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 الفصل االول
 "االطار العام لمدراسة

 :مقدمة
 مريكية المناخ لمسالم بين العرب واسرائيل,بعد حرب الخميج الثانية وتييئة الواليات المتحدة األ

أسفرت عن سمسمة اتفاقيات  ,وما تاله من مفاوضات سالم بين الجانبين الفمسطيني واالسرائيمي
يقابمو اعتماد المفاوض الفمسطيني  ,العتماده عمى القانون والحقائق ,سرائيل منيا شيءإلم تنفذ 

في نصوص  واضحاً  صاحب الحق التاريخي عمى منطق السياسة والتفاوض مما الحق خمالً 
عن الغبن والحيف الفادح لمفمسطينيين والذي تجمى في اتفاق باريس  فضالً , وجوىر االتفاقيات

 االقتصادي وغيره من االتفاقيات والبروتوكوالت الالحقة 
تعتبر المعاىدات الدولية في الوقت الراىن أىم مصادر القانون الدولي سواء من الناحية الكمية 

عية فقد شيدت حركة تقنين وتدوين القانون الدولي في السنوات االخيرة اما من الناحية الموضو 
زخما ال مثيل لو , وتتحدد العالقات بين الدول أساسًافي المعاىدات الدولية التي تعتبر االداة 

كافة المنظمات الدولية بما فييا االمم المتحدة أساسيا القانوني في المثمى لمقانون الدولي , وتجد 
ماعية معقودة بين الدول وكثيرا ما يكون مصدر المنازعات الدولية ىو الخالف حول معاىدات ج

 (105: 1996صحة المعاىدات وتفسيرىا .)عموان ,
عمى  الدول ِقبل من وتنفيذ احترام محل كانت إذا إال الميم الدور بيذا تقوم أن لممعاىدة يمكن وال

 دولية معاىدة في طرف دولة كل عمى يتعين الدولي, المستوى فعمى والداخمي الدولي المستويين
 وعمى, األخرى األطراف الدول مواجية في المعاىدة في عمييا المنصوص تفي بالتزاماتيا أن

 الداخمية واإلجراءات الوسائل تتخذ أن المعاىدة في الطرف الدولة يجب عمى الداخمي, المستوى
 (42: 2005صباريني,إقميميا.) داخل تنفيذ المعاىدة ضمان تكفل التي

 طريق ىامة عمى خطوة الدولية واالتفاقيات المعاىدات من عدد عمى فمسطين دولة توقيع مثلتو 
 ,الدولي القانون بأحكام الممتزمة الدولية سرةاأل في العضو الدولة بسمات فمسطين دولة تمتع

 حكامأ من البشرية توصمت لو ما فضلأ الى يستند وقانوني سياسي نظام بناء لىإ والمتطمعة
 الوطني حاضره رسم فاعمة في مشاركة لو وتضمن وحرياتو نساناإل حقوق تصون ومبادئ
 نسانياإل ومستقبمو

 األخرى من الوجية المراحل ىذه مراحل تمثل بعدة نيائياً  إبراميا قبلدات تمر المعاىن أكما 
 إتمام يقتضي معقد قانونيٌ  الدولية عملٌ  المعاىدات فإبرام بتماميا, إال المعاىدة تكتمل ال إجراءات
 أو والمراحل .إجرائية عممية بأنيا إبرام المعاىدة عممية وصفت ولذلك الجوانب, متعددة إجراءات

 وفي المعاىدات لقانون فينا اتفاقية في أساسيا تجد لممعاىدة الشكمية الشروط أو اإلجراءات
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 واالعتماد, اإلقرار التحرير, المفاوضة, :لفقوا أغمب تناوليا كما وىي أيضًا, الدولي التعامل
 (28: 2006)عمي,التسجيل إيداعيا, أو الوثائق تبادل بالمعاىدة, االلتزام االرتضاء

يعتبر التصديق عمى المعاىدات أحد مراحل ابراميا فيو يمي التفاوض عمى بنود المعاىدة و 
 (73: 2006المختصة .)السيد ,يداعيا أو تسجيميا لدى الجيات إوالتوقيع عمييا ويسبق 

 منحم 1996لسنة (2) رقم المدني القانون أن نجد الداخمية, الفمسطينية القوانين إلى وبالرجوع
 حيث المدني, القانون من أعمى مرتبة القانون من األول بالفصل المتعمقة الدولية المعاىدات

 نص وجد إذا الفصل ىذا من السابقة المواد أحكام تسري ال:"أنو عمى منو (29)المادة نصت
 (97: 1998".)أبو عمارة,فمسطين في نافذة دولية اتفاقية في أو خاص قانون في خالفيا عمى
 واالتفاقيات المعاىدات تطبيق في رغبتو القضاء أحكام بعض من يتضح أنو الثابت ومن  

المنعقدة في  لمحكمة العامة الييئة قضت فقد القانون, من أعمى ومرتبة ميةاز لإ قوة ومنحيا الدولية
واالمر المعدل 67لسنة 71 رقم األمر أن نجد كما" :بأنو 116/2010رام اهلل في الدعوى رقم 

 إذ التوجو, ىذاقد ألغى قوانين مقاطعة اسرائيل كما تبنت محكمة االستئناف  72لسنة  481رقم 
 القوانين عمى الدولية المعاىدات نصوص بسمو القول إلى يشير ما أحكاميا أحد في جاء

 بتصرف(98: 2017.)أبو مسامح ,االستئناف محكمة قضت حيث الداخمية,
وألن نفاذ المعاىدات في القانون الدولي ىو مقدمة لتنفيذىا في القانون الوطني, و إال فال جدوى 
من إبرام المعاىـدات أصال, بل إن نفــاذ المعـاىـدات في القــانـون الوطني قـائم إضافــة إلى نفاذىـا 

الدستور الفرنسي من  55في القانـون الدولي عمى أساس المعاممـة بالمثل حسب تعبير المادة 
باعتبارىا شرطا لتنفيذ المعاىدات في القانون الوطني, ألحد أطرافيا شرط لنفاذىا  1958لسنة 

في القانون الوطني لمطرف اآلخر, و حيث أن العالقات الدولية قائمة أصال عمى تبادل المصالح 
إن الدول تمتنع عن فإن الوفاء بيا من احد أطرافيا شرط لموفاء بيا من الطرف األخر, و إال ف

الوفاء في حالة إن لم يتم ذلــك من قبل نظرائيا في المعاىـدات, و ىو ما يطمق عميو بعدم التنفيذ 
 في القانون المدني كشرط فاســخ.

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا
إن استقبال المعاىدات الدولية في القانون الداخمي ضروري لتكون ليا قيمة القانون        

الداخمي وىذا ما تباشره الدول, حيث أن المعاىدة ال يمكن أن تنتج أثـرا داخميـا مباشرا ما لم توفر 
أن ليا األرضية القانونيـة, وليذا يجب أن يجري تحويميا بقانون وطني مخصص لذلك, وبما 

المعاىدات الدولية التي تعقد بين الدول أصبحت تتصل بمجاالت عديدة ومختمفة فأصبح من 
الضروري زيادة االىتمام في تحديد طبيعة العالقـة بين المعاىدات والقوانين الداخمية وكيفية 

المعاىدات الدولية والقوة وعمى أثر ذلك يسعي البحث لتسميط الضوء عمى  تطبيقيا ونفاذىا فيو
 من خالل السؤال الرئيس التالي: االلزامية ليا في النسيج القانوني  الداخمي الفمسطيني 
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 ؟ مدى القوة اإللزامية لممعاىدات الدولية في النسيج القانون الداخمي لدولة فمسطينما 

 وينبثق عنو األسئمة اآلتية
 ؟الفمسطينيةآلية إبرام المعاىدات الدولية لدى السمطة ما  .1
 الدولية المعاىدات درجة لتحديد المختمفة االتجاىاتما ىي  .2
 ؟فمسطين لدولة الداخميالقانون  النسيج في الدولية لممعاىدات اإللزامية القوةما ىو شكل  .3
 ما ىي المتطمبات القانونية لعقد المعاىدات الدولية في فمسطين؟ .4
 الداخمي والقانون بين المعاىدة التعارض مسألة من القضاء ما موقف .5

 أىداف الدراسة 
 بيان آلية إبرام المعاىدات الدولية لدى السمطة الفمسطينية. .1
 الدولية. المعاىدات درجة لتحديد المختمفة التعرف عمى االتجاىات .2
 لدولة الداخميالقانوني  النسيج في الدولية لممعاىدات اإللزامية القوة توضيح شكل .3

 .فمسطين
 .فمسطين الدولية في بيان المتطمبات القانونية لعقد المعاىدات .4
 الداخمي. والقانون بين المعاىدة التعارض مسألة من القضاء الكشف عن موقف .5

 أىمية الدراسة 
 األىمية النظرية: .1

ُتعد ىذه الدراسة عمل إضافي لمجيود المبذولة من الباحثين في ىذا المجال لممكتبة  . أ
 ليا االلزامية والقوة الدولية المعاىداتالعممية األكاديمية, ألنيا تتناول دراسة توضح 

, ومن الممكن أن يستفيد منيا الباحثين في  الفمسطيني الداخمي  القانوني النسيج في
 المجال البحثي.

 عمى المعاىدات الدولية فيالقانونيةتأتي اىمية البحث من اىمية الحاجة لمرقابة  . ب
 دت فمسطين مزيداً حالة احتمال التعارض بين القوانين الوطنية والدولية, بعدما شي

 .من االنضمام الى المعاىدات الدولية, ذات البعد السياسي واالقتصادي
 االلزامية والقوة الدولية المعاىداتتمكن القارئ والباحث العربي, من االطالع عمى  . ت

من خالل توضيح الجدل الحاصل عمى  الفمسطيني الداخمي القانوني النسيج في ليا
 تطيق ىذه المعاىدات

 األىمية التطبيقية: .2
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  القانوني النسيج في ليا االلزامية والقوة الدولية المعاىداتحول تقديم حمول ومقترحات  . أ
 .الفمسطيني الداخمي

 االلزامية والقوة الدولية المعاىداتالعمل عمى توعية المجتمعات العربية والسياسيين ألىمية  . ب
 . الفمسطيني الداخمي  القانوني النسيج في ليا

االلزام القانوني لتطبيق المعاىدات الدولية لصناع القرار والقضاء حول اىمية تقديم توصيات  . ت
   .وكيفية تطويرىا.

  حدود الدراسة 
 .الفمسطيني الداخمي القانوني النسيج في ليا االلزامية والقوة الدولية المعاىدات: الحد الموضوعي

 . المعاىدات التي وقعتيا السمطة الفمسطينية –فمسطين  الحد المكاني:
 2018( حتى عام 1994من عام ) الحد الزماني:

  :مصطمحات الدراسة 
 المعاىدات :

 ,العام الدولي القانون أشخاص من بصفتيما ,أكثر أو دولتين بين يبرم عقد أو اتفاق المعاىدة
 (113: 2004.)عموان ,آثاره عميو وترتب القانون ىذا قواعد تنظمو

 وفقاً إبرامو  يتم مكتوب دولي اتفاق كل( عمى انيا 70: 2008وعرفيا عبد الحميد وحسين )
 يكتسب ال بحيث ,لممعاىدات المنظمة الدولي القانون قواعد رسمتيا التي الشكميةراءات لإلج

 سمطة األطراف الدول من لكل الدستوري النظام يعطييا التي السمطة بتدخل إال االلزام وصف
 .المعاىدات عمل

ىي اتفاق مكتوب بين الدول او أشخاص القانون الدولي العام ممن يممكون  التعريف االجرائي:
االىمية إلبرام المعاىدة, بقصد ترتيب أثار قانونية معينة وفقًا لقواعد القانون الدولي العام, وانشاء 

وثيقة واحدة أو عدة وثائق  حقوق والتزامات قانونية عمى عاتق اطرافو, سواًء تم ىذا االتفاق في
 .وأيًا كانت التسمية التي تطمق عميو

اإللزام يعني أن القاعدة القانونية واجبة االحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين  القوة االلزامية :
بيا. فيي قد تفرض االلتزامات متعددة وعمى المعنيين باألمر بتنفيذىا إذا كانت القاعدة القانونية 

 (25: 2011,ا)أبوالوفآمرة.
أساس االلتزام مستمد من القواعد فيما بينيا بمعني أن كل قاعدة تستمد قوتيا  التعريف االجرائي :

من القاعدة التي تعموىا مباشرة من القواعد حتى نصل إلي قمة اليرم المتمثل في وجود قاعدة 
 واحدة أساسية
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المدونة , أو لفظ التقنين , أو القانون , والذي كل التشريعات التي يطمق عمييا لفظ  : القانون
تقوم عادة بوضعو السمطة التشريعية )البرلمان( في الدولة وىذا في شكل نصوص تنظم العالقات 

 (102: 2002.)حسين ,بين األفراد أو بينيم وبين الدولة في جميع المجاالت
القواعد , فالقاعدة ىي الوحدة أو القانون بيذا المعنى ليس إال مجموعة من التعريف االجرائي : 

 .الخمية التي يتكون منيا
  مناىج الدراسة 

 المنيج الوصفي 
يتسم المنيج الوصفي بالواقعي ألنو يدرس الظاىرة كما ىي في الواقع؛ فخطوات المنيج  

الوصفي اإلحساس بالمشكمة, وجمع البيات والمعمومات التي تساعد عمى تحديدىا )تحديد 
المراد دراستيا وصياغتيا في شكل سؤال(, وصياغة فروض الدراسة والتي يمكن أن المشكمة 

تجيب عن سؤال البحث بصورة مؤقتة, واختيار العينة التي ستجرى عمييا الدراسة, وتحديد 
 (.1989حجميا ونوعيا )بوحوش؛ الذنيبات, 

 المنيج االستشرافي:
الحاضر ومعطياتو, من أجل  ىو منيج قائم عمى استقراء الماضي وخصوصياتو, وفيم

بوحوش؛ الذنيبات, ) التنبؤ بما يمكن أن تكون عميو المشاىد المستقبمية لمظاىرة المدروسة
1989 :134.) 

 الدراسات السابقة 
 التشريع في الدولية بالمعاىدات زاملاللت القانوني (: التنظيم2017ابو مسامح ) دراسة .1

 الفمسطيني
 في التشريع الدولية بالمعاىدات القانوني لاللتزام التنظيم عمى التعرف إلى ىذه الدراسة تيدف

 التحميمي ىذه الدراسة المنيج في الباحث اتبع اإلسالمية وقد بالشريعة مقارنة الفمسطيني
الشريعة  خمت :أىميا كان النتائج, من مجموعة إلى الباحث خمص الخاتمة, وفي المقارن,
 وتحديدا الدولية, لممعاىدات المنظمة النصوص من الفمسطيني القانوني والنظام اإلسالمية

 تحدد لم وكذلك الداخمية التشريعية المنظومة ضمن إدماجيا وآلية عمييا, التوقيع والتصديق
 :أىميا كان التوصيات, من مجموعة إلى الباحث توصل كما الداخمية بين التشريعات مرتبتيا
 بشأن الفمسطينية الوطنية السمطة رئيس عن ادرةالص بقانون إصدار القرارات بوقف نوصي

 في الدولية لممسؤولية فمسطين تحمل مخاطر من ذلك في لما المعاىدات الدولية عمى المصادقة
 .وعدم االلتزام بيا الفمسطيني التشريعي قبل المجمس من عدم اقرارىا حال

 العام الدوليالقانون  إطار في الدولية المعاىدات إبرام (: مراحل2017كدادي) .2
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ييدف ىذا البحث إلى دراسة مفيوم طرق ابرام المعاىدات الدولية في إطار القانون الدولي من 
خالل الرجوع إلى مصادره المكتوبة فيو من الفقياء الدوليين وشراح القانون العام  والموضوع 

نيج األساسي لمبحث ىو مراحل ابرام المعاىدات الدولية بشكل دقيق ومفصل مبسط وقد 
 الدولية المعاىدات أن ابرام الباحث في جمعو ليذا البحث المنيج الوصفي وخمصت الدراسة الى

ن لممعاىدات وجود فال ىذه الشروط انعدمت فإذا إيفائيا من بد فال شروطاً  يتطمب  الدولية وا 
 معاىدة كل. أخرى بمعاىدة الوفاء عدم إلى يجر بيا االلتزام عدم أو واحدة بمعاىدة الوفاء عدم
 ابراميا الكامل سالمة رضاىا عدم في وقع عيب الدولتين إلحدى أن وتبين دولتين بين قامت
 . باطمة تعتبر المعاىدة ىذه فإن

 الدولية المعاىدات دستورية عمى (: الرقابة2015شطناوي) .3
 ,وذلكالدول في الدولية المعاىدات دستورية عمى الرقابة ىدفت الدراسة الى التطرق لموضوع

 إشكالية نواة األخير ىذا ويعتبر الدولي العام, لمقانون مصدر أىم تعد الدوليةات المعاىد أن من
سمو  مدى ثم ومن الداخمي, القانون عمى الدولي القانون سمو مدى حيث من الموضوع,
 مبدأ عمى الحفاظ في دستوريتيا مدى ورقابة والعادي والقوانين الدستور عمى الدولية المعاىدات

 كونو بالغة, أىمية الدولية المعاىدات دستورية عمى الرقابة يمثل موضوع كما الدستور, سمو
 الرقابة ىذه أن إلى باإلضافة ىذا ,الدولي التشريع أمام وقدسيتو الدستور سمو بحماية يتعمق

أن  عممنا ما إذا ومصالحيا, الدولة لسيادة خرق أي أمام منيعاً  سداً  تشكل المثالية بصورتيا
 .أبرمتيا التي المعاىدات بفعل وسيادتيا استقالليا ومس مصالحيا ىددت الدول, من الكثير

 قوة من أعمى بقوة تتمتع فيي آخر, إلى دستور من لممعاىدة الدولية القانونية القيمة وتختمف
 الواليات في كما في الدولة, األعمى القانون فرنسا وتمثل مثل الدساتير, بعض في القانون
معينة  مكانة يحدد لم فإنو األردني الدستوري المشرع مصر أما في القانون قوة وليا المتحدة

نما الدولية, لممعاىدات  .المعاىدات عمى التصديق في االختصاص جية بتحديد اكتفى وا 
 -:( : ابرام المعاىدات الدولية وفق النظام الكويتي2012الظفري)دراسة  .4

ابرام المعاىدات الدولية وتطبيقيا في النظام القانوني الكويتي , تيدف ىذه الدراسة الى بيان 
وبيان الطرق واإلجراءات المتبعة في دولة الكويت في ابرام المعاىدات الدولية , والجية 

يق المعاىدات والجية المختصة دالمختصة بإبرام المعاىدات الدولية في دولة الكويت ,وآلية تص
وخمصت الدراسة الى ان المعاىدات تعرض عمى , الكويتبالتصديق عمى المعاىدات في 

عن الوضع القانوني لممعاىدة  لكي تصبح نافذة فضالً  ,مجمس االمة الكويتي لممصادقة عمييا
ويتي حول مبدأ السمو كفي سمم تدرج القوة القانونية وفقا لميرم القانوني وبيان موقف القضاء ال

 القانوني.
 -:قةالتعقيب عمى الدراسات الساب
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لية آالمعاىدات و درست   إن جميع الدراسات السابقة ميما اختمفت باألسماء والعناوين 
وىذا القوة االلزامية ليذه االتفاقيات حسب القانون الفمسطيني ظيار إ, وستحاول الدراسة تطبيقيا

 فمسطين في ممعاىداتل قوة االلزاميةما زاد من أىمية الدراسة التي سوف نتناوليا والتي ستبين 
عمى المعاىدات في فمسطين منذ  القانون الفمسطينيمدى رقابة وستركز ىذه الدراسة عمى 

 توقيع اتفاقية اوسمو حتى االن.
 ىيكمية الدراسة :

 ىيكمية الدراسة 
 الفمسطيني الداخمي القانوني النسيج في ليا االلزامية والقوة الدولية المعاىداتالدراسة حول  تدور
 عمى ذلك سيتم تقسيم الدراسة الى ثالثة فصول وخاتمة وىي كالتالي : وبناءا
 : المعاىدات الدولية. األول الفصل

 : آليات إبرام المعاىدات الدولية في فمسطين.الفصل الثاني
 : القوة االلزامية لممعاىدات في القانون الداخمي الفمسطيني.الثالث الفصل

 الفصل الرابع : الرقابة القضائية عمى المعاىدات الدولية في فمسطين. 
 وفي ختام البحث سيعرض الباحث النتائج والتوصيات لمدراسة
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