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ا�����ن ا��و���B* 5ه "# "�ا��@ ا�)!�م ا��������  �. ��# ھ��ك ا8/�ق �-=ن 8)��/> ��9; ��زت �4ة "9اھ

  �Eو�D 8)��/> أ��زھ�
  

  :ا�ذھب ا�����دي 
  -:ا�دو�� ھ� ��ص ا����ون ا�دو�� ا�و��د 

���و��� ا�� ��ظم ا����ت ��ن ادول ذات ا���دةأ�� ���رة � •�وا�د ا�و�� ا��  .ن 

�رن ا���! � ر ��ن  •�و��� ا$د�#� "� أورو�� �دا�� ا�! ادو� ��د�� � & أول �رة �ظ%ور ا���'ن ا
����و�� ادو� ادول و$دھ� ���ت ��-ك +*� ا (ص ا��  .��+را �-1 ادول "�ط ، ��

• �-�دي "� $��%�  ��3ر�ف أ�#ر �ن ا���ر ھذا ا��� ا�دل ادو�� ���ت ا��ر�ف ا�$��رون ، ��� أن 
�-�:  1927اذي أ+در�� "� �5�� ا-و�س ��م ������ون اذي �$�م ا����ت ��ن ادول ا  .�&�� ا

  
  -:ا�����دات 

1. �%����ون وا����ت ا�� ��ظ  .ھذا ا��ر�ف م ��د ����ر أھداف ھذا ا
2. ���و� ا ���ظ��ت ادو�� وا' (�ص ادو�� وا'���م ا�� ���ت �! ادو� أ+�6 �5م �ددا �ن ا�

�-%م و��ظم �����%م � �و+��� "� �د �ن ���ون دو��. 
  



 

 

  
  :ا�ذھب ا�و�و�� 

  -:ا��رد ھو ��ص ا����ون ا�دو�� ا�و��د 
• ���ون ا-�ذھب ا���ق ، ا*رد ھو ا (ص او$�د �� "� أي ���ون آ(ر وأول �ن ھو ���ض ا� �دو

����� ا*ر��� د�*  .د�1 إ1 ھذا ارأي ھو ا

����ت ا'"راد •�  .أن اوا�! او$�د ھو و�ود ا*رد وأن ادو� ���ون �ن 

�رد ، ھذا وھم و(��ل > ����-� وا�! •�  .> و�ود -دو� ������رھ� ��=ن 

• ��و��ت �ن ا'"راد ، وادو���وا  وأن ادول ���رة �ن ���$�و��ن و�-�� ا����ج �وا�د ا$��م وا
�  .ھ�ذا ظ%رت ادو

  
  - : ا�����د

 ، ��! ادو����� ا'و�5ع "� ا��$��"�ة ���رة ����و��� -دو� ، ��طوي �-1 �@�>�� "� ا���ر ا (+�� ا
�ن ا' (�ص ار=���� "�� �  .$�ث ��د ادو

 ��  :ا����ھ�ت ا��د�
  -:!� � �����ون ا�دو�� ا�دو�� ھ� ا���ص ا�ر

���ون -��ت ا (ص او$�د �ل ھ� ا (ص ار=���  ��%�ء "� او�ت ا$�5ر إ1 أن ادو*��� ا�C ذھب�
  .ادو� ا��م

������ وا*رد $��$ �  .أن ادو
�%��! ادو� و��ظ�����و��ت ا !������ون ادو� ا��م "� ا>����ر ، و��ط-ق  �&(ذ ھذا ا>���ه "� ��ر�ف ا

�� أن ���ن $�%��ن أن ���ون �ن و$دات ��و���� > $+ر ��ن ا ��! ادو���  .ا
 !�����! ادو� و��ظم $��ة ا����(�-*� "� ا���و��� ا�� �$�م ا����ت ا�وا�د ا�و�� ا��ھو 

��و�� "������راً ��ل او$دات ا �  .ادو
  

��ز ا����ون ا�دو�� ا�%�م ن #�ره�  
  
(ت ا�دو��� : و�ً أ����زه �ن *وا�د ا��:-  

����ر ا����ت "��� ���%� وذك �ن دون أي  �-�����و�� �ن ا��دات ���ر �-�%� ادول �-1 ���ل ا��ھ� 
�%�-� !��� �د ��وم ��ن ادو��ن �ن ���ھدات. إزام ���و�� أو أ(��� �  .و�د ��%د 

 �-#��#-�ن اد�-و�����: أ��را��م ا�����ل ا�*ن إ�*�ء ا� �+�)�وا�د ا�ن ا5را=ب ، وا �����ن -دول ا'
  .ا$ر��� وا�*راء وارؤ��ء وا�$�� ا�$ر��

  
��=و�� ادو��: ا*رق *� �وا�د ادو� ا��م ��د ��ل C�ر � روع ��ر�ب �-�� ا�)� .��د 

��ت ادو�� > ��د ��ل C�ر � روع و> ��ر����*� ا�)���=و�� ادو����د ��ن أن ��ر�ب . ب �-�%� ا�
��ت إ������ أن ����-%� ادول ���*� ا�)��#ل�-1   .ا'(رى ��

 �%�#���ت ادو�� إ1 �وا�د ���و��� ���$+��� اد�-و�����: �د ��$ول ا�� �+�)�وا�د ادو�� ا  .ا
 �%�#���ت ���  .ا�$ر�� ا�$��: �د ��$ول �وا�د ادو� إ1 �وا�د 



 

 

 �����  - :*وا�د ا,�(ق ا�دو���  �ن  ���زه : 
 �%5�� !��را���%� "� �-و�%� �� �-1 ادول ��5��ر ا��� ا�� �*ر5%� ا�����دئ ا�و�� �ن ا��ھ� 

�%����  .ا��ض وذك �ن C�ر ا�زام ���و�� �ن 
�����و��� ادو�وا�د ا��ت وا����ر�ز و�ط ��ن ا �" !�  .وھ� �

� �%�$�� أو و��ء أو : #� �%��  ����� �����دة دو��ك ��J(�ص ، ��د�م ا�ا�����ل ارأ"� "� ا$رب ، ا
  .�وارث ط�����

*� دو�� و�ن #م > �ر�ب أ�� ��=و�� دو�� ، C�ر أن �دم �را��ة ھذه : ا*رق �)��وا�د > ��د *� ھذه ا�)�
5 �����وا�د �د �#�ر ارأي ا��م ا�(-�ا  .د ادو� ا

�ر$1 : �د ��$ول �وا�د ا'(�ق ادو�� إ1 �وا�د ���و��� �#ل ا�*���� ���ف �(+وص �$��ن $�ل ا
�ر15 "� ا$رب و'�رى ا$رب .وا

����  -:ن ا����ون ا�ط-�%� � ���زه : � 
�ل ، وھ� ���ق إرادة ا�J��ن �*رض��و5و��� ا�� �� *%� ا�وا�د ا�و�� �ن ا���%� �-�� ھو �$.  

������Jا ���ط��ن "� ط���� ا��س أو "� $��ة ا�� ���وا�د ا�و�� ا��  .وھ� أ��5 
�#ل ا�-�� ، أ�� ادو� ا��م "%و ���ون و��5 ���ر �ن اوا�!���ون اط���� ���ر �ن ا�دا� وا  .ا*رق أن ا

���ون اط���� �و+*%� ا��5ء ادو� ا���! �ن �ط��ق �وا�د ا�ط-ق إ> إذا وا"ق ا�-�%� ا�دل ا� ���وا�د ا
���5ھ��  .ا(+وم ا>$���م �

  ھل �%د *وا�د ا����ون ا�دو�� ا�%�م *وا�د *��و��� -��%�2 ا�0��1 ؟
  

 6�+� �����و�� و$��%م "� ذك أن أي ���دة زام اJ%� أي +*� ا�� ��و�����وا�د ا��%م �ن �*1 +*� ا
  -: روط  3ن ��وا"ر "�%� ���دة ���و��� �-ز�� أ

  .أن �و�د �-ط� � ر���� ��وم �و�%�5 .1
2. �%�  .أن �و�د �-ط� ��5=�� ��و1 �ط��
3. �%*  .أن �و�د �زاء ��ظم �ط�ق �-1 �ن �(�

  
�رد ����ون ادو� ا��م ، "%� > ��دو أن ��ون �وا�د ا ����وھذه ا روط ا#�#� C�ر ��و"رة "� رأ�%م ��

*�%� أ�� ��=و�� ���و����وا�د أ(���� > ��ر�)�  .�ب �-1 
  

  :�ن ا� �ط� ا���ر�%�� : أو� 
%� اد��ور ا�ر�ط��� ا�ر"� ، إذن ا"���ر �#��د��%� ا�رف و����ون ، "� -�+در او$�د ا� ر�! �س ا

���ون�ر�ده �ن +*� ا�  .ادو� ا��م -� ر�! > �+6 أن ��ون ����ً 
  

 �����  :!�� �ن ا� �ط� ا����: 
�����ون > (-���5 ��$+ر "� �ط��ق ا�� ا%����ون 'ن ��5ء > �ؤ#ر "� و�ود ا�*روض أن . ا��دام اوا

�5�����ون �و�ود ��ل و�ود ا  .ا
�وم "� �ط��� ��ذ ز�ن ���د �& ��ل �(�-*� و�ن أھم � ����5ء �&داة ��و�� ا�زا��ت اادو� ا��م �رف ا

��5=�� ادا=��+وره ا�$��م #م ظ%رت   .ا%�=�ت ا
  



 

 

 �����  :�ن ا��زاء : 
�زاء ھ� 5��ن $�ن ���ون و����� ، 'ن وظ�*� ا�زاء أو �دم �*���� > �ؤ#ر �ذك "� و�ود اإن "�دان ا

 �%���زاءات و�ن اJ�راه : �ط��ق و��*�ذ �� �و�د �ن �وا�د ���و��� وادو� ا��م > �(-و �ن ا ���زاءات (�
  .ت ��5�ن ��+ر اJ�راه، و�زاءا

  أ �س ا��وة ا�5زا�� �����ون ا�دو�� ا�%�م
  

   ) ::�9 �ظر���ن(ا�ذھب ا5رادي 
  

���ون ادو� ا��م5���� أ��س ا>�زام ��وا�د ا�ذھب �ن إرادة ادول ا+ر�$� أو ا��ل أ�+�ر ھذا ا�.  
  

  :�ظر�� ا���د�د ا�ذا�� : أو� 
  

أن �(J !5رادة أ�-1 �ن إراد�%� ، '�%� �*�د �ذك ا����رھ� و����%� ،  أن ادو� ذات ���دة > ���ن •
�ن ����ت �! ادول ا'(رى �= �� �����د إراد�%� "�� �%����K� ر أ���C.  

�وا�د •���د ھذه ادول �*�ل إراد�%� �%ذه ا� ������ون ادو� ا��م �ر  .ا�زام ادول ��
  

  :ا�����دات 
���ن أ�� دو� أن > �-�زم ��وا�د  �ؤدي إ1 �دم ا���رار .1K� ن' ، ��! ادو������و��� "� اا'و�5ع ا

���ون �ن أ����-��د �%� ، و"� ھذا ھدم ��رد إ���%� �-1 �دم ا�� ����ون ادو  .ا
��� ا'����� ھ�  .2%� ����� ��ن إرادة ا' (�ص اذ�ن �(�5ون  ���زاJد +*�� ا����ون �����ل ا�

  .ذه اJرادة ذا�%�����د ھ
  
  
  

 �����  :�ظر�� ا5رادة ا���ر;� ��دول : 
  

زام ، ذك �دم و�ود �-ط�  •Jا �*+ ����ون ادوأن إرادة ادول ھ� ا'��س اذي ����د ��� �وا�د ا
�%����K� دول�وا�د وإزام ا�وم �و5! ھذه ا� ��! ادو���  .�-�� "� ا

��ن •� < ���*ردة �ل دو�ق ار���ط ادول ��وا�د  اJرادة ا$�� ��أن �-زم إرادة ادول ا'(رى ، و
��د �%����*ر�� �-1 ��ول ا>ر���ط وا��ع إرادا�%� ا�����ون و(5و�%� > �د �ن ا  .ا

• ���زاJم �و�%� ا�����ون ادو� ا  .ا�$�د إرادة ادول ھذا ھو ا'��س اذي ����د ��� �وا�د ا
  

  :ا�����دات 
�� اذي � .1 �� 1����د �%� ���! ادول ا�� ��ھ�ت "� ��و�ن ھذه اJرادة �-1 �دم ا$�را�%� و�دم ا

  أرادت ؟
�وا�د  .2� ������ ادو�� �ر�� > ���ن أن �*�ر ا�زام ادول ا�� ا�5�ت $د�#� إ1 ا"�رة اJرادة ا

م ��%م "� و�ودھ� �����ون ادو� ا�� =� �ن ھذه اJرادة ا  .ا



 

 

  
  ) :�ظر���ن(�و�و�� ا�ذھب ا

  
���ون (�رج دا=رة اJرادة ا�J����� ، �رون �&ن ا'��س ����� �ذھب �ن أ��س ا��$ث أ�+�ر ھذا ا

  .�وا�ل (�ر�� �ن اJرادة
  
  

  - ) :ا�در � ا�� �و�� ( ا��ظر�� ا��ردة �����ون : أو� 
  

��� �-�ن ������ر �ل ��ظ�م ���و�� ����د إ1 ھرم �ن •*�ول �%� ا�  �%���وا�د ، أ��س +$� �ل ���دة ا
���-ز���و�� و����د ��%� �و�%� ا���و��� ا�� ��-وھ� "� ھذا ا%رم ا���دة ا  .�ر�! إ1 و�ود ا

  .$�1 �+ل إ1 ���دة أ����� ا"�را5�� ھ� ���دة �د��� ا>�*�ق واو"�ء ���%د •
  

  :ا�����دات 
�رد ا"�راض C�ر  .1��+در �ؤ(ذ �-�%� �&�%� ��وم �-1 ���ل M#��ت ، وأن أ+$�ب ا�ظر�� م ����وا ا

���زاJودھ� و�و�%� ا����دة ا'����� و  .اذي ����د ��� ا
���و��� .2�وا�د ا�وا�د ا'(���� وا  .(-ط ��ن ا

  
  

 ���  - ) :ا�در � ا��ر� �� ( �ظر�� ا����ن ا���
  

��� د��� $�ث أ��ر �-1 ادو� +*� ا���دة •*���ون و"�رة  ��ول �%� ا�وا�د ا ���)و+*� اJرادة ا
�س �ن إرادة ادو� 'ن و�وده ���ق �-1 و�ود ادو� وأ�-1  ��K" ون������و�� ، أ�� اا (+�� ا

�%��.  

���� ، أي  �ور ا'"راد اذ�ن  •���5�ن ا>����ر �ن 5رورات ا�و5و�� ا���ون اأ�� �س إ> ا
�5�����ت ���ف ��%م ا&���*-�)�����ت ا����� و��ن أ"راد ا��ن اذي �ر�ط ��ن أ"راد �ل .  

  
  :ا�����دات 

�ض و���ص ، إذ > ���ن أن ��ون أ��س  .1�C ون���- ���ؤ(ذ �-1 ھذه ا�ظر�� أن ا'��س اذي ��د
 ������Jا ��������� و���ؤھ� ، 'ن ا��$�"ظ� �-1 $��ة ا���� و5رورة ا�����ون "� ا$دث ا>ا

���ون "� او�ود��ت ا�.  
�-زم .2�*��ر أ���� ا 6-+� < �%�����ون ذا �د �+-6 ا�ظر�� ��ر�ر و�ود ا.  

  
  

 
�1در ا����ون ا�دو�� ا�%�م 



 

 

  
� ا�%دل ا�دو���  38ا��دة ;�ن ا��ظ�م ا, � � �:-  
���ون اد .1���ز��ت ا�� �ر"! إ�%� و"��ً '$��م ا�� أن �*+ل "� ا�$�و� وھ� �ط�ق "� ھذا وظ�*� ا

 -:ا &ن 
  

�� وا(�+� ا�� �5! �وا�د ���رف �%� +را$� �ن ���ب ادول  - أ ��ا>�*���ت ادو�� ا
����ز��  .ا

�#��� ���ون دل �-�� �وا�ر ا>�����ل -ب � �  .ا�رف ادو
�د�� -ج ���� ا�� أ�ر�%� ا'�م ا�����ون ا���دئ ا.  
�ؤ*�ن "� -د �$��م و�ذاھب ���ر ا���ون ا��م �ن �(�-ف ا'�م ، و����ر ھذا وذاك  أ$��م اا

���ون  .و��-� ����دة ����ن �وا�د ا
  

���دئ  .2 ً���5�� و"�ن �-ط� ا*+ل "� ا ���$�- ���دم ذ�ره أي إ(�ل ���> ��ر�ب �-1 ا�ص ا
  .ا�دل وا�J+�ف ��1 وا"ق أطراف اد�وى �-��

  
  
  

  -:��� م إ�2 * �ن  38 إذن �1در ا����ون ا�دو�� و:��ً ���دة
  

�+�در ا'+-�� : أو> ���ھدات ، ا�رف ادو� ،  :ا���و��� ، ا�وا�د ا��� رة �J �ء ا�+�در اوھ� ا
�������ون ا���دئ ا.  

  
����دة : #����ً �+�در ا���ون ادو� و�دى  :ا�ن �����ن �%� -د>� �-1 و�ود ا ��ا�� > �� N �وا�د دو
�%�ء�ط��*�$��م ، آراء ا�%� ، أ$��م ا.  

  
  ا�ــ%ـ�ھـدات

  
���ون ادو� ا��م �ر�� إ1 إ$داث  :ا��%ر�ف ھ� ���رة �ن ا�*�ق ���د ��ن  (+�ن أو أ�#ر �ن أ (�ص ا

�����  .آ#�ر ���و��� 
  

  - :ا����*�ت ذات ا��;ل ا�- ط 
�#-�ن اد�-و�����ن دون أن  •��د �وا�ط� وزراء ا(�ر��� وا���%�  .��د(ل ر=�س ادو� ��دة "� إ�را

���ھدات •�ر �%� ا� ���را$ل ا��! ا����ز ��ر�� ��دھ� ، إذ > ��ر ��.  

�رد �و���%� •��*�و�5 وا�و��! و�+�6 ��"ذة ���+ر �-1 ا�.  

�ذ�رات أو �+ورة �+ر�$�ت ���ل �� �م  •���ز ���دد و#�=�%� ، �د ��ون "� +ورة ���دل ا��ب أو ا�
�ن C�ر $��� إ1 إ�راء ا�+د�ق �-�%�ا>�*�ق  ��-�.  



 

 

•  6��� ���&ت إ�%� ا�د�د �ن ادول "� او�ت ا$�5ر ، وأ(ذت ا�د�د �ن اد����ر ��$د�د ا$�>ت ا
���ط� �#ل اد��ور ا*ر��� وا%و�دي���ھدات ا-�-ط� ا��*�ذ�� إ�رام ا �%�.  

�زدو�� ، أي ���ھدة  • �*+ �%%� �د �$+ل أن ��ون �#�'$د أطرا"� وا�*�ق ���ط -طرف اO(ر ، 
����د� ��ن "ر��� وأ�ر��� ����دة ا  .1950ا�*�ق ا

  
  

  :���1ف ا�%�ھدات 
  

  -:ا�%�ھدات ا�%�د�� 
�د ��ن دو��ن أو �دد �$دود �ن ادول "�  &ن (�ص �%� ، وھ� > �-زم إ>  •�� ��أو ا(�+� وھ� ا

  .ا�*����ت ����ن ا$دود: �#�ل . @�ر أطرا"%�ادول ا'طراف و> ���دى أ#رھ� 

���ون ادو� ا��م •�وا�د ا��ن أن ��ون �ذا�%� �+درا � <.  

�� �#�ت ��رار إ�رام ���ھد (�+�  • ���%� �د ��ون ����ً C�ر ��� ر "� #�وت ���دة دو�� وذك "� $�
 �%�#��=�ن ا������ن ���دة �دم �واز ��-�م: ��ص �-1 �ظ�م ���ن �ن �دة دول ، �  .ا

  
  - :ا�%�ھدات ا���ر�� 

•  ���و�� ���رة �ن ادول ��وا"ق إرادا�%� �-1 إ� �ء �وا�د ���� أو أ�ظ���� ھ� ا�� ��رم ��ن ��أو ا
�ل ���ن ا��$�� ا �-�� � �� ا� ر�! ادا(-� '�%� �5! �وا�د ���و��� � ، ������ردة �%م ادول �

��-�  .ا

���ون ادو� ، أ�#-�  ا���رت دون C�رھ� •���ھدات �+درا �ن �+�در ا���ھدة ��ر�س : �ن ا
��$دة  �1856(+وص ا$رب ا�$ر�� ��#�ق ا'�م ا ،1945.  

  
  إ-ـرام ا�ــ%ـ�ھـدات

���ھدات ��ل أن ��م إ�را�%� �%�=�� �&ر�! �را$ل  �-�� وھ� �*�و�5 ، ا�$ر�ر وا�و��! ، : ��ر اا
��ل��  .ا�+د�ق ، ا

  
��و�� : أو�   -:ا�
�#-� دو��ن أو أ�#ر ��+د �و$�د آرا=%�� وو5! ا$-ول أو  •�ھ� و��-� ���دل و�%�ت ا�ظر ��ن 

���ز�! إ�را  .ا��ظ�م اذي ��*�ون �-�� "� +ورة �واد ��ون � روع ا>�*�ق ا

• ��*�و5ون $���%م و��و%م ا����� "� ���ل ��ر�ب و�%�ت ا�ظر وا�و+ل إ1 ا$-ول و���(دم ا
�ر5�� Pطراف  .ا

�#-� ادول  •�ب وزراء ا(�ر��� أو �@�*�و�5ت رؤ��ء ادول ��� رة ، �ن ا�راء اK� وم��د �
��*�و�5  .ا

  
�*�و�5ت �� إ�راء ا%�� ��إ> إذا ��ن ر=��� دو� أو $�و�� أو  -و��!ق ��و�ض��ب أن �زود �ن ��%د إ

  .�-و�����وز�را -(�ر��� أو ر=��� -��#� اد



 

 

  
  

 �����  - :��ر�ر ا�%�ھدات و�و*�%@� : 
�*�و�5 إ1 ا�*�ق و�%�ت ا�ظر ��دأ �ر$-� ����ل �� اُ�ِ*ق �-�� "� ����د ���وب ، وذك ��د أن إذا أدت ا

���ھدة%� "� �$ر�ر ا��  .��م ا>�*�ق �-1 �$د�د ا-@� اوا�ب ا���
  

��*�و�5 ���-م @� وا$دةإذا ���ت ��*�و�5 "� ادول ا��;�م ��Aت  ��رز أ�� +�و�� ، أ�� إذا ���ت ادول ا
�� :��-B ���!ذ أ�د ا, ���ب ���:  

  
��*�و�5  .1���ھدة �-@� وا$دة �(��رھ� ادول ا���ت ا������ #م ا*ر���� #م ا>��-�ز�� أ+�$ت : �$رر ا

  .���"س ا*ر����
���ھدة �-@��ن �-1 أن ��ط1 ا'"-5�� J$داھ .2����ر �ر�! ��د ا>(��ف�$رر ا ��.  
� ��ل  .3 1�وة �*�%� ، و�د �ؤدي إ�� �%���� !��� �ر�� "�%� و����! ادول ا����ھدة �-@�ت �$رر ا

�*-�)��+ود �-1 و�� اد�� �-@�ت ����ھدة $�ث �ن ا+�ب ا����ر �ن ا ."� �*��ر ا
 B�*ا��و:  

-#�����ھدة �و�! �-�%� �-وا �� �م ا>�*�ق �-�� "��� ��د ا>��%�ء �ن �$ر�ر ا�� ����*�و�5 و ادول ا
  .���%م

  
�*و5ون ���و��! و#�=ق �*و�ض��دو�ون ا  .� �رط ا�رف اد�-و���� أن �$�ل ا

�(�+� "� �ل دو� ، و��ص +را$� �-1 إ�ط�ء  (ص و�+در و#��� ا�*و�ض ���و��! �ن ا�-ط�ت ا
���ھدة ، إ>   .إذا ��ن �$�ل �*و�ض (�ص ���و��!���ن �-ط� ا�و��! �-1 ا

�*�و�5ت �ن �ر$-� ا�و��!  .وذك >����ل �ر$-� ا
  

�*�و5�ن ���-� أو   : -�,�رف ا,و�2 :� �����د ��م ا�و��! �&���ء ا
  .إذا ���وا C�ر �زود�ن ���*و�ض -�و��! أو "� ا��ظ�ر و+ول ا�*و�ض .1
�وا"�� ا�%�=�� ور��C%م  .2� ورة"� $�ل �رددھم "� ا--ر�وع $�و���%م .  

  
����� ا>����ع �ن ا�و��! �و��! ا�%�=� و�$ق -دو� ا�� �-دو ً��ا�و��! ��'$رف ا'و1 > ��د �-ز

  .ا�%�=� إ> إذا ��ن ھ��ك ا�*�ق ���ق �-C 1�ر ذك
  

���ھدة ، "%ذا > ��$�ق إ> ���-�ز�� ���و��ً �� �  �+د�ق ،��د ا�و��! > ���� أن ادو
  

�� 5-رام ا�%�ھدة -�,1ل و�;�9 �;ن أن �;�� ا ����ءاً ;� � B�*ا��و: -  
���ھدة �-1 أن ��ون -�و��! ھذا ا'#ر .1  .إذا �+ت ا
���ھدة .2  .إذا �+ت و#��� ا�*و�ض ���و��! �-1 �وا"�� ادو� وار��5=%� ا>�زام �&$��م ا
���ھدة ، ادول � .3�*�و�5ت ���ل ا�و��! ��#��� > و#��� ا�*و�ض ��ص و> ا�دي ر��C%� أ#��ء ا

  .�+د�ق



 

 

  
��-� �1د�ق ؟- B�*%ل ا��و�ا�ذي � �  

���ھدة �ظ�م ���و�� �ر��ز �-1 إرادة ادول ، وأن ادول ذات إرادة ھ� إرادة ادول ا'طراف ، 'ن ا
  .�-�� و��=ن �ط-ق �س "و�%� إرادة و��+ف �����دة

 

   : ا����5 ا��ا�2 4!��3$�� "# ا��! ��ت و ا��روس و*( "� ��)!' �������ن زوروا "�و�� ��ا�� ا�����ن 

el9anon.com-https://www.bawabat  

  

 �����  -:ا��1د�ق : 
���ھدة �ن أ�دي ��دو�� ادول ا'طراف إ1 �-ط�ت ادول ا���ھدة ���ل ا-'طراف ھو طور �د�د 

  .ادا(-��
���ھدة وھذه ا�-ط�ت -�(�+� "� دا(ل ادول   :وھو إ�راء ��+د �� ا$+ول �-1 إ�رار ا�-ط�ت ا

��*رداً  .1 �  ر=�س ادو
� �ر�� �! ا�-ط� ا� ر���� .2 �  .ر=�س ادو
 .ا�-ط� ا� ر���� و$دھ� ، �ل ذك ���� �ظ�م ادول .3

  
ن ا��1د�ق ھ�  �  :ا��;

1. ��+-$� ا��رعإ�ط�ء ا*ر+� ���ھدة -�*��ر وا�د�ر "-�س �ن ا�زام �%�=�� ��Jل ا�� �  .ل دو
���ھدة .2��ل -�-ط� ا� ر���� �Jداء رأ�%� "� ا�  .إ"��ح ا
3. �����ھدة �-ز��5ء ادو� �-1 أھ��� ا�+د�ق وا���ره إ�راء >زم +�رورة ا .أ�د ا

  
  

  :�-�دل ا��1د���ت أو إ�دا�@� 
+����ھدة ، و��$�ق ذك �ن طر�ق ���دل �� ���T ا��! أطراف ا�د�ق آ#�ره ��ب أن ��-م �� 

 ������ ����ظ�� ادو���ھدات ا#��=�� أو إ�دا�%� دى إ$دى ادول ا'طراف أو ا- ����ا�+د���ت ��
���������ھدات ا-.  

  
  
  

-دأ �ر�� ا��1د�ق :  
�ط-ق ا$ر�� "� ا ��#-وھ� �ن ا�+د�ق إ�راء $ر ، و-دو��� �و�! �-��  1-� ���+د�ق أو �د

���ھدات  .ا
  

  :���!C  ��3ر�ب ��2 �ر�� ا��1د�ق 
  

  -:�دم ��د�د و�د ا��1د�ق : أو� 



 

 

�و��� �ط-ق ا$ر�� "� ���ھدات ا�� > �$�وي �-1 �ص �$دد +را$� �و�دا -�+د�ق "Kن -دو� ا"� ا
�� ط�ل او%�����ب -�+د�ق   .�ت ��ن ا�و��! وا�+د�قا(���ر او�ت ا

  
 �����  -:ا��1د�ق ا��روط : 

�������ً "� أن ��رن ا�+د�ق � روط $ ��د�ر�� -�+د�ق ��ط� -دو�  .أن اط���� ا
  

 �����  - :ر:ض ا��1د�ق : 
� ر"5%� ا�+د�ق �-1 ���ھدة ��ق أن و���%� وإن ��ن C�ر ودي و�د �ر�ب آ#�ر �$ �" ��> ��&ل ادو� دو

� روع و��=ز��� ���  .��� ��=� و�-1 ���� ادو� و
  

   :ا� �ط� ا����1 -���1د�ق 
���ھدات�+د�ق �-1 ا�� �+�)�  .اد��ور ادا(-� �ل دو� ھو اذي �$دد ا�-ط� ا

  
  

  -:ا��1د�ق ن ا���1ص ا� �ط� ا�����ذ�� : أو� 
�-��� واد����ور�� ، و��ن أ�-وب ا��#��=� "ر��5 ظروف إن ھذا ا'�-وب ��ن ���! "� ظل ا'�ظ�� ا

�راط���  .��ر�(�� ����� وأ+�6 و��5ً ��درا "� او�ت ا$�5ر >�� �ر ا�ظم اد�
  
  

 �����  -:ا��1د�ق ن ا���1ص ا� �ط� ا���ر�%�� : 
�����  .إن ھذا ا'�-وب ا��#��=� أ��5ً و�ط�ق "� ادول ا�� ���! �ظ�م ا$�م ا

  
 �����  -:ص ا� �ط��ن ا�����ذ�� وا���ر�%�� ا��1د�ق ن ا���1: 

��� ادول ، C�ر أن ھذا ا�وز�! �(�-ف �ن إن �وز�! $ق ا�+د�ق ��ن ا�-ط���C �%���� �����دة ان ����ر ا
��ن -�+د�ق �-1 �ل . دو� '(رى��ظم اد����ر ا$د�#� ��ص �-1 و�وب ا$+ول �-1 �وا"�� ا�ر

��ن�وا"�� ا�ر !5)� ���� ا�%���ھدات ا��%� ، و�5! اد����ر ��دة >=$� �� ���%���ھدات أو اوھذه  ا
  .اطر��� ھ� ا'�#ر  �و��ً 

  - :ا��1د�ق ا���*ص 
���ھدة 5رورة �ر5%� �-1 ا�-ط� ا� ر���� '(ذ �وا"��%� ، "Kن -�+د�ق �-1 ا ��د � �رط د��ور ادو

  .+درت �وا"��%� أ��ن ر=�س ادو� ا�+د�ق �-�%�
-�-ط� ا ً�����*� �ذك اد��ور ، "�� ھ� �ن �د ���د ر=�س ادو� إ1 ا�+د�ق دون ار�وع �)�� ر���� 

�+د�ق ا���ص ؟�� �����#ل ھذا ا�+د�ق اذي ا+ط-1-� 6 �����و��� �� ا��  ا
  

  :ا��ظر�� ا,و�2 
�+د�� � �ل C�ر أ+و� $ر+� �-1 +���� ا����ة ادو�� وا$�-و� دون �د(ل ���ھدة ا�ر �+$� ا�

���ھدات��ض ادول "� ا =ون ادا(-�� -دول �را��� +$� ا�رام ا ��  .ا'(رى �$
  



 

 

 �����  :ا��ظر�� ا�
1 ���وز ا(�+�+� �+�6 �+ر"��� �� ��+د�� � �ل C�ر +$�6 ، 'ن ر=�س ادو���ھدة ا�ر ��ط�ن ا�

���و���  .��ط-� و�ن #م > ���T اO#�ر ا
�ل اذي���5 ��دم �ود ا'#ر إ> �ن ا� ���را=� ����د إ1 "�رة ا>(�+�ص اK� ص�)��وم �� ا�.  

  
 �����  :ا��ظر�� ا�

 ، ���ن ا��$�� ادو ��+د�� � �ل C�ر +$�6 ، وذك ��>����د إ1 "�رة ��=و�� ادو���ھدة ا�ر �+$� ا�
����=و� �ن أ���ل ر=��%� ��=و�� دو �دو�".  

 < �دو�" ����=و�� ادو���ھدة ، "��+د�ق ا���ص ��ل C�ر � روع �ر�ب ا���ط�! ا>د��ء ��ط�ن ا
�� O#�رھ�������ھدة ��"ذة   .و(�ر ��و�ض �ن أ���ل ر=��%� ھو إ���ء ا

  
  :ا��ظر�� ا�را-%� 

���ون ادو� ، و�ذك �+د�� � �ل C�ر +$�6 ، و����د إ1 "�رة ا*��-�� ا�� ��ود ا���ھدة ا�ر �+$� ا�
���ون ادو� > ����د �-1 $ر"�� ��ر��%� ا*�-��'ن ا�  .ا�+وص اد��ور�� و�ن �-1 

  
 B*�5ء  :ا�وا��+د�� � �ل C�ر +$�6 ، وأ�د ا���ھدة ا�ر �+$� ا� ��K" دول�ل ��ن ا��رى �-�� ا ��

 .ادو� ذك "� ا�د�د �ن ا'$��م
  

 ����: ��*�����ھدة إ> إذ :ا�ا ��ن ا��ب اد��وري > ���ز ا>����د إ1 �ون ا�+د�ق ���+� ط-ب إ�ط�ل ا
  .اذي  �ب ا�+د�ق ���� وا5$� و ���ت ادول ا'(رى ��-م �%ذا ا��ب اد��وري

  - :ا�� ��ل : را-%� 
��دة �ن �%د �+�� ا'�م �-1 ا��O  �18+ت ا:  

�ل ���ھدة أو ا�*�ق دو� ��ن أ��5ء �+�� ا'�م ��ب ����-� "� ��ر��ر�� ا�+�� وإ���� "� أ�رب 
����ل"ر+� ��  .��� و> ��ون �-ز�� إ> ��د ا

  
������5ء �-1 ا>�*���ت ا�ر�� ، (+و+� ا���ر�� ا�� �د �%دد ا��م ا  .��ن ا���ث آ�ذاك ھو ا

 �����ل "���ت آرا=%م �����%�ء ا(�-*وا "� �*��ر ا�ص ا���ق '�� م �ذ�ر �زاء �دم ا*�ن ا:  
���ھدة ��ط .1 �-������ھدة C�ر ا���ھداتا��ل  رط �ن  روط +$� ا��  .-� 'ن ا
��ن ا> .2� < �����ھدة +$�$� و�-ز�� وإ� �-������ھدة C�ر ا��ج �%� دى ا�+�� أو "رو�%� ، ا�$

��ق ا,م ا���دة وأ�ذ -9���دة  وھذا ا�رأي ھو � �ص ���9 �ن �ظ��%� ا'���� 102"� �ص ا.  
  

���ھدة ��دي ��ض ا�$*ظ�ت ، أي �+رح �ر"�%5 ��ض �$+ل أ$���� أن ادو�  :ا�$*ظ�ت - �%�! ��و
�����  .ا�+وص أو ��ط� %� �$د�دا 

���ھدة ����د�ل أو ا�����د ا�ط��ق أو ��>���دال��ر�ب �-1 أ$��م ا���و�� ا  .ا�$*ظ ��+ب �-1 ا'#ر ا
  

�ظ�ت ��ذج ا���:-  



 

 

%� ا��ود�� �$*ظت �-1 �د ��ون ا�$*ظ "� +ورة إ�*�ء �ن �ط��ق ��ض �+ .1�#����ھدة ، وص ا
��� ا�ر��� ��دول ا ��"��#���ھدة ا��� أو ظرو"%� 1945ا��Jا ���ر  .� &ن �� ����رض �! ا

  
%� �ر��� وإ�ران ��د ا�و��! �-1 إ�*����  .2�#��د ��ون ا�$*ظ "� +ورة ا���دال �+وص �&(رى ، 

د�� ا+-�ب ا'$�ر ��%�ل ا'$�ر �ر��� وا'�د ا��� 1906���ف � &ن �ر15 و�ر$1 ا$رب 
�راء J�ران$�س ا  .وا

 
3.  �$+%� د��ور ��ظ�� ا�#����ھدة ، ��ن أن ��ون ا�$*ظ ���رة �ن إ�5"� �ص "� $�� ��وت ا�

������ ��د�� إ�5�ت أ�ر��� إ�� إ�5"ت �+� �(+وص $�%� "� ا�J�$�ب وطر��� .ا
  

  -:ى ا�طرق ��م إ-داء ا����ظ -�Eد
���ھدة و�#�ت "� �$5ر ا�و��! أو �رو�و�ول (�ص .1  .�د ��دي ادو� ا�$*ظ ��د �و���%� �-1 ا
���ھدة و�#�ت "� و#��� ���دل ا�+د���ت ا .2"� و#��� إ�داع , �د ��دي ادو� ا�$*ظ و�ت ا�+د�ق �-1 ا

 .ا�+د�ق
3. ����ھدة �*�و$�  1�%� إ����ل ا�$*ظ "� و#��� ا>�5��م�د ��دي ادو� ا�$*ظ ��د إ�5�� !.  

  - :آ��ر ا����ظ 
1. ��!������ھدة أو ا�+د�ق �-�%� ، و��ون  : ا�%�ھدات ا���ن ا�داء ا�$*ظ�ت إ> ��د ا�و��! �-1 ا� <

���ھدة �#��� �رض �د�د و-طرف اO(ر أن ���-%� أو �ر"5%� و���5 �-�%� أي إ�� أن �ؤ�د ا�
��ر�� أو ���ط%�  .ا

2. �%���ھدة أو ا�+د�ق �-�%� أو ا>�5��م  :ھدات ا������ ا���ن إ�داء ا�$*ظ�ت ��د ا�و��! �-1 ا�
���ھدة م ��ص "� ا �����ھدة وذك �و5وع ا !�إ�%� ، و��ون � روع و��=ز �� دام > ����رض 

 .�-1 �دم �واز ا�$*ظ �+*� ���� أو �-1 ��ض �+و+%�
  

  �Iوط ا�)��د ��F ا��)�ھ�ات
���ھدة �وا"ر #�#�  روط � �� اJرادة �ن ��وب اJرادة ، ( أھ-�� ا����د ، ار�5 : �رط +$� ا����د ا��

���ھدة� رو��� �و5و�� ا.  
  
  - :أھ��� ا��%�*د : أو� 

���ون���ھدة وھم أ (�ص ا��ظ��ت ادو�� وا*�����ن وھو  رط ���-ق �&طراف ا  .ادو� ا��م ��دول وا
�+د "�%� �&�%� �-ط� �-�� �ط-�� �(ول ادو� إ������ أن �*�ل �� ا'ھ-�� � ��-دول �ر��ط �����دة وا ������

  .� �ء
 �-� ��� �+�  :ا'ھ-�� �دور �! ا���دة و�ودا و�د�� و�

���ھدات أ�� ��ن �و5و�%�  .� �رط -دول أن ��ون ���� ا���دة �� ���ط�! إ�رام ا
  

�� ��� ��ر�� %� ���� ا����� أ�� إذا ���ت ادو �����ھدات ���+� أو ���د�� و"�+� ا���دة "&ھ-��%� �Jرام ا
�وق $��� أو "� $�� $��د دا=م أو �$ت او+��� ( �ن ا$�  ).ادو� ا

  



 

 

  ;�ف �%رف �دود ا,ھ��� ا��� ��دد �1ر:�ت ا�دو�� ؟
�-ك إ�ر� ����ر"� $دود أھ-�� ادو� و�ن ا>�*���ت  ���-�� وذك ��ر�وع إ1 او#��� ا��  ادو�� و�� >ا�

����و�� وادو  .�$دد �ر�ز ادو� ا
  

�ن ا�+رف �#ل ���� ادول و����ص �ن  :ا����د ا�دا!م  �%������ن > � ��5! ادو� "� و5! ���و�� دو
���ل ادو���دة "� ا�  .���د�%� ذك �+ر"��%� 

�������دل ، و�#�ل "� ���ط�! أن ��رم �ن ا5��ن اف أو ا�$�� ا$��د ����ھدات ا�$ !� 1"���� ��ھدات 
  .م1815ذك �و��را و�5ت "� $�� $��د دا=م 

ب �&ن اد����ر ا>�$�د�� > ���ز -دول ا'��5ء ا�رام ا�*���ت دو�� �+ورة ��� رة  :ا����د ا���درا�� �@ا
��$دة ا'�ر����   .أو ا>�$�د ا%�دي�#�ل ذك او>��ت ا

��ر"� ذك �ر�! إ1 د��ور ا>�$�د اذي ���ن "�� إ������ أ��5ء ا>�$�د ���ھدات ادو�� أم > ، وإ�رام ا
��ط��ت �%� اد��ور ا�و��ري ��ص �-1 �واز ���م ا�#����ھدات و��%�5 ���ز ا�رام ��ض أ�واع ا

�وار وا$دود �$ت إ راف ا>�$�دا�و��ر��  ���د ا�*���ت ��ظ�م  =ون ا.  
  

���ھدات : ا����د ا�;و��درا��  .���رة �ن ھ�=� �-�� �5م دول ذات ���دة و> �ؤ#ر �-1 أھ-��%� �Jرام ا
  

��ل آ�ر ��2 ا� ��دة ا���*�1���� أو ا>��داب أو او+��� ، ا'ردن  : $� ادول ا�� ���ت �$ت ا�$
  .�1919 وا�راق و���5 �$ت ا>��داب ا�ر�ط��

  
���ھدات ادو�� و���! � (+�� ���و��� دو�� ��د�� ا��ر"ت ادول ا'ورو���  :ا�����;�ن � أھ-�� إ�رام ا

�����دة "� ���ھدة >�راف -*�����ن 1929ا �����و��� ادو (+�� ا��.  
  

 ( :ا��ظ�ت ا�دو��� �� �%�������ھدات ادو�� وذك +�� ادو�� إ> أن أھ-��%� �Jرام ��-ك ا'ھ-�� �Jرام ا
���ن أ�-%� أ� =ت ���ظ�� دو �����ھدات �$دودة ��'Cراض ا  .ا

  
  
 �����  - ) :ا�ر�� (  (� ا5رادة ن ��وب ا5رادة : 

� و�� �&$د ��وب ار�5 وھ�  ����ھدة أن > ��ون إرادة ادوا@-ط ، ا�د�س ، : � �رط +$� ا����د ا
�Jن ، ا�@  .راها

���ھدة إ�%� و��ت "� أ$د ��وب اJرادة ��ز %� أن �ط�ن "� �دم +$� إذا ا�� *ت ادو� ��د إ�رام ا
���ھدة���ھدة أو أ$��م �ص "� �-ك ا  .ر�5ھ� �&$��م ا

  
   :ا��Aط 

�����ن ا+ط�ح ا@-ط " � �����ھدات ادو  :� ا
���ھدة  :ا,ول ���ھدة أ�%� �$�وي "Kذا �� ظ%ر �: ا@-ط "� +���C �ص ا�د إ�5"� ا+*� ار���� �-1 ا

� ھو �+$�6 ا(ط&�$�راء "� ھذه اJ�" ، &1 (ط-�.  
  



 

 

�����وھري ن ���1ر ا�%�ھدة ا��� *�ت وا:�� ا,طراف ا@-ط "� ار�5 ، اذي ��+ب �-1 ��+ر  : ا�
���ھدةوھذا ا�وع ھو اذي � �ل ���� �ن ��وب اJرادة و��ون �ن أ ��2 أ � 9  .���ب �ط�ن ا

� رط أن > ��ون ادو� �*�%� �د ����ت ��+ر"%� � وء ھذا ا@-ط أو إذا ���ت ھ��ك "� اظروف �� � �ر 
����%� �دارك ھذا ا@-طK� ن��ط و-@���ن و�وع اK� �  .ادو

��ل ��2 ا��Aط ; -ب 5-ط�ل ا�%�ھدة :  
��$دة ا�ودة ��ن او>��ت ا���$د�د  1783'�ر���� و�ر�ط���� ���ھدة "ر��ي ا ����د إ�%�ء ا$رب ���%

�دس وإ1 و�ود ����ھدة إ1 و�ود �%ر �د�1 ا+-�ب ا��$دة ، أ �رت ا�� ا ر��� -و>��ت ا�� ا$دود ا
���ل C�ر �و�ودة وو�ود �دة ���ل "�+-� وذك �ن (�ل ا(را=ط ا�� �د��%� �ر�ط���� #م ���ن أن ا �-�-�

-*+ل "� أ�%� ���$دة �%ذا ا@-ط أ��م ا�$��م ادو�دس ، #م ا$��ت او>��ت ا�ر �-%� �$�ل ا�م ا+-�ب ا
  .1794ذك 

  
رادف ��Aش : ا��د��س :-  

��*�و�5 (داع اطرف اO(ر �ن �*�و�5ت ، �&ن ���د أ$د ا'طراف ا�+د �� ا��(دام ا(داع "� ا�
و طر�ق إد>=� ���-و��ت ��ذ�� أو ��د� ������دات �-1 أ��س أ�%� +$�$� أو أي طرق (داع أ(رى ام ا

���ھدة�� ار�15 إ�رام ا  .�رف ��%� اطرف اO(ر 
  

�%���ھدة أ�%� ���ت 5$�� �د�س ��ز %� أن �ط�ب ��Kط�  ."Kذا ا�� *ت ادو� ��د إ�رام ا
  

��ل ��2 ا��د��س ; -ب 5-ط�ل ا�%�ھدة :  
 Uو����ن ��$�� و"ر��� و�ر�ط���� �ن ��$�� أ(رى ، $�ث م ��ن "� ���  1938"� ���ھدة  �������ن أ

م ��ن "� ���%�  ������ن (�ل اط��%� �-1 ا'وراق اد�-و����� �&ن ا ���$�-���ھدة و#�ت ����� ا>�زام ��ا
���ھدة وم �ر15 �%� إ> �و��-� -$+ول �-1 او�ت �ن أ�ل �وا+-� Cزو أورو�� و�ن #م أ�دا ا$�رام ھذه ا

���ھدة  .أ�ط-ت ھذه ا
  

 ��ل دو��  �ا��$د#�� ا�*���� "���� و�+ت �-1 أ�� إذا ��ن ����ر ادو� �ن ار��5=%� ا>�زام  :إ: �د ذ
 ���*�و�5 أ(رى ، ��وز -دو ��#-%� �وا�ط� دو���� ر ��� ر أو C�ر ا���ھدة �د +در ����� ا>"��د ا�

���ھدة1 ھذا أن ����د إ  .اJظ%�ر �Jط�ل ار��5=%� ا>�زام ��
  

��ل ���ھدة "Kن ھذا ����ر ا"��دا Jرادة  :�#ل ادو� ا'(رى CJرا=� �-1 ا�رام ا��� �ر وة  �و ���ت دو
���ھدة�ط��� ��Kط�ل ا����� ا�#ل و��وز -دو� ا�  .ھذا ا

���ت "� ���� ا"��دا Jرادة ����#ل ادو�أ�� أ���ل ا.  
  -:�و��ن : ا5;راه 

  
�ل ا�دو�� : ا,ول   :���� و*وع ا5;راه ��2 

�%زا��� و�ؤدي إ1 إ�ط�Jھدة �و�%� ا�����*�و5�ن �*�د ا�%�ء �-1 أن ا�����ل اJ�راه �! ا*  .ا�*�ت آراء ا
  



 

 

��ل ذ�ك �ودة ��ن ا����ن و�ور��  :�����ھدة ا�و��%� و�5ت �و 1905ا� ������ ا������� وا$ر�� �$ت ا
�زاءات ا�د��� و�د د"�ت �ور�� ��د �وات ا������� �+ر ا��راطور �ور�� وھدد�%م �������ل ا��د أن ا$�-ت ا

���ھدة  .ذك ��ط�ن ا
  

 ����  :���� و*وع ا5;راه ��2 ا�دو�� ذا�@� : ا�
�%�ء � &�� *م ��*ق �-�� ا:  

�واز ار�Cم أي  �ب �-1 ��ول ���ھدة �*رض �-�� أو���5 > ��رھ� ، ��دم  : ا�-%ض وھم ا,*��� *��وا
  .و�ؤدي إ1 �دم ا���رار او=�م ��ن ا �وب

�وة ���ط ار�5���ھدات "����و��� ا'و�� ��ول ھذه ا  .وأ�� �س �ن ا>������ وا�دا� وا*�رة ا
  

�� ا>$ :رأي #��-�� ا���@�ء ا�����د��ن  ���ج ��J�راه -�و+ل إ1 ا�ط�ل ���ھدة ا�ر��%� أ�� > ��وز دو�
�$ت �&#�ر 5@ط ����� أو ���ري أو ظروف م ��رك %� $ر�� ا>(���ر "� ��و%� '�� ��ؤدي إ1 �دم 
���ھدات ���ھدات و��ط� ا*ر+� -دول -�$-ل �ن ا�! ادو� و��-ل �ن ���� ا���ا���رار ا'�ور "� ا

  .��وا5طراب ا����ت ادو
  

 ����: ��*����ق ا,م ا���دة ون -%ده ا���� ا�%د�د  :��� �%����ھدة ��ط-� �ط��� �ط-�� إذا �م ا�را����ر ا
��$دة���ون ادو� اواردة "� ��#�ق ا'�م ا���دئ ا �%�*�)� �%��وة أو ا��(دا��ل ا�����.  

  
 �����  - ) :ا��ل ( �رو��� و�وع ا�%�ھدة : 

���ون ادو� و��ره ���دئ ا'(�ق أن ��ون�� ���$� ا����ھدة �و5وع ا.  
  

رة اا�%�ھد .1Kن *وا�د ا����ون ا�دو�� ا  :ت ا��� �;ون و�و�@� ��:�� ����دة 
��$� "� أ��� ا�$�ر أو ��ظ�م ا>���ر �ن ا �#�# �دو �����و ا�*�ت دو��ن �-1 ��! ا�*ن ا ���

ك ا�*���� "������ر��ق وا �رت إ1 ذ.  
  

رة Kون  :ا����دة ا�دو��� ا����ن �وا�د ا �����رف �%� و> ���ن �@��رھ� إ> ����دة >$��و� وا����دة اا
�*+  .ادو� ا��م %� �*س ا

 ��;*�%� :ا����دة ا�دو��� ا��)��وز ا>�*�ق �-1 � ��  .ھ� ��د �� "� ا>�*���� �ن ��ص وھ� ا
�وق إذا ظ%رت ��$�د�دة و> ��ود ���T ا�رة اOف ھذه ا�ن ���ھدات �(� �%-�� ���دة آ�رة �د�دة "�+�6 

����� �%�  .واO#�ر ا�� ���ت ���
  

  :ا�%�ھدات ا��� �;ون و�و�@� ��:�� �� ن ا,�(ق  .2
 ���� ادو�� ادا=�$����%� أ�دا أن �ط�ق ���ھدة أو ا�*���� ��و: $�م ا� < ���$�ن �و5و�%� ���"�� أن ا

$�ن ا'(�ق.  
�� �ور��رغ �$����ء ا*ر����ن : ������ و$�و�� "� � ��ط-� '�%� از�ت ا�ودة ��ن ا�����ھدة اا���رت ا

����� وھذا ����"1 �! $�ن ا'(�ق�+��! ا$ر��� ا'�ل "� ا�  .�-1 ا
  



 

 

��ق ا,م ا���دة  .3�� �������ت ا����  :ا�
��دة ��$دة و"�� '$��م ھذا �:  103ا+ت �&�� إذا ���ر5ت ا>�زا��ت ا�� �ر��ط �%� أ��5ء ا'�م ا

��#�ق��ر��� �-1 ھذا ا��#�ق �! أي ا�زام آ(ر �ر��طون �� "���رة ���زا���%م ا  .ا
��#�ق���ھدات ا�� أ�ر�وھ� "�%� ���رض �! ا�*����%م "� ا  .أي أ�� ��طل ا

�وا�د ا�ظ�م ا��م واOداب "���ون ادو� ا��م "��ون ا�ظ�م ا��م ھو ا���� �-1 ا� �����ون ادا(-� ��د� ا
����ون ادو���ون ادو� ، واOداب ھ� ���دئ ا'(�ق "� ا�رة "� اOا.  

  

  آ��ر ا����ھ�ات
  

���ھدات ���ھدات أ#رھ� أو> ��ن ادول ا'طراف "�%� ، و�د ���د أ#رھ� "� ��ض اإ1 دول م � �رك �$دث ا
�%�  ."� إ�را

  
  :أ�ر ا�%�ھدات -��� -� ,طرا:@� 

  
  -) :�ط-�ق ا�%�ھدة ( ا���زام -����ذ ا�%�ھدة : أو� 
•  �%���! ادول ا�� +د�ت �-�%� أو ا�5�ت إ����ون "��� ��ن أطرا"%� "%� �-زم ���ھدات %� �وة اا

 �������دة ا- �������د: �ط���د  ر��� ا�  .�نا

�راءات ا�*�-� ���*�ذھ� و�-�%م ��*�ذھ� �$�ن ��� •J1 ا'طراف ا�(�ذ ا-�.  

���ھدة  •���و�� ادا(-� �� ��$-ل �ن ا>�زا��ت ا�� �*ر5%� ا� T�$� وز '$د ا'طراف أن�� <
��-�.  

  
 ����� -:ا��ط�ق ا�*��� ��ط-�ق ا�%�ھدات ا�دو��� : 

����ھدة إذا أ+� : ا����دة ا�%�$ت ��"ذة "�K%� �+�6 وا��� ا�ط��ق �-1 ��"� أ���م �ل ادول ا'طراف "�%� ا
���ھدة +را$� �-1 (�ف ذك  .إ> إذا �+ت ا

  
 �-#�����دة :أ-دول ا'طراف ا�� ���*�د �ن �ظ�م ا ���������د� ا�� �$دد ا'���م ا����دة ا���ھدات ا.  

  
����ھدات ا�� ��ر�%� ادول ا>���رات�ر�� ، ���ت ��5�ن  روط ا%� ، و���ت �$دد "��  �%رف -�رط ا�

�را�%��������ھدة �-1   .ادول ا>�����ر�� �دى �ر��ن أ$��م ا
�رات �����#�ل �-1  رط ا :���دة $-ف  ��ل ا'ط-�� �+ر �ر��ن ا'$��م �-1 ا'�-�م ھ�ررت "ر��� "� 

�را�%����� 1  .ا*ر��� دون أن ���د إ
  

�����  - :�دم ر�%�� ا�%�ھدات :  
���ون و(�+�  •���ون ادا(-� ، ھو �دم ر���� ا���ون ادو� ا��م  &�� "� ذك  &ن اا'+ل "� ا

���وا�د ادو  .ا

�د�د •���ون ا�ت ��ل �*�ذه و> ���%� ا�� �����و��� ا�را�ز ا���ون ادو� �$�رم ا  .ا



 

 

�ول �� أ+� •���وا��نا�*���� "���� �ر�ت �� ھو   . ��دم ر���� ا
  

� ا�%دل ا�دو��� ;���دأ "� $��%� ا+�در  :"� ا�زاع ��ن ا�و��ن و�ر�ط���� وأن  1953أ�دت �-1 ھذا ا
���ھدة �د(ل $�ز ا��*�ذ ��ذ ا�+د�ق �-�%�  .ا

  
���ھدة �-1 ا�ط��ق �&#ر ر���  :ا� ����ءات   :إذا �+ت ا

����� وا'�ر���� ��$دة ا'�ر���� �-1 ��  1922ا>�*���� ا'-و>��ت ا ������J �ء ھ�=� -*+ل "� ��و�ض ا
��� ا'و1 و��ء "� ا>�*���� ���ن أ5رار (�ل ا$رب ا �%�$�ل $�>ت و$وادث :  � �=�%أن ا(�+�ص ا

�� �-1 إ� �ءھ����. 
  -) :� -�� ا�%�ھدات ( أ�ر ا�%�ھدات -��� -� ���Aر 

� �������دة ا���ھدات ادو�� > �-زم إ> أطرا"%� ، و> ���د أ#رھ� إ1 دول ��ت طر"� "�%� وھذا �� ا&ن ا
���ھدات  .�ط-ق �-�� ��دأ ����� ا

�%�� ����دأ "� ا�د�د �ن أ$����5ء ادو� �-1 ھذا ا�� ا�دل ادو�� "� : أ�د ا�$��رار اذي أ+در�� ا
�و 1926ا��م $ N �� < ھدة�����دأأن ا  .�� أو ا�زا��ت إ> ��ن ادول ا'طراف و���ت ا�*���� "���� ھذا ا

  
  :ا� ����ءات

 :�رط ا�دو�� ا,;�ر ر����: أو�
 ��#ل �-1  رط ادو�ل ������ر��� �-1 أ��س ا���$� وا��ر�� وا����ھدات ا>��+�د�� وا��ص ��ض ا

��ل أن ���%د ادو��ن �&ن ���6 : ا'�#ر ر���� وھو���P(رى ��>��*�دة �ن أي ا����ز ���$� "� ا ��%���ل 
�و5وعدو� أو دول C�رھ�� "� �*س ا.  

�ودة �����ھدة ا��$%� ا����زات أو $�وق م �رد "� ا 1-� �#�# !������د��ن "Kذا ا�*�ت إ$دى ادو��ن ا
���ھدة ا$ق "� أن ���*�د �ن ا�*�ق ھ� ��ت طر"� "�� ودون أن ���%��، ��ن -دو� ا#���� اطرف "� ھذه ا

��  .��5م إ
  

����� :�  :ا�%�ھدات ا��ظ� ,و��ع دا!
�! ادو� إذا   ����ور �%م ا' ����ظ���ھدات ا �ر�� ا���دئ اواردة "� ا�-�زم ادول ��"� ��$�رام ا

����دئ "� ا�رف ادو�� ا���رت ھذه ا.  
�#�ل ذك :�#����$دة �-1 أن ���ل ا%�=� �-1 أن ���ر ادول C�ر ا'��5ء "�%� �-1 �� �ص �-�� ق ا'�م ا

���5�� 5رورة $*ظ ا�-م وا'�ن ادو� ����$دة ��در ���دئ ا'�م ا.  
  

�����  :ا����م ا�(�ق: 
�����زم ھ� ا�� > �$�وي �-1 �ص ���6 ا�5��م ادول ا'(رى إ�%� و�ن #م ��ون �ن ا :ا�%�ھدات ا�

���ھدة ا'+-��ن و��و%م %ذا ا>�5��م  .$+ول �*�و�5ت �! أطراف ا
  

��و��%� و��ون �ن $ق  :ا�%�ھدات ا� �%ھ� ا�� �$�وي �-1 �ص ���6 ا�5��م ادول ا'(رى إ�%� أو ��و
���ھدة �-1 (�ف ذك�� إ> إذا �+ت ا������� ا����ھدات ا-  .��"� ادول ا>�5��م 

  



 

 

���ھدة �%ذا  :ا���راط ����1 ا��Aر: را-%����ھدة إذا �+د أطراف ا�� & $ق -دو� ا@�ر ����� �ص "� ا
���وا"و> ��وز Pطراف ا@�ء أو . ا�ص ��6 ا$ق -دو� ووا"�� ادو� ا@�ر �-1 ذك و�*�رض �-1 ھذه ا

@�@�ء أو اM �$�  .��ر �@�ر �وا"�� ادول ا@�ر�@��ر ھذا ا$ق إذا #�ت أ�� �+د �� أ> ��ون 
  

� ���ھدة، (-ق ا�زا��ت �-1 ���ق ا@�ر  :ا���زا�ت ��2 ���ق ا��Aر: ��أن ��+د ا'طراف �ن طر�ق ا
�����  .و> ��ون ��"ذة �$ق ا@�ر إ> ��وا"�� ا'(�ر +را$� و�ن طر�ق ا

    

 
�ز�د �ن ���و��� و��5�� و ���ت وا��ب ا%���$�5رات وا'�$�ث وا�-(+�ت ادروس و"�د�وھ�ت ا

���ون زوروا �دو�� �وا�� ���ر��ت و�ل �� ���-ق ���وا��ن و�د�د ا���ون  وا� ر���ت وا�*�ھ�م ا
  ������ون �-1 ارا�ط ا :ا
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