؟

عارض ومؤقت إلرادات الدول إذ أنـه مهـدد    هذه اإلرادة المتحدة ليست إال نتيجة التفاق

بالزوال وذلك بمجرد تغيير إحدى هذه الدول إرادتها منما ينتج عنه تنافر بـين اإلرادات  

وتفرقها بعد أن اتحدت بينها وهو أمر غير بعيد االحتمال، بل هو األصل واتحاد اإلرادات 

لكي يكون أسـاس   23هو العارض، وبالتالي من المستحيل قبول أساس ضعيف وهش كهذا

إللزامية القانون، باإلضافة إلى ذلك إذا كانت هذه اإلرادة هي أسـاس اإللتـزام بقواعـد    
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القانون الدولي العام فما هو تفسير إلتزام الدول التي انضمت حديثا إلى المجتمع الـدولي  

  .24بهذه القواعد مع أنها لم تشترك بإرادتها في إيجادها

دات فإن البعض يرى أنها أي نظرية اإلرادة المشتركة وعلى الرغم من تلك االنتقا

ال تخلو من منطق معقول، إذ أن إرادة الدول في المجتمع الدولي المعاصر ال زالت تلعب 

دورا هاما في خلق القواعد القانونية الدولية وفي االلتزام بها فمعاهدة موسكو لحظر إجراء 

ة الواليات المتحدة األمريكيـة واالتحـاد   هي من اتحاد إراد 1963التجارب النووية لسنة 

فلو ال هما لما ظهرت إلى الوجود على الرغم مـن أن دوال عديـدة    –سابقا  –السوفييتي 

وقعت عليها فيما بعد وأصبحت معاهدة عامة ويضيف أن للفكر اإلرادي مظاهر تطبيقيـة  

رادة أساسا للقانون في العديد من الدول وخاصة النامية ألن السلطة في هذه الدول تجعل اإل

كما أن الواقع الدولي يبين أن طائفـة   25فبإرادتها تسن القانون وبها تبطله متى أرادت ذلك

من قواعد القانون الدولي تجد أساس قوتها اإللزامية في كونها تعبير عـن إرادة الـدول   

وعـة  الكبرى وهذا ما يعد ترجمة حقيقية للقول المأثور بأن القانون سياسـة القـوة فمجم  

تجـد  " حق الفيتو"القواعد القانونية الدولية التي تقرر عددا من المزايا للدول الكبرى مثل 

أساس إلزامها في فكرة القوة وكذا الحال بالنسبة لالتفاقيات المتعلقة بالحـد مـن انتشـار    

األسلحة النووية وموضوع القضاء وغيرها تنفرد الدول القوية باالتفاق على مضمونها ثم 

  . 26بفرضها على المجتمع الدوليتقوم 

هذا وألصحاب نظرية ثنائية القانون أسانيد وحجج تؤيد ما يقولون وإن كانت هـذه  

  .األسانيد والحجج وجه لها العديد من االنتقادات

  األسانيد والحجج :أوال 

  اختالف المصادر -أ
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مختلفـة إذ  يرى أنصار مدرسة الثنائية أن النظام القانون الدولي والقانون الداخلي 

أن مصدر القانون الدولي ال يمكن أن يكون إال اتفاق الدول، سواء كان صـريحا  : يرون 

في شكل معاهدة، أو ضمنيا كالعرف، أو مفترضا كالمبادئ العامة للقانون، وذلـك بحكـم   

استناد إلزامه إلى إرادة الدول المتحدة، في حين يرون أن المصـدر الرئيسـي للقـانون    

ور إال أن يكون التشريع ألنه األسلوب الذي تعبر به الدولة عن إرادتهـا  الداخلي ال يتص

المنفردة التي تعتبر عند أنصار هذه النظرية هي أساس ما يتمتع به هـذا القـانون مـن    

، فالقانون الداخلي حسب هؤالء يصدر عن اإلرادة المنفردة للدولة بينمـا يصـدر   27إلزام

  .28لعدة دول القانون الدولي عن اإلرادة المشتركة

  

  :إختالف الموضوع واألشخاص المخاطبين  -ب

إن اختالف أشخاص القانون الدولي والداخلي من الحجج التي يحتج بها أصـحاب  

الثنائية إذ يرون، أن أشخاص القانون الدولي هم الدول، وغيرها من األشـخاص الدوليـة   

، وهذا االختالف فـي  29فرادكالمنظمات الدولية مثال، أما أشخاص القانون الداخلي فهم األ

األشخاص المخاطبين بكل من القانونين يترتب عنه اختالف آخر تابع له وهـو اخـتالف   

بطبيعة قواعد كل من النظامين، وما تنصب على تنظيمه من عالقات، فإذا كانت قواعـد  

 القانون الداخلي تهتم بتنظيم عالقات األفراد بعضهم ببعض، فإن القانون الدولي ال يهـتم 

  .30بعالقات األفراد إال نادرا نظرا الهتمام أغلبية قواعده بتنظيم العالقات ما بين الدول

  

  

  :اختالف البناء القانوني  -ج
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إذا كان القانون الداخلي يتميز بوجود مجموعة من األجهزة التي تقوم بسن القانون، 

بها أن تقـوم   وسلطات تكفل احترامه، وهذه األجهزة والسلطات تتمتع بصالحيات تستطيع

بمهمتها وليس تجاوزا للحقيقة إن تم تلخيص هذه األدوار في أن هذه السلطات تجعل مـن  

استخدام القوة عملية منظمة فلم يعد الشخص أو المجني عليه هو المنوط بانتزاع حقـوقهم  

وإنما أصبحت تلك السلطات، واألجهزة المنظمة هي التي تناط بها تلك المهمة ولعل هـذا  

  .31يعطي مفهوم االلتزام للقاعدة القانونيةهو ما 

فإن النظام الدولي ينعدم فيه وجود مشرع يبين قواعده وسلطة عامة تفرض علـى  

الدول احترامه بالقوة عند الحاجة، وقضاء كما هو معروف يطبق األحكام عندما تلجأ إليه 

مة العدل الدوليـة  الدول لحل المنازعات بينها فقواعده ال تقترن بجزاء مادي، كما أن محك

ليست عندها صالحية القضاء في كل المنازعات الدولية، ألن كل دولة في الواقـع هـي   

حاكم قضيتها خاصة الدول الكبيرة، بل أن قرارات هذه المحكمة ليست لها صفة اإللتـزام  

وكذا فإن قرارات هذه المحكمة ال توجد سلطة لتنفيذها وتاريخ العالقات الدوليـة ملـيء   

ت التي تم فيها خرق قواعد هذا القـانون مـن قبـل دول مختلفـة دون أن تنـال      بالحاال

  .32الجزاء

  

  النتائج المترتبة عن نظرية الثنائية :ثانيا 

  

  :لقد ترتب عن نظرية ثنائية القانون نتائج هي كالتالي 

استقالل كل من القانونين عن اآلخر بقواعده من حيث الشكل والموضوع، إذ من حيث  -أ

وع الدولة هي التي تقوم بإنشاء القانون الدولي وذلك باتفاقها مع دول أخرى مـن  الموض

حيث أنها تنشئ قانونها الداخلي بإرادتها المنفردة وكل دولة عليها أن تحتـرم التزاماتهـا   

الدولية، وهي تقوم بوضع قانونها الداخلي وإن لم تفعل ذلك، كأن تصـدر مـثال قـانون    
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ة، فهذا األمر ال يترتب عليه بطالن ذلك القانون بـل ينفـذ هـذا    يخالف التزاماتها الدولي

القانون داخل الدولة وفي نفس الوقت تتحمل هي أي الدولة تبعات ذلـك وذلـك بتحملهـا    

أما من حيث الشكل فلكـي تكـون   . 33المسؤولية الدولية جزاء مخالفتها اللتزاماتها الدولية

طني البد أن تتحول إلى قاعدة من قواعـده، إذ  القاعدة الدولية نافذة في محيط القانون الو

يمكن تثبيتها أو تعديلها أو حتى إلغاؤها بقاعدة داخلية أخرى مع إمكانية إعالن مسـؤولية  

، أي حالة اإللغاء، كما أنه ال يمكن أن تكتسب القـوانين  34الدولة كذلك في الحالة األخيرة

دولية وذلك بتحويلها وفق اإلجـراءات  الداخلية قوة اإللزام الدولي إال إذا أصبحت قواعد 

  .35المتبعة في إصدار القواعد القانونية الدولية

  

عدم التنازع بين قواعد القانون الدولي والقانون الداخلي، وذلك الستقاللية كل منهمـا   -ب

عن اآلخر في مجال انطباقه، وكذا كون كل من القانونين يفتقد إلى وصف القـانون فـي   

، فليس للقانون الداخلي بوصفه قانونا داخليا أي سلطان أو أثـر فـي   مجال انطباق اآلخر

  . 36دائرة القانون الدولي كما أنه ليس للقانون الدولي أي أثر في دائرة القانون الداخلي

إال أن من المهم اإلشارة أنه إن كان التنازع غير متصور بين القانونية فقد تحـدث    

أحد القانونين لآلخر لحل مسألة وفقا لقواعـد القـانون   أن يحيل : بينهما اإلحالة، ومعناها 

الذي تمت اإلحالة إليه، وذلك اعتبارا أن تلك المسألة تدخل في محيط سلطان هذا القـانون  

، فمثال قـد يحيـل   37وحده وبالتالي يجب أن تحل وفقا ألحكامه هو وداخل نطاقه الخاص

المالحة األجنبية فـي ميـاه الدولـة     القانون الدولي على القانون الداخلي كأن ينظم األول

اإلقليمية وذلك دون أن يحدد األجنبي أو الوطني من المراكب، فهو بذلك يحيل إلى القانون 

                                                 
  .57-56عصام العطية، مرجع سابق، ص  - 33
، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، الكتاب للنشـر والتوزيـع،   1990أحمد سرحال، قانون العالقات الدولية، . د - 34

  .34-33الطبعة األولى، ص 
 .105-104محمد سامي عبد الحميد أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص . د - 35
  .105مصطفى سالمة حسين، مرجع سابق، ص . محمد سامي عبد الحميد، د. د - 36
 

  .105محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص  - 37



، وكذلك قـد يحـدد القـانون    38الداخلي للدولة ليبين المركب التابع للدولة واألجنبي عنها

  .39ر أجنبياالدولي حقوق األجانب ويترك للقانون الوطني أمر الفصل فيمن يعتب

هذا وقد يحيل القانون الداخلي إلى القانون الدولي، ومثال ذلك لو أعطـي القـانون   

الداخلي الممثلين الدبلوماسيين من الضرائب وترك للقانون الدولي تعيين البعثة التي تستفيد 

، وكذلك من أمثلة إحالة القانون الداخلي إلى القانون الدولي أن يتنـاول  40من هذا اإلعفاء

  ذا األخير حالة الحرب بالنص لينظم شـؤونا داخليـة تنشـأ عنهـا، أو تتصـل بهـا       ه

أو يذكر المهربات الحربية، ويوقع العقوبة على من يقوم بها، فهو في هذه الحالتين يحيـل  

إلى القانون الدولي لتحديد حالة الحرب وموعد بدأها وانتهاءها وبيـان مـا يعتبـر مـن     

  .41بر كذلكالمهربات الحربية وما ال يعت

وإذا كانت اإلحالة من األمور التي تقع بين القانون الدولي والداخلي كما تم بيانـه  

فقد يحدث بينهما االستقبال كذلك، والمقصود باإلستقبال هو أن يستقبل المشـرع الـوطني   

قواعد القانون الدولي، عن طريق تشريع صادر عن البرلمان يحول بموجبه قواعد القانون 

جزء من قواعد القانون الوطني، وبالتالي يطبقها القاضي الوطني باعتبارهـا   الدولي إلى

قواعد داخلية، ومثال ذلك إبرام الدولة معاهدة ثنائية أو جماعية وتقوم الحكومة بعـرض  

هذه المعاهدة على البرلمان، والذي يصدر قانون باستقبال هذه المعاهدة واعتبارها جـزءا  

الصورة العادية الستقبال وإدماج قواعد القانون الدولي فـي   من التشريعات الوطنية، وهي

القانون الداخلي للدولة وهي تقتصر على معاهدات معينة وحسب رغبة المشرع الـداخلي  

  .42والسلطة التنفيذية للدولة

إال أن هذه ليست الصورة الوحيدة الستقبال قواعد القانون الدولي من قبل القـانون  

إدماج لقواعد القانون الدولي بشكل صريح من قبل القانون الداخلي  الداخلي فقد يكون هناك

ويكون ذلك بنص صريح بموجبه تكون قواعد القانون الدولي جزء من قواعـد القـانون   
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بأن الدستور "من دستور الواليات المتحدة األمريكية الذي يقضي ) 6(الداخلي كنص المادة 

، 43..."الواليات المتحدة تعد القانون العلى للدولةوجميع المعاهدات التي أبرمتها أو تبرمها 

المعاهدات "والتي تنص على أن  1971من الدستور المصري لسنة  151وكذا نص المادة 

  .44"تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها

وهذا يؤدي إلى أن أي تغيير في قواعد القانون الدولي يؤدي فورا إلى تعديل فـي  

انون الداخلي، ويكون لها أثر في الداخل دون الحاجة إلى صدور نظام يدمجها أو قواعد الق

  . 45إجراءات محددة وبذلك يكون هناك تطابق كامال

وتحديدا في  1947ومن أمثلة ذلك ما نص عليه دستور إيطاليا الصادر في ديسمبر 

نون الـدولي  النظام القانوني اإليطالي يطابق نفسه مـع قواعـد القـا   "على أن  10مادته 

  .46"المعترف بها عامة

  

  االنتقادات الموجهة للنظرية :ثالثا 

  

  :وجهت إلى نظرية ثنائية القانون عدة انتقادات أهمها 

فيما يتعلق باختالف مصادر كل من القوانين، فإن هذه الحجة تخلط بين أصل القاعدة  -1

يا أو داخليا ليس مـن خلـق   القانونية وعوامل التعبير عنها، كما أن القانون سواء كان دول

الدولة بل هو نتاج الحياة االجتماعية، والفرق الموجود بين القـانون الـدولي والقـانون    

الداخلي يتمثل في طريقة التعبير عن القانونين، إذ يعبر بالمعاهدات في القـانون الـدولي   

لفصل نهائيـا  وفي القانون الداخلي بالتشريع، واالختالف في طريقة التعبير ال يؤدي إلى ا

  .47بين القانونين
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أما فيما يخص حجة اختالف األشخاص المخاطبين بكل من القانونين يالحظ الناقدون  -2

أن القانون الدولي وإن كان يخاطب مباشرة الدول، إال أنه في الواقع ال يخاطب في نهاية 

ال قانوني مثلها في األمر إال األفراد، ألن الدولة ليست كائنا موجودا بذاته ولكنها مجرد خي

ذلك مثل كل األشخاص االعتباريين الهدف منه إضفاء وصف الشخص الواحـد المتميـز   

هذا من ناحية ومن . 48على مجموعة األفراد المرتبطين بإقليم معين إرتباط سيادة وانتماء

ناحية أخرى نجد في كل قانون قواعد قانونية تخاطب أفرادا مختلفين، ومثال ذلك انقسـام  

نون الداخلي إلى خاص وعام وتخاطب قواعد هذا القانون أشخاص القانون العام وكـذا  القا

  .49الدولة كما تخاطب أشخاص القانون الخاص

  

هذا ويالحظ بخصوص حجية اختالف البنيان القانوني لكـل مـن القـانون الـدولي      -3

ة النمـو  والداخلي أن هذا االختالف ليس اختالف طبيعة بالقدر الذي هو اختالف في درج

والتطور بين القانونين اللذان هما من طبيعة واحدة يرجع أحدهما إلى آالف السنين بينما ال 

  يبلغ اآلخر من العمر غير سنوات معدودة، والواقع أن جوهر النظـامين متماثـل، وفـي    

الحقيقة فإن وجود القانون ووضعيته ال يمسها تخلف األجهزة المتخصصـة فـي وضـع    

لجزاء على المخل بها ومما هو مسلم به أن المجتمع الـدولي المعاصـر   القاعدة وتوقيع ا

عرف أجهزة قضائية متخصصة وإن لم تصل في تطورها إلى ما وصلت إليه األجهـزة  

الداخلية، كما أن الدول الكبرى المسيطرة تقوم بتوقيع الجزاء على المخل بقواعد القـانون  

ه القواعد، وإن كان هناك اخـتالف فـي   الملزمة للدول، في حين هي كذلك التي تضع هذ

صور الجزاء وكذا أساليب توقيعه عما عليه الحال فـي المجتمعـات الداخليـة، وهـذا     

االختالف ال يمس جوهر الجزاء نفسه وحقيقة توافره، ولهذه الطائفة من الدول أسـاليبها  

وب إحداها أو قـد  المتعددة والمتنوعة فقد تقوم بتوقيع هذا الجزاء بنفسها مجتمعة، أو قد تن

تتولى تطبيقه غير مباشرة من خالل إحدى المنظمات الدولية الخاضعة لسيطرتها، بل أنها 
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قد تدفع إحدى الدول األخرى غير العظمى إلى توقيع الجزاء على دولة مثلها أي صغيرة 

  .50دون تظهر هي أي الدولة العظيمة بنفسها

  

النظرية االنتقاد الذي وجه لها فيما يتعلق ومن بين االنتقادات كذلك التي وجهت لهذه  -4

بامتثال المحاكم الوطنية في معظم الدول لقانونها الداخلي حتى وإن قام التعـارض بـين   

أحكام القانون الدولي، إذ يرى المنتقدون لهذه الحجة أن تطبيق المحاكم لقاعدة معينة دون 

الضرورة انتفاء الصـلة مـا بـين    ما اعتبار للتناقض القائم بينها وقاعدة أخرى ال يعني ب

القاعدتين، كما ال يعني علوها عليها فعلو القاعدة الدستورية على القواعد التشريعية يعتبر 

من المسلم به، باإلضافة إلى أن الصلة بينهما وثيقة، إذ ال يجوز للمشرع إصدار قواعـد  

ابت أن القضاء فـي  تتعارض والدستور ما عدى في الدساتير المرنة، ومع هذا فإنه من الث

عدة دول ال يملك اختصاص مراقبة دستورية القوانين، مما ينتج عنه أنه على القاضي أن 

يطبق التشريع الساري ولو تعارض في مضمونه مع أحكام الدستور، ورغم ذلك لم يقـل  

 أي فقيه بأن الدستور ال يعلو التشريعات أو بانتقاء العالقة بين قواعده والقواعد التشريعية

األخرى، هذا باإلضافة إلى أن بعض التشريعات قد تمنع علـى القضـاء سـلطة إلغـاء     

القرارات اإلدارية غير المشروعة، وهذا الوضع لم يؤثر في استقرار الفقه اإلداري علـى  

  .51القول بعلو التشريع على الالئحة عموما وبقيام صلة التدرج بينهما

ن قيام المحاكم الوطنية بتطبيق قانونها هذا ويرى الدكتور محمد سامي عبد الحميد أ

ولو تعارضت أحكامه مع أحكام القانون الدولي العام، ال يعني انقطاع الصلة بين القانونين 

أو أن القانون الدولي ال يعلو على القانون الداخلي، وإنما هو من األمور المرتبطة بحدود 

م االختصاص ببحث مدى تمشى االختصاص المألوف لهذه المحاكم، إذ األصل فيها هو عد

قوانين الدولة مع أحكام القانون الدولي العام، كما أن األصـل فـي بعضـها هـو عـدم      
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االختصاص ببحث دستورية القوانين فالمسألة هي مسألة اختصاص ال ينبغـي للمحـاكم   

  .52تجاوزه، وليست مسألة قيام أو عدم وجود صلة بين القانونين

القانون ترى أن هناك نظامين قانونيين منفصلين عـن  هذا وإذا كانت نظرية ثنائية 

بعضهما وجاؤو على ذلك بعدة حجج ذكرت من قبل، كاختالف المصادر واختالف البنيان 

إلخ وهي حجج تعرضت كلها النتقادات فإنه قد ظهـرت مدرسـة   ...واختالف األشخاص

  .فقهية أخرى وهي مدرسة األحدية

  

  ننظرية وحدة القانو :الثاني  مطلبال

  

الذي يرى أنه ال يمكن أن يكون هناك تناقض " كلسن"من أهم أصحاب هذه النظرية 

، ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن النظام القانوني بكل 53بين القواعد الدولية والداخلية

، أن القانون الدولي جزء من النظام الداخلي للدولـة  54فروعه يشكل وحدة ال تقبل التجزئة

  . 55تها مع الدول األخرىيختص بتنسيق عالقا

ومن المهم القول هنا أن هذه النظرية تجد جذورها في النظريات الموضوعية، هذه 

النظريات التي تبحث في أساس القانون خارج نطاق اإلرادة على اعتبار أن التقيد بقاعـدة  

ما هو نتيجة عوامل خارجية مستقلة عن إرادة من يخضعون لهـذه القاعـدة وإن كـان    

ذه النظريات حول أي العوامل الخارجية هو األساس الذي يسند إليـه القـانون   أصحاب ه

  .56الدولي ويكتسب منه صفته اإللزامية

  

  :نظرية القاعدة األساسية  :الفرع األول 

  

                                                 
  .112أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص  محمد سامي عبد الحميد،. د - 52
 

53  -  Jean Combacau, Serge, Droit international public, 2ème édition, 1996, p.183. 
  

 .34، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1974حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم،  - 54
  .34، الدار الجامعية، بدون ذكر الطبعة، ص 1999انون الدولي العام، سنة محمد المجذوب، الوسيط في الق - 55
  .107عبد الواحد الناصر، مرجع سبق ذكره، ص  - 56



ترى أن أساس القوة اإللزامية للقانون الدولي تقوم على أساس أن وجـود قاعـدة   

تقرها وتكسبها الصفة اإللزاميـة، فالقواعـد    قانونية يرجع إلى وجود قاعدة قانونية أخرى

القانونية وفقا لهذه النظرية هي عبارة عن قواعد متراتبة ومتدرجة في درجـات بعضـها   

فوق بعض في بناء قانوني شبيه بالهرم، وهذا الهرم عمالقا ومعكوسا ووفقا لهذا التـدرج  

نها وبالعكس فهذه القاعـدة  الهرمي، فإن كل قاعدة تستمد قوتها اإللزامية من قاعدة أعلى م

ما لم تكن هي األخيرة في أسفل التدرج فإنها تمنح القوة اإللزامية للقاعدة األدنـى منهـا،   

وهكذا حتى نصل صعودا إلى قمة البناء القانوني فنجد القاعدة العليا أو األساسية التي هي 

نونية، وهذه القاعـدة  أساس هذا النظام كله ومصدر القوة اإللزامية لما عداها من قواعد قا

  مفترضة وال تستمد وجودهـا مـن مصـدر آخـر وهـي أسـاس النظـام القـانوني         

القاعدة العرفية التي تستخدم كأساس لكل مـا  . الدولي وهي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

عداها من القواعد األخرى، وهي بالتالي أساس القوة اإللزامية للقانون الدولي وما عـداها  

  .57نها ويدين بالوالء لهافهو أقل م

ووجهت لهذه النظرية عدة انتقادات منها أنه من غير المقبول من الناحية العينيـة  

إدخال القواعد القانونية العامة مع التطبيقات الخاصة في بناء واحد، فالفارق بين القاعـدة  

لتي تقـرر  والتطبيق ليس فارق في الدرجة فقط وإنما فارق في الطبيعة أيضا، إذ القاعدة ا

أن العقد شريعة المتعاقدين هي قاعدة قانونية عامة وتختلف في طبيعتهـا عـن اإللتـزام    

الناشئ عن عقد معين بالذات بين طرفي هذا العقد ومن الصعب التسليم أن كل االلتزامات 

الواقعة على عاتق األفراد في المجتمع هي بمثابة قاعدة قانونية، كما أنـه مـن الصـعب    

مصادر اإللتزام مصادر للقانون في نفس الوقت وإال كان من الممكن اعتبـار   التسليم بأن

العمل غير المشروع الذي يلزم من ارتكبه بتعويض الذي أصاب الغيـر مصـدرا مـن    

  .58مصادر القانون أيضا
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ومن االنتقادات كذلك التي وجهت لهذه النظرية أنها تقوم على االفتراض لمناقشـة  

  .59القانون الدولي وهذا االفتراض تصوري وليس قانوني القوة اإللزامية لقواعد

  

  :النظرية االجتماعية  :الفرع الثاني 

  

وهي تنطلق من حقيقة أنـه بـين   " جورج سل"و" دوجي"من أنصار هذه النظرية 

األفراد يوجد نوع من االعتماد المتبادل اسمه التضامن االجتماعي، هذا النظـام ينطـوي   

مى القواعد االجتماعية الالزمة لحيـاة الجماعـة، ويتحـدد    على بعض قواعد السلوك تس

مضمون ومحتوى هذه القاعدة وفقا للتجربة والمالحظة والضرورات االجتماعية فالقانون 

مؤسس على ضرورات اجتماعية ويشتق محتواه وصفته اإللزامية فالتضامن هـو الـذي   

  ه القاعـدة قيمـة   يحدد محتوى القاعدة ومبدئها فـي نفـس الوقـت، إال أن قيمـة هـذ     

نسبية ومرتبطة بالحالة الراهنة للتضامن االجتماعي، وتكشف التجربة عن ضرورة القاعدة 

االجتماعية كقانون حيوي للفرد هذا الفرد الذي هو ملزم بها وهي قانون العمل في التنظيم 

االجتماعي والفرد ما هو إال عنصر من عناصر هذا التنظيم وخاضع في نفـس الوقـت   

  .60نهلقانو

إذن القانون حسب أصحاب النظرية االجتماعية هو عبارة عن حدث اجتماعي ينشأ   

عن ظروف الحياة في المجتمع، وبفرض تلقائيا على أفراده باعتبار هذا الحدث ضـرورة  

من ضرورات الحياة ونتيجة حتمية للتضامن بين أعضاء كل مجتمع، وبناءا عليـه تنشـأ   

ل قواعد أي قانون نتيجة حاجة المجتمع الدولي لها وتصبح قواعد القانون الدولي مثلها مث

ملزمة نتيجة الشعور العام للدول بحتميتها حتى يتمكن هذا المجتمع من تحقيـق أهدافـه،   

ومن هنا ال يعتبر أصحاب هذا المذهب دور المشرع في القانون الدولي أو الـداخلي دور  
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قواعد اجتماعية تنشأ وتطور حسب  من يخلف القاعدة القانونية وإنما دور من يكشف عن

  .61حاجة المجتمع ومن تلقاء نفسها

وأخذ على هذه النظرية أن أساس القانون الدولي ال يمكن أن يكون في التضـامن    

، إذ أن هذه النظريـة  62االجتماعي ألن وجود الجماعة اإلنسانية سابق على وجود القانون

تصلح ألن تكون أساسا له ولقوته اإللزامية تصلح ألن تكون سببا لوجود القانون ولكنها ال 

وإلجبار الجماعة التي وجدت قبله، كما أنها تعترف للفرد بدور مبالغ فيه إلى أكبر حـد،  

وهو ما يتناقض مع الواقع إذ أن الدور األكبر تلعبه الدولة في النظام الدولي المعاصـر،  

ا فال يكون الفرد راضيا عنهـا،  والفرد ال يتحرك إال من خالل الدولة والقيود التي تفرضه

وهنا ينعدم دور الفرد تماما، باإلضافة إلى أن التضامن في حد ذاته ليس له قيمة قانونية، 

قد يكون تضامنا سيئا، وقد يكون تضامنا حسنا، ومن أمثلة التضـامن السـيئ تضـامن    

ال اللصوص وقطاع الطرق وعصابات المافيا وتجار المخدرات، وهي صور من التضامن 

تخدم المجتمع الدولي بل تؤذيه، ولكن تضامنها هذا ال يؤدي إلى تأسـيس قـانون يخـدم    

مصالح الجماعة، وبالتالي فإن القبول بفكرة التضامن كأساس للقانون أمر مستحيل ألنـه  

يؤدي إلى مطالبة المافيا وتجار المخدرات االعتراف بشرعيتها وحـق المحافظـة علـى    

  .63ها كل الحق في الدفاع عن مصالحهاوجودها باعتبارها جماعة ل

هذا ومن المهم أن نشير إلى أن أصحاب نظرية أحدية القـانون اختلفـوا فـي أي    

القانونين يسمو على اآلخر ولذا انقسموا إلى فريقين األول يقول بسـمو القـانون الـدولي    

  .والثاني يقول بسمو القانون الداخلي وأن هذه النظرية وجهت لها انتقادات

  

  

  

  

  :الوحدة مع سمو القانون الدولي  :أوال 
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يرى القائلون بالوحدة مع سمو القانون الدولي أن القانون الداخلي ينبثق عن القانون 

الدولي، إذ أن القانون هو بمثابة نظام قانوني يعلو تسلسليا النظام الداخلي، وطبقا لـذلك ال  

ألسمى أي القانون الدولي واآلخـر  نكون أمام نظامين مستقلين، وإنما قانونين أحدهما هو ا

تابع له وهو القانون الداخلي وهذا األخير منبثق عن األول وموضوع تحت سلطة حسبهم، 

ــن األول،    ــادر عـ ــويض صـ ــتقاق أو تفـ ــه اشـ ــى كونـ ــافة إلـ   باإلضـ

  . 64أي القانون الدولي

الذين يقوالن بسمو القانون الـدولي  " ديجي"و" كلسن"ومن بين أصحاب هذا الرأي 

الفروع األخرى، وسندهم في ذلك أنه القانون الذي يعني ببيان الجماعات الدولية، أي على 

الدول المستقلة المتحضرة، وتعيين اختصاص كل منها، والدولة عنـدما تمـارس عمليـة    

إصدار القوانين الداخلية فإنها تقوم بذلك بتفويض من القانون الدولي ورأي هؤالء يعطـي  

بين النظم القانونية األخرى، مما يؤدي أنه في حالة تعارض حكم الصدارة للقانون الدولي 

، فهم ينطلقون فـي تشـبيه   65دولي مع حكم داخلي تكون األولوية للحكم القانوني الدولي

العالقة بين القانون الدولي والداخلي من مقارنة ما عليه الحال بـين الدولـة الفيدراليـة    

ه في حالة التعارض بين القانون الفيدرالي وقـانون  والواليات الداخلية في تكوينها، فكما أن

إحدى تلك الواليات تكون األولوية لقانون الدولة الفيدرالي، فكذلك الحال بالنسبة للعالقـة  

  .66بين القانون الدولي والداخلي

  

  

  

  

  الوحدة مع سمو القانون الداخلي :ثانيا 
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لي، فإن أصـحاب هـذا   إذا كان أصحاب الرأي السابق يقولون بسمو القانون الدو

الرأي يرون أنه في حالة وجود تعارض بين القانون الدولي والداخلي، فإن السمو يكـون  

للقانون الداخلي، وكذا في حالة بحث األساس القانوني لكل منهما وحجتهم فـي ذلـك أن   

دستور الدولة هو الذي يحدد سلطاتها واختصاصاتها، ليس فقط على الصـعيد الـداخلي،   

  ضا على الصعيد الدولي، وذلك في عالقاتهـا مـع أعضـاء المجتمـع الـدولي،      وإنما أي

أي إبرام المعاهدات الدولية وأسس العالقات الدولية التي تقيمها الدولة، مما يعني حسـب  

  أصحاب هذا الرأي أن القانون الدولي يعتمد في النهاية على قواعـد القـانون الـداخلي،    

  . 67لفرع يتبع األصلأو هو متفرع عنها والمعروف أن ا

كما يرون أنه ال توجد سلطة فوق سلطة الدولة إذ أن كل دولة تقـرر التزاماتهـا   

  . 68الدولية بكل حرية وتبقى مبدئيا الحكم الوحيد لطريقة تنفيذ هذه االلتزامات

هذا باإلضافة إلى قولهم أن القانون الداخلي أسبق في الظهور تاريخيا من القـانون  

ي ال يمكن إال أن يكون األسمى، وله األولوية في إطار التسلسل الهرمـي،  الدولي، وبالتال

حتى أن بعضهم وصل به األمر إلى رفض وجود القانون الدولي على هذا األسـاس ألن  

العالقات بين الدول عندهم تخضع لنفس مبادئ القانون الوطني وهذا الموقف تمسـك بـه   

والهدف من هذا التمسك سياسـي   –كر الشيوعي قبل انهيار الف –الفقه السوفياتي وأتباعه 

محض ارتكز على بعض المبررات السياسية والتي في مقدمتها مبدأ سيادة الدولـة فـي   

  .تصرفاتها الخارجية وحرية إرادتها

  

  

  

  

  

  :االنتقادات  :ثالثا 
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  :لقد وجه لهذه النظرية انتقادات منها 

  

الذي يقول باشتقاق القانون الداخلي مـن   أنها تتعارض مع الحقيقة التاريخية فاالتجاه -1

القانون الدولي يتناقض مع وقائع التاريخ وال يمكن األخذ بـه، إال إذا أثبـت أن قـانون    

الشعوب كان موجودا منذ بداية البشرية، والواقع أن الحقيقة تخالف ذلك وتؤكد أن القانون 

  .69الداخلي كان له السبق في الظهور

  

دولة على اختالفها تستمد سلطاتها من القانون الداخلي وتتقيد بـه  إن السلطات داخل ال -2

كما أن القاضي ال يملك أن يحكم إال وفقا للقانون الصادر عن دولته، وأنه ال يطبق قواعد 

  .70القانون الدولي إال في الحدود التي يسمح بها قانونه الوطني

  

وحدة وأصل واحد يقوم بينهـا  يعتبر خروج عن المنطق أن نظامين قانونيين ينتميان ل -3

  .71تعارض أحيانا

  

هذا باإلضافة إلى أن إلغاء أو تعديل قاعدة من قواعد القانون الـداخلي ال يمكـن أن    -4

يحدث إال بنفس الطريق الذي أنشأت بمقتضاه هذه القاعدة، أي بإصـدار تشـريع بـذلك    

  .72اإللغاء أو التعديل

نائية القانون الدولي والـداخلي فـإن   هذا وعلى الرغم من الخالف حول أحدية أو ث

  :هناك نقاط اتصال بين القانونين وكذا نقاط اختالف هي 

  

  :نقاط االتصال بين القانونين  -1
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أن القاضي الوطني يطبق قواعد القانون الدولي العام في المسائل التي تعرض عليه  -

يترتب على هذا  ويتناولها هذا القانون ولم يتعرض لها قانونه الوطني طالما أنه ال

  .73التطبيق إخالل بنص قانونه أي القاضي الداخلي

أنه إذا كان هناك تعارض بين القانون الداخلي والقانون الـدولي وأخلـت الدولـة     -

بقواعد هذا األخير نتيجة لذلك، فإن الدولة تكون مسؤولة دوليا عن هـذا اإلخـالل   

عاتها وقواعـد القـانون   ولتحاشي هذه المسؤولية، فإن بعض الدول تنسق بين تشري

 .74الدولي العام

كما أن بعض الدول تضمن قوانينها الداخلية الكثير من القواعد الدولية، مثال ذلـك   -

قوانين إنجلترا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية وإيطاليا التي في قوانينها توجد 

كام التي تكفـل  القواعد الخاصة بامتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين واألح

مراعات قواعد الحياد وقت الحرب، واألصول التي على القـوات العسـكرية أن   

 .75تسير عليها وغير ذلك

  

 :نقاط االختالف بين القانونين  - 2

أن القانون الدولي العام ال يستطيع بحكم وجوده أن يلغي قاعـدة قانونيـة داخليـة     -

ل عـن طريـق اإلجـراءات    تتعارض معه، وإنما يحصل هذا اإللغاء أو التعـدي 

 .76التشريعية التي يقضي بها قانون الدولة الداخلي

القاضي الوطني يقوم بتطبيق نصوص القانون الداخلي لبلده قبل غيره، وإذا حصل  -

أن تعارض أحد هذه النصوص مع قاعدة دولية طبق القاضي النص الداخلي رغـم  

ك إذا ترتب عليه مسـاس  تعارضه مع القانون الدولي، في حين تسأل الدولة عن ذل

 .77بحقوق دول أخرى
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من الممكن أن تقوم السلطة الحاكمة بإلغاء أو تعديل قاعدة قانونية داخلية إال أنها ال  -

تستطيع أن تعدل أو تلغي قاعدة من قواعد القانون الدولي العام إال إذا رضيت بذلك 

 .78الدول التي اتفقت على تطبيق هذه القاعدة

الفقهية حول العالقة بين القانون الدولي والداخلي والتـي تـم   هذه إذن هي اآلراء 

عرضها في نظريتي الثنائية التي يقول أصحابها بثنائية القانونين ونظرية األحديـة التـي   

  .يقول أصحابها بوحدة القانونين مع الخالف حول سمو أحدهما على اآلخر

اهما على األخـرى  فيما يتعلق بترجيح إحد 79هاتين النظريتين يرى أحمد سرحال

إلى القبول واألخذ بنظرية وحدة القانون، إذ ال يمكن حسبه اإلقرار برفعة القانون الوطني 

وبالتالي سمو المجتمع الداخلي على الدولي وإعطاء األولوية للدول، ألن ذلك يعني السير 

 نحو مجتمع الفوضى والتنافر في ظل غياب اإلطار التنظيمي، ويضيف أن األمـل يتقـدم  

بالبشرية وانتظامها في مجتمع دولي تكاملي يجب أن ال يفقد، ولتحقيق هذا األمل يرى أن 

الحل الوحيد هو القبول بأولوية القانون الدولي وفي النهاية يرى أن مثـل هـذا الموقـف    

يجاري العقل والمصلحة االجتماعية، ويتساءل أنه أليس مـن المنطقـي تقـديم مصـلحة     

  ولية على مصلحة كل فرد من أفرادها أي الدول؟الجماعة أي الجماعة الد

وهو نفس ما قال به الدكتور علي إبراهيم الذي يرى أن نظرية وحدة القانون مـع  

سمو القانون الدولي اكتسبت شهرة كبيرة خالل الفترة التي تلت الحرب العالمية األولـى،  

القـانون الـدولي لعـالج    بل وزادت هذه الشهرة أكثر بعد الحرب العالمية الثانية وامتداد 

الكثير من المشاكل التي كانت مقصورة على القانون الداخلي ويضيف أنه كمـا تخضـع   

الدولة في نشاطها الداخلي للقانون الداخلي يجب عليها الخضوع للقانون الـدولي عنـدما   

يكون هذا القانون واجب التطبيق في المجال الداخلي، ألنه يعتبر نشاط قانوني مثله مثـل  

شاطها اآلخر الخاضع للقانون الداخلي وعندما تتعارض قاعدتان متصارعتان من أجـل  ن

حكم موضوع واحد، أو عالقة واحدة يجب تغليب قاعدة القانون الدولي وإعطائها األولوية 

على غيرها من القواعد الوطنية حتى ال تترتب مسؤوليتها الدولية، وحتى ال يكون التخفي 
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داخلي وسيلة سهلة للتنصل والتخلص من االلتزامات الناشـئة عـن   وراء أحكام القانون ال

في المجال الخارجي، أي في دائرة الجماعة الدولية التي تسـمى إليهـا بحكـم    " نشاطها"

  .80عضويتها في تلك الجماعة

 27وفي األخير نشير إلى موقف اتفاقيتي أفينا لقانون المعاهدات إذ نصت المـادة  

، ال يجوز لطرف 46مع عدم اإلخالل بنص المادة "على أنه  1969من اتفاقية أفينا لسنة 

   81"من معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة

ومن نص المادة يبين أن الدول ال يمكنها أن تـتحجج بالقـانون الـداخلي للدولـة      

العام وهو قيد مؤسس علـى   إخاللها بالقانون الدولي بل أنها مقيدة باحترام القانون الدولي

  .82قاعدة ثابتة هي سمو القانون الدولي على القانون الداخلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النظام الداخلي الموريتانيمكانة المعاهدات في  :المبحث الثاني 
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عادة ما تقوم الدول بتحديد مكانة معينة للمعاهدات من قواعدها القانونية سواء كانت   

قواعد عادية، إذ أنه قد يحدث تعارض أو تنازع بـين المعاهـدة    تلك القواعد دستورية أو

المصادق عليها من قبل الدولة وقانونها الداخلي، والحل هو أن يحـدد المشـرع مكانـة    

المعاهدة من القواعد الداخلية لتالقي ذلك النزاع ولذلك وضع الدستور الموريتاني مكانـة  

  .الدستورية أو من القواعد العاديةمعينة للمعاهدات الدولية سواءا من القواعد 

  .كما سنتعرض في المطلب الثالث لمكانة المعاهدات ذات الشكل المبسط  

  

  يةمكانة المعاهدات من القواعد الدستور :المطلب األول 

  

يرى بعض الكتاب أن القانون الدولي يسمو على القانون الدستوري، ومن ثم علـى    

وإن تطلب األمر مخالفة دستورها، أو تكييفه حسب تلـك  . الدولة أن تلتزم بالقانون الدولي

القواعد، إال أن هذا الرأي منتقد بشدة على المستوى الفقهي، إذ نجد أغلب الدساتير هـي  

ومن هذه الدسـاتير دسـتوري موريتانيـا لسـنتي     . 83التي تحدد عالقتها بالقانون الدولي

مكانة المعاهدات في المـادة   ، إذ أن المشرع الموريتاني وإن كان لم يحسم1961-1991

للمعاهـدات أو االتفاقيـات المصـدقة أو    "، والتي تنص على أن 1991من دستور ) 80(

الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين، وذلك فور نشرها، شريطة أن يطبـق  

في المـادة   1961وهو نفس ما نص عليه دستور . 84"الطرف الثاني المعاهدة أو االتفاقية

ــادق    ) 46( ــدة المص ــى أن للمعاه ــت عل ــذكر نص ــالفة ال ــالمواد الس ــه، ف   من

أو الموافق عليها سلطة أعلى من سلطة القوانين ولم تفصل في نوع هذه القوانين هل هي 

عادية أم دستورية،؟ مما يعني حتمية وجود خالف بين من يفسر كلمة قوانين على أنهـا  

بهذا التفسير تسمو علـى القـوانين العاديـة دون     القوانين العادية فقط، وبالتالي فالمعاهدة

في حين قد يفسرها آخرون أنها تشمل باإلضافة إلى القوانين العادية القـوانين  . الدستورية

الدستورية كذلك، وهو ما يؤدي إلى القول بسمو المعاهدات علـى القواعـد الدسـتورية    
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تؤدي إلى خالف بين الفقهاء حـول   والعادية معا، وبالتالي فالمادة السالفة كان باإلمكان أن

مكانة المعاهدة من القواعد الدستورية، ألن المشرع بهذه المادة لم يحسم بشكل قاطع مكانة 

، التـي  1991مـن دسـتور   ) 79(المعاهدة من الدستور، وإن كان تدارك ذلك في المادة 

الواضح مـن  تتضمن أحكاما يمكن أن تساعد على معرفة مكانة المعاهدة من الدستور، إذ 

نصها أن المشرع الموريتاني قال بتعديل الدستور في حالة مخالفـة مقتضـياته ألحكـام    

معاهدة ترتبط بها موريتانيا لتتالءم هذه المقتضيات مع نصوص تلك المعاهدة، وقد جـاء  

إذا ما أعلن المجلس الدستوري بنـاءا علـى طلـب مـن رئـيس      "نص المادة كما يلي 

النواب، ) 3/1(معية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ثلث الجمهورية، أو رئيس الج

أو الشيوخ، أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا 

  .85"البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور

مع تغير طفيف في نص  1961من دستور ) 45(وهو نفس ما جاء في نص المادة   

فـي حالـة    –أي المـادتين   –مادة، ال يخل بتطابق المقصود من المادتين، وطبقا لهما ال

إخطار المجلس الدستوري من رئيس الجمهورية، أو ثلث النواب، أو الشيوخ أن أحد بنود 

االتفاقية المطروحة للمصادقة عليها مخالف للدستور ال تـتم المصـادقة عليهـا إال بعـد     

ظ كذلك من نص المادة أن اإلخطار ال يتم إال من قبل رئـيس  مراجعة الدستور، كما يالح

الجمهورية، أو ثلث النواب أو الشيوخ، لكن السؤال المطروح هنا ماذا لو لم يقـم رئـيس   

الجمهورية وثلثا أعضاء النواب أو الشيوخ بمهمة إخطار المجلس الدستوري أن المعاهـدة  

مت المصادقة عليها و واجبة التنفيذ، وهي مخالفة للدستور ؟ وبالتالي نكون أمام معاهدة ت

مخالفة للدستور مما يطرح مشكل التنازع بين اإلثنين، وهي المشكلة التي سنتطرق لها في 

  .إطار حديثنا عن الرقابة الدستورية

وما دام الدستور ينص على إمكانية مراجعته في حالة مخالفة مقتضـياته ألحكـام     

فإن ذلك يعني أن المشرع الموريتـاني يأخـذ بـرأي     معاهدة ستصادق عليها موريتانيا،

مدرسة وحدة القانون، وخاصة القائلين بأحادية القانون الدولي والداخلي مع سمو األول، إذ 

بالعالقـة بـين الـدول الفيدراليـة      –الدولي والـداخلي   –يشبهون العالقة بين القانونين 

تعارض بين قواعد القـانون الفيـدرالي   والواليات الداخلية في تكوينها، فكما أنه في حالة 
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وقواعد قانون إحدى الواليات الفدرالية تغلب القاعدة المركزيـة، فكـذلك إذا تعارضـت    

  .86القاعدة الدولية مع الداخلية تغلب األولى

أي أن الدولة وكما تخضع أمورها الداخلية لقانونها الداخلي يجب أن تخضع للقانون   

نون واجب التطبيق في الداخل، نتيجة إلتزام دولي على الدولة، الدولي عندما يكون هذا القا

فهو نشاط قانوني ال يختلف عن نشاط الدولة اآلخر الخاضع للقانون الداخلي، ولذلك فعند 

تعارض قاعدتين دولية وداخلية وجب تطبيق األولى وإعطاؤها األولوية على الثانية، حتى 

الجماعة الدولية التي هي جزء منهـا، والقواعـد   ال تكون الدولة محل مسائلة دولية أمام 

  .87الدولية والداخلية هي نتاج نشاط الدولة ولصالحها ولخدمة أهدافها المشروعة

وهذا تقريبا هو ما نص عليه المشرع الموريتاني، ألن قوله بمراجعـة الدسـتور     

مخالفـة للدسـتور   المخالف ألحكام اتفاقية دولية معناه إعطاء األولوية لتطبيق االتفاقية ال

الدستور  –على القاعدة الداخلية  –المعاهدة  –والنتيجة الحتمية هي تغليب القاعدة الدولية 

–.  
ومراجعة الدستور تتم بمبادرة من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء إحدى الغرفتين   

وإذا تمت . ليتم عرضه بعد ذلك على االستفتاء –أي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ  –
مبادرة مراجعة الدستور عن طريق مشروع مقدم من قبل البرلمـانيين ال ينـاقش هـذا    

(المشروع إال بعد التوقيع عليه من قبل ثلث 
3
أعضاء إحدى الغرفتين، ولتتم المصـادقة  ) 1

(على مشروع المراجعة البد أن يصوت ثلثا 
3
ثم يقدم لالسـتفتاء   أعضاء الغرفتين ومن) 2

لتعتبر مراجعته نهائية إذا نال األغلبية البسيطة من األصوات، إال أنه قد ال يقدم مشـروع  
المراجعة لالستفتاء وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ويكتفي في هذه الحالة بعرضه على 

(البرلمان مجتمعا في مؤتمر، تتم المصادقة على مشروع المراجعة بثالثـة أخمـاس   
5
3 (

  .األصوات المعبر عنها

والبـاب   1991من دسـتور  ) 11(وجاء النص على ذلك في الباب الحادي عشر   

  .1961الثاني عشر من دستور 
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ونشير إلى أنه لم يحدث وأن تمت مراجعة أحد الدستورين ال من أجـل مطابقتـه     

  .لمعاهدة مصادق عليها وال من أجل أي شيء آخر
ت العديد من الدساتير اإلفريقية بهذه النظرية بحيث تعتبر أن المعاهدات أو وقد أخذ  

االتفاقيات التي تتم المصادقة أو الموافقة عليها من طرف السلطات الوطنية المتخصصـة،  
  .88منذ نشرها أسمى من القوانين الداخلية

دستور وعلى خالف ما جاء به الدستور الموريتاني من إعطاء مكانة تعلو على  ال  
إذا "على أنه ) 168(، نص في المادة 1996للمعاهدة، فإن الدستور الجزائري الصادر في 

ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة، أو اتفاق، أو اتفاقية فال تـتم المصـادقة   
  .89"عليها

إذن حسب هذه المادة ال يمكن أن تكون المعاهدة مخالفة للدستور ألن نص المـادة    
صادقة على اتفاقية تخالف الدستور، وخولت المادة المجلـس الدسـتوري سـلطة    يمنع الم

ورأي المجلس يصـدر عنـه كهيئـة    . مراقبة مدى دستورية معاهدة قبل المصادقة عليها
  .90قضائية، ويحول دون إنتاج المعاهدة آلثارها

وصراحة الدستور الجزائري في عدم سمو المعاهدات على الدستور ال نجدها فـي    

يكـون هـذا الدسـتور    "منه على أنه ) 2(الفقرة ) 6(ستور األمريكي، إذ نصت المادة الد

  وقوانين الواليات المتحدة التي سوف توضع بموجبـه، وجميـع المعاهـدات المبرمـة،     

أو التي تحت سلطة الواليات المتحدة، القانون األعلى للبالد، ويلتزم بها القضاء في كـل  

 -كمـا ذكـر    -، وعلى الرغم من عدم الصراحة 91"كوالية، بصرف عما يرد خالف ذل

نجد أن الفقه األمريكي يذهب إلى وجوب عدم تطبيق أحكام المعاهدة المخالفة للدستور، إذ 

  بموجب العرف األمريكي تعتبر جميع المبادئ المعتـرف بهـا فـي القـانون الـدولي،      

الدولية التي أبرمتها ملزمـة  أو تلك التي قبلت بها الواليات المتحدة األمريكية، والمواثيق 

للمحاكم األمريكية حتى وإن تعارضت مع قوانين سابقة سنها الكونجرس، وبالتـالي فـإن   

                                                 
88  - Alion SALL, Op-cit, p 349. 
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األحكام التقليدية والعادية في القانون الدولي تسمو على القوانين المحلية التي سنت شـرط  

  .92أن ال تخالف الدستور

المعاهـدات  "علـى أن   1958من دسـتور  ) 55(أما في فرنسا فقد نصت المادة   

واالتفاقيات المصادق عليها أو الموافق عليها تكون لها سلطة أعلى من القـوانين وذلـك   

  فكلمة قوانين هنا يمكن أن يقصد بهـا الدسـتور والقـوانين العاديـة،     . 93"بمجرد نشرها

  . أو القوانين العادية وحدها، وهو ما يطرح إشكال مكانة المعاهدات من الدستور

أنها تنطبق على االتفاقيات الثنائية، وأشـارت  " Dupuy"ضافة إلى ذلك يرى وباإل  

وكأنه ال يمكن أن يقـع التـزام   : إلى المعاهدات ولم تشر إلى األعراف الدولية، ويضيف 

  .94على عاتق دولة على الساحة الدولية إال في إطار االتفاقيات الدولية

المذكورة نجد أنه بالرجوع إلى نـص   )55(وفيما يتعلق باإلشكال الوارد في المادة   

إذا قـرر  "التي تنص علـى أنـه    - 1958أي دستور  -من نفس الدستور ) 54(المادة 

  المجلس الدستوري بناء على طلـب مـن رئـيس الدولـة، أو الـوزير األول، أو أحـد       

ثلثي األعضاء المجلس أن تعهدا دوليا يتضمن شرطا مخالف للدستور، فال يمكـن اإلذن   

ونشير للتغيير الذي جرى في الدسـتور  ". ديق عليه أو الموافقة إال بتعديل الدستوربالتص

حول الوحـدة األوربيـة   " ماستريخت"الفرنسي وذلك بمناسبة مصادقة فرنسا على معاهدة 

والتي تضمنت مقتضيات ال تتالءم وأحكام دسـتور فرنسـا    1992فبراير  7الموقعة في 

يها مراجعة الدستور، والتـي تمـت بموجـب قـانون     الحالي لذلك استدعت مصادقتها عل

، اعتبر سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسـة بهـذا   25/06/1992دستوري صادر في 

  .95نستنتج أن المعاهدة تسمو على الدستور في فرنسا

                                                 
، دار المطبوعات الجامعية، بدون ذكر الطبعة، 2000سعيد الجدار، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية،  - 92
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رئيس الجمهورية "على أن  151في مادته  1971وفي مصر نص دستورها لسنة   

شعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لهـا قـوة   يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس ال

  .96..."القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لألوضاع المقررة،

أنه حسب هذه المادة فإن الدستور المصـري  " عبد العزيز سرحان"و يرى الدكتور   

ور ويبـرر  يعطي مكانة للمعاهدات أسمى من القوانين بمختلف فروعها بما في ذلك الدست

ذلك بأن المادة أعطت للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشـرها، أي أن  

، إال أن هناك مـن يـرى أن   97نفاذها غير معلق على الخطوات الخاصة بإصدار القوانين

المادة المذكورة واضحة في أن المعاهدة تكتسب قوة القـانون فقـط، أي أن مرتبتهـا ال    

التشريع العادي وحجته في ذلك حكم المحكمة العليا الدستورية التي قضـت  تتجاوز مرتبة 

  .98أن المعاهدات ليس لها قيمة الدساتير وقوتها، وال تتجاوز مرتبتها مرتبة القانون ذاته

ونشير إلى أن من الدساتير الذي كان صريحا في إعطائه السمو للمعاهدات بشـكل    

فـي   1993و 1956، والمعدل في 1922لندي لسنة عام في القانون الداخلي الدستور الهو

، والتي نصت على أن القوانين السارية المفعول ضمن المملكة ال تعد قابلـة  )65(المادة 

للتنفيذ إذا كانت متعارضة مع أحكام المعاهدة التي تفرض التزامات خاصة، سواء أبرمت 

للمعاهدات لم يكن معروفـا   الحقة أو سابقة على دخولها حيز التنفيذ، وهذا السمو المعطى

، وباإلضافة إلى ذلك فإن المعاهدات التـي تفـرض   1956في أوربا قبل تعديل الدستور 

إلتزامات على األفراد لها قوة إلزامية بمجرد نشرها، وهذا السمو الذي أعطـاه الدسـتور   

انفرد  الهولندي للمعاهدات على الدستور أحدث بعدا دوليا لم يبلغه أي دستور كان، إذ أنه

  .99بهذه الخاصية التي تميزه عن سائر الدساتير الحديثة والقديمة
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من الدستور الموريتاني نشير إلى أن هذه المادة وإن  80وبالرجوع إلى نص المادة   

كان من ظاهرها أن المعاهدات تسمو على القانون إال أنها أوقفت ذلك السمو على مـدى  

فإن هذا السمو يشوبه نوع مـن الغمـوض ألنـه     تطبيق الطرف الثاني للمعاهدة، بالتالي

  .يتوقف على تطبيق الطرف اآلخر للمعاهدة، وهو شرط يصعب التحقق منه

) 80(الواردة في نص المـادة  " كذلك"البأس في األخير أن نشير إلى المقصود من   

  100"طبقا للشروط السابقة"ليس أيضا أي مفهوم اإلضافة و لكن المقصود 

المذكورة آنفا و خاصـة فـي عبـارة توقيـف     ) 79(المادة كما يالحظ من نص   

الترخيص في تصديق اليوم الوارد في المادة أن التصديق ال يكون على بند فـي اإلتفـاق   

  101الدولي و لكن على هذا االتفاق ذاته

  

  عد العاديةمكانة المعاهدات من القوا :المطلب الثاني 

  

عادية في القانون الموريتاني نصت المادة فيما يتعلق بمكانة المعاهدات من القواعد ال  

للمعاهدات أو االتفاقيات المصدقة أو الموافـق عليهـا   "على أن  1961من دستور ) 46(

كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة أن يطبق الطرف الثـاني  

مـن   1991 وهو نفس ما نص عليه الدستور الموريتاني لسـنة . 102"المعاهدة أو االتفاقية

منه، مما يعني إعطاء السمو للمعاهدات على القانون العادي في الدسـتورين  ) 80(المادة 

وبصورة واضحة، واشتراط تطبيق الطرف الثاني للمعاهدة الوارد في المادتين المذكورتين 

شرط يصعب التحقق من توفره، إذ أنه ليست هناك معايير موضوعية يمكن أن يستند إليها 

إذا كان الطرف الثاني طبق المعاهدة فعال، مما يؤدي إلى بعـض الصـعوبات    لمعرفة ما

خاصة إذا ما ادعت موريتانيا أن الطرف الثاني لم يطبق المعاهدة، وبالتالي تكـون غيـر   

ملزمة بها، ويدعى الطرف اآلخر تطبيقها مما يعني التزامه بمراعاة مقتضياتها، ونشـير  
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ــرد   ــاني انفــ ــتور الموريتــ ــى أن الدســ ــرط،   إلــ ــذا الشــ   بهــ

كما أن هذا . أي شرط تطبيق الطرف الثاني للمعاهدة دونا عن الدساتير المغاربية األخرى

الشرط يوحى بأن الدستور يتحدث عن االتفاقيات الثنائية األطـراف فقـط دون متعـددة    

األطراف أي الدولية، و ذلك من خالل عبارات الطرف الثاني، إذا لـم يقـل األطـراف    

  .األخرى

دو أن الدستور الموريتاني أخذ هذه المادة في إطار تأثره بالدسـتور الفرنسـي   ويب  

السابق ذكرها على إعطائه وبصورة جليـة مكانـة   ) 55(الذي نصت المادة  1958لسنة 

للمعاهدات تعلو القانون العادي، وذلك بعد المصادقة أو الموافقة عليها مـع ذكـر شـرط    

  .تطبيق الطرف الثاني لها

إن الخالف حول مكانة المعاهدات من القواعد الدستورية والذي أشرنا وفي مصر ف  

إليه في السابق امتد إلى خالف آخر حول مكانة المعاهدات من القواعد العاديـة، وذلـك   

السالفة الذكر وتحديدا في  1971من الدستور المصري لسنة  151انطالقا من نفس المادة 

تضمنتها المادة المذكورة، إذ اختلف الشراح حـول   التي..." يكون لها قوة القانون"عبارة 

هل أن المعاهدة بعد إبرامها ونشرها تصبح في مرتبة القوانين العادية ؟ وبالتالي في حالة 

  .103تعارض أحكامها مع قانون الحق عليها فأيهما يطبق القاضي، المعاهدة أم القانون؟

الحالة يطبق القانون الالحق  حول هذا اإلشكال، المذكور هناك من يقول أنه في هذه  

المخالف للمعاهدة، إذ أن إصدار المشرع لقانون الحق للمعاهدة ومخالف لهـا يعنـي أن   

ويرى آخرون أنه نظرا لعدم وجود  104المشرع المصري يتحلل من المعاهدة وال يتقيد بها

رتبة نص دستوري يقضي بسمو المعاهدة البد من وضع القاعدة االتفاقية والتشريعية في م

تعين على القاضي الحسـم فـي هـذا     –أي حالة تعارضهما  –واحدة، وفي هذه الحالة 

ــابق،       ــخ الس ــق يفس ــأن الالح ــي ب ــي تقض ــدة الت ــا للقاع ــارض وفق   التع
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أي أن القانون يفسخ المعاهدة، وذلك على أساس أن القانون الصادر أخيرا أصدق تعبيـرا  

  .105عن إرادة سلطات الدولة

من الدستور تعتبـر   151ن المعاهدة انطالقا من نص المادة والرأي الثالث يرى أ  

نافذة بعد التصديق والنشر، وهي بذلك جزء من القانون الداخلي، مما يعني إمكانية تعطيل 

المشرع الوطني أحكام االتفاقية بتشريع الحق، ومن ثم يظل تطبيق المعاهدة أمرا مرهونا 

أنه يعـرض  : يرى الدكتور عبد العزيز سرحان ، إالّ أن األخذ بهذا الحل 106بإرادة الدولة

مصر للمسؤولية الدولية، إذ أن إصدار قانون متعارض مع أحكام المعاهدة قد يكون أمـر  

غير مقصود من المشرع، كما أنه إجراء ال يعد من أسباب انقضاء المعاهـدات إال فـي   

أصـبحت   –حاالت نادرة، ويضيف أن صدور قانون الحق يتعارض مع معاهدة سـابقة  

ال يعد في حد ذاته مبررا إلهدار  –جزء من القانون الداخلي المصري  151بحكم المادة 

أحكامها، وأن الحل األولى باالتباع أن يطبق القاضي المعاهدة على الرغم من تعارضـها  

مع قانون الحق عليها، على أساس أن المشرع لم يقصد مخالفتهـا مـا دام أن األعمـال    

  .107قانون ال تتضمن ما يؤكد ذلك صراحةالتحضيرية لهذا ال

مـن   151أنه مادام من المقرر وفقـا للمـادة   " : سعيد الجدار فيرى"أما الدكتور   

الدستور أن المعاهدة لها قوة القانون بعد اإلبرام والتصديق والنشر، ومادام الحكم الـوارد  

محددة، بينما الحكـم  في المعاهدة يعد حكما خاصا بحالة معينة بالذات ألنه يتناول مسائل 

الوارد في التشريع الداخلي المتعارض مع المعاهدة يعد حكما عاما بوصفه منطبقا علـى  

كافة المسائل التي ال تدخل في مجال سريان االتفاق الدولي، والذي هـو مجـال محـدد    

بالنسبة ألطرافه، ولما كانت القاعدة المتبعة في التفسير هي أن الحكم الخاص يقيد الحكـم  

ال يعطل بالضـرورة   –وهو حكم عام  –لعام، مما يترتب عنه أن حكم التشريع الداخلي ا

المعاهدات، فالحكم الحديث العام يتقيد بالحكم القديم الخاص وال يلغيـه، أي أن التشـريع   

الداخلي يتقيد بالمعاهدات وال يلغيها بل أنه ذهب إلى أكثر من ذلك، وقال بأن المعاهـدات  
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ائما على التشريع الداخلي وواجبة التطبيق، سواء أكانت متعارضـة مـع   الدولية مفضلة د

  .108تشريع داخلي سابق على نفاذها أم الحق لنفاذها

لم ينظم مكانة المعاهـدات مـن القواعـد     1963أما في الجزائر وإن كان دستور   

نظم مكانة المعاهدات مـن القواعـد الدسـتورية،     1976الدستورية والعادية فإن دستور 

المعاهدات الدولية التي صادق "على أن  159كذلك من القواعد العادية إذ نص في المادة و

عليها رئيس الجمهورية طبقا لألحكام المنصوص عليها فـي الدسـتور، تكتسـب قـوة     

  .109"القانون

أي أن المعاهدات المصادق عليها من طرف رئيس الجمهوريـة طبقـا لألحكـام      

لها نفس مرتبة القانون العادي، مما يعني أنه يمكـن   المنصوص عليها في الدستور نفسه

إلغاء معاهدة مصادق عليها أو تعديلها بواسطة قانون الحق، وإن أدى ذلك إلى تعـريض  

  .110الجزائر للمسؤولية الدولية نتيجة النتهاكها لاللتزامات الدولية الناجمة عن تلك االتفاقية

صادقة رئـيس الجمهوريـة علـى    ما يفيد بأن م 158في حين أنه في نص المادة   

المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون تتم بعد الموافقة الصريحة من 

تتم مصادقة رئيس الجمهورية علـى  "المجلس الشعبي الوطني إذ جاء نص المادة كما يلي 

يحة عليهـا  المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصر

  .111"من المجلس الشعبي الوطني

فالموافقة الصريحة من قبل المجلس الشعبي الوطني تعنـي اعتمـاده أي الجهـاز      

التشريعي لتشريع جديد معدل لقانون سابق طبقا للمبدأ القاضي بأن القاعدة الجديدة تسـمو  

  .112نعلى القاعدة القديمة المماثلة لها في القوة والمتعارضة معها في المضمو

السالفة الذكر تتمثـل فـي    159أنه توجد ثغرة في المادة " : الخيرقشي"هذا ويرى   

غياب قاض يسهر على احترام الدستور، ويفصل في مـدى شـرعية تصـديق رئـيس     

الجمهورية على المعاهدة مما نتج عنه أنه لم يبق سوى القاضي العادي أو اإلداري الـذي  
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س الجمهورية على المعاهدات، ونجد أن القاضي يمكنه البت في مدى شرعية مصادقة رئي

العادي اعترف بتقييد سلطته تقليديا بوجود التصديق وشرعية النشر، دون التعرض إلـى  

بحث مدى شرعية التصديق في حد ذاته، باإلضافة إلى أن حرمان السلطة القضائية مـن  

كام المعاهـدات  سلطة بحث دستورية القوانين كان من الممكن أن يفرض عليها تطبيق أح

المعدلة ألحكام القانون والتي تمت المصادقة عليها من طـرف رئـيس الجمهوريـة دون    

  .113عرضها على الجهاز التشريعي العتمادها

أعطى للمعاهادت قوة القانون، فإن دسـتور   1976وإذا كان دستور الجزائر لسنة   

لمعاهـدات التـي   ا"قد أعطى السمو للمعاهادت على القانون، حيث نص على أن  1989

يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على 

وقد اعتبر أن المشرع الدستوري الجزائري من خالل هذه المادة خطى خطوة  114"القانون

كبيرة مثل الدساتير المتقدمة في التأثر بأحكام القانون الدولي، واإلنسجام مـع مـا تمليـه    

، إالّ أن هناك من يقلل 115وص المعاهدات المصادق عليها في القانون الداخليقواعده بخص

من أهمية هذا التطور في موقف المشرع الجزائري، إذ يرى أن المشرع الدسـتوري لـم   

يذهب بعيدا في هذا المجال، أي علو المعاهدات على القانون الـداخلي، إذ حصـر مبـدأ    

التفاقي باإلضافة إلى تقييده لمبدأ السمو إذ ليسـت  السمو، في إطار قواعد القانون الدولي ا

جميع المعاهدات أسمى من القانون الداخلي، وإنما تلـك التـي صـادق عليهـا رئـيس      

الجمهورية فقط، في حين أن المشرع الدستوري استبعد االتفاقيات التنفيذية، أو ذات الشكل 

ف صاحب هذا الرأي أن هذا المبسط والتي زادت أهميتها كثيرا في المدة األخيرة، ويضي

لقانون المعاهدات التي صادقت عليها الجزائـر، والتـي   " اتفاقية افيينا"التقييد متناقض مع 

تقول بسمو المعاهدات بمعناها الواسع على القانون الداخلي بشتى فروعه، مما يؤدي إلـى  

لي وبين حصر هـذا  المكرسة لسمو القانون الدو" باتفاقية أفيينا"تناقض بين التزام الجزائر 

  .السمو حتى أضيق الحدود
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إلى نص المادة المذكورة، " أو التي اعتمدت"والحل الذي يقترحه هو إضافة عبارة   

، ونشـير إلـى أن الدسـتور    116فكلمة اعتمدت هنا تشمل االتفاقيات ذات الشكل المبسط

انون العادي، لم يأت بأي جديد فيما يتعلق بمكانة المعاهدات من الق 1996الجزائري لسنة 

إذ جاء نص المادة المنظمة لمكانة المعاهدات من القانون العادي فيه مطابق لنص المـادة  

، مع تغير فقط في رقم المادة حيث تحمل هذه األخيرة الـرقم  1989المذكورة من دستور 

)132.(  

وإن كان ال يوجد فيه نص صريح فيما يخص  1787وفي الدستور األمريكي لسنة 

اهدات من الدستور، فإنه على العكس من ذلك كان صريحا فيما يخص مكانـة  مكانة المع

المعاهدات من القواعد العادية، إذ تعد جميع المعاهدات التي صـادقت عليهـا الواليـات    

المتحدة األمريكية ملزمة للمحاكم األمريكية ولو كانت متعارضة مع قاعدة تشريعية سابقة 

السالفة الذكر، ففي هذه المادة تعتبر المعاهدات جزءا ) 2(وذلك طبقا للمادة السادسة فقرة 

من القانون األساسي للواليات المتحدة األمريكية ويجب أن تكون لها أولوية التطبيق، وإن 

  .117تعارضت مع القوانين االتحادية الالحقة لها

وتعتبر بريطانيا من الدول التي لم تنظم مكانة المعاهدات، رغم تكريسـها لقاعـدة   

نونية جوهرية مفادها، إدماج القانون الدولي العرفي في القانون الداخلي واعتباره جـزء  قا

من القانون العام للدولة، وانطالقا من ذلك بقي تطبيق هذه القاعدة على األحكام العرفية ال 

على أحكام المعاهدات، مما يؤدي إلى أنه إذا كانت أحكام المعاهدة غيـر متطابقـة مـع    

خلي أو ال بد من اتخاذ إجراءات من السلطة التنفيذية غير المرخص بها مـن  القانون الدا

  .118البرلمان، فال يكون هنالك تقييد بالمعاهدة ولكن البعض يؤكد خالف ذلك
  

  

  المعاهدات ذات الشكل المبسط مكانة :المطلب الثالث 
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مما قد  تتميز مراحل إبرام المعاهدات من توقيع وتصديق بتعقيد إجراءاتها وطولها،

يؤدي إلى عدم االرتباط بالمعاهدة إال بعد سنوات عديدة، ورغبة في تحقيـق نـوع مـن    

التبسيط والسرعة، وخصوصا في ظل التطورات السريعة للعالقات الدوليـة المعاصـرة،   

وانطالقا من اعتبارات عملية نشأ على الصعيد الدولي نظام أطلق عليه اسـم االتفاقيـات   

وهي االتفاقيات التي يكفي فيها إجراء التوقيع ومنه  119سيط أو المبسطالدولية في الشكل الب

  .120تصبح المعاهدة نافذة

ويعود ظهور هذا النوع من االتفاقيات إلى التعامل األمريكـي، إذ لجـأ الـرئيس    

األمريكي إليه مع نهاية القرن الثامن عشر، وذلك لتجنب النزاع المحتمـل مـع مجلـس    

  .121ور الفدرالي حق الموافقة على إبرام المعاهداتالشيوخ، الذي يعطيه الدست

على االتفاقيـات   12في المادة  1969" اتفاقية أفيينا لقانون المعاهدات"وقد نصت 

  :على أنه  1969ذات الشكل المبسط، إذ نصت اتفاقية 

  

تعبر الدولة عن ارتضائها االلتزام بمعاهدة بتوقيع ممثلها عليها وذلك، في الحـاالت   -1"

  :لية التا

  .إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا األثر -أ

إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا  -ب

  .األثر

إذا بدت نية الدولة في إعطاء التوقيع هذا األثر في وثيقة تفويض ممثلهـا أو عبـرت    -ج

  .عن ذلك أثناء المفاوضات

  :الفقرة األولى من هذه المادة  ألغراض -2

يعتبر التوقيع باألحرف األولى على نص معاهدة من قبل التوقيع على المعاهدة إذا ثبت  -أ

  .أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك
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يعتبر التوقيع بشرط الرجوع إلى الدولة على معاهدة من جانب ممثل الدولة من قبـل   -ب

  .زته الدولة بعد ذلكالتوقيع الكامل عليها إذا أجا

وال  1991وفي موريتانيا لم ينص على االتفاقيات ذات الشكل المبسط في دسـتور  

الدستور الذي قبله، ولم يتم التفريق بين المعاهدات وأخضعتها كلها للتصديق وذلك طبقـا  

  ).80(للمادة 

الـذي لـم يـنص علـى      1996ونفس الشيء نجده في الدستور الجزائري لسنة 

ت ذات الشكل المبسط ولم يأت بأي تفرقة بينها والمعاهدات األخرى، واعتبـر أن  االتفاقيا

المعاهدات خاضعة للتصديق دون تمييز، مما يعني أنها هي كذلك كالمعاهـدات األخـرى   

  .132تسمو على القانون بعد النشر كما جاء في المادة 

 1958ي دستور أما في فرنسا فقد جاء النص على االتفاقيات ذات الشكل المبسط ف

، التي نصت على وجوب علم رئيس الجمهورية الفرنسية بكـل مفاوضـة   52وفي المادة 

مؤدية إلى إبرام معاهدة غير خاضعة للتصديق، والهدف من هذه المادة عدم احتكار رئيس 

الجمهورية للسياسة الخارجية، إذ يشاركه فيها رئيس الحكومة عن طريق االتفاقيـات ذات  

على اعتماد الهامة منها بترخيص البرلمان، أما مكانتها  53مع نص المادة  الشكل المبسط،

  .بعد النشر والمعاملة بالمثل) 55(فهي تسمو على القانون وفقا للمادة 

وبالرجوع إلى النصوص الدستورية الموريتانية فإن االتفاقيات ذات الشكل المبسط 

أي أنها تسمو على القانون وحتى على تحتل نفس المرتبة التي تحتلها المعاهدات األخرى، 

السالفتي الذكر وكذا في  79و 80الدستور بعد نشرها والمعاملة بالمثل، وذلك وفقا للمواد 

لم يذكرا االتفاقيات ذات الشـكل  ) 1991 – 1961(، وذلك ألن الدستورين 1961دستور 

اذ فـي النظـام   المبسط ولم يفرقا بين المعاهدات وجعالها كلها خاضعة لنفس شروط النف

  .الداخلي

  

  

  

  

  



  التصديق على المعاهدات في موريتانيا  : الفصل األول

  

في بداية الحديث عن التصديق كإجراء من إجراءات نفاذ المعاهدة فـي موريتانيـا     

سنتحدث أوال عن التصديق بشيء من التفصيل، و ذلك نظرا لألهمية التي يتسم بها هـذا  

ولي أو الداخلي، و ذلك في مبحث أول، و من ثم نتحدث اإلجراء سواء على المستوى الد

  .عنه في إطار التشريع الموريتاني في مبحث ثان

  

  التصديق على المعاهدات :المبحث األول 

  

 -بالمعنى الدقيق للكلمة -لقد جرى العرف الدولي على أن المعاهدات ال تكون نافذة  

و هو ينفصل من الناحية , سمى التصديقإال بعد القيام بإجراء من طبيعة وطنية و داخلية ي

الزمنية عن التوقيع، و يأتي عن طريق أعلى سلطة مختصة بإلزام الدولة على المسـتوى  

ــة أو البرلمــان ــة أو وزيــر الخارجي ــدولي مثــل رئــيس الدول   الجهــاز العــام , ال

كما أنه إجراء ذو طبيعـة داخليـة يحتـاج إليـه     , أو الخاص في حالة المنظمات الدولية

ألطراف لتفادي أية صعوبات في المستقبل قد تنجم عن احتجاجـات أو رفـض تطبيـق    ا

المعاهدة من قبل أجهزة الدولة أو المنظمة بعد أن تكون قد وقعت عليها إذ هـو إجـراء   

  .122شكلي و لكنه جوهري

التصديق يتم دائما في شكل كتابي حيث يؤتى بوثيقة تحتوي على الـنص الكامـل   

و يسلمها كل طرف , يعها من طرف رئيس الدولة أو وزير خارجيتهاللمعاهدة، و يتم توق

و يجرى ذلك عادة في عاصمة إحـدى الـدولتين   , 123لآلخر في حالة المعاهدات الثنائية

المتعاهدتين و يتم في جلسة رسمية بين وزير خارجية الدولة التي سيقع فيها التبادل و بين 

هذه العملية أي عملية تبادل التصديقات عـن  و تسفر , للدولة األخرى يالممثل الدبلوماس

  .124تحرير محضر بذلك من نسختين موقعتين من جانب الوزير الممثل

                                                 
  .248-247علي إبراهيم، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص . د - 122
  .252، ص ، دار النهضة العربية، بدون ذكر الطبعة1998-1997علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، . د - 123
   .44، مكتبة المعارف، الرباط، طبعة أولى، ص 1984عبد القادر القادري، القانون الدولي العام، . د -124



  أما المعاهـدات الجماعيـة فتحـرر فـي أصـل واحـد، يوقعـه المنـدوبون،         

  , أو المشتركون في المؤتمر أو ممثلي الدول لدى المنظمـات الدوليـة حسـب األحـوال    

صديق في هذا النوع من المعاهدات، فقد جرى العرف الـدولي  و لصعوبة تبادل وثائق الت

على أن يتضمن نص في المعاهدة الجهة التي يستودع لديها وثائق التصديق، سواء كانت 

إحدى الدول أو المنظمات، و من المعروف أن جميع المعاهدات التي أبرمت فـي أفيينـا   

  .سكرتارية األمم المتحدةكانت جهة اإليداع فيها وزارة الخارجية النمساوية أو 

هذا و تقوم جهة اإليداع بإرسال صورة من وثائق التصديق إلى الدول األخرى أو 

و الكتاب الصادر من الدولة والـذي  , المنظمات تخبرهم فيها بوصول وثيقة التصديق هذه

  .125يفيد تصديقها ال يختلف مضمونه سواء أكانت المعاهدة ثنائية أم جماعية

تستخدم عبـارة   1986لذكر أن اتفاقية أفيينا لقانون المعاهدات لسنة و من الجدير با

للتعبيـر عـن رضـا    " التصديق"بدال من عبارة ) 2(فقرة  11التأكيد الرسمي في المادة 

و في التعرض للتصديق على المعاهدات الدولية سيتم  126المنظمة الدولية االلتزام بالمعاهدة

  .ة و شروط صحته وأثرهالتعرف على معناه و طبيعته القانوني

  

  وشروط صحته القانونية تهتعريف التصديق وطبيع : المطلب األول 

  

   تعريفه :الفرع األول 

  

تعبير الدولة عن إرتضـائها قبـول المعاهـدة و اسـتعدادها     "عرف التصديق بأنه 

  كما يعرف بأنه ذلك اإلجراء الذي بـه تقبـل الـدول    , 127الحترامها و تنفيذها بحسن نية

منظمات الدولية االلتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة وفقا لإلجراءات الدستورية في أو ال

حيث يأتي عن طريق سلطة مختصة بإلزام الدولـة علـى المسـتوى    , كل دوله أو منظمة
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أو الجهـاز المخـتص فـي     -الدولي مثل رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو البرلمـان 

  .128المنظمات الدولية

اؤل فيما يتعلق بضرورة التصديق أم أن التوقيع يكفي خاصة إذا كانت و يطرح التس

  .المعاهدة خالية مما يفيد اشتراط ضرورة التصديق

بعض الفقهاء يرى أنه في حالة سكوت المعاهدة عن النص على التصديق فإنه غير 

ضروري مؤكدين على أنه إذا لم يتضح من اإلرادة الصـريحة أو الضـمنية ألطـراف    

دة ضرورة التصديق على المعاهدة فإن ذلك يعني استقرار العقيدة لديهم على إعمال المعاه

  .قاعدة عامة في القانون مؤداها دخول المعاهدة حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها

أما الفريق الثاني فيرى أن التصديق شرط أساسي لنفاذ المعاهدة حتى في حالة عدم 

  .129لعدة اعتبارات نص المعاهدة على ذلك و يردون ذلك

مثل خطورة االلتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة مما يؤدي إلى أنه مـن  

الكياسة أن تقرأ الدولة المعاهدة قراءة متأنية قبل تصديقها، فقد تكون أحكامها والتزاماتهـا  

ذات أثر خطير على الدولة في الحاضر و المستقبل، و قد تحد أحكام هذه المعاهـدة مـن   

رية الدولة و تصرفاتها وتوجب على األجيال القادمة دفع فاتورة غالية القيمة لم يكونـوا  ح

مسؤولين عنها و لم يحصلوا على مقابل لهذا الثمن الباهظ، و التورط في اإللـزام نهائيـا   

دون التروي له عواقب و يضر بمصالح البلد العليا و لمدة من الزمن والفكاك مـن هـذه   

لتزامات لن يكون سهال، و قد يحتاج إلى إجراءات غالبا ما تكون الحرب العواقب و تلك اإل

  .و إراقة الدماء

و بذلك فإن االلتزامات الدولية الناشئة عن المعاهدات تستدعي الحذر و اليقظة قبل 

التصدق عليها و تتورط باإللتزام بتنفيذ أحكامها، و من أمثلة هذا التورط تنازل األردن عن 

في العقبة لصالح اليهود وفقا لمعاهدة السالم األردنية اليهودية الموقعة في جزء من أرضه 

وهذه األراضي يعيش عليها يهود و ال تخضع للقانون األردني، و هنـا   1994أكتوبر  26

مكمن خطورة االلتزام بهذه المعاهدة و كذا ألن اإليجار قابل للتجديد وفقا ألحكام المعاهدة 

اعت إلى األبد، ولتحاشي مثل هذه األخطاء يجب على الدولة أن مما يعني أن األراضى ض
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ــدة     ــي المعاهــ ــر فــ ــت للتفكيــ ــن الوقــ ــحة مــ ــذ فســ   تأخــ

  . 130و قراءتها

هذا المبرر األول للتصديق أما اإلعتبار الثاني فهو الحؤول دون تجاوز المنـدوبين  

اك فـي  المفوضين لحدود التفويض حيث أنه ليس من الممكن لرئيس الدولة بنفسه االشـتر 

المؤتمرات والمفاوضات الثنائية التي تعد مشاريع المعاهدات، وإنما يكون هنـاك ممثلـين   

ــة   ــيس الدول ــل رئ ــك المهمــة، وتصــدر لهــم أوراق مــن قب ــون تل ــة يتول   للدول

خارجيتها، هذه األوراق تثبت صالحيتهم للتفاوض باسم الدولـة، و تبـين تلـك     رأو وزي

ها المفاوض للتحدث باسم الدولة، و إقرار نصـوص  األوراق حدود الصالحيات التي يملك

المشروع، و التوقيع عليه، و من أجل أن تطمئن الدول لعدم تجاوز المندوب لصـالحياته  

تأكيد توقيع مندوبها، و هذه الرقابة لن تتحقق في حال كانت المعاهدة : تقوم بالتصديق أي 

د خالفات بين الدول في حالة ادعاء نافذة من لحظة التوقيع، و الرقابة هذه هدفها عدم وجو

الدولة أن ممثليها قد تجاوزوا حدودهم، و ذلك رغبة منها في التنصـل مـن االلتزامـات    

، حيث أدعت إيران 1847الواردة في المعاهدة، كما حدث بين تركيا و إيران حول معاهدة 

نـا لـبعض   أن ممثليها قد تجاوز حدود الصالحيات الممنوحة له عندما قبـل تفسـيرا معي  

  . العبارات و الكلمات الواردة في المعاهدة

إذن فالتصديق معناه أن الدولة قد أجرت مراجعة لمشروع المعاهدة و تصديقها هو 

قرينة ثانية ال تقبل إثبات العكس على أن ممثلها قد التزم ما أوردته دولته عليه من قيـود  

  . 131أثناء المفاوضة وعند التوقيع

تبارين السابقين هناك مبرر آخر يتمثل في أنه بالتصديق يـتم  و باإلضافة إلى االع

الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، إذ أنه في العصر الحديث انتشرت األنظمة النيابية 

للبرلمان حق اإلطالع على مشروع المعاهـدة قبـل   . و الدساتير تجعل في كثير من الدول

طي للبرلمان وحده الحق فـي التصـديق   تصديق الرئيس عليه، حتى أن بعض الدساتير تع
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على المعاهدات، و بالتالي فإن رقابة البرلمان أو ممارسته حق التصديق لـن يتحقـق إذا   

  .132كانت المعاهدة نافذة بالتوقيع دون التصديق

هذا و قد أكد القضاء الدولي على أهمية التصديق على المعاهدات الدولية و ذلـك  

لنهر (محكمة العدل الدولية الدائمة المتعلق باللجنة الدولية في عدة أحكام، يذكر منها حكم 

، و الذي طبقا له فإن المعاهدات فيمـا عـدا حـاالت    1929سبتمبر  10بتاريخ ) األودر

استثنائية ال تصبح ملزمة إال بعد التصديق عليها و في نفس القضية قالـت المحكمـة أن   

األنهار ذات األهمية الدولية ال تنطبـق  الخاصة بالمالحة في  1921اتفاقية برشلونة لعام 

  .133على هولندا التي لم تصدق عليها حتى و إن كانت قد وقعت عليها

  :على أنه  1969من اتفاقية أفيينا لسنة ) 14(و جاء في نص المادة 

تعبر الدولة عن ارتضائها االلتزام بمعاهدة بالتصديق عليها و ذلـك فـي الحـاالت     -1"

  :التالية

  .المعاهدة على أن يكون التصديق هو وسيلة التعبير عن االرتضاءإذا نصت  -أ

  .إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق -ب

  .إذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق -ج

لتصديق الالحـق فـي وثيقـة    إذا بدت نية الدول المعنية في أن يكون التوقيع بشرط ا -د

  .تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضة

تعبر الدولة عن إرضائها بمعاهدة عن طريق القبول أو الموافقة في حاالت مماثلـة   – 2

  ".للحاالت الخاصة بالتصديق

مطابقا لما ) 14(جاء نص المادة  1986و في اتفاقية أفيينا لقانون المعاهدات لسنة 

تعبـر المنظمـة   "إذ نصت على أنـه   1969لنص السابق من اتفاقية إفيينا لسنة جاء في ا

  :بالتأكيد الرسمي و ذلك في األحوال اآلتية " الدولية عن ارتضائها االلتزام بالمعاهدة 

  .إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن االرتضاء يكون بالتأكيد الرسمي -أ

فاوضة و المنظمات أو حسب األحوال المنظمات إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المت -ب

  .المتفاوضة فيما بينها قد اتفقت على اشتراط القيام بالتأكيد الرسمي
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  .إذا كان ممثل المنظمة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط القيام بالتأكيد الرسمي -ج

أوراق التفـويض   التوقيع للقيام بالتأكيد الرسمي من أن يكون فيإذا بدت نية المنظمة  -د

  .الصادرة لممثلها أو عبر ت عن ذلك أثناء المفاوضات

  تعتبر الدولة أو المنظمة الدولية إرتضائها االلتزام بالمعاهـدة عـن طريـق القبـول      -3

للتأكـد  "أو الموافقة تحت شروط متشابهة لتلك المطلوبة في التصديق أو حسب األحـوال  

  .134"الرسمي

هيم أنه من الضروري، بـل و الحتمـي أن تتضـن    هذا و يرى الدكتور علي إبرا

المعاهدات الجماعية متعددة األطراف نصا خاصا بالتصديق، ألن دخولها حيز النفاذ ال يتم 

إال بعد توافر عدد معين من التصديقات يتراوح ما بين عشرين إلـى خمسـة و ثالثـين    

  .135تصديق حسب ظروف كل معاهدة

  

  للتصديق الطبيعة القانونية :الفرع الثاني 

  

لطبيعة التصديق كونه ملزم أم أن الدولة حرة في القيام به  سنتعرض في هذا الفرع  

  .أو عدم القيام به و من ثم عن النتائج المترتبة عن ذلك

  

  :طبيعة التصديق :أوال 

قد يطرح التساؤل حول ما إذا كانت الدولة ملزمة بالتصديق أم أن لها الحرية فـي  

ة أو ال؟ إال أنه من المسلم به أن للدولة مطلق الحرية في التصديق المصادقة على المعاهد

  .136أو عدمه على ما يوقع عليه ممثلوها في المعاهدات

سالمة موقف الدولة، كـذلك  تبرير ات التصديق يمكن استخدمها في و نفس مبرر

من حق الدولة رفضه بنـاءا  : فالمعاهدة قبل التصديق هي مجرد مشروع غير ملزم أي 
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الدراسات الجديدة أو ظروف طارئة، و الرقابة البرلمانية في حالة نص عليها دستور  على

  الدولة، و التأكد مـن سـالمة رأي المفاوضـين الـذين أعـدوا مشـروع المعاهـدة،        

و حتى في حالة المعاهدات التي أعدت من قبل المنظمات، الدولية و رغم إقرارها بأغلبية 

التصديق، ألن تلك األغلبية ال تجرد الدولة مـن سـلطتها    كبيرة ال تعد ملزمة للدولة بعد

التقديرية في هذا الشأن، مما أدى إلى استقرار العرف الدولي، و أيده شراح القانون الدولي 

إرغامها على التصديق إذا  زعلى أن الدولة هي صاحبة الكلمة في تقدير موقفها، و ال يحو

  .137لم تكن راغبة فيه

  

  مترتبة على مبدأ حرية التصديقالنتائج ال :ثانيا 
  

يترتب على عدم تصديق الدولة على المعاهدات التي وقعت من طرف ممثلها نتائج   

  :نذكرها كما يلي

عدم تحديد موعد التصديق في حالة عدم نص المعاهدة نصا صـريحا علـى موعـد     -أ

ام بالتصـديق  التصديق خالل ثالثة أشهر، أو عام مثال فإن الدولة التي وقعت حرة في القي

  في الوقت الذي تراه مناسبا، مما يؤدي دائما إلى أن يكون هناك فرق زمني بين التوقيـع  

و التصديق، مثال ذلك أن مصر لم تصدق على االتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة 

عاما، و لم تصادق الواليات المتحدة  18أي بعد  1981إال في يونيو سنة  1953الموقعة 

، 1975إال في عـام   1925مريكية على بروتكول جنيف حول األسلحة الكيماوية لعام األ

  كما لم تصـدق فرنسـا علـى االتفاقيـة األوربيـة لحقـوق اإلنسـان الموقعـة فـي         

، و نشير إلى أن هناك استثناء على هـذا،  و  1975يناير عام  3إال في  1950نوفمبر  4

مل الدولية و أقرها المؤتمر العام يجب عرضـها  هو أن المعاهدة المعدة من قبل منظمة الع

على البرلمانات الوطنية للتصديق عليها خالل عام من نهاية المؤتمر، أو عـام و نصـف   

من ميثـاق المنظمـة حتـى ال    ) 19(على األكثر في حالة الظروف االستثنائية طبقا للمادة

  .138تتهرب الدول من التصديق
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  رط سياسي معينجواز تعليق التصديق على تحقق ش -أ

ليس هناك مانع يمنع الدولة في أن تعلق تصديقها على شرط، حيث أنها قد تشترط 

  .للتصديق على معاهدة توفر شروط معينة لتحقيق غاية سياسية تقدرها الدولة

والواقع أنه ما دامت الدولة قادرة على التصديق أو عدمه، فهي مـن بـاب أولـى    

ن أمثلة وضـع الـدول شـروط لتصـادق علـى      قادرة على وضع شروط لتقوم به، وم

المعاهدات مطالبة فرنسا بتحديد الحدود الليبية الجزائرية كشرط لتصديقها علـى معاهـدة   

لتصادق بعدها فرنسـا علـى    1956حسن الجوار بينهما، وقد تم تحديد هذه الحدود سنة 

  .139المعاهدة وتتبادل مع ليبيا وثائق التصديق

  

  أي مسؤولية دوليةجواز رفض التصديق دون  -ب

من حق الدولة أن ترفض التصديق، و هذا ال يعني ارتكابها فعـال دوليـا غيـر    

مشروع يرتب مسؤوليتها الدولية، و هو ما يجري عليه العمل و القضاء الـدوليين بـين   

الدول، و هناك أمثلة عديدة رفضت الدول فيها التصديق على المعاهدات بعـد أن وقعـت   

الرفض منتقد من الناحية السياسية و األخالقية إذ أن رفض التصديق  عليها، و إن كان هذا

دون مبرر يعتبر عمل مخالف لمبادئ األخالق العامة، و من شأنه أن يؤثر فـي سـمعة   

الدولة و هيبتها، و يزعزع الثقة في تصرفاتها، و هذا الرفض قـد يخلـق إحبـاط لـدى     

دودة األطراف، و على الرغم مـن  األطراف األخرى، و خاصة عندما تكون المعاهدة مح

ذلك فاألمثلة على رفض الدولة التصديق كثيرة منها مثال رفض إيطاليا المصـادقة علـى   

كما لم تصادق أية دولة على بيان لندن المؤرخ  1907جميع اتفاقيات الهاي المبرمة سنة 

مريكيـة  الخاص بالحرب البحرية هذا و تعتبر الواليات المتحدة األ 1909فبراير  26في 

 1995حتى  1789من أكثر الدول التي تمتنع عن تصديق المعاهدات إذ في الفترة ما بين 

معاهدة، فمثال رفضت التصـديق علـى معاهـدة     500رفضت التصديق على أكثر من 
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، و رفضت التصديق على المعاهدة مع 1919فرساي، و ميثاق عصبة األمم المتحدة عام 

  .140وماس و سانت جونزبشأن ضم ن 1967الدانمارك سنة 

  

  شروط صحة التصديق :الفرع الثالث 

  

  :يجب على الدولة عند قيامها بالتصديق أن تراعي شروط و هي  

أن تصادق على المعاهدة دون وضع قيد و ال شرط و دون تعديل في أي نـص مـن    -

نصوصها، أما إذ علق التصديق على شرط أو اقتران بإدخال تعديالت علـى نصـوص   

  و للطرف اآلخـر أن يقيلهـا   , و كان باطال و أعتبر كأنه عرض لمعاهدة جديدة ,المعاهدة

  .و يرفضها

ال يجوز أن يقتصر التصديق على جزء من المعاهدة دون جزء آخر يجب أن تشـتمل   -

إذ يعتبر ذلك االقتصار بمثابة عرض لمعاهدة جديـدة  , المعاهدة جميعها بصيغتها األصلية

و هذا ما لم تسمح به المعاهدة أو اتفقت عليه بقية الـدول  , يديجب التفاوض بشأنها من جد

  .141المتعاهدة

إذا كان مندوب الدولة عند توقيعه على المعاهدة قد أبدى تحفظات حول نصوص فـي   -

المعاهدة يجوز للدولة التي أبدت ذلك التحفظ أن تقصر تصديقها على الجـزء الـذي لـم    

  . 142تتحفظ بشأنه

  

  التصديق وعدم رجعية ذلك األثرأثر  :المطلب الثاني 

  

من خالل النقطتين اآلتيتين سيتم اإلطالع على األثر المترتب على التصديق علـى  

  .المعاهدات وكذا معرفة عدم رجعية هذا األثر الناتج عن التصديق

  ـقر التصديـأث :الفرع األول 
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أي أنها تصبح  عندما تتم عملية التصديق على المعاهدات فإنها تكون نافذة في الدولة

ذات وجود قانوني ملزم ويتم التصديق بعلم األطراف به ويترتب عن ذلك تبـادل وثـائق   

التصديق بين طرفي االلتزام في المعاهدات الثنائية، و في حالـة المعاهـدات الجماعيـة    

، و قد أشير في السابق إلى عملية تبادل الوثـائق  143إيداعها لدى جهة اإليداع المتفق عليها

  .اإليداع و كذا

و في عملية إيداع الوثائق فإن المعاهدة تصبح نافذة عندما تصل التصـديقات إلـى    

  النصاب قانوني لدخول المعاهدة حيز النفاذ و المنصـوص عليـه مـن المعاهـدة ذاتهـا      

به تخطر فيه الـدول   لو الذي تقوم الجهة التي أودعت لديها التصديقات بتحرير أبروتوكو

المعاهدة قد دخلت حيز النفاذ و أصبح وجودها قانونيـا ملزمـة فـي    األعضاء لتعلم بأن 

  .144مواجهة تلك الدول

و بعد هذا اإلجراء تصبح المعاهدة نافذة و بالتالي على الدول و المنظمات الدولية أن 

تنفذ المعاهدات بحسن نية، و في حالة مخالفتها تتحمل المسؤولية الدولية و من أمثلة تحمل 

لية بسبب مخالفة معاهدة دولية قضية الرهائن األمريكيين المحتجـزين فـي   المسؤولية الدو

إيران تتحمـل  "و الذي حكمت فيه المحكمة بحكم جاء فيه أن  1981-1979طهران عام 

و عليها دفع تعويضات لخرقها أحكـام  , المسؤولية الدولية تجاه الواليات المتحدة األمريكية

و اتفاقية إفيينا للعالقـات القنصـلية لعـام    , 1961ية لعام اتفاقية إفيينا للعالقات الدبلوماس

و خرقت أيضا االتفاقية الثنائية القنصلية المبرمة بين إيران و الواليـات المتحـدة    1963

  .145"1955األمريكية عام 

أدانت محكمة العدل الدولية اعتداء الواليات المتحدة األمريكية على  1986و في عام 

  .ة بهذا االعتداء بعض المعاهدات الدوليةمخالف 1986نيكاراجوا 

                                                 
  .300-299، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص معلي إبراهي - 143
 .157محمد ناصر بوغزالة، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص . اسكندري أحمد، د. د - 144
 225علي إبراهيم، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  - 145



باإلضافة إلى رأيها االستشاري فيما يخص الخالف بين األمم المتحـدة و الواليـات   

في اتفاقية المقر المبرمة بين الطـرفين عـام   . المتحدة األمريكية وشرط التحكيم الصادر

1947146.  
  

   عدم رجعية أثر التصديق :الفرع الثاني 
  

اهدة ملزمة عن طريق التصديق و تبادل الوثائق بـين األطـراف   بعد أن تصبح المع

فإن هذا االلتزام ال يرتد إلى الماضي بحكم الوقائع و التصرفات الخاصة باألطراف السابقة 

و تم التصديق عليها عـام   1985لتلك العملية، و مثال ذلك أنه إذا وقعت المعاهدة في عام 

قانونية التي يقوم بها أحد أطراف هذه المعاهـدة،  فإن جميع التصرفات و الوقائع ال 1990

و إن كانت متناقضة مع األحكـام الـواردة فـي     1990و  1985في الفترة الممتدة بين 

المعاهدة فإنها ال تخضع لنصوصها ذلك أن التصديق ينتج أثاره من تاريخ القيام بـه، أي  

  .147يز النفاذمن تاريخ تبادل وثائقه على أساس أنه تاريخ دخول المعاهدة ح
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .130ناصر بوغزالة، محاضرات في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  محمد. د, اسكندري أحمد. د - 146
  .158ص  ،مرجع سابق ،القانون الدولي العام ،محمد ناصر بوغزالة .د, اسكندري أحمد .د - 147
 



  في إطار التشريع الموريتاني التصديق  :المبحث الثاني 
  

قد يكون التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها و هو األسلوب الذي كان   

و دام  1943و عام  ،1922و إيطاليا ما بين  1789متبعا في دستور فرنسا ما قبل ثورة 

السلطة التشريعية وحدها، و كان هذا األسـلوب   و قد يكون من اختصاص ،1960حتى 

، و كذا في االتحاد السوفياتي، إذ كان 1960حتى سنة  1924المتبع في تركيا في دستور 

إال أن الدول في الوقت الحاضـر أو  , 148التصديق من اختصاص مجلس السوفيات األعلى

ان النظام برلمانيا أو معظمها تبنت أسلوبا يجعل للبرلمان دورا في عملية التصديق سواء ك

  .149رئاسيا

كما أن المشرع الموريتاني جعل للمحكمة العليا دورا في نفاذ المعاهدات في دستور   

  .1991و للمجلس الدستوري في دستور  1961

نظاما رئاسيا، و في الدستور الحالي  1961و يعتبر النظام الموريتاني في دستور   

و الدستورين المذكورين تأثرا كثيرا , 150رئاسيفيعتبر نظاما شبه  - 1991أي دستور  –

، كغيرهما من دساتير الدول التي نالـت اسـتقاللها بعـد    1958بالدستور الفرنسي لسنة 

 151...صدور الدستور الفرنسي المذكور، و من األمثلة على تلك الدول الجزائر و المغرب

اتير الموريتانية القيـام  وسنحاول من خالل النقاط التالية معرفة الجهات التي خولتها الدس

بإجراء التصديق في نقطة أولى، أما في النقطة الثانية فستعرف على الممارسة الموريتانية 

  .له
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  الجهات المختصة بالتصديق في موريتانيا :المطلب األول 

  

كقاعده عامة خولت الدساتير الموريتانية سلطة إمضاء وتصديق المعاهدات لرئيس   

نه ورد على هذه القاعدة اسثتناء، تمثل في اشتراط الموافقة البرلمانية في الجمهورية، إال أ

  .بعض المعاهدات

  

  المعاهدات  سلطة الرئيس في إبرام :الفرع األول 

  

على أن رئيس الجمهورية هو الذي يمضـي   1961نص الدستور الموريتاني لسنة   

يمضـي  «تور كما يلـي  من هذا الدس 22المعاهدات ويصادق عليها، إذ جاء نص المادة 

مع تغييـر   1991، وهو ما نص عليه دستور 152»رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها

  ).36(في رقم المادة فقط حيث تحمل هذه األخيرة رقم

التي جعلـت   1989من دستور الجزائر ) 74/3(و هو كذلك ما نصت عليه المادة   

التصديق على االتفاقيـات أي  من رئيس الجمهورية المسؤول األول عن سلطة االبرام و 

من الصالحيات الحصرية للرئيس، فالدستور جعل رئيس الجمهورية الوحيد الذي بإمكانه 

  .153إبرام ااالتفاقات دون أي مشاركة حتى من رئيس الحكومة

ومن نص المادتين يتضح أن المشرع الموريتاني أعطى سلطات واسـعة لـرئيس     

للبالد دون أن يخول أي سلطات في هذا المجـال   الجمهورية في مجال السياسة الخارجية

للوزير األول الذي من المفترض أن يتمتع ببعض السلطات التي منحها الدستور للسـلطة  

التنفيذية، و باإلضافة إلى السلطات التي نصت عليها المادة المذكورة أضـاف الدسـتور   

بل أن الدسـتور  ) 30/2(دة العديد من السلطات األخرى كتعيين الوزير األول و إقالته الما

ذهب إلى أكثر من ذلك مثل النص على أن رئيس الجمهورية يمكنه حل الجمعية الوطنيـة  

  ).31(المنتخبة من قبل الشعب المادة 
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، حيث تـم تركيـز جميـع    1989و هو نفس ما ذهب إليه دستور الجزائر لسنة   

ون مقتسمة بـين رئـيس   الصالحيات المخولة للسلطة التنفيذية التي من المفروض أن تك

الحكومة و رئيس الجمهورية بيد هذا األخير بطريقة تجعله يعزل رئيس الحكومة فـي أي  

وقت كان، كما يمكنه أيضا حل البرلمان، بل أن الدستور شـخص األمـة فـي رئـيس     

  .1996و هو ما جاء به كذلك دستور . 154الجمهورية

ض سـلطته فـي تصـديق    وإن كان الدستور لم يمنع رئيس الجمهورية من تفـوي   

المعاهدات الدولية لجهة أخرى كرئيس الوزراء على سبيل المثال، وعـدم المنـع يعنـي    

إمكانية أن يفوض رئيس الجمهورية هذه السلطات لجهة أخرى، خاصة إذا ما عرفنـا أن  

نصت في المادة السابعة منها على إمكانية التفويض في التـزام   1969اتفاقية أفيينا لسنة 

باالتفاقية، إال أن التطبيق العملي في مجال التصديق على المعاهدات يبين أن رئيس الدولة 

الجمهورية هو وحده الذي يمارس سلطة التصديق، ولم يحدث أن فوض هذه السلطة ألي 

جهة كانت مع العلم أن الدستور لم يمنعه من ذلك كما أشرنا إلى ذلك، مع العلم كـذلك أن  

المحـدد لصـالحيات وزيـر     1996سبتمبر  10ر بتاريخ الصاد 96-106المرسوم رقم 

على تخويل وزير الخارجيـة صـالحية توقيـع جميـع     ) 3(الخارجية، نص في المادة 

االتفاقيات، والمعاهدات، والبروتوكوالت، والنظم، ومن المعروف أن بعـض المعاهـدات   

ث أن يوقـع الـوزير   تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها، كاالتفاقيات الثنائية، أي أنه قد يحد

المذكور اتفاقية ثنائية وتصبح نافذة دون تصديق رئيس الجمهورية، وإن كنا لم نجـد أي  

تطبيق عملي لذلك من خالل الجريدة الرسمية، ألن كل المعاهـدات التـي نشـر نـص     

  .المصادقة عليها، كانت كلها مصدقة من طرف رئيس الجمهورية

في مجال تصديق المعاهـدات، نـص    وعلى ذكر منع الرئيس من تفويض سلطته  

على أنه ال يمكن لرئيس الجمهوريـة أن  ) 87(في المادة  1996الدستور الجزائري لسنة 

يفوض سلطته في مجال إبرام المعاهدات والتصديق عليها، وهي السلطة التي منحها نفس 

برم رئيس ي«والتي جاء النص في الفقرة التاسعة منها على أن ) 77(الدستور له في المادة 

  .155»الجمهورية المعاهدات الدولية، ويصادق عليها
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وكذلك نص الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، إال أنه   

، وذلك ما جاء فـي نـص   156نص على إبالغه لمجلس الشعب مع ما يتناسب من البيان

ات ويبلغها مجلس رئيس الجمهورية يبرم المعاهد«منه والتي نصت على أن ) 151(المادة 

  .157..."الشعب مع ما يناسب من البيان

  ومن المواد السـابقة يتبـين أن الدسـاتير الموريتانيـة تخـول سـلطة إمضـاء         

وتصديق المعاهدات كقاعدة عامة، و هو ما ذهب إليه كل مـن الدسـتورين الجزائـري    

س والمصري في المواد المذكورة، و إن كان الدستور المصري نص علـى إبـالغ رئـي   

الجمهورية بمجلس الشعب مع ما يناسب من البيان وهذا اإلبالغ ال يسـتفاد منـه أي دور   

  .للبرلمان في إبرام و تصديق المعاهدات

  

  الموافقة البرلمانية كشرط للتصديق على بعض المعاهدات في موريتانيا  :الفرع الثاني 

  

  لمـواد  الموريتانيين و خاصـة مـن نـص ا    1991و 1961إنطالقا من دستوري   

المذكورتين، تبين من نصوص هاتين المادتين أن رئيس الجمهورية هو وحده ) 36و 22(

الذي يتمتع بصالحيات إمضاء و تصديق المعاهدات كقاعدة عامـة، إال أنـه فـي نفـس     

الدستورين توجد مواد تعتبر إستثناءا على هذه القاعدة، و هي المواد التي تشترط الموافقة 

، 158)80(رئيس الجمهورية على بعض المعاهدات التي عددتها المادة البرلمانية لتصديق 

معاهدات السلم، االتحاد، و معاهدات التجارة، و المعاهدات واإلتفاقيات المتعلقـة  "كما يلي 

بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة، و المعاهدات الناسـخة أحكامـا ذات طـابع    

  ".دولة كلها ال يمكن التصديق عليها إال بموجب قانونتشريعي، و تلك المتعلقة بحدود ال

ومما جاء في الدستور الموريتاني يتبين أنه أعطى سلطة واسعة لرئيس الجمهورية   

في إمضاء و تصديق المعاهدات، إذ أن العديد من المعاهدات غير المذكورة في المـادة،  
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وع للموافقة البرلمانيـة،  أعطى لرئيس الجمهورية الحق في إمضائها وتصديقها دون الرج

في حين أن سلطة البرلمان في الموافقة على المعاهدات محددة بمعاهدات معينـة نصـت   

  .عليها المادة المذكورة

على معاهدات معينة، تجـب موافقـة    1996هذا و نص الدستور الجزائري لسنة   

، إذ نصت )131(، و )97(البرلمان لتتم المصادقة عليها، و ذلك حسب ما جاء في المادة 

يوقع رئيس الجمهورية إتفاقيات الهدنة ومعاهدات السـلم، ويتلقـى رأي   "األولى على أن 

المجلس الدستوري في اإلتفاقيات المتعلقة بهما، و يعرضها فورا على كـل غرفـة مـن    

يصادق رئيس "جاء النص على أن ) 131(و في المادة  159"البرلمان لتوافق عليها صراحة

فاقيات ومعاهدات السلم، والتحالف، واإلتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الجمهورية على إت

الدولة، و المعاهدات المتعلقة بقانون األشخاص و المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير 

  ".واردة في ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة

في الدساتير السابقة نص عليه الدستور المصـري   وهذا االستثناء أو التقييد الوارد  

، حيث نصت هذه الفقرة على )151(، و ذلك في الفقرة الثانية من المادة 1971كذلك سنة 

معاهدات الصلح، و التحالف، و التجارة، و المالحة و جميع المعاهدات التي يترتـب  "أن 

أو التي تحمل خزانـة الدولـة   عليها تعديل في أراضي الدولة التي تتعلق بحقوق السيادة، 

  .160"شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة الشعب عليها

و يتضح مما ورد في نصوص الدساتير السابقة الذكر أن هذه الدسـاتير وضـعت     

قائمة بمجموعة من المعاهدات ذات األهمية القصوى، أي معاهـدات التحـالف و السـلم    

لقة بحدود الدولة، و التي تتعلق بالتنظيم الـدولي، و كـذا الملزمـة    والتجارة، و تلك المتع

لمالية الدولة، هي معاهدات تجب موافقة البرلمان عليها أوال، ليتسنى لرئيس الجمهوريـة  

المصادقة عليها بعد ذلك، و إن كان هذا األسلوب، أي قائمة المعاهدات التي البد لموافقـة  

ليها أسلوبا متبعا في العديد مـن الدسـاتير التـي سـبقت     البرلمان عليها لتتم المصادقة ع

                                                 
  .، مرجع سابق1996الدستور الجزائري لسنة  - 159
ستوري، مرجع سابق، حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية و القانون الد .، دمحمد رفعت عبد الوهاب. د - 160

 .383ص 



حيث تضمن هذا الدسـتور   1958تاريخيا، والتي تأثرت بها، مثل الدستور الفرنسي لسنة 

  .161نفس األسلوب

هذا و يرى الدكتور علي إبراهيم أنه على الرغم وضوح االختصاصات الممنوحـة    

 تمر عادة بنفس السهولة، إذ أنه دائمـا  للبرلمان، و كذا لرئيس الجمهورية فإن المسائل ال

نجد خالفات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية حول تكييف المعاهدة التي تدخل في دائرة 

القائمة، و التي تخرج منها، إذ ترى البرلمانات رأيا في المسألة، وترى الحكومات رأيـا  

التي ال يصفق النواب لرئيس  و إن كانت هذه الخالفات من سمات النظم الديمقراطية. آخر

الدولة بالحق و الباطل، بل يقفون له بالمرصاد و ال يسـمحون لـه باغتصـاب سـلطة     

البرلمان، و حقه في الرقابة على المعاهدات التي يرون أنها تدخل ضمن القائمة التي البد 

  .162من موافقتهم عليها

غلب برلماناتها إن لـم  و هذا الخالف ال يحدث في دول العالم العربي، طبعا ألن أ  

نقل كلها تكون أكثرية نوابها من الحزب الحاكم والذي منه طبعا رئيس الجمهورية، وكـل  

فهو مصوت بنسبة مئوية كبيرة جدا تساوي  اما تطرحه حكومات هذه الدول على برلماناته

فـي  أو تفوق النسبة المأوية التي ينتخب بها رؤساؤها، وإذا كان هذا األسلوب هو المتبع 

الدساتير السابقة فإن الدستور األمريكي نص على أن الرئيس األمريكي له حق التصـديق  

على المعاهدات بناء على إقرار من مجلس الشيوخ و موافقته، علـى أن تحصـل هـذه    

) 2(المعاهدات على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين، و جاء ذلك في نص المـادة 

، و هو ما يـزال  1987سبتمبر  17مريكي الصادر في من الفرع الثاني من الدستور األ

، ويالحظ من ذلك أن الدستور المذكور لم يميز بـين أي نـوع مـن    163ساريا حتى اآلن

المعاهدات وبالتالي فإن سلطات الرئيس األمريكي مقيدة في المعاهدات ككل برقابة مجلس 

  .الشيوخ والذي البد أن يوافق ثلث أعضائه
ألمريكي دائما خالفات بين الرئيس و مجلس الشيوخ، فيما يتعلق إال أنه في الواقع ا

بالمعاهدات الدولية، إذ أن الرئيس األمريكي يتهرب بصورة تكاد تكون كاملة عن رقابـة  
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 مجلس الشيوخ، بابتداعه ما يعرف باالتفاقيات التنفيذية أو االتفاقيات ذات الشكل المبسـط، 
و لجأ الرئيس األمريكي في تأسيس اختصاصاته هذه على تفسـيرات موسـعة وملتويـة    

من الدستور األمريكـي  ) 2(لنصوص الدستور األمريكي، على الرغم من أن نص المادة 
صريحة و ال تحتمل أدنى تفسير إال التفسير السليم، وهو أن جميع المعاهـدات البـد أن   

يوخ قبل أن يصدق عليها الرئيس، إال أن الرؤساء تخضع لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الش
األمريكيين فسروا نص هذه المادة تفسيرا آخر، حيث أتوا بما يعرف باالتفاق التنفيـذي أو  
االتفاق المبسط و الذي يفلت من رقابة مجلس الشيوخ، و قد ساندهم في هذا التفسير قضاة 

، أن هـذا التفسـير   "لدكتور علي إبراهيما"المحكمة العليا الذين أيدوا هذا التفسير، و يرى 
خاطئ و غير سليم من وجهة النظر الدستورية وال يمكن قبوله، ألن نصـوص الدسـتور   
األمريكي ال توجد فيه أية إشارة إلى ما يسمى باالتفاقيات التنفيذية أو ذات الشكل المبسط، 

  .164ةكما أن محكمة العدل الدولية قالت بأن المعاهدات لها أسماء متعدد

ونشير إلى أن البرلمان الموريتاني قد عرضت عليه العديد من المعاهـدات التـي     

معاهـدة، إال أن هنـاك بعـض     300استوجبت موافقته و تمت موافقته عليها، وتتعـدى  

المعاهدات التي استوجبت موافقته عليها للتصديق و لم تتم تلك الموافقـة، و مـن هـذه    

، الميثـاق  16/2/1966قوق المدنية و السياسية المؤرخ المعاهدات مثال العهد الدولي للح

، واإلتفاقية المتعلقة بمنع الجـرائم ضـد   1990اإلفريقي لحقوق و معاملة األطفال جوان 

، و ال 14/12/1979165، اإلتفاقية المتعلقة بمنع جرائم اإلبـادة  25/11/1968اإلنسانية 

يات خصوصا أنها مهمـة لحمايـة   يوجد أي تفسير لعدم موافقة البرلمان على هذه االتفاق

الحقوق األساسية لألفراد، و كان من األجدر بالبرلمان المصـادقة عليهـا لحمايـة تلـك     

الحقوق، و عدم الموافقة البرلمانية هنا يعنى أن البرلمان المنتخب من قبل الشعب ال يريد 

حقـوق   المحافظة على حقوق من إنتخبه، و رد الجميل يقتضي بالمقابل المحافظة علـى 

  .المنتخب على األقل بالموافقة على تلك االتفاقيات

وفي إطار الحديث عن الموافقة البرلمانية كشرط لنفاذ المعاهـدة فـي موريتانيـا،    

لنفترض أن رئيس الجمهورية صادق على اتفاقية من االتفاقيات التـي يشـترط لنفاذهـا    
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المعاهدة هل تصبح نافذة وهي الموافقة البرلمانية، مما يؤدي إلى التساؤل عن مصير هذه 

فاقدة ألحد شروط نفاذها، أم تلغى وهو ما قد يرتب المسـؤولية الدوليـة علـى الدولـة     

الموريتانية، ولإلجابة على ذلك في المستوى الداخلي تصعب اإلجابة، ألنه ال توجد سابقة 

دولي اختلـف  إال أنه على المستوى ال. من هذا النوع في موريتانيا من خاللها تتم اإلجابة

الفقهاء حول هذا النوع من التصديق المعروف بالتصديق الناقص ونتج عن ذلك االختالف 

  : مجموعة من اآلراء تتمثل في

  
   رأي مقرر لصحة التصديق الناقص -

    

" BITTNERبتنـر  "و" LABANDالباند "وهو الرأي الذي دافع عنه في المانيا   

ويقوم أساسا علـى   CARRE DE MALBERGوأيدهما في فرنسا كاري دي مالبرغ 

، و يرون أن القانون الدولي ال دخل له في 166ضرورة االعتراف بصحة التصديق الناقص

خرق رئيس الدولة قواعد القانون الداخلي خاصة أن المكلف بإبرام المعاهدات الدولية أمام 

قانون الدول األخرى قد أخطرهم بالتصديق، و من ثم فالتصديق صحيح من وجهة نظر ال

  .167الدولي

إذ من شأن اعتبار المعاهدة صحيحة و نافذة، أن يؤدي إلـى اسـتقرار العالقـات      

ويمنع الدول من التدخل في شؤون بعضها البعض، ألن القول بعكس ذلك يـؤدي  , الدولية

إلى أن تأتي الدول األطراف و تنظر في شؤون غيرها من الـدول لتـرى هـل قامـت     

و هي كلها مسـائل   .ورها، أم ال، و هل تصرف الرئيس سليمبالتصديق فعال و وفقا لدست

تشكل تدخال فـي الشـؤون الداخليـة للـدول      اهممنوعة طبقا للقواعد العرفية الدولية ألن

األخرى، وهو ما ال يقبل به عاقل، فالتعقيدات و السلبيات التي يأتي بها اعتبار المعاهـدة  

  .168حيحةباطلة أشد ضررا و خطرا من اعتبار المعاهدة ص
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كما أنه تعتبر الدولة سيئة النية عنـدما تـأتي بعـد مراحـل إبـرام المعاهـدات         
  .169و تدعى بمخالفة عملية التصديق لدستورها) المفاوضات، والتحرير، و التوقيع(

ولهذه األسباب فإن التصديق على المعاهدة غير الدستوري أو النـاقص يجـب أن     
امات الناشئة عن المعاهدة، بحجـة أن التصـديق   يعتبر صحيحا، و ال يعتبر ملغيا لاللتز

الناقص هو خرق متعمد لمبدأ حسن النية، و هو من المبادئ الجوهرية بالنسـبة لجميـع   
  .170االرتباطات الدولية

و قد وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات نذكر منها علـى سـبيل المثـال أن هـذه       
و هي حجة نظرية أكثر منها , المعاهدةالنظرية تمادت في التأكيد على البعد الدولي لصحة 

إذ كيف يمكن إقناع الدولة التي صادقت على المعاهدة بشكل معيب أن تطبقها رغم , واقعية
علمها بالعيب؟ بل إن النظرية في حالة امتناع الدولة عن تطبيقها المعاهدة، لم تعط حـال  

  .171يعول عليه إلجبار الدولة على تنفيذ المعاهدة المعيبة
  

  قائل ببطالن التصديقي رأ -

  
يقيم أصحاب هذا الرأي موقفهم على أساس ضرورة االلتزام باألحكـام الخاصـة   
بفكرة االختصاص، إذا أن الشرط األساسي الذي يتعين توافره ليكون التصديق صحيحا و 
منتجا إلثارة القانونية، أن يكون قد صدر عن السلطات المختصة، أي السلطات التي تملك 

  .172لحق في إصدارهقانونا ا
مما يعني حسب أصحاب هذا الرأي أن عدم احترام األحكام الدستورية في مجـال    

إبرام المعاهدات يترتب عليه عدم صحة المعاهدة، ألن نفاذها معناه خرق للقانون الداخلي 
فإذا تجاوز رئيس الجمهوريـة االختصـاص   , الذي يقوم على احترام قواعد االختصاص

وفـق مـا    –للدستور وصادق على المعاهدة دون عرضها على البرلمان الممنوح له وفقا 
فإن المعاهدة تعتبر باطلة لعدم اسـتيفائها شـرطا أساسـيا يتطلبـه      –يقضى به الدستور 

، و عليه فإن صدور تصديق عن غيـر مخـتص ال   173الدستور و هو الموافقة البرلمانية

                                                 
  .124 ص محاضرات في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ,بوغزالة محمد ناصر, اسكندري أحمد. د - 169
  .290 دولية، مرجع سابق، صالمعاهدات الالوسيط في , علي إبراهيم. د - 170
  .151بوغزالة محمد ناصر، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص , اسكندري أحمد. د - 171
  .279 هيم أحمد شلبي، مرجع سبق ذكره، صإبرا. د - 172
 .126بوغزالة محمد ناصر، محاضرات في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص. اسكندري أحمد، د. د - 173



ن تكون المخالفة صارخة أو كان يمكن مع مراعاة أ, 174يكون قانونا منتجا آلثاره القانونية
  .175التعرف عليها بمجرد االستفسار

أي أن الصفة الداخلية تشكل عنصرا أساسيا فـي المعاهـدة الدوليـة، و بالتـالي     

االعتراف بصحة المعاهدة غير الدستورية دوليا هو تناقض صـارخ للضـمير القـانوني    

  .176للشعوب

" الدكتور أبو هيف"لتي من بينها ما أورده وهذه النظرية لم تسلم من االنتقادات، وا  

من أنه في حالة القبول بهذه النظرية يجب في نفس الوقت عدم إغفال اعتبارين، يجب أن 

يكونا محل تقدير في هذا المجال، األول أن الطرف اآلخر في المعاهدة ال يصح أن يضار 

ني أو الدولة التـي تـدفع   بدوره نتيجة إبطالها وعلى األخص إذا كان حسن النية، أما الثا

ببطالن المعاهدة تسأل في نهاية األمر عن نتائج هذا اإلجراء نتيجة مسؤوليتها عن أعمال 

سلطتها التنفيذية، وال يحق لها أن تدفع هذه المسؤولية بحجة أن هذه السلطة قد جـاوزت  

اف حدود إختصاصها، ألن هذا من شأنها في عالقة سلطاتها ببعضها، وال يعنـي األطـر  

األخرى للمعاهدة في شيء، وعليه إذا صح للدولة أن تبطل المعاهدة التي أبرمـت بغيـر   

اتباع الطريق الدستوري فال أقل من أن نتحمل في مواجهة الطرف اآلخر النتـائج التـي   

  .177تترتب عن هذا اإلبطال

  

  

  

  
  لمسؤولية الدوليةعلى أساس من ارأي مقرر لصحة التصديق  -
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الذي يرى أن التصديق الناقص وإن " انزبلوتى"العالمة اإليطالي هذا الرأي قال به 

كان تصديقا باطال من وجهة نظر القانون الداخلي، إال أنه من المسلم به أن الدولة تسـأل  

و القـول بمسـؤولية   , عن تصرفات رئيسها، سواء تمت بالتطبيق لدستورها أو إخالال به

عليها الدفع ببطالن التصديق النـاقص، أي أن   الدولة في هذه الحالة يترتب عنه أن يمتنع

للتصديق الناقص تصديق منتج آلثاره في المجال الدولي ألنه في ذاته صحيح، و لكن ألن 

مـن وجهـة    –مشروعة كانت أو غير مشروعة  –الدولة مسؤولة عن تصرفات رئيسها 

ق الناقص غير نظر قانونها الداخلي، و خير تعويض يمكن إعطاؤه للدولة التي تم التصدي

المشروع من مواجهتها، هو اعتبار هذا التصديق بمثابـة التصـديق الصـحيح المنـتج     

  .178آلثاره

كما أن القول ببطالن المعاهدة في مثل هذه الظروف أمر غير عادل، ألنه يعنـي  

بكل بساطة تحميل األطراف األخرى في المعاهدة خطأ لم يرتكبوه، وفي المقابل ال يمكن 

بأن تصديقها على المعاهدة كان معيبا في اإلبقاء على سريانها، لـذلك   ةقتنعإجبار دولة م

  .179فهذا القول نظري أكثر منه عملي، و بالتالي من الصعب أن تبقى المعاهدة سارية

  
  لمبدأ حسن النيةرأي قائل بصحة المعاهدة استنادا  -

  

لمعاهـدات  و هو الرأي الذي يقول بضرورة التزام مبدأ حسن النية فـي مجـال ا    

و لذلك فالقاعدة العامة أنه ال يمكن لدولة أن تطالب ببطالن معاهدة دوليـة علـى   , الدولية

أساس أن رئيسها قد خالف بتصديقه أحكام الدستور، إذ أن مبدأ حسن النيـة يفتـرض أن   

الدول األطراف في المعاهدة ال يجوز أن يلحقهم الضرر نتيجة إبطال المعاهدة، خاصة إذا 

سني النية، و ال علم لهم بما يشوبها من عيب، باإلضافة إلى أن الدولـة مسـؤولة   كانوا ح

                                                 
، بـدون  1989الدار الجامعية سنة مصطفى سالمة حسين، القانون الدولي العام، . د, محمد سامي عبد الحميد. د - 178

  .44-43، ص ذكر الطبعة
  .154بوغزالة محمد ناصر، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص . اسكندري أحمد، د. د - 179



عن أعمال رئيسها، و ال يحق لها أن تدفع بعـدم مسـؤوليتها بحجـة تجـاوز رئيسـها      

  .180الختصاصاته

إال أن مبدأ حسن النية من ناحية أخرى يستوجب أن ال تكون األطراف األخـرى  

إذ في هذه الحالة ال يمكـن  , ب هذا التصديق من مخالفةسيئة النية، أي أن تعرف بما يشو

أن تتمسك باألوضاع الظاهرة، وبالتالي يحق للدولة التي صادقت تصديقا ناقصا أن تطالب 

  .181ببطالن التصديق، و عدم االلتزام بالمعاهدة

عالجت هذا الموضوع " 1969اتفاقية افيينا لقانون المعاهدات لسنة "هذا و يذكر أن   

  :على ما يلي 46، إذ نصت المادة 47-46ل المواد من خال

ال يجوز لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها االلتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفـة   -1"

إال , لحكم في قانونها الداخلي يتعلق باالختصاص بإبرام المعاهدات كسبب إلبطال رضاها

  .قواعد قانونها الداخلي إذا كان إخالال واضحا بقاعدة ذات أهمية جوهرية من

, إذا تبين بصورة موضوعية ألية دولة تتصرف في هذا الشأن, يعتبر اإلخالل واضحا -2

  ".وفق السلوك الصادر و بحسن نية

إذا كانت سلطة ممثل الدولة فـي التعبيـر عـن    "نصت على أنه  47و في المادة   

لممثل مراعاة هذا القيـد فـال   ارتضائها االلتزام بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص و أغفل ا

يجوز التمسك بهذا اإلغفال إلبطال ما عبر عنه من رضاء إال إذا كانت الدول المتفاوضة 

  ".قد أبلغت بهذا قبل تعبيره عن الرضاء

و نشير إلى أنه يمكن ألية دولة أن تتحفظ على نص أو نصوص في المعاهـدة، و    

وثائق التصديق إلى جهة اإليداع التـي تـم    هذا النوع من التحفظ تقوم الدولة بإرساله مع

تحديدها في االثفاقية، و هذا األسلوب يكثر إستعماله في الدول التي للبرلمـان فيهـا دورا   

مهما في قبول التصديق على المعاهدات، إذ يجب عرض المشروع علـى النـواب أوال،   

ر، و من األمـور  حيث أن البرلمان في هذه الحالة قد يرى في مشروع المعاهدة رأيا آخ

  التي قد تحدث أن يـربط البرلمـان موافقتـه علـى المعاهـدة بـالتحفظ علـى نـص         
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أو بعض نصوصها و يمتثل رئيس الجمهورية لطلب البرلمان فيقوم بالتصديق مع التحفظ 

  .182على المواد أو المادة التي طلب البرلمان عليها

لى االتفاقية الدولية المتعلقة و التحفظ الوحيد الذي قامت به موريتانيا هو تحفظها ع  

  .بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و المشار إليها سالقا

  

  دور الرقابة الدستورية في التصديق على المعاهدة :الفرع الثالث 

  

إن الرقابة على دستورية القوانين وسيلة تكفل احترام الدستور وكذا القـوانين مـن     

  .قبل السلطات العمومية

تكليف جهة معينة بمهمة التحقـق مـن مـدى مطابقـة القـوانين،      "تعرف بأنها و  

والمراسيم الصادرة عن السلطات العامة في الدولة، لمقتضيات الوثيقة الدستورية، تمهيـدا  

  .183لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر، أو اإلمتناع عن تطبيقها إذا كانت قد صدرت فعال

المهمة، إذ نجد بعض الدول أسندتها إلى المحـاكم  هذه  ختلفت الدول في إسناداوقد   

  .والبعض اآلخر أسندها إلى مجلس دستوري

بل أن دوال أسندت المراقبة الدستورية إلى هيئات خاصة داخـل مجلـس النـواب      

هذه الهيئات مشكلة من نواب يقومون بالتحقيق في مطابقـة النصـوص القانونيـة    . نفسه

  .184للدستور

الموريتانيين قد اختلفا في إسناد مهمـة الرقابـة    1991و 1961وبما أن دستوري   

الدستورية، إذ أسندها األول للمحكمة العليا وأسندها الثاني لمجلـس دسـتوري، سـنقوم    

  :بدراسة الرقابة الدستورية في كال الدستورين على حدة، وذلك من خالل النقاط اآلتية 

   1961لرقابة الدستورية في دستور ا :أوال 
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مهمة رقابة دستورية القوانين بالمحكمة العليـا   1961دستور موريتانيا لسنة أناط   

  .كما ذكر آنفا

على مدى دستورية معاهدة دولية نجـد   وفي مجال إختصاص المحكمة في الرقابة  

إذا ما أعلنت المحكمة العليا بناء علـى إسـتدعاء مـن    «نصت على أنه ) 45(أن المادة 

دوليا يتضمن شرطا مخالفا للدستور، توقف التـرخيص فـي   المجلس النيابي، أن التزاما 

، وما يالحـظ أن هـذه   »تصديق هذا الشرط أو الموافقة عليه، ما لم تقع مراجعة الدستور

المادة نصت على أن المحكمة العليا تختص بمدى دستورية معاهدة ما، إال أن ذلك يتم بعد 

الجمهورية، أي أن اإلحالـة فيمـا   إستدعاء من المجلس النيابي دون ذكر دور هنا لرئيس 

يتعلق برقابة دستورية المعاهدة من إختصاص رئيس المجلس النيابي وحده، ولكن التساؤل 

المطروح هنا ماذا لو صادقت موريتانيا عن طريق رئيس الجمهورية على المعاهدة وتبين 

ات التـي  أنها مخالفة للدستور، خاصة إذا كانت من المعاهدات التي تدخل ضمن المعاهـد 

ينفرد رئيس الجمهورية وحده بالحق في المصادقة عليها؟، بل أنه من الممكـن كـذلك أن   

يصادق على معاهدة بعد أن يوافق عليها البرلمان في المعاهدات التي تلتزم تلك الموافقـة  

دون أي إستدعاء للمحكمة العليا، خصوصا أنه في ظل هـذا الدسـتور كـان الـرئيس     

حد وهو الوحيد في البالد أي الحزب، وذلك في ظل انعدام التعددية والبرلمان من حزب وا

الذي كان سائدا آنذاك أي في ظل األحادية الحزبية، وهو اإلشكال الذي يمكن أن يتحايـل  

عليه بالقول أن الدستور نص في نفس المادة على إمكانية مراجعة الدستور، لكـي يمكـن   

ن اإلشارة إلى أن المراجعة تـتم قبـل التصـديق    التصديق على ذلك البند، إال أنه ال بد م

  . وليس بعده وهو ما نص عليه الدستور في نفس المادة المذكورة

و كل ذلك سنحاول التفصيل فيه أكثر في إطار حديثنا عن هذه الرقابة في دسـتور    

1991.  

ويالحظ أن نتائج المحكمة العليا كانت ضعيفة، إذ أنها لم تصـدر خـالل الفتـرة      

إال عشرين قرارا، أحد عشر منها تتعلـق بالمنازعـات    1978185إلى  1961دة من الممت

، أما إثنان منها فيتعلقان )البرلمان(اإلنتخابية، وستة تتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية 
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بموضوع الفصل بين مجال القانون ومجال التنظيم، بينما يتعلق واحد منها برقابة دستورية 

يقرر عدم دسـتورية بعـض مقتضـيات مجلـة اإلجـراءات المدنيـة        القوانين، والذي

  .186والتجارية

و من الدول كذلك التي أوكلت هذه المهمة للمحكمة مصر إذ أن المحكمة العليا هي   

  .187المكلفة لتلك المهمة

الدول التي تبيح لألفراد حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية العليـا   ومثال  

  ، فيجـوز لكـل ذي مصـلحة حاليـة     1874مـايو   29رها الصادر في دستو" سويسرا"

مستقبلية أن يطعن أمام المحكمة العليا اإلتحادية بعدم دستورية القوانين الصادرة مـن  أو 

  .الواليات

  

  اختصاص المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية المعاهدات  :ثانيا 

  

الرقابة علـى دسـتورية   في بداية الحديث عن اختصاص المجلس الدستوري في 

المعاهدات، ال بأس أن نشير إلى أن الدستور أسند مهمة إخطار المجلس الدستوري فـي  

  مراقبة مدى دسـتورية القـوانين، العضـوية، و التنظيمـات، و عمليـات اإلسـتفتاء،       

و المعاهدات إلى كل من رئيس الجمهورية، و رئيس الجمعية الوطنية، و رئيس مجلـس  

  .188لنواب و ثلث أعضاء مجلس الشيوخالشيوخ و ثلث ا

  الصـادر بتـاريخ    04-92من األمر القـانوني رقـم   ) 17(و قد أضافت المادة   

المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري أن للوزير األول  1992فبراير  18

أي  –أن يحيل للمجلس الدستوري، و هو ما يتناقض تماما مع ما جاء في الدستور، إذ أنه 

  لم يعـط للـوزير األول حـق اإلحالـة ال فيمـا يتعلـق بـالقوانين العاديـة          -الدستور

و ال فيما يخص المعاهدات، فلو أن الدستور أراد إعطاء حق اإلحالة للوزير األول لحدده 

و التي سنتحدث عنها ) 79(من بين من أعطاهم حق اإلحالة إلى المجلس، سواء في المادة 
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لرئيس الجمهورية، و رئيس "في الفقرة الثانية و التي تنص على أن ) 86(الحقا أو المادة 

(الجمعية الوطنية، و لرئيس مجلس الشيوخ، و لثلث 
3
نواب الجمعية الوطنية، و لثلـث  ) 1

)
3
لمادة لم ، فهذه ا"أعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري) 1

من األمر القانوني اآلنف الذكر ) 17(تذكر أن للوزير األول حق اإلحالة، و بالتالي فالمادة 

غير دستورية، و هو ما يدعو إلى التساؤل بسخرية، كيف لمجلس مكلف بالرقابـة علـى   

فلو أراد المشرع الدستوري  !دستورية القوانين أن يصدر هو نفسه مادة مخالفة للدستور؟

  .لوزير األول حق اإلحالة لحدده من بين من أعطاهم ذلك الحقإعطاء ا

و ما يالحظ أن الدستور الموريتاني لم يعط حق اإلخطار لألفراد، و هو ما كـان    

عليه الوضع في الدستور السابق، كما أنه يعطي للمحاكم حـق اإلمتنـاع عـن تطبيـق     

حاكم حـق رقابـة مـدى    النصوص الصادرة و المخالفة للدستور، إذ أنه لم ينص أن للم

  .دستورية القوانين

و في فرنسا أعطى الدستور الفرنسي حق إخطـار المجلـس لكـل مـن رئـيس        

عضـوا مـن   ) 60(الجمهورية، أو الوزير األول، أو رئيس الجمعية الوطنية أو سـتين  

و ذلك بعد تعـديل   . أعضاء الجمعية الوطنية، أو ستين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ

1974189.  

عد إخطار المجلس الدستوري الموريتاني عليه أن يبت في المسألة خالل شـهر  و ب  

واحد إال أنه في الحاالت اإلستعجالية، و بطلب من رئيس الجمهورية تخفض هذه المـدة  

إذ حدد المـدة   1958و هو نفس ما ذهب إليه الدستور الفرنسي لسنة . 190إلى ثمانية أيام

إحالة القانون المشكوك في دستوريته إلى شـهر و   التي يبت فيها المجلس الدستوري بعد

  .191جعل لها إستثناءا ثمانية أيام، بناء على طلب من الحكومة في حالة الضرورة
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اختصر سلطة إخطار المجلس الدسـتوري   1996و نجد الدستور الجزائري لسنة   

لى رئيس حول مراقبة دستورية القوانين و القوانين العضوية و التنظيمات و المعاهدات ع

  .192الدولة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس األمة

و بالتالي فإن الدستور الجزائري لم يعط حق اإلخطار إلى الوزير األول كما فعـل    

الدستور الفرنسي و ال إلى ثلث أعضاء إحدى الغرفتين، كما نص علـى ذلـك الدسـتور    

  .فراد و المحاكم كذلكالموريتاني، كما أنه لم يعط حق اإلخطار لأل

يوما إعطاء رأيـه، أو إصـدار قـراره بعـد      20و حدد الدستور الجزائري مدة   

  .193اإلخطار و لم يجعل لهذه المدة إستثناء

إذا ما أعلن "، على أنه )79(في المادة  1991هذا و نص الدستور الموريتاني لسنة 

يس الجمعية الوطنية، أو المجلس الدستوري بناءا على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئ

النواب، أو الشيوخ أن التزاما دوليـا يتضـمن بنـدا    ) 3/1(رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث 

مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند، أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة 

  ".الدستور

 مما يعني حسب المادة أن لكل من رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلـس الشـيوخ،  

والجمعية الوطنية، وثلث كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنيـة أن يحيـل المعاهـدة    

للمجلس الدستوري للنظر في مدى دستوريتها، وهـذه اإلحالـة تـدخل ضـمن الرقابـة      

الدستورية االختيارية، بمعنى أن المجلس الدستوري ال يبدي رأيه فـي مـدى دسـتورية    

ات التي تم تحديدها في المادة المذكورة، خصوصـا  المعاهدة إال بعد إخطاره من قبل الجه

أن هناك نوعين من المعاهدات من حيث التصديق، معاهـدات يصـادق عليهـا رئـيس     

يمضي رئيس الجمهوريـة  "التي تنص على أن ) 36(الجمهورية، وهو ما جاء في المادة 

رئـيس  ومعاهدات تجب الموافقة البرلمانية عليهـا قبـل مصـادقة    " المعاهدات ويصدقها

معاهـدات السـلم واالتحـاد    "التي نصـت علـى أن   ) 78(الجمهورية وردت في المادة 

ومعاهدات التجارة والمعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تلزم مالية 

الدولة والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي، وتلك المتعلقة بحدود الدولة كلها ال 
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، أي أن الصنف الوارد في المـادة األخيـرة أي   "ديق عليها إال بموجب قانونيمكن التص

تصديق رئيس الجمهورية عليها منـوط بموافقـة البرلمـان،    ... معاهدات السلم واالتحاد

وإخطار المجلس الدستوري كما ذكرنا سابقا يتم إما عن طريق رئـيس الجمهوريـة، أو   

ال المطروح ماذا لـو أن رئـيس الجمهوريـة    رئيس الغرفتين، أو ثلث النواب، لكن السؤ

صادق على المعاهدات التي ال تلزم الموافقة البرلمانية للمصـادقة عليهـا، دون إخطـار    

المجلس الدستوري، وكانت تلك المعاهدات مخالفة للدستور، وحتى المعاهدات التي تلتـزم  

ـ  ق مـن دسـتوريتها؟   الموافقة البرلمانية للمصادقة عليها ولم يقم بإخطار المجلس ليتحق

وبالتالي تصدر هذه المعاهدات وتصبح نافذة وهي مخالفة للدستور، وهو ما يجعلنا أمـام  

مشكلة، من جهة هناك معاهدات التزمت بها موريتانيا، سواء معاهـدات صـادق عليهـا    

  .رئيس الجمهورية أو معاهدات صادق عليها بعد موافقة البرلمان

  موريتانيا سواء تم ذلك قبل معاهـدة نافـذة   ومن جهة أخرى قد يصدر قانون في 

القـانون، أم  : أو بعدها مخالف لها ومطابق للدستور، مما يجعلنا أمام إشكال أيهما يطبق 

  المعاهدة ؟

وهذا اإلشكال المذكور واآلخر السابق والمتمثل في مخالفة المعاهدة للدستور يقيمان 

  .أمامنا حالتين

  

   للدستور حالة مخالفة المعاهدة :األولى 

في حالة مخالفة المعاهدة للدستور نكون أمام إشكال، إما أن نطبق الدستور ونحـن  

نعلم أن المعاهدة تسمو عليه، كما أشير إلى ذلك سابقا، وإما نطبق المعاهدة وهي مخالفـة  

من نفس الدستور والتي تـنص  ) 79(لدستور الدولة، والحل يكمن في الرجوع إلى المادة 

ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس إذا "على أنه 

النواب أو الشيوخ، أن التزامـا  ) 3/1(الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ثلث 

دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند، أو الموافقة عليه 

القول بإمكانية تعديل الدستور المخالف للمعاهدة، وهو ما ما لم تقع مراجعة الدستور، أي 

يؤدي إلى إمكانية القول بحل اإلشكال المطروح إال أنه تجب اإلشارة إلى أن الرقابة التي 

نصت عليها هذه المادة هي الرقابة السابقة وليست الالحقة، أي بمعنى آخر رقابة وقائيـة  



ها لحل المشكل المطروح، ألن نص المادة يمنع تسبق التصديق وبالتالي ال يمكن التحجج ب

التصديق على المعاهدة إال بعد مراجعة الدستور، وبالتالي فإنه على رئيس الجمهورية أو 

رئيس مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية وثلث النواب أن يخطروا المجلـس الدسـتوري   

س الجمهوريـة علـى   بالمعاهدة المشكوك في عدم دستوريتها، قبل المصادقة من قبل رئي

والمعاهدات التي يصادق عليها ) 36(المعاهدات التي يختص وحده بالمصادقة عليها المادة 

للنظر في مدى دستوريتها، وإذا أقر المجلس الدسـتوري  ) 78المادة (بعد موافقة البرلمان 

قـول  مطابقتها للدستور فال يكون هناك أي إشكال، وإذا أقر بعدم دستوريتها أمكن عندئذ ال

  .بمراجعة الدستور

ونشير إلى أنه في لحظة كتابة هذه السطور لم تعرض على المجلس الدستوري أي 

معاهدة للنظر في مدى مطابقتها للدستور من الجهات التي خولها الدستور ذلك، وهو مـا  

يؤدي إلى القول أنه ربما تكون هناك معاهدات نافذة في النظام الداخلي الموريتاني وهـي  

للدستور، خاصة إذا ما عرفنا أن هذا الدستور لم يخول جهات أخرى كاألفراد مثال  مخالفة

أو المحاكم للطعن في مدى دستورية معاهدة ما، كما أنه يالحظ أن هناك كما هـائال مـن   

المعاهدات صادقت عليها موريتانيا، سواء التي يصادق عليها رئيس الجمهورية انطالقـا  

، أو التي تتطلب للمصـادقة عليهـا الموافقـة    )36(المادة من اختصاصه الذي خولته له 

  ).78(البرلمانية المسبقة كما ورد في المادة 

  

  : حالة مخالفة القانون العادي للمعاهدة :الثانية 

في هذه الحالة تطبق المعاهدة المخالفة للقانون مباشرة ألن الدستور نص في المادة 

لقانون، كما رأينا في إطار حديثنا عـن مكانـة   منه على أن المعاهدات تسمو على ا) 80(

المعاهدة في النظام الداخلي الموريتاني، ومثال ذلك أنه إذا تبين أن هناك قـانون صـدر   

مطابقا للدستور أي غير مشوب بعيب مخالفته للدستور، ولكنه غير مطابق لمعاهدة نافـذة  

  .المشار إليها آنفا) 79(لمادة أو ا) 36(في النظام الموريتاني التي تدخل في إطار المادة 

والنفترض في هذا اإلطار أنه عرض نزاع على القاضي الـوطني، تمسـك أحـد      

أطرافه بالمعاهدة النافذة والمخالفة للدستور، وتمسك الطرف اآلخر بالقانون النافذ هو كذلك 

ة والمطابق للدستور عكس المعاهدة، فالقاضي في هذا النزاع مجبر على تطبيق المعاهـد 



على الرغم من مخالفتها للدستور، وعدم تطبيق القانون المطابق للدستور بغض النظر عن 

مـن الدسـتور نصـت علـى أن     ) 80(كونه سابق أو الحق على المعاهدة، ألن المادة 

المعاهدات تعلو على القانون، وذلك فور تصديقها، ونشرها، بل أنه بالرجوع إلى المـادة  

حتى على الدستور نفسه، ألنه ما دامت هذه المادة أي المـادة   نجد أن المعاهدة تعلو) 79(

تحدثت عن إمكانية تعديل الدستور المخالف للمعاهدة فهي بالتـالي تسـمو عليـه،    ) 79(

خصوصا أن الدستور لم يخول القاضي النظر في دستورية معاهدة ما، بل خول للمجلـس  

جهات التي يفترض في هذه الحالة الدستوري وحده النظر في دستوريتها بعد إخطاره من ال

لم يخول األفـراد الحـق بإخطـار     –أي الدستور  –أنها لم تقم بذلك اإلخطار، كما أنه 

المجلس بمعاهدة للنظر في دستوريتها، والنتيجة من كل ما سبق أنه قد توجد في موريتانيا 

م تطبيقها، إذا معاهدات تطبق وهي مخالفة للدستور، في حين نجد قوانين مطابقة له وال يت

  .تعارضت مع المعاهدة النافذة

ويبدو أن ما أخذت به موريتانيا فيما يتعلق بالرقابة علـى دسـتورية المعاهـدات      

الذي تأثروا ضعوا الدستور الموريتاني بـه، إذ   1958مقتبس من الدستور الفرنسي لسنة 

ه إذا قرر المجلـس  أن) 54(نص الدستور الفرنسي في مجال الرقابة الدستورية في المادة 

الدستوري بناءا على إبالغ رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس أي من المجلسين 

  أن تعهــدا دوليــا يتضــمن شــرطا محالفــا للدســتور فــال يمكــن اإلذن بالتصــديق 

أو الموافقة عليه إال بعد تعديل الدستور، مما يعني أن الدستور الفرنسي يأخـذ بأسـلوب   

رية السابقة على المعاهدات الدولية مع إمكان تعديل الدستور قبل المصادقة الرقابة الدستو

  .على المعاهدة المخالفة له

على أسلوب الرقابة الدسـتورية السـابقة    1996و نص الدستور الجزائري لسنة 

، إذ نصت األولى علـى أنـه   168و 165والالحقة معا، ويتضح ذلك عند الرجوع للمواد 

وري باإلضافة إلى االختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكـام  يفصل المجلس الدست"

أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما بـرأي قبـل أن   

مما يعني أن هذه المادة تأخذ بالرقابـة   194"تكون واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية
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لدستوري قد يقر بعدم دستورية معاهدة حتى بعـد  الدستورية الالحقة، ما دام أن المجلس ا

  .نفاذها

أما المادة الثانية فنصت على الرقابة الدستورية السابقة، إذ نصـت علـى أنـه إذا    

ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية فـال يـتم التصـديق    

  ".عليها

معاهدات التي نص عليها الدستور ونشير إلى أن الرقابة الدستورية الالحقة على ال

الجزائري تطرح مشكلة خاصة، إذا ما عرفنا أن المجلس يعطي رأيه في مدى دسـتورية  

معاهدة بعد أن يخطر من قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الشعبي الـوطني، أو  

التي ذكرناها في السـابق، وبالتـالي فـإن     166رئيس مجلس األمة كما جاء في المادة 

مجلس ال يعطي رأيه في مدى دستورية المعاهدة إال بعد ذلك اإلخطار، أي مـا يعـرف   ال

، والمشكل المذكور يتمثل في أنه لـو صـادق رئـيس    "الرقابة الدستورية االختيارية"بـ

الجمهورية على معاهدة من المعاهدات سواء المعاهدات التي يصادق عليها وفقـا للمـواد   

ــادق) 97(و) 9) (77( ــي يصــ ــادة  أو التــ ــا للمــ ــا وفقــ    131عليهــ

أي المعاهدات التي يصادق عليها بعد الموافقة البرلمانيـة دون أن يأخـذ رأي المجلـس    

الدستوري في النوع األول من المعاهدات، أو دون أن يأخذ هو أو رئيس المجلس الشعبي 

الوطني ورئيس مجلس األمة رأيه كذلك وتمت المصادقة على المعاهدة وأصبحت نافـذة  

وبعد ذلك يتبين عدم دستوريتها، مما يعنـي إلغـاء المعاهـدة ألن الدسـتور     . نشرها بعد

الجزائري لم ينص على إمكانية تعديل الدستور إذا كان مخالفـا للمعاهـدة ممـا يرتـب     

) 174(المسؤولية الدولية على الجزائر، ولحل هذا اإلشكال يمكن الرجـوع إلـى المـادة    

رية حق المبادرة بتعديل الدستور بعد التصويت عليها والتي نصت على أنه لرئيس الجمهو

من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، ومن ثم يعرضه على االستفتاء ليصوت 

  .195يوما الموالية إلقراره، أي التعديل 50عليها الشعب خالل 

  

   التصديق على المعاهدات في الممارسة الموريتانية :المطلب الثاني 
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رف على الممارسة الموريتانية للتصديق، من حيث شكل التصـديق،  سنحاول التع  

  .وموضوع المعاهدة

  

  من حيث الشكل  :الفرع األول 

  

باإلطالع على الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية لمعرفـة شـكل     

التصديق في موريتانيا، نجد معاهدات مصادق عليها بموجب قانون، وهـذه المعاهـدات   

من تصديق رئيس الجمهورية، وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، تكون 

ومثال ذلك أن ينص القانون على أنه بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يصدر 

ويكون القانون من مادتين، األولى تنص على أنه يسمح : رئيس الجمهورية القانون التالي

و في المـادة الثانيـة   … ور بالمصادقة على المعاهدة كذالرئيس الجمهورية بموجب الدست

يأتي النص على أن ينشر هذا القانون وفق إجراءات اإلستعجال و ينفذ باعتبـاره قانونـا   

، ونجد معاهدات أخرى يصادق عليها بموجب أمر قانوني، و هي كذلك مصادق 196للدولة

ي مؤلف من ثـالث مـواد   عليها من طرف رئيس الجمهورية، و يكون هذا األمر القانون

من الدستور بالمصادقة  60األولى تنص على أنه يسمح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 

على اإلتفاقية كذا، و في المادة الثانية ينص على أنه سيقدم القانون القاضـي بالمصـادقة   

هـا هـذا   على األمر القانوني الذي تم إعتماده أمام البرلمان مع تحديد المدة التي سيقدم في

األمر القانوني، أما المادة الثالثة فتنص على أنه سينشر هـذا القـانون وفـق إجـراءات     

  .197اإلستعجال وينفذ بإعتباره قانونا للدولة

من الدستور التي يأتي ذكرها في األمر الـقانوني، ) 60(هذا و نشير إلى أن المادة   

أجل تنفيـذ برنامجهـا أن    للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية و من"تنص على أنـه 

تستأذن البرلمان في إصدار أوامر قانونية خالل أجل مسمى يقضى بإتخاذ إجراءات مـن  

العادة أن تكون في مجال القانون، تتخذ هذه األوامر القانونية في مجلس الوزراء و تتطلب 

  .موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها
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يذ فور نشرها غير أنها تصبح الغية إذا لم و تدخل هذه األوامر القانونية حيز التنف  

  .يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل

و بانقضاء األجل المذكور من الفقرة األولى من هذه المادة، تصبح هـذه األوامـر     

  .جال التشريعيالقانونية غير قابلة للتعديل إال بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالم

  .198"يصبح قانون التأهيل الغيا إذا حلّت الجمعية الوطنية  

مما يعنى أن التصديق الذي يتم عن طريق األمر القانوني يكون الغيا في حالة عدم   

أو عدم تسليم البرلمان مشروع القانون للتصديق عليه قبـل التـاريخ   . الموافقة البرلمانية

  .عية الوطنيةالمحدد فيه أو من حالة حل الجم

النوع الثالث من التصديق يتم عن طريق مراسيم تكون تحـت عنـوان نصـوص      

تنظيمية تصدر عن رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية، و تتكون هذه المراسـيم مـن   

و في المادة الثانية ... مادتين األولي يأتي فيها النص على أنه يصادق على المعاهدة كذا 

  .199ر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةيتم النص على أنه ينش

وما يالحظ في كل ذلك أن التصديق على المعاهدات قد يكـون بقـانون، أوامـر      

  .قانوني، أو مرسوم
  

  موضوع المعاهدة  من حيث :الفرع الثاني 

  

سنتطرق إلى التصديق من حيث موضوع المعاهدة في موريتانيا عبر األمثلة التالية   

:  

  .لية التي صادق عليها موريتانيا في مجال حقوق اإلنسان نذكر كمثالمن اإلتفاقيات الدو

اإلتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعقدة من   

صادقت عليها موريتانيا بموجب  1979-12-18قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

مع التحفظ على مقتضيات اإلتفاقيـة   2000-01-16الصادر في  17-2000القانون رقم 
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وهذا التحفظ يبين إلتـزام المشـرع الموريتـاني     200التي تتعارض مع الشريعة اإلسالمية

بالشريعة اإلسالمية وهو ما نجده كذلك في العديد من القوانين األخرى فمثال في المدونـة  

يتـاني إلـى الشـريعة    المدنية والجبائية ومدونة األحوال الشخصية يحيل المشـرع المور 

مـن   439اإلسالمية في كل ما لم ينص عليه في تلك المدونات ومثال ذلك نص المـادة  

يرجع إلى الشريعة اإلسالمية في كل ما لم ينص عليه "المدونة المدنية التي نصت على أنه 

نص في الديباجة على تمسك الشـعب   1991و 1961كما أن دستوري ". في هذا القانون

  .بالدين اإلسالمي، وأن اإلسالم هو دين الشعب والدولة الموريتاني

و صـادقت   1981وصادقت كذلك على الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان الصادر   

على اإلثفاقية اإلضافية المتعلقة بـالحقوق السياسـية للمـرأة الصـادرة فـي       1990في 

درة فـي  ، باإلضافة إلى مصادقتها على إتفاقيـة حقـوق الطفـل الصـا    20/12/1950

على اإلتفاقية الدولية للحد  1991-5-19، كما صادقت في 1992بتاريخ  20/11/1989

، 1951جويليـة   28من أشكال التمييز العنصرى المعتمدة من قبل األمم المتحـدة فـي   

على االتفاقية المتعلقة بالحـد مـن أشـكال العنـف      1992-10-30وصادقت كذلك في 

، باإلضافة إلى العديد من االتفاقيات 18/12/1979201الممارس ضد المرأة المؤرخة في 

  .األخرى إخترنا ما ذكر كمثال عليها

  :من أمثلة المعاهدات التي صادقت عليها موريتانيا في مجال حماية البيئة

حول االستعداد و التصدى و التعاون في ميدان التلـوث   1990اإلتفاقية الدولية لعام  -

  .1998202، 11-98لقانوني رقم الزيتي، التصديق تم بموجب األمر ا

تم التصـديق عليهـا    1985-03-22إتفاقية أثينا لحماية طبقة الوزون المبرمة في  -

 .1994203-01-16بتاريخ  02-94بموجب األمر القانوني 

اإلتفاقية الدولية حول الوقاية من التلوت من جراء السفن، الموقعة في لندن بتـاريخ   -

، المصادقة تمـت  1978فبراير  17بتاريخ ، و أبروتوكولها الموقع 02-11-1973

 .1996204-10-1صادر بتاريخ  96-108عن طريق مرسوم 
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، وكـذا  1969نـوفمبر   29المعاهدة للتلوث الرئيس المبرمة في بروكسل بتـاريخ   -

 31-96، تم التصديق عليها بالقـانون رقـم   02/11/1973ابروتوكولها الموقع في 

 .1996205يوليو  22صادر بتاريخ 

  ت موريتانيا على إتفاقية األمم المتحـدة لقـانون البحـار الموقعـة فـي      كما صادق -

 115-88بموجب األمر القانوني رقـم  " مونتيجوباي بجمايكا"في  10-12-1982

 .31/08/1988206الصادر بتاريخ 
  

  عليها موريتانيا في مجال العمل  االتفاقيات الدولية التي صادقت

ــم  - ــة رق ــي إ 98االتفاقي ــالحق ف ــة ب ــات، المتعلق ــات وتجمع ــاء منظم   نش

الصـادر   92/05تمت المصادقة عليها بـاألمر القـانوني   . 1949207حزيران  8

 .01/07/1992بتاريخ 

فيما يتعلـق   –الرجال، والنساء  –المتعلقة بالمساواة بين العمال  100االتفاقية رقم  -

، تم التصديق عليها بموجب القانون رقم 29/06/1951بنفس العمل، الصادرة في 

 .15/02/1990208بتاريخ  90/05

، تـم التصـديق   1993المتعلقة بالسن األدنى للتوظيف، سـنة   138االتفاقية رقم  -

 .01/04/1990209بتاريخ  90/10بموجب القانون رقم 

بشأن حظر أسوإ أشكال عمل األطفـال، واإلجـراءات    182االتفاقية الدولية رقم  -

، المصادقة تمت بموجـب  1997جزيران يونيو  01الفورية للقضاء عليها بتاريخ 

 .01/04/2001210بتاريخ  2001/03األمر القانوني رقم 
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 انيا في مجال األمن ونزع السالح االتفاقيات التي صادقت عليها موريت

االتفاقية المتعلقة بالحـد مـن إنتـاج وتخـزين األسـلحة الكيميائيـة، بـاريس         -

ــم 13/01/1993 ــانون رق ــا بالق ــم التصــديق عليه ــا2000/010، ت ريخ ، بت

08/01/2000211. 

االتفاقية المتعلقة بإنتـاج وتخـزين ونقـل األلغـام المضـادة لألفـراد، أوسـلو         -

بتـاريخ   2001/02، تمت المصادقة عليها باألمر القـانوني رقـم   18/09/1997

04/06/2122001. 

وابروتوكولها اإلضافيين، تم التصديق عليهـا بموجـب    1949اتفاقية جنيف لسنة  -

 .30/04/2131996ريخ بتا 96/02القانون رقم 

وما يالحظ أنه في موريتانيا تم التصديق على العديد من المعاهـدات فـي شـتى      

المجاالت خاصة في سنوات التسعينات مما يؤدي إلى التساؤل عن مـدى تطبيـق تلـك    

االتفاقيات في موريتانيا وإن كان ذلك ليس موضوع بحثنا إال أنه بـذكر االتفاقيـة التـي    

نيا في مجال حقوق اإلنسان مثال يتم إختراق العديد من أحكامها فـي  صادقت عليها موريتا

  .موريتانيا

ولعل ما يتعرض له السياسيين في السجون الموريتانية والذي طالبت العديـد مـن     

  .المنضمات اإلنسانية غير الحكومية إلى التحقيق بشأنه أكبر دليل على ذلك االختراق
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  نفاذ األخرىإجراءات ال :الفصل الثاني 

  

  إذا كان التصديق إجراء به تكون المعاهدة نافذة في مواجهة الدولة التي قامت بـه    

و هو ما نص عليه المشرع الموريتاني كما رأينا سابقا، فإن هناك إجراءات أخرى تعتبر 

هي كذلك وسيلة لنفاذ المعاهدة، و هذه األجراءات بعضها نصت عليه إتفاقية أفيينا لقانون 

ــنة المع ــدات لس ــي   1969اه ــتور ف ــه دس ــص علي ــر ن ــبعض اآلخ    1961و ال

  .و كل تلك اإلجراءات سنتطرق إليها عبر المبحثين التاليين 1991و 

  

  التوقيع و اإلنضمام و النشر  :المبحث األول 

  

على التوقيع و اإلنضمام في حين أي االتفاقيـة لـم    1969نصت إتفاقية أفينا لسنة   

  لنفاذ المعاهدة و من خالل المطالب التالية سـنتعرض للتوقيـع   تنص على النشر كإجراء 

  .و اإلنضمام و النشر

  

  التوقيع  :المطلب األول 

  

قبل القيام بإجراء التوقيع تمر المعاهدات بمرحلة المفاوضات و التى تتم من خاللها   

نها فـي  تبادل وجهات النظر المبدئية بين الدول و ذلك من أجل التوصل إلى إتفاق فيما بي

  .شأن مسألة معينة من المسائل

و المفاوضات عادة تبدأ بدعوة توجهها دولة إلى دولة أخرى أو إلى العديـد مـن     

الدول، و قد تكون هذه الدعوة مصحوبة بمشروع مبدئى للمعاهدة المقترحة و قـد تكـون   

مجرد دعوة لتبادل وجهات النظر دون ما إرتباط بمشـروع معـين تـتم علـى أسـاس      

  .214وضةالمفا
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. و تتم المفاوضات عادة بالطريق الدبلوماسي العادي، إذا ما كانت بين دولتين فقط  

أما المفاوضات الممهدة لعقد المعاهدات فتتم في أغلب الحاالت عن طريق مؤتمر دولـي  

  .215يعقد من أجل ذلك

و المفاوضات قد تتم في إجتماعات شخصية، و قد يقوم به رؤساء الـدول، و قـد     

ا وزراء الخارجية، أو وزير الخارجية و سفير الدولة األخرى المتفاوض معها، أو يقوم به

ممثلوا الدول المتفاوضة، أما إذا كان أطراف المفاوضات عديدين، فإنه قد يطلـق علـى   

  .216إجتماعاتهم وصف مؤتمر

، و الـذي  1996سبتمبر  10، الصادر بتاريخ 96-106هذا و نص المرسوم رقم   

ير الشؤون الخارجية و التعاون على أنه أي وزير الشؤون الخارجيـة  يحدد صالحيات وز

الـنص   –يشرف بإسم الدولة الموريتانية على المفاوضات الثنائية و متعـددة األطـراف   

يشرف وزير الشؤون الخارجية و التعاون، بإسم الدولة الموريتانية "المذكور جاء كما يلي 

طراف و تلك التي تجرى مع الهيئات الدولية و هو على المفاوضات الثنائية و المتعددة األ

ــوالت     ــدات و البروتوك ــات و المعاه ــع االتفاقي ــع جمي ــالحية توقي ــول ص   مخ

  .217"و النظم

  و بالرجوع إلى الحديث عن المفاوضات نذكر أن المفاوضات تنتهي إمـا بفشـل     

هو ما يعـرف   أو بنجاح المفاوضات و في الحالة األخيرة يتم تحرير ما تم اإلتفاق عليه و

  :بنص المعاهدة و الذي يبدأ بالديباجة، و تشمل عادة على بيان 

بأسماء الدول المتعاقدة، أو بأسمائها و أسماء المفوضين عن الدولة المتعاقدة وصفاتهم، و 

وثائق تفويضهم و أسباب إبرام المعاهدة، و األهداف من إبرامه و تعتبر الديباجه قسم من 

ع بوصف اإللزام، أما صلب المعاهدة أو منطوقها فيصاغ فـي شـكل   أقسام المعاهدة يتمت

  مجموعة من المواد تبين فيهـا األحكـام التـي تـم اإلتفـاق عليهـا بـين األطـراف،         

و كثيرا ما تقسم المواد إلى فصول و أبواب إذا ما كان عددها كبيرا و قد تلحق بالمعاهدة 

  عــض المســائل الفنيــة، مالحــق تتضــمن بعــض األحكــام التفصــيلية، أو تنظــيم ب
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و هذه المالحق لها نفس القوة الملزمة لصلب المعاهدة، و لعل من أهـم المشـاكل التـي    

تطرح أثناء التحرير هي مشكلة اللغة التي تكتب بها المعاهدة و غالبا مـا يـتم تحريـر    

  . 218المعاهدة بأكثر لغة و تكون هذه اللغات لغات البلدان المتعاقدة كلها أو بعضها

ذا كانت هذه المراحل مجرد مراحل تمهيدية إلبـرام المعاهـدة ألن المعاهـدة    و إ  

بموجبها ال تكون نافذة في النظام الداخلي للدولة فإن المراحل التي تليها تصبح بموجبهـا  

  .المعاهدات نافذة

  

  تعريف التوقيع و قيمته القانونية  :الفرع األول 

  

ألطراف الموقعة على نصوص اإلتفاق يعرف التوقيع بأنه إقرار يعبر عن رضاء ا  

  .219الذي تم تحريره

و فيما يخص من يقومون بإجراء التوقيع فقد جاء النص عليه فـي إتفاقيـة أفينـا      

  :، في المادة السابعة إذ نصت على أنه 1969لقانون المعاهدات لسنة 

عـن   يعتبر الشخص ممثال للدولة في قبول نص معاهدة أو إعتمادها أو في التعبيـر  -1"

  :إرتضاء الدولة االلتزام بها في الحاالت التالية 

  .إذا قدم وثيقة التفويض المناسبة  - أ

إذا بدا من سوابق الدول المعنية، أو من ظروف أخرى أن نية هذه الدول قد   - ب

 .إتجهت إلى إعتبار هذا الشخص ممثال لها في هذا الغرض و التنازل عن التفويض

بعد ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجـة إلـى   يعتبر األشخاص المذكورين فيما  -2

  .تقديم وثائق تفويض

رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، وزراء الخارجية فيما يتعلق بجميـع األعمـال    -أ  

  .الخاصة بإبرام معاهدة

  رؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدولـة المعتمـدة    -ب

  .لديهاو الدولة المعتمدين 
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الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية، أو إحـدى   -ج

  "فروعها فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر أو المنظمة أو الفرع

من إتفاقية أفينا لقانون المعاهـدات الخاصـة    7و هو نفس الحكم الوارد في المادة   

، و من هذا النص يتبـين أنـه إذا   1986مات الدولية لسنة بالمعاهدات بين الدول و المنظ

كان الموقع على المعاهدة رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو وزير خارجيتها فال يحتاج 

  .األمر إلى تقديم وثائق تفويض مزودون بها

أما إذا كان من سيوقع من غير هؤالء، فإنه يجب أن يكون مزود بأوراق تفـويض    

  .220لكي ينسب التوقيع إلى عضو يمثل الدولة تخوله التوقيع

  و يذكر القانونيين نوعين من التوقيـع الكامـل و التوقيـع بـاألحرف األولـي،        

و األخير يلجأ إليه المفاوض عندما يكون مأذون بالتوقيع، أو عندما يكون هناك شك فـي  

ره القانونية إال أن تقبل بعض الدول األطراف اإلتفاق بشكل نهائي، و التوقيع ال يحدث آثا

إذا وافق األطراف في المعاهدة على إعطائه ذلك األثر و هو ما نصت عليه إتفاقية أفينـا  

  :إذ جاء في المادة المذكورة من االتفاقية أنه  1969لقانون المعاهدات لسنة 

تعبر الدولة عن إرتضائها اإللتزام بمعاهدة بتوقيع ممثلها عليها و ذلك في الحـاالت   -1"

  :لية التا

  إذا نصت المعاهدة على أنه يكون للتوقيع هذا اآلثر -أ

إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد إتفقت على أن يكون للتوقيع  -ب

  .هذا األثر

  إذا بدت نية الدولة في إعطاء التوقيع هذا األثـر فـي وثيقـة تفـويض ممثلهـا       -ج

  .أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات

  ض الفقرة األولي من هذه المادةألغرا -2

يعتبر التوقيع باألحرف األولي على نص معاهدة من قبيل التوقيع على المعاهدة إال  -أ

  إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك
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يعتبر التوقيع بشرط الرجوع إلى الدولة على معاهدة من جانب ممثل الدولة مـن   -ب

  ."أجازته الدولة بعد ذلك قبيل التوقيع الكامل عليها إذا

  

و هذا الحكم الوارد في االتفاقية يتماشى مع العرف الدولي الذي يفضى هو كـذلك    

بأنه ليست هناك قيمة قانونية للتوقيع، سواءا كان كامال أو باألحرف األولي، إال إذا اتفق 

  . 221أطراف المعاهدة أن له آثار قانونية أي ملزم و نهائي

علي إبراهيم أن التوقيع باألحرف األولي قد يكون ضـروريا،   هذا و يرى الدكتور  

خاصة فيما يتعلق باالتفاقيات التي تبرمها المنظمات الدولية عندما يكون الجهاز المختص 

بالقيام بالتوقيع يختلف عن الجهاز المختص بالمفاوضات، فمثال النظام األساسي للسـوق  

صاص اللجنة و التي تتمثل في هيئة عامة األوروبية المشتركة يجعل المفاوضات من إخت

عضوا تختارهم الدول األعضاء بإتفاق بينها علـى   16توجد في بروكسل، و تتكون من 

أساس نزاهتهم، و هي بمثابة حكومة أوروبا، و تسأل أمام البرلمان، بينما التوقيـع مـن   

  .222إختصاص جهاز آخر حكومي هو مجلس وزراء لدول السوق المشتركة

في المادة العاشرة على أنه  1969ت إتفاقية أفيينا لقانون المعاهدات لسنة و قد نص  

:  

  :يعتبر نص المعاهدة رسميا و نهائيا  -1"

بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها في نصوصها أو المتفق عليها فيما بين الدول  -أ

  .المشتركة في صياغتها

التوقيع بشرط الرجوع إلـى  أو عند عدم وجود مثل هذا اإلجراء بالتوقيع، أو ب -ب

الدولة، أو بالتوقيع باألحرف األولي من جانب ممثلي الدولة على نص المعاهـدة،  

  ."أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص
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  و فائدة التوقيع باألحرف األولي، تتمثل في أن إقرار الـنص أي إعتبـاره نهائيـا      

كل طرف بالتمام ما هي اإللتزامات المترتبة عليه و تزويد األطراف به، و بالتالي معرفة 

  .223في حالة تصديقه على ذلك النص أو إلتزامه النهائي

  

  التوقيع خالل الفترة اإلنتقالية أثر  :الفرع الثاني 

  

المقصود بالفترة اإلنتقالية هنا الفترة الزمنية التي تفصل بين التوقيع و التصديق و 

بشأنها إذا كان التوقيع غير ملزم لألطراف كقاعدة عامـة  هي الفترة التي يطرح التساؤل 

  224فهل بموجبه تكون إلتزامات على الدول األطراف؟ أم أنه مجرد من كل قيمة قانونية؟

   1969و هو التساؤل الذي أجابت عنه إتفاقية أفيينـا لقـانون المعاهـدات لسـنة       

  :و التي نصت على ان ) 18(و ذلك في مادتها 

  :باإلمتناع عن األعمال التي تستهدف إفساد الغرض من المعاهدة و ذلك تلتزم الدولة "

  إذا وقعت على المعاهدة أو تبادلت الوثائق الخاصـة بهـا بشـرط التصـديق       - أ

  .أو القبول أو الموافقة إلى أن تبدى نيتها في أن ال تصبح طراف في المعاهدة

  و لهـا دور النفـاذ   أو إذا عبرت عن إرتضائها اإللتزام بالمعاهدة إنتظار الدخ  - ب

 225."و بشرط أن ال يتأخر هذا التنفيذ بدون مبرر

  

أي أنه على األطراف التي وقعت على اإلتفاقية أن تتوقف عن القيام بأي عمل من 

شأنه أن يخل باألحكام الواردة في المعاهدة خالل الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ التوقيع 

صديق األطراف على المعاهدة أو عدم نفاذهـا بعـدم   إلى تاريخ نفاذ المعاهدة، في حالة ت

إتخاذ أي إجراء من إجراءات النفاذ، و من األمثلة التي تضرب في هذا المجال نذكر أنه 

لو قامت مجموعة من الدول بإبرام معاهدة جماعية من خاللها تم اإلتفاق على أن تقـوم  

ادمة من الـدول األخـرى   الدول األطراف بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الق
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و ذلك إبتداءا من دخول اإلتفاقية دائرة النفاذ، و حـدث  "  50األطراف في اإلتفاق بنسبة 

أنه قامت إحدى تلك الدول بمضاعفة الرسوم التي تحصل عليها على السلع أو المنتجـات  

تفاقية أو البضائع القادمة من الدول األطراف الموقعة فالدولة بهذا التصرف قد أفرغت اإل

من موضوعها و هدفها، ألنها قامت برفع نسبة التخفيض خالل الفتـرة اإلنتقاليـة بـين    

  .226التوقيع و التصديق بشكل صوري

هذا و يمكن عقد معاهدة بكيفية نهائية بمجرد التوقيع عليها، و بالتالي يكون للتوقيع 

ـ  ون أسـلوب  وظيفتين، إذ أنه من جهة يكون وسيلة إعتماد النص، و من جهة أخرى يك

إرتضاء الدولة اإللتزام بالمعاهدة و من ثم ال حاجة تدعو الدولة إلى التصديق أو الموافقة 

و هو ما يعرف باإلتفاق ذو الطبيعة المبسطة و الذي كان السبب في ظهـور  : أو القبول 

. 227النمو المطرد الذي عرفته العالقات الدولية و تنوعها و ضرورة اإلسراع في تنظيمها

  .اإلتفاقيات التي أشرنا إليها في إطار حديثنا عن مكانة المعاهدات في موريتانياو هي 

  :و كمثال على اإلتفاقيات الثنائية التي أبرمتها موريتانيا نذكر   

إتفاقية التعاون اإلعالمي بين الحكومة الجزائرية و الحكومة الموريتانية الموقع عليـه   -

  .1996ابريل  23في انواكشوط بتاريخ 

إتفاقية التعاون الثقافي و العلمي و التقنـي بـين الحكومـة الجزائريـة و الحكومـة       -

  .1996يوليو  06الموريتانية في انواكشوط يوم 

اإلتفاق الخاص بإنشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون االقتصادي و  -

  .1996228نوفمبر  27العلمي و التقني موقع عليها في انواكشوط يوم 

و نشير إلى أنه ألية دولة أن تبدى تحفظها على نص أو أكثر في المعاهـدة عنـد     

توقيعها و هنا يكتسب أهمية خاصة حيث يبعد المفاجأة عن األطراف األخرى إذ يكـون  
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معلوما لهم فجميع الدول حاضرة تعرف بتحفظات األطراف األخرى خاصـة إذا كانـت   

  .229ات التوقيعالمعاهدة متوقف نفاذها على إنهاء إجراء

  على التحفظ فـي القسـم الثـاني منهـا      1969هذا و قد نصت إتفاقية أفيينا لسنة   

  .23إلى  19و تحديدا في المواد من 

  

  اإلنضمام   :المطلب الثاني

  

  .أحد اإلجراءات التي بموجبها تكون الدولة عضوا في اتفاقية ما عد اإلنضمامي  

وجبه تخضع دولة ألحكام المعاهدة مـع  التصرف القانوني الذي بم: ويعرف بأنه   

، والغرض منه الدخول في دائرة أحكام اإلتفاقية بقبولها ملزمـة  230أنها لم تكن طرفا فيها

  .  231للدولة الراغبة، ويؤدي اإلنضمام إلى توسيع دائرة المعاهدة الدولية لتشمل أطرافا أكثر

ويتميز عنه، في حين أن التصديق يلي التوقيع : ويختلف اإلنضمام عن التصديق في  

أن اإلنضمام يصدر عن دولة لم توقع على النص أثناء المفاوضات، ويدل على موافقتهـا  

  . 232على النص وعلى رغبتها التقيد بأحكام المعاهدة

وتودع الدولة وثيقة اإلنضمام لدى الجهة المكلفة بذلك، ويبلغ األطراف األصـليين    

  .233في المعاهدة

توجد معاهدات مغلقة، إذ أنها غير مفتوحة للـدول الغيـر،   وتجدر اإلشارة إلى أنه   

كاتفاقـات التحـالف   : مثل معظم المعاهدات الثنائية، أو التي تتصل بالمسـائل السياسـية  

والتعاون العسكري وبعضها مفتوح نسبيا أي أن هذه المعاهدات ال يمكن أن تنخرط فيهـا  

، وهذه حالة المعاهـدات اإلقليميـة   سوى الدول التي تتوفر لديها بعض المواصفات الدقيقة

التي ال تكون مفتوحة إال على الدول المنتمية لجغرافية معينة، وثمة صـنف آخـر مـن    
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كالمعاهدات ذات الطبيعة العالمية كما هـو الشـأن   : المعاهدات المفتوحة بصورة مطلقة 

   . 234بالنسبة لالتفاقات المعقودة في إطار هيئة األمم المتحدة أو تحت إشرافها

  أي أن الـدول حـرة فـي اإلنضـمام     : وإذا كان اإلنضمام عموما عمـال حـرا     

أو عدمه، إال أنه في بعض الحاالت قد يكون إجباريـا علـى الدولـة كحـاالت الـدول      

المهزومة، حيث ترغم على اإلنضمام أحيانا إلى المعاهـدات الجماعيـة ذات المصـلحة    

  . 235العامة

 1969اتفاقية أفيينا لقانون المعاهدات لسـنة   من) 15(هذا وقد جاء في نص المادة   

  :على أن 

تعبر الدولة عن إرتضائها اإللتزام بمعاهدة باإلنضمام إليها و ذلك فـي الحـاالت   "  

  :اآلتية 

  .إذا نصت المعاهدة على أن يكون التعبير عن إرتضاء هذه الدولة عن طريق اإلنضمام -أ

ة كانت قد إتفقت على إشتراط اإلنضـمام  إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوض -ب

  .بالنسبة لهذه الدولة، كوسيلة للتعبير عن إرتضائها اإللتزام بالمعاهدة

إذا إتفق جميع األطراف في وقت الحق على أن يكون التعبير عن إرتضاء هذه الدولة  -ج

  ".االلتزام بالمعاهدة عن طريق اإلنضمام

  :تي إنضمن لها موريتانيا و من أمتلثها والبأس أن نشير إلى بعض المعاهدات ال  

االتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل  -

و التـي   24/180بقرارهـا رقـم    1979ديسمبر  18الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

مـع   16/01/2000الصادر فـي   17-2000إنضمت لها موريتانيا بموجب القانون رقم 

  .  التحفظ على مقتضيات التي تتعارض مع الشريعة اإلسالمية

حول االستعداد و التصدي و التعاون في ميـدان التلـوث    1990االتفاقية الدولية لعام  -

  .1998236-11-98الزيتي انضمت لها موريتانيا بموجب األمر القانوني رقم 
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االنضمام تم عن طريق  1985-03-22 اتفاقية أثينا لحماية طبقة األوزون المبرمة في -

  .1994237-01-16بتاريخ  002-94األمر القانوني رقم 

القاضـي بتعـديل    1992يسمح بانضمام موريتانيا لبروتوكـول   04-99القانون رقم  -

االتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلـوث الزيتـي لعـام    

1971238.  

المتعلـق بانضـمام موريتانيـا     1996أكتـوبر   01تاريخ الصادر ب 96-108مرسوم  -

  لالتفاقية الدولية حول الوقاية من التلوث من جراء السفن الموقعـة فـي لنـدن بتـاريخ     

  .1978239فبراير  17وكذا أبروتوكولها الموقع بتاريخ  1973نوفمبر  02

  

معاهـدة  كما قد يحدث عند التوقيع و التصديق نشير إلى أنه عند اإلنضمام إلـى ال   

  يمكن أيضا ألية دولة أن تبدى تحفظها على نـص أو نصـوص فـي هـذه المعاهـدة،      

و يعتبر التحفظ عند اإلنضمام هو أسوأ أنواع التحفظ، ألن الوقت الذي أبدي فيـه تكـون   

المعاهدة قد دخلت حيز النفاذ بين المتعاقدين الذين أعدوها، و وفعوها و صدقوا عليها منذ 

ي مأزق يضطرون معه إصدار مذكرات أو تصريحات يتم فيها تحديد فترة، مما يجعلهم ف

 . 240موقفهم تجاه هذا التحفظ الذي حدث بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ

  

  

  

  

  

  اإلستفتاء و المعاملة بالمثل  :المبحث الثاني 
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على االستفتاء و المعاملة بالمثل كإجرائيين تكـون   1991 – 1961نص دستوري   

نافذة باإلضافة إلى اإلجراءات السابقة الذكر و هاذين اإلجرائين سنتناولهما  بهما المعاهدة

  :من خالل المطلبين التاليين 

  

  ةاء على المعاهدات في الدساتير الموريتانيتاإلستف :المطلب األول 

  

كما يعـرف   »هو إقتراع الناخبين المباشر على قضية هامة«يعرف اإلستفتاء بأنه   

  ة المواطنين إلى أن تعبر عن طريق تصـويت شـعبي عـن رأيهـا،     إستدعاء هيئ«بأنه 

  .»أو إرادتها اتجاه تدبير اتخدته سلطة أخرى أو تنوي إنتخابه

وهو بهذا المعنى يجعل من الشعب سلطة رابعة باإلضافة إلى السـلطات الـثالث     

الفصل  المعروفة التشريعية، والتنظيمية، والقضائية، ويسمح للمواطنين بأن يحتفظوا بحق

  .241في بعض قضايا الحكم

وبعض الدساتير تنص على أن يستشار الشعب عن طريق اإلستفتاء في إبرام بعض   

، الذي نص بصورة واضحة على أخذ 1961المعاهدات، ومنها الدستور الموريتاني لسنة 

رئيس الجمهورية بإستفتاء الشعب في كل مشروع قانون يرخص فـي المصـادقة علـى    

لرئيس الجمهوريـة أن  «النص على أنه ) 41(من المادة ) 3(اء في الفقرة المعاهدة، إذ ج

يعرض على اإلستفتاء كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات، أو يرخص في المصادقة 

ومن صياغة المادة يتبين أن لجوء رئـيس الجمهوريـة    242»على معاهدة من المعاهدات

في المصادقة على المعاهدة إختياري مشروع القانون الذي يرخص  إلستفتاء الشعب حول

  .وليس إجباريا، أي أنه يمكن أن يلجأ إلى اإلستفتاء ويمكن أن ال يلجأ إليه

) 3(الفقرة ) 78(نص في المادة  1991في حين نجد أن الدستور الموريتاني لسنة   

على عدم صحة التنازل أو ضم أو تبديل جزء من األراضي اإلقليمية دون رضى الشعب 
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  ال صـحة لتنـازل عـن جـزء مـن األراضـي اإلقليميـة        «اء النص كما يلـي وقد ج

  .243»أو تبديله أو ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق اإلستفتاء

فهذه الفقرة من المادة المذكورة تحصر المعاهدات التي تعرض على اإلستفتاء فـي    

  .معاهدات الضم والتنازل والتبادل

منه نصت علـى أنـه   ) 38(نجد أن المادة  1991دستور وفي نفس الدستور أي ال  

، وغمـوض  244»لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية«

هذه المادة والمتمثل في كلمة ذات أهمية وطنية التي قد يختلف عليها إذ قد يعتبر الـبعض  

ا نقول أنه قد تكـون  أن قضية ما ذات أهمية وطنية في حين يراها آخرون غير ذلك يجعلن

من بين تلك القضايا ذات األهمية الوطنية إبرام معاهدة من المعاهدات، ويشـار إلـى أن   

الغموض المشار إليه يفتح الباب واسعا أمام رئيس الجمهورية في أن يستشير الشعب فـي  

أي قضية يعتبرها هو قضية ذات أهمية وطنية في نظره، في حين ال تعتبر ذات األهميـة  

ذكورة خصوصا أن المادة المذكورة لم تحدد القضايا ذات األهمية الوطنية، و كان مـن  الم

  .األجدر تحديد تلك القضايا ذات األهمية الوطنية بدل العبارة العائمة

 1996وكذا دستور  1989وهذا الغموض نجده أيضا في الدستور الجزائري لسنة   

من الثاني، على أن رئيس ) 8(الفقرة ) 77(من األول والمادة ) 74(إذ جاء نص المادتين 

يمكنه أن يستشير الشعب من كل قضية ذات أهميـة وطنيـة عـن طريـق     «الجمهورية 

  .245»اإلستفتاء

يتساءل عن أنه هل من الممكـن أن تكـون    246وهو الغموض الذي جعل البعض  

عبارة قضية ذات أهمية وطنية هي مجرد صيغة تعبيرية ال تسـتند إلـى أي موضـوع    

نـص فـي شـكل قـانون      أم أن الهدف منها عدم إلزام رئيس الجمهورية بطرح محدد؟،

وأنه من الممكن أن تكون عبارة قضية ذات أهمية وطنية تلك القضايا التي تهـم   واضح؟،

من الدستور الموريتـاني،   38كل الجزائريين، وعلى عكس الغموض الموجود في المادة 
                                                 

  .، مرجع سابق1991الدستور الموريتاني لسنة  - 243
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كـان   1958، نجد أن الدستور الفرنسي لسنة والمادتين المذكورين من الدستور الجزائري

، على أنه يمكن لرئيس الجمهورية عرض إبرام بعـض  )11(واضحا في نصه في المادة 

المعاهدات على اإلستفتاء إذا كان من المحتمل أن تؤثر علـى عمـل المؤسسـات وأن ال    

 أو على أن المعاهدات التي تتضـمن تنـازال  ) 53(تخالف الدستور، كما نص في المادة 

  .247تبادال، أو ضما لألراضي تعتبر غير صحيحة ما لم ترض بها الشعوب المعنية

كما أن الدستور التونسي جاء هو كذلك بنص واضح في مسألة إسـتفتاء الشـعب     

حول المعاهدات، إذ نص على عرض بعـض أصـناف المعاهـدات علـى االسـتفتاء      

ر، والتي قد يترتب عنها تحوير كالمعاهدات التي تعقد لغرض وحدة المغرب العربي الكبي

ما للدستور، وتلك التي يمكن أن يكون لها تأثير على سـير المؤسسـات دون أن يكـون    

  .248)47(الفقرة الثانية ) 2(مخالفا للدستور، وذلك في المواد 

اإلستفتاء الذي جرى في الـدانمارك حـول   : ومن أمثلة اإلستفتاء على المعاهدات   

، إذ اسـتفتى  1992فبرايـر   7قة بالوحدة األروبية الموقعة في المتعل" معاهدة ماسترخت"

الشعب الدانماركي حول هذه المعاهدة وجاءت النتائج بموافقة الشعب بأغلبية ضئيلة عليها، 

  .1993249مايو  18وذلك في 

  " Tende"وفي معاهدة صلح بين فرنسا وإيطاليا تم تنازل هـذه األخيـرة عـن قريتـي     

ما إلى فرنسا، وذلـك بعـد إجـراء إسـتفتاء شـعبي فـي       ، وتم ضمه"La Brigne"و

تم إبرام إتفاق مع الهند تضمن تنازل فرنسا عن  21/10/1954، كما أنه في 12/6/1947

  .18/10/1954250ممتلكاتها في الهند، وجري إستفتاء لهذا الغرض 

  

   المعاملة بالمثل في الدساتير الموريتانية :المطلب الثاني 
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من أولهما والمـادة  ) 46(في المادة  1991، و1961يا لسنتي نص دستورا موريتان  

من ثانيهما، وهي المواد التي سبق ذكرها على أن المعاهدة تكون نافـذة شـريطة   ) 80(

تطبيق الطرف الثاني للمعاهدة، باإلضافة إلى التصديق والنشر، مما يعني أن الدسـتورين  

  .نص عليه من بين الدساتير المغاربيةينصان على مبدأ المعاملة بالمثل الذي انفردا بال

وما يالحظ أنه على الرغم من النص على هذا المبدأ، فإن الدسـتورين لـم يبينـا    

الكيفية التي من خاللها يتم التأكد من تطبيق أو عدم تطبيق الطرف الثاني، أو األطـراف  

. عدمـه؟ وال من هي الجهة التي تختص بالتحقق من ذلك التطبيـق أو  , األخرى للمعاهدة

وحتى لو أنه تم تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، فإنه من الصعوبة بمكان التحقـق مـن   

تطبيق أو عدم تطبيق األطراف للمعاهدة، وما العمل إذا ادعى الطرف اآلخر في المعاهدة 

  .أنه طبقها في حين أن موريتانيا تدعى أنه لم يطبقها

أو باألحرى نص المادة فـي إطـار   ويبدو أن المشرع الموريتاني نقل هذا المبدأ، 

  .على هذا المبدأ) 55(والذي نص في المادة  1958تأثره بالدستور الفرنسي لسنة 

هذا ويعرف مبدأ المعاملة بالمثل بأنه وضعية نصادفها عندما تؤمن أو تتعهد دولـة  

أخرى، أو موظفيها ومواطنيها أو لتجارها، معاملة مساوية أو متكافئة حسب ما ضـمنته  

دولة األخيرة أو تعهدت به، ويعتبر وسيلة أساسية لتنفيذ المعاهدات الدولية وإنهائها، وقد ال

تكون تشريعية أو دبلوماسية كما يمكن أن يعتبر نوع من التحفظ على تطبيق اإللتزامـات  

  .251الدولية

 .252كما أنه قد ينص عليه طرفا اإلتفاقية صراحة وقد يفهم من سياق العبارة

كان من األجدر عدم الـنص علـى هـذا المبـدأ فـي      ر إلى أنه وفي األخير نشي

الدستورين الموريتانيين إنطالقا من الصعوبات التي ذكرت، ما دام أن المعاملة بالمثل حق 

، إذ نصت األولى على هـذا  1986و  1961دولي منصوص عليه في إتفاقية أفيينا لسنة 

  :التي جاء فيها أن) 60(المبدأ في المادة 
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خالل الجوهري بأحكام معاهدة ثنائية من جانب أحد طرفيهـا يتحـول للطـرف    اإل – 1«

  .اآلخر التمسك بهذا اإلخالل كأساس إلنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها كليا أو جزئيا

يترتب على اإلخالل الجوهري بأحكام معاهدة متعددة األطراف مـن جانـب أحـد     – 2

  :أطرافها ما يلي

لألطراف األخرى باتفاق جماعي فيما بينهم إيقاف العمل بالمعاهدة يتحول هذا اإلخالل  –أ 

  :كليا أو جزئيا أو إنهائها أما

  .في العالقة بينهم وبين الدولة التي أخلت بها) 1(

  .أو في العالقة بين جميع األطراف) 2(

ويتحول الطرف الذي تأثر بصورة خاصة من هذا اإلخالل التمسـك بـه كأسـاس     –ب 

  .بالمعاهدة كليا أو جزئيا من العالقة بينه وبين الدولة التي أخلت بالمعاهدة إليقاف العمل

ويخول ألي طرف آخر ماعدا الطرف الذي أخل بالمعاهدة التمسك بهـذا اإلخـالل    – ج

كأساس إليقاف العمل بها كليا أو جزئيا بالنسبة إليه إذا كانت طبيعة هذه المعاهدة تجعـل  

ن جانب أحد األطراف يغير بصوره أساسـية وضـع كـل    اإلخالل الجوهري بأحكامها م

  .طرف فيما يتعلق بأداء إلتزاماته المستقبلية طبقا للمعاهدة

  :ألغراض هذه المادة يعتبر إخالال جوهريا – 3

  .رفض العمل بالمعاهدة فيما ال تجيزه هذه المادة –أ   

  .أو اإلخالل بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الغرض منها –ب   

  .ال تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة جرى في حالة اإلخالل بأحكامها – 4

على األحكام الخاصة بحماية األشخاص الواردة فـي   3إلى  1ال تسري الفقرات من  – 5

معاهدات ذات طابع إنساني وخاصة األحكام المتعلقة بمنع أي من أنـواع اإلنتقـام ضـد    

  ».ية مثل هذه المعاهداتاألشخاص الذين يتمتعون بحما

ومما يالحظ من الفقرة الخامسة من المادة المـذكورة أن اإلتفاقيـات ذات الطـابع      

اإلنساني ال تنطبق عليها األحكام المذكورة، إذ ال يمكن ألحد أطراف المعاهدة التحلل من 

 التزاماته ذات الطابع اإلنساني نتيجة إخالل الطرف اآلخر بها، وبالتـالي المضـي فـي   

  .ارتكاب أعمال غير إنسانية كانت المعاهدة ترمي إلى منعها



و تحديدا فـي المـادة    1969و نشير في األخير إلى ما جاء في إتفاقية فيينا لسنة   

  :التي نصت على أنه ) 25(

  :تنفذ المعاهدة أو جزء منها بصفة مؤقتة لحين دخولها دور النفاذ في الحاالت التالية -1"

  .هدة ذاتها على ذلكإذا نصت المعا -أ  

  .إذا إتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى -ب  

ما لم تنص المعاهدة أو إتفقت الدول المتفاوضة على خالف ذلك سوف ينتهي النفـاذ   -2

المؤقت لمعاهدة أو جزء منها بالنسبة للدولة إذا أبلغت هذه الدولة الدول األخـرى التـي   

  ."ة مؤقتة عن نيتها أن ال تصبح طرفا في هذه المعاهدةنفذت المعاهدة فيما بينها بصف

أي أن المعاهدة يمكن أن تكون نافذة مؤقتا قبل دخولها حيز النفاذ، في حالة نصـها    

  . على ذلك أو إتفاق األطراف المتفاوضة ما لم تنص أو إتفقت األطراف على ذلك

إذا أبلغت الدولة الدول  في حين أنه ينتهي هذا النفاذ المؤقت للمعاهدة أو جزء منها  

األخرى التي أصبحت المعاهدة نافذة فيما بينها بصفة مؤقتة عن نيتها فـي أن ال تصـبح   

  .طرفا في تلك المعاهدة

تلك إذا هي إجراءات النفاذ األخرى في النظام الداخلي الموريتاني التي بموجبهـا    

  . تصبح المعاهدات نافذة و ملزمة لكل الهيئات في الدولة

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : الخاتمة 

  

مما سبق يتضح أن موريتانيا عبر دستوريها أعطت السمو للمعاهدات الدولية فـي  

نظامها الداخلي على قوانينها، بل وعلى الدستور، وذلك من خالل النص علـى إمكانيـة   

تعديل الدستور في حالة مخالفته ألحكام المعاهدة، وذلك بعد التصديق، والنشر، والمعاملة 

  .لمثلبا

وأنها وضعت إجراءات معينة لنفاذ المعاهدات في نظامها الـداخلي، كالتصـديق   

والنشر وشرط المعاملة بالمثل، باإلضافة إلى االنضمام و النوقيع، كما أشـارت إلـى أن   

  .االستفتاء قد يكون في بعض األحيان وسيلة إلبرام المعاهدات

ول يخـتص بـه رئـيس    و قسمت المعاهدات من حيث التصديق إلى نوعين، األ

  .الجمهورية وحده، والثاني يجب لتصديقه عليها الموافقة البرلمانية

وفي مجال مراقبة دستورية المعاهدات أسندت هذه المهمة لمحكمة عليا في دستور 

فقد أسس مجلس دستوري مكلف بتلك الرقابة ورقابته فـي   1991، أما في دستور 1961

رتبطة بمدى إخطار المجلس من قبل رئيس الجمهورية، هذا المجال هي رقابة إختيارية، م

ورئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو ثلث أعضاء أحد المجلسين، والرقابة 

المذكورة هي رقابة سابقة، إال أنه يمكن القول أنها رقابة الحقة كذلك، ما دام أنه لم يحدد 

هو ما يستشف من المواد الـواردة  وقت إلخطار المجلس، للنظر في دستورية معاهدة ما و

  .في الدستورين

ومن المالحظات التي يمكن اإلشارة إليها فيما يخص إجراءات نفاذ المعاهدات في 

النظام الداخلي الموريتاني، أن الدساتير الموريتانية وإن كانت أعطت مكانـة للمعاهـدات   

دامت مشـروطة بتطبيـق    تسمو على القوانين والدستور، فإن تلك المكانة تعتبر معلقة ما

  .الطرف الثاني للمعاهدة

كما يالحظ أن الدستورين الموريتاني وإن كانا نصا على النشر، إلى أن التطبيـق  

العملي لهذا النص ال نجده في الواقع، إذ أن العديد من المعاهدات التي تعتبر نافـذة فـي   

ا، وذلك ما يؤدي إلى أن تلـك  النظام الداخلي الموريتاني من الناحية القانونية ال يتم نشره

المعاهدات ال تكون نافذة في مواجهة األفراد العاديين، ألنه من دون النشر فإنها ال تكـون  



نافذة في مواجهتهم، وإن كان النشر ال يعني بالضرورة علم أولئك األفراد باألحكام الواردة 

األمية بشكل واسـع،  عامل إنتشار  -مثال–في تلك المعاهدات نظرا لعوامل عديدة، منها 

وكذا إمكانية عدم حصولهم على الجريدة الرسمية، إال أن نشر تلك المعاهدات يمنع األفراد 

العاديين من احتجاجهم بعدم العلم باالتفاقيات، وبالتالي من األجدر نشر المعاهدات الدولية 

ت، فعلـى األقـل   التي تعتبر نافذة في النظام الداخلي الموريتاني، وإن لم نقل كل المعاهدا

يجب نشر المعاهدات التي ترتب التزامات وتعطي حقوقا للفرد العادي وهي المعاهـدات  

  .التي كثرت في العصر الحديث

وباإلضافة إلى المالحظات السابقة نالحظ كذلك أن دستوري موريتانيا تحدثا عـن  

ما ذكر مـن  ك –شرط تطبيق الطرف الثاني للمعاهدة لنفاذها، وهو الشرط الذي وإن كان 

يعطي لموريتانيا هامشا من الحرية، إال أنه قد يؤدي إلى نوع من الحذر من قبـل   –قبل 

  دول ومنظمات دولية في إبرام معاهدات مع موريتانيا، ألنـه مـن الصـعوبة معرفـة،     

أو وضع معيار محدد للتأكد من تطبيق الطرف الثاني للمعاهدة، وبالتالي كـان األحـرى   

التخلي عن هذا الشرط المأخوذ من الدستور الفرنسي، والحذو حـذو  بالمشرع الدستوري 

  .الدساتير المغاربية التي لم يرد هذا الشرط في أي منها

وفي األخير نشير إلى أنه في مجال الرقابة الدستورية كان من األسلم أن يتم النص 

ها، لتجنب على حق المحاكم واألفراد في إخطار المجلس الدستوري للرقابة على دستوريت

وجود معاهدات نافذة على التراب الوطني ومخالفة للدستور، خصوصا إذا ما عرفنا أنـه  

في ظل الدستور لم يتم إخطار المجلس من قبل من أعطاهم الدسـتور الحـق باإلخطـار    

بالنظر في مدى دستورية المعاهدة، والذي إن كان ال يعني عدم وجود معاهـدة مخالفـة   

عني بالضرورة أن جميع المعاهدات التي صادقت عليهـا موريتانيـا   للدستور إال أنه ال ي

  .مطابقة للدستور
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