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 لذمتم

اإلاسخل٠ ًٖ ال٩اثىاث  ،ؤؾاؾها ؤلاوؿان هٟؿه ،ٖضًضة لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٢ُم  

ؤم في نىعجه الخاعظُت، لظا اؾخد٤  ،ال٣ٗلُت ؾىاء في مضاع٦ه ،في ٦شحر مً ألامىع  ،ألازغي 

م ؤلالهي، خُض ٢ا٫ هللا حٗالى "ول٣ض ٦غمىا بجي آصم وخملىاَم في البر والبدغ وعػ٢ىاَم  الخ٨ٍغ

ًلىاَم ٖلى ٦شحر ممً زل٣ىا جًُٟال"  .1مً الُُباث ٞو

 ؤه 
ّ
م ؤلالهي لئلوؿان، بال م َظا الخ٨ٍغ في ظؿمه وماله  ،ٖاوى اهتها٧اث ُٞٓٗته ٚع

غيه وماػالذ جماعؽ ٖلُه في قتى ب٣إ ألاعى،  ،ٖلى ؤزُه ،ماعؾها ؤلاوؿان هٟؿه ،ٖو

تجل٪ الخغبان الٗاإلاُخان اللخا ،بُٗض ٖىابولِؿذ  خا البكٍغ ٗٝغ له ٌاؾخجزاٞا لم  ،ن اؾخجٞز

بحن ٢خلى وظغحى ومُٗىبحن وؤعامل  ،ىاؽ، ٣ٞض طَب ضخُتها مالًحن مً المً ٢بلمشُل 

خامى...بلخ، وزؿاث اٍو  .2غ ماصًت ال ًم٨ً بخهاَئ

                                                           
 .70اآلية  سورة اإلسراء، - 1
ضحية،  85.000.000ضحية كالػ 60.000.000لضحايا حوؿ العادل يف اثناء اغبرب العاؼبية الثانية بُت الػتراكح اصبارل ا - 2

 30.000.000إذل  19.000.000، كما بُت 30.000.000ضحية عسكرية كيف دراسات  22.000.000من بينهم 
صباعية مثل التطهَت العرقي كمعاداة السامية ضحية مدنيُت كعسكريُت خارج العمليات العسكرية كىي جرائم مصنفة كجرائم إبادة 

ضحية مدنية قضوا بسبب األمراض كالكوارث  25.000.000ضحية إذل  19.000.000أك جرائم ضد اإلنسانية، ك ما بُت 
ال تعنيها،  اليت سببتها اغبرب. من ابشع اعبرائم اليت حدثت يف اغبرب العاؼبية الثانية ىو الزج باؼبستعمرات يف أتوف ىذه اغبرب اليت

ككاف أكثر من فعل ذلك ىو فرنسا كبريطانيا لشساعة مستعمراهتما. كمن ذلك، أف الكثَت من أراضي ىذه اؼبستعمرات كانت 
مسرحا غبركب طاحنة، كليبيا كمصر كتونس، اليت كانت ميدانا ساخنا للحرب بُت اغبلفاء كاحملور، كمن كأشهر ىذه اؼبواجهات 

يف تاريخ اغبرب العاؼبية، ككذلك زج بأبناء اؼبستعمرات يف اعببهات، كقد ذكر  اخطَت  الت منعطفىي معركة العلمُت اليت شك
رجال فيقتل مئة  125الرئيس اعبزائرم السابق اضبد بن بلة، الذم كاف أحد ضحايا ىذا التجنيد، اهنم كانوا يذىبوف للقتاؿ يف 

ماـ الثكنات: اتركوا أ ُتاج كي  كانت األمهات اعبزائريات يبككينجو طبسة كعشركف، كقد ربدث اؼبناضل اعبزائرم مصارل اغب
 الفا يف اؼبصانع ػبدمة اهجمهود اغبر،ي، ُت ألفا يف جبهات القتاؿ، كشبانُتابناءنا اتركوا ابناءنا. كيف اعبزائر جند أكثر من سبع

ربملت العبء األكرب كوف أىلها كلألس  ال توجد إحصائيات توضح مدل خسائر اؼبستعمرات عامة كلكن من اؼبؤكد اهنا 
ها ػبدمة ؾبهود اغبرب، كيف ىذا هكقد عمد اؼبستعمر إذل استغالؿ خَتات ىذه اؼبستعمرات كتوجي .مستعَمرين ال حقوؽ ؽبم

الصدد ذكر اؼبناضل اعبزائرم فرحات عباس اف الناس يف اعبزائر، كانت ال ذبد حىت ما تلبس؛ بل قد كصل االمر إذل حدكث 
 ب ضحيتها مئات األالؼ من الناس األبرياء  اليت دل ذبد ما تتغذل عليو سول اغبشائش.ؾباعات ذى

سا. 20. 12/10/2019تاريخ االطالع:  /https://ar.wikipedia.org/wikiخسائر اغبرب العاؼبية الثانية: على اؼبوقع:
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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خٗاون ُٞما بِىه  خ٨خل ٍو ٖلى ؤؾـ  ،و٢ض وعى اإلاجخم٘ الضولي بإهه ما لم ًيخٓم ٍو

ا وصًيُا وظٛغاُٞا،  ،وج٣بل الازخالٝ اإلاىظىص بِىه ،الاخترام اإلاخباص٫ ا ولٍٛى ٨ٍغ ٣ٖاثضًا ٞو

 .1ٞةن الضماع والخغاب مأله

ٖلى ؤه٣اى اإلاىٓمت التي ٧اهذ  ،2خدضة٣ٞض ظضص الٗؼم وؤوكإ مىٓمت ألامم اإلا ،لظل٪ 

التي لم جد٤٣ ؤَضاٞها. و٢ض ؤو٧لذ إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة  ،وهي ٖهبت ألامم ،مىظىصة

وبهماء الٗال٢اث الىصًت بحن  ،هي الخٟاّ ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن ،مهماث ؤؾاؾُت

خلٟت الا٢خهاصًت في مجاالتها اإلاس ،ألامم، وجد٤ُ٣ الخٗاون الضولي لخل اإلاؿاثل الضولُت

ؼ اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان اث ألاؾاؾُت  ،والاظخماُٖت والش٣اُٞت وؤلاوؿاهُت، وحٍٗؼ والخٍغ

 .3صون جمُحز بُجهم بإي ؾبب مً ألاؾباب ،للىاؽ ظمُٗا

بالخٗاون م٘  ،اهُال٢ا مً َظٍ اإلا٣انض التي خضصتها مىٓمت ألامم اإلاخدضة لىٟؿها 

وؿان، التي ؤضخذ مً اإلاهام ألاؾاؾُت إلاىٓمت ألامم الضو٫، بضؤ الاَخمام الٟٗلي بد٣ى١ ؤلا

٣ٞض ؾٗذ هدى َظا الهضٝ صون ٧لل ؤو ملل، ٩ٞاهذ البضاًت بةنضاع  ،اإلاخدضة، لظل٪

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖام  بىٕى مً  ،الظي هو ٖلى خ٣ى١ ؤلاوؿان ،19484ؤلٖا

                                                           
1
- Claude KATZ, pour la proclamation par la communauté internationale d’un noyau intangible des 

droits de l’homme, RTDH, 1996, p 541. 
يف ساف فرانسيسكو  يف ختاـ مؤسبر األمم اػباص بنظاـ اؽبيئة الدكلية كأصبح  1945يونيو  26كّقع ميثاؽ األمم اؼبتحدة يف  - 2

، 23التعديالت اليت أدخلت على اؼبواد  1963ديسمرب  17د اعتمدت اعبمعية العامة يف . كق1945أكتوبر  24نافذا يف 
 1965ديسمرب  20، كما اعتمدت اعبمعية العامة يف 1965أغسطس  31من اؼبيثاؽ، كاليت أصبحت نافذة يف  61ك  27

أكتوبر  08إليو اعبزائر بتاريخ كقد انضمت   .1968يونيو  12كأصبحت نافذة يف  109التعديالت اليت أدخلت على اؼبادة 
 http :www.org/ar/charte-united-nation/index-utml. كثيقة متوفرة على اؼبوقع 1962

Consulté le : 12/10/2018. 

، ص 2009سعدل ؿبمد اػبطيب، حقوؽ اإلنساف بُت التشريع كالتطبيق، منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت، أنظر أيضا:  
163. 

 من اؼبيثاؽ. 1اؼبادة - 3
صاغو  فبثلوف من ـبتل  اػبلفيات -كثيقة  تارخيية ىامة يف تاريخ حقوؽ اإلنساف-اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف - 4

كااليديولوجيات الدينية كالقانونية كالثقافية من صبيع أكباء العادل، كاعتمدت اعبمعية العامة اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف يف 
أل  بوصفو أنو اؼبعيار اؼبشًتؾ الذم ينبغي أف تستهدفو كافة  217دبوجب القرار  1948نوف األكؿ/ ديسمرب كا  10باريس يف 

لغة  500الشعوب كاألمم. كقد اعًتؼ للمرة األكذل حبقوؽ اإلنساف األساسية اليت يتعُت ضبايتها عاؼبيا. كترصبت تلك اغبقوؽ إذل 
دكلة لصاغبو، كال دكلة ضده، كامتناع  48بتصويت  1948ديسمرب/كانوف أكؿ  10من لغات العادل صدقت اعبمعية العامة يف 

دكؿ عن التصويت ىي ارباد اعبمهوريات االشًتاكية السوفياتية، صبهورية أككرانيا االشًتاكية السوفياتية، صبهورية بيلوركسيا  8



 

3 

والخ٣ى١  ،اؾُتلم ٌؿب٤ له مشُل، ٣ٞض هو ٖلى الخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُ ،الخٟهُل

 الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، ل٩ل بوؿان، عظال وامغؤة، ٦بحرا ونٛحرا. 

 ،، بال ؤن طل٪ لم ًى٠ ٖىه نٟت ؤلالؼام1وعٚم ازخالٝ ال٣ٟهاء في ٢ُمخه ال٣اهىهُت

باٖخباٍع بوؿاها، وهٟي َظٍ  ،التي ًجب ؤن ًخمخ٘ بها ٧ل شخو ،بىهه ٖلى خ٣ى١ ؤلاوؿان

 .2ٌٗض هُٟا للهٟت ؤلاوؿاهُت للٟغص ،ا٦هاالخ٣ى١ ؤو اهته

ولخ٨مل مىٓمت ألامم اإلاخدضة مؿحرتها في خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان، ؤنضعث الٗضًض مً  

اله٩ى٥ الضولُت، ٖلى عؤؾها الٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

الن الٗالمي لخ٣ى 3والخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والش٣اُٞت ١ ؤلاوؿان، ، لِك٨ال م٘ ؤلٖا

ما ٌؿمى  ،باإلياٞت بلى البروج٩ىلحن اإلالخ٣حن بالٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

ت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  .4بالكٖغ

                                                                                                                                                                                     

هورية بولندا الشعبية، كارباد جنوب أفريقيا كاؼبملكة االشًتاكية السوفياتية، تشيكوسلوفاكيا، صبهورية يوغوسالفيا االربادية، كصب
 .العربية السعودية

 -Patrick Wachsmann, les droits de l’homme, 3
e
 édition 1999, Dalloz, Paris, pp 17 et ss.  

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index. 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/glossary 

 
1
 - La représentante américaine madame Eleanor Roosevelt a déclaré devant la Troisième commission 

de l’Assemblée général des Nations Unis, que : «Le projet de déclaration n’est ni un traité ni un accord 

international et ne comporte aucune obligatoire juridique; c’est plutôt  une affirmation des principes 

fondamentaux qui déterminent les droits imprescriptibles de l’homme destinée à établir la norme vers 

laquelle doivent tendre tous les peuples et toutes les nations. Cependant, quoique n’ayant pas la force 

d’un engagement juridique la déclaration aura un poids considérable ».  Cité par Marc 

GAMBARAZA, Le statut juridique de la déclaration universelle des droits de l’homme, Thèse de 

doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, école doctorale de droit international, droit européen, 

relations internationales et droit comparé, Paris, 2013, p 50.       
2
 -Marie ROTA, la déclaration universelle des droits de l’homme : source des droits garantis par la 

convention américaine relative aux droits de l’homme, CRDF, n° 7, 2009, p 63 et ss.  
 03/01/1976، كدخال حيز النفاذ تباعا بتاريخ 1966ديسمرب  16صدرا بقرار من اعبمعية العامة لألمم بتاريخ - 3
، كىذا بعد 1989أفريل  25اؼبؤرخ يف  67-89. كقد انضمت إليهما اعبزائر دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 23/03/1976ك

بالنسبة  08-89ربت رقم  1989أفريل  25الوطٍت على كل منهما تبعا دبوجب القوانُت الصادرة يف موافقة اهجملس الشعيب 
بالنسبة للعهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية،  17-89للعهد الدكرل اؼبتعلق باغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، ك

كانضمت إليهما على التوارل  الدكرل للحقوؽ اؼبدنية السياسية،عهد بالنسبة للربكتوكوؿ االختيارم األكؿ اؼبلحق بال 09-89ك
 16اؼبؤرخ يف  68-89، كرقم 1989لعاـ  20. ج ر عدد 1989مام  16اؼبؤرخ يف  67-89دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 

 . 1989لعاـ  20، ج ر عدد 1989مام 
الشرعة الدكلية غبقوؽ اإلنساف. (،  Rev. 1، ) 2رقم  مفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف، صحيفة الوقائع- 4
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ت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ؾىاء ٧اهذ  ،باإلياٞت بلى اجٟا٢ُاث ؤزغي  ،َظٍ الكٖغ

الالتزام  ا،اإلاهض٢ت ٖلحه٣ً٘ ٖلى الضو٫  ،، ههذ ٖلى ظملت مً الخ٣ى١ 1ؤم ب٢لُمُت ،ٖاإلاُت

 هها وجُب٣ُا. ،ابه

ال جيص ئ التزاماث مخ٣ابلت  ،وباٖخباع ؤن الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان

حن بالتزاماجه، ًد٤ للُٝغ آلازغ الخدلل 2بحن الضو٫  ، خُض بهه في خالت بزال٫ ؤخض الُٞغ

ًيص ئ  ،ا الىٕى مً الاجٟا٢ُاثاؾدىاصا بلى مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل؛ بل بن َظ ،ؤًًا مجها

 ،، بىاء ٖلى مُٗاع اجهاٝ خ٣ى١ الاوؿاناالتزاماث ٖلى الضو٫ لهالر ألاٞغاص الخابٗحن له

ُت  .3بالهٟت اإلاىيٖى

                                                                                                                                                                                     

 65، ص 01، العدد 2004، مام ؾبلة منظمة احملامُت ؼبنطقة تيزم كزكحبيب خداش، اعبزائر كاؼبواثيق الدكلية غبقوؽ االنساف، 
 . 66ك

االنساف، كمجلس أكركبا حبيث أصدر االتفاقية بالغ األمهية يف إصدار اتفاقيات حقوؽ  ركاف للمنظمات اإلقليمية دك  - 1
. كمنظمة الدكؿ األمريكية بإصدارىا 1953سبتمرب  4كدخلت حيز النفاذ يف  1950األكركبية غبماية حقوؽ االنساف لعاـ 
 1981يونيو  27-24. أما إفريقيا فقد كافق مؤسبر القمة اإلفريقية اؼبنعقد بتاريخ 1969االتفاقية األمريكية غبقوؽ االنساف لعاـ 

 . 1981أكتوبر  21على اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ االنساف كالشعوب، كدخل حيز النفاذ بتاريخ 
 كما بعدىا.       68، ص 2004الشافعي ؿبمد بشَت، قانوف حقوؽ االنساف، منشأة اؼبعارؼ، الطبعة الثالثة، اإلسكندرية، 

2
 -Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la Convention Européenne des droits de l’homme 

« déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants. En sus d’un réseau d’engagement 

synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son préambule, 

bénéficient d’une garantie collective ». Arrêt Irlande c. Royaume Uni du 18 janvier 1978. Cité par 

Ioannis PANOUSSIS, l’obligation générale de protection des droits de l’homme dans la jurisprudence 

des organes internationaux,  Rev. Trim. dr. h. N°70, année 2007. P 429.       
عرؼ البعض القانوف الدكرل غبقوؽ االنساف بأنو "ؾبموعة القواعد القانونية اؼبتصفة بالعمومية كالتجريد اليت ارتضتها اعبماعة  -3

قصد ضباية حقوؽ االنساف بوصفو إنسانا كعضوا يف اهجمتمع من عدكاف سلطاتو بالدكلية أصدرهتا يف صورة معاىدات ملزمة 
قصَتىا كسبثل اغبد األدىن من اغبماية اليت ال جيوز للدكؿ األعضاء فيها النزكؿ عنو مطلقا أك التحلل من بعضها يف اغباكمة أك ت

غَت االستثناءات اؼبقررة فيها". خَتم أضبد الكباش، اغبماية اعبنائية غبقوؽ االنساف، دراسة مقارنة يف ضوء أحكاـ الشريعة 
 .  229، ص 2002اثيق الدكلية، دار اعبامعيُت، القاىرة، اإلسالمية كاؼببادئ الدستورية كاؼبو 

كعرفو البعض اآلخر بأنو "ذلك اعبزء من القانوف الدكرل العاـ الذم يكفل ضباية حقوؽ الفرد، منظورا إليو يف ذاتو، كضباية حقوؽ 
، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، أعضاء اعبماعة البشرية كقت السلم". عمر سعد اهلل، مدخل يف القانوف الدكرل غبقوؽ االنساف

 .  16، ص 1993اعبزائر، 
ؾبلة أنظر أيضا يف ىذا اؼبعٌت علي اغبوباين، ضمانات حقوؽ االنساف اؼبدنية كالسياسية كضبايتها كخطر اإلرىاب الدكرل عليها، -

 كما بعدىا. 268، ص 2001ديسمرب -، اهجملد الرابع، العدد الثامن، يوليوعدف للعلـو االجتماعية كاإلنسانية
إبراىيم علي بدكم، تطبيق مصر لالتفاقية الدكلية للحقوؽ السياسية كاؼبدنية، اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرل، اعبمعية  كأنظر أيضا-

 .318، ص 1983اؼبصرية للقانوف الدكرل، القاىرة، 
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م ؤلالهي لئلوؿان ُت، وهي الخ٨ٍغ ، ؤو َبت الُبُٗت ٦ما ًدلى 1بن الهٟت اإلاىيٖى

التي ال جدضَا  ،ت ال٩ىهُتاإلاخه٠ بالهٟ ،، حٗجي زانُت ال٩اثً البكغي 2هاتُؿمحللبٌٗ 

ت مً ٢بل الضو٫  ٞةن خ٣ى١ ؤلاوؿان جسغط مً  ،ومً زمت .الخضوص الؿُاؾُت اإلاىيٖى

، اؾدىاصا بلى ؤن الاوؿاهُت 3اإلاىيٕى مً ٢بل الضو٫ بلى الًٟاء الٗالمي ،اإلاجا٫ اإلادضوص

ٌ ٞةن خ٣ى١ ؤلاوؿان البض ؤن ًخمخ٘ بها ٧ل بوؿان ؤًىما وظض، بٛ ،ؤنلها واخض؛ لظل٪

ٞةن خماًتها واظب ًلتزم به ال٩اٞت،  ،ًٖ ظيؿه ؤو صًىه ؤو لٛخه ؤو ٖغ٢ه؛ وبالىدُجت ،الىٓغ

 . 1وظماٖاث، صازل الضولت وزاعظها 4ؤٞغاًصا

                                                                                                                                                                                     
Carine LAURENT-BOUTOT, la cour de cassation face aux traités internationaux protecteurs des 

droits de l’homme, Thèse de doctorat, Faculté de droit et des sciences économiques, Université de 

Limoge, 2006, p 39. 
 منا بٍت آدـ كضبلناىم يف الرب كالبحر كرزقناىم من الطيبات كفضلناىم على كثَت فبن خلقنا تفضيال".يقوؿ عز كجل "كلقد كرّ - 1
 من سورة اإلسراء. 70ة اآلي

 قبد إف اإلسالـ ىو الشريعة الوحيدة اليت كرمت اإلنساف كبينت حقوقو كرتبت إلتزاماتو كفق قواعد قانونية ؿبددة كثابتة. لذلك،
 أصولوك  الفقو يف كتبنا ألفوا قد اإلسالـ يف الكبار الديٍت الفكر رجاؿ غالبية كنرل كالدين، القانوف بُت «اؽبوية كحدة» من نوعنا
 دبعٌت االنفصاؿ، هبذا يعًتؼ ال اإلسالـ أف كما اؼبؤلفات، ىذه يف الدين كبُت القانوف بُت دييزكا أف األكربيُت على ليصعب كإنو
 األمة ىم( اؼبسلمُت) العرب إف: »يقوؿ Alfred Kramer «كردير ألفريد» كتب. لإلسالـ طبيعي نتاج ىو إمنا القانوف أف

 بعظمتها تق  اإلقبازات ىذه. باىرة إقبازات ربقق أف للقانوف، تطويرىا يف استطاعت، اليت األكذل وسطىال القركف خالؿ الوحيدة
راجع يف ذلك ؿبمد يوس  عدس، الطبيعة اإلسالمية للقانوف،  .«العادل يف القانوف ُصنّاع الركماف، حققها اليت األعماؿ مع مباشرة

 https://www.kutub-pdf.net/downloading/cL0au.htmlعلى اؼبوقع: 
 .19/02/2020تاريخ االطالع:  https://ar.wikipedia.org/wiki/اغبقوؽ الطبيعية على اؼبوقع:  -2 

 .18عمر سعد اهلل، اؼبرجع السابق، ص  - 3
سلطات الدكلة  فقط، بل إف األفراد مطالبوف أيضا بذلك، الظن بأف حقوؽ االنساف توجب ضبايتها من قبل  ،إنو من اػبطأ - 4

فبعض اغبقوؽ ترتب التزامات حجة على عمـو أشخاص القانوف داخل الدكؿ األطراؼ. كيتضح ذلك من خالؿ اجتهادات 
بدين " أف العقاب ال Costello-Robertyيف قضية "  1992احملكمة األكركبية غبقوؽ االنساف، أين أشارت يف حكم ؽبا عاـ 

الذم ديارسو بعض اؼبدرسُت ضد تالميذىم يعد خرقا للحق يف التعليم اؼبعًتؼ بو على اؼبستول األكرك،ي كأحد اغبقوؽ األساسية 
لإلنساف". كاغبقيقة أف ىذا األمر دل يقتصر على احملكمة األكركبية غبقوؽ االنساف، فحىت اللجنة اؼبعنية حبقوؽ االنساف قد أكدت 

طراؼ التزاـ بازباذ تدابَت ؿبددة كفاعلة بشأف منع اختفاء األشخاص كزبفيض كفيات األطفاؿ، كربرًن التعذيب أنو على الدكؿ األ
كاؼبعاملة غَت اإلنسانية أك اؼبهينة. بل إف اللجنة دل تكت  بذلك، فأعلنت أف الدكؿ األطراؼ ملزمة بأف توفر لكل شخص خاضع 

من العهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية  7واء اإلجراءات التشريعية  أـ غَتىا كفق اؼبادة لواليتها اغبماية، كذلك بازباذ التدابَت س
كالسياسية، سواء اكانت األفعاؿ صادرة من أشخاص يعملوف بصفتهم الرظبية أـ خارج نطاؽ صفتهم الرظبية أـ بصفتهم 

 الشخصية.
 .25، ؾبلة اغبقوؽ، اهجملد الرابع، البحرين، ص ؿبمد خليل اؼبوسى، التطبيق األفقي لالتفاقية األكربية غبقوؽ االنساف

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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جخمخ٘  ،ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت طاث الهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان ؤضخذوبظل٪؛ 

ما ظٗلها جل٣ي بٓاللها ٖلى  ،2َمُت ٦بري ٖلى اإلاؿخىي الضوليوبإبةلؼامُت ؤزال٢ُت و٢اهىهُت، 

ٖلى ألا٢ل لضو٫ الخىهل مجها مً الهٗب ٖلى ا ،اإلاؿخىي الضازلي للضو٫، وؤنبذ بالخالي

ضم الالتزام بها وبصماظها في هٓامها ال٣اهىوي ا، ٖو  .3هٍٓغ

ت ،بن التزام الضولت بدماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان وواظبا ؤملخه ْغوٝ  ،يغوعة خٍُى

الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت طاث الهلت  بلىحؿإع  صازلُت وزاعظُت، ظٗلذ الضو٫ 

٤  ،وطل٪ مً زال٫ مىاءمت ٢ىاهُجها الضازلُت ،بد٣ى١ ؤلاوؿان، م٘ الخ٣ُض بما ظاء ٞحها ٞو

بضءا مً ؤٖلى وز٣ُت في الىٓام ال٣اهىوي  ،ما جملُه ههىم وؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت

بهضٝ جُب٤ُ ؤخ٩امها مً ٢بل  ،ألازغي، وطل٪ ل٣ىاهحنونىال بلى ا ،وهي الضؾخىع  ،للضولت

 ؤظهؼة الضولت الضازلُت اإلاسخلٟت. 

                                                                                                                                                                                     

 (، اؼبتعلق باؼبادة السادسة من العهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية على اؼبوقع: 1982(، )6التعليق العاـ رقم )أنظر - 
 .15/10/2018تاريخ االطالع:  umn.edu/arabic/hrc-gc24.htmمكتبة حقوؽ االنساف، جامعة مينسوتا  على اؼبوقع: 

(، اؼبتعلق باؼبادة السابعة من العهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية: مكتبة حقوؽ االنساف، 1992(، )20التعليق العاـ رقم )
 .umn.edu/arabic/hrc-gc24.htm 15/10/2018جامعة مينسوتا  على اؼبوقع: 

كضعت ؽبذا الغرض.  ،كإقليمية حكومية كغَت حكوميةأـ من قبل منظمات عاؼبية  ،سواء كانت من قبل الدكؿ ،ىذه اغبماية- 1
مدلل حفناكم، جهود اؼبنظمات الدكلية يف حفظ السلم كاألمن الدكليُت، ؾبلة العلـو القانونية كالسياسية، عدد أنظر يف ذلك 

 كما بعدىا. 74، ص 2015، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة الشهيد ضبة ػبضر، الوادم، جانفي 10
ريفي نادية، ك برابح السعيد، إجراءات التقاضي أماـ احملكمة األمريكية غبقوؽ االنساف، ؾبلة اغبقوؽ كالعلـو االنسانية، اهجملد ض -

 كما بعدىا. 7،  ص 2017العاشر، العدد الرابع، اعبلفة، 
ؽ االنساف، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو رياض العجالين، تطور إجراءات النظر يف الطلبات الفردية أماـ احملكمة األكركبية غبقو  -  

 كما بعدىا. 165، ص 2012، العدد الثاين، دمشق، 28االقتصادية كالقانونية، اهجملد 
-Hazem M.ATLAM, les normes internationales en matière de droits fondamentaux devant les 

juridictions nationales : l’exemple du conseil d’Etat égyptien. Revue Al-Ulum Al-Qanunia wal-

Iqtisadiya, p3. 
، جامعة عباس 04شوقي ظبَت، اآلثار القانونية ؼبمارسة االختصاص اعبنائي العاؼبي، ؾبلة اغبقوؽ كالعلـو السياسية، العدد - 2

 كما بعدىا. 10، ص 2015لغركر، خنشلة، جواف 
، العدد، 12قضاء الدكرل غبقوؽ االنساف، دارسة تأصيلية، ؾبلة اغبقوؽ، اهجملد علياف بوزياف، تفعيل حق الفرد يف التقاضي أماـ ال

 كما بعدىا. 137، ص 2015، البحرين، 1
 كما بعدىا.  316إبراىيم علي بدكم، تطبيق مصر لالتفاقية الدكلية للحقوؽ السياسية كاؼبدنية، اؼبرجع السابق، ص - 3
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مً ؤؾمى  ،بن َظٍ التراجبُت في الالتزام بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

في جىُٟظ ما التزمذ به ؤمام  ،1َى حٗبحر مً الضولت ًٖ خؿً هُتها ،بلى ؤصهاَا ،٢اهىن 

الخ٣ُض  ،ًٟترى مً ظمُ٘ ؤظهؼتها ،ً َم جدذ ؾلُتها؛ وبالخاليلٟاثضة م ،اإلاجخم٘ الضولي

 ،٨ٌٗـ الهضٝ والٛغى مً بنضاع َظٍ الاجٟا٢ُاث ،جُب٣ُا ،بىاظب جُب٤ُ َظٍ ألاخ٩ام

ًىٓم الٗال٢اث بحن  ،بإهه ٢اهىن جيؿ٤ُ ،ألهه ب٨ٗـ ما َى مٗغوٝ ًٖ ال٣اهىن الضولي

ت  الؿُاصة؛ ٞةن ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤشخام ال٣اهىن الضولي بما ٞحها الضو٫ اإلادؿاٍو

ً جدذ عاًتها، وبحن ألاشخام  ،ؤلاوؿان ًىٓم الٗال٢اث بحن الضو٫ وألاشخام اإلاىًٍى

ات همبهضٝ خماًت خ٣ى٢ ،ؤهٟؿهم  .  2ؾاؾُتألا  هموخٍغ

ها الالتزام بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ببن جىٕى ؤظهؼة الضولت التي ًٟترى 

ت وألامىُت ٖضًضة ومسخلٟ ،الاوؿان ت وؤلاصاٍع ت، وحكمل ٧ل الؿلُاث اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ

ا. وب٣ضع خغم الضولت ٖلى جىُٟظ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت حَر مً ٢بل  ،وال٣ًاثُت ٚو

 ؤن اإلاؿاولُت 
ّ

اتهم. بال ظمُ٘ ؾلُاتها ب٣ضع ما ٌؿخُٟض ؤٞغاصَا مً اخترام خ٣ى٢هم وخٍغ

ل٣ى ٖلى الجهاػ ال٣ًاجي
ُ
ونمام  ،بدماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان ،ٍ اإلاٗجي ألاو٫ باٖخباع  ،ال٨بري ج

اتهم مً ٖؿ٠ الؿلُاث.  ،ألامان ألازحر  الظي ًلجإ بلُه ألاٞغاص لخماًت خ٣ى٢هم وخٍغ

اجه،   جي صوعا مهما وؤؾاؾُا في خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ ولظل٪؛ ٞةن لل٣ًاء الَى

ُاث الضولُت لخ٣ى١ ٦ما ٌٗض مً ؤَم آلالُاث الضازلُت اإلاٗىُت بخُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢

 ؤلاوؿان. 

جي ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ًخمشل في  ،بن جُب٤ُ ال٣ًاء الَى

الضولي والضازلي.  ؛التي التزمذ بها صولخه ٖلى اإلاؿخىٍحن ،بلى َظٍ ألاخ٩امعظٕى ال٣اض ي 

بلحها بىاء  َى جهض٤ً الضولت ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُاث ؤو اهًمامها ،ٞباليؿبت لاللتزام الضولي

بتها في الالتزام بإخ٩امها.   ٖلى ٚع

ؤما الالتزام الضازلي، ٞهى ظٗل ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢اث مدل الخىُٟظ، ؾىاء ٧ان طل٪ 

ا، باليؿبت للضو٫ التي جدب٘ وخضة ال٣اهىهحن الضولي والضازلي، ؤ ٤ بٖاصة  مبيكَغ ًٖ ٍَغ

                                                           
الدكرل العاـ، اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرل، اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدكرل، العدد  ؿبمد مصطفى يونس، حسن النية يف القانوف- 1
 كما بعدىا. 157، ص 1995، القاىرة، 51
ؿبمد يوس  علواف، تطبيق االتفاقيات الدكلية غبقوؽ االنساف يف القضاء األردين )الواقع كالسبل اؼبتاحة(، مركز سبكُت - 2

 .11، ص 2009ؽ االنساف، عماف، اؼبساعدة القانونية كحقو 
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ا في ق٩ل ٢ىاهحن ىاثُت ال٣اهىهحن الضولي ي جدب٘ ز٦ما َى الخا٫ باليؿبت للضو٫ الت ،بنضاَع

جي لُجٗل ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث مدال للخُب٤ُ والخىُٟظ والضازلي،  إحي صوع ال٣اض ي الَى ٍو

ٖلى الجزاٖاث اإلاُغوخت ٖلُه، ؾىاء جذجج بها الخهىم ؤم لم ًخذجج بها، اؾدىاصا بلى ؤن 

اظبت الخىُٟظ؛ بل بهه ؤنبدذ مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضازلُت الى  ،ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث

جي ختى ولى حٗاعيذ في بٌٗ ألاخُان م٘ الىهىم ال٣اهىهُت  ٢ض ًُب٣ها ال٣اض ي الَى

، بطا ٧اهذ لهظٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت م٩اهت ؾامُت في اإلاىٓىمت الخ٣االضازلُت، ٦ما ؾجري 

 ال٣اهىهُت الضازلُت لضولت ال٣اض ي. 

الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان َى ومً زمت؛ ٞةن جُب٤ُ ال٣اض ي ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث 

ا ٢اهىها  ،ٖاث اإلاُغوخت ؤمامهاجز في ال ،والخ٨م بها ،وؤلاقاعة بلحها ،الاؾدىاص بلحها باٖخباَع

 واظب الخىُٟظ. 

جي للىهىم ال٣اهىهُت ،والشابذ ؤمغ  ال ًغقى بلُه  ،ؤن مؿإلت اؾدىاص ال٣اض ي الَى

بت؛ ألن ال٣اض ي  جي ق٪ وال حؿاوعٍ ؤصوى ٍع ؾىاء  ،ظٕى بلى ألاخ٩ام ال٣اهىهُتملؼم بالغ الَى

ُٗت لبلضٍ ت مً ٢بل الؿلُت الدكَغ ؤم ٧اهذ ٖباعة ًٖ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث  ،٧اهذ مىيٖى

ظا الا االتي التزمذ به ،الضولُت جي ل دّم ً ،لؼامصولخه، َو  ،خ٨مهبىاء مؿاولُت ال٣اض ي الَى

، ؾىاء ٧اهذ َظٍ 1اؾدىاصا بلى مبضؤ اإلاكغوُٖت ،اإلاُغوخت ؤمامه ٖاثاجز الٟهل في الو 

 صولُت.  اثؤم ٖباعة ًٖ ؤخ٩ام اجٟا٢ُ ،ٖباعة ًٖ ههىم ٢اهىهُت صازلُت ،اإلاكغوُٖت

٣ت نُاٚتها ،ؤن ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت ،صخُذ وجىٕى  ،جسخل٠ في ٍَغ

التي ٢ض جىو ٖلحها بٌٗ  ،لخىٕى الخ٣ى١ مدل الخماًت ،مهُلخاتها ومٟغصاتها، وطل٪

الضولُخحن للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت والخ٣ى١ الا٢خهاصًت  الاجٟا٢ُاث، ٧االجٟا٢ُخحن

ىُت ،، باإلا٣اعهتمشال ،1966والاظخماُٖت والش٣اُٞت لٗام  اإلاٟهلت  ،م٘ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الَى

اث ى ما ٢ض ًهٗب مً ٖمل ال٣اض ي؛ ألن  ،لخماًت الخ٣ى١ والخٍغ في ٢ىاهحن مسخلٟت، َو

خباع مُٗاعا ؤؾاؾُاجإزظ بٗ ،ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت َى الخىا٤ٞ الضولي  ،حن الٖا

 بكإجها.

                                                           
 للتفصيل يف مبدأ اؼبشركعيةاؼبشركعية أك الشرعية ىو اػبضوع التاـ للقانوف كإلتزاـ أحكامو من قبل الكافة حكاما كؿبكومُت. - 1

)دراسة مقارنة(،  راجع يف ذلك: إبراىيم مباركي، الرقابة القضائية على أعماؿ اإلدارة يف القانوف اعبزائرم كالفرؽ بينو كبُت الشرعية
 كما بعدىا. 10، ص 2017أطركحة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة تيزم كزك، 
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جي ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان  ؤمغ   ،ولظل٪، ٞةن بإلاام ال٣اض ي الَى

 َام  و  يغوعي  
 
ما٫ َظٍ ال٣ىاٖض مدل الخىُٟظ، وؤنبذ بالخالي ،ي  ؤؾاس  ؛ بل قٍغ مً  ،إٖل

جيٚحر اإلاخٗظع ٖلى  بت، الخذجج بجهله لهظٍ ا ،ال٣اض ي الَى جدذ ل٣ىاٖض، والىٓغ بلحها بٍغ

م مً ؤن صولخه ٢ض التزمذ بلِؿذ مً نى٘ ؾلُاجه الضازلُت، مبرع ؤن َظٍ ألازحرة  ها بالٚغ

ٌّٗغى ٢ض  ،، ألن طل٪ؤمام اإلاجخم٘ الضولي، وؤصعظتها في مىٓىمتها ال٣اهىهُت ،بمدٌ بعاصتها

 بؿبب ؤلازال٫ بمؿاولُتها.  ،صولخه للمؿاولُت الضولُت

جي، ومً ٚاًاجه، ؤًًا في الى٢ذ هٟؿه، ت، بطا ومً زم ٧ان مً واظباث ال٣ًاء الَى

اجه ألاؾاؾُت مً الاهتها٧اث التي جُالها، ؾىاء مً ٢بل  ،َى خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

ضٝ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت  يه ،الؿلُاث الٗامت، ؤم مً ٢بل ألاٞغاص، ٞةن ٚاًت َو

جي.التي ٌؿ ،الٛاًاث وألاَضاٝ هٟؿها  عى بلحها ال٣ًاء الَى

ٖلى  ،ٌُٗي َظٍ الاجٟا٢ُاث ؤَمُت ٦بري  ،وبالخالي؛ ٞةن الخ٣اء الٛاًخحن ؤو الهضٞحن

ُٗي في الى٢ذ هٟؿه جي، اؾدىاصا بلى ؤَمُتها ؤًًا ٖلى الهُٗض الضولي، َو  ،الهُٗض الَى

ها ،ؤَمُت ٦بري لئلوؿان مدل الخماًت جي. ومً زمت، ٞةن ،ومىيٖى  ٖلى اإلاؿخىي الَى

٦ما ٧ان في الؿاب٤،  ،لم ٌٗض مدل ظض٫ ؤو مدل ؤزظ وعص ،ؤلالؼام الضولي لهظٍ الاجٟا٢ُاث

لى م٩اهخه؛ وبالخالي ،هي ؾمى ٢ُمت ؤلاوؿانو  ،ال ًسخل٠ ٖلحها ازىاناؾدىاصا بلى خ٣ُ٣ت   ،ٖو

جي أل  ى٣لها طاث الهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان ،َظٍ الاجٟا٢ُاثخ٩ام ًإحي جُب٤ُ ال٣ًاء الَى ، ٍو

ظا الؿمى ،ججؿُضا لهظٍ ال٣ُمت ،الجمىص بلى ٖالم الخغ٦ت مً ٖالم ظٍ اإلا٩اهت ،َو التي  ،َو

ًٖ ظيؿه ؤو صًىه ؤو ٖغ٢ه ؤو ؤي ؾبب مً ألاؾباب  ،بٌٛ الىٓغ ،ًخمخ٘ بها ؤلاوؿان

 ألازغي.  

 وؤمغ   ،هالخُب٣ُٖملُت مالػمت  ،لُت لخ٣ى١ ؤلاوؿانجٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضو  بن

 ُٜ ٣ها هدى الخُب٤ُ؛ ٞخٟؿحر  ،ال مٟغ مىه ؤمغ   ،ي ٦شحر مً ألاخُانألاَمُت، وف بال ختى ججض ٍَغ

ل لخُب٤ُ  ،الىهىم ال٣اهىهُت هي مهمت ال٣اض ي، ٣٦اٖضة ٖامت، باٖخباٍع الصخو اإلاَا

 ٖلى الجزاٖاث التي جُغح ؤمامه. ،َظٍ الىهىم

ٗجي ؤًًا ك٩ ،بن الخٟؿحر َى الكغح والبُان، َو
ُ
ل. ٦ك٠ اإلاغاص ًٖ اللٟٔ اإلا

َى "الى٢ٝى ٖلى مٗجى ما جخًمىه مً خ٨م والبدض  ،والخٟؿحر في ال٣ٟه ال٣اهىوي الخام

ًٖ الخ٨م الىاظب بُٖاٍئ إلاا ٢ض ٌٗغى في الٗمل مً ٞغوى إلاا جىاظهها ال٣اٖضة 
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 ،َى الى٢ٝى ٖلى مٗجى َظٍ اإلاهُلخاث ،تُ. وجٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضول1ال٣اهىهُت"

بإهه في ال٣اهىن الضولي،  ،ٌٗبر ٖىه و ختى ٌؿهل جُب٣ُها.  ،وجبُاجها ،وال٨ك٠ ًٖ اإلاغاص مجها

خد٨م ٞحها ؤلاصعا٥ ال٣اهىوي الؿلُم ب٣هض الخٗٝغ ٖلى الىُت  "ٖملُت مى٣ُُت ًىظبها ٍو

 .2اإلاكتر٦ت لؤلَغاٝ اإلاخٗا٢ضة و٢ذ الاجٟا١"

  ههىم   ،ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان باٖخباع و 
 
ًٖ  جسخل٠ ،٢اهىهُت

ىُت ٣ت َغخها ،الىهىم ال٣اهىهُت الَى ٣ت نُاٚتها ،في ٍَغ ٍغ بالىٓغ  ،وطل٪ ،َو

ظا ما ٣ٌّٗ  ،لخهىنُت ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث خباع الخىا٤ٞ الضولي؛ َو ض التي جإزظ بٗحن الٖا

جي ،في ٦شحر مً ألاخُان هٗبٖىض حٗامله م٘ َظٍ ألاخ٩ام،  ،مً مهمت ال٣اض ي الَى ٖلُه  ٍو

ى ما ًًٍُغ  ،االثفي الٗضًض مً الخ بما جُب٤ُ ؤخ٩امها ٖلى الجزاٖاث اإلاُغوخت ؤمامه، َو

ا  ،بن ٧اهذ ٚحر ٢ابلت للخُب٤ُ بظاتها ،ؤو بلى بَمالها ،بن ٧اهذ جدخاط بلى جٟؿحر ،بلى جٟؿحَر

ج٨مُلُت بن ٧اهذ جدخاط بلى اجساط جضابحر  ،مً ٢بل ؾلُاث الضولت ،بلى خحن اؾخ٨مالها

 .بكإجها صازلُت

ُغح ٞهي  ،الخٟؿحرلٗملُت  باليؿبتٞ ت بهٗىباث ظّمت، ٍو ٚالبا ما ج٩ىن مدٟٞى

جي وازخهانه في جٟؿحر  ،خىلها حؿائالث ٦شحرة، ًإحي ٖلى عؤؾها مضي ؤَلُت ال٣اض ي الَى

وال  ،لِؿذ مً نى٘ ،باٖخباع ؤن َظٍ ألازحرة ،ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

ىُت  ُٗت الَى ىُا ،لبلضٍمً نُاٚت الؿلُت الدكَغ  ،٦ما ؤن ؤؾالُب الخٟؿحر اإلاٗمى٫ بها َو

بطا ٧اهذ ؤخ٩ام  ،اإلاٗمى٫ بها باليؿبت لؤلخ٩ام الضولُت، ؤو بٗباعة ؤزغي  ،هٟؿها٢ض ال ج٩ىن 

مً  ،بالخاليبٗض جىا٣ٞها ٖلى مهُلخاتها ومٟغصاتها؛ ٞ ،مً نى٘ الضو٫  ،الضولُتالاجٟا٢ُاث 

ًٖ ألاؾالُب  ،جسخل٠ ازخالٞا ٧لُا٢ض  ،اؤؾالُب جٟؿحَرهخهىع ؤن ؤن  ،اإلاى٣ُي ظضا

ىُت. ،هٟؿها  التي جسً٘ لها الىهىم الَى

ىُحن ،جإحي ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت ،ومً َىا  ،للى٢ٝى ٖلى ٦ُُٟت حٗامل ال٣ًاة الَى

م٘ الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، بٗض ؤن ٞغيذ َظٍ ألازحرة  ،وال٣اض ي الجؼاثغي 

بدذ ؤٚلب الضو٫ ؤَغاٞا في الٗضًض مً َظٍ الاجٟا٢ُاث، وؤن ،هٟؿها ٖلى اإلاؿخىي الضولي

                                                           
حسن كَتة، اؼبدخل إذل القانوف، مشار إليو عند أضبد عادؿ الطائي، تفسَت اؼبعاىدات الدكلية، دراسة يف قانوف اؼبعاىدات، - 1

 .17، ص 2014دار الثقافة  للنشر كالتوزيع، عماف، 
أضبد عادؿ الطائي، تفسَت اؼبعاىدات الدكلية، دراسة يف سلطاف، القانوف الدكرل العاـ يف كقت السلم، مشار إليو عند حامد  - 2

 .17، ص اؼبرجع السابققانوف اؼبعاىدات، 
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ٚحر  ؤمغ   ،ٞةن مجغص الالتزام الك٨لي بهظٍ الاجٟا٢ُاث ،وبالخاليؾىاء بةعاصتها ؤم بٛحر بعاصتها، 

حر مؿدؿاٙ م٘ وظىص لجان  ،زانتالضولي والضازلي،  حنفي هٓغ اإلاجخمٗ، م٣بى٫، بل ٚو

وظىص مىٓماث و  ،ها، التي التزمذ بها بمدٌ بعاصتهاصولُت إلاغا٢بت الضو٫ في جىُٟظ بلتزامات

حر خ٩ىمُت،  ،ومدلُتٖاإلاُت وب٢لُمُت  ،صولُت  ،جمشل ٖامل يِٛ ٖلى الضو٫ خ٩ىمُت ٚو

ٖلى الُب٣ت الخا٦مت في حُٛحر ؾلى٦ها  ،ؤن مؿخىي وعي ألاٞغاص ٞغى هٟؿه ،ًٞال ًٖ طل٪

اته مججاٍ خ٣ى٢ه لتزاماتها بججؿُض  ،الضو٫ في  ، ٞإنبذ لؼاما ٖلى ألاهٓمت الؿُاؾُتموخٍغ

ت ٖملُا،  لتزام ٖملي َى طل٪ الخُب٤ُ ال٣ًاجي ألخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث، ختى بوؤَم الىٍٓغ

ى خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان مً  ،ًخد٤٣ اإلاٛؼي والهضٝ مً بنضاع َظٍ الاجٟا٢ُاث، ؤال َو

 لي.و ي والضازلالض ،ٍحنٖلى اإلاؿخى ها اخترام الاهتها٧اث التي جُالها وبقاٖت

 ،ؾدخسظ مىدُحن ازىحن. اإلاىخى ألاو٫  ،التي ؾإج٣ُض بها ،ومً زمت؛ ٞةن خضوص الضعاؾت

بٖالمُا التي ؤضخذ جخمخ٘ بها خ٣ى١ ؤلاوؿان،  ،جل٪ ال٣ىة ؤلالؼامُت بىاء ٖلىًخدضص 

 َااما ؤَُٖى و ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؤم ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي،  ،وؾُاؾُا و٢اهىهُا

غى ٖلى الضو٫ م٩اهت مهم  خترام َظٍ الخ٣ى١ ببىاظب  ،لتزاما ؤزال٢ُا و٢اهىهُابت، ٞو

اث، ملُالوؤلا والخٍغ ا ٖو ؿها هٍٓغ  .تزام بها وج٨َغ

  ،لؤلو٫  ؤما اإلاىخى الشاوي، ٞهى م٨مل  
 
خمشل في طل٪  ومبجي ٖلُه؛ بل وهدُجت له، ٍو

جي ال٣ُام به، بىاء ٖلى اإلاهمت اإلا وهي خماًت  ،ؿىضة بلُهالضوع الظي ًخٗحن ٖلى ال٣ًاء الَى

ؾىاء مً ٢بل الؿلُت ؤم مً ٢بل ألاٞغاص. بال  ،مً الاهتها٧اث التي جُالها ،خ٣ى١ ؤلاوؿان

جي باٖخباٍع ًاصي صوعٍ اؾدىاصا بلى ال٣اهىن، ٞةهه   ام٣ُض٢ض ًجض هٟؿه ؤن ال٣ًاء الَى

ا الضولت ختى جلتزم به ،ججاٍ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،وم٨بل الُضًً

٢ض  ،وجضعظها في هٓامها ال٣اهىوي وبُٖائها م٩اهت ؾامُت يمً َظا الىٓام، ماٖضا طل٪

جي ال  الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان.  ؤخ٩ام خ٣ُض بخُب٤ُ ًهٗب ٖلى ال٣اض ي الَى

الاَخمام  طل٪َى  ،بن ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت التي ظٗلخجي ازخاع صعاؾت َظا اإلاىيٕى

المي  ،الضولي والٗالمي ظا الؼزم ؤلٖا الظي ؤنبدذ جداٍ بها مؿإلت خ٣ى١ ؤلاوؿان، َو

ى ما ًجٗل ال٩ل وال٣اهىوي والؿُاس ي حٍر ججاَها؛ َو مىٓماث خ٩ىمُت  مؤ ضو٫ ؾىاء ٦ ،ٚو

حر خ٩ىمُت بٗا، مً باب ؤولى اإلاسخهىن في ال٣اهىن. ؛ بل ختى ٦إٞغاص ٚو مؿاوال بػاءَا. َو

م الهٗىباث ال٨بحرة التي عا٣ٞخجي في بٖضاص  ،٣ٞض آزغث البدض في َظا اإلاىيٕى ،لظل٪ ٚع

حٗالج مشل َظٍ  ،والتي جخمشل في نٗىبت بًجاص مغاظ٘ ٣ٞهُت مخسههت ،َغوختَظٍ ألا 
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ىُت وؤؾدىض ٞحها  ،1اإلاىايُ٘، ونٗىبت بًجاص ألاخ٩ام ال٣ًاثُت التي نضعث مً اإلادا٦م الَى

 ال٣اض ي بلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان. 

ذي ،زالزت٣ض اجبٗذ في صعاؾتي َظٍ مىاهج ل . ٞاإلاىهج هي الىنٟي والخدلُلي والخاٍع

ًبضو ظلُا مً زال٫ الى٢ٝى ٖلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان،  ،الىنٟي

٣ٞض عا٣ٞجي زال٫ ٧ل  ،وبٌٗ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت. ؤما اإلاىهج الخدلُلي ،وؤَم اإلاؿاثل ال٣ٟهُت

ذيباٖخباٍع م ،الضعاؾت  ،ً ؤَم اإلاىاهج في َظا الىٕى مً البدىر. ٦ما اؾخٗملذ اإلاىهج الخاٍع

سُت التي ؾىاء ٧اهذ ٣ٞهُت ؤم ٢اهىهُت ؤم ٢ًاثُت  ،في الى٢ٝى ٖىض بٌٗ اإلادُاث الخاٍع

 اؾخلؼمتها الضعاؾت.       

ًٖ ازخالٝ الضو٫ في ٦ُُٟت الالتزام بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت  ،بهه بٌٛ الىٓغ

ت وخض ،وؿانلخ٣ى١ ؤلا ؤم زىاثُت  ،ة ال٣اهىهحنؾىاء باليؿبت للضو٫ التي جدب٘ هٍٓغ

والجهت التي  ،ًٖ ؤؾالُب جٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت ،، وبٌٛ الىٓغ ؤًًاال٣اهىهحن

ؤم ظهت خ٩ىمُت ؤزغي، بال ؤن الخ٣ُ٣ت التي ال  ،جًُل٘ بالخٟؿحر، ؾىاء ٧ان ال٣اض ي

ا التي ؤضخذ جخمحز بها الاجٟا٢ُاث  ،ألاَمُت ال٨بري  ي جل٪ه ،وال الخىهل مجها ،ًم٨ً به٩اَع

ما ٌعخذعي الدعاؤل خىل ئمياهُت حؽىُل الاجفاكُاث الذولُت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، 

 لحلىق ؤلاوعان مفذس ئلضام دولي لللماء الىوني.

٧اهذ ال جيص ئ التزاماث مخ٣ابلت بحن  نبو  ،بن الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

ُت اإلاىايُ٘ التي  ،٫، وعٚم طل٪ جخمخ٘ بةلؼامُتها الضولُت، ٞةن طل٪الضو  ًغظ٘ بلى هٖى

وهي خ٣ى١ ؤلاوؿان، التي حٗض مً ؤَم مُاصًً ال٣اهىن الضولي ٖلى  ،جىٓمها َظٍ الاجٟا٢ُاث

ال١، بدُض بن ؤلازال٫ بهظا اإلاجا٫ ظّغ ٖلى ؤلاوؿاهُت خغبحن ٖاإلاخحن، ؤلخ٣خا الضماع  ،ؤلَا

لٗالم بغمخه. ٦ما ؤن ٖضم الاَخمام بهظا اإلاجا٫ الهام، ظٗل ال٨شحر مً الضو٫ والخغاب في ا

ؿاص  ،حِٗل في خغوب ؤَلُت ا ٣َِٞا ٦بحر، ٢ض حهضصوهؼاٖاث صازلُت ٞو  ،لِـ في اؾخ٣غاَع

 . بل في  ٦ُاجها

جضزل يمً اإلاجا٫ اإلادّٟى  ،وباٖخباع ؤن خ٣ى١ ؤلاوؿان لم حٗض ٢ًُت صازلُت

ممشال في الضو٫  ،حهخم بها اإلاجخم٘ الضولي بغمخه ،ٖاإلاُت للضو٫، بل ؤنبدذ ٢ًُت

ا، ٦ما  حَر ىُت ٚو حر الخ٩ىمُت واإلاىٓماث الَى واإلاىٓماث الٗاإلاُت وؤلا٢لُمُت الخ٩ىمُت ٚو

                                                           
اء األحزاب تتعلق باغبق يف التعبَت، كاغبق يف إنشردبا صدرت، ك اليت اعبزائرية األحكاـ القضائية  ،كأخص بالذكربل كانعدامها، - 1

 .كغَتىاكاغبق يف التجمع السلمي، السياسية، كالنقابات، كاغبق يف تورل الوظائ  العامة، 
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ؤجها ٢ض نضعث بكإجها الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث الضولُت وؤلا٢لُمُت، ٦ما ؤوكئذ لها ؤظهؼة 

ا، وبالخالي ٞةن َظٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت ؤنبدذ مهضع وآلُاث إلاغا٢بت جىُٟظ الضو٫ اللتزاماته

ملُا بمجغص الخٗبحر ًٖ  ا ٖو بلؼام صولي جلتزم الضو٫ بما وعص ٞحها مً ؤخ٩ام، وجخ٣ُض بها هٍٓغ

اث اإلاىهىم ٖبعاصتها جل٪؛ بل بن بٌٗ  ال ًجىػ للضو٫ الاجٟا٢ُاث ها في لحالخ٣ى١ والخٍغ

 )الباب ألاو٫(.  ُت الك٩لُتمً الىاخبها ولى لم جلتزم ختى اهتها٦ها 

ؤنبذ ؤ٦ثر بلخاخا في  ،وبطا ٧ان التزام الضولت باالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

 ؤن مجغص الالتزام الك٨لي بها ٣ِٞ ،ٖهغها َظا
ّ
صون جُب٣ُها ٖلى  ،ويغوعة ال مٟغ مجها، بال

ٗض جداًال ٖلى اإلاجخم٘ الضو  ،ؤعى الىا٢٘ ٢ض جخدمل الضولت  ،ليال مٗجى وال ٢ُمت له ؤًًا، َو

َى  ،مؿاولُخه الضولُت؛ لظل٪، ٞةن الالتزام الخ٣ُ٣ي باالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

طل٪ الخجؿُض الخ٣ُ٣ي لؤلخ٩ام الىاعصة في َظٍ الاجٟا٢ُاث، وؤَم جُب٤ُ لالجٟا٢ُاث 

جي ،الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى ازخالٝ  ،َى طل٪ الخُب٤ُ الظي ًجؿضٍ ال٣ًاء الَى

ه وجىٕى صعظاجه. ٚ  ٞغ

جي ججاٍ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  ٢ض ٩ًىن بن صوع ال٣اض ي الَى

ىن  ججاٍ َظٍ الاجٟا٢ُاث، ٞةن  ،الؿُاؾُت وال٣اهىهُتبةعاصة صولخه  ،٣٦اٖضة ٖامت ،مَغ

ت بااللتزام بمبضؤ  ،َب٣هاالتزمذ بها  وبن لم جلتزم بها لم ًُب٣ها؛ ألن مهمخه مىَى

و٢ُامها  ،التزام الضولت باالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿانُت، ومً زمت، ٞةن اإلاكغوٖ

ما٫ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث  ٌٗجي  ،ٖلى اإلاؿخىي الضولي والضازليب٩امل ؤلاظغاءاث التي جخُلبها إٖل

جي اؤن الضولت ٢ض ؤُٖذ  وؤَل٣ذ ًضٍ لخُب٤ُ جل٪ ألاخ٩ام  ،الًىء ألازًغل٣ًاء الَى

 يت ٖلُه. ٖلى الجزاٖاث اإلاٗغو 

جي ٖىض ٢ُامه بهظٍ اإلاهمت  ؤن ال٣اض ي الَى
ّ

٢ض ًهُضم بهٗىبت جُب٤ُ ؤخ٩ام  ،بال

ألاو٫، الؿبب  .ازىحنؿببحن لَظٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت ٖلى الجزاٖاث اإلاٗغويت ٖلُه، وطل٪ 

ضم ويىخها ى ؤمغ م٣هىص  ٖمىمُت ؤخ٩امها ٖو في َظا الىٕى مً في ٦شحر مً الخاالث،  ، َو

  ،الضولُت طاث الٗال٢ت بد٣ى١ ؤلاوؿانالاجٟا٢ُاث 
ُ
ت لضو٫ لُٗى ختى ح في َامكا مً الخٍغ

ج٨مُلُت جدخاط بلى بظغاءاث ٞةن َظٍ ألاخ٩ام  ،وفي َظٍ الخالت حٗاملها م٘ َظٍ ألاخ٩ام،

الضولت ٖلى الاجٟا٢ُت الشاوي، ُٞخٗل٤ بخدٟٔ  الؿببختى جهبذ ٢ابلت للخُب٤ُ. ؤما  صازلُت

ًو ٩امها،الضولُت ؤو ٖلى بٌٗ ؤخ جي ًهبذ م٣ُضا وال ٞةن  ،في ٦ال ألامٍغ ال٣اض ي الَى

 )الباب الشاوي(. ٖلى الجزاٖاث اإلاُغوخت ٖلُهؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت ٌؿخُُ٘ جُب٤ُ 
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 الباب ألاول 

 

خلىق ؤلاوعان بحن ؤلالضام 

 الذولي والالتزام الىوني
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 الباب ألاول   

لتزام خلىق الاوعان بحن ؤلالضام الذولي والا

 الىوني
اجه لم حٗض خ٣ى١ ؤلاوؿان  بل هي مؿإلت جسو  ،٢ًُت زانت ب٩ل صولتوخٍغ

بٌٛ الىٓغ ًٖ زلُٟتها الضًيُت وؤلاًضًىلىظُت  ،اوقٗىب صوال ؤٞغاص وظماٖاث جمُ٘ ال

ظا الجهاٝ خ٣ى١ ، وجىظهها الا٢خهاصيالؿُاؾُت بٌٛ الىٓغ ًٖ هٓمها والش٣اُٞت و  َو

ُت.ؤلاوؿان     بالهٟت اإلاىيٖى

ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ًجب ؤن ًخمخ٘ بها ها مً ؤَم زهاثهها ؤج ،َظٍ الهٟت اإلاىيٖى

بٌٛ الىٓغ ًٖ صًىه وؤنله وظيؿه وظيؿِخه وويٗه  ،، وؤًىما ٧ان٧ل بوؿان ؤًىما وظض

 ،في ؤي ب٣ٗت مً ال٨غة ألاعيُت ،ٞإي اهتها٥ لهظٍ الخ٣ى١  ،ؤو ش يء آزغ، وبالخالي ،الاظخماعي

ٖلى الخ٣ى١ ؤلاوؿاهُت، ًخٗحن ٖلى اإلاجخم٘ الضولي الخهضي لهظا الاهتها٥ ٌٗض اهتها٧ا وحٗضًا 

 وعصٕ ناخبه والخًامً م٘ الطخاًا وخماًتهم.

ُت وبإن اهتها٦ها  ،واؾدىاصا بلى ؤن ؤٚلب خ٣ى١ ؤلاوؿان جخه٠ بالهٟت اإلاىيٖى

ى ما ٢ض واٖخضاء ٖلى الُٟغة، وتهضًضا لؤلمً والؿلم الضولُحن، َوٌٗض اهتها٧ا لئلوؿاهُت، 

ى ما  بإن خ٣ى١ ؤلاوؿان لها جؼم ًضٖىها بلى ال٩ًىن مبرعا وؾببا عثِؿا للخضزل الضولي، َو

ال٣ىة ؤلالؼامُت الضولُت )الٟهل ألاو٫(، التي ٞغيذ هٟؿها ٖلى ألاهٓمت الضازلُت للضو٫، 

ى  ظٍ ما ظٗلها جدبىؤ م٩اهت ؤؾاؾُت ومهمت في َفي ْل الخىُٓم الضولي الٗالمي وؤلا٢لُمي، َو

ؾىاء  ،الالتزام باالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بلىوؤنبدذ الضو٫ حؿإع  ،ألاهٓمت

اث الضولُت، بال ؤهه في ٧لخا الخالخحن، ؤنبذ  ٧ان طل٪ بمدٌ بعاصتها ؤم اؾخجابت للًَٛى

ختى ولى ٧ان في  مً الٗؿحر ٖلى الضو٫ الخىهل مً التزاماتها في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان

 الٟهل الشاوي(.  ) خضوصٍ الضهُا
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 الففل ألاول  

 ؤلالضام الذولي لحلىق ؤلاوعان

ذي الهام ،حٗض هخاثج الخغب الٗاإلاُت الشاهُت الظي مهض ل٨ٟغة ؤلالؼام  ،اإلاىٗغط الخاٍع

الًٟاء بلى  ،الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، وبالخالي زغوط خ٣ى١ ؤلاوؿان مً اإلاجا٫ الضازلي

ى ما مهض ل٨ٟغة خماًتها صالٗالمي زال٫ بها ؤو اهتها٦ها الخضزل في خالت ؤلا وظىب و  ،ولُا، َو

 صازلُا. 

ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان مً ٢بل اله٩ى٥  ،و٢ض جم الخىهُو ٖلى الهٟت اإلاىيٖى

اَخمذ  ،ومً ٢بل مىٓماث ب٢لُمُت ؤزغي  ،الضولُت الهاصعة مً ٢بل مىٓمت ألامم اإلاخدضة

٨ُت والاجد ٣يبد٣ى١ ؤلاوؿان، ٦مجلـ ؤوعوبا واإلاىٓمت ألامٍغ التي ؤزظث ٖلى  ،اص ألاٍٞغ

حن اخترام وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿانبقاٖت  ،ٖاج٣ها الضولي والضازلي، الٗالمي  :ٖلى اإلاؿخٍى

ؿا لهظا ؤلالؼام اإلاىيىعي مىه وؤلا٢لُمي  )اإلابدض ألاو٫(. ج٨َغ

ُت التي جخمخ٘ بها خ٣ى١ الاوؿان ٞةن ٢ىاٖضَا  ،وبالىٓغ بلى الُبُٗت اإلاىيٖى

ىُتالؿمى ٖلى الجخه٠ ب  ٖلى   ى َو ،مغجبتهاَبُٗتها و مهما ٧اهذ  ،٣ىاٖض ال٣اهىهُت الَى

ا اإلاىيىعي ،ق٨لي ا مً اؾدىاصا بلى ٖلَى ال١ؤ، باٖخباَع . ومً زمت، َم ال٣ىاٖض ٖلى ؤلَا

 ؤلَمُتا، ولهالظي ًدُِ ب ،للٗلى اإلاىيىعيججؿُضا  ،الٗلى الك٨ليباٖتراٝ الضو٫ ًإحي 

٣ت جىُٟظحها خى  ،ذ، ختى وبن ازخلٟالتي جسخو بها ٍغ          )اإلابدض الشاوي(.٫ ٦ُُٟتها َو
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 اإلابدث ألاول 

 ؤلالضام اإلاىلىعي لحلىق ؤلاوعان
ألازغي، سلى٢اث جمّحٍز ًٖ باقي اإلا ،اؾدىاصا إلاا ًخه٠ به ؤلاوؿان مً زهاثو

اجه نٟت ؤؾاؾُتوالتي  ُتهي  ،ؤُٖذ خ٣ى٢ه وخٍغ التي ال ججٗل خ٣ى٢ه  ،الهٟت اإلاىيٖى

اجه  ُغ ٖلحها ،ولضث مٗهها ألج ٛىي ؤو ش يء آزغ؛خٗل٣ت باهخماء ؾُاس ي ؤو صًجي ؤو لموخٍغ ، ٞو

 ،ل٨ك٠ ًٖ َظٍ الخ٣ُ٣تل ،ؤم الضازلُت ،صوع ال٣ىاهحن ؾىاء الضولُت مجهاإحي ًومً زمت، 

ؿها ومً زمت، هجض َظٍ الهلت بحن ؤلالؼام الضولي والهٟت َا. ئ ولِـ بوكا ،وج٨َغ

ُت.  اإلاىيٖى

ذ به اله٩ى٥ الضولُت ،ظا في الخ٣ُ٣تَو  ،ٖلى ازخالٝ مؿمُاتها ،ما اٖتٞر

َظا ما ًمحز التي ظاءث لخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان )اإلاُلب ألاو٫(، و  ،وازخالٝ ٢ُمتها

 ،الضولُت ألازغي، خُض بن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿانًٖ ال٣ىاٖض  ،٢ىاٖضَا

ؤجها، في ؤٚلبها، جخمخ٘ بهٟت  ال جسً٘ إلابضؤ اإلاٗاملت باإلاشل، ٦ماطاث َبُٗت زانت، 

 ال٣ىاٖض آلامغة )اإلاُلب الشاوي(.  

  اإلاىلب ألاول  

 ؤلاوعان لحلىق  اإلاىلىغُت بالففت الذولي ؤلالضام ـلت 

اجهؤلالؼام الضولي ههذ اله٩ى٥ الضولُت ٖلى  ، اؾدىاصا بلى لخ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

ُت تهانٟ و٫(، وعٚم جىٕى َظٍ الخ٣ى١ في الٗضًض مً ؤخ٩امها )الٟٕغ ألا وطل٪،  ،اإلاىيٖى

اث اإلاىهىم ٖلحها وال الاهخ٣ام  ،ال ًجىػ ججؼثتها ،بال ؤجها ٖباعة ًٖ ٧ل مخ٩امل ،والخٍغ

ُت التي جخه٠ بها؛ والتي ؤؾبٛذ ٖلحها  مجها )الٟٕغ الشاوي(، اؾدىاصا بلى الهٟت اإلاىيٖى

 .زانت )الٟٕغ الشالض( ٢اهىهُتبلؼامُت َبُٗت 

 الفشع ألاول   

غالخ       الذولُت الىفىؿ في ؤلاوعان لحلىق  اإلاىلىغُت للففت الػاإلاي ىَش

ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان )ؤوال( زم هخدب٘ طل٪ في اله٩ى٥  هخٗٝغ ٖلى الهٟت اإلاىيٖى

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان )زالشا(  الضولُت بضءا مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة )زاهُا( ٞاإٖل

ماُٖت والش٣اُٞت والخ٣ى١ اإلاضهُت ٞالٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخ

 )عابٗا(، وبٌٗ الاجٟا٢ُاث الضولُت )زامؿا(.   1966والؿُاؾُت لٗام 
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 لحلىق ؤلاوعان أوال: اإلالفىد بالففت اإلاىلىغُت

ت ال٩ىهُت ى بظل٪ ،جغجبِ خ٣ى١ الاوؿان بالهٍى ًسغط مً  ،للصخو الاوؿاوي، َو

ال جخٗل٤  ،ألن خ٣ى١ الاوؿان ؛لميبلى الًٟاء الٗا ،اإلاجا٫ الضازلي اإلادّٟى للضو٫ 

وال ٖلى ظيؿُاث  ،صون ؤزغي  ،بالخضوص الؿُاؾُت للضو٫، ٦ما ؤجها لِؿذ خ٨غا ٖلى ٢ىمُت

ا، بل هي حٗبحر ًٖ ال٩اثً ؤلاصون  زاعط خضوص ؤَُاٝ الضولت  ،وؿاوي بخجلُه ال٩ىويٚحَر

ومً زمت، ٞةن هم. ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة بحن البكغ ظمُٗ ،ومخٗل٣اتها، وهي حؿدىض في ألاؾاؽ

ُت ال جخإؾـ ٖلى مغ٦ؼ ٢اهىوي مٗحن  ،ؤو للٟسخ ؤو للؼوا٫ ،٢ابل لئلبُا٫ ،الخ٣ى١ اإلاىيٖى

ؤو صًاهت مُٗىت، بل بجها جىهٝغ بلى ؤؾاؽ  ،ؤو ٖلى ؤؾاؽ اهخماء الصخو بلى ٢ىمُت مُٗىت

 .1وؿاهُتَى اجهاٝ الاوؿان بالهٟت ؤلا ،واخض

اج همٗىاٍ ؤن خ٣ى٢ ،ُتاإلاىيٖىواجهاٝ خ٣ى١ ؤلاوؿان بالهٟت  ٚحر ٢ابلت  ،هوخٍغ

ؤو  ،ؤو َب٣ت اظخماُٖت ،ؤو ؾلُان ،ولِؿذ مٗل٣ت بةعاصة خا٦م ،ٞهي ؤنُلت ،للخالٖب بها

ا ـ ٞهي َبت مً هللا ؾبداهه وحٗالى، و٢ض بضؤث مً لخٓت زل٤ ؤلاوؿان. ؾُاؾُت ؤو ٚحَر

ش  ٞالخ٣ى١ مٓهغ ل٨غامت ؤلاوؿان، وألجها ٦ظل٪، ٞةجها جخجاوػ الؼمً والٓغوٝ والخاٍع

ىا ج٨مً الٗال٢ت بحن الخ٣ى١ الُبُُٗت و  ،الخضوص الؿُاؾُتو  حؿمى بلى ٞٗل الخل٤. َو

 .2والضًً، والازخالٝ بحن َظٍ الخ٣ى١ وبحن اإلاظاَب اإلااصًت

اث التي جهى٠ يمً الخ٣ى١ ألاؾاؾُت ؤو الخ٣ى١ طاث الهٟت  ؤما الخ٣ى١ والخٍغ

اث التي ُت، ٞهي الخ٣ى١ والخٍغ الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان  اإلاىيٖى هو ٖلحها ٧ل مً ؤلٖا

                                                           
ؿبمد يوس  علواف، د. ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف، اغبقوؽ احملمية، اعبزء الثاين، دار الثقافة للنشر - 1
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والٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والخ٣ى١ اإلاضهُت 

 والؿُاؾُت، والتي ؾٝى هدىاولها بالخٟهُل في بدشىا َظا.

ُت لخ٣ى١ الاوؿان مً ٢بل  ،بهىعة يمىُت ،و٢ض ظغي جإ٦ُض الهٟت اإلاىيٖى

ت ا ى٦ُى"في اإلادا٦م الخانت  ،لضولُتاإلاد٨مت الٗؿ٨ٍغ بٗض الخغب الٗاإلاُت  ،"لىىعمبٙر َو

ؤو مؿإلت حؿإ٫  ،باؾدىاصَا بلى ؤن خ٣ى١ الاوؿان لِؿذ مؿإلت صازلُت ،وطل٪ ،الشاهُت

ت ٖ وؤن ؤي  ،بل بجها مؿإلت تهم اإلاجخم٘ الضولي بغمخه ،اهتها٦ها ًٞحها ألاشخام اإلاٗىٍى

ا باؾم الضولت ،لل٣اهىن  اٌٗض اهتها٧ ،اهتها٥ لها ؤو ؤخض ؤظهؼتها،  ،ختى ولى جهٝغ مىته٩َى

ولِـ  ،وطل٪ اؾدىاصا بلى نٟتهم الصخهُت ،٢ىاٖض ال٣اهىن الضوليحهم ٖل ،وحؿغي بالخالي

 .1نٟتهم الغؾمُت

ى ما ٌٗض بقاعة  يمىُت وؤن ؤي  ،بإن خ٣ى١ الاوؿان تهم ٧ل اإلاجخم٘ الضولي ،َو

ال ًم٨ً جبرثت ؤٞغاصَا الظًً ًضٖىن ؤجهم ال  ،تمً ؤي َٝغ الضول ،بزال٫ ؤو اهتها٥ لها

َظا  لىٖ ،ألجهم مدهىىن ب٨ٟغة الؿُاصة، بدُض ظاء في عصَا ،ًخدملىن مؿاولُت طل٪

اث التي جهضع ًٖ " :٣ىلهاب ،الاصٖاء ل٣ض جم الاصٖاء بإن ال٣اهىن الضولي حهخم ٣ِٞ بالخهٞغ

٦ما جم الاصٖاء بإهه متى ٧اهذ  الضو٫ طاث الؿُاصة، وال ٣ًغع ؤًت ٣ٖىباث ججاٍ ألاٞغاص.

اث اإلاٗىُت مً ٢بُل ؤٖما٫ الضو٫، ٞةن ؤولئ٪ الظًً ٣ًىمىن بها ال ًخدملىن  الخهٞغ

اإلاؿاولُت ٖجها شخهُا، وبهما ًخمخٗىن بالخماًت اؾدىاصا بلى ٨ٞغة ؾُاصة الضولت. وفي عؤي 

ًهما. طل٪ ؤن ال٣ى٫ بإن ال٣اهىن الضولي ؤنبذ ًٟغى  اإلاد٨مت، ٦ال الاصٖاءًً ًجب ٞع

ت مً الىاظباث واإلاؿاولُاث ججاٍ ألاٞغاص ٦ما ًٟغيها ججاٍ الضو٫ باث ؤمغا مؿخ٣غا  مجمٖى

غ اإلاُشا١ الظي ؤوكإ َظٍ اإلاد٨مت َى ؤن ألاٞغاص ج٣٘ ٖلحهم التزاماث  ا به ... وبن ظَى ومٗتٞر

ىُت التي جٟغيها ٧ل صولت ٖلى خضة، خُض ال  صولُت جٟى١ واظب الخًٕى لل٣ىاهحن الَى

٣ا ألوامغ  ًخمخ٘ الصخو الظي ًىته٪ ٢ىاهحن الخغب بالخهاهت بضٖىي ؤهه ًخهٝغ ٞو

٣ا لل٣اهىن  ا جل٪ ألاوامغ ٢ض زغظذ ًٖ هُا١ نالخُتها ٞو صولخه، بطا ٧اهذ الضولت بةنضاَع

 .2الضولي"

ُت لخ٣ى١ الاوؿان دت ،ؤما جإ٦ُض الهٟت اإلاىيٖى ٣ٞض ٧ان في ال٣اهىن  ،بهىعة نٍغ

في ٢ًُت ، ٢بل ػوالها، مً ٢بل اللجىت ألاوعوبُت لخ٣ى١ الاوؿان ،وؿانألاوعوبي لخ٣ى١ الا

                                                           
1
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ش  في مٗغى بقاعتها ألخ٩ام الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت  ،وطل٪ ،(11/1/1961)الىمؿا/بًُالُا بخاٍع

ب في بوكاء خ٣ى١ والتزاماث  ،ب٣ىلها ،لخ٣ى١ الاوؿان بإن "الضو٫ بةبغامها لالجٟا٢ُت لم جٚغ

ول٨جها ٖؼمذ ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ و٢ُم مجلـ  ... ٗاملت باإلاشلمخ٣ابلت زايٗت إلابضؤ اإلا

لى بوكاء هٓام ٖام ؤوعوبي للضًم٣غاَُاث  ؤوعوبا اإلاىهىم ٖلحها في الىٓام اإلايص ئ له، ٖو

ت وؾُاصة ال٣اهىن".   ألاوعوبُت نُاهت إلعثها اإلاكتر٥ في الخ٣الُض الؿُاؾُت والخٍغ

غاٝ اإلاخٗا٢ضة بم٣خط ى الاجٟا٢ُت  ؤن "التزاماث الضو٫  ،وؤياٞذ في الخ٨م طاجه ألَا

هي في ألاؾاؽ طاث َاب٘ مىيىعي، وهي تهضٝ في الخ٣ُ٣ت بلى خماًت الخ٣ى١ ألاؾاؾُت 

لؤلٞغاص في مىاظهت ٖؿ٠ الضو٫ وجضزالتها ؤ٦ثر مما حؿعى بلى بوكاء خ٣ى١ شخهُت ؤو 

 .1مخ٣ابلت بحن ألاٞغاص اإلاخٗا٢ضة"

ا ٖلى صخ َغ ا ألخ٩ام الاجٟا٢ُتو٢ض اؾدىضث اللجىت في جبًر ٖلى خ٣ُ٣ت  ،ت جٟؿحَر

مخٗا٢ضة جىته٪  ،حؿخُُ٘ ج٣ضًم ق٩ىي يض ؤي صولت َٝغ ،ؤن ؤًت صولت َٝغ في الاجٟا٢ُت

ؾىاء ؤ٧ان مً  ،بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاخًغع مً َظا الاهتها٥ ،ألاخ٩ام الىاعصة في الاجٟا٢ُت

اًا صولت ؤظىبُت، وجإؾِؿ ،مىاَجي الضولت اإلاىته٨ت ًد٤ للضولت  ،ا ٖلى طل٪ؤو ٧ان مً ٖع

 ،باؾم الىٓام الٗام ألاوعوبي ،يض الضولت اإلاىته٨ت ،ؤن ج٣ضم ق٩ىي ؤو ٍٖغًت ،الكا٦ُت

 .2ؤو مهالخها الصخهُت ،ولِـ صٞاٖا ًٖ خ٣ى٢ها الخانت

ُت لخ٣ى١ الاوؿان ،وظاء الخإ٦ُض ؤًًا مً ٢بل اإلاد٨مت  ،ٖلى الهٟت اإلاىيٖى

٨ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ش  ،ؾدكاعي في عؤحها الا  ،ألامٍغ وطل٪،  ،1983ؾبخمبر  24الهاصع بخاٍع

ا للماصة  ٨ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان 64ٖىض جٟؿحَر اجٟا٢ُاث "إن ب ،ب٣ىلها ،مً الاجٟا٢ُت ألامٍغ

التي ٣ًهض بها جباص٫  ،خ٣ى١ ؤلاوؿان لِؿذ مً ٢بُل اإلاٗاَضاث الجماُٖت الخ٣لُضًت

ًاء ،خ٣ى١ والتزاماث مً اجٟا٢ُت  ،20في اإلااصة  ،ظ٧ىع ٖلى الىدى اإلا ،ٖلى ٖاج٤ الضو٫ ألٖا

ضٝ َظٍ اإلاٗاَضاث ًىهٝغ بلى خماًت خ٣ى١  ،ُِٞىا بكإن اإلاٗاَضاث، بل بن مىيٕى َو

بهٝغ الىٓغ ًٖ ظيؿِخه، في مىاظهت الضولت التي ًسً٘ لىالًتها، ؤو ؤًت  ،ؤؾاؾُت للٟغص

 ،ى١ ؤلاوؿانَٝغ في اإلاٗاَضة، وباهًمام الضو٫ بلى اإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت بد٣ ،صولت ؤزغي 

                                                           
، اؼبرجع السابق، د. ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف، اغبقوؽ احملمية، اعبزء الثاين، ؿبمد يوس  علواف - 1
 .  34ص 

 .35ك 34 ص ،اؼبرجع نفسو- 2



 

21 

التزاماث مكتر٦ت ججاٍ ٧ل  ،جخدمل بم٣خًاٍ ،ج٩ىن ٢ض ٢بلذ الخًٕى لىٓام ٢اهىوي

 .1ولِـ مجغص التزاماث في ٖال٢تها بضو٫ ؤزغي" ،ألاٞغاص الخايٗحن لىالًتها

اع ع٢م  ،في حٗل٣ُها الٗام ،اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان ،ولم جسغط ًٖ َظا ؤلَا

 ،لى ؤخ٩ام الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُتٖ ،بسهىم جدٟٓاث الضو٫  ،24

بخإ٦ُضَا بإهه باليؿبت للمٗاَضاث التي حك٩ل مجغص جباصالث لاللتزاماث بحن الضو٫، ٞةهه 

ٌؿمذ لها بإن جخدٟٔ ُٞما بُجها ٖلى جُب٤ُ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام، ؤما باليؿبت 

ٗىن للىالًت ال٣ًاثُت للضو٫ هي في نالر مً ًسًوالتي  ،إلاٗاَضاث خ٣ى١ ؤلاوؿان

غاٝ في الٗهض، واهُال٢ا مً ؤخ٩ام الٗهض بمشابت ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي حٗض التي  ،ألَا

َظٍ ألاخ٩ام ؤن ج٩ىن  ،ال ًجىػ  ، ٞةههبطا ٧ان لها َاب٘ ال٣ىاٖض ال٣ُُٗت ،الٗغفي، زانت

 للخدٟٓاث
ً
ا  .2مىيٖى

جيص ئ التزاماث  ،وؿانٞةن الاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الا ،لى طل٪جإؾِؿا ٖو 

ُت ٖلى الضو٫ اإلاىًمت لهظٍ الاجٟا٢ُاث  ،ألن الخ٣ى١ الىاعصة في َظٍ الاجٟا٢ُاث ؛مىيٖى

ظا ما ؤ٦ضٍ ٧ل مً مُشا١ ألامم 3َى بوؿاهُتهم ،بىاء ٖلى يابِ واخض ،جمىذ لؤلٞغاص ، َو

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان ،اإلاخدضة في  ،هغاَا التي ؾٝى ،واله٩ى٥ الضولُت ألازغي  ،وؤلٖا

 َظا البدض.

 :زاهُا: الففت اإلاىلىغُت لحلىق ؤلاوعان في مُثاق ألامم اإلاخدذة

ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان في مُشا١ ألامم اإلاخدضة، في ٦شحر مً  بغػث ٨ٞغة الهٟت اإلاىيٖى

مً ظهت، وبؾباٙ  ،َى بُٖاء الهٟت الٗاإلاُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،اإلاىاًَ، والهضٝ مً طل٪
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، ؾىاء مً ٢بل الهُئاث الضولُت مً ظهت زاهُت ،لخماًتها ،م الضوليٖلحها بٗض طل٪ ؤلالؼا

اإلايكإة لهظا الٛغى، ؤم مً ٢بل الضو٫. ٣ٞض ظاءث صًباظت اإلاُشا١ لخٗلً بإن قٗىب ألامم 

بًماجها: "بالخ٣ى١ ألاؾاؾُت لئلوؿان وب٨غامت الٟغص و٢ضٍع بما  ،اإلاخدضة جا٦ض مً ظضًض

ا و٦ ت". وج٠ًُ الضًباظتللغظا٫ واليؿاء وألامم نٛحَر ا مً خ٣ى١ مدؿاٍو ٖلى ٖؼم  ،بحَر

٘ مؿخىي الخُاة في  ،قٗىب ألامم اإلاخدضة ٖلى ؤن "جضٞ٘ بالغقي الاظخماعي ٢ضما، وؤن جٞغ

ت ؤٞسر".   ظى مً الخٍغ

هي خ٣ى١ ؤلاوؿان، خُض ههذ اإلااصة  ،ومً بحن ألاَضاٝ التي ويٗتها ألامم اإلاخدضة

الٗال٢اث الىصًت بحن ألامم ٖلى ؤؾاؽ اإلابضؤ الظي  "بهماء ،بإن مً ؤَضاٝ اإلاىٓمت ،½

ا، و٦ظل٪ اجساط  غ مهحَر ت في الخ٣ى١ بحن الكٗىب وبإن ٩ًىن ل٩ل مجها ج٣ٍغ ٣ًط ي بالدؿٍى

ؼ الؿلم الٗام". وج٠ًُ اإلااصة  بإن مً جل٪ ألاَضاٝ  1/3الخضابحر ألازغي اإلاالثمت لخٍٗؼ

ت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت "جد٤ُ٣ الخٗاون الضولي ٖلى خل اإلاؿاثل طاث الهبٛ

اث ألاؾاؾُت للىاؽ ظمُٗا والدصجُ٘  ؼ اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ لى حٍٗؼ وؤلاوؿاهُت ٖو

٤ بحن الغظا٫ واليؿاء".  ٖلى طل٪ بال جمُحز بؿبب الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً وال جٍٟغ

بت في ،لخٗلً ،مً اإلاُشا١ 55ظاءث اإلااصة  ،مً ؤظل طل٪ تهُئت صواعي  ٖلى ؤهه "ٚع

حن ل٣ُام ٖال٢اث ؾلمُت وصًت بحن ألامم ماؾؿت ٖلى اخترام  اَُت الًغوٍع الاؾخ٣غاع والٞغ

غ  ت في الخ٣ى١ بحن الكٗىب وبإن ٩ًىن ل٩ل مجها ج٣ٍغ اإلابضؤ الظي ٣ًط ي للكٗىب بالدؿٍى

ا، حٗمل ألامم ٖلى:  مهحَر

اث ألاؾاؾُت  للجمُ٘ بال جمُحز ط( ؤن ٌكُ٘ في الٗالم اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ

٤ بحن الغظا٫ واليؿاء، ومغاٖاة جل٪ الخ٣ى١  بؿبب الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً، وال جٍٟغ

اث ٞٗال".  والخٍغ

بإن ظمُ٘ ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة ًخٗهضون "بإن ٣ًىمىا  ،لخبحن 56وجإحي اإلااصة 

ض مىٟغصًً ؤو مكتر٦حن بما ًجب ٖلحهم مً ٖمل بالخٗاون م٘ الهُئت إلصعا٥ اإلا٣ان

ظا الىو ظض واضر، بط ًخًمً التزاماث  اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة الخامؿت والخمؿحن". َو

ظا ًدبحن مً زال٫ ألالٟاّ  اجه ألاؾاؾُت، َو ٢اهىهُت مً ؤظل اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

اإلاؿخسضمت مشل "ًخٗهض"، "ؤن ٣ًىمىا مىٟغصًً ؤو مكتر٦حن بما ًجب ٖلحهم مً ٖمل "، 

 إلاىهىم ٖلحها في اإلااصة الخامؿت والخمؿحن"."إلصعا٥ اإلا٣انض ا
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إلاجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي بإن ٣ًىم بخ٣ضًم "جىنُاث ا 62/2و٢ض مىدذ اإلااصة 

اث ألاؾاؾُت ومغاٖاتها".  ُٞما ًسو بقاٖت اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان في بَاع هٓام  76و ٦73ما ؤن اإلااصجحن  جًمىخا ههىنا جخٗل٤ بخٍٗؼ

 لىناًت اإلاُب٤ ٖلى ألا٢الُم ٚحر اإلاخمخٗت بالخ٨م الظاحي.ا

ت ،والخ٣ُ٣ت ، ؾإع بلى 1ؤن مُشا١ ألامم اإلاخدضة باٖخباٍع مً الاجٟا٢ُاث الكاٖع

ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٦ما عؤًىا، ختى ٌُٗحها بٗضا ٖاإلاُا، حؿخىظب  ،بيٟاء الهٟت اإلاىيٖى

 بٗضَا خماًت ٖاإلاُت. 

٤ بلى ال٣ى٫ و٢ض ازخل٠ ال٣ٟهاء في ال٣ُم ن ب ،ت ال٣اهىهُت للمُشا١، ٞظَب ٍٞغ

ٌُ  ،لِؿذ لها ٢ُمت ٢اهىهُت، اؾدىاصا بلى ؤن َظا ألازحر ،ههىم اإلاُشا١ ولم ًدضص  ،ٝٗغّ لم 

ٞةن ههىم اإلاُشا١  ،خ٣ى١ ؤلاوؿان التي هو ٖلحها، ولم ًىو ٖلى آلُاث خماًتها، وبالخالي

                                                           
تعّرؼ اؼبعاىدات الشارعة أك "الصانعة للقانوف" بأهنا "اتفاؽ دكرل يرـب بُت دكلتُت أك أكثر، أك بُت األشخاص القانونية الدكلية - 1

". كقد فّرؽ بعض الفقهاء بُت االتفاقيات الشارعة كبُت االتفاقيات العقدية، فقالوا بأف األخرل، كربكمو قواعد القانوف الدكرل
األكذل يتعدد فيها األطراؼ كتقـو بوضع قواعد قانونية ذات صبغة عامة، كىو نفس ما يقصد من التشريع الدكرل، كىي بذلك 

ديكن مقارنتها بالتشريعات يف القانوف الداخلي كىي تلـز حىت  تستهدؼ تنظيم اؼبراكز القانونية اؼبشًتكة بُت كافة الدكؿ، كمن شبة
، عهد عصبة األمم، ميثاؽ 1907ك 1899الدكؿ غَت األطراؼ فيها، كمن أمثلة اؼبعاىدات الشارعة اتفاقيات الىام اؼبربمة عاـ 

 . 1966ية كالثقافية لعاـ األمم اؼبتحدة، العهدين الدكليُت للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماع
ف كبالتارل فإف اؼبعاىدات الشارعة زبرج من مبدأ نسبية آثار اؼبعاىدات اؼبعركؼ يف القانوف الدكرل، كيلتـز هبا كافة اهجمتمع الدكرل أل

 نصت على أنو من اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات اليت 38قواعدىا أصبحت من القانوف الدكرل العريف، كىو ما أكدت عليو اؼبادة 
ال يوجد نص حيوؿ دكف ربويل معاىدة إذل قاعدة ملزمة لدكلة غَت طرؼ فيها إذا أصبحت قاعدة عرفية. أما االتفاقيات العقدية 
فيقتصر أثرىا على تقرير حقوؽ كالتزامات متبادلة بُت الدكؿ، كتقـو بتنظيم اؼبراكز اػباصة للدكؿ اؼبتعاقدة، كبالتارل ال تعٍت ىذه 

اقيات اهجمتمع الدكرل يف صبلتو، كمن أمثلتها االتفاقيات التجارية، كغَتىا. أنظر يف ذلك جعفر عبد السالـ، دكر اؼبعاىدات االتف
، اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدكرل، 1971، اهجملد السابع كالعشركف، اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرلالشارعة يف العالقات الدكلية، 

   . 66ك 65القاىرة، ص 
، اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدكرل، اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرلعزالدين فودة، الدكر التشريعي للمعاىدات يف القانوف الدكرل، -

 . 127ك 126، ص 1971القاىرة، 
كؿ، البحرين، ص ، اهجملد الثاين، العدد األؾبلة اغبقوؽـبلد الطركانة، آثار اؼبعاىدات يف ضوء قواعد كمبادئ القانوف الدكرل، -

431   . 
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ؤجها ال جٟغى ٖلى الضو٫ واظباث ٢اهىهُت و  ،جً٘ مٗاًحر وؤَضاٞا ،اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان

 . 1بةٖما٫ َظٍ الخ٣ى١ 

م ٧ل ما ٢ُل ًٖ َظا اإلاُشا١ بإهه لم ٌٗضص خ٣ى١ الاوؿان ولم ًيص ئ لها  ،ل٨ً ٚع

لالٖتراٝ الضولي بةلؼامُت خماًت خ٣ى١  ،بال ؤهه ٌٗض البضاًت الخ٣ُ٣ُت ،آلُاث لخماًتها

ى ما ظاء نغا ،الاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الضولي بإهه "بطا حٗاعيذ  ،103في اإلااصة  ،ختَو

٣ا ألخ٩ام َظا اإلاُشا١ م٘ ؤي التزام آزغ  الالتزاماث التي ًغجبِ بها ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة ٞو

ٞالٗبرة بالتزاماتهم اإلاترجبت ٖلى َظا اإلاُشا١" ومً بحن التزاماث الضو٫ اإلاترجبت  ،ًغجبُىن به

تها، وؤي بزال٫ بها ؤو اهتها٥ لها ٌٗض تهضًضا ، جإحي خ٣ى١ الاوؿان في م٣ضم2ٖلى َظا اإلاُشا١

 . 3لؤلمً والؿلم الضولُحن ٌؿخضعي جضزل مجلـ ألامً بمىظب الٟهل الؿاب٘ مً اإلاُشا١

زالثا: الففت اإلاىلىغُت لحلىق ؤلاوعان في ؤلاغالن الػاإلاي لحلىق 

 ؤلاوعان

ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ضة، بل ٖىض مُشا١ ألامم اإلاخد ،لم ج٠٣ ٨ٞغة الهٟت اإلاىيٖى

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، خُض خمل في َُاجه الٗضًض مً اإلاباصت التي  ،حٗضجه بلى ؤلٖا

ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،٧اهذ اإلامهضة لؼام ال٣اهىوي وبالخالي ؤلا ،ل٨ٟغة الهٟت اإلاىيٖى

ٖلى "...ؤن مً الًغوعي ؤن ًخىلى ال٣اهىن خماًت  ،، ٞمجها ما وعص في الضًباظتاَل٣ىاٖض

 ؿان ل٨ُال ًًُغ اإلاغء آزغ ألامغ بلى الخمغص ٖلى الاؾدبضاص و الٓلم..".خ٣ى١ ؤلاو

ظٍ ال٣ٟغة بن صلذ ٖلى ش يء تراٝ الٗالمي بىظىب اخترام  ،َو ٞةجها جض٫ ٖلى الٖا

اجه وخ٣ى٢ه، وججؿُض طل٪ ،الضو٫ لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٤ ال٣اهىن. زم  ،وخماًت خٍغ ًٖ ٍَغ

٢ض ؤ٦ضث بًماجها بد٣ى١  ،ب ألامم اإلاخدضةوهي جظ٦حر بإن قٗى  ،ظاءث ال٣ٟغة التي جلحها

ت،  ،وب٨غامت الٟغص و٢ضٍع ،ؤلاوؿان ألاؾاؾُت وبما للغظا٫ واليؿاء مً خ٣ى١ مدؿاٍو

اث  ،وحٗهضث بالخٗاون م٘ ألامم اإلاخدضة ٖلى يمان اَغاص مغاٖاة خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ

 ألاؾاؾُت واخترامها.
                                                           

 .127عبد الرحيم ؿبمد الكاش ، اؼبرجع السابق، ص  - 1
جاء يف تصريح رئيس اعبزائر دبناسبة انضمامها إذل ميثاؽ األمم اؼبتحدة - 2 « j’ai l’honneur au nom du Gouvernement 

de l’Algérie et en ma qualité de chef du Gouvernement de la République Algérienne démocratique et 

populaire de déclarer que l’Algérie accepte les obligations de la Charte des Nations Unies et 

s’engage solennellement à les remplir. 

Alger, le 30 septembre 1962 ».  https://treaties.un.org  .date de Consultation le 04/12/2018.   
 من ميثاؽ األمم اؼبتحدة. 51إذل  39راجع اؼبواد - 3
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الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان التي حٗخبر خ٣ى٢ا  ،ًض مً الخ٣ى١ هو ٖلى الٗض ،وؤلٖا

ُت والخ٤ في ٖضم  ،، وهي الخ٤ في الخُاة1، وب٣ٟضَا ٣ًٟض نٟت ؤلاوؿانطاث نٟت مىيٖى

ضم اؾتر٢ا١ واؾخٗباص ؤي شخو، والخ٤ في اإلاؿاواة، والخ٤ في  الخٗغى للخٗظًب، ٖو

لحها اللجىء بلى ال٣ًاء...بلخ، وهي ٦ما هغي مً ؤَم الخ٣ى١، ظاء الخىهُو ال٣اهىوي ٖ

ظا ما  ظؼءا مً ال٣اهىن الضولي الٗغفي، ،، و٢ض ٚضث َظٍ الخ٣ى١ 2ل٨ُكٟها ال لُيكئها َو

٨ُحن في الؿٟاعة  ،في ٢غاع لها ،نغخذ به مد٨مت الٗض٫ الضولُت اثً ألامٍغ ًسو خبـ الَغ

اتهم وويٗهم ؤقاعث،ؤلاًغاهُت، ٖىضما  ض ألاٞغاص مً خٍغ في ْغوٝ ٚحر الث٣ت ٌٗض  ،بإن ججٍغ

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٘ ما ظاء في مُشا١ ألامم اإلاخدضةحٗاعيا م  . 3وؤلٖا

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٗض بنضاع ؤلٖا ش الخ٣ُ٣ي لخ٣ى١  ،وَُ بضاًت الخاٍع

له لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٞدؿب، ُؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الضولي، ٦ما ؤن ؤَمُخه ال ج٨مً في جٟه

ش، خ٣ى١ ؤلاوؿان مً  مؿخ٨مال بظل٪ مُشا١ ألامم اإلاخدضة، بل في بزغاظه ؤو٫ مغة في الخاٍع

الن الٗالمي ٢ض ؾاَم في جضُٖم  ،اإلاجا٫ الضازلي بلى الاَخمام الٗالمي. ومً زمت ٩ًىن ؤلٖا

وجسً٘ للمجا٫  ،بإن خ٣ى١ ؤلاوؿان جسغط مً الىُا١ الضازلي اإلادّٟى :ال٨ٟغة ال٣اثلت

 .4اإلاخدضة بٗمل ما في َظا الكإن الضولي، م٘ ما ًىجغ ٖىه مً بم٩اهُت ٢ُام مىٓمت ألامم

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،صخُذ مً ٖضمه،  ،ؤن ال٣ٟهاء ازخلٟىا في بلؼامُت ؤلٖا

، ل٨ً الٗمل الضولي 1ولِـ ٖلى ق٩ل اجٟا٢ُت ،5بلى ؤهه ٢ض نضع ٖلى ق٩ل جىنُت ااؾدىاص

                                                           
1
 L’organisation des Nation Unies précisait, à l’occasion du quarantième anniversaire de la déclaration 

des droits de l’homme, que : « les droits de l’homme sont ceux qui appartiennent en propre à la nature 

humaine et sans lesquels on ne peut vivre en tant qu’être humain. Ils reposent sur l’exigence de plus en 

plus affirmée de l’homme de voir respecter et protéger la dignité et la valeur inhérentes à chaque être 

humain ».  Cité par Placide MABAKA, l’incorporation de la convention européenne des droits de 

l’homme dans l’ordre juridique Britannique. Revue trimestrielle du droit de l’homme,  Vol. 12, 

Numéro 1, année 2000, p 16.
     

2
-les droits de l’homme sont, en effet, des droits intrinsèques à l’être humain. Ils constituent l’essence 

même de l’existence de l’homme. Placide MABAKA, Op.cit, p 16.    
3
 Placide MABAKA, Op.cit, p 17. 

 . 272، ص 1978، سنة 6، العدد اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرلإبراىيم على بدكم الشيخ، حقوؽ اإلنساف،  - 4
 الثقافة دار األكؿ، اعبزء الرقابة، ككسائل اؼبصادر اإلنساف، غبقوؽ الدكرل القانوف ى،اؼبوس خليل ؿبمد علواف، يوس  ؿبمد  -
 .       106 ص ،2005 األردف، عماف، كالتوزيع، للنش
 .25،  ص 1985عزت سعد الربعي، ضباية حقوؽ االنساف يف ظل التنظيم اإلقليمي، دكف ذكر دار النشر،  - 

Giuseppe SPERDUTI, la personne humaine et le droit international. In : Annuaire français de droit 

international, volume 7, 1961. pp 152 et ss. 
5
 -De nombreuses résolutions relatives aux droits de l’homme ont été promulguées sous l’égide de 

l’Assemblée générale des Nations unis. Certaines déclarations ont procédé et servi de base à des textes 

revêtant un caractère obligatoire. Emmanuel DECAUX, les droits fondamentaux en droit international, 

AJDA 1998, spécial du 20 juillet-20 aout, p 66. Cité par Carine LAURENT-BOUTOT, op. cit, p 21. 
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الن، ٞمً هاخُت ٫ وويٗخه في جبيخه صؾاجحر مٗٓم الضو  ،ؤزبذ ال٣ُمت ال٣اهىهُت لهظا ؤلٖا

لدؿخلهم مىه  ،، ومً هاخُت زاهُت، ا٦دؿب نٟت الضؾخىع الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان2نلبها

مسخل٠  ،ولخٗخمضٍ ؤًًا ،الٗضًض مً ؤخ٩امها ،اإلاىاز٤ُ الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان

واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت اليكُت في  ،ؤلا٢لُمُتالٗاإلاُت و ،اإلاىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت

ىُت مجا٫ ٦غ٦حزة ؤؾاؾُت ٣ًىم ٖلحها هٓامها  ،مجها ؤم الضولُت ،خ٣ى١ ؤلاوؿان، ؾىاء الَى

ظا اؾدىاصا ،ألاؾاس ي ؤن الخ٣ى١ الىاعصة  ،بلى خ٣ُ٣ت ؤؾاؾُت ،ولدؿخلهم مىه نالخُاتها، َو

ُت  .3ُٞه هي خ٣ى١ طاث نٟت مىيٖى

الن ٖضم ٢ىاٖت  َى  ،وجًُٟله ٖلى ؤؾلىب اإلاٗاَضة الضولُت ،و٢ض جم اللجىء بلى ؤلٖا

في  ،جخًمً التزاماث مدضصة ومباقغة ،ال٣َبى٫ بالتزام باجٟا٢ُت صولُت ،ٚالبُت الضو٫ آهظا٥

الن ،، بال ؤن طل٪4مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان ً مً ؤن ٌك٩ل ؤلٖا
ّ
ت  ،م٨ الخُىة ألاولى إلاجمٖى

، ٣ٞض ؤخالذ م٣ضماث ٧ل مً الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان 5اجٟا٢ُاث ملؼمت ٢اهىها

والخ٣ى١  ،، والٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت1950لٗام 

٨ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان لٗام 1966اإلاضهُت والؿُاؾُت لٗام  ، واإلاُشا١ 1969، والاجٟا٢ُت ألامٍغ

٣ي لخ٣ى١ ؤلاوؿان والكٗىب لٗام  ، واإلاُشا١ الٗغبي لخ٣ى١ ؤلاوؿان لٗام 1981ألاٍٞغ

الن1994  الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان. ، بلى ؤلٖا
                                                                                                                                                                                     

تل  اإلعالف عن التوصية من حيث أف اإلعالف يؤكد مبادئ قانونية قائمة، أك ينش  قواعد قانونية جديدة، كيتفق الفقو يف خي- 1
أف مثل ىذه القواعد ملزمة على األقل على اعتبار أنو قانوف لُت. جعفر عبد السالـ، تطور النظاـ القانوين غبقوؽ االنساف يف 

 . 45، مصر، ص 1977، 43هجملة اؼبصرية للقانوف الدكرل، عدد إطار القانوف الدكرل العاـ، ا
كىو ما فعلتو كل من جيبويت كالصوماؿ كاليمن كموريتانيا، فقد أشارت دساتَت ىذه الدكؿ إذل اإلعالف العاؼبي غبقوؽ - 2

اؼبتحدة كاإلعالف العاؼبي يف اؼبادة السادسة منو أكد على العمل دبيثاؽ األمم  1992لعاـ  -مثال–اإلنساف. فالدستور اليمٍت
، فقد 1991غبقوؽ اإلنساف كميثاؽ جامعة الدكؿ العربية قواعد القانوف الدكرل اؼبعًتؼ هبا بصورة عامة. أما دستور موريتانيا لعاـ 

و إذل من 11قد أحاؿ صراحة يف اؼبادة  1963أشار ىو اآلخر إذل اإلعالف يف ديباجتو. دكف أف ننسى بأف الدستور اعبزائرم لعاـ 
 اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف.

، عدد اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرلجعفر عبد السالـ،  تطور النظاـ القانوين غبقوؽ اإلنساف يف إطار القانوف الدكرل العاـ،  - 3
 . 45، مصر، ص 1977، 43
 .63، ص مرجع سابق، حبيب خداش، اعبزائر كاؼبواثيق الدكلية غبقوؽ اإلنساف -
 كما بعدىا. 36، ص 1999أضبد كائل عالـ، االتفاقيات الدكلية غبقوؽ االنساف، دار الكتب اؼبصرية، مصر،  - 4

5
-Madame Eleanor Roosevelt avait déclarée devant la troisième commission de l’Assemblée générale 

que : « la déclaration des droits de l’homme n’est qu’une première étape dans l’établissement du 

programme relatif aux droits de l’homme prévu dans la Charte ; il est essentiel que la publication de la 

déclaration soit immédiatement suivie de celle d’un pacte des droits de l’homme, rédigé sous forme de 

traité et comportant des clauses d’application ». Cité par  Marc GAMBARZA, op.cit, p 50. 

-voir aussi Marie ROTA, op.cit, p 64.       
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دت ؤقاعث ،ٞاالجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  ،مباقغة في صًباظتها بهىعة نٍغ

الىاعصة في  ،حؿعى هدى الخىُٟظ الجماعي لبٌٗ الخ٣ى١  ،بلى ؤن خ٩ىماث الضو٫ ألاوعوبُت

الن الٗالمي  ،ن للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞتان الضولُا، ؤما الٗهض1ؤلٖا

ب٢غاع الخ٣ى١ الىاعصة ٞحهما بلى ٖلى  ،٣ٞض اؾدىضا في صًباظتهما ،والخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

الن مشل  ،. وزمت اجٟا٢ُاث صولُت ؤزغي 2ال٨غامت اإلاخإنلت في ؤلاوؿان واؾدىاصا بلى ؤلٖا

ظمُ٘ ٖلى واجٟا٢ُت ال٣ًاء  ،3الاجٟا٢ُت الضولُت لل٣ًاء ٖلى ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز الٗىهغي 

الن 5واجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل ،4الخمُحز يض اإلاغؤة ؤهىإ ، حٗؼػ مًمىن الخماًت اإلا٣غعة في ؤلٖا

 الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان. 

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ختى وبن لم ٨ًً ٖلى ق٩ل اجٟا٢ُت بال  ،6بطن، ٞةن ؤلٖا

والتي  ،اؾدىاصا بلى الخ٣ى١ الىاعصة ُٞه ،ؤزال٢ُت و٢اهىهُت ،ؤهه ٢ض ا٦دؿب ٢ىة بلؼامُت

ؤًت صولت ٖلى اإلاجاَغة  ئ وال ججغ  ،اإلالؼم ل٩ل الضو٫  ،باجذ مً ال٣اهىن الضولي الٗغفي

في "٢ًُت  1971الهاصعة في الٗام  ،في ٞخىاَا ،باهتها٦ها. و٢ض ؤ٢غث مد٨مت الٗض٫ الضولُت

                                                           
جاء يف ديباجة االتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف "اغبكومات اؼبوقعة أدناه، باعتبارىا أعضاء يف ؾبلس أكركبا، مراعاة منها - 1

ـ...فقد عقدت عزديتها ...على ازباذ اػبطوات األكذل كبو التنفيذ اعبماعي 1948قوؽ اإلنساف الصادر عاـ لإلعالف العاؼبي غب
 لبعض اغبقوؽ الواردة يف اإلعالف العاؼبي...". 

اؼ يف جاء يف ديباجة العهدين الدكليُت للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية "إف الدكؿ األطر - 2
العهد اغبارل، حيث أف االعًتاؼ بالكرامة اؼبتأصلة يف صبيع أعضاء األسرة الدكلية...استنادا إذل اإلعالف العاؼبي غبقوؽ 

 اإلنساف..." 
-أل  )د 2106االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم اعتمدت بقرار عن اعبمعية العامة ربت رقم - 3
من االتفاقية. كصدقت عليها  19حسب اؼبادة  04/01/1969كدخلت حيز النفاذ بتاريخ  21/12/1965( اؼبؤرخ يف 20

 .1967لعاـ  7، ج ر عدد 1966ديسمرب  15اؼبؤرخ يف  348-66اعبزائر دبوجب األمر رقم 
مؤرخ  24/180بقرار رقم  مت اعتمادىا من قبل اعبمعية العامة 1979اتفاقية القضاء على كل أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة لعاـ - 4
من االتفاقية. انضمت إليها اعبزائر  27/1حسب اؼبادة  03/09/1981، كدخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/12/1979يف 

 .1996لعاـ  06، ج ر عدد 1996جانفي  22اؼبؤرخ يف  51-96بتحفظ، دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 
كقد دخلت حيز النفاذ  20/11/1989مؤرخ يف  44/25لعامة رقم اعتمدت اتفاقية حقوؽ الطفل بقرار من اعبمعية ا- 5

من االتفاقية. صدقت عليها اعبزائر مع تصرحيات تفسَتية، دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم  49حسب اؼبادة 02/09/1990بتاريخ 
 .1992ديسمرب  23الصادرة يف  91، ج ر عدد 1992ديسمرب  19اؼبؤرخ يف  92-461

دئ قانونية قائمة، أك ينش   مبادئ قانونية جديدة. كيتفق الفقو على أف مثل ىذه القواعد ملزمة على األقل اإلعالف يؤكد مبا - 6
على اعتبار أهنا "قانوف لُت". كما يطلق مصطلح "اإلعالف" على صكوؾ دكلية ـبتلفة. غَت أف اإلعالنات ليست ملزمة قانونان. 

عناىا العاـ، أم أف تنش  التزامات على عاتق الدكؿ يف إطار القانوف الدكرل. كلكن ديكن كذلك لإلعالنات أف تكوف معاىدات دب
 .45، صاؼبرجع السابقاجع يف ذلك جعفر عبد السالـ، تطور النظاـ القانوين غبقوؽ اإلنساف يف إطار القانوف الدكرل العاـ، ر 
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الن، وبن ٧ان ٚحر ملؼم بىنٟه اجٟا٢ُت صولُت، بال ؤن ٢ىجه ؤلالؼامُت حي جإ ،هامُبُا" بإن "ؤلٖا

ا ،مً ٢بى٫ الضو٫ به يذ مىٓمت ألامم 1ص٫ ٖلُه جىاجغ الاؾخٗما٫" ،بىنٟه ٖٞغ ُّ . ٦ما ب

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿانحبمىاؾبت الظ٦غي الشامىت وألاعبٗ ،اإلاخدضة  ،ن مً بنضاع ؤلٖا

هي جل٪ الخ٣ى١ التي حؿخمض مً َبُٗت ؤلاوؿان وهي ملخه٣ت به،  ،بإن خ٣ى١ ؤلاوؿان

٘ الِٗل ٦ةوؿان، وهي حؿدىض بلى بلؼامُت خماًت واخترام خ٣ى٢ه و٢ُمه ال ٌؿخُُ ،وبضوجها

ا خ٣ى٢     .2ؤؾاؾُت اباٖخباَع

لػام  سابػا: الففت اإلاىلىغُت لحلىق ؤلاوعان في الػهذًً الذولُحن         

1966  

حٗخبر الخ٣ى١ اإلاىهىم ٖلحها في الٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ الا٢خهاصًت 

ت  1966لٗام  ،والخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والاظخماُٖت والش٣اُٞت خ٣ى٢ا ؤؾاؾُت ويغوٍع

حر مجؼ  ،وهي مخ٩املت ،لئلوؿان ختى وبن نضعث في وز٣ُخحن مؿخ٣لخحن، وعٚم ازخالٝ  ،ةؤٚو

ُت  الظي ٣ً٘ ٖلى الضو٫ اإلاهض٢ت ٖلحهما، بدُض ٣ً٘ ٖلى الضو٫ التزام  ،التزامؤلالؼام و هٖى

في  ،والتزام ؾلبي ،٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞتججاٍ الخ٣ى١ الا ،في ؤٚلبه ،اًجابي

 ،بال ؤن َبُٗت الخ٣ى١ الىاعصة في ٦ال الٗهضًً ،ججاٍ الخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ،همٗٓم

 التي ال ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان ؤن ٌِٗل بضوجها.  ،مً الخ٣ى١ ألاؾاؾُتفي مٗٓمها، حٗض 

 والعُاظُت  الحلىق اإلاػترف بها في الػهذ الذولي للحلىق اإلاذهُت-أ

اث مضهُت  ،خ٣ى٢ا ٞغصًت٦،3غؽ الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت وخٍغ

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،وؾُاؾُت ؤن  ،م٘ مالخٓت ،جم الخىهُو ٖلحها في ؤلٖا

جدضًضا وص٢ت. باإلياٞت بلى  ، وؤ٦ثر ٧اهذ ؤ٦ثر ويىخا ،الخ٣ى١ الىاعصة في الٗهض الضولي

                                                           
ة غبقوؽ االنساف، منشورات معهد راؤكؿ كالينربغ أضبد األشقر، االجتهادات القضائية العربية يف تطبيق االتفاقيات الدكلي- 1

 . 23غبقوؽ االنساف كالقانوف االنساين، عماف، ص 
2
 Placide MABAKA,  O.p, cit, pp 16 à 18.  

( اؼبؤرخ يف 21-أل  )د 2200اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة رقم - 3
اعتبارا ك  دكلة عليو. 35من العهد بعد تصديق  27، كفقا للمادة 1976، كدخل حيز النفاذ 1966كؿ/ديسمرب كانوف األ  16

دكلة. كطبس دكؿ أخرل دبا يف ذلك الواليات اؼبتحدة كقعت كلكن دل تصدؽ بعد  164فقد صدؽ على العهد  2015من عاـ 
 على العهد.

، زبصص القانوف اغبقوؽدنية كالسياسية يف القوانُت اعبزائرية، مذكرة ماجستَت يف زكرياء ربيع، مدل نفاذ العهد الدكرل للحقوؽ اؼب-
 .2010الدكرل غبقوؽ اإلنساف، كلية اغبقوؽ، جامعة حيي فارس، اؼبدية، 
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ـ الٗهض لخ٣ى١ ظم غ اإلاهحر، م٘ التزام الضو٫ باخترام ج٨َغ اُٖت، ٖلى عؤؾها الخ٤ في ج٣ٍغ

ضم خغمان ألاشخام اإلاىخمحن بلى ؤ٢لُاث  زيُت ؤو صًيُت ؤو لٛىٍت بالخمخ٘ بش٣اٞتهم بٖو

م ،الخانت ًاء  ،واإلاجاَغة بضًجهم وب٢امت قٗاثَغ ؤو اؾخسضام لٛتهم باالقترا٥ م٘ ألٖا

.ً  آلازٍغ

بٗضص مً الخ٣ى١ التي لم  ،٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُتالضولي للخ ٦ما ٌٗتٝر الٗهض

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، وهي ٖضم ظىاػ خبـ ؤي بوؿان إلاجغص عجٍؼ  ًىو ٖلحها ؤلٖا

اء بالتزام حٗا٢ضي )اإلااصة  تهم 11ًٖ الٞى (، وخ٤ ظمُ٘ ألاشخام اإلادغومحن مً خٍغ

(، وخ٤ ٧ل َٟل في 10اإلااصة بمٗاملت بوؿاهُت جدترم ال٨غامت ألانُلت في الصخو ؤلاوؿاوي )

لى الضولت صون جمُحز بإي ؾبب مً  لى اإلاجخم٘ ٖو ا٦دؿاب ظيؿُت وخ٣ه ٖلى ؤؾغجه ٖو

ضم ظىاػ ببٗاص 24ألاؾباب في اجساط جضابحر الخماًت التي ٌؿخىظبها مغ٦ٍؼ ال٣انغ )اإلااصة  (، ٖو

٣ا لل٣ اهىن، ما لم جخُلب ألاظىبي اإلا٣ُم بهٟت ٢اهىهُت في الضولت بال جىُٟظا ل٣غاع اجسظ ٞو

ا م٘ الؿماح له بخ٣ضًم ؤؾبابه يض َظا  جي ؤو ٚحَر ت جخٗل٤ باألمً الَى ؤؾباب ايُغاٍع

 (. 13ؤلابٗاص وفي ؤن ٌٗاص الىٓغ في ٢ًِخه بىاؾُت الؿلُت اإلاسخهت )اإلااصة 

ٞمىهىم ٖلحها للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، ؤما الخ٣ى١ الىاعصة في الٗهض الضولي 

(، والخ٤ في ٖضم الخٗغى للخٗظًب 6( مىه، وهي الخ٤ في الخُاة )اإلااصة 27-6في اإلاىاص )

واإلاٗاملت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو الخاَت بال٨غامت، ًٞال ٖلى ٖضم بزًإ ؤي ٞغص 

(، الخ٤ في ٖضم الخًٕى لالؾتر٢ا١ ؤو 7للخجاعب الُبُت ؤو الٗملُت صون عياٍ الخغ )اإلااصة 

ضم ظىاػ جى٠ُ٢ ؤخض (، خ٤ ال8ٟالٗبىصًت )اإلااصة  ت وفي ألامان ٖلى شخهه ٖو غص في الخٍغ

ؤو اٖخ٣اله حٗؿٟا، وخ٤ ٧ل شخو ٧ان ضخُت جى٠ُ٢ ؤو اٖخ٣ا٫ ٚحر ٢اهىوي في الخهى٫ 

ٌ )اإلااصة   (.9ٖلى حٍٗى

غاٝ ىظب الٗهض ٖلى الضو٫ ألَا تهم ظمُٗا ،ٍو مٗاملت  ،مٗاملت اإلادغومحن مً خٍغ

ً اإلاضاهحن، واإلاتهمحن ألاخضار ًٖ البالٛحن )اإلااصة بوؿاهُت، م٘ ٞهل ألاشخام اإلاتهمحن ٖ

اء بالتزام حٗا٢ضي )اإلااصة 10 (، 11(، ٦ما ًدٓغ الٗهض سجً ؤي بوؿان إلاجغص عجٍؼ ًٖ الٞى

ت مٛاصعة ؤي بلض،  ت ازخُاٍع م٩ان ب٢امخه، وبدٍغ ت الخى٣ل وبدٍغ ٗتٝر الٗهض ل٩ل ٞغص بدٍغ َو

دٓغ خغمان ؤي شخو حٗؿٟب (، 12ُا مً خ٤ الضزى٫ بلى بلضٍ )اإلااصة ما في طل٪ بلضٍ، ٍو

ضم ظىاػ ٞغى 14والخ٤ في مدا٦مت ٖاصلت )اإلااصة  مت وال ٣ٖىبت بال بىو ٖو (، ومبضؤ ال ظٍغ

ت اإلاٟٗى٫ في الى٢ذ الظي اعج٨بذ ُٞ  هؤًت ٣ٖىبت ج٩ىن ؤقض مً جل٪ التي ٧اهذ ؾاٍع
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مت )اإلااصة  تراٝ به ٦صخهُت ٢اهىه15الجٍغ (، وخغمت 16ُت )اإلااصة (، وخ٤ ٧ل بوؿان في الٖا

(، والخ٤ في الخ٨ٟحر في ال٨ٟغ والىظضان والضًً )اإلااصة 17الخضزل في الخُاة الخانت )اإلااصة 

ت 21(، والخ٤ في الخجم٘ الؿلمي )اإلااصة 19(، والخ٤ في الخٗبحر )اإلااصة 18 (، والخ٤ في خٍغ

٘ والضولت والخ٤ في (، وخ٤ ألاؾغة في الخمخ٘ بدماًت اإلاجخم22ج٩ىًٍ الجمُٗاث )اإلااصة 

ىض  الؼواط م٘ اإلاؿاواة بحن الؼوظحن في الخ٣ى١ والىاظباث لضي الؼواط وؤزىاء ٢ُامه ٖو

لى الضولت في اجساط جضابحر 23اهدالله )اإلااصة  لى اإلاجخم٘ ٖو (، وخ٤ الُٟل ٖلى ؤؾغجه ٖو

الٗامت (، وخ٤ ٧ل مىاًَ في بصاعة الكاون 24الخماًت التي ٣ًخًحها ل٩ىهه ٢انغا )اإلااصة 

ً )اإلااصة  لى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ آلازٍغ اث٠ الٗامت لبلضٍ صون جمُحز ٖو (، وؤزحرا 25وج٣لض الْى

ضم الخمُحز )اإلااصة   (.  26الخ٤ في اإلاؿاواة ٖو

الحلىق اإلاػترف بها في الػهذ الذولي للحلىق الاكخفادًت والاحخماغُت -ب

 والثلافُت

ت مً الخ٣ى١ اإلاخمشلت في (، والخ٤ في 6: الخ٤ في الٗمل )اإلااصة اٖتٝر الٗهض بمجمٖى

(، والخ٤ في ج٩ىًٍ الى٣اباث وفي الاهًمام بلحها 7الخمخ٘ بكغوٍ ٖاصلت ومغيُت )اإلااصة 

ت )والخ٤ في ؤلايغاب )اإلااصة  (، والخ٤ في الًمان الاظخماعي بما في طل٪ الخإمُىاث 8بدٍغ

(، وخ٤ ٧ل شخو في مؿخىي 10(، وخ٤ الٗاثلت في الخماًت )اإلااصة 9الاظخماُٖت )اإلااصة 

(، وخ٤ ٧ل 11مِٗص ي ٧اٝ وألؾغجه، بما في طل٪ الٛظاء اإلاىاؾب واإلالبـ واإلاؿ٨ً )اإلااصة 

(، وخ٤ ٧ل ٞغص في 12بوؿان في الخمخ٘ بإٖلى مؿخىي مً الصخت البضهُت وال٣ٗلُت )اإلااصة 

 (.15و 14، 13 صالتربُت والخٗلُم والخُاة الش٣اُٞت ومىاٞ٘ الخ٣ضم الٗلمي )اإلاىا

الذولُت ألاخشي الفادسة غً خامعا: الففت اإلاىلىغُت في الاجفاكُاث       

 اإلاخدذةألامم 

وهي الاجٟا٢ُت الضولُت  ،ؾدىهب صعاؾدىا َظٍ ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت ألاؾاؾُت

لل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز الٗىهغي، والاجٟا٢ُت الضولُت لل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ 

حٍر مً يغوب اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت الخمُحز يض اإلا غؤة، واجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب ٚو

ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت، والاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل، ألن َلباث ألاٞغاص 

ًىهب ؤؾاؾا ٖلحها باإلياٞت َبٗا للٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

 ُاؾُت. والش٣اُٞت والخ٣ى١ اإلاضهُت والؿ
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 الاجفاكُت الذولُت لللماء غلى حمُؼ أؼيال الخمُحز -أ

ههذ الاجٟا٢ُت ٖلى مى٘ وبػالت ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز ؤو الاؾخصىاء ؤو الخ٣ُُض ؤو 

الخًُٟل ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ ؤو اللىن ؤو اليؿب، ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو ؤلازجي، ؤو طل٪ 

تراٝ  غ٢لت الٖا اث ألاؾاؾُت، ؤو ٖغ٢لت  د٣ى١ بالظي ًغمي بلى حُُٗل ٖو الاوؿان والخٍغ

الخمخ٘ بها ؤو مماعؾتها ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة في ظمُ٘ اإلاُاصًً، ٦ما جدض َظٍ الاجٟا٢ُت ٧ل 

غاٝ ٞحها ٖلى الٗمل ب٩ل الىؾاثل اإلاىاؾبت وصون جإزحر ٖلى بػالت ٧ل ؤق٩ا٫  الضو٫ ألَا

ؼ الخٟاَم بحن ظمُ٘ ألاظىا  . 1ؽالخمُحز الٗىهغي والٗمل ٖلى حٍٗؼ

خطر مً زال٫ الخ٣ى١ الىاعصة في َظٍ الاجٟا٢ُت ًخٗحن  ،بإن ألاخ٩ام الىاعصة ٞحها ،ٍو

٦ما ٣ً٘ ٖلى الضو٫ التزام بخد٤ُ٣ هدُجت ججاٍ الخ٣ى١ الىاعصة  ،ٖلى الضو٫ جد٣ُ٣ها ٞىعا

 ٞحها. 

 الاجفاكُت الذولُت لللماء غلى حمُؼ أؼيال الخمُحز لذ اإلاشأة -ب

ًخم ٖلى ؤؾاؽ  ،ؤو اؾدبٗاص ؤو ؤي ج٣ُُض ،بلى مى٘ ؤًت جٟغ٢ت ،تتهضٝ َظٍ الاجٟا٢ُ     

٩ىن مً آزاٍع ،الجيـ حن ؤو  ،ؤو ؤٚغايه ،ٍو تراٝ للمغؤة بد٣ى١ الاوؿان بجَى خباٍ الٖا

اث ألاؾاؾُت  ،والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،في اإلاجاالث اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والخٍغ

٣٘ ٖلى الضو٫ التزام باج ا، ٍو حَر لخد٤ُ٣ حُٛحر ألاهماٍ الاظخماُٖت  ،ساط ظمُ٘ الخضابحرٚو

التي ح٤ُٗ جد٤ُ٣ ال٣ًاء ٖلى الخدحزاث والٗاصاث  ،لؿلى٥ الغظل واإلاغؤة ،والش٣اُٞت

ُت خ٣اص ،و٧ل اإلاماعؾاث ألازغي  ،الٗٞغ ؤو  ،٩ىن ؤي مً الجيؿحن ؤصوىب ،ال٣اثمت ٖلى الٖا

 . 2ةللغظل واإلاغؤ ،آلازغ، ؤو ٖلى ؤصواع همُُت ؤٖلى مً

 الاجفاكُت الذولُت إلاىاَمت الخػزًب-ج       

حر ؤلاوؿاهُت  ،و٢ض اَخمذ الاجٟا٢ُت بةػالت مماعؾت الخٗظًب واإلاٗامالث ال٣اؾُت ٚو

ها ٧ل الضو٫  ،ؤو ق٩لها، ٦ما حصجب الاجٟا٢ُت في اإلااصة الشاهُت مجها ،ؤو اإلاهُىت مهما ٧ان هٖى

ت وا ُٗت وؤلاصاٍع ل٣ًاثُت الٟٗالت، ؤو ؤًت بظغاءاث ؤزغي إلاى٘ ٖلى اجساط ؤلاظغاءاث الدكَغ

مً  22، و21، 20الخٗظًب في ؤي ب٢لُم ًسً٘ الزخهانها ال٣ًاجي، ٦ما جًمىذ اإلاىاص 

وو٤ٞ قغوٍ مُٗىت،  ،َٝغ ٞحها ،جاخت الٟغنت لؤلٞغاص وألًت صولت ؤزغي بٖلى  ،الاجٟا٢ُت
                                                           

 راجع مواد االتفاقية. - 1
 راجع مواد االتفاقية.- 2
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ا ًٖ خاالث حٗظًب ج٩ىن ٢ض إلبالٚه ،باللجىء مباقغة بلى اللجىت ألاممُت إلا٩اٞدت الخٗظًب

 حؿببذ ٞحها صولت ما. 

  الاجفاكُت الذولُت اإلاخػللت بدلىق الىفل-د

ؤو٫  ،الهاصعة ًٖ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ،حٗض اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل

خ٣ى١  ،وملؼم ،ومٟهل ،اجٟا٢ُت صولُت لخماًت خ٣ى١ الُٟل، بدُض حٗالج بك٩ل مخ٩امل

ٞهي باإلياٞت بلى  ،ؤَمُت مً ظىاهب مخٗضصة ،َظٍ الاجٟا٢ُت ذدؿبا٦الُٟل اإلاسخلٟت. و 

ذ ٖلحها الضو٫  ٣ٞض  ،وعسخذ في يمحر الاوؿاهُت ،ؤجها ٢ض ٢ىيذ خ٣ى١ الُٟل التي حٗاٞع

ا 1لم جخٗغى لها اله٩ى٥ الؿاب٣ت ،ظاءث بد٣ى١ ظضًضة َغ ، وهي خ٣ى١ اؾدىضث في ج٣ٍغ

بُت مسخهت مخٗل٣ت بالُٟىلت اظخماُٖت وهٟؿُت ،ٖلى خهُلت مً الضعاؾاث اإلاسخلٟت  .  2َو

و٢ض ههذ الاجٟا٢ُت ٖلى الخ٣ى١ الخالُت: مبضؤ اإلاؿاواة في الخ٣ى١ بحن الُٟل 

الكغعي والُٟل الُبُعي، والخ٤ في الخُاة، والخ٤ في الاؾم وا٦دؿاب الجيؿُت، والخ٤ في 

ت ج٩ىًٍ الجمُٗاث والاظخم إ الؿلمي، ال٨ٟغ والىظضان، والخ٤ في الخٗبحر، والخ٤ في خٍغ

والخ٤ في الخُاة الخانت وخماًت الكٝغ والؿمٗت، والخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث 

وخ٤ الخمخ٘ بإٖلى مؿخىي نخي، والخ٤ في الاهخٟإ بالًمان الاظخماعي والخ٤ في الخٗلُم، 

والخ٤ في مؿخىي مِٗص ي مالثم، والخ٤ في ٖضم الخٗغى للخٗظًب ؤو اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت 

ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت، والخماًت مً ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز بؿبب الٗىهغ ؤو ال٣اؾُت، 

  الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو اإلاىلض ؤو الثروة.    

                                                           
عالنات سبثلت يف إعالف جني  بشأف حقوؽ الطفل كىي على اختالؼ أنواعها كإلزاميتها: إعالنات، كاتفاقيات عامة. فاإل- 1
م حبماية حقوؽ الطفل، مث صدكر اإلعالف العاؼبي تهكقد كاف ىذا اإلعالف أكؿ إعالف يكالصادر عن عصبة األمم  1924لعاـ 

من قبل  1959الصادر من قبل اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة، مث صدر إعالف حقوؽ الطفل لعاـ  1948غبقوؽ االنساف لعاـ 
.  أما الوثائق اؼبلزمة: العهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية 1990اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة، اإلعالف العاؼبي لبقاء الطفل كضبايتو لعاـ 

 . 1966، العهد الدكرل للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لعاـ 1996كالسياسية لعاـ 
، 17، السنة 3، العدد ؾبلة اغبقوؽقية حقوؽ الطفل خطوة إذل األماـ أـ إذل الوراء، عبد اؽبادم، اتفا رعبد العزيز ـبيم- 2

 .115، الكويت، ص 1993سبتمرب 
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 الفشع الثاوي

 الاجفاكُاث الذولُتجيامل خلىق ؤلاوعان الىاسدة في 

اجه ألاؾاؾُت، ألانل في خ٣ى١ ؤلاوؿان حر ٢ابلت للخجؼثت وخٍغ َى ما ، و 1ؤجها ٧املت ٚو

دت ؤم يمىُت، ٣ٞض ظاء في صًباظت  ،ؤ٦ضجه الٗضًض مً اله٩ى٥ الضولُت ؾىاء بهىعة نٍغ

ت مً ٦غامت  الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى ؤن "ؤلا٢غاع بما لجمُ٘ ألاؾغة البكٍغ ؤلٖا

ت والٗض٫ والؿالم في الٗالم"،  ت وزابخت، ٌك٩ل ؤؾاؽ الخٍغ ؤنُلت ٞحهم ومً خ٣ى١ مدؿاٍو

ً في ال٨غامت لُدب٘ طل٪ في  اإلااصة ألاولى مىه ٖلى ؤهه "ًىلض ظمُ٘ الىاؽ ؤخغاعا مدؿاٍو

لحهم ؤن ٌٗامل بًٗهم بًٗا بغوح ؤلازاء". بىا ٣ٖال ويمحرا ٖو   والخ٣ى١، و٢ض َو

ٌٗجي ٖضم الخمُحز بحن الىاؽ ُٞما بُجهم، زم  ،في ال٨غامت والخ٣ى١  ،والدؿاوي َىا

ى م ،الخمخ٘ ب٩امل الخ٣ى١  ا ؤ٦ضجه اإلااصة اإلاىالُت )ؤي اإلااصة الشاهُت( ولِـ بًٗها، َو

نغاخت وبٗضم ججؼثت خ٣ى١ ؤلاوؿان، خُض ظاء ٞحها "ل٩ل بوؿان خ٤ الخمخ٘ ب٩اٞت 

الن...". و٧لمت ٧اٞت حٗجي ٧ل الخ٣ى١ اإلاضهُت  اث الىاعصة في َظا ؤلٖا الخ٣ى١ والخٍغ

ٖالن الٗالمي لخ٣ى١ والؿُاؾُت والخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، لُسخخم ؤلا 

ؤلاوؿان في ماصجه الشالزحن )ؤي ألازحرة(، بلى اإلابضؤ هٟؿه الظي جبىاٍ في اإلاىاص التي ط٦غهاَا، 

ى ج٩امل خ٣ى١ ؤلاوؿان وبلى يغوعة جٟؿحر الخ٣ى١ اإلا٣غعة بم٣خًاٍ بك٩ل ال ًٟط ي بلى  َو

اث الىاعصة ُٞه".   "َضم الخ٣ى١ والخٍغ

٧لها، ٣ًىم ٖلى ٨ٞغة خماًت خ٤ ؤو ؤ٦ثر مً  بحن خ٣ى١ ؤلاوؿان ،والخ٩امل َىا

مً زال٫ خماًت الخ٣ى١ ألازغي، ؤي ؤن بٖما٫ ؤي خ٤ مً  ،خ٣ى١ ؤلاوؿان اإلا٨ٟىلت صولُا

ى ما ؤ٦ضجه اإلااصة 2الخ٣ى١ البض ؤن ال ًٟط ي بلى حُُٗل خ٤ ؤو ؤ٦ثر مً الخ٣ى١ ألازغي  . َو

اصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ألاولى اإلاكتر٦ت في ٦ال الٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ الا٢خه

غ اإلاهحر"، التي جمشل ؤعيُت  ،والخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت اإلاخٗل٣ت "بد٤ الكٗىب في ج٣ٍغ

بإن اخخىاء الٗهضًً ٖلى َظا  ،مكتر٦ت للخ٣ى١ اإلا٣غعة بمىظب الٗهضًً. مما ًٟهم مىه

ؿب٤ ٌٗض ؤؾاؽ مماعؾت الخ٣ى١ اإلاىهىم ٖلحها في الٗهضًً، وقٍغ م ،الىو اإلاكتر٥
                                                           
1
 -Marie-Joelle REDOE-FICHOT, l’indivisibilité des droits de l’homme, CRDE, n 7, 2009, p 78 et ss. 

  - JEAN DHOMMEAUX, De l’universalité du droit international des droits de l’homme : du pactum 

ferendum au pactum latum, in Annuaire français  de droit international, volume 35, 1989, pp. 399 et 

ss.  
 ، ص2003يونيو -، أبريل31، اهجملد 4، العدد ، ؾبلة عادل الفكرؿبمد يوس  علواف ، القانوف الدكرل غبقوؽ االنساف- 2

 كما بعدىا.  195



 

34 

ى ما ؤ٦ضجه اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان في حٗل٤ُ لها غ  ،للخمخ٘ بها، َو بإن الخ٤ في ج٣ٍغ

"ألن جد٣ُ٣ه َى قٍغ ؤؾاس ي للًماهت الٟٗلُت  ،ًخمخ٘ بإَمُت زانت، وطل٪ ،اإلاهحر

تها" ؼ َظٍ الخ٣ى١ وج٣ٍى   .1والاخترام الٟٗلي لخ٣ى١ ؤلاوؿان الٟغصًت، ولخٍٗؼ

غ اإلاهحرولهظا الؿبب، ظٗلذ ال خ٨ما مً ؤخ٩ام ال٣اهىن  ،ضو٫ مً خ٤ ج٣ٍغ

ًٖ ظمُ٘  ،في ٦ال الٗهضًً، وؤوعصث َظا الخ٨م في اإلااصة ألاولى بهىعة مؿخل٣ت ،الىيعي

 .2اإلاىهىم ٖلحها في الٗهضًً و٢بل َظٍ الخ٣ى١  ،الخ٣ى١ ألازغي 

ًسخلٟان في َبُٗت  ،والخ٣ُ٣ت ؤن ج٣ؿُم خ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى ن٨حن صولُحن

ًٖ بًٗهما  ،ماث الىاقئت ًٖ ٧ل مجهما، ال ٌٗض اؾخ٣ال٫ الخ٣ى١ الىاعصة ٞحهماالالتزا

خباعاث الؿُاؾُت خالذ صون  ،3البٌٗ، وال ٌٗخبر به٩اعا لبًٗها البٌٗ، بل بن ٚلبت الٖا

والخ٣ى١ الا٢خهاصًت  ،ججم٘ بحن الخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ،وي٘ اجٟا٢ُت صولُت واخضة

ما٫ ألاولى ،ال ؤن َظا لِـ مبرعا للضو٫ ، ب4والاظخماُٖت والش٣اُٞت ى  ،إٖل وبَما٫ الشاهُت، َو

ومً بُجها ما ظاء في ال٣غاع ع٢م  ،ما ؤ٦ضجه الٗضًض مً ٢غاعاث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة

اث الٟغصًت ٚحر ٢ابلت لاله٣ؿام  ،1977ٖام  ،32-130 بإن "٧ل خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ

ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت مؿخدُل بضون الخمخ٘ بالخ٣ى١ ومترابُت وؤن الخمخ٘ ال٩امل بالخ٣

 .5الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت"

                                                           
 . 186ص   1984( 21-)د )حق تقرير اؼبصَت( 1: للجنة اؼبعنية حبقوؽ االنساف اؼبتعلق باؼبادة 12التعليق العاـ رقم  -1

 .12/12/2018تاريخ االطالع:  umn.edu/arabic/hrc-gc24.htm: اؼبوقع على مينسوتا جامعة
ة فقد نصت على أنو " لكافة الشعوب اغبق يف تقرير اؼبصَت. كؽبا استنادا جاءت اؼبادة األكذل يف كال العهدين بنفس الصياغ- 2

 ؽبذا اغبق، أف تقرر حبرية كياهنا السياسي كأف تواصل حبرية منوىا االقتصادم كاالجتماعي كالثقايف...". 
كاحدة ذبمع بُت اغبقوؽ البد من التذكَت بأف عبنة حقوؽ اإلنساف التابعة لألمم اؼبتحدة كانت قد حضرت مشركع اتفاقية - 3

اؼبدنية كالسياسية كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية إال أف اػبالؼ االيديولوجي الذم كاف سائدا بُت اؼبعسكرين الشرقي 
قيتُت. بزعامة االرباد السوفيايت كالغر،ي بزعامة الواليات اؼبتحدة األمريكية آنذاؾ حاؿ دكف صدكر اتفاقية دكلية كاحدة بل اتفا

 . 50، ص مرجع سابقراجع كائل أضبد عالـ، االتفاقيات الدكلية غبقوؽ االنساف، 
اغبقيقة أف ىذا دل يكن خاصا فقط دبنظمة األمم اؼبتحدة يف فصلها بُت اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاغبقوؽ االقتصادية - 4

كىذا من خالؿ إصداره لالتفاقية األكركبية غبقوؽ االنساف  بل حىت ؾبلس أكركبا قد ميز بُت تلك اغبقوؽ، ؛كاالجتماعية كالثقافية
كدخلت حيز النفاذ  18/10/1961، كميثاؽ اغبقوؽ االجتماعية الصادرة يف 1953، كدخلت حيز النفاذ يف 1950لعاـ 
     .Carine LAURENT-BOUTOT, op. cit, p 25 راجع يف ذلك:     .26/02/1965بتاريخ 

ندما يتعلق باألداءات اليت تؤديها الدكلة لألفراد، أم عندما تكوف الدكلة مدينة ذباه األفراد، كىي اغبالة يكوف اغبق "مدنيا" ع- 5
اليت ينطوم فيها اغبق على إنشاء مراكز قانونية ؼبصلحة األفراد قبالة الدكلة. كيسمى اغبق "سياسيا" عندما يتعلق دبسامهة األفراد 
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بإن  ،الخام باإلااجمغ الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،٦1993ما ظاء في بٖالن ُِٞىا لٗام 

جب ٖلى اإلاجخم٘  ،ٚحر ٢ابلت للخجؼثتو  ،ظمُ٘ خ٣ى١ ؤلاوؿان ٖاإلاُت ومترابُت ومدكاب٨ت، ٍو

لى ٢ضم  ،ٖلى هدى قامل ،ل خ٣ى١ ؤلاوؿانالضولي ؤن ٌٗام ٣ت مىهٟت ومخ٩اٞئت، ٖو بٍُغ

 .1اإلاؿاواة، وبىٟـ ال٣ضع مً التر٦حز

 ،في حٗل٣ُها الٗام ،ولم جسغط لجىت الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت 

لٗام  ،واإلااجمغ الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،ًٖ ٢غاعاث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ،ؤًًا

، ٣ٞض ؤ٦ضث الترابِ والخ٩امل بحن الخ٣ى١ اإلاٗتٝر بها في ٦ال الٗهضًً، بدُض ال 1993

 .2وال ججؼثت الخ٣ى١ اإلاىهىم ٖلحها في ٦ال الٗهضًً ،ًم٨ً الٟهل بُجهما

م ؤجهما ًيخمُان بلى  ،مشال ،ٞةطا ؤزظها الخ٤ في الؿ٨ً والخ٤ في الصخت وبالٚغ

ما بهىعة مىؾٗت  ،ش٣اُٞت٢اثمت الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وال بال ؤهه ًجب جٟؿحَر

 ال ي٣ُت. 

ا "إلاجغص وظىص ؾ٠٣ ٞى١ عؤؽ ؤلاوؿان"، ل٨ىه ٌٗض  ،ٞالخ٤ في الؿ٨ً لِـ مؿاٍو

غ له ال٨غامت، ألن الخ٤ في الؿ٨ً  بمجزلت خ٤ للمغء في ؤن ٌِٗل في م٩ان آمً وؾالم ًٞى

 3.ت التي ٣ًىم ٖلحها الٗهضًغجبِ اعجباَا جاما بؿاثغ خ٣ى١ ؤلاوؿان وباإلاباصت ألاؾاؾُ

ت ٖوبىاء ٖلُه، اؾخيخجذ اللجىت  لى ؤن الخمخ٘ ال٩امل بؿاثغ الخ٣ى١، ٧الخ٤ في خٍغ

ت  ت ج٩ىًٍ الجمُٗاث، وخ٤ الصخو في ازخُاع م٩ان ب٢امخه بدٍغ الخٗبحر والخ٤ في خٍغ

                                                                                                                                                                                     

م عندما تتعلق فبارستو بتحديد ؾبموع االلتزامات االجيابية كالسلبية اؼبتعلقة بالنظاـ الدديقراطي. لتكوين اإلرادة اعبماعية العامة، أ
كيعد اغبق "اجتماعيا" يف اغبالة اليت يتمتع فيها صاحب اغبق أك اؼبنتفع بو بعدد من اؼبوضوعات اػباصة باهجمتمع كدبركزه داخل 

ق بركابط اغبق تبادلية كنفعية. كيكوف اغبق "ثقافيا" عندما يكوف صاحب اغبق اهجمتمع. كيعترب اغبق "اقتصاديا" مىت ارتبط اغب
كموضوعو كاؼبدين بو )أم الدكلة( يتمتعوف بوص  سياسي كاجتماعي كاقتصادم كقانوين ؿبدد، بالنظر إذل تقاليد ثقافية كىوية 

ما، كيف النتيجة سيتخذ ىذا الكائن مركزه االجتماعي  ثقافية معينة، أم عندما يتعلق اغبق بتحديد االنتماء كاؼبوقع الثقايف لكائن
كالسياسي كالقانوين جراء ىويتو الثقافية داخل الدكلة. ؿبمد خليل اؼبوسى، تكامل حقوؽ االنساف يف القانوف الدكرل كاإلقليمي 

 .       160ك 159، ص 2003يونيو -أبريل 31، اهجملد 4، العدد ؾبلة عادل الفكراؼبعاصر، 
على اؼبوقع :  .5، كثائق األمم اؼبتحدة، فقرة 1993ر فيينا غبقوؽ االنساف لعاـ مؤسب- 1

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx  :1/1/2019تاريخ االطالع 
( من 1)11ة اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اؼبتعلق باغبق يف السكن اؼبالئم اؼبادة اػباص بلجن 4التعليق العاـ رقم  - 2

. تاريخ االطالع: umn.edu/arabic/hrc-gc24.htm :اؼبوقع على مينسوتا جامعة. 18، ص 1991( عاـ 6-العهد، )د
1/1/2019. 

  اؼبرجع السابق.  ،4التعليق العاـ رقم  - 3

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
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ض بٖما٫ ال ،َى ؤمغ يغوعي  ،والخ٤ في اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث الٗامت خ٤ في بطا ما ؤٍع

ٌٗجي الخ٤ في ٖضم الخًٕى ألي  ،ٞةن مٟهىم الخ٤ في الؿ٨ً اإلاالثم ،الؿ٨ً اإلاالثم. لظل٪

 ،ؤو مجزله ،ؤو زهىنُاث ؤؾغجه ،في زهىنُاث الصخو ،ؤو ٚحر مكغوٕ ،جضزل حٗؿٟي

 1.ؤو مغاؾلخه

مشل ألن  ،بزالء اإلاؿا٦ً باإل٦غاٍ، ٌٗض اهتها٧ا لخ٣ى١ ؤلاوؿان ألازغي ومً زمت، ٞةن 

في  ،ٚحر اإلاضعظت ،باإلزال٫ بد٣ى١ ؤلاوؿان ألازغي  تمصخىب ،٩ىن في الٛالبج ،ألاٞٗا٫َظٍ 

الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، واإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ 

والخ٤ في ألامً والخ٤ في ٖضم الخضزل في  ،٧الخ٤ في الخُاة ،اإلاضهُت والؿُاؾُت

 .2والبِذ والخ٤ في الخمخ٘ الؿلمي باإلامخل٩اث ،ؾغةأل إلاخٗل٣ت باالخهىنُاث، ا

بحن الخ٤ في خغمت  ،عبُذ اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،في خاصزت مكابهتو

 ،09/12/1994وبحن الخ٤ في بِئت هُٟٓت، ٣ٞض ظاء في خ٨مها الهاصع في  ،الخُاة الخانت

 ،ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان"، بإن اإلااصة الشامىت مً الاجٟا٢ُت Lopez Ostra في ٢ًُت "

حك٩ل ألاؾاؽ ٚحر اإلاباقغ  ،وبدغمت اإلاؿ٨ً ،والخانت ،اإلاخٗل٣ت بدغمت الخُاة الٗاثلُت

بلى ؤن الخلىر البُئي الىاظم ًٖ الترزُو ألخض  ،الخترام الخ٤ في البِئت. وزلهذ اإلاد٨مت

اهتها٧ا للخ٤  ٌٗض ،لل٣ُام بإٖماله ووكاَاجه الهىاُٖت بال٣غب مً مى٣ُت ؾ٨ىُت ،اإلاهاو٘

 . 3وبدغمت اإلاؿ٨ً ،في الخُاة الخانت

هدُجت مى٣ُُت  ،وحٗض الىدُجت التي جىنلذ بلحها اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

ت مُٗىت مً  اجه، ختى وبن ٧ان ٧ل خ٤ ًيخمي بلى مجمٖى في الغبِ بحن خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

 الخ٣ى١. 

١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، التي ًهى٠ يمً الخ٣ى  ،ٞالخ٤ في خغمت الخُاة الخانت

ًهى٠  ،التزاما ؾلبُا بخد٣ُ٣ها، ؤما الخ٤ في بِئت هُٟٓت ،في الٛالب ،ًخُلب مً الضولت

التزاما  ،ولِـ صولت واخضة ،يمً الخ٣ى١ الجماُٖت، التي ًخُلب مً مجمٕى الضو٫ 

 بًجابُا بخد٣ُ٣ها. 

                                                           
 .20، ص  اؼبرجع السابق ،4ـ رقم التعليق العا - 1
 .22، ص نفسوالتعليق  - 2

3
 - https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-62468%22 « Affaire Lopez Ostra ». 

Consulté le 12/12/2018. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-62468%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-62468%22
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ةٖما٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان ٞةهه ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا ب ،وبطا ؤزظها الخ٤ في الصخت ؤًًا

ٗخمض ٖلى طل٪، مشلما  ،ألازغي  ت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، بما ٞحها الخ٤ في و َو عص في الكٖغ

ضم الخمُحز، واإلاؿاواة،  اإلاإ٧ل، واإلاؿ٨ً، والٗمل، والخٗلُم، وال٨غامت ؤلاوؿاهُت، والخُاة، ٖو

ً الجم ت ج٩ٍى ُٗاث، وخٓغ الخٗظًب، والخهىنُت، والىنى٫ بلى اإلاٗلىماث، وخٍغ

ا هي ظىاهب ال جخجؼؤ مً الخ٤ في  حَر اث ٚو والخجم٘، والخى٣ل. ٞهظٍ الخ٣ى١ والخٍغ

  .1الصخت

ٖلى ؤهه الخ٤ في الخمخ٘ بصخت ظُضة ٣ِٞ،  ،ٞال ًم٨ً ؤن ًٟهم الخ٤ في الصخت

اث جخًمً خ٤ ؤلاوؿان  ،ألن الخ٤ في الصخت اث وخ٣ى٢ا ٖلى خض ؾىاء. ٞالخٍغ ٌكمل خٍغ

خه الجيؿُت وؤلاهجابُت، والخ٤ في ؤن ٩ًىن في الخد٨م في صخخه وظ ؿضٍ، بما في طل٪ خٍغ

في مإمً مً الخضزل، مشل الخ٤ في ؤن ٩ًىن في مإمً مً الخٗظًب، ومً مٗالجخه َبُا ؤو 

بظغاء ججاعب َبُت ٖلُه بضون عياٍ. ؤما الخ٣ى١ ٞدكمل الخ٤ في الاؾخٟاصة مً هٓام 

الىاؽ للخمخ٘ بإٖلى مؿخىي مً الصخت لخماًت الصخُت ًدُذ الخ٩اٞا في الٟغم ؤمام ا

ه    .2ًم٨ً بلٚى

لُه، ظاء  بطن، ٞةن الخمخ٘ الٟٗلي بد٣ى١ ؤلاوؿان ٌكملها ٧لها صون ججؼثت بُجها. ٖو

الخإ٦ُض في اإلااصة الغابٗت مً الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

لى مماعؾت ؤي خ٤ مً والش٣اُٞت  بىظىب اوسجام ال٣ُىص التي ٢ض جٟغى ٖلى الخ مخ٘ ٖو

ا لصخت َظٍ ال٣ُىص  . 3الخ٣ى١ اإلا٣غعة بمىظبه م٘ َبُٗت َظٍ الخ٣ى١ قَغ

جا٦ضٍ م٣خًُاث  ،مى٣ُي   ؤمغ   ـج٩امل الخ٣ى١ وجغابُها ُٞما بُجها ٞةن مً زمت،و 

هل بًٗها ًٖ بٌٗ بلى الاهخ٣ام مجها  ،ًاصي بالًغوعة ،الُبُٗت وال٨غامت ؤلاوؿاهُت، ٞو

غاث. خخما  ،٧لها  مهما ٧اهذ الخبًر

                                                           
 .83اػباص بلجنة اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، اؼبرجع السابق،  ص  4التعليق العاـ رقم  - 1
 .84ك 83ص اؼبرجع نفسو، - 2
تنص اؼبادة الرابعة من العهد الدكرل للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية على أنو "تقر الدكؿ األطراؼ يف االتفاقية بأنو - 3

ة، يف ؾباؿ التمتع باغبقوؽ اليت تؤمنها سبشيا مع االتفاقية اغبالية، أف زبضع ىذه اغبقوؽ للقيود اؼبقررة يف القانوف فقط جيوز للدكل
كإذل الذم يتمشى مع طبيعة ىذه اغبقوؽ فقط، كلغايات تعزيز الوفاء يف ؾبتمع دديقراطي فقط". ىذا الشرط يصعب ربديد 

اضح كدقيق، مث إنو غَت ؿباط دبعايَت ؿبددة سلفا تسمح بتحديد داللتو بصورة كاضحة، مضمونو بدقة، فهو شرط ليس لو معٌت ك 
 يف الغالبأف طبيعة أم حق من اغبقوؽ يتعذر كمن أىم الصعوبات اليت تتخلل مسألة ربديد داللة ىذا الشرط ىي حقيقة 

 ربديدىا، إال يف ضوء ؾبموع اغبقوؽ كلها . 
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 الفشع الثالث

 وبُػت ؤلالضام الزي ًلؼ غلى الذول ألاوشاف في الػهذًً

 والاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعان

والخ٣ى١ الا٢خهاصًت  ،نضوع الٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُتبٗض 

طاث الُبُٗت ، وجىهُههما ٖلى الٗضًض مً الخ٣ى١، 1966والاظخماُٖت والش٣اُٞت ٖام 

ُت، التي ال جخٗل٤  ال بالخضوص الؿُاؾُت وال بالضو٫، ولِؿذ خ٨غا ٖلى ظيؿُاث  اإلاىيٖى

صون ؤزغي، بل حؿدىض باألؾاؽ ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة بحن البكغ ظمُٗهم، وجىهٝغ بلى خ٣ُ٣ت 

ولِـ ٖلى ؤؾاؽ مغ٦ؼ ٢اهىوي  ،ٖلى ؤؾاؽ اجهاٞه بالهٟت ؤلاوؿاهُت ،لٟغصبلى ابؾىاصَا 

جإزظ م٩اهتها، وؤنبدذ بالخالي لخ٣ى١  ،ابذ، ظٗل مً ٨ٞغة الالتزام بد٣ى١ ؤلاوؿانٚحر ز

ويُٗت ٚحر الىيُٗت التي ٧اهذ ٖلحها مً ٢بل، مً الىاخُخحن، الك٩لُت  ،ؤلاوؿان

  وال٣اهىهُت.

بنضاع ألامم اإلاخدضة الجٟا٢ُخحن، جلؼم الضو٫ التي جىص  ،ٞمً الىاخُت الك٩لُت

ٖىض  مؾىاء ٖىض الخهض٤ً ؤ ،اجبإ بظغاءاث ق٩لُت مدضصة ،هماالخهض٤ً والاهًمام بلح

بدىُٟظ ما وعص في  ،جهبذ ملؼمت ،ٞةن الضولت الُٝغ ،الاهًمام. ؤما مً الىاخُت ال٣اهىهُت

ى ما ٌٗض التزاما مجها  الضولُت1الاجٟا٢ُت ؿها في ٢ىاهُجها الضازلُت، َو التي اهًمذ بلحها، وج٨َغ

                                                           
 اؼبقصود باالتفاقية:  1
قية كمصطلح عاـ: يضم ىذا االستخداـ العاـ ؼبصطلح "االتفاقية" صبيع االتفاقات الدكلية على غرار اؼبعٌت العاـ ؼبصطلح االتفا-أ

"اؼبعاىدة". كيشار كذلك بانتظاـ إذل اؼببادئ األساسية للقانوف باسم "القانوف االتفاقي" لتمييزه عن اؼبصادر األخرل للقانوف 
 ؼببادئ العامة للقانوف الدكرل. كمن شبة، فإف اؼبصطلح العاـ "اتفاقية" مرادؼ للمصطلح العاـ "معاىدة". الدكرل كالقانوف العريف أك ا

االتفاقية كمصطلح خاص: إف كاف مصطلح "اتفاقية" مستخدمان بانتظاـ خالؿ القرف اؼباضي لوص  االتفاقات الثنائية -ب
دات الرظبية اؼبتعددة األطراؼ كاليت تضم عددان كاسعان من األطراؼ. األطراؼ، فقد أصبح اآلف مستخدمان بوجو عاـ لوص  اؼبعاى

كإف االتفاقيات اؼبفتوحة ىي تلك االتفاقيات اليت تفتح لكل الدكؿ باغبق يف التصديق عليها أك االنضماـ إليها. كىذه 
هجمموعة الدكلية ككل. كيُطلق عادة اؼبعاىدات الشارعة، كذلك باعتبار أف مواضيعها هتم ايطلق عليها -كقاعدة عامة-تفاقياتاال

اتفاقية  ، أك1992 على الصكوؾ اؼبتفاكض بشأهنا ربت رعاية منظمة دكلية اسم اتفاقيات )مثل اتفاقية التعاكف البيولوجي لعاـ
مر ذاتو بشأف قانوف اؼبعاىدات...إخل(. كينطبق األ 1969 بشأف قانوف البحار، أك اتفاقية فيينا لعاـ 1982 األمم اؼبتحدة لعاـ

اؼبتعلقة بتساكم أجر العماؿ  1951 اتفاقية منظمة العمل الدكلية لعاـعلى الصكوؾ اليت تعتمدىا ىيئة تابعة ؼبنظمة دكلية )مثل 
اليت اعتمدهتا  1989 عن العمل اؼبتساكم يف القيمة، اليت اعتمدىا مؤسبر العمل الدكرل، أك اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ     كالعامالت

كيطلق مصطلح االتفاقية الدكلية أك اؼبعاىدة أك العهد أك اؼبيثاؽ إال أف ىذه اؼبصطلحات ربمل  اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة(
 .اؼبعٌت نفسو: فاؼبعاىدة كمصطلح عاـ دارج أك مصطلح خاص يشَت إذل صك ذم خصائص معينة



 

39 

٣ى١، ججاٍ ألاٞغاص الظًً َم جدذ ؾلُتها، وججاٍ اإلاجخم٘ ٖلى جىُٟظ ما وعص ٞحها مً خ

 1.الضولي ٩٦ل

ظا ما ظٗل بٌٗ  ،ؤن الخ٣ى١ الىاعصة في ٦ال الٗهضًً ،صخُذ لِؿذ هٟؿها، َو

جسخل٠ في الٗهض الضولي للخ٣ى١  ،ال٣ٟهاء ًهٟىن بإن الالتزاماث الىا٢ٗت ٖلى ٖاج٤ الضو٫ 

لخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، ٖىه في الٗهض الضولي ل ،اإلاضهُت والؿُاؾُت

التزاماث هي  ،بدُض بن التزاماث الضولت ججاٍ الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

ٟترى مً الضولت ،ٞىعٍت جد٤ُ٣ ٚاًت بػائها، ٨ٖـ ما َى ٖلُه في الٗهض الضولي للخ٣ى١  ،ٍو

جُت وؤهه ًٟترى مً الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، والتي جىن٠ بإهه التز  اماث جضٍع

                                                                                                                                                                                     

طلح عاـ يشمل صبيع الصكوؾ اؼبلزمة يف القانوف الدكرل فاؼبعاىدة كمصطلح عاـ: اسُتخدـ مصطلح "اؼبعاىدة" بانتظاـ كمص
كلتامها   1986كاتفاقية فيينا لعاـ  1969كاؼبربمة بُت الكيانات الدكلية، بغض النظر عن تسميتها الرظبية. كتؤكد اتفاقية فيينا لعاـ 
اؼبعاىدة بأهنا "االتفاؽ الدكرل  1969ىذا االستخداـ العاـ ؼبصطلح "اؼبعاىدة". كتعرؼ اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات لعاـ 

اؼبعقود بُت الدكؿ يف صيغة مكتوبة كالذم ينظمو القانوف الدكرل، سواء تضمنتو كثيقة كاحدة أك كثيقتاف متصلتاف أك أكثر كمهما  
ؼبعاىدة حبيث تعري  ا 1986كانت تسميتو اػباصة". كتوسع اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات اؼبتعلقة باؼبنظمات الدكلية لعاـ 

يشمل االتفاقات الدكلية اليت تضم أطرافان من اؼبنظمات الدكلية. كللتحدث عن "اؼبعاىدة" دبعناىا العاـ، جيب للصك أف يستويف 
معايَت ـبتلفة. فينبغي أكالن أف تكوف اؼبعاىدة صكان ملزمان فبا يعٍت أف األطراؼ اؼبتعاقدة تعتـز استحداث حقوؽ ككاجبات قانونية. 

ب ثانيان أف ترـب دكؿ أك منظمات دكلية تتمتع بالقدرة على إعداد معاىدة ىذا الصك. كجيب ثالثان أف حيكم الصك قانوف كجي
بشػأف قانوف اؼبعاىدات، ُخصصت كلمة  1969دكرل. كأخَتان، جيب أف يكوف االلتزاـ خطيان. كحىت قبل اتفاقية فيينا لعاـ 

  .ربمة كتابة بوجو عاـ"معاىدة" دبعناىا العاـ لاللتزامات اؼب
أما اؼبعاىدة كمصطلح ؿبدد: فال توجد قواعد متسقة عندما تستخدـ فبارسات الدكؿ مصطلحات "اؼبعاىدة" عنوانان لصك دكرل. 
كخُيصص مصطلح "اؼبعاىدة" عادة ؼبسائل ذات قدر من اػبطورة تتطلب اتفاقات أكثر رظبية. كزُبتم توقيعاهتا كتتطلب عادة 

كر من األمثلة النموذجية على الصكوؾ الدكلية اؼبعركفة باسم "معاىدات" السالـ، كاؼبعاىدات اػباصة باغبدكد، التصديق. كُتذ 
كمعاىدات ترسيم اغبدكد، كمعاىدات تسليم اهجمرمُت، كمعاىدات الصداقة كالتجارة كالتعاكف. راجع يف ذلك صالح الدين عامر، 

 . 208إذل  206، ص 1985العربية، مصر،   يتو كمصادره(، دار النهضةمقدمة لدراسة يف القانوف الدكرل العاـ )ماى
 . 93ك 92، مصر، ص 2006أضبد أبو الوفا، القانوف الدكرل كالعالقات الدكلية، دار النهضة العربية، –
، 2004ائر، أؿبمد بوقرة، بومرداس، اعبز أؿبمد بوقرة،  حبيب خداش، دركس يف القانوف الدكرل العاـ، الكتاب األكؿ، جامعة-
  .كما بعدىا 32ص 

-JACQUES VELU, les effets des instruments internationaux en matière de droits de l’homme, sur le 

site :http://www.wipo.int/wipolex/ar/glossary 
ات، الدليل اإللكًتكين للقانوف ؿبمد خليل اؼبوسى، دكر القانوف الدكرل غبقوؽ االنساف يف تطوير القانوف الدكرل للمعاىد- 1
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َل ًىُب٤ َظا الخ٨م ٖلى ظمُ٘ الخ٣ى١ الىاعصة في  ،، ل1ً٨الضولت بظ٫ ٖىاًت ججاَها

 الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت؟   

ضم ججؼثتها، ٦ما  ،البض ؤن ها٦ض خ٣ُ٣ت ؤؾاؾُت ،ؤوال هي جغابِ خ٣ى١ الاوؿان ٖو

لِـ مبرعا للضولت بةٖما٫  ،ٝ َبُٗت الخ٣ى١ في ٦ال الٗهضًًط٦غها ؾاب٣ا، ل٨ً ازخال 

ومضي  ،وبَما٫ ؤزغي، بل بمىٓىع مضي ٢ضعة الضولت ججاٍ خ٣ى١ الاوؿان اإلاسخلٟت ،خ٣ى١ 

 .   2هاٖلى ؤلالتزام بتها ٢ضع 

٤ مىٓىع ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،ول٩ي وٗٝغ التزاماث الضو٫  ٣ًخط ي  ،ٞو

الىاعصة في ٦ال الٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ ( 2هو اإلااصة الشاهُت ) ؤن هدلل ما وعص في ،مىا

اإلااصة الشاهُت  ث٣ٞض ظاءالا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت. 

( مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ٖلى ؤهه "جخٗهض ٧ل صولت 2)

اجساط ٖلى مىٟغصة ومً زال٫ اإلاؿاٖضة والخٗاون الضولُحن  َٝغ في الٗهض الخالي ؤن ج٣ىم

الخُىاث، زانت الا٢خهاصًت والٟىُت، وأل٢ص ى ما حؿمذ به مىاعصَا اإلاخىاٞغة مً ؤظل 

جُا  لخد٤ُ٣ ال٩امل للخ٣ى١ اإلاٗتٝر بها في الٗهض الخالي ب٩اٞت الُغ١ بلى االخىنل جضٍع

ُٗتاإلاىاؾبت بما في طل٪ ٖلى وظه الخهىم جبجي ؤلاظ  ."غاءاث الدكَغ

( مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، ٣ٞض ظاء ٞحها 2ؤما اإلااصة الشاهُت )

جخٗهض ٧ل صولت َٝغ في الٗهض الخالي باخترام وجإمحن الخ٣ى١ اإلا٣غعة في الٗهض -1ٖلى ؤهه "

ؾىاء الخالي ل٩اٞت ألاٞغاص يمً ب٢لُمها والخايٗحن لىالًتها صون جمُحز مً ؤي هٕى ٧ان 

ألانل  مٚحٍر ؤ مالغؤي الؿُاس ي ؤ مالضًاهت ؤ ماللٛت ؤ مالجيـ ؤ ماللىن ؤ مبؿبب الٗىهغ ؤ

ا.  ؤمنٟت الىالصة  ماإلال٨ُت ؤ مالاظخماعي ؤ مال٣ىمي ؤ جخٗهض ٧ل صولت َٝغ في الٗهض -2ٚحَر

ا مً ؤلاظغاءاث الالػمت، ُٗت ال٣اثمت ؤو ٚحَر  الخالي ٖىض ُٚاب الىو في بظغاءاتها الدكَغ

ُٗت ؤو  َب٣ا إلظغاءاتها الضؾخىعٍت ولىهىم الٗهض الخالي، مً ؤظل وي٘ ؤلاظغاءاث الدكَغ

ا الالػمت لخد٤ُ٣ الخ٣ى١ اإلا٣غعة في الٗهض الخالي...".  ٚحَر

                                                           
ؾبلة ؿبمد خليل اؼبوسى، نطاؽ التزامات الدكؿ األطراؼ يف العهد الدكرل اػباص باغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، - 1

 كما بعدىا. 161ص ، 2006، 1، العدد 33، علـو الشريعة كالقانوف، اهجملد دراسات
زكرياء ربيع، كاقع حقوؽ اإلنساف على اؼبستول الدكرل بُت اإللزاـ القانوين كاؼبمارسات العملية للدكؿ، ؾبموعة البحوث احملكمة - 2

، بكلية 25/11/2015ك 24كاؼبقبولة يف اؼبؤسبر اؼبوسـو "كاقع كتفعيل قواعد القانوف الدكرل يف زمن السلم كاغبرب"، يومي 
 ما بعدىا.    260، ص األردف، عمافالطبعة األكذل،  ؽ، جامعة عجلوف،اغبقو 
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ؤن  :بحن الىهحن الؿالٟي الظ٦غ، ًم٨ً ؤن هسغط بهظا الاؾخيخاط ،ومً زال٫ اإلا٣اعهت

باليؿبت للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت،  ،ٚلبهافي ؤ هدُجتالضو٫ ٣ً٘ ٖلحها التزام بخد٤ُ٣ 

باليؿبت للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، والضلُل ٖلى طل٪،  ،وببظ٫ ٖىاًت في مٗٓمها

( مً الٗهض الخام بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت 2جل٪ اإلاهُلخاث الىاعصة في اإلااصة الشاهُت )

( مً الٗهض الخام بالخ٣ى١ 2)والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي لم ج٨ً هٟؿها في اإلااصة الشاهُت 

 اإلاضهُت والؿُاؾُت.

( اإلاخٗل٣ت بالٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 2ٞاإلااصة الشاهُت )

للضولت لخد٤ُ٣ الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت  ،اج٣ضًٍغ اؤُٖذ َامك ،والش٣اُٞت

ؤو مً زال٫  ،ها الضو٫ والتي جخٟاوث ٞح ،الضولت اإلااصًتبم٩اهاث اؾدىاصا بلى  ،والش٣اُٞت

مً ظهاث صولُت ؤزغي، ؾىاء ٧اهذ مىٓماث صولُت  ،اإلاؿاٖضة التي ٢ض جخدهل ٖلحها

مً صو٫...بلخ. وبٗباعة ؤزغي، ؤن الخ٣ى١ الا٢خهاصًت  مؤم ٚحر خ٩ىمُت، ؤ ،خ٩ىمُت

جُا، وبظ٫ ٖىاًت ،ًٟترى مً الضو٫  ،والاظخماُٖت والش٣اُٞت  ،لخد٣ُ٣ها ،جد٣ُ٣ها جضٍع

 ٩لٟتها اإلاالُت. بالىٓغ لخ

 ؤن ما ججضع ؤلاقاعة بلُه
ّ
اث ،بال  ،ؤن َظٍ الىدُجت ال جىُب٤ ٖلى ٧ل الخ٣ى١ والخٍغ

ٞخىظض خ٣ى١  ،الىاعصة في الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت

اث وال حؿخضعي ؤمىالا لخد٣ُ٣ها، ومً بُجها الخ٣ى١  ،جخه٠ بهٟت الىٟاط الٟىعي ،وخٍغ

اث الى٣ابُت الىاعصة في اإلاخٗل٣ ال  ،مً الٗهض، ٞهظٍ الخ٣ى١  8اإلااصة ال٣ٟغة ألاولى مً ت بالخٍغ

حر مىاعص ا٢خهاصًت مً ظاهب الضو٫، بل ٨ًٟي الضو٫ ٖضم الخضزل  ًخُلب بٖمالها جٞى

ًىُب٤ ٖلى  ،في مماعؾت َظا الخ٤. وألامغ هٟؿه ،لٗغ٢لت ألاٞغاص ،بهىعة ٚحر مكغوٖت

وجد٤ُ٣ اإلاؿاواة في الخمخ٘ بالخ٣ى١ الىاعصة في اإلااصة  ،حن ألاٞغاصالخ٤ في ٖضم الخمُحز ب

 .له نٟت الىٟاط الٟىعي ،مً الٗهض، ٞهظا الخ٤ ؤًًا 2( ٣ٞغة 2الشاهُت )

الابخضاجي، الشاهىي والخٗلُم  :وختى الخ٤ في الخٗلُم ًم٨ً ؤن همحز بحن ؤَىاٍع الشالزت

غاٝالٗالي والتربُت ألاؾاؾُت. خُض بن التزاماث ا لِؿذ  ،باليؿبت لهظٍ ألاهىإ ،لضو٫ ألَا

غاٝ ت ،مخُاب٣ت؛ ٣ُٞ٘ ٖلى الضو٫ ألَا إلصزا٫ الخٗلُم الابخضاجي  ،التزام بةُٖاء ألاولٍى

٣ً٘  ،واظب ٞىعي ،ؤلالؼامي واإلاجاوي، خُض بن الالتزام بخ٣ضًم الخٗلُم الابخضاجي للجمُ٘
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غاٝ اث ألازغي  ،ٖلى ٧ل الضو٫ ألَا جد٣ُ٣ها  ،تي ًجىػ للضو٫ ال ،ٖلى ٨ٖـ اإلاؿخٍى

جُا  . 1جضٍع

ُٞخٗحن  ،ؤما باليؿبت للخ٣ى١ الىاعصة في الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضًىت والؿُاؾُت

ُت الخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ال جدخاط بلى  ؛ؤن جلتزم بخد٤ُ٣ هدُجت ،ٖلى الضولت ألن هٖى

َها، زم ل٣لت الخ٩لٟت ججا في مٗٓمه الهتهاط ؾلى٥ ؾلبي ،جإزحر في جُب٣ُها، والضولت مضٖىة

م٘ الخ٩لٟت اإلاالُت  ،باإلا٣اعهت ،ٖىض جىُٟظَا اللتزاماتها ،الضولت االتي ٢ض جدخج به ،اإلاالُت

 . 2للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت

هي زالزت  ،ججاٍ خ٣ى١ الاوؿان ٩٦ل ،وؤزحرا، البض مً الخظ٦حر بإن التزاماث الضو٫ 

 ،والتزام باإلهٟاط. ٞااللتزام باالخترام ،باالخترام، التزام بالخماًت ؤهىإ مً الالتزاماث، التزام

غاٝ بإي خ٤ مً  ،ؤو جمى٘ الخمخ٘ ،الخضابحر التي حٗغ٢ل ،ٌٗجي ؤن جخداش ى الضو٫ ألَا

اإلاٟغوى  ،. والالتزام بالخماًتما حٗل٤ مجها بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ،، زانتالخ٣ى١ 

مً ٖغ٢لت الخمخ٘ بإي خ٤ مً  ،إلاى٘ الٛحر ،جخسظ جضابحرَى ؤن  ،بهؤن ج٣ىم  ،الضو٫  ٖلى

اث اإلاضهُتالخ٣ى١  الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت  مؤ ،، ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالخ٣ى١ والخٍغ

 ،َى اجساطَا جضابحر اًجابُت ،الظي ٣ً٘ ٖلى الضو٫ جد٣ُ٣ه ،. ؤما الالتزام باإلهٟاطوالش٣اُٞت

ً ألاٞغاص والجماٖاث
ّ
 . 3ٖلى الخمخ٘ ب٩ل خ٣ى١ الاوؿانوحؿاٖضَا  ،جم٨
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umn.edu/arabic/hrc-gc24.htm  :1/1/2019تاريخ االطالع 
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 اإلاىلب الثاوي

 هخائج الففت اإلاىلىغُت لحلىق ؤلاوعان

ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿانبلى ااؾدىاصا  بإن  ،ٞةن طل٪ ٣ًىصها بلى الاؾخيخاط ،لهٟت اإلاىيٖى

بلى بالىٓغ  ،٢ىاٖضَا جسخل٠ ًٖ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ألازغي، ٞهي طاث َبُٗت زانت

ظٍ الُبُٗت الخانتإلاىايُ٘ التي جىٓا  التي جخمحز بها َظٍ الخ٣ى١  ،مها )الٟٕغ ألاو٫(، َو

اث بهىعة بال  ،وخاالث الُىاعت  ،ختى في ؤو٢اث ألاػماث ،َاال ججحز للضو٫ ج٣ُُض ،والخٍغ

 )الٟٕغ الشاوي(. تها التزامها بدماًم٘  ،اؾخصىاثُت

 الفشع ألاول 

 راث وبُػت خاـت كىاغذ خلىق ؤلاوعان
ؤلاوؿان جخمحز ًٖ ال٣ىاٖض الضولُت ألازغي بُبُٗت زانت خُض بن ٢ىاٖض خ٣ى١ 

 بجها ال جسً٘ إلابضؤ اإلاٗاملت باإلاشل )ؤوال(، وهي طاث َبُٗت آمغة )زاهُا(.  

 أوال: غذم خمىع خلىق ؤلاوعان إلابذأ اإلاػاملت باإلاثل

ٖلى ؤَمُت ٖضم  19691مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  60/5ؤ٦ضث اإلااصة 

ٗضم بٞحها الخىهُو خُض ظاء  ،في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان ،ٖما٫ مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشلب

زًٕى "ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بدماًت ألاشخام اإلاىهىم ٖلحها في اإلاٗاَضاث طاث الُاب٘ 

ؤلاوؿاوي، وبسانت ألاخ٩ام التي جدٓغ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاهخ٣ام مً ألاشخام اإلادمُحن 

ؤن اجٟا٢ُاث خ٣ى١  ،ؤ اإلاٗاملت باإلاشل. والؿبب في طل٪بمىظب َظٍ اإلاٗاَضاث" إلابض

غاٝ، ومً زم ب٣ًاٝ الٗمل بها ،ؤلاوؿان ؤو  ،ال جٟغى التزاماث مخ٣ابلت بحن الضو٫ ألَا

ٌك٩ل زُغا ٦بحرا ٖلى الُٝغ ال٠ًُٗ، اإلاخمشل في ألاٞغاص،  ،ؤو ج٣اٖـ في جىُٟظَا ،بجهائها

                                                           
، كلقد تعاقب 1966إذل غاية  1961لقد مت التحضَت التفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات من قبل عبنة القانوف الدكرل من عاـ - 1

على اإلشراؼ على ذلك التحضَت أربعة مقررين كبار ىم ج. برياررل ك س.ق لوتارباخت ك س.ج.فيتزموريس ك  س. ىامفرم 
سبت الدعوة إذل عقد مؤسبر ديبلوماسي سبت فيو اؼبوافقة النهائية  1966كالدكؾ. كبعد اف كافقت اللجنة على مشركع اؼبعاىدة عاـ 

" صوتا امتناعا كدكلة كاحدة 19" ب "نعم" ك"79تلك االتفاقية. كلقد سبت اؼبوافقة على االتفاقية ب " من طرؼ الدكؿ على
( صوتت ب "ال" كىي فرنسا، حبيث إف فرنسا كانت ترفض فكرة القواعد اآلمرة. كقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 1)
دكلة. كقد صدقت عليها اعبزائر دبوجب اؼبرسـو  35طرؼ سنة من صدكرىا بعد التصديق عليها من  11بعد  27/01/1980
 .1987أكتوبر  14، الصادرة يف 42، ج ر عدد 1987أكتوبر  13، اؼبؤرخ يف 222-87رقم 
 .  69ك 68عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ )اؼبصادر(، مرجع سابق، ص -



 

44 

ج٣٘  ،ؤو اإلاجهُت لها، ؤو اإلاخ٣اٖؿت في جىٟظحها ،ؤن الضولت اإلاى٢ٟت لالجٟا٢ُتطل٪، ًٞال ًٖ 

 .1جدذ َاثل اإلاؿاولُت الضولُت

إحي اؾخصىاء خ٣ى١ ؤلاوؿان مً مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل اؾدىاصا بلى ؤن اجٟا٢ُاث  ،ٍو

، ًسً٘ جُب٣ُها ُٞما بُجها ،الضو٫ بحن  ،لِؿذ ٢اهىها اجٟا٢ُا حٗا٢ضًا ،خ٣ى١ ؤلاوؿان

لِؿذ مً ٢بُل اإلاٗاَضاث الجماُٖت ها ، ٦ما ؤج2ت باإلاشلواخترامها بلى مبضؤ اإلاٗامل

مً  20خؿب اإلااصة  ،التي ٣ًهض مجها جباص٫ خ٣ى١ والتزاماث لهالر الضو٫  ،الخ٣لُضًت

ج٣٘ ٖلى  ،ج٣غع التزاماث ،اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث، بل بن اجٟا٢ُاث خ٣ى١ ؤلاوؿان

 ، وإلاهلخت اإلاجخم٘ الضولي بغمخه. 3إلاهلخت ألاشخام الظًً َم جدذ ؾلُتها ،الضولت

غي باإلاٗاَضة 20ومً زمت، ٞةن اإلااصة  مً ٢بل  ،التي جىو ٖلى ؤن ؤلازال٫ الجَى

٧لُا ؤو ظؼثُا، ال  ،ًسى٫ الُٝغ آلازغ الاخخجاط به ٦ؿبب إل٣ًاٝ الٗمل بها ،ؤخض ؤَغاٞها

ى ما ؤقاعث بلُه ال٣ٟغة الخامؿت م ً اإلااصة جىُب٤ ٖلى اجٟا٢ُاث خ٣ى١ ؤلاوؿان، َو

                                                           
 Vélàsquez يف قضية  28/07/1988كم ؽبا صادر يف أكضحت احملكمة األمريكية غبقوؽ اإلنساف يف ح- 1

Rodriguez ضد ىندكراس، حيث انكبت احملكمة يف حكمها على حبث دقيق متعمق لاللتزامات اؼبتضمنة يف اؼبادة األكذل من
حكمها بتصريح  االتفاقية األمريكية غبقوؽ اإلنساف كلقواعد إسناد اؼبسؤكلية عن انتهاكها من قبل الدكلة الطرؼ، كأهنت احملكمة

عاـ أعلنت فيو أف االتفاقية تلـز الدكؿ األطراؼ باحًتاـ تطبيق كضماف اغبقوؽ احملمية كأف "أم إخالؿ حبقوؽ اإلنساف اؼبقررة يف 
إذل تصرؼ أك تقاعس من جانب السلطة، ديثل فعال منسوبا إذل -من خالؿ تطبيق قواعد القانوف الدكرل-االتفاقية ديكن عزكه

مسؤكليتو يف اغبدكد اؼبقررة يف االتفاقية". أشرؼ عرفات، إسناد اؼبسؤكلية الدكلية إذل الدكلة عن انتهاكات حقوؽ  الدكلة تتحمل
 . 33، ص 2010، تصدر عن اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدكرل، مصر، 66، اهجملد اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرلاإلنساف، 

 .19ك 18 غبقوؽ االنساف، مرجع سابق، ص عمر سعد اهلل، مدخل إذل القانوف الدكرل - 2
 .3ؿبمد خليل اؼبوسى، دكر القانوف الدكرل غبقوؽ االنساف يف تطوير القانوف الدكرل للمعاىدات، اؼبرجع السابق، ص  -   
جع السابق، ؿبمد يوس  علواف، د. ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف، اغبقوؽ احملمية، اعبزء الثاين، اؼبر  -   
 .37ك 36ص 

قد صيغت على أساس من العهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية  2أف اؼبادة جاء يف تعليق اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف ب- 3
فإف لكل دكلة من الدكؿ األطراؼ كمن شبة، التزامات الدكؿ األطراؼ ذباه األفراد باعتبارىم أصحاب حقوؽ دبوجب العهد، 

سبثل ‘ القواعد اؼبتعلقة باغبقوؽ األساسية لإلنساف‘نية يف أداء كل دكلة طرؼ أخرل اللتزاماهتا. كىذا ناش  عن كوف مصلحة قانو 
 التزامات ذباه الكافة كعن أف ىناؾ، كما ىو مبُت يف الفقرة الرابعة من ديباجة العهد، التزامان بتعزيز االحًتاـ كاؼبراعاة العاؼبيُت

 يف األطراؼ الدكؿ قبل من اؼبعقودة القانونية االلتزامات طاؽكأضافت يف موضع آخر بأف ن األساسية.غبقوؽ اإلنساف كحرياتو 
 ...عبميع اغبقوؽ ىذه تكفل كأف بالعهد اؼبشمولة اغبقوؽ ربًـت بأف األطراؼ الدكؿ على عاـ التزاـ فرضكفق اؼبادة الثانية ي العهد
، مرجع سابق، فقرة 31التعليق العاـ للجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف رقم  . أنظرواليتهال كاػباضعُت إقليمها يف اؼبوجودين األفراد...
 (.3(، ك)2)
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بٗضم ظىاػ جُب٤ُ َظا الخ٨م ٖلى ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بدماًت  ،التي ج٣ط ي ،اإلاظ٧ىعة

التي  ،طاث الُاب٘ ؤلاوؿاوي، وبسانت ألاخ٩ام ،اإلاىهىم ٖلحها في اإلاٗاَضاث ،ؤلاوؿان

 ألاشخام اإلادمُحن بم٣خط ى َظٍ اإلاٗاَضاث. يض جدٓغ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاهخ٣ام 

 ،بحن الالتزاماث الخباصلُت ،مد٨مت الٗض٫ الضولُتوفي َظا الهضص، ٞغ٢ذ 

ضزل يمً َظٍ ألازحرة ،والالتزاماث التي ًم٨ً الاخخجاط بها ؤٖما٫  ،في مىاظهت ال٩اٞت، ٍو

خضاء ٖلى الجيـ البكغي وبباصجه  ،وال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان ألاؾاؾُت ،الٖا

ضزل في طل٪ خماًخه مً ٧ل ؤق٩ا٫ الغ١ والخمُحز الٗ  . 1ىهغي ٍو

ش  ،ً اإلاد٨مت هٟؿهاٖوفي عؤي اؾدكاعي ناصع  بكإن الىخاثج  ،1971ًىهُى  21بخاٍع

٣ُا في هامُبُا ،ال٣اهىهُت ٣ً٘ ٖلحها إن الضو٫ ب ،ظاء ُٞه ،اإلاترجبت ٖلى اؾخمغاع ظىىب بٍٞغ

٣ُا باؾم هامُبُا، م٘  ،التزاما باالمخىإ ًٖ الخمؿ٪ باإلاٗاَضاث اإلابرمت مً ٢بل ظىىب بٍٞغ

في خالت  بكٗب هامُبُا االتي حؿبب ؤيغاع  ،صىاء جل٪ الاجٟا٢ُاث طاث الُاب٘ ؤلاوؿاوياؾخ

 .2ٖضم جىُٟظَا

الظي طَبذ بلُه مد٨مت  ،في الاججاٍ هٟؿه ،ؤلا٢لُميالضولي و٢ض طَب ال٣ًاء 

ؤن التزاماث الضو٫ التي  ،في الٗضًض مً ٢غاعتها ،الٗض٫ الضولُت، ٣ٞض ؤ٦ضث اللجىت ألاوعوبُت

ُت ،ا بخهض٣ًها ٖلى الاجٟا٢ُتجدملته ألجها جخٗل٤ بدماًت خ٣ى١  ،هي التزاماث مىيٖى

يض حٗضًاث الضو٫ اإلاخٗا٢ضة، ولِـ مجغص زل٤ خ٣ى١ مخباصلت بحن َظٍ  ،ؤؾاؾُت لؤلٞغاص

لم ج٨ً عاٚبت في ٢بى٫ مجغص خ٣ى١  ،ٖىضما ؤبغمذ الاجٟا٢ُت ،وؤياٞذ ؤن الضو٫  .الضو٫ 

بذ جخالءم م٘  ،والتزاماث مخباصلت ىُت، ول٨جها ؤ٣ًىذ واؾخٖى م٣خًُاث مهالخها الَى

ل مجلـ ؤوعوبا
ُ
ٖلى هدى ما وعص في هٓامه ألاؾاس ي، و٢بلذ وي٘ هٓام ٖام  ،ؤَضاٝ ومش

 ،مً الخ٣الُض الؿُاؾُت ،بُٛت خماًت محراثها اإلاكتر٥ ،خغة ،صًم٣غاَُت ،ؤوعوبُت ،لجماٖت

ت ،واإلاشل  .3وؾُاصة ال٣اهىن  ،والخٍغ

٨ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ؤ٦ضث ،ومً ظهتها في عؤحها الاؾدكاعي الهاصع  ،اإلاد٨مت ألامٍغ

ش  ا للماصة  بمىاؾبت ،1983ؾبخمبر  24بخاٍع ٨ُت لخ٣ى١  64جٟؿحَر مً الاجٟا٢ُت ألامٍغ

ؤن "اجٟا٢ُاث خ٣ى١ ؤلاوؿان لِؿذ مً ٢بُل اإلاٗاَضاث الجماُٖت الخ٣لُضًت  ،ؤلاوؿان

                                                           
 .152الكاش ، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد عبد الرحيم  - 1
2
 153 ، صاؼبرجع نفسو - 

 .154 ص ،اؼبرجع نفسو - 3



 

46 

ًاءٖلى ٖ ،التي ٣ًهض بها جباص٫ خ٣ى١ والتزاماث ٖلى الىدى اإلاظ٧ىع في  ،اج٤ الضو٫ ألٖا

ضٝ َظٍ اإلاٗاَضاث 20اإلااصة   ،مً اجٟا٢ُت ُِٞىا بكإن اإلاٗاَضاث، بل بن مىيٕى َو

بهٝغ الىٓغ ًٖ ظيؿِخه، في مىاظهت الضولت  ،للٟغص ،ًىهٝغ بلى خماًت خ٣ى١ ؤؾاؾُت

ضو٫ بلى اإلاٗاَضاث َٝغ في اإلاٗاَضة، وباهًمام ال ،التي ًسً٘ لىالًتها، ؤو ؤًت صولت ؤزغي 

جخدمل بم٣خًاٍ  ،ج٩ىن ٢ض ٢بلذ الخًٕى لىٓام ٢اهىوي ،اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان

ولِـ مجغص التزاماث في ٖال٢تها بضو٫  ،التزاماث مكتر٦ت ججاٍ ٧ل ألاٞغاص الخايٗحن لىالًتها

 . 1ؤزغي"

لتي والتزامها بدماًتها، زانت جل٪ ا ،ؤن اخترام الضو٫ لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،والخ٣ُ٣ت

ُت جٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ بلى الاال ًلؼم ٣ِٞ الضو٫ اإلاىًمت  ،جىن٠ بالخ٣ى١ اإلاىيٖى

التي جىو ٖلى خماًت  ،، اؾدىاصا بلى ؤن ألاخ٩ام ال٣اهىهُت2بل ٌكمل ٧ل الضو٫  ،ؤلاوؿان

لهظٍ الخ٣ى١،  ،ولِؿذ ميكئت ،٧اقٟت ههىم  في ؤٚلبها هي في الىا٢٘  ،خ٣ى١ ؤلاوؿان

ى الغؤي الظي ط التي جىاولذ  ،خُىما ٢غعث بإن ٢ىاٖض الَاي ،َبذ بلُه مد٨مت هىعمبٙرَو

ت التي ٧اهذ مىظىصة مً  ،هي مداولت لخى٣ُذ ٢ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب ،جىُٓم الخغب البًر

غاٝ ،لهظٍ ال٣ىاهحن ،٢بل، لظا حٗخبر َظٍ الاجٟا٢ُاث ٧اقٟت ا بها مً  ،وألٖا التي ٧اهذ مٗتٞر

اجها ٖلى ٧اٞت الضو٫  ،٢ًذ اإلاد٨مت ،٢بل الضو٫ اإلاخمضًىت، ومً زم ختى جل٪ التي لم  ،بؿٍغ

ا في اجٟا٢ُت الَاي  .3ج٨ً َٞغ

 زاهُا: كىاغذ خلىق ؤلاوعان كىاغذ دولُت آمشة

 ،بلى ن٠ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت آلامغة ،في ؤٚلبها ،جيخمي ٢ىاٖض خ٣ى١ ؤلاوؿان

ا ،٫ بهاال ًجىػ الازال ،٣٦اٖضة ،التي اعجًتها الجماٖت الضولُت بال ب٣اٖضة  ،وال ًم٨ً حُٛحَر

جل٪ التي جىن٠ بالخ٣ى١  ،، زانت4هٟؿها لها ال٣ُمت ،مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،الخ٣ت

ُت، إلاا ًاصي طل٪ بلى اهتها٥ خ٣ى١ ؤلاوؿان.   اإلاىيٖى
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 L’inexistence d’un tel engagement (juridique) ne signifierait pas que le »         يف انتهاؾ حقوؽ اإلنساف.

Nicaragua puisse violer impunément les droits de l’homme » Placide MABAKA, Op.cit, p 16.    
، ص 2008عصاـ عبد الفتاح مطر، القانوف الدكرل اإلنساين، مصادره، مبادئو كأىم قواعده، دار اعبامعة اعبديدة، مصر،  - 3
21. 

 .17عمر سعد اهلل، مدخل إذل القانوف الدكرل غبقوؽ االنساف، مرجع سابق، ص  - 4
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التي ًُل٤ ، ٖلى بُٖاء حٍٗغ٠ زام بال٣ىاٖض آلامغة ،ال٣ٟهاءٖضم اجٟا١ وعٚم 

 . 1بال ؤجهم لم ًسخلٟىا في وظىصَا، ال٣ُُٗتٖلحها ؤًًا بال٣ىاٖض 

 ،ٖلى ال٣ىاٖض آلامغة ،مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث 53و٢ض ههذ اإلااصة 

بإهه "حٗخبر اإلاٗاَضة باَلت بُالها مُل٣ا بطا ٧اهذ، و٢ذ ببغامها، جخٗاعى م٘ ٢اٖضة  ،ب٣ىلها

غاى َظٍ الاجٟ بر ٢اٖضة آمغة مً ا٢ُت حٗخآمغة مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗامت، وأٚل

الضولي الٗام ال٣اٖضة اإلا٣بىلت واإلاٗتٝر بها مً الجماٖت الضولُت ٩٦ل ٢اٖضة ٢ىاٖض ال٣اهىن 

ا بال ب٣اٖضة الخ٣ت مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام لها  ال ًجىػ ؤلازال٫ بها وال ًم٨ً حُٛحَر

 طاث الهٟت".

طا ْهغث ٢اٖضة آمغة ظضًضة مً بإهه "ب ،مً الاجٟا٢ُت هٟؿها 64اإلااصة  ،وؤياٞذ

٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗامت ٞةن ؤي مٗاَضة ٢اثمت جخٗاعى م٘ َظٍ ال٣اٖضة جهبذ باَلت 

يخهي الٗمل بها".  ٍو

ا  ،املىن٠ ال٣اٖضة آلامغة، ؤوله ،اإلااصة الؿالٟت الظ٦غؤقاعث ٣ٞض  ؤن ج٩ىن مٗتٞر

 ؤو الاهخ٣ام مجها. ،ؤلازال٫ بهاٖضم ظىاػ  ،بها ٣٦اٖضة لل٣اهىن الضولي الٗام، وزاهحهما

مً ال٣ىاٖض الٗامت لل٣اهىن الضولي،  ،هي ٢اٖضة ٖامت ،وال٣اٖضة آلامغة الضولُت

ا مً ال٣ىاٖض الضولُت ألازغي،  ،م٣اعهت ،وجدخل م٩اهت ؤؾمى في الىٓام ال٣اهىوي الضولي بٛحَر

 ،اٖضة آلامغة الضولُت. واؾدىاصا بلى طل٪، ٞةن ال2٣ٖلى ؤَمُتها للمجخم٘ الضولي ،وطل٪ بىاء
                                                                                                                                                                                     

يصي، د. ؿبمد ثامر طباط كد. ضياء عبد اهلل، تطوير قواعد التفسَت يف اتفاقيات القانوف الدكرل اإلنساين، صالح جبَت البص -  
 . 180، ص 2009ؾبلة الكوفة للعلـو القانونية كالسياسية، اهجملد األكؿ، العدد األكؿ، 

كما  158، مصر، ص 1986ة العربية، راجع يف ذلك صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانوف الدكرل العاـ، دار النهض- 1
 بعدىا. 

ؾبلة مدكس فالح الرشيدم، ؿباكلة تأصيل آلية دكلية الندماج اؼبعاىدة يف القانوف الوطٍت مع إشارة خاصة إذل القانوف الكوييت،  -
 كما بعدىا.  119، الكويت، ص 2006، العدد األكؿ، السنة الثالثوف، مارس اغبقوؽ
، تصدر عن 1983، عاـ 39، عدد اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرلاؼبعاىدات غبماية حقوؽ االنساف،  عزت سعد الدين، قانوف -

 كما بعدىا.  270اللجنة اؼبصرية للقانوف الدكرل، مصر، ص 
 كما بعدىا.  32ص  كائل أضبد عالـ، تدرج قواعد القانوف الدكرل العاـ، ؾبلة اغبقوؽ، البحرين، العدد، السنة، -
، العدد السابع كالثالثوف، يناير ؾبلة الشريعة كالقانوفل اؼبوسى، سلطات ؾبلس األمن يف ضوء نظرية القواعد اآلمرة، ؿبمد خلي-

 كما بعدىا.    23، ص 2009
يف بركز فكرة القواعد الدكلية اآلمرة يف النظاـ القانوين الدكرل، فبعد أف   ،عاما حاظبا كمنعطفا تارخييا ىاما ،1969يعد عاـ - 2
لتضع نوعا من  ،1969جاءت اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات لعاـ  ،انت قواعد القانوف الدكرل متساكية يف قيمتها القانونيةك



 

48 

لِؿذ مجغص ٢اٖضة ملؼمت، ألن ظمُ٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ملؼمت للمساَبحن بها، بل 

ت" ،ألجها طل٪، ًغظ٘ بلى ؤَمُتها  فيًمخى٘ الجمُ٘ ٖلى مسالٟتها. والؿبب  ،٢اٖضة آمغة "خٍٓغ

خه، مً ظهت. للمجخم٘ الضولي بغم ،في الخُاة الضولُت، ألجها جد٤٣ اإلاهلخت الٗامت ،ال٣هىي 

مً ٢بل اإلاجخم٘ الضولي  ،م٣بىلت ومٗتٝر بها ،ومً ظهت زاهُت، ٞةن ال٣اٖضة آلامغة الضولُت

بال ب٣اٖضة الخ٣ت مً  ،وال ًجىػ حٗضًلها ،التي ال ًجىػ ؤلازال٫ بها ،ٖلى ؤجها ال٣اٖضة ،٩٦ل

  .1هاطاتال٣ُمت لها  ،ال٣ىاٖض الٗامت لل٣اهىن الضولي

 آلامشةمػُاس جدذًذ اللاغذة -أ

م خباع ٢اٖضة آمغة ،امدضص الم جدضص مُٗاع  53ؤن اإلااصة  ٚع ا  ،اٖل مً ٖضم اٖخباَع

لم جدضص َظا ألامغ، بال  ،الجٟا٢ُت ُِٞىا ،٦ظل٪، وعٚم ؤًًا ؤن اإلاماعؾت الضولُت الالخ٣ت

ها. وبما ؤن خ٣ى١ ؤلاوؿان ،ًم٨ً ؤن وؿخمض بلؼامُتها ،ؤهه حٗض  ،مً مدخىاَا، ومىيٖى

ال١، ٞةن ؤٚلبهاؤَم ال٣ىاٖض  ًخه٠  ،مجها مهم   ظؼء   ،ؤو ٖلى ألا٢ل ،الضولُت ٖلى ؤلَا

 بال٣ىاٖض آلامغة.  

بٌٗ ألامشلت  ،التي اقخٛلذ باإلاىيٕى ٦شحرا ،و٢ض ؾا٢ذ لىا لجىت ال٣اهىن الضولي

مت ؤلاباصة الجماُٖت، خٓغ  ًٖ ال٣ىاٖض آلامغة، مً طل٪ خٓغ اؾخسضام ال٣ىة، خٓغ ظٍغ

وججاعة الٗبُض، خٓغ الخمُحز الٗىهغي والٟهل الٗىهغي، ال٣ىاٖض الخٗظًب، خٓغ الغ١ 

ما٫  ،ألاؾاؾُت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي اث اإلاؿلخت )مً ؤَمها خٓغ ألٖا اإلاىُب٣ت في اإلاىاٖػ

                                                                                                                                                                                     

التدرج كتقيم نوعا من التفرقة بُت القواعد الدكلية اآلمرة كغَتىا من القواعد الدكلية األخرل. د. صالح الدين عامر، اؼبرجع 
 . 158السابق، ص 

   .119ك 118ح الرشيدم، اؼبرجع السابق، ص مدكس فال-
 .278، ص مرجع سابقؿبمد يوس  علواف، القانوف الدكرل العاـ، اؼبقدمة كاؼبصادر، اعبزاء األكؿ، - 1
تاريخ االطالع   .https :www.iasj.netحيدر أدىم الطائي، تطور القواعد اآلمرة يف القانوف الدكرل، على اؼبوقع التارل: -
15/10/2018. 

La commission du droit international affirme qu’en droit international général des règles auxquelles, à 

l’opposé de la plupart des règles, les Etats ne peuvent valablement déroger par traités et, il est difficile 

de formuler ces règles, car on ne dispose d’aucun critère simple qui permettre de les identifier. Voir 

Joseph NISOT, le concept de Jus Cogens envisage par rapport au droit international, RBDI, N°1année 

1968, p 6.  
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ال٣خالُت اإلاىظهت يض الؿ٩ان اإلاضهُحن، و٢خل ؤؾغي الخغب(، الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت، خٓغ 

 .1خدلل مً ال٣ىاٖض آلامغةال٣غنىت، ٖضم ظىاػ مسالٟت ؤو ال

ال ٖلى ؾبُل الخهغ، بال ؤن  ،ظاءث ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ،وعٚم ؤن ال٣اثمت الؿاب٣ت

ا ،ًىؾ٘ هُا١ ال٣ىاٖض آلامغة ،البٌٗ آلازغ غ مهحَر  ،ل٠ًُُ بلحها خ٤ الكٗىب في ج٣ٍغ

ت ؤٖالي البداع، وال٣ىاٖض  ،ٖلى الثرواث الُبُُٗت ،ومبضؤ الؿُاصة الضاثمت ومبضؤ خٍغ

 ،بضون جمُحز، والترار اإلاكتر٥ لئلوؿاهُت ،التي جىظب اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان ،لضولُتا

 . 2مهغخا بإجها ًهض١ ٖلحها ؤًًا ون٠ ال٣ىاٖض آلامغة

 غذ آلامشة بمجال خلىق ؤلاوعانه اللىاااسجب -ب   

ت ،جُغ٢ذ لجىت ال٣اهىن الضولي الجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن  ،في ؤٖمالها الخدًحًر

ٖلى  ،هي ؤمشلت ،و٢الذ بإن الاجٟا٢ُاث التي جبُذ الغ١ وؤلاباصة الجماُٖت ،اإلاٗاَضاث

ٞةن اعجباٍ ونلت خ٣ى١ ؤلاوؿان بال٣ىاٖض  ،جسال٠ ٢ىاٖض آمغة صولُت. وبظل٪ ،اجٟا٢ُاث

التي لها نٟت  ،في الخ٣ى١  ى ، بال ؤن الازخالٝ 3َومخ٤ٟ ٖلُه ،ال ًغقى بلُه ؤصوى ق٪ ،آلامغة

 تي لِـ لها َظٍ الهٟت.ًٖ ال ،ال٣اٖضة آلامغة

لم ٨ًً ولُض ٖهغها َظا، بل  ،خ٣ى١ ؤلاوؿان بال٣ىاٖض آلامغةاعجباٍ ؤن  ،والخ٣ُ٣ت

ت ،ؤؾهمذ في بعؾاثه ،خهُلت ظهض بوؿاوي ى َ ُضٍ الضًاهاث الؿماٍو زم الخًاعاث  ،وجَى

وججىبه آلاالم والايُهاص  ،جل٤ُ باإلوؿان ،ٖلى ق٩ل ٢ىاٖض ؾلى٥ ،اإلاخٗا٢بت، ٞخبلىعث

غظ٘ ؤصخاب َظا الغؤيوا في جدضًض الهٟت آلامغة  ،إلاماعؾاث الخٗؿُٟت والالبوؿاهُت، ٍو

 :4اؾدىاصا بلى ألاؾباب واإلادضصاث الخالُت ،لخ٣ى١ ؤلاوؿان

                                                           
.  2012، البحرين، 18، اإلصدار 1دد ، الع9كائل أضبد عالـ، )تدرج قواعد القانوف الدكرل العاـ(، ؾبلة اغبقوؽ، اهجملد  - 1
 .37ص 

 .280ك 279ؿبمد يوس  علواف، القانوف الدكرل العاـ، اؼبقدمة كاؼبصادر، اؼبرجع السابق، ص - 2
يونيو -، أبريل31، اهجملد 4، العدد عادل الفكرؿبمد يوس  علواف، القانوف الدكرل غبقوؽ االنساف )آفاؽ كربديات(،     

           .190، ص 2005
أضبد كايف، اآلليات الدكلية غبماية حقوؽ اإلنساف كمبدأ السيادة، رسالة دكتوراه يف القانوف الدكرل كالعالقات الدكلية، جامعة  - 3

 كما بعدىا. 122، ص 2011-2010، كلية اغبقوؽ، اعبزائر، 1اعبزائر 
، ص 2014، العدد العاشر، جانفي ياسة كالقانوفؾبلة دفاتر السعالكة ىواـ، الطبيعة القانونية لقواعد حقوؽ اإلنساف، - 4

 كما بعدىا.  238
-Joseph NISOT, Op.cit, p 4 et ss. 
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 ،ال جمل٪ ال٣ضعة ٖلى الاهخ٣ام مً ال٣ىاٖض اإلاخ٤ٟ ٖلحها، وال ًجىػ لها ،ؤن الضو٫ -1

الظي جخمحز بها ال٣ىاٖض آلامغة في  ،٘ الخامبلى الُاب ،الاجٟا١ ٖلى الاهخ٣ام مجها، اؾدىاصا

في ٖضم ظىاػ ؤلازال٫  ،اهُال٢ا مً ال٣اٖضة اإلاٗغوٞت ،ال٣اهىن الضولي، والظي ًٟغى هٟؿه

ا ،بال٣اٖضة آلامغة لها طاث  ،مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام ،بال ب٣اٖضة الخ٣ت ،ؤو حُٛحَر

 الهٟت.

في الجزاٖاث  ،٢ىاٖض الخٗامل ؤلاوؿاويالتي جدملها  ،واإلالؼمت ،الهٟت الكاملت-2

 اإلاؿلخت اإلاسخلٟت، خُض ًُٟى ٞحها الجاهب ؤلاوؿاوي، الظي ًٟغى ٖلى الضو٫ الالتزام به.

الىاعصة في بٌٗ الاجٟا٢ُاث الضولُت  ،ٖضم ٞغى ٢ُىص ٖلى بٌٗ خ٣ى١ ؤلاوؿان-3

ضهُت والؿُاؾُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، اؾدىاصا بلى اإلااصة الخامؿت مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلا

لِـ في الٗهض الخالي ما ًم٨ً جٟؿحٍر بإهه ًجحز ألًت صولت ؤو ظماٖت -1التي جىو ٖلى ؤهه "

ؤو شخو ؤي خ٤ في الاقترا٥ بإي وكاٍ ؤو ال٣ُام بإي ٖمل ٌؿتهضٝ ال٣ًاء ٖلى ؤي مً 

اث اإلا٣غعة في َظا الٗهض ؤو ج٣ُُضٍ لضعظت ؤ٦بر مما َى مىهىم ٖلُه في  الخ٣ى١ ؤو الخٍغ

 الٗهض الخالي.

في ؤًت صولت  ،ؤو ال٣اثمت ،اإلا٣غعة ،الخ٣ُ٣ُت ،ال ًجىػ ج٣ُُض ؤي مً خ٣ى١ ؤلاوؿان-2

، ؤو الخدلل  ،ؤو اللىاثذ ،ؤو الاجٟا٢ُاث ،اؾدىاصا بلى ال٣اهىن  ،َٝغ في الٗهض الخالي ؤو الٗٝغ

ا بها بضعظت ،بهظٍ الخ٣ى١  ،مجها، بذجت ٖضم ب٢غاع الاجٟا٢ُت الخالُت  .1"ؤ٢ل ؤو ب٢غاَع

دت،  ،و٢ض ججىبذ مد٨مت الٗض٫ الضولُت اؾخسضام لٟٔ ال٣ىاٖض آلامغة بهىعة نٍغ

م اٖتراٞها ب٨ٟغتها اإلاخٗل٣ت باإلاهالر الٗلُا للمجخم٘  ،وبىظىص ٖضص مً ألاخ٩ام ال٣اهىهُت ،ٚع

الضولي بٗمىمه، ٣ٞض اؾخسضمذ في خ٨مها الهاصع في ال٣ًُت اإلاٗغوٞت باؾم "بغقلىهت 

بإن َىا٥  ،لل٣ى٫  ،مهُلر "الالتزاماث في مىاظهت ال٩اٞت" 5/2/1970ش جغا٦كً" بخاٍع

ولِـ للهالر  ،ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الضو٫ خماًت للهالر الٗام الضولي ،التزاماث ٢اهىهُت

م الٗضوان  ،مً الالتزاماث الٗامت واإلاجغصة ،الصخص ي للضو٫، وؤن َظٍ الُاثٟت حكمل جدٍغ

                                                           
تنطبق عليو صفة القواعد ذات طبيعة آمرة،  ،حقوؽ اإلنسافيربز بوضوح، بأنو توجد طائفة من  ،يرل البعض بأف ىذا النص- 1

أما . ال جيوز تقيدىا حىت يف الظركؼ االستثنائية اليت تكوف عليها الدكلية ، كىي تلك اغبقوؽ اليتكىو اؼبذكور يف ىذا النصاآلمرة 
فإهنا ال تدخل كاألزمات اليت تعص  بالدكؿ.  ،كاغبركب ،االت االستثنائيةاغبالتحلل منها يف  ،جيوز للدكؿالذم  ،الصن  اآلخر

 .277، مرجع سابق، ص االنساف حقوؽ غبماية اؼبعاىدات قانوف الدين، سعد عزتضمن القواعد اآلمرة. 
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م الغ١ واإلاباصت اإلاخٗل٣ ،وؤلاباصة الجماُٖت  ،ت بالخ٣ى١ ألاؾاؾُت لئلوؿان، بما ٞحها جدٍغ

 . 1والخمُحز الٗىهغي 

حن ،في َظٍ ال٣ًُت ،َظا، و٢ض مّحزث اإلاد٨مت مً الالتزاماث الضولُت،  ،بحن هٖى

ججاٍ اإلاجخم٘  ،التي جٟغى ٖلى الضولت وظىب اخترامها ،هي جل٪ الالتزاماث الؿامُت ،ألاولى

إلابضؤ اإلاٗاملت باإلاشل، ؤما الشاهُت، ٞخل٪ الالتزاماث  والتي ال جسً٘ ،الضولي في مجمله

التي جيكإ مً زال٫ ٖال٢اث الضو٫ ُٞما بُجها، والتي ج٣ىم ٖلى مبضؤ اإلاٗاملت  ،الضبلىماؾُت

حٗض التزاماث ؾامُت، وجخمشل في اخترام مباصت خ٣ى١ ؤلاوؿان،  ،باإلاشل، ٞااللتزاماث ألاولى

ظٍ ألازحرة بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫، اؾدىاصا بلى ؤن َظا الىٕى مً  ،٦هاال ًجىػ للضو٫ اهتها ،َو

مهالر ٢اهىهُت َامت، مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي ٞةن َظٍ  ،ًد٤٣ للضو٫  ،الالتزاماث

 .  2وألامً الضولُحن ،جداٞٔ ٖلى نُاهت وخٟٔ الؿلم ،الالتزاماث

ي اإلاٗانغ الالتزاماث ال جإزظ مغظُٗتها مً ال٣اهىن الضولَظٍ وج٠ًُ اإلاد٨مت بإن 

امخىإ  ،٣ِٞ، بهما ؤًًا مً اإلاباصت وال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ ألاؾاؾُت،  بما في طل٪

الضو٫ ًٖ اعج٩ابها لؤلٖما٫ الٗضواهُت، وظغاثم ؤلاباصة واخترام مباصت الخ٣ى١ ألاؾاؾُت، 

 . 3وظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز الٗىهغي  ،٦دماًت ألاٞغاص مً الٗبىصًت

التي حكخمل ٖلى الالتزاماث في  ،مٟهىم ال٣ىاٖض الضولُتاؾخ٣غ  ،وبٗض َظا الخ٨م

 ،ٖلى خض ؾىاء، ل٨ً ،وفي ال٣ٟه الضولي ،في ٢ًاء مد٨مت الٗض٫ الضولُت ،مىاظهت ال٩اٞت

في مىاظهت ال٩اٞت و٢ىاٖض ال٣اهىن  ،جب٣ى الٗال٢ت بحن ال٣ىاٖض التي حكخمل ٖلى الالتزاماث

ًغي  ،ن. الغؤي ألاو٫ ُان مسخلٟان ٣ٞهاْهغ عؤً . و٢ضجامتواضخت بهىعة ٚحر  ،الضولي آلامغة

٢ض اؾخسضمخا بالخباص٫ في مىا٢كاث لجىت ال٣اهىن الضولي، بِىما ًغي الاججاٍ  ،ؤن ال٨ٟغجحن

                                                           
ؿبمد يوس  علواف، د. ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف، اعبزء الثاين، اغبقوؽ احملمية، اؼبرجع السابق، ص - 1
61 . 
 .191ؿبمد يوس  علواف، القانوف الدكرل غبقوؽ االنساف )آفاؽ كربديات(، عادل الفكر، مرجع سابق، ص  - 
 .99دم، مرجع سابق، ص مدكس فالح الرشي - 

 . 99مدكس فالح الرشيدم، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .239عالكة ىواـ، اؼبرجع السابق، ص  - 

 .171صالح الدين عامر، مرجع سابق، ص  - 3
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 ،التي حكخمل ٖلى التزاماث في مىاظهت ال٩اٞت ،ؤن ٨ٞغة ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت ،الشاوي

 .1ضولُت آلامغةلها مضلى٫ ؤوؾ٘ مً ٨ٞغة ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ال

ا، في الخ٣ُ٣ت، بال ؤن َىا٥ ٍغ التي  ،بحن ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت ،ٞاع٢ا ظَى

وال٣ىاٖض الضولُت آلامغة، خُض بن ال٣ىاٖض التي  ،حكخمل ٖلى الالتزاماث في مىاظهت ال٩اٞت

مً ٢بل  ،ال جدى٫ صون بم٩اهُت الاخخجاط يضَا ،حكخمل ٖلى الالتزاماث في مىاظهت ال٩اٞت

ُت ،اجٟا٢ُت ،ؤو وكىء ٢ىاٖض ٢اهىهُت صولُت اؾخصىاثُت ،لضو٫ ألازغي ا بحن ٖضص  ،٧اهذ ؤو ٖٞغ

ج٣خهغ ٖلى الخ٤ في الخماًت اإلاهاخب لهظٍ  ،مٗحن مً الضو٫، بط بن الٗمىمُت َىا

ى خ٤ ل٩ل الضو٫  ى ما ًمحز ما ٢ض  ،ال٣ىاٖض، َو التي جسغط ًٖ هُا١ صاثغة َظٍ ال٣ىاٖض، َو

جي.  ،ض٩ًىن لهظٍ ال٣ىاٖ  مً آلُت الهضماظها في ال٣اهىن الَى

ال ج٣بل الاخخجاط  ،ٖلى ال٨ٗـ ؤما باليؿبت لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت آلامغة، ٞةجها

ؤو وعوص اؾخصىاء ٖلحها، ختى ولى ٧ان مهضع وكإتها بحن ٖضص مٗحن ومدضوص مً  ،يضَا

ُت ؤن ال ؤو ٚح ،ؤو ا٢خهاصًت ،ؾُاؾُت ٧اهذ ،ججمٗها عوابِ مكتر٦ت ،الضو٫  ا، قٍغ َر

جل٪ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت  ،جسال٠ َظٍ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت آلامغة الخانت

 . 2آلامغة الٗامت الخُب٤ُ

هي جل٪ ال٣ىاٖض آلامغة  ،ومً زمت، ٞةن الٗبرة في ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت آلامغة

ًد٤ ل٩ل  ،مغة ٖامت الخُب٤ُؤن ال٣ىاٖض آلا  ،ٖامت الخُب٤ُ، لؿببحن ازىحن. الؿبب ألاو٫ 

ٖلى ؤي مسالٟت لهظٍ  ،الخ٤ في الاخخجاط ،ؤو ختى ٚحر ًٖى ُٞه ،ًٖى في اإلاجخم٘ الضولي

٢ىاٖض حكخمل ٖلى التزاماث في  ،ال٣ىاٖض. ؤما الؿبب الشاوي، ٞةجها حٗض في الى٢ذ هٟؿه

لى التزاماث التي حكخمل ٖ ،مىاظهت ال٩اٞت، وال٨ٗـ ٚحر صخُذ، ؤي ؤن ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت

بطا ٧اهذ جىُب٤ ٖلى ألاٞغاص  ،ال حٗخبر مً ٢بُل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت آلامغة ،في مىاظهت ال٩اٞت

 . 3ؤو ٖلى ٚحر الضو٫، ٧ال٣ىاٖض التي جدغم الجغاثم الخغبُت ،الٗاصًحن

                                                           
 .100مدكس فالح الرشيدم، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .101ص  اؼبرجع نفسو، - 2
          .102ص  اؼبرجع نفسو،- 3
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 الفشع الثاوي

 غذم جلُُذ الحلىق اإلاػترف بها هلاغذة غامت

الخدلل مً  ،ًجحز للضو٫  ،هها ،ؿُاؾُتجًمً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت وال

-1ههذ ٖلى ؤهه " ،اإلاىهىم ٖلحها في الٗهض، خُض بن اإلااصة الغابٗت ،التزاماتها الخٗاَضًت

غاٝ في الٗهض الخالي، في ؤو٢اث الُىاعت الٗامت التي تهضص خُاة ألامت والتي  ًجىػ للضو٫ ألَا

ًدلها مً التزاماتها َب٣ا للٗهض  ٌٗلً ًٖ وظىصَا بهٟت عؾمُت، ؤن جخسظ مً ؤلاظغاءاث ما

الخالي بلى اإلاضي الظي ج٣خًُه بض٢ت مخُلباث الىي٘، ٖلى ؤن ال جدىافى َظٍ ؤلاظغاءاث م٘ 

التزاماتها ألازغي بمىظب ال٣اهىن الضولي وصون ؤن جخًمً جمُحزا ٖلى ؤؾاؽ الٗىهغ ؤو 

 اللىن ؤو الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًاهت ؤو ألانل الاظخماعي ٣ِٞ.

 7و 6ِـ في َظا الىو ما ًجحز الخدلل مً الالتزاماث اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص ل-2

 .18و 16و 15و 11( و2و 1)٣ٞغة  8و

ٖلى ٧ل صولت َٝغ في الٗهض الخالي ؤن حؿخٗمل خ٣ها في الخدلل مً التزاماتها ؤن -3

٤ ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة، غاٝ في الٗهض الخالي ٞىعا ًٖ ٍَغ بالىهىم  جبلٜ الضو٫ ألَا

٣ت طاتها، ؤن جبلٜ  لحها ٦ظل٪ وبالٍُغ التي ؤخلذ مجها هٟؿها وألاؾباب التي صٞٗتها بلى طل٪. ٖو

ش بجهائها طل٪ الخدلل".  هٟـ الضو٫ بخاٍع

٣ا لهظا الىو غاٝ في الٗهض ،ٞٞى  ،ؤن جخدلل مً التزاماتها ،ًجىػ لها ،ٞةن الضو٫ ألَا

 ،وفي خضوص ي٣ُت ظضا، م٘ اؾخصىاء ،في خاالث مُٗىت ،اإلاىهىم ٖلحها بمىظب الٗهض

(، والخ٤ في ٖضم الخًٕى 6بٌٗ الخ٣ى١ مً َظا الخدلل وهي: الخ٤ في الخُاة )اإلااصة 

(، والخ٤ في ٖضم 7للخٗظًب ؤو للمٗاملت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو الخاَت بال٨غامت )اإلااصة 

ؿان إلاجغص عجٍؼ ًٖ (، والخ٤ في ٖضم ظىاػ خبـ ؤلاو8الاؾتر٢ا١ ؤو الٗبىصًت )اإلااصة 

اء بالتزام حٗا٢ضي )اإلااصة  ضم ظىاػ عظُٗت ٢ىاهحن ال٣ٗىباث ؤو ٞغى ٣ٖىبت 11الٞى (، ٖو

مت )اإلااصة  تراٝ 15ؤقض مً جل٪ التي ٧اهذ هاٞظة و٢ذ اعج٩اب الجٍغ (، الخ٤ في الٖا

ت ال٨ٟغ والىظضان والضًً )اإلااصة 16بالصخهُت ال٣اهىهُت )اإلااصة   (.18(، والخ٤ في خٍغ
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غاٝ ،ؤهه جىظض اجٟا٢ُاث ؤزغي  ،الخ٣ُ٣تو  ج٣ُُض بٌٗ  ،ؤظاػث للضو٫ ألَا

والتي ال  ،، وعٚم ازخالٝ طل٪ مً اجٟا٢ُت ألزغي، للخ٣ى١ التي ًجىػ ج٣ُُضَا1الخ٣ى١ 

والتي حٗض  ،جسغط مً مجا٫ الخ٣ُُض ،ٖلى ؤن ؤعبٗت خ٣ى١  ،، بال ؤجها اج٣ٟذ2ًجىػ ج٣ُُضَا

، وهي الخ٤ في الخُاة، الخ٤ في ٖضم 3ُت" لخ٣ى١ ؤلاوؿانبمشابت "هىاة نلبت" ؤو "هىاة ؤؾاؾ

ضم عظُٗت ال٣ىاهحن الجؼاثُت م الغ١ والٗبىصًت، ٖو  . 4الخًٕى للخٗظًب، جدٍغ

 ،ٖضة قغوٍ ،و٢ض اقتٍر الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت في اإلااصة الغابٗت

 ظب الٗهض. اإلاىهىم ٖلحها بمى  ،مً التزاماتها ،لجىاػ جدلل الضولت الُٝغ

الظي حهضص خُاة ألامت، بال  ،َى ؤن ج٩ىن الضولت في خالت الخُغ الٗام ،ٞالكٍغ ألاو٫ 

ؤ٦ثر خى٫ الخُغ الٗام الظي حهضص ألامت، ٞهل ٣ًهض به  ،ؤجها لم حِٗ ظاهبا جٟهُلُا

ل ًضزل  ،٦داالث الخهاع ،ألاػماث الضازلُت ؤو الُىاعت، ؤو ٌكمل ٦ظل٪ خالت الخغب؟ َو

 خالت ال٩ىاعر الُبُُٗت؟ ،اع الخُغ الٗام الظي حهضص ألامتؤًًا في بَ

الظي حهضص ألامت، ٌٗض ؤ٦ثر ص٢ت، بدُض الاؾخصىاجي الخُغ الٗام  ،خؿب البٌٗ

التي جغج٨ؼ ٖلحها ال٣ُىص الٗاصًت، وجل٪ التي ًبجى ٖلحها هٓام  ،ٌؿمذ بالخمُحز بحن اإلاٟاَُم

خضاء ٖلى الىٓام الٗام ك٩ل زُغا ٖلى اإلاجخم٘، ل٨ً بةياٞت ٌ ،مشال ،الترزُو، ٞااٖل

زغوط الضولت ًٖ  ،ًٓهغ ؤن صعظت الخُىعة ؤ٦بر، مما ٌؿخضعي ،ٖباعة "الظي حهضص ألامت"

ظا باؾخٗمالها لىٓام الترزُو  .5التزاماتها، َو

                                                           
، كذكرت أف تقييد اغبقوؽ يكوف يف حالة اغبرب أك 15االتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف نصت على تقييد اغبقوؽ يف اؼبادة - 1

العاـ، يف حالة اغبرب، اػبطر  27خطر عاـ يهدد حياة األمة. أما االتفاقية األمريكية فقد أكدت على تقييد اغبقوؽ يف اؼبادة 
ككل أزمة هتدد استقالؿ أك أمن الدكلة الطرؼ. كالغريب يف األمر أف اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب دل يتعرض ؽبذه 

 اؼبسألة.  
ذكر العهد الدكرل للدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية سبعة حقوؽ ال جيوز تقييدىا. أما االتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف فقد - 2
 صت على طبسة حقوؽ. أما االتفاقية األمريكية غبقوؽ اإلنساف فقد نصت على إحدل عشر حقا. ن

3
-Pierre LAMBERT, la protection des droits intangibles dans des situations de conflits armé, Rev. 

Trim.dr. h. 2000, p 248.  

دكرل غبقوؽ اإلنساف، اؼبصادر ككسائل الرقابة، اعبزء األكؿ، مرجع سابق، ؿبمد يوس  علواف، د. ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف ال-
  .128ص 
كما  80، ص 2005نبيل مصطفى إبراىيم خليل، آليات اغبماية الدكلية غبقوؽ االنساف، دار النهضة العربية، القاىرة، - 

 بعدىا.
4
-Patrick WACHSMANN, Op.cit, pp 60 et ss.  

 . 88. أضبد خليل اؼبوسى، القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف، اغبقوؽ احملمية، اعبزء الثاين، مرجع سابق، ؿبمد يوس  علواف، د - 5
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، ؤي ؤهه بطا ا٢خهغ الخُغ 1ًجب ؤن تهضص ٧ل البلض ،اإلاهضص لؤلمت ،وخالت الخُغ

ختى ولى  ،ال ٌك٩ل خالت اؾخصىاثُت ،ىي اإلادلي ٣ِٞ، ٞةن طل٪ٖلى اإلاؿخ ،الٗام الاؾخصىاجي

جب ؤن ًمـ التهضًض الخُاة اإلاىٓمت، ٞلِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن خُاة  ،٧ان بالٜ الخُىعة. ٍو

 ،٧لها مهضصة، بل ٨ًٟي ؤن ج٩ىن في ويُٗت ًهٗب الخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام ،ألامت

 ،والخغوب ،خالت الجزاٖاث اإلاؿلختوهي  ،وؤلاب٣اء ٖلى الاجها٫ الٗاصي في اإلاجخم٘

ت  .2وال٩ىاعر الُبُُٗت واإلاىازُت ،والاه٣الباث الٗؿ٨ٍغ

الن ًٖ وظىص الٓغوٝ الهٗبت ،ؤما الكٍغ الشاوي، َى واظب الضولت بهٟت  ،ؤلٖا

عؾمُت
غمي َظا الكٍغ .3 ؤن حٗلً بإجها في خالت  ،ال ًجىػ لها ،بلى ؤن الضولت الُٝغ ،ٍو

جي ،لم ج٨ً قغوَه مدضصةما  ،زُغ مً َظا الىٕى ٘ الَى والهضٝ مً وعاء  .في الدكَغ

ٖىضما ال جبرعَا  ،مً مسالٟت التزاماتها في الاجٟا٢ُت بهٟت حٗؿُٟت ،طل٪، َى مى٘ الضو٫ 

ُت، اإلاهم ؤن  ،الٓغوٝ، وال ٌكتٍر في ؤن ًهضع بٖالن الخُُٗل ؤو ؤلا٣ًاٝ ًٖ خ٩ىمت قٖغ

الن ًٖ َظا الخُُٗل ُتختى ولى نضع  ،ًخم ؤلٖا  .4ؤو خ٩ىمت زىعٍت ،ًٖ خ٩ىمت ٚحر قٖغ

ىظب الكٍغ الشالض  ،ججاٍ الٗهض الضولي ،التي جخدلل مً التزاماتها ،مً الضولت ،ٍو

بال٣ضع ال٤ًُ الظي ٣ًخًُه اإلاى٠٢، ؤي ًجب ٖلى الضولت الُٝغ ؤن ج٣ُض ٖضصا  ،اجساط

الت الُىاعت بال٣ضع الالػم إلاىاظهت خالت الُىاعت، ٞمبضؤ الخىاؾب بحن خ ،مً الخ٣ى١ 

                                                                                                                                                                                     

عمارم طاىر الدين، القيود الواردة على حقوؽ االنساف، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، ص -
182. 

حبيث  « Lawless »يف قضية  1/07/1961وؽ االنساف يف قرارىا اؼبؤرخ يف كىذا ما جاء يف قرار احملكمة األكركبية غبق- 1
من االتفاقية األكركبية غبقوؽ االنساف كىو اػبطر العاـ الذم  15اؼبادة تتوفر على الشركط اؼبذكورة يف  اعتربت احملكمة أف إيرلندا 

 يهدد األمة، كذلك بوجود ؾبموعة مسلحة ـبفية كغَت شرعية.
 .Patrick WACHSMANN,op. cit, P 72أنظر   

ؿبمد يوس  علواف، د. ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف، اغبقوؽ احملمية، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق، ص - 2
88 . 
 .186ك 185عمارم طاىر الدين، اؼبرجع السابق، ص -

3
 - Patrick WACHSMANN, op. cit, p 75. 

د. ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف، اغبقوؽ احملمية، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق، ؿبمد يوس  علواف،  - 4
 .88ص 
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آزغ وال زُاعا ال جمل٪ خال  ،ؤمغ يغوعي. ؤي ؤن الضولت ،وج٣ُُض الخ٣ى١ ال٣ابلت للمؿاؽ

 . 1إلاىاظهت جل٪ الٓغوٝ بال باللجىء بلى ؤلاظغاءاث اإلاسالٟت

إلاىاظهت  ،ؤن ال ج٩ىن ؤلاظغاءاث اإلاخسظة ،ؤما الكٍغ الغاب٘، ٞةهه ًىظب ٖلى الضولت

 بمىظب ال٣اهىن الضولي. ،الٟت م٘ التزاماتها ألازغي مس ،الخُغ الٗام اإلاهضص لؤلمت

ؤو  ،ٖلى ؤؾاؽ الٗىهغ ،جخًمً جمُحزا ،٦ما ًجب ؤن ال ج٩ىن ؤلاظغاءاث اإلاخسظة

 ٦كٍغ زامـ. ،ؤو ألانل الاظخماعي ،ؤو الضًاهت ،ؤو اللٛت ،ؤو الجيـ ،اللىن 

غاٝ بةزُاع  ،َى يغوعة ٢ُام الضولت اإلاسالٟت اللتزاماتها ،والكٍغ ألازحر الضو٫ ألَا

٤ ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة. ؤي ؤن الضولت الُٝغ  ألازغي في الاجٟا٢ُت ٞىعا، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ؤن حٗلم اإلاجخم٘  ،ال ج٨خٟي بةٖالن ج٣ُُض الخ٣ى١ ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ٣ِٞ، بل ًجب ٖلحها

٤ ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ي ٞترة ػمىُت بٗض بٖالجها مباقغة، ؤي ف ،الضولي بظل٪، ًٖ ٍَغ

 . 2وصون جإزحر ،م٣ٗىلت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ؿبمد يوس  علواف، د. ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف، اغبقوؽ احملمية، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق،  - 1
 . 89ص 
 .186بق، ص عمارم طاىر الدين، اؼبرجع السا-
 .189عمارم طاىر الدين، اؼبرجع السابق، ص - 2



 

57 

 اإلابدث الثاوي

 ؤلالضام الؽىلي للىاغذ اللاهىن الذولي لحلىق ؤلاوعان
ا اإلاىيىعي؛ ألن خ٣ى١ الاوؿان  ،جخمخ٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان بٗلَى

اهب الك٨لي، الظي ط٦غهاٍ بالج ،جخه٠ بالهٟت الٗاإلاُت، ما ٌٗجي اجداص الجاهب اإلاىيىعي

َظا، َى  2ؤو ؤلاظغاجي ،. ومًمىن ؤلالؼام الك٨لي٦1إؾاؽ لئللؼام الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان

ضم مسالٟتها ،3ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ الاوؿان ،الضو٫، ٦إنل ٖام ج٣ُُض  وبال  ،4ٖو

.  ،حٗغيذ للمؿاولُت الضولُت  هدُجت َظا الخهٝغ

تراٝ بؿمى ٢ىاٖض  ،والخ٣ُ٣ت ٢ض  ،مً الىاخُت الك٩لُت ،ال٣اهىن الضوليؤن َظا الٖا

ن، ًدبجى ألاو٫ ؾمى ٢ىاٖض ان مسخلٟان ٣ٞهُا٧ان مشاع ظض٫ ٣ٞهي ٦بحر، ْهغ ُٞه عؤً

دبجى الشاوي ؾمى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي ،ال٣اهىن الضولي  ،ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي، ٍو

ؤمام  ،ًهمض الغؤي الشاوي ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي، ول٩ل مجهما حججه وصالثله، ل٨ً لم

)اإلاُلب  ، ٦ما ؤن الٗمل الضولي ؤًًا ٚلب ؾمى ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الضازليألاو٫ 

ٖلى  ،في بزباث ؾمى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،لم ًضزغ ظهضا ،الضوليال٣ًاء ؤن ألاو٫(، ٦ما 

  )اإلاُلب الشاوي(.ُه في الٗضًض مً الخاالث التي ؤخُلذ ٖل ،والالتزام به ،ال٣اهىن الضازلي

 اإلاىلب ألاول 

 الذولُحن والػمل الفله في الذاخلي اللاهىن  غلى الذولي اللاهىن  ظمى       

ىا، ٣ٞؿم مجهم ،في ٢ُمت ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،ازخل٠ ال٣ٟهاء ِّ طَب  ،ازخالٞا ب

 ،ظل٪ل ،ًسخلٟان في ٦شحر مً الى٣اٍ ،وال٣اهىن الضازلي ،بإن ال٣اهىن الضولي ٣ى٫ البلى 

ظا الغؤي ،خؿب َبُٗخه ،جىظب مٗاملت ٧ل واخض مجهما ت زىاثُت  ،ًُل٤ ٖلُه ،َو بىٍٓغ

٣ى٫ بإن ال٣اهىهحن  ،ٞحري زالٝ الغؤي ألاو٫  ،ال٣اهىهحن )الٟٕغ ألاو٫(، ؤما ال٣ؿم آلازغ ٍو
                                                           

 .51عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ )اؼبصادر(، مرجع سابق، ص - 1
كقد يطلق عليو االلتزاـ اإلجرائي، راجع يف ذلك، د. إبراىيم علي بدكم الشيخ، تطبيق مصر لالتفاقية الدكلية للحقوؽ اؼبدنية  - 2
 .330لسياسية، مرجع سابق، ص كا

3
 «  les traités ne se limitent pas à la définition de droits, mais instituent souvent, des organes 

supranationaux chargés de les préserver. Ces organes sont dotés de pouvoir très variés, allant du 

simple examen de rapports, fournis par les hautes parties contractantes, au véritable pouvoir 

juridictionnel. Plusieurs sont compétents afin de recevoir des communications ou requêtes 

individuelles, collectives ou interétatiques.».   Carine LAURENT-BOUTOT, op. cit, p  30 . 
4
 - les droits de l’homme sont désormais le passage obligé de tout discours officiel de portée nationale 

ou internationale. La société civile les réclame, la classe politique s’en revendique, les juristes s’y 

accoutument. Carine LAURENT-BOUTOT, op. cit, p 19. 
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وبن ازخلٟا في  ،بل َما ٢اهىن واخض ،ال ًسخلٟان ًٖ بًٗهما البٌٗ ،الضولي والضازلي

ت وخضة ال٣اهىهحن  ،تي ٌٗالجها ٧ل واخض مجهماال ،اإلاىايُ٘ ظا ال٣ؿم ًُل٤ ٖلُه بىٍٓغ َو

  ،ؤًًا الٗمل الضولي ٦ما ؤن)الٟٕغ الشاوي(. 
ّ
ًٖ ال٣اهىن  ،ب ؾمى ال٣اهىن الضولي٢ض ٚل

 الضازلي )الٟٕغ الشالض( 

 الفشع ألاول 

ت زىائُت اللاهىن   هظٍش

ت أوال:  ؼشح الىظٍش

ت لى عؤؾ ،ًغي ؤههاع َظٍ الىٍٓغ لىحي" و"مىعٍللي" بإن ال٣اهىن ٖو بل" و"ؤهٍؼ هم "جٍغ

هٓامه  ٩ل ٢اهىن لًٖ ال٣اهىن الضولي، وال٨ٗـ صخُذ، ألن  ،ٌؿخ٣ل جماما ،الضازلي

وال ًسً٘ ؤي مجهما لآلزغ. ٞال٣اهىن الضولي َى حٗبحر ، ٌؿخ٣ل به ًٖ آلازغ الظي  ،الخام

ى ٢اه وحٗاون بحن صو٫  ،ىن جيؿ٤ًُٖ بعاصة الضو٫، ج٣ىم الٗال٢ت بُجهما ٖلى الغيا، َو

ا ؾلُت ؤزغي. ؤما ال٣اهىن الضازلي ٞهى حٗبحر ًٖ بعاصة  ت في الؿُاصة، ال حٗلَى مدؿاٍو

مجخم٘ صازل صولت ٖلى خضة، تهضٝ ٢ىاٖضٍ بلى مساَبت ألاٞغاص والؿلُاث ٖلى ازخالٝ 

ا ؤشخ ،ؤهىاٖها. ٦ما ؤن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي جخىظه بساَبها بلى الضو٫  ام باٖخباَع

حؿتهضٝ ؤؾاؾا جىُٓم الٗال٢اث الضازلُت  ،اإلاجخم٘ الضولي، ؤما ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي

مً ظهت زاهُت،  ،ُٞما بُجهم مً ظهت، وبُجهم وبحن الؿلُاث الٗامت في الضولت ،بحن ألاٞغاص

 .1في و٢ذ الؿلم ؤو ؤو٢اث الخغوب ،بِىما حهخم ال٣اهىن الضولي بدىُٓم الٗال٢اث بحن الضو٫ 

ت، ٞةن  ،اصا بلى الازخالٝ ال٣اثم بحن ال٣اهىهحنواؾدى اإلا٣ضم مً ٢بل ؤههاع الىٍٓغ

التي ال جخىاٞغ في  ،والؿماث الٟاع٢ت ،ًخمحز ًٖ آلازغ ببٌٗ الخهاثو ،احهم٧لالىٓامحن 

                                                           
  كما بعدىا.  182ين عامر، مرجع سابق، ص صالح الد- 1
 . 47ك 46عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ، اؼبرجع السابق، ص -  
أضبد اسكندرم كؿبمد ناصر بوغزالة، ؿباضرات يف القانوف الدكرل العاـ )اؼبدخل كاؼبعاىدات الدكلية(، دار الفجر للنشر -  

 . 49ك 48، ص 1998األكذل،  كالتوزيع، القاىرة، الطبعة
 . 15، ص ؾبلة اغبقوؽثقل سعد العجمي، قواعد القانوف الدكرل يف القانوف الوطٍت، الكويت منوذجا، - 
 كما بعدىا.  18أضبد عبد العليم شاكر علي، اؼبعاىدات الدكلية أماـ القضاء اعبنائي، دار الكتب القانونية، القاىرة، ص - 
 كما بعدىا.  56، ص 2016انوف الدكرل على القانوف الوطٍت، دار ىومة للنشر كالتوزيع، اعبزائر، زازة ػبضر، أسبقية الق- 
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وجى٢ُ٘ الجؼاء الالػم ٖىض مسالٟتها، جخالءم م٘  ،آلازغ، ٞهُاٚت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت وجُب٣ُها

 مً الىٓامحن ال٣اهىهحن. التي ًخمحز بها ٧ل   ،الخانتويإ الٓغوٝ وألا 

ت بلى ظملت مً ألاؾباب جضٖم بها مى٢ٟها  :1وحؿدىض َظٍ الىٍٓغ

و٢ىاٖض ال٣اهىن  ،جد٤٣ الاؾخ٣ال٫ الخام بحن ٧ل مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي -1

ا، ٞةطا ٧اهذ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي جيكئها الضولت بةعاصتها  الضازلي، ق٨ال ومىيٖى

اإلاىٟغصة، ٞةن ألامغ ًسخل٠ باليؿبت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي، خُض حؿاَم الضولت بةعاصتها في 

ا مً الضو٫.     بوكاء َظٍ ال٣ىاٖض باالقترا٥ م٘ ٚحَر

ُت، جخمشل في ترجب ٖلى َظٍ الىدُجت ٖضة هخاثج ٖٞغ  :2ٍو

َظا  ختى ولى ٧ان ،زًٕى ألاٞغاص والؿلُاث الٗامت في الضولت لل٣اهىن الضازلي-أ

م٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي، م٘ ٖضم ؤلازال٫ ب٣ىاٖض اإلاؿاولُت الضولُت،  ،ألازحر مخٗاعيا

ًاء في اإلاجخم٘ الضوليةن ٞٗباعة ؤزغي، بو  ًجب ؤن جدترم التزاماتها الضولُت، م٘  ،الضو٫ ألٖا

تها في بصاعة قاوجها الضازلُت، بما ًخىا٤ٞ م٘ ال٣اهىن الضولي، وفي الخالت ال٨ٗؿُت، ؤي  خٍغ

ٗاث صخُدت ٗاتها الضازلُت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي، ج٩ىن َظٍ الدكَغ  ،مسالٟت حكَغ

ظؼاء مسالٟتها لالجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث  ،وهاٞظة في الضازل، م٘ جدملها للمؿاولُت الضولُت

 الضولُت.

ىُت-ب  ،ؤن ال جهضع ؤخ٩اما مسالٟت ألخ٩ام اإلاٗاَضاث الضولُت ،ٖلى اإلادا٦م الَى

بلحها صولتهم، وفي خالت بنضاع ؤخ٩ام جسال٠ حٗهضاتها الضولُت، ٞةن طل٪ ًترجب التي اهًمذ 

 ٖلُه مؿاولُت الضولت ججاٍ باقي الضو٫ ألازغي اإلالتزمت.

ترجب اؾخ٣اللُت ال٣اهىن الضولي ًٖ ال٣اهىن الضازلي-ج اؾخدالت ٢ُام الخىإػ  ،ٍو

 بُجهما.

ال٣اهىن الضازلي ٞمهب ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي جساَب الضو٫، ؤما ٢ىاٖض  -2

 . 1اَخمامها الٟغص

                                                           
 . 185-183صالح الدين عامر، اؼبرجع السابق،  - 1
 . 50ك 49أضبد اسكندرم كد. ؿبمد ناصر بوغزالة، اؼبرجع السابق، اؼبرجع  ص - 
  ..19أضبد عبد العليم شاكر علي، اؼبرجع السابق، ص - 

 .21عد العجمي، اؼبرجع السابق، ص ثقل س- 2
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ل٩ل مً ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن الضازلي، ٟٞي خحن  ،جسخل٠ الُبُٗت ال٣اهىهُت-3

ت في الؿُاصة ،هجض ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي و٢بىلهم الالتزام  ،٢ىاٖض جيؿ٤ُ بحن صو٫ مدؿاٍو

ت، ب٣ىاٖضٍ، هجض زالٝ طل٪ في ال٣اهىن الضازلي، خُض بن ٢ىاٖضٍ جهض ع ًٖ ؾلُت مغ٦ٍؼ

ٟغى ٖلى ألاشخام اإلاساَبحن بإخ٩امها، لظا ٣ٞىاٖض ال٣اهىن الضازلي لها نٟت 
ُ
وج

، جٟغى مً ظهت ٖلُا جخمخ٘ بالؿُاصة ٖلى مً َم ؤصوى مجها  .2الخًٕى

ىه ال٣اهىوي، خُض هجض  ،ًسخل٠ ال٣اهىن الضازلي ًٖ ال٣اهىن الضولي-4 بىيىح ج٩ٍى

ُٗت والخىُٟظًت وال٣ًاثُت( واهٟغاص ٧ل ؾلُت في ال٣اهىن الضازلي الؿلُاث ا لشالر )الدكَغ

ُٗت حؿً ال٣ىاهحن ُٟتها، ٞالؿلُت الدكَغ والؿلُت الخىُٟظًت جىٟظَا، والؿلُت  ،بْى

٤ جى٢ُ٘ الجؼاءاث ٖلى اإلاسالٟحن. ؤما في ال٣اهىن الضولي ،ال٣ًاثُت ج٨ٟل اخترامها  ،ًٖ ٍَغ

 . 3ٞال وظىص لهظٍ الؿلُاث الشالر

م اٖتر  ت زىاثُت ال٣اهىن ٚع باؾخ٣اللُت ال٣اهىن الضولي ًٖ ال٣اهىن  ،اٝ ؤصخاب هٍٓغ

وهٟاطٍ في اإلاجا٫ الضازلي في  ،الضازلي، بال ؤجهم ًغون بم٩اهُت جُب٤ُ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي

 الخاالث الخالُت:

بكإن ج٠ُُ٨ ٢اهىوي ؤخض ال٣اهىهحن ٖلى آلازغ ٣ًهض باإلخالت بخالت  ؤلاخالت:-ؤ

إلت لخلها، ٦إن ًدضص ال٣اهىن الضولي واظباث الضو٫ ججاٍ ألاظاهب، ُٞدُل بلى مؿؤو  ،مٗحن

ض ال٣اهىن ًدضج ،ومشالها ؤًًاالظي له نالخُاث جدضًض نٟت ألاظىبي.  ،ال٣اهىن الضازلي

لخدضًض  ،ظىبُت في اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت، ُٞدُل ٖلى ال٣اهىن الضازليالضولي ٢ىاٖض اإلاالخت ألا 

ح ،الؿًٟ ألاظىبُت  .4ر ألاظىبُتٚو

٣هض به اؾخ٣با٫ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي-ب ل )الاؾخ٣با٫(: ٍو ل٣ىاٖض  ،الخدٍى

ومدضصة، لخهبذ بٗض طل٪ ظؼءا مً الىٓام ال٣اهىوي  ،في مؿاثل مُٗىت ،ال٣اهىن الضولي

ؤو ٢اٖضة  ،الضازلي، وحٗامل مٗاملخه، ؤي جهبذ ٢اٖضة ٢اهىهُت صازلُت، ٢ض ج٩ىن صؾخىعٍت

                                                                                                                                                                                     
 . 20ثقل سعد العجمي، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .26ك 25أضبد عبد العليم شاكر علي، اؼبرجع السابق، ص -   
 . 20ثقل سعد العجمي، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .21اؼبرجع نفسو، ص  - 3
 . 50اؼبصادر، اؼبرجع السابق، ص  عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ، - 4
 .29أضبد بعد العليم شاكر علي، اؼبرجع السابق، ص - 
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اإلااصة الؿاصؾت مً صؾخىع الىالًاث  ،ما ههذ ٖلُه مشال ،ومً طل٪ ٢اهىهُت ٖاصًت،

٨ُت مً "ؤن الضؾخىع وظمُ٘ اإلاٗاَضاث التي ؤبغمتها ؤو جبرمها الىالًاث  ،اإلاخدضة ألامٍغ

ٗخبر ٦إن لم ٨ًً ٧ل ما ًغص في صؾخىع ؤًت  لى للضولت...َو ٨ُت حٗض ال٣اهىن ألٖا اإلاخدضة ألامٍغ

 .1ض ٢ىاهُجها مىا٢ًا لظل٪"والًت مً الىالًاث ؤو في ؤخ

ت زىائُت اللاهىن  -زاهُا   الىخائج التي جترجب غلى هظٍش

ت زىاثُت ال٣اهىن   :2ًاصي بلى الىخاثج الخالُت ،بن اٖخىا١ هٍٓغ

ؤو جىإػ بحن ال٣اهىهحن الضولي والضازلي، وطل٪  ،ٖضم جهىع و٢ٕى ؤي جهاصم-1

لي ج٩ىن هاٞظة في مجا٫ الٗال٢اث الزخالٝ مجا٫ جُب٤ُ ٧ل مجهما، ٣ٞىاٖض ال٣اهىن الضو 

التي ج٩ىن هاٞظة في اإلاجا٫ الضازلي للضولت،  ،الضولُت، ٖلى ٨ٖـ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي

بال بحن ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت  ،ؤو ًخهىع  ،ال ًم٨ً ؤن ٣ً٘ ،ٞةن الخىإػ والخٗاعى ،ومً زمت

ٞةن  ،ضٍ، و٦ىدُجت لظل٪ٌٗتٝر ب٨ٟغة الخضعط بحن ٢ىاٖ ،التي جيخمي بلى هٓام ٢اهىوي واخض

ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضازلُت، وال٨ٗـ  ،ؤو حٗض٫ ،ال جلغي ،ال٣اٖضة ال٣اهىهُت الضولُت

 صخُذ.

جي -2 ا، بال بطا جدىلذ بلى  ،ًمخى٘ ال٣ًاء الَى جُب٤ُ ال٣ىاٖض الضولُت ؤو جٟؿحَر

جُب٤ُ الظي ًمخى٘ ًٖ  ،باليؿبت لل٣ًاء الضولي ،٢ىاٖض ٢اهىهُت صازلُت، وال٨ٗـ صخُذ

ا ،ال٣ىاٖض الضازلُت  بال بطا جدىلذ بال ٢ىاٖض ٢اهىهُت صولُت.  ،ؤو جٟؿحَر

ت -زالثا   جلذًش الىظٍش

ت زىاثُت ال٣اهىن اهخ٣اصاث مً ؤَمها  :3وظهذ لىٍٓغ

 ،بن الاؾدىاص بلى مؿإلت ازخالٝ مهضع ٧ل مً ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن الضازلي -1

ى اؾدىاص ٚحر مبرع، ٞهى ًسلِ بحن ؤنل ال٣اٖضة ًٖ آلازغ، َ ،لل٣ى٫ باهٟها٫ ٧ل مجهما
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 ،ٖلى اٖخباع ؤن ؤنل ال٣اٖضة ال٣اهىهُت في الخالخحن ،ووؾُلت الخٗبحر ٖجها، وطل٪ ،ال٣اهىهُت

َى هخاط  ،ؤم ال٣اهىن الضازلي، وؤن ال٣اهىن  ،ال٣اهىن الضوليبؾىاء حٗل٤ ألامغ  ،َى الضولت

هي التي جاصي بلى  ،ُاة الاظخماُٖت في الضولتفي ظمُ٘ ألاخىا٫، ٞالخ ،الخُاة الاظخماُٖت

ٗاث ،اًجاص الضؾاجحر ؤو  ،واللىاثذ، التي حٗض وؾاثل للخٗبحر ًٖ خاظت اإلاجخم٘ ،والدكَغ

جخمشل في  ،بىؾاثل ؤزغي  ،٩ًىن الخٗبحر ٖىه ،طا٥، ٦ما ؤن خاظت اإلاجخم٘ الضولي للخٗاون 

 ؤو ال٣غاعاث الضولُت.   ،ؤو الٗٝغ الضولي ،اإلاٗاَضاث

باليؿبت الزخالٝ ألاشخام اإلاساَبحن بإخ٩ام ٧ل مً ال٣اهىهحن، ال ٌٗخبر صلُال  -2

٧اُٞا، طل٪ ؤن ال٣اهىن الضولي وبن ٧ان ًخىظه بالخُاب بلى الضو٫، ٞةهه في جهاًت اإلاُاٝ ال 

ًساَب بال ألاٞغاص، وما الضولت في خ٣ُ٣ت ألامغ بال مجغص زُا٫ ٢اهىوي ٚاًخه بيٟاء ون٠ 

ت ألاٞغاص اإلاغجبُحن بة٢لُم مٗحن اعجباٍ ؾُاصة واهخماء،  الصخو الىاخض اإلاخمحز ٖلى مجمٖى

زم بن َظا لِـ ٢اٖضة ٖامت، خُض بهه في خاالث مُٗىت ًخىظه ال٣اهىن الضولي بالخُاب 

مباقغة بلى الٟغص، واإلاشل ألابغػ َى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي التي ججغم بٌٗ ألاٞٗا٫، 

سالٟتها في مدا٦م ظىاثُت صولُت ٧اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت. ٦ما و٢ض ٌؿإ٫ الٟغص ًٖ م

جىظض مىٓماث صولُت ٢امذ بةوكاء مدا٦م ب٢لُمُت ؤُٖذ للٟغص خ٤ اللجىء اإلاباقغ في 

 مىاظهت صولخه، ٦ما َى الخا٫ باليؿبت للمد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان.    

ت في الؿُاصة بن ال٣ى٫ بإن ال٣اهىن الضولي َى ٢اهىن جيؿ٤ُ ب -3 حن صو٫ مدؿاٍو

ى ًىُب٤ ٖلى بٌٗ  ٢غعث بمدٌ بعاصتها الالتزام بمٗاَضة صولُت َى ٢ى٫ جى٣هه الض٢ت، َو

ت والتي حٗض مهضعا مً مهاصع ٢ىاٖض ال٣اهىن  اإلاٗاَضاث ولِـ ٧لها. ٞاإلاٗاَضاث الكاٖع

َظا ال٣ى٫  الضولي آلامغة، ٞةجها ٢ض ج٩ىن ملؼمت لضو٫ ٚحر ؤَغاٝ في اإلاٗاَضة. ٦ما ًىُب٤

ىه، ٧الضو٫ التي  ختى ٖلى الٗٝغ الضولي الظي ٢ض ٩ًىن ملؼما لضو٫ لم حكتر٥ ؤنال في ج٩ٍى

غاٝ الٗاإلاُت مىظىصة ٢بل اؾخ٣اللها.    اؾخ٣لذ مً الاؾخٗماع ووظضث بٌٗ ألٖا

ؤما ُٞما ًخٗل٤ بازخالٝ البيُان ال٣اهىوي ل٩ل مً الىٓامحن الضازلي والضولي، -4

 ،الضازلي ًٖ ال٣اهىن الضولي في وظىص الؿلُاث الشالر في ألاو٫  خُض ًسخل٠ ال٣اهىن 

واوٗضامها في الشاوي، ٞةن َظا ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن زالٞا في صعظت الخُىع والىمى، ًغظ٘ 

غجض ؤنل آلازغ بلى ٖهض خضًض.  ؤخضَما بلى آالٝ الؿىحن، ٍو

ت لم -5 ت م٘  الُبُٗت ٗض لها ٢بى٫ في الٗال٢اث الضولُت، ولم حٗض ميسجمٌؤن الىٍٓغ

الجضًضة للمجخم٘ الضولي وخالت ال٣اهىن الضولي الجضًض، بل ؤ٦ثر مً طل٪ ٧اهذ َظٍ 
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٤ جُىع ال٣اهىن الضولي وجُىع الجماٖت الضولُت بؿبب  ت حجغة ٖثرة في ٍَغ الىٍٓغ

 . 1جىا٢ًاث ٣ٞه َظٍ اإلاضعؾت

ت زىاثُت ال٣اهىن ب٣ىلها بإن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي مؿخل٣ت ٖ-6 ً ٢ىاٖض بن هٍٓغ

ال٣اهىن الضازلي جاصي بلى بم٩اهُت جُب٤ُ ٢اهىهحن مخٗاعيحن في الى٢ذ هٟؿه بسهىم 

ظا الىي٘ ال ًم٨ً ٢بىله مً الىاخُخحن ال٣اهىهُت واإلاى٣ُُت.   مؿإلت مُٗىت، َو

ت زىاثُت ال٣اهىن،  -7 بم٩اهُت بزاعة مؿاولُت الضولت الضولُت في خالت اهتهاظها هٍٓغ

جي خ٨ما ٢ًاثُاؤنض ،وطل٪ في خالت ما مسالٟا اللتزام صولي التزمذ به  ،ع ال٣اض ي الَى

جي باؾخ٣با٫ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي  ،صولخه، وطل٪ في ألاخىا٫ التي ال ٣ًىم اإلاكٕغ الَى

لها بلى ٢ىاٖض صازلُت  .2ٌؿخُُ٘ ال٣اض ي جُب٣ُها ،وجدٍى

 الفشع الثاوي

ت وخذة اللاهىن   هظٍش

ت وخضة ال٣اهىن  ت "زىاثُت ال٣اهىهحن"، وهي ولُضة ألاؾب٤ وظ ،حٗض هٍٓغ ىصا مً هٍٓغ

 ،التي ٧اهذ ؾاثضة في اإلاجخم٘ الضولي ألاوعوبي اإلاؿُخي ،اإلاماعؾاث الضولُت الخ٣لُضًت

يص ئ ال٣اهىن الضولي  ،اإلادكابه في ؤهٓمخه ال٣اهىهُت وفي مباصثه، واؾخُإ ؤن ٌك٩ل ٍو

اؾخيبُذ  ،ضة مٗاَضاث صولُتؤبغمذ زاللها ٖ ،بٗض ؤن مهض له بٗضة ماجمغاث ،ال٨الؾ٩ُي

ٞك٩ل بها ؤولى مٗالم الىٓام الضولي ال٨الؾ٩ُي.  ،مٗٓم ٢ىاٖضَا مً ؤهٓمخه الضازلُت

ال ًغي بإؾا في ؤن حٗلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي  ،ولظل٪، ٣ٞض ٧ان طل٪ اإلاجخم٘ الضولي

ىُت، ألجهما مدكابهان ومخجاوؿان، ومً زمت؛ ٞةن حؿب٤ُ مهلخت اإلاجخ م٘ ٢ىاٖضٍ الَى

جد٤ُ٣ الؿلم وألامً ُٞما بُجها،  ،ٖلى مهلخت ٧ل صولت مىٟغصة، الهضٝ مجها ،الضولي

 . ٢3ض ًاصي بلى هؼإ مؿلر ،وجٟاصًا ألي ؾىء جٟاَم

ت غي ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ  ،ٌك٩ل ٧ل مجهما ،بإن ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن الضازلي ،ٍو

ٌ  ،ظؼءا مً هٓام ٢اهىوي واخض، ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ الخبُٗت والاقخ٣ا١ والخٍٟى
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ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن  ،. وؤن الخماًؼ والازخالٝ بحن ال٣اهىهحن1اإلاؿدىض بلى حؿلؿل َغمي ص٤ُ٢

في الىٓام ال٣اهىوي لضولت  ،في ٖال٢اتها ب٣ىاٖض ال٣اهىن الخام ،ؤقبه ب٣ىاٖض ال٣اهىن الٗام

ن ًٖ بًٗهما بإجهما مىٟهال  ،ما، خُض ل٩ل مجهما مجاالجه الخانت به، ل٨ً ال ٌٗجي َظا

 . 2ٖلى ؤجها ٞغوٕ مسخلٟت لىٓام ٢اهىوي واخض ،البٌٗ، بل ًخ٤ٟ الجمُ٘

ت لخضُٖم مى٢ٟها، وهي طاتها  ،ٖلى ظملت مً ألاؾباب ،وحؿدىض َظٍ الىٍٓغ

ت زىاثُت ال٣اهىهحن:  الاهخ٣اصاث التي وظهذ لىٍٓغ

ى ؤنل  هي الخاظت الاظخماُٖت، ،بن اإلاهضع الخ٣ُ٣ي لٓهىع ال٣اٖضة ال٣اهىهُت-1 َو

٘ ؤو الثدت...بلخ.  ال٣اٖضة ال٣اهىهُت، والتي ًخم الخٗبحر ٖجها بىاؾُت مٗاَضة ؤو حكَغ

في  ،بن اإلاساَب الخ٣ُ٣ي بإخ٩ام ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت، الضولُت مجها ؤو الضازلُت-2

٣ت مباقغة ؤم ٚحر مباقغة.   ،جهاًت اإلاُاٝ  َى الٟغص، ؾىاء بٍُغ

، زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ٢ ،ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت-3 ض ج٩ىن ٢ىاٖض زًٕى

ختى ولى لم حكتر٥ في بٖضاص اإلاٗاَضاث  ،ؤلاوؿان، وهي ٢ىاٖض آمغة، جلتزم الضو٫ بها

غاٝ الضولُت ت الىاججت ٖجها، ٦ما جلتزم ؤًًا باأٖل جها، وختى  ،الكاٖع التي لم حؿاَم في ج٩ٍى

م ،ال٣غاعاث الضولُت اإلالؼمت للضو٫   .3مىا٣ٞت بٌٗ الضو٫ ٖلحها مً ٖضم ،ٖلى الٚغ

ووظىص الؿلُاث  ،ل٨ال ال٣اهىهحن الضولي والضازلي ،ازخالٝ البيُان ال٣اهىوي-4

للخُىع  ،ًغظ٘ ؤؾاؾا ،م٣اعهت بال٣اهىن الضولي ،الشالر وويىخها في ال٣اهىن الضازلي

ذي الظي مغ به ٦ال ال٣اهىهحن، ٞال٣اهىن الضازلي ال٣اهىن ٧ان ألاؾب٤ ٖلى الٓهىع ٢بل  ،الخاٍع

ٞهى مجغص ق٩لُت جسال٠ الىا٢٘، في ٦شحر مً صو٫  ،الضولي. ؤما ويىح الؿلُاث الشالر
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ؤم في  ،ؾىاء في ؾً ال٣ىاهحن ،ٖلى ػمام ألامىع  ،الٗالم، ؤًً حؿخدىط الؿلُت الخىُٟظًت

 . 1م٘ ُٚاب ؾلُت ٢ًاثُت مؿخ٣لت ،جىُٟظحها

ت وخضة ال٣اهىهحن وبخبىحها مً َٝغ الضولت  ،ألا٢غب بلى الىا٢٘ الضولي ،حٗض هٍٓغ

ظؼءا مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت للىٓام ال٣اهىوي لهظٍ للضولت،  ،جهبذ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي

جي ٖلى الجزإ اإلاٗغوى ٖلُه. ٦ما ًد٤ لؤلٞغاص الخذجج ب٣ىاٖض  ،ًُب٣ها ال٣اض ي الَى

صة في واإلاُالبت بخُب٣ُها بطا ٧اهذ حٗىحهم مباقغة، ٧الخ٣ى١ الىاع  ،ال٣اهىن الضولي

 الاجٟا٢ُاث. 

ت وخضة ال٣اهىهحن الضولي والضازلي ٤ ألاو٫  ،و٢ض ؤه٣ؿم ؤههاع هٍٓغ ٣حن، الٍٟغ بلى ٍٞغ

٤ الشاوي ٞحري ٨ٖـ طل٪ ؾمى ًغي  ؤي  ،ال٣اهىن الضازلي ٖلى ال٣اهىن الضولي، ؤما الٍٟغ

ت ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الضازلي  .2ؤٖلٍى

 :  ىن الذاخليالىخذة مؼ أغلىٍت اللاه -أوال       

ت-أ م َظا الاججاٍ في ؤإلااهُا مضعؾت بىن ؤمشا٫ "ػوعن" واًغر  ؼشح الىظٍش جٖؼ

جز٫". مان" وما٦ـ ٍو  ٧ٞى

ت في ٞغوؿا "صٌؿىهضًحر ٞحروهض ًحر" الظي جإزغ به ال٣ٟه  م َظٍ الىٍٓغ وجٖؼ

ُاحي.   الؿٞى

ت ان ،ؤن ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن الضازلي ،خُض ًغي ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ  ٖٞغ

ًغج٨ؼ ٖلى  ،بإن ال٣اهىن الضولي الٗام ،ًغظٗان بلى ؤنل واخض، ول٨جهم ًظَبىن بلى ال٣ى٫ 

ت ال٣اهىن الضازلي ٖلى ال٣اهىن الضولي سلهىن بلى ؤٖلٍى يب٘ مىه، ٍو  . 3ال٣اهىن الضازلي، ٍو

ظا الاججاٍ التي ال جسٟي جىظؿها مً ٢ىاٖض ال٣اهىن  ،جخبىاٍ الضو٫ الاقترا٦ُت ،َو

ىُت ،٧ان ٚغيها، وبظل٪ مهما ،الضولي ا ،ٞهي حٗخض ب٣ىاهُجها الَى ت  ،وصؾاجحَر وحُٗحها ألاولٍى
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لِكمل الضو٫ الىامُت  ،ختى ولى حٗل٤ ألامغ بمٗاَضة صولُت. و٢ض جىؾ٘ ؤههاع َظا الخُاع

ا ،جل٪ التي زغظذ مً الاؾخٗماع ،زانت ؤجها  ،مً ال٣اهىن الضولي ،وجىظؿها ،مبرعة خظَع

بدُض بجها جسضم به  ،زم بهه هخاط الخًاعة ألاوعوبُت اإلاؿُدُت ،لم حؿاَم في حك٨ُله

بازخالٝ  ،ب٣ىاٖض جخ٤ٟ ٖلحها مجمٕى الضو٫  ،ٞهي جُالب باؾدبضاله ،مهالخها، وبظل٪

 .1ها الاًضًىلىجي والضًجي، وبما ًسضم مهالر الضو٫ الىامُت ؤًًا وجُلٗاتهائواهخما ،ز٣اٞتها

ت مً الالتزاماث  ،ل٣اهىن الضوليبلى اٖخباع ؤن ا ،وجغظ٘ َظٍ الىٓغة   َى مجمٖى

والالتزام بها  ،حؿخمض ال٣ضعة ٖلى ببغام مشل َظٍ الاجٟا٢ُاث ،الضولُت الاجٟا٢ُت، وؤن الضولت

لى وظه الخهىم ٢ىاٖض ال٣اهىن الضؾخىعي، التي  ،مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي، ٖو

يذ ؤلاظغاءاث الىاظب وب ،وخضصث الؿلُت اإلاسخهت لل٣ُام بهظا الٗمل ،ؾمدذ لها بظل٪ ُّ

ولِـ لل٣اهىن الضولي،  ،. ومً زم، ٞةن الهضاعة لل٣اهىن الضؾخىعيااجباٖها لصخته

ت ،ٞال٣اهىن الضولي مً اعج٩اٍػ ٖلى ال٣اهىن  ،ٌؿخمض وظىصٍ وبلؼامُخه ،خؿب الىٍٓغ

جي جُب٤ُ ال٣اهىن الضازلي ،الضازلي، وبالىدُجت الظي ٌٗض اإلاهضع  ،ًجب ٖلى ال٣اض ي الَى

 ٕٞغ ،ىخُض لل٣اهىن، وما ال٣اهىن الضوليال
ّ
اإلاخمشل في ال٣اهىن  ،ًجب ٖلُه اجبإ ألانل ،بال

 .  2الضؾخىعي

ت ٖلى زالزت ؤؾـ  :3وجغج٨ؼ َظٍ الىٍٓغ

ت الخدضًض الظاحي: ومٟاصَا-1 ال  ،ن الضولت جلؼم هٟؿها بىٟؿها، ٞالضولتؤ ،هٍٓغ

التي ًجىػ لها ؤن حٗض٫ ًٖ ؤي التزام ًم٨جها ؤن ج٩ىن جابٗت ألًت ؾلُت ٖلُا ٚحر بعاصتها، 

 ؤو زاعجي متى قاءث. ،صازلي

جٟى١ ؾُاصتها،  ،ال جسً٘ لؿلُت ٖلُا ،٣ُٖضة الؿُاصة: التي ج٣ط ي بإن الضولت-2

 حٗبحرا ًٖ مٓاَغ ؾُاصة الضولت.  ،ٌٗض ال٣اهىن  ،وهدُجت طل٪
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تراٝ-3 ٦ظل٪ بال بطا  ،ال ٌٗخبر في هٓغ الضولت ،ؤن ال٣اهىن  ،التي مٟاصَاو  :٨ٞغة الٖا

ذ به ُت  ،ؾىاء ؾيخه بك٩ل مباقغ ،اٖتٞر ؤم وا٣ٞذ ٖلُه الخ٣ا. وفي اإلادهلت، قٖغ

 .  1و٦ظل٪ الىظىص ال٣اهىوي للضو٫  ،في اٖتراٝ الضولت ،ججض ؤؾاؾها ،ال٣اهىن الضولي

ت-ب ت :جلذًش الىظٍش  ،ال ًم٨ً الدؿلُم بصخت عؤحها ،في الىا٢٘، َظٍ الىٍٓغ

 :2اؾدىاصا لؤلؾباب آلاجُت

والؿلُت وؤلاظغاءاث  ،َى الظي ًدضص الازخهام ،اٖخباع ؤن ال٣اهىن الضازلي-

ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الاجٟا٢ُت ٣ِٞ،  ،لاللتزام بال٣اهىن الضولي، بهما ٣ًخهغ ألامغ

ُت ،ومً زمت م ٖضم وظىص ؤي صوع  ،هي ؤًًا ملؼمت للضولت ،٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗٞغ ٚع

باليؿبت لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت آلامغة  ،وكىثه. والص يء هٟؿه لل٣اهىن الضازلي في

ت، ٞهي ملؼمت للضولت بلى َظٍ  ،ختى ولى لم جىًم الضولت ،اإلاؿخمضة مً اإلاٗاَضاث الكاٖع

 التي وكإث ٖجها َظٍ ال٣ىاٖض آلامغة.     ،اإلاٗاَضاث

ت مً الالتزاما ،بن الىٓغ بلى ال٣اهىن الضولي- ث الاجٟا٢ُت باٖخباٍع مجغص مجمٖى

ٌٗض مً اإلاهاصع ألاؾاؾُت لل٣اهىن  ،٣ِٞ، ٦الم ال ًخ٤ٟ م٘ الىا٢٘، ألن الٗٝغ ؤًًا

الضولي، ظىبا بلى ظىب م٘ الالتزاماث الاجٟا٢ُت، ٦ما ؤن جإؾِـ الؼام الاجٟا٢ُاث الضولُت 

في ٧ل صولت، ًدىافى م٘ ما َى مؿخ٣غ مً جإؾِـ الالؼام  ،ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضؾخىعي

ٗت اإلاخٗا٢ضًً".ٖلى   ٢اٖضة "ال٣ٗض قَغ

ت لم جشبذ ٦شحرا ،والخ٣ُ٣ت ت ال٣اهىن  ،ؤن َظٍ الىٍٓغ ؤمام الغؤي الظي ًغي بإٖلٍى

مً ال٣ًاء ٖلى الاؾخ٣ال٫ الظاحي  ،الضولي ٖلى ال٣اهىن الضازلي، وإلاا ًاصي بلُه مى٣ُها

جل٪ ال٣ىاٖض لل٣اهىن الضولي، وون٠ الالؼام الشابذ ل٣ىاٖضٍ، والا٦خٟاء بالىٓغ بلى 

ا مجغص ٢ىاٖض صازلُت اإلاىبذ     .3مهمتها جىُٓم مؿل٪ الضولت في ٖال٢تها الخاعظُت ،باٖخباَع
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ت اللاهىن الذولي -زاهُا  الىخذة مؼ أغلٍى

ت-أ م مً ؤن ال٣اهىن الضولي  ،ًغي ؤصخاب َظا الاججاٍ :ؼشح الىظٍش بإهه ٖلى الٚغ

ٌٗخبر ؤٖلى مغجبت  ،ال ؤن ال٣اهىن الضوليب ،وال٣اهىن الضازلي ٌك٨الن وخضة ٢اهىهُت واخضة

ٗجي بغؾم  -خؿب َظا الاججاٍ -مً ال٣اهىن الضازلي، ألن ال٣اهىن الضولي  ٌ َى ال٣اهىن الظي 

والصخص ي ل٩ل صولت مً الضو٫، ٦ما ؤهه َى الظي ًخىلى  ،خضوص الازخهام ؤلا٢لُمي

خ٤ مماعؾت  ،طل٪ الظي ًهض١ ٖلُه ون٠ الضولت، ل٩ُىن له بٗض ،جدضًض ال٨ُان الضولي

َظٍ الازخهاناث. ومً زمت، ٞةن ٧ل صولت مً الضو٫ وهي جً٘ ٢اهىجها الضازلي، ٞةجها 

بمىظب  ،ازخهانا مً الازخهاناث التي زىلها لها ال٣اهىن الضولي ،جماعؽ في الخ٣ُ٣ت

ًٟىى الضولت في بنضاع ال٣ىاهحن الضازلُت،  ،٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي، ٨ٞإن ال٣اهىن الضولي

ى  ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي في خالت خضور جىإػ  ،ؤٖلىٍت ٢ىاٖضٍ ،ما ٌُٗي في الجهاًت َو

 .1بحن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي و٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي ،ؤو حٗاعى

ت-ب ت :جلذًش الىظٍش  :2مً ؤَم الاهخ٣اصاث التي وظهذ لهظٍ الىٍٓغ

ض٢ت، باٖخباع ؤن الخمُحز ٢ى٫ جى٣هه ال ،بن ال٣ى٫ بىخضة ال٣اهىهحن الضولي والضازلي-

بلى  ،ًاصي في الجهاًت ،ومىظىصا لخض الؿاٖت، وال٣ى٫ ب٨ٗـ طل٪ ،بحن ال٣اهىهحن ماػا٫ ٢اثما

 بلٛاء ٧ل جمُحز بُجهما.

ت الىخضة-  سُت، ٞاالجداص الظي ًجٗل مً ال٣اهىن  ،ؤن هٍٓغ جسال٠ الخ٣اث٤ الخاٍع

ش، وال ؤؾاؽ له مً ًدىا٢ٌ م٘  ،مً ال٣اهىن الضولي ،الضازلي ٖىهغا مكخ٣ا و٢اج٘ الخاٍع

ى ؤمغ ًسال٠  ،الصخت، بال بطا ؤزبدىا ؤن ٢اهىن الكٗىب ت، َو ٧ان مىظىصا مىظ بضاًت البكٍغ

ش، ومً َىا ،الىا٢٘ سال٠ الخاٍع  ٞةن ال٣اهىن الضازلي َى ألاؾب٤ في الٓهىع. ،ٍو

ٌ ال٨ٟغة ال٣اثلت بإجها جماعؽ ؾلُتها التي زىلها لها ال٣ا ،ؤن الضو٫ -  هىن الضولي.جٞغ
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بال ؤن ٦شحرا مً ال٣ٟهاء  ،وعٚم ما وظه بلى ؤصخاب َظا الاججاٍ مً اهخ٣اصاث

ٖلى ٢ىاٖض  ،ًبحن ٖلى ٢ىاٖضٍ ،اؾدىاصا بلى ؤن جُىع ال٣اهىن الضولي ،ًمُلىن بلى َظا الاججاٍ

ال جخ٤ٟ م٘  ،ؾٝى ًاصي بلى ججاوػ ؤًت مٓاَغ ،ال٣اهىن الضازلي، ٦ما ؤن َظا الخُىع 

إن اإلاجخم٘ الضولي في ٖهغ بؤن ٧ل الكىاَض جىبيء  ،الٗلى، ي٠ بلى طل٪مى٤ُ َظا 

م٘ مى٤ُ  ،ٖلى ؤن جخىا٤ٞ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي ،٢ض ؤنبذ ؤ٦ثر خضبا ،الخىُٓم الضولي

ٖلى الٓهىع بمٓهغ اإلادترم لهظٍ ال٣ىاٖض في  ،٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي، م٘ خغم الضو٫ 

  .٢1ىة مازغة ال ٌؿتهان بها ،ؤنبذ للغؤي الٗالمي ُٞه ،مجخم٘ صولي

 الفشع الثالث

 الذولي الػملظمى اللاهىن الذولي غلى اللاهىن الذاخلي في 

ما جهغح ٖلى لؿان  ،بالهٟت ؤلالؼامُت لل٣اهىن الضولي، ٞهي ٦شحرا ،ج٣غ الضو٫ ٚالبا

ة ٖجها ؤو في اإلاظ٦غاث واإلاغاؾالث الضبلىماؾُت الهاصع  ،اإلاؿاولحن ٖلى الٗال٢اث الضولُت ٞحها

ها لل٣اهىن الضولي، ولم ًدضر ؤو ؤٖغبذ ًٖ  ،ؤن ؤه٨غث صولت وظىص ال٣اهىن الضولي ،بسًٖى

م ؤجها جخهٝغ ، ؤو جٖؼ ٤ ما ًملي ٖلحها ال٣اهىن  ،ٖضم التزاماَا به، ٦ما ؤن الضو٫ جخهٝغ ٞو

م  ،م٘ صو٫ ؤزغي  ،الضولي، بل ؤ٦ثر مً طل٪، ختى الضو٫ التي ج٩ىن في خالت هؼإ مؿلر جٖؼ

٤ ال٣اهىن الضولي ،عيوجض ا ،ختى جضٖم مىا٢ٟها ،بإجها جخهٝغ ٞو  .   2ووظهاث هَٓغ

غي ٦شحر مً ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي بإن "الٗٝغ جىاجغ آلان ٖلى جًُٟل جُب٤ُ  ،ٍو

ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي وحٛلُبها ٖلى ؤخ٩ام ال٣اهىن الضازلي ٖىض الخٗاعى، ٦ما ؤن ٚالبُت 

ل٣ىاٖض ما ٣ًخط ي بىظىب جُب٤ُ ألاخ٩ام التي جىُىي ٖلحها الضؾاجحر في الضو٫ جخًمً مً ا

٣ا ألخ٩ام صؾخىعَا".  . 3اإلاٗاَضاث التي ٣ٖضتها الضولت والتزمذ بها ٞو
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ت ال٣اهىن  ،ؤًًا ًغي البٌٗ ،وفي َظا الكإن ب"ؤن الغؤي الغاجر َى ال٣اثل بإولٍى

ظٍ الىدُجت الهامت جج ٗل الضولت ملتزمت بإن الضولي وؾمٍى ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي. َو

جيؿ٤ ٢ىاهُجها م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي وبال حٗغيذ للمؿاولُت الضولُت". ؤما البٌٗ آلازغ 

-نغاخت-ُٞهغح ب"بإٞى٫ مضعؾت زىاثُت ال٣اهىن هدُجت ؤزظ ٦شحر مً الضؾاجحر الخضًشت

 . 1بمبضؤ وخضة ال٣اهىن م٘ الدؿلُم بٗلى ال٣اهىن الضولي الٗام.."

م٨ً ال٣ى٫  ت وخضة ال٣اهىن ب ،ٍو لى ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الضازلي ،ن هٍٓغ  ،ٖو

ُٞما ًخٗل٤ بدماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان. ؤما باليؿبت  ،والؾُما ،جخ٤ٟ وجُىع اإلاجخم٘ الضولي

ت زىاثُت ال٣اهىهحن الضولي والضازلي، ٞةن الضو٫ التي جإزظ بها ها ؤن ج٨ٟل في حًخٗحن ٖل ،لىٍٓغ

ا وبال  ،وؤال ًخٗاعى ٢اهىجها الضازلي م٘ َظٍ الالتزاماث ،تها الضولُتاخترام التزاما ،بَاَع

 . 2حٗغيذ للمؿاءلت الضولُت

بما ٞحها الؿلُت -وؾلُاتها ،ؤنبذ ًٟغى ٖلى الضولت ،٦ما ؤن ال٣اهىن الضولي

التي و٢ٗذ  ،اإلاىهىم ٖلُه في اإلاٗاَضاث الضولُت ،اخترام ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي-ال٣ًاثُت

 .3لى لم جهاص١ ٖلحهاختى و  ،ٖلحها

ٞةن َظٍ ألازحرة ج٣غ في  1969وبالغظٕى بلى اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام 

 . 4مجها ٖلى ٖلى ال٣اهىن الضولي 46و 27اإلااصجحن 

بإهه "ال ًجىػ  ،1969مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  ٣ٞ27ض ظاء في اإلااصة 

 ىهه ٦مبرع إلزٟا٢ه في جىُٟظ اإلاٗاَضة..". لُٝغ في مٗاَضة ؤن ًدخج بىهىم ٢اه
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كالشيء نفسو بالنسبة لقانوف اعبمارؾ الذم ال ديكن أف تستقل الدكلة يف كضعو دكف الرجوع للقواعد اليت كضعتها اؼبنظمة العاؼبية 

 . 97مدكس فالح الرشيدم، اؼبرجع السابق، ص  للتجارة. راجع يف ذلك
 . 56صادر(، اؼبرجع السابق، ص عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ )اؼب-
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لِـ للضولت ؤن جدخج بإن الخٗبحر -1بإهه " ،مً الاجٟا٢ُت هٟؿها 46وج٠ًُ اإلااصة 

ًٖ عياَا الالتزام باإلاٗاَضة ٢ض جم باإلاسالٟت لخ٨م في ٢اهىجها الضازلي ًخٗل٤ باالزخهام 

ىت وحٗل٣ذ ب٣اٖضة ب٣ٗض اإلاٗاَضاث ٦ؿبب إلبُا٫ َظا الغيا بال بطا ٧اهذ اإلاسال ِّ ٟت ب

 ؤؾاؾُت مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي.

ُت ألًت صولت جخهٝغ في َظا -2 ىت بطا ٧اهذ واضخت بهىعة مىيٖى ِّ حٗخبر اإلاسالٟت ب

٤ الخٗامل اإلاٗخاص وبدؿً هُت".  الكإن ٞو

ؤزظث بما طَب بلُه  ،1969لٗام  بإن اجٟا٢ُت ُِٞىا ،ًخطر مً الىهحن الؿاب٣حن

، م٘ ٣٦1اٖضة ٖامت ،ٖلى ال٣اهىن الضازلي ،َى ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضوليو  ،مٗٓم ال٣ٟهاء

٢ض جم  ،في خالت ما ٧ان الخٗبحر ًٖ الالتزام باإلاٗاَضة ي،وه ،اؾخصىاء خالت واخضة ٣ِٞ

وحٗل٣ذ ب٣اٖضة  ،باإلاسالٟت لخ٨م في ٢اهىجها الضازلي ًخٗل٤ باالزخهام ب٣ٗض اإلاٗاَضاث

ىت. ،زليؤؾاؾُت مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضا ِّ  و٧اهذ اإلاسالٟت ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

إال الدكؿ األعضاء فيها، كاليت -من الناحية اؼببدئية  -كرغم أف الطبيعة االتفاقية التفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات ذبعلها ال تلـز - 1
ة لقانوف اؼبعاىدات صادقت عليها، إال أنو بإمكاف تطبيق أحكاـ ىذه االتفاقية على دكؿ غَت أطراؼ فيها، كذلك باعتبارىا مدكن

على كجو التحديد، أما الباقي من األحكاـ فتعد تكريسا للقواعد العرفية  53باستثناء بعض األحكاـ اهجمّددة فيها مثل اؼبادة 
 السابقة عليها، كبذلك فهي قد تلـز كل الدكؿ حىت الدكؿ غَت األعضاء فيها. 

 . 69سابق، ص الرجع ، اؼب(اؼبصادر) العاـ الدكرل القانوف يف األداةعبد العزيز قادرم، 
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 إلاىلب الثاوي  ا

 ظمى اللاهىن الذولي غلى اللاهىن الذاخلي في اللماء الذولي

بلى جشبُذ ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن  ،٢ض ماال، ٦ما عؤًىا، حنالضولُوالٗمل بطا ٧ان ال٣ٟه 

 ،ي ٧ل ؤخ٩امه٢ض اٖتٝر ف ،ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي، ٞةن ال٣ًاء الضولي ؤًًا ،الضولي

ا ـ الظي  ،التي ؤنضَع ظا الخ٨َغ بٗلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي. َو

لم ٨ًً ولُض الٟترة التي ؤ٣ٖبذ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، بل ختى ٢بل  ،جبىاٍ ال٣ًاء الضولي

لي ٖلى بؿمى ال٣اهىن الضو  ،ٌٗلً نغاخت ،الخغب الٗاإلاُت ألاولى ما ٞتئ ال٣ًاء الضولي

 ال٣اهىن الضازلي. 

ذ ؤخ٩ام ال٣ًاء الضولي التي حٗتٝر بٗلى ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن  ،و٢ض جىٖى

٢بل بوكاء مد٨مت الٗض٫ الضولُت  ،الضازلي، بحن جل٪ الهاصعة مً مدا٦م الخد٨ُم الضولي

د٨مت الهاصعة مً ٢بل م ،الضاثمت، وبٗض بوكائها )الٟٕغ ألاو٫(، زم ؤخ٩ام ال٣ًاء الضولي

التي ؤجذ ٖلى ؤه٣اى مد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت بٗض الخغب الٗاإلاُت  ،الٗض٫ الضولُت

بخصبِذ ٖلى ٢ىاٖض  ،الشاهُت )الٟٕغ الشاوي(، ٦ما ؾاَمذ مد٨مت ٖض٫ الجماٖاث ألاوعوبُت

 في ٦شحر مً ٢غاعاتها)الٟٕغ الشالض(.   ،ال٣اهىن الضولي ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي

 ل الفشع ألاو 

 أخيام مداهم الخدىُم الذولي ومدىمت الػذل الذولُت الذائمت

تراٝ بٗلى ٢ىاٖض  ،بإن مدا٦م الخد٨ُم الضولي ،ًم٨ً ال٣ى٫  ٧ان لها الؿب٤ في الٖا

اث التي ٞهلذ ٞحها ،ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي ،ال٣اهىن الضولي في َظا  ،في اإلاىاٖػ

زم بٗض بوكاء مد٨مت الٗض٫ الضولُت  ٢بل بوكاء مد٨مت صاثمت صولُت )ؤوال(، ،اإلاىيٕى

ت ألخ٩ام  ،بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى ،الضاثمت ؤنضعث الٗضًض مً ألاخ٩ام التي ؤُٖذ ألاولٍى

 في خالت الخىإػ بُجهما )زاهُا(.  ،ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الضازلي
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 أوال: مداهم الخدىُم الذولُت

ل خ٨م مد٨مت الخد٨ُم الضولُت 
ّ
 ،ؾاب٣ت ٢اهىهُت 1في ٢ًُت "ؤالباما"ل٣ض ق٩

وبٗضَا ال٣ًاء  ،بهٟت زانت ،و٢ًاثُت مغظُٗت، ٣ٞض ؾاعث َُئاث الخد٨ُم الضولُت

جي. ،ٖلى ههج حٛلُب ؾمى ال٣اهىن الضولي ،بهٟت ٖامت الضولي  ٖلى ال٣اهىن الَى

ًذ َُئت الخد٨ُم الخانت بالٟهل في الجزإ بحن الجروٍج والىالًاث  ،و٢ض ٞع

٩ياإلاخدضة  ٨ُت، الضٞإ ألامٍغ ٣ض ٞىضث اإلاد٨مت ٞ ،الظي اؾدىض بلى ال٣اهىن الضازلي ،ألامٍغ

٨ُت ،بإهه ال ًم٨ً بإي خا٫ ،مٗخبرة ،َظا الغؤي ال٣اثلت بإجها ملؼمت  ،٢بى٫ وظهت الىٓغ ألامٍغ

٨ُت التي جغي ٞحها ؤن الىالًاث اإلاخدضة  ،في ظمُ٘ الٓغوٝ وألاخىا٫ ،بخُب٤ُ ال٣ىاهحن ألامٍغ

خغة في ٞدو ما بطا ٧اهذ َظٍ ال٣ىاهحن مخ٣ٟت بإجها  ،اإلاد٨متوجغي ا ازخهانا ٞحها، ؤن له

حن اإلاخٗا٢ضًً،وميسجمت ؤم ال  اإلاباصت م٘  ،ومخ٣ٟت ؤم ال ،م٘ مبضؤ اإلاؿاواة بحن الُٞغ

ُت ،الشابخت واإلاؿخ٣غة في ال٣اهىن الضولي، بما في طل٪ مل اإلادا٦م الضولُت  ،ال٣ىاٖض الٗٞغ ٖو

  .  2ألازغي 

بالٟهل في الجزإ بحن ٞغوؿا  ،و٢ض ط٦غث مد٨مت الخد٨ُم الضولُت الخانت

ًجب ٖلحها جدضًض الجيؿُت  ،، بإهه1928ٖام  " Georges Pinson"خى٫ ظيؿُت  ،واإلا٨ؿُ٪

ب٣ا  ،وال٣ىاهحن الضازلُت اإلا٨ؿ٨ُُت ،اؾخ٣الال ًٖ الضؾخىع  ،الخ٣ُ٣ُت لجىعط بُيؿىن  َو

ٖلى اإلاؿخىي  ،ال٣ىاهحن والضؾخىع اإلا٨ؿ٩ُيَا ل٩ل ه٩اع ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي، وؤ٦ضث ب

 . 3ؤو ٖضم صختها ،مضي صخت َظٍ ال٣ىاهحنبٌٛ الىٓغ ًٖ  ،الضولي

ٖلى ال٣اهىن الضازلي  ،بإن مبضؤ ٖلى ال٣اهىن الضولي ،وطَبذ بٌٗ َُئاث الخد٨ُم

ضة حٗض مهضعا بإن اإلاٗاَ ،٣ٞض طَب بلى ال٣ى٫  ،ؤمغ ال ًغقى بلُه ق٪. ؤما البٌٗ آلازغ مجها

غاٝ، ؤم ٖلى الهُٗض الضولي، بل ختى في  ُا لل٣اهىن، ؾىاء في ؤ٢الُم الضو٫ ألَا مىيٖى

وبحن ٢ىاٖض  ،التي ٩ًىن ٞحها الخٗاعى بحن ال٣ىاٖض الىاعصة في مشل جل٪ اإلاٗاَضة ،الخاالث

ض ؤم الالخ٣ت، ختى ولى ٧اهذ جل٪ ال٣ىاٖض مً ٢ىاٖ ،ال٣اهىن الضازلي، ؾىاء الؿاب٣ت مجها

 .4الىٓام الٗام

                                                           
 .18زازة ػبضر، أسبقية القانوف الدكرل على القانوف الوطٍت، ص  ذل قضية "أالباما" الشهَتة أنظر للرجوع إ- 1
 .39ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص - 2
 . 83أضبد عبد العليم شاكر، مرجع سابق، ص - 3
 .189سابق، ص ؿبمد ناصر بوغزالة، مرجع ك أضبد إسكندرم،  - 4
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 زاهُا: مدىمت الػذل الذولُت الذائمت

التي ؤ٦ضث  ،الٗضًض مً ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ،ؤنضعث مد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت

جي، ٟٞي ٢ًُت جخٗل٤ ب٣ىاة "٦ُُل "  مً زاللها ٖلى ٖلى ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الَى

بإن " ٢ىاة  1919ٗاَضة ٞغؾاي لٗام مً م 380واإلامغاث اإلااصًت بلحها، ظاء في هو اإلااصة 

لى ٢ضم  ،حٗض خغة ومٟخىخت ،٦ُُل واإلامغاث اإلااصًت بلحها ت والخغبُت، ٖو ؤمام الؿًٟ الخجاٍع

ؤإلااهُا  ،مً اإلاٗاَضة هٟؿها 195ل٩ل ألامم التي في ؾالم م٘ ؤإلااهُا"، وؤلؼمذ اإلااصة  ،اإلاؿاواة

ظٍ وال٣إل واإلاىا ،وبػالت ظمُ٘ الخهىن  ،بىظىب جضمحر ت اإلاجاوعة لل٣ىاة، َو ٤َ الٗؿ٨ٍغ

ؤنبدذ ال٣ىاة ٢ىاة  ،ال٣ىاة جغبِ بحن بدغ البل٤ُُ وبدغ الكما٫، وبمىظب َظٍ الاجٟا٢ُت

 صولُت، ًمى٘ ٖلى ؤإلااهُا ٚل٣ها في وظه اإلاالخت الضولُت، في و٢ذ الؿلم وفي و٢ذ الخغب.

ن ألاإلااوي ٢اهىها ، ؤنضع البرإلاا1920وبٗض ؤن و٢ٗذ الخغب بحن عوؾُا وبىلىضا ٖام 

ونلذ الؿُٟىت  21/03/1921ًجٗل ؤإلااهُا في خالت خُاص مً َظٍ الخغب، وفي  ،صازلُا

مبلضون " ُاهُت "(WIMBLDON)"ٍو ٧اهذ ج٣ل ألاؾلخت والظزاثغ جم  ،الخابٗت لكغ٦ت بٍغ

٣ها بلى بىلىضا ا مً َٝغ قغ٦ت ٞغوؿُت، وفي ٍَغ اٖتريتها الؿلُاث ألاإلااهُت  ،اؾدئجاَع

ُاهُا وبًُالُا والُابانواخخجؼ  بلى مد٨مت الٗض٫ الضولُت  ،تها، ٞخ٣ضمذ ٧ل مً ٞغوؿا وبٍغ

ت في ٢ىاة ٦ُُل ،واتهمذ ؤإلااهُا ،الضاثمت ٤ ما جىو  ،باعج٩ابها ؾلى٧ا مسالٟا إلابضؤ الخٍغ ٞو

ٌ مىاؾب للخؿاعة التي  380ٖلُه اإلااصة  البذ ؤإلااهُا بضٞ٘ حٍٗى مً مٗاَضة ٞغؾاي، َو

ا للؿُٟىت، ٞغصث ؤإلااهُاظغاء ا ،ج٨بضتها ًجٗل  ،ٖلى َظٍ الضٖىي بإجها ؾيذ ٢اهىها ،خخجاَػ

 .1مداًضة في جل٪ الخغب، وؤجها ال جغض ى ؤن ًيخ٣و مً ؾُاصتها ،بمىظبه ؤإلااهُا

وبٗض ٖغى الجزإ ٖلى مد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت، صخًذ َظٍ ألازحرة ٢غاع 

ٌ وظهت  الىٓغ ال٣اثلت بإن ببغام ؤي مٗاَضة ؤًا ٧اهذ، ؤإلااهُا، وطل٪ ب٣ىلها "بن اإلاد٨مت جٞغ

جهبذ الضولت بم٣خًاَا ممخىٗت ًٖ ال٣ُام بٗمل ما ؤو ملتزمت بال٣ُام بٗمل ما، ٌٗض جىاػال 

، جً٘ ٢ُىصا  ًٖ الؿُاصة، ومما ال ق٪ ُٞه، ؤن ٧ل مٗاَضة جيص ئ التزاماث مً َظا الىٕى

يس ى ؤن ؤَلُت ببغام اإلاٗاَضاث ٖلى مماعؾت الخ٣ى١ الؿُاصًت للضولت، ول٨ً ًجب ؤال ه

الضولُت وجدمل الالتزاماث الضولُت، هي ؾمت ؤؾاؾُت مً ؾماث الؿُاصة، وؤن الضولت ال 

جي ؤن جدض مً هُا١ التزاماتها الضولُت" ٗها الَى  .2حؿخُُ٘ بىاؾُت حكَغ

                                                           
 كما بعدىا. 211، ص 2004أضبد بلقاسم، القضاء الدكرل، دار ىومة للنشر كالتوزيع، اعبزائر، - 1

2
 - https://www. c.p.i.j/03_Wimbledon_Arret_08_1923. 
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في خ٨م لها بكإن اإلاىاَىحن الُىهاهُحن  ،في ٢ًُت ؤزغي  ،و٢ض ؤ٦ضث اإلاد٨مت

غاٝبإهه  1925ٞبراًغ  21اصع في اله ،وألاجغا٥ ٗاتها  ،التزام الضو٫ ألَا بمىاءمت حكَغ

٣ا الجٟا٢ُت لىػان اإلابرمت في  ىُت ٞو مً ؤن َظٍ  ،ٞهظا ال ٌٗجي بإي خا٫ 1923ًىاًغ  30الَى

ىُت  . 1اإلاٗاَضة جدُل ٖلى ال٣ىاهحن الَى

خ ،٦ما ؤ٦ضث اإلاد٨مت هٟؿها ظاع ًٖ في مىاؾبت ؤزغي ٖلى ؤن الضولت ال جمل٪ الٖا

ٗ ،بم٣خط ى اإلاٗاَضة ،جىُٟظ التزاماتها ، مهما ٧ان صعظت َظا تها الضازلُاتاؾدىاصا بلى حكَغ

٘، ختى ولى ٧ان الضؾخىع هٟؿه  .2الدكَغ

وفي ٢ًُت مهى٘ "قىعػو" بحن بىلىضا وؤإلااهُا، ؤو ما ًُل٤ ٖلحها ب٣ًُت اإلاهالر 

ا الٗلُا، ؤ٦ضث اإلاد٨مت ،الٗلُا ل٣ىاهحن ابإن  1925ماي  25ع في في خ٨مها الهاص ،في ؾُلٍؼ

ؤو حٗبحر ًٖ  ،ماصًت اج٘و٢ما هي ؾىي  ،وفي عؤي اإلاد٨مت ،ي هٓغ ال٣اهىن الضوليف ،الضازلُت

قإن ألاخ٩ام ال٣ًاثُت الضازلُت  ،ؤو مٓهغ مً مٓاَغ وكاَها، قإجها في طل٪ ،بعاصة الضولت

ت الضازلُت    ٢اهىهُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي. لِؿذ لها ٢ُمت ،وبمٗجى آزغ. 3ؤو ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

في ٢ًُت الخٗامل م٘ اإلاىاَىحن  ،وفي ٢غاع آزغ إلاد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت

الخمؿ٪  ،بإهه ال ًجىػ لضولت ،في عؤحها الاؾدكاعي  ،، ٢الذ اإلاد٨مت1932البىلىهُحن في ٖام 

لضولي في مىاظهت صولت ؤزغي، بل ٣ِٞ ؤخ٩ام ال٣اهىن ا ،بإخ٩ام ٢اهىجها الضؾخىعي

الاصٖاء بإخ٩ام ال٣اهىن  ،التي ؤبغمذ صخُدت. ٦ما ال ًجىػ لضولت ،والالتزاماث الضولُت

ؤو اإلاٗاَضاث  ،مً ؤظل التهغب مً التزاماتها التي ًٟغيها ٖلحها ال٣اهىن الضولي ،الضؾخىعي

 . 4الضولُت

                                                                                                                                                                                     

، 2015/2016، السنة اعبامعية 1حسُت حياة، التصديق على اؼبعاىدات الدكلية، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة اعبزائر 
 .323ص 
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 -C.P.I.J, série B. , N° 17 « Questions des communautés Greco-Bulgares ». , p.32 Voir aussi         

C.P.J.I, Série A/ B, N° 44, « Traitement des nationaux polonais à Dantzig », p. 24.  https://www.icj-
cij.org/fr/cpji-serie-b Consulté le 15/12/2019 

 . 20زازة ػبضر، مرجع سابق، ص - 3
4 - C.P.J.I, Série A/ B, N° 44, « Traitement des nationaux polonais à Dantzig », p. 24. 

ؾبلة اهجملس خلفاف كرًن كصاـ إلياس، العالقة بُت القانوف الدكرل كأحكاـ القانوف الدستورم، تبعية، ظبو أك تكامل، أنظر أيضا 
 .20،  ص 2014، اعبزائر،   سنة 03لة نص  سنوية، تصدر عن اهجملس الدستورم، العدد ، ؾبالدستورم

https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-%20%20justice/serie_B/B_10/01_Echange_des_populations_grecques_et_turques_Avis_consultatif.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-%20%20justice/serie_B/B_10/01_Echange_des_populations_grecques_et_turques_Avis_consultatif.pdf
https://www.icj-cij.org/fr/cpji-serie-b
https://www.icj-cij.org/fr/cpji-serie-b
https://www.icj-cij.org/fr/cpji-serie-b
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٢ض ٚلبخا  ،ومد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت ،ؤن مدا٦م الخد٨ُم ،ونٟىة ال٣ى٫ 

 في ٧ل ال٣ًاًا التي ٞهلذ ٞحها.  ،ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي ،ٖض ال٣اهىن الضولي٢ىا

 الفشع الثاوي

 مدىمت الػذل الذولُت

وخل مدلها مىٓمت ألامم اإلاخدضة، ػالذ ؤًًا مد٨مت  ،بٗض ػوا٫ ٖهبت ألامم

هُت. بٗض الخغب الٗاإلاُت الشا ،وخلذ مدلها مد٨مت الٗض٫ الضولُت ،الٗض٫ الضولُت الضاثمت

وؤبغػث مً زال٫ جل٪  ،و٢ض ؤنضعث مد٨مت الٗض٫ الضولُت الٗضًض مً ألاخ٩ام ال٣ًاثُت

جي، ومً بُجها  ،ؾمى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،ال٣ًاًا التي حٗغيذ لها ٖلى ال٣اهىن الَى

 ال٣ًاًا آلاجُت:

ىُحن في اإلاؿشب غام أوال:   1952كمُت خلىق الشغاًا ألامٍش

ٗ ،وفي َظٍ ال٣ًُت يض  ،ذ ٞحها صٖىي مً َٝغ الخ٩ىمت الٟغوؿُتالتي ٞع

٨ُحن في مغا٦ل، خى٫ ألامىع  اًا ألامٍغ ٨ُت، جخٗل٤ بد٣ى١ الٖغ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 الخالُت: 

ش  ،ألامغ ألاو٫  ، 12/1948/ 30ًخٗل٤ بخُب٤ُ مغؾىم جُب٤ُ ؤلا٢امت الهاصع بخاٍع

جسهُو عؾمي للٗملت  ًىو ٖلى زًٕى الىاعصاث التي لم ًخم ،خُض بن َظا اإلاغؾىم

ًخٗل٤ بالىالًت  ،في ال٣ُإ الٟغوس ي مً اإلاٛغب لىٓام الخسهُو. ؤما ألامغ الشاوي ،بكإجها

٨ُت مماعؾتهاتال ،ال٣ىهلُت في ال٣ُإ الٟغوس ي اإلاٛغبي. ؤما  ،ي ًجىػ للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اًا الىالًاث اإلاخدضة ،ألامغ الشالض، ُٞخٗل٤ بد٤ ظباًت الًغاثب ٨ُت في اإلاٛغب.  مً ٖع ألامٍغ

٣ا للماصة بُٞخٗل٤  ،ؤما ألامغ الغاب٘  95مؿإلت ٦ُُٟت ج٣ضًغ البًاج٘ اإلاؿخىعصة بلى اإلاٛغب ٞو

غة لٗام   .1906مً ٢اهىن الجٍؼ

٨ُت ٢ض صٞٗذ  ،و٢ض ظاء في خ٨م اإلاد٨مت ؤهه بطا "... ٧اهذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اًاَا ال ًسًٗىن مً خُض اإلابضؤ لخُبُ ٤ ال٣ىاهحن اإلاٛغبُت، ما لم ج٨ً هي ٢ض بإن ٖع

وا٣ٞذ مؿب٣ا ٖلى َظٍ ال٣ىاهحن، بال ؤهه ال ًىظض ؤي خ٨م في ؤي مً الاجٟا٢ُاث الضولُت 

ى خ٤ مغجبِ بىٓام الامخُاػاث ألاظىبُت، وال  ٌُٗي الىالًاث اإلاخدضة مشل َظا الخ٤، َو

ت ٩ًىن مىظىصا بال ٦الػمت للىالًت ال٣ىهلُت، خُض ج٩ىن مىا٣ٞت ا لىالًاث اإلاخدضة يغوٍع

بطا لؼم حٗاون اإلادا٦م ال٣ىهلُت للىالًاث اإلاخدضة لخىُٟظ ٢اهىن ما، ول٨ً صٞ٘ الىالًاث 
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٨ُت مً َظٍ الىاخُت ال ٌؿدىض بلى ؤؾاؽ ؾلُم، ٞةطا ٧ان جُب٤ُ ال٣اهىن ٖلى  اإلاخدضة ألامٍغ

ألي هؼإ ًيكإ هدُجت لل٣اهىن الضولي، ًيبغي  امىاَجي الىالًاث اإلاخدضة صون مىا٣ٞتها مسالٟ

اث الضولُت" ت اإلاىاٖػ ٣ا للؿبل الٗاصًت لدؿٍى  .    1لظل٪ ؤن ٌٗامل ٞو

 1953كمُت اإلافاًذ الجروٍجُت غام زاهُا: 

ًٖ اإلاؿاع الظي صؤبذ ٖلُه اإلادا٦م الضولُت  ،لم جسغط مد٨مت الٗض٫ الضولُت

في ٢ًُت ٣ض ؤ٦ضث مد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت، ٞؤم  ،ؾىاء مدا٦م الخد٨ُم ،الؿاب٣ت

بإن حؿدىض  ،٣اال ًم٨ً لضولت مُل ،مً ال٣ىاٖض اإلاؿخ٣غة ،ٖلى ؤهه ،اإلاهاًض الجروٍجُت

امخىإ ًٖ  مؤ ،بلى ٖمل ؤم ،في ٢اهىجها الضازلي ،ضم وظىص هوٖ ؤم ،ؾىاء بلى وظىص هو

ٖلى ٢ىاٖض  ،مؿاولُت اٖخضائها ،لخضٞ٘ ًٖ هٟؿها ،ناصع ًٖ ؾلُتها الخىُٟظًت ،ٖمل

 .2ن الضوليال٣اهى 

ىُت وألامم اإلاخدذة  زالثا: كمُت اجفاكُت اإلالش بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 1988غام 

غث 
ّ
 ،ها ملؼمتإجب ،في عؤحها الاؾدكاعي  ،الىالًاث اإلاخدضة ،مد٨مت الٗض٫ الضولُتط٦

ى ؾمى ال٣اهىن ال ،وباإلابضؤ اإلاؿخ٣غ في ال٣اهىن الضولي ،باخترام التزاماتها الضولُت ضولي ؤال َو

 . 3ٖلى ال٣اهىن الضازلي

  1994سابػا: كمُت الجزاع ؤلاكلُمي بحن لُبُا وحؽاد غام 

ؤي ؾمى  ،بحن لُبُا وحكاص ،في ٢ًُت الجزإ ؤلا٢لُمي ،في خ٨مها ،ٞىضث اإلاد٨مت

اإلاخٗل٣ت بغؾم الخضوص الؿُاؾُت بحن البلضًً،  ،ٖلى اإلاٗاَضة الضولُت ،لل٣اهىن الضازلي

ت ٢ض "٣ٞض ظاء في ٢ىلها   بن الخضوص الؿُاؾُت التي جيكإ بمىظب مٗاَضة ج٨دؿب اؾخمغاٍع

                                                           
1
 https://www.icj-cij.org/files/case-related/11/1928.pdf. Consulté le 15/12/2019. 

 
2 https://www.icj-cij.org/fr/affaire/78. Consulté le 15/12/2019.  

 .55ؿبمد ناصر بوغزالة، مرجع سابق، ص ك أضبد إسكندرم، 
3 -https://www.icj-cij.org/fr/affaire/77. Consulté le 15/12/2019.  

 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/11/1928.pdf
https://www.icj-cij.org/fr/affaire/78
https://www.icj-cij.org/fr/affaire/77
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ال جخمخ٘ بها بالًغوعة اإلاٗاَضة في خض طاتها مما ًجٗل لها الٛلبت ٖلى ؤي ٢اهىن صازلي، ولً 

 .  ٩ً1ىن مً قإن َظا ألازحر ؤبضا مٗاعيتها"

 الفشع الثالث

 مدىمت غذل الجماغاث ألاوسوبُت

ًٖ ٨ٞغة ؾمى  ،ًٖ ال٣ًاء الضولي الٗالمي ،٢لُميلم ًسغط ال٣ًاء الضولي ؤلا

ى ما ؤ٦ضجه مد٨مت ٖض٫ الجماٖاث ألاوعوبُت جي، َو في  ،ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الَى

(  Costa  E.N.E.L.Cفي ٢ًُت ) ،التي ٞهلذ ٞحها، ٟٞي خ٨مها الكهحر ،الٗضًض مً ال٣ًاًا

غباء في بًُالُا، خُض ظاء في خ٨م التي جخٗل٤ و٢اجٗها خى٫ جإمُم ٢ُإ ال٨ه 04-64ع٢م 

بإن "الاجٟا٢ُت اإلايكئت للجماٖت الا٢خهاصًت  1964ظىٍلُت  15اإلااعر في ، اإلاد٨مت

ألاوعوبُت، ٖلى زالٝ الاجٟا٢ُاث الضولُت الٗاصًت، ٢ض ؤوكإث هٓاما ٢اهىهُا زانا، م٨مال 

ًاء، مىظ صزى٫ الاجٟا٢ُت خحز الىٟاط، ومٟ غوى ٖلى ؾلُاتها للىٓام ال٣اهىوي للضو٫ ألٖا

ىُت. و٦ىدُجت مالػمت إلصماط ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت في ٢اهىن ٧ل صولت ًٖى، ٞةهه  ال٣ًاثُت الَى

ًاء ؤن ج٣ىم باجساط بظغاء الخ٤ مً ظاهب واخض ًخٗاعى م٘  ،ٌؿخدُل ٖلى الضو٫ ألٖا

 ؤ٦ضجه اإلااصة ،ًٖ ؤن اؾخٗالء ال٣اهىن الجماعي ،الىٓام ال٣اهىوي الظي وا٣ٞذ ٖلُه، ًٞال

ت الا٢خهاصًت ألاوعوبُت، التي بم٣خًاَا 189 ج٩ىن للىاثذ ٢ُمت  ،مً اجٟا٢ُت اإلاجمٖى

ًاء، ولِـ زمت ق٪ في ؤن َظا  ملؼمت، وج٩ىن ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ في ٧ل الضو٫ ألٖا

الىو لم ًغص ٖلُه ؤي جدٟٔ، ؾ٣ُٟض ٢ُمخه بطا اؾخُاٖذ صولت مً ظاهب مىٟغص ؤن جلغي 

عي  . 2مسال٠ للىهىم الجماُٖت" آزاٍع بمىظب ٖمل حكَغ

التي حٗغيذ  "S.P.A" Simmenthal "جخٗل٤ بالكغ٦ت ،ؤًًا ،وفي ٢ًُت مكهىعة

لبٌٗ ؤلاظغاءاث التي ٖمضث بلحها الؿلُاث ؤلاًُالُت اؾدىاصا بلى بٌٗ ال٣ىاهحن ؤلاًُالُت 

 ، اإلايكئت للؿى١ ألوعوبُت1957بما ؤلخ٤ بها الًغع م٘ حٗاعى م٘ اجٟا٢ُت عوما لٗام 

اإلاكتر٦ت، ٞبٗض ؤن ؤ٦ضث اإلاد٨مت بؿمى اجٟا٢ُت عوما وببُالن ال٣ىاهحن ؤلاًُالُت 

ان  ا في َظٍ ال٣ًُت، طَبذ بلى خض ٞغى ظؼاءاث ٖلى ؾٍغ وؤلاظغاءاث اإلاخسظة في بَاَع
                                                           
1
 https://www.icj-cij.org/fr/affaire/83.  Consulté le 15/12/2019 

 .195حسينة شركف، موق  القضاء الدكرل من التعارض بُت االتفاقيات كالقانوف الوطٍت، اؼبرجع السابق، ص  
 .226- 224دكرل، مرجع سابق، ص ص أضبد بلقاسم، القضاء ال- 

2 https://www.cvce.eu/obj/arret_de_la_cour_de_justice_costa_enel_affaire_6_64_15_juillet_1964-fr- 
 .3ع سابق، ص زازة ػبضر، مرج 

https://www.icj-cij.org/fr/affaire/83
https://www.cvce.eu/obj/arret_de_la_cour_de_justice_costa_enel_affaire_6_64_15_juillet_1964-fr
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ا بحن  ت ألاوعوبُت، م٘ جمحَز ٢ىاهحن صو٫ الاجداص ألاوعوبي اإلاخٗاعيت م٘ ٢غاعاث اإلاجمٖى

ىُت الؿا ش ال٣اٖضة الَى ب٣ت والالخ٣ت لل٣اٖضة الجماُٖت، وهي بظل٪ حٗض ؾاب٣ت في جاٍع

 .  1ال٣ًاء ألاوعوبي

في حٛلُبها لل٣اهىن الجماعي ٖلى  ،و٢ض طَبذ مد٨مت ٖض٫ الجماٖاث ألاوعوبُت

ىُت الضؾخىعٍت ًاء، ٟٞي ٢ًُت "ؾان مِكا٫" ع٢م  ،ال٣ىاٖض الَى  09-65للضو٫ ألٖا

ش إلاد٨مت الجماٖت ألاوعوبُت في خ٨م له لُت  22ا بخاٍع ن بإ ،ط٦غث اإلاد٨مت، 1965ظٍى

ألن  ؛ال ًم٨ً اؾخسضامها لخُُٗل ؤخ٩ام ال٣اهىن الجماعي ،الىهىم الضؾخىعٍت الضازلُت

 . 2مسالٟا للىٓام الجماعي ألاوعوبيَظا الٗمل ٌٗض 

ا اإلااعر في  ،، ط٦غث اإلاد٨مت11-70في ال٣ًُت ع٢م و بإن  ، 17/12/1970في ٢غاَع

لخُُٗل ؤخ٩ام ال٣اهىن الجماعي،  ،ال ًم٨ً اؾخسضامها ،عٍت الضازلُتىهىم الضؾخى ال

حر مخىا٤ٞ ،مٗاعى ،ن مشل َظا الٗملأل   لىٓام الجماعي الٗام. م٘ ا ،ٚو

ا،  "Lyne Waston "وفي ٢ًُت جضعى  1976الهاصع في ٖام ؤ٦ضث اإلاد٨مت، في ٢غاَع

ًا ،ؾمى ال٣اهىن ألاوعوبي  .3ءٖلى ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت للضو٫ ألٖا

دبحن مً زال٫ َظٍ ال٣ًاًا لِـ ٖلى  ،ؤن اإلاد٨مت ؤ٦ضث ؾمى ال٣اهىن ألاوعوبي ،ٍو

ًاء.  ىُت للضو٫ ألٖا  ال٣ىاهحن الٗاصًت، بل ختى ٖلى الضؾاجحر الَى

                                                           
1 https://mafr.fr/fr/article/cour-de-justice-des-communautes-europeennes/ Consulté le 15/12/2019.  

 األكركبية اعبماعات األكركبية، نذكر منها:كاغبقيقة قبد العديد من األحكاـ اليت صدرت من احملكمة    
« IL incombe aux juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les 

dispositions du droit communautaire d’assurer le plein effet de celles-ci, en laissant au besoin 

inappliqué, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale. »  Arrêt du 9 

mars 1978, Simmenthal, 106/77,  -https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1, consulté le 

15/12/2019, à 19 h.  

-« Il appartient à la juridiction nationale de donner une disposition de droit interne, dans toute la 

mesure ou une marge d’appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une 

application conforme aux exigences du droit communautaire et pour autant qu’une telle interprétation 

conforme n’est possible, s’agissant des dispositions du traité qui confèrent au particuliers des droits 

qu’ils peuvent faire valoir en justice et que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de laisser 

inappliquée toute disposition du droit interne qui serait contraire auxdites dispositions. » Arrêt du 4 

février 1988, Murphy, 157/86. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?. Consulté le 15/12/2019, à 19 

h.     

 .197ك 196ن التعارض بُت االتفاقيات كالقانوف الداخلي، اؼبرجع السابق، ص حسينة شركف، موق  القضاء الدكرل م-
 .36زازة ػبضر، اؼبرجع السابق، ص - 2

3
 L’affaire 11-70, internationale Handels gesells chafi. Rec. C.J.C.E 1970, pp 112et S      مشار إليو عند

                                                                     80أضبد عبد العليم شاكر، مرجع سابق، ص 

https://mafr.fr/fr/article/cour-de-justice-des-communautes-europeennes/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html
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 الففل الثاوي

 الالتزام الىوني باالجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان

 

مهما ٧اهذ ٢ُمتها  ،لضازليبما ؤن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي حؿمى ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن ا

ُت والتي جم  ،التي جخه٠ بها خ٣ى١ ؤلاوؿان ،وم٩اهتها، واؾدىاصا بلى الهٟت اإلاىيٖى

ؿها ٖلى الهُٗضًً  ،وؤلا٢لُمُت، واو٩ٗاؽ ؤَمُتها ،في اله٩ى٥ الضولُت الٗاإلاُت مجها ،ج٨َغ

ت الضولُت ؤن ال٣ىاٖض ال٣اهىهُ ،بلى هدُجت مٟاصَا ،الضولي والضازلي، ٞةن َظا ٣ًىصها

ال١، ومً زمت ،اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان ٞةن  ؛حٗض ؤَم ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُت ٖلى ؤلَا

 ،بهظٍ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،٣ً٘ ٖلحها واظب الالتزام ،الضو٫ 

ؿها صازل ؤهٓمتها ال٣اهىهُت الضازلُت، ٦سُىة ؤولى ؤؾاؾُت، وطل٪ ختى ًخم جُب٤ُ  وج٨َغ

ال مٗجى له،  ،ق٨ال صون ؤن ٣ًابل طل٪ ٖمال ،عص ٞحها مً ؤخ٩ام، ألن الالتزام باالجٟا٢ُتما و 

 ٢ض جخدمل هخاثجه، ٖلى اإلاؿخىي الضولي.  ،بل ٌٗض جداًال مً ٢بل الضولت

ت في الاهًمام بلى الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١  ،صخُذ ؤن للضولت الخٍغ

 ؤن ،ؤلاوؿان
ّ
مبرعا الهتها٥ الخ٣ى١  ،ال ٌُٗحها ،ٖضم اهًمامها ؤو ٖضم الاهًمام، بال

التي جىن٠ بالخ٣ى١ ألاؾاؾُت، اإلاىٓمت  ،الىاعصة في َظٍ الاجٟا٢ُاث، وزانت جل٪ الخ٣ى١ 

 وال الاجٟا١ ٖلى مسالٟتها.  ،ب٣ىاٖض آمغة التي ال ًجىػ مسالٟتها

حن ازىحن، ألاو٫ ص ،والتزام الضولت باالجٟا٢ُاث الضولُت ٤ مؿخٍى ولي )اإلابدض ًخم ٞو

 ألاو٫(، والشاوي صازلي )اإلابدض الشاوي(.
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 اإلابدث ألاول 

 التزام الذولت باالجفاكُاث الذولُت غلى اإلاعخىي الذولي

ٗغب الضولت 
ُ
بما بالخهض٤ً  ،التزامها باالجٟا٢ُت الضولُت ٖلى اإلاؿخىي الضوليًٖ ح

٤ ؤق٩ا٫ ؤزغي  ٖلحها في اجٟا٢ُت ُِٞىا  جم الخىهُو ،ٖلحها )اإلاُلب ألاو٫(، ؤو ًٖ ٍَغ

، وجخمشل في الخى٢ُ٘، اإلاىا٣ٞت وال٣بى٫، والاهًمام )اإلاُلب 1969ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام 

اث الضولُت الشاوي(. ظٍ الخهٞغ َى حٗبحر مً الضو٫ ًٖ  ،ًٖ حؿمُتها ،بٌٛ الىٓغ ،َو

 ججاٍ اإلاجخم٘ الضولي.   ،وبْهاع خؿً هُتها ،اعجًائها باإلاٗاَضة

 اإلاىلب ألاول 

 الخفذًم غلى الاجفاكُاث الذولُت

في هُا١ ال٣اهىن الضولي،  ،ؤلاظغاء ألا٦ثر اؾخٗماال ،ثٌٗض الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضا

ٟه )الٟٕغ ألاو٫(، وبُان قغوٍ صخخه )الٟٕغ الشاوي(، زم  ،لظل٪ ٞةهه مً الًغوعي حٍٗغ

    بُان ق٩له )الٟٕغ الشالض(، زم الؿلُت اإلاسخهت بمماعؾخه )الٟٕغ الغاب٘(. 

 الفشع ألاول 

ف الخفذًم  حػٍش

ه الض٦خىع  ،للخهض٤ً حٗاٍع٠ ٖضًضة ا ال٣ٟهاء، ؾىظ٦غ بًٗها، ٣ٞض ٖٞغ ط٦َغ

ناص١ ؤبى ٠َُ بإهه "٢بى٫ الالتزام باإلاٗاَضة عؾمُا مً الؿلُت التي جمل٪ ٣ٖض اإلاٗاَضاث 

غي  ،ومً زمت، ٞةن الخهض٤ً خؿبه. 1ًٖ الضولت" بضوهه ال جخ٣ُض الضولت  ،بظغاء ظَى

بطا ٧اهذ بحن صولخحن  ،وحؿ٣ِ اإلاٗاَضة طاتها ،ؾاؾا باإلاٗاَضة التي و٢ٗها ممشلها، بلؤ

واقتٍر لىٟاطَا اظخمإ ٖضص مٗحن مً الخهض٣ًاث لم  ،٣ِٞ، ؤو ٧اهذ بحن ٖضة صو٫ 

 ٨ًخمل بٗض.

                                                           
 .542ص  دكف سنة النشر، ،القاىرةصادؽ أبو ىي ، القانوف الدكرل العاـ، منشأة اؼبعارؼ، - 1
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ه الض٦خىع نالح الضًً ٖامغ بإهه "ب٢غاع ألاظهؼة الضازلُت اإلاسخهت باإلاٗاَضة،  ٞغ ٖو

لضولت بها ٖلى الهُٗض الضولي. ؤو َى الٗمل الظي جخإ٦ض مً زالله بعاصة ٖلى هدى ًلؼم ا

 .1الضولت اإلاٗبر ٖجها بىاؾُت ألاظهؼة اإلاسخهت بةُٖاء اإلاٗاَضة ٢ىة ال٣اهىن"

ه الض٦خىع ؾامي ٖبض الخمُض بإهه طل٪ "ؤلاظغاء ؤو الخهٝغ ال٣اهىوي الظي  ٗٞغ َو

في الضولت مىا٣ٞتها ٖلى اإلاٗاَضة واعجًائها  بمىظبه حٗلً الؿلُت اإلاسخهت بةبغام اإلاٗاَضاث

 .2الالتزام بإخ٩امها بهىعة جهاثُت"

ان الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضة ٖلى ؤهه "طل٪  ؼالت ُٞٗٞغ ؤما ألاؾخاطان اؾ٨ىضعي وبٚى

٣ا  ؤلاظغاء الظي ج٣بل به الضو٫ ؤو اإلاىٓمت الضولُت الالتزام بهىعة جهاثُت بإخ٩ام اإلاٗاَضة ٞو

 .3ٍت في ٧ل صولت ؤو مىٓمت"لئلظغاءاث الضؾخىع 

ه الض٦خىع خؿام ؤخمض مدمض َىضاوي بإهه "جهٝغ ٢اهىوي بم٣خًاٍ حٗلً   ٗٞغ َو

الؿلُاث الضازلُت اإلاسخهت بةبغام اإلاٗاَضاث الضولُت، مىا٣ٞتها الاعجًاء باإلاٗاَضة ٖلى 

ىظب مؿاءلتها بن زغظذ ًٖ م٣خط ى ما وعص بها مً ؤخ٩ا م هدى ًلؼم الضولت بها ٢اهىها، ٍو

 . 4ؤؾاؾُت"

ه بإهه "بظغاء ٣ًهض به الخهى٫ ٖلى ب٢غاع   ؤما الض٦خىع ؤبى الخحر ؤخمض ُُٖت ُٞٗٞغ

ا  الؿلُاث الضازلُت اإلاسخهت في الضولت للمٗاَضة التي جم الخى٢ُ٘ ٖلحها، ختى جترجب آزاَع

 . 5وجهحر هاٞظة وملؼمت لها ٖلى اإلاؿخىي الضولي"

ه ٧ل    ٗٞغ ٪ صاًلي" وآالن  َو بالي" ٖلى ؤهه "ؤلاظغاء الظي جخسظٍ الؿلُت مً "باجٍغ

الٗلُا في الضولت التي لها الازخهام الضؾخىعي بةبغام اإلاٗاَضاث الظي ج٣غ به اإلاٗاَضة التي 

ا، وحٗبر ًٖ عياَا بإن جهبذ جهاثُت وملؼمت، وجخٗهض عؾمُا باؾم الضولت ًى  ٢ٗها ممشلَى

 .6بخُب٣ُها"

                                                           
 .253صالح الدين عامر ، مرجع سابق، ص - 1
 . 261الدكلية( الدار اعبامعية، مصر، ص  ؿبمد سامي عبد اغبميد، أصوؿ القانوف الدكرل العاـ، اعبزء األكؿ )القاعدة- 2
 . 117ؿبمد ناصر بوغزالة، مرجع سابق، ص ك أضبد إسكندرم، - 3
 .337حساـ أضبد ؿبمد ىنداكم، مبادئ القانوف الدكرل العاـ، دار النهضة العربية، مصر، ص - 4
 .465، ص 1998-1997ربية، مصر، أبو اػبَت أضبد عطية، القانوف الدكرل العاـ، الطبعة األكذل، دار النهضة الع- 5

6
-Patrick DAILLIER et Allain PELLET, droit international public, 6

ème
 édition, L.G.D.I, Paris, 1999, P 

137.   
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حٗبر  ،ًهضع ًٖ الضولت ،جهٝغ ٢اهىوي َى  ،بإن الخهض٤ً ،وهدً هغي مً ظاهبىا 

حن الضولي والضازلي. وه٣هض  ،االلتزام بمٗاَضةُٞه مً زالله ًٖ مىا٣ٞتها ب ٖلى اإلاؿخٍى

مال وؾلى٧ا.  م٘ جُب٤ُ ألاخ٩ام بااللتزام باإلاٗاَضة ؤن ال جإحي ما ًسال٠ طل٪ الالتزام ٢ىال ٖو

 الىاعصة ٞحها.

ذ اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَ  يذ متى ٩ًىن بظغاء  1969ضاث لٗام و٢ض ٖٞغ ُّ وب

-1خُض ظاء ٞحها"  14الخهض٤ً واظبا وجهبذ بالخالي اإلاٗاَضة هاٞظة وطل٪ في هو اإلااصة 

 حٗبر الضولت ًٖ اعجًائها الالتزام بمٗاَضة بالخهض٤ً ٖلحها وطل٪ في الخاالث الخالُت:

 عجًاء.بطا ههذ اإلاٗاَضة ٖلى ؤن ٩ًىن الخهض٤ً َى وؾُلت الخٗبحر ًٖ الا  ( ؤ)

٣ت ؤزغي ؤن الضو٫ اإلاخٟاويت ٧اهذ ٢ض اج٣ٟذ ٖلى اقتراٍ  ( ب) بطا زبذ بٍُغ

 الخهض٤ً.

 بطا ٧ان ممشل الضولت ٢ض و٢٘ ٖلى اإلاٗاَضة م٘ الخدٟٔ بكٍغ الخهض٤ً. ( ث)

بطا بضث هُت الضولت اإلاٗىُت في ؤن ٩ًىن الخى٢ُ٘ بكٍغ الخهض٤ً الالخ٤ بىز٣ُت  ( ر)

ٌ ممشلها ؤو ٖبرث ًٖ طل٪ ؤزىاء اإلاٟ  اويت.جٍٟى

٤ ال٣بى٫ ؤو اإلاىا٣ٞت في خاالث ممازلت -2  حٗبر الضولت ًٖ اعجًائها بمٗاَضة ًٖ ٍَغ

 للخاالث الخانت بالخهض٤ً".

٠ ال٣ٟهُت مجها بإن للضولت الؿلُت  ،ًخطر لىا ،وال٣اهىهُت ،مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع

ت في مجا٫ الخهض٤ً، وبالخالي لضولت ٞهى لِـ ازخهانا م٣ُضا، ًخٗحن ٖلى ا ،الخ٣ضًٍغ

غ قغوَه، ل٨ىه ازخهام ج٣ضًغي، متى عؤث الضولت صاٖ ٢امذ  ،لظل٪ ُاال٣ُام به، بخٞى

 ،بالخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضة، وال٨ٗـ صخُذ. ل٨جها بطا ٢امذ بالخهض٤ً ٖلى ؤي مٗاَضة

جخًمً التزاماث ٖلى ٖاج٤  ،ٞةجها ٣ً٘ ٖلحها التزام بدىُٟظ ما وعص ٞحها. ألن اإلاٗاَضاث

مما ًخُلب  ،ؤم ا٢خهاصًت ؤم ؤمىُت ...بلخ ،َظٍ الالتزاماث مالُت ؾىاء ٧اهذ ،الضولت

 . 1ختى ًم٨جها جىُٟظ ما وعص في اإلاٗاَضة ،خغنا ووُٖا مً الضولت اإلاهض٢ت ٖلى اإلاٗاَضة

ٞةن  ،مً التزاماث ٖلى ٖاج٤ الضو٫  ،بالىٓغ إلاا ًغجبه الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاثو  

غى اإلاٗاَضة للمىا٢كت ؤمام  ،خ٨ٟحرحُٗي لىٟؿها ٞغنت لل ،الضو٫ الضًم٣غاَُت ٖو

                                                           
 . 25، ص 1986اظباعيل الغزاؿ، القانوف الدكرل العاـ، الطبعة األكذل، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، لبناف، -1
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جي ،البرإلاان وجىُٟظ ما وعص ٞحها، زانت جل٪  ،ختى ًم٨جها الالتزام بها ،ؤو الغؤي الٗام الَى

 . 1اإلاٗاَضاث طاث ألاَمُت الؿُاؾُت ؤو التي لها جإزحر ٖلى ؾُاصة الضولت

ماُٖت الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخ :وهظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

في مٗٓمها. ومً  ،بالتزاماث اًجابُت ،والش٣اُٞت التي جلتزم الضولت في خالت الخهض٤ً ٖلحها

ٌ الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضة بالىٓغ للخ٩لٟت اإلاالُت التي  زمت، ٞةن َىا٥ مً الضو٫، مً ٞع

 ؾخضٞٗها الضولت لخد٤ُ٣ َظٍ الخ٣ى١.

غ في ٚاًت َى ؤم ،نوا٢خًاء الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿا

ًخى٠٢ ٖلى الخهض٤ً  ،هاتالتزامابَى ؤن ج٣ُض الضو٫  ،الؿبب ألاو٫  .ألاَمُت، لؿببحن ازىحن

٣ا للمبضؤ اإلاؿخ٣غ ؤما  الخغة. بال بةعاصتها ،بإن الضو٫ ال جخ٣ُض ،ال٣اض ي ،ؤو الاهًمام ٞو

ى ؤن ٧اٞت الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، وهي اجٟا٢ ُاث ظماُٖت، الؿبب الشاوي، َو

الهاصع  ،حؿخلؼم خضا ؤصوى مً وزاث٤ الخهض٤ً، جىصٕ لضي ألامحن الٗام للمىٓمت الضولُت

 .    2في هُا٢ها الاجٟا٢ُت، ل٩ي جضزل خحز الىٟاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .29حسُت حياة، التصديق على اؼبعاىدات، مرجع سابق، ص - 1
، تصدر 1983، لعاـ 39، عدد اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرلعزت سعد الدين، قانوف اؼبعاىدات غبماية حقوؽ اإلنساف،  - 2
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 الفشع الثاوي    

 ؼشوه صحت الخفذًم

 

ىا في الؿاب٤، بال ؤن ِّ ٌ الخهض٤ً ؤو بظغاثه، ٦ما ب َظٍ  بطا ٧اهذ الضولت خغة في ٞع

ت لِؿذ  ، لظل٪ ًخٗحن ٖلحها في خالت الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت ؤن مُل٣تالخٍغ

 :   1جخ٣ُض باإلظغاءاث والكغوٍ آلاجُت

 أن ًىىن الخفذًم غلى اإلاػاَذة دون كُذ أو ؼشهوال: أ

، ٞةطا  ،بما وعص في ههىم اإلاٗاَضة ،ؤن جلتزم الضولت صون حٗضًل ؤو ٢ُض وال قٍغ

ؤو ا٢ترن بةصزا٫ حٗضًالث ٖلى ههىم اإلاٗاَضة، ٧ان باَال،  ،لى قٍغٖل٤ الخهض٤ً ٖ

ظا ًسو  ًها، َو واٖخبر ٦إهه ٖغى إلاٗاَضة ظضًضة، وللُٝغ آلازغ ؤن ٣ًبلها ؤو ًٞغ

ُٞجىػ حٗضًل بىىصَا بما ًسضم مهلخت  ،اإلاٗاَضاث الجماُٖت، ؤما اإلاٗاَضاث الشىاثُت

ى اٖخباع ؤن َٝغ ٖلى آزغ، ٖلالبلضًً، بطا اؾخجضث ْغوٝ مُٗىت، صون بيغاع 

لى اٖخباع ؤًًا ؤن اإلاٗاَضة الخهض٤ً ًلؼم الضولخح ن ٖلى جىُٟظ ما وعص في اإلاٗاَضة، ٖو

حن ،ال جؼا٫ مجغص مكغوٕ ،و٦ما ؤؾلٟىا ؾاب٣ا ض ،ًد٤ ل٨ال الُٞغ وحٗل٤ُ  ،التًر

 بلى ٚاًت الاجٟا١ ال٩امل بُجهما. ،جهض٣ًه

لُتأن ٌؽمل الخفذًم غلى اإلاػاَذة  زاهُا:   حمُػها بفُؿتها ألـا

صون الجؼء آلازغ، وبال ٖض  ،ؤهه ال ًجىػ الا٢خهاع ٖلى ظؼء مً اإلاٗاَضة ،ومٗجى َظا

ما لم حؿمذ اإلاٗاَضة به  ،ٖغيا إلاٗاَضة ظضًضة، ًىظب الخٟاوى ٖلحها مً ظضًض ،طل٪

ؤمشلت ًٖ طل٪، ٣ٞض  ،ؤو اج٣ٟذ ٖلُه الضو٫ اإلاخٗا٢ضة، و٢ض وعص ٖلى الهُٗض الضولي

، وجًمً زالزت ؤظؼاء جخٗل٤ 1928الهاصع ٖام  ،مُشا١ ظى٠ُ الٗام للخد٨ُم هو

                                                           
 . 21، ص 2008تعلو القانوف، دار اؽبدل للطباعة كالنشر، اعبزائر، غبوش نعماف، معاىدات دكلية غبقوؽ االنساف - 1
 1998-1997، اؼبرجع السابقأبو اػبَت عطية، القانوف الدكرل العاـ،  -  
 .470ك  469ص 
 .122ؿبمد ناصر بوغزالة، اؼبرجع السابق، ص ك أضبد اسكندرم،    
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٤ُ ت ال٣ًاثُت، ؤظاػ مً زاللها للضولت ،والخد٨ُم ،بالخٞى ت الاهًمام  ،والدؿٍى ٖلى خٍغ

ت ال٣ًاثُت ٤ُ والدؿٍى  .1بلى ال٣ؿمحن اإلاخٗل٣حن بالخٞى

 جدفظاث اكخفاس الخفذًم غلى الىفىؿ التي لم جبذ غليها الذولت زالثا:

  ،بطا ٧ان ًد٤ للضولت ٖىض جى٢ُٗها للمٗاَضة ببضاء الخدٟٓاث ٖلحها
ُ
بلذ َظٍ و٢

ؤن ج٣هغ الخهض٤ً ٖلى الىهىم التي لم جبض ٖلحها  ،الخدٟٓاث، ظاػ للضولت

 .2بطا عؤث مً مهلختها الخمؿ٪ بالخدٟٓاث اإلاظ٧ىعة ،الخدٟٓاث بكإجها

 الفشع الثالث

 ؼيل الخفذًم

ج٣ىم الضولخان بدباص٫ وز٣ُتي الخهض٤ً، ؤما في خالت  ،شىاثُتباليؿبت للمٗاَضة ال

غاٝ غاٝ، ٞالٗمل ًجغي ٖلى ٢ُام الضو٫ ألَا بةًضإ وزاث٤ الخهض٤ً  ،اإلاٗاَضة مخٗضصة ألَا

بمىظب هو في  ،لضي واخضة مً الضو٫ ؤَغاٝ اإلاٗاَضة، التي ًخم حُُٗجها ،الخانت بها

 ىٓماث الضولُت.اإلاٗاَضة، ؤو لضي ألاماهت الٗامت إلخضي اإلا

خم ازباث ؤلاًضإ في َظٍ الخالت بمىظب بظغاء عؾمي، جدهل  الضو٫ اإلاىصٖت  ،ٍو

بةزُاع باقي  ،ازباجا للىا٢ٗت، لخ٣ىم بٗض طل٪ ظهت جل٣ي اًضاٖاث الخهض٤ً ،ٖلى نىعة مىه

غاٝ اإلاى٢ٗت ٖلى الاجٟا٢ُت  . 3بهىعة مً َظا الخهض٤ً ،ألَا

جب ؤن وكحر  ًسخل٠ ًٖ ؤلانضاع، ٞالخهض٤ً َى  ،اإلاٗاَضةبإن الخهض٤ً ٖلى  ،ٍو

بما ظاء ٞحها، ؤما  ،الضو٫ ألازغي اإلاهض٢ت ٖلى اإلاٗاَضة بَل ًشبذ التزام الضولت ٢ِ  ،بظغاء صولي

التي جم  ،ٖلى اإلاٗاَضة ،ًغمي بلى بيٟاء نٟت ال٣اهىن  ،ٞهى بظغاء صازلي ،ؤلانضاع

اء ٖلى  ،ا، وختى جخم٨ً الضولتَى الخهض٤ً ٖلحها، ختى جخ٣ُض بها ؾلُاث الضولت ومىاَى الٞى

ظا ًسو الضو٫ التي جإزظ بصىاثُت ال٣اهىهحن الضولي  ،بالتزاماتها اإلاترجبت ٖلى الخهض٤ً َو

جي  .4والَى

                                                           
 .81حسُت حياة، مرجع سابق، ص - 1
 .122اصر بوغزالة، مرجع سابق، ص ؿبمد نك أضبد اسكندرم، - 2

Antoine GAZANO, les relations internationales, Gualino éditeur, paris, 2001, p 113. 
 .122ؿبمد ناصر بوغزالة، اؼبرجع السابق ص ك أضبد اسكندرم، - 3
 .544صادؽ أبو ىي ، مرجع سابق، ص - 4
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ؤهه ال ًسً٘ إلظغاء مٗحن، ُٞجىػ ؤن ٩ًىن  ،ٞاألنل ُٞه ،ؤما ق٩ل الخهض٤ً 

دا، ٦ما ًجىػ ؤن ٩ًىن يمىُا، ٧البضء مشال في جىُٟظ اإلاٗاَضة التي جم الخى٢ُ٘ ٖلحها.  ،نٍغ

ؤو وز٣ُت  ،ظغي ؤن ٩ًىن نغاخت، ؾىاء في ق٩ل زُاب ،في الخهض٤ً ،بال ؤن الٗٝغ الضولي

، جخًمً هو اإلاٗاَضة ؤو ؤلاقاعة بلحها، و٢ض ج٩ىن مىظؼة  جخإل٠ مً 1مؿخ٣لت م٨خىبت

اث ، وجهضع ًٖ الؿلُت اإلاسخهت بةبغام اإلاٗاَض2ؤو مُىلت جمؤل نٟداث ،٧لماث مٗضوصاث

اصة ما ج٩ىن الؿلُت الخىُٟظًت، ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت ؤو وػ  الخاعظُت  ةع افي الضولت، ٖو

الن  ،اإلاسخهت بالخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث خم ؤلٖا  ،ٖلى اإلاٗاَضة تضولالمً زاللها مىا٣ٞت ٍو

 . 3والتزامها بدىُٟظ ما وعص في ؤخ٩امها

خد٤٣ البض ؤن ٌٗلم به ظ ،وبخضار ؤزٍغ ،ولخمام الخهض٤ً  مُ٘ ؤَغاٝ اإلاٗاَضة ٍو

٤ جباص٫ الخهض٣ًاث ؤو بًضاٖها  . 4َظا الٗلم ًٖ ٍَغ

دهل ٖاصة في  ،ٞخباص٫ الخهض٣ًاث  َى بظغاء جسخو به اإلاٗاَضاث الشىاثُت، ٍو

خم في ظلؿت عؾمُت  ،ٖانمت بخضي الضولخحن اإلاخٗا٢ضجحن في الؼمان واإلا٩ان اإلاخ٤ٟ ٖلحهما، ٍو

دغع  بحن وػٍغ زاعظُت الضولت التي ًجغي في ٖانمتها واإلابٗىر الضبلىماس ي للضولت ألازغي، ٍو

ما جم مً جباص٫ وزاث٤ الخهض٤ً ٖلى  ،ًضون ُٞه ،مً وسخخحن ،ؤو بغوجى٧ىال ،ابه مدًغ 

ى٢٘ ٖلُه ٧ل مً ممشلي الضولخحن ،اإلاٗاَضة  .5ٍو

 ،ُٞسو اإلاٗاَضاث الجماُٖت، ؤي التي جًم ؤ٦ثر مً صولخحن، وماصاٍ ،ًضإؤما ؤلا  

لضي خ٩ىمت صولت  ،وز٣ُت الخهض٤ً الخانت بها ،اإلاخٗا٢ضة ،ن جىصٕ ٧ل صولت مً الضو٫ ؤ

في الضولت التي و٢ٗذ اإلاٗاَضة في  ،وج٩ىن في الٛالب طاتها، في اإلاٗاَضة ،ًخم الاجٟا١ ٖلحها

وؤزُغث به ٧ل  ،خغع بغوجى٧ى٫ بظل٪ ،ب٢لُمها، ختى بطا بلٜ الىهاب اإلادضص في اإلاٗاَضة

 خٗا٢ضة.مً الضو٫ اإلا

                                                           
 26، ص 1993، القاىرةالسلم كاغبرب، ماجد إبراىيم علي، قانوف العالقات الدكلية يف  - 1
 .415، ص 1983ؿبمود سامي جنينة، القانوف الدكرل العاـ، الطبعة الثانية، مطبعة عبنة التألي  كالًتصبة كالنشر،     

Mouloud YAHIA BACHA, cours de droit international public (sources), O.P.U, Alger, 1983, p 18.  
2
-Paul BASTRID, droit international public, fascicule 1, université de Paris, 1970. 
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ؤما باليؿبت للمٗاَضاث التي جبرم في هُا١ وكاٍ مىٓمت ألامم اإلاخدضة، ومً بُجها  

لضي ألاماهت الٗامت  ،جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان، ُٞدهل بًضإ وزاث٤ الخهض٤ً

غاٝ ٣ىم ألامحن الٗام بمهمت بزُاع الضو٫ ألَا بما ججم٘ لضًه مجها. وبطا ما جم  ،للمىٓمت، ٍو

 ،ؤنبذ لها وظىص ٢اهىوي ،لىٟاط اإلاٗاَضة ،ؤو بًضإ الٗضص اإلاخ٤ٟ ٖلُه ،٣ًاثجباص٫ الخهض

 . 1التي نض٢ذ ٖلحها ،وج٣ُضث به ظمُ٘ الضو٫ 

خطر مما ؾب٤ بإن اإلاٗاَضة بال  ،وال جلتزم بها الضولت ،ال ًهبذ لها وظىص ٢اهىوي ،ٍو

اإلاخ٤ٟ ٖلُه مً  ؤو بًضإ الٗضص ال٩افي ،في اإلاٗاَضاث الشىاثُت بٗض جباص٫ الخهض٣ًاث

غاٝ ،الخهض٣ًاث وجهبذ بٗض طل٪ مهضعا مً مهاصع ال٣اهىن ، في اإلاٗاَضاث اإلاخٗضصة ألَا

 . 2الضولي

 الفشع الشابؼ

 العلىت اإلاخخفت بالخفذًم

، في ؤؾالُب الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث ،جسخل٠ ألاهٓمت ال٣اهىهُت الضازلُت للضو٫ 

ظا جبٗا لها ٖال٢ت بالىٓام ال٣اهىوي الضازلي  ،مؿإلتالزخالٝ ألاهٓمت الؿُاؾُت، وهي  ،َو

الؿلُت اإلاسخهت بالخهض٤ً،  ،في الٛالبًبحن وباألزو ال٣اهىن الضؾخىعي الظي  ،للضولت

ُٗت ،٣ٞض ًخٗل٤ ألامغ بالؿلُت الخىُٟظًت و٢ض ٩ًىن الازخهام مكتر٧ا  ،ؤو الؿلُت الدكَغ

ُٗت ،بحن الؿلُخحن لى اٖخباع ؤن الخ .الخىُٟظًت والدكَغ ًلؼم الضو٫  ،هض٤ً ٖلى اإلاٗاَضةٖو

ت في بزباث الخهض٤ً مً  ٖلى الالتزام بدىُٟظ ما وعص ٞحها، ٞةن للضولت الؿلُت الخ٣ضًٍغ

 . 3ٖضمه

ىٓم ال٣اهىن الضؾخىعي في الٛالب ونالخُاث ٧ل واخضة مجها،  ،ؾلُاث الضولت ،ٍو

إلاا لها  ،لخىُٟظًت٣ٞض جسخو به الؿلُت ا ،ٌٗض ٖمال ٢اهىهُا ص٣ُ٢ا ،وباٖخباع ؤن الخهض٤ً

لها ،مً زبرة في الٗمل الؿُاس ي لخدمل َظٍ اإلاؿاولُت )ؤوال(، و٢ض جسخو  ،٢ض ًَا

ا ممشلت لئلعاصة الكٗبُت )زاهُا(،  ُٗت، باٖخباَع ٦ما ٢ض ٩ًىن ألامغ بالخهض٤ً الؿلُت الدكَغ

                                                           
 .550، ص نفسواؼبرجع  - 1
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ُٗت والخىُٟظًت ،مكتر٧ا ث ؤن الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُاجإؾِؿا ٖلى  ،بحن الؿلُخحن الدكَغ

 الضولُت ًجٗل الضولت جلتزم بإمىع ٢ض ًازغ ٖلى خالتها اإلاالُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت )زالشا(. 

  أوال: اخخفاؿ العلىت الخىفُزًت بالخفذًم

ما٫ الؿُاؾُت ،٧اهذ الؿلُت الخىُٟظًت ؾىاء  ،هي الؿلُت التي ج٣ىم ب٩ل ألٖا

وألاهٓمت الكمىلُت، التي جىٟغص  في ْل ؾىاص الىٓام اإلال٩ي، ،الضازلُت ؤم الخاعظُت، وطل٪

وصون ا٦ترار إلاا ؾحرجبه  ،صون الاَخمام باإلا٩ىهاث ألازغي للمجخم٘ ،بالؿلُت اإلاُل٣ت

 . 1ؾىاء ٦ؿلُت ؤم ٦كٗب ،الخهض٤ً ٖلى التزاماث الضولت

بال ؤهه ما ػا٫ الٗضًض مً  ،في الٗهغ الخالي ،لم ٌٗض م٣بىال ،وعٚم ؤن َظا الىي٘

ُٗتُت جيخهجه، ٞدتى وبن اقغ٦ذ مٗها الؿلُت الدكالضو٫ ٚحر الضًم٣غاَ في الخهض٤ً،  ،َغ

ُٗتما َى بال ب ،بال ؤن َظا ؤلاقغا٥ َظا بن ٧اهذ -قغا٧ا نىعٍا، ال جمل٪ الؿلُت الدكَغ

 بػاءٍ ؤي عؤي.  -خ٣ُ٣ت مىبش٣ت ًٖ ؤلاعاصة الكٗبُت

ػُت بالخفذًم  زاهُا: اخخفاؿ العلىت الدؽَش

َظا ألاؾلىب مً الخهض٤ً، خُض  ،ى الىٓام البرإلااويالتي جدبج ،جيخهج بٌٗ الضو٫ 

ٖلى خؿاب  ،الخىهُو ٖلى الهالخُاث الىاؾٗت للبرإلاان ،بهه هجض في صؾاجحر َظٍ الضو٫ 

 ،مً الضو٫ التي جخبىه، في و٢خىا الخالي، ٞإٚلب الضو٫  ،الؿلُت الخىُٟظًت، وهًٓ ؤن ٢لت

ٗ ؤو حٗمل ٖلى بقغا٥ الؿلُخحن  ،ُتبما جغجر ٦ٟت الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت الدكَغ

 . 2مٗا في ٖملُت الخهض٤ً

ػُت في الخفذًم   زالثا: اؼتران العلىخحن الخىفُزًت والدؽَش

ُٗت ،جدب٘ ؤٚلب الضو٫  في ٖملُت الخهض٤ً ٖلى  ،اقغا٥ الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

ت الخهض٤ً ٣ًىم بٗملُ ،اإلاٗاَضاث، خُض بن الؿلُت الخىُٟظًت ممشلت في عثِـ الجمهىعٍت

ُٗت ،ٖلى اإلاٗاَضة ؾىاء ٧اهذ َظٍ ألازحرة م٩ىهت  ،بٗض خهىله ٖلى مىا٣ٞت الؿلُت الدكَغ

                                                           
 .604ؿبمد اهجمذكب، مرجع سابق، ص  - 1
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ت واخضة ، ؤم ٧اهذ م٩ىهت مً ٦1989ما ٧ان الخا٫ في الضؾخىع الجؼاثغي لٗام  ،مً ٚٞغ

خحن  . ٦1996ما َى الخا٫ في صؾخىع  ،ٚٞغ

اإلاٗاَضاث الضولُت، ما ٖلى  ،ن بالخهض٤ًاإلاؿاثل التي حكتر٥ ٞحها الؿلُخا ومً

الخٗضًل الضؾخىعي  في 149ؤنبدذ اإلااصة  ، والتي1996مً صؾخىع  131ههذ ٖلُه اإلااصة 

، ٖلى ؤهه "ًهاص١ عثِـ الجمهىعٍت ٖلى اجٟا٢ُاث الهضهت ومٗاَضاث الؿلم 2016ٖام 

والاجداص، واإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت بدضوص الضولت واإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن ألاشخام 

ٗاَضاث التي جترجب ٖلحها ه٣ٟاث ٚحر واعصة في محزاهُت الضولت، بٗض ؤن جىا٤ٞ ٖلحها ٧ل واإلا

ت مً البرإلاان نغاخت".       ٚٞغ

٣ت  ٣ت اإلاىهىم ٖلحها في  ،مٗا في ٖملُت الخهض٤ً ،قغا٥ الؿلُخحنبوحٗض ٍَغ الٍُغ

الخىُٟظًت ؤٚلب صؾاجحر الضو٫ ومً بُجها الضؾخىع الجؼاثغي، بال ؤن جغظُذ ٦ٟت الؿلُت 

، خُض بن 1لالؾخدىاط ٖلى ؤٚلب الاجٟا٢ُاث الضولُت في الضؾخىع الجؼاثغي واضر جماما

مظ٧ىعة ٖلى ؾبُل  ،في ببغام ٖضص مدضوص مً اإلاٗاَضاث ٣ِٞ ،البرإلاان ًىدهغ صوعٍ

 . 2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لٗام  149في اإلااصة  ،الخهغ

٣ت بقغا٥ الؿلُخحن مٗا وبن ٧اهذ ،بإن الضو٫  ،والبض مً ؤلاقاعة َىا في  ،جدبجى ٍَغ

٣ت ٣ت جبجي َظٍ الٍُغ ًسخل٠ ؤًًا بازخالٝ  ،ٖملُت الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث، بال ؤن ٍَغ

 ًسخل٠ ًٖ الىٓام الغثاس ي.   ،الىٓام الؿُاس ي اإلاخب٘، خُض هجض الىٓام البرإلااوي
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توقيعها من شخص مؤىل إللزاـ دكلتو سواء كاف بناء على تفويض أـ كاف ذلك حبكم كظيفتو. أما الناحية العملية فإف ىذا 

االضطالع بنفسو على إبراـ العشرات من االتفاقيات الدكلية سنويا، كىو ما يتعارض مع األعراؼ  يستحيل على رئيس اعبمهورية
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  الىظام البرإلااوي-أ

ٗض  الضؾخىع البلج٩ُي اإلا٨خىب الهاصع ْهغ َظا الىٓام وؾاص في صو٫ ٚغب ؤوعوبا، َو

ؤمغا  ،في ٖملُت الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث ،ؤو٫ مً هو ٖلى ظٗل جضزل البرإلاان 1831ٖام 

التي ًجب  ،ٖلى ؾبُل الخهغ ،مىه ٢اثمت مً اإلاٗاَضاث 28. ٣ٞض ويٗذ اإلااصة 1بلؼامُا

٩ىمت. و٢ض للخهى٫ ٖلى مىا٣ٞخه ٢بل الخهض٤ً ٖلحها مً ٢بل الخ ،ٖغيها ٖلى البرإلاان

الظي جبجى َظا  ،، ومً بُجها اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي 2جبيذ ؤٚلب الضو٫ َظا ؤلاظغاء

، التي جدمل ع٢م 1996مً صؾخىع  131في اإلااصة  ،و٦غؾه في الضؾخىع الجؼاثغي  ،الُغح

، والتي جىو ٖلى ؤهه "ًهاص١ عثِـ الجمهىعٍت ٖلى 2016في الخٗضًل الضؾخىعي لٗام  149

لهضهت، ومٗاَضاث الؿلم، الخدال٠ والاجداص، واإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت بدضوص اجٟا٢ُاث ا

ت مً البرإلاان  الضولت، واإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن ألاشخام... بٗض ؤن جىا٤ٞ ٖلحها ٧ل ٚٞغ

 نغاخت". 

ػ نالخُاث الخهض٤ً ٖلى َى الظي ًدى  ،ٌٗض عثِـ الضولت ،وفي َظٍ ألاهٓمت

لب ىلى، باٖخباٍع َى مً ًخاإلاٗاَضاث في الضولت، وطل٪ بٗض  ،الؿلُت الخىُٟظًت الٗلُا في ألٚا

 خهىله ٖلى ؤلاطن مً ٢بل البرإلاان. 

سخل٠ الىي٘ في بهجلترا م جبىحها للىٓام ، في ٖملُت الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث ،ٍو ٚع

مً نالخُت الخاط اإلال٩ي، م٘ اقتراٍ مىا٣ٞت  ،خُض بن ؾلُت ببغام اإلاٗاَضاث، البرإلااوي

التي جدىاو٫ حٗضًال في ال٣اهىن الضازلي، و٦ظل٪ باليؿبت  ،ن ٖلحها، وطل٪ في اإلاٗاَضاثالبرإلاا

ؤو  ،التي جخٗل٤ بدؿلُم اإلاجغمحن، واإلاٗاَضاث التي جىُىي ٖلى التزاماث مالُت ،للمٗاَضاث

                                                           
1
 -Ahmed DJABBAR, la politique conventionnelle de l’Algérie , O.P.U. Alger 2000 , p 304. 

منها كاليت جاء فيها بأف "معاىدات الصلح كمعاىدات التجارة  53يف اؼبادة  1958من بينها الدستور الفرنسي لعاـ - 2
تفاقيات اؼبتعلقة بالتنظيم الدكرل كتلك اليت تؤثر على مالية الدكلة، كاليت تتعلق حبالة األشخاص أك اليت تتضمن كاؼبعاىدات كاال

التنازؿ عن جزء من الًتاب الوطٍت أك اؼبقايضة عليو أك االضافة لو، ال ديكن التصديق عليها أك إقرارىا إال بناء على قانوف، كال 
بعد التصديق عليها أك إقرارىا كال يقع التنازؿ عن الًتاب الوطٍت أك استبدالو أك اؼبقايضة عليو ديكن أف تدخل يف التطبيق إال 

ببعض ذلك حيث جاء يف  1962صحيحا إال بعد اغبصوؿ على رضا اعبماىَت اؼبعنية بذلك". كقد أقر الدستور الكوييت لعاـ 
لس األمة فورا مشفوعة دبا يناسب من البياف...على أف اؼبعاىدات منو بأنو "يرـب األمَت اؼبعاىدات دبرسـو كيبلغها ؾب 70اؼبادة 

اؼبتعلقة بأراضي الدكلة أك ثركاهتا الطبيعية أك حبقوؽ السيادة أك حقوؽ اؼبواطنُت العامة كاػباصة...جيب لنفاذىا أف تصدر 
 بقانوف...".

 .113حسُت حياة، اؼبرجع السابق، ص 
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ُاوي ٖاما باليؿبت إلاٗٓم  1994ٖلى جىاػ٫ ًٖ ؤعى. ومىظ الٗام  ؤنبذ جضزل البرإلاان البًر

 .  1الؿُاؾُت اإلاٗاَضاث

 الىظام الشئاس ي-ب      

ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي  ،نالخُاث واؾٗت ،ًمخل٪ عثِـ الضولت ،في الىٓام الغثاس ي

الضازلي ؤم ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي، في بَاع الٗال٢اث الضولُت، بما ٞحها ببغام اإلاٗاَضاث 

٨ُت امال للىٓام الغثاس ي. همىطظا ٧ ،الضولُت والخهض٤ً ٖلحها،  وحٗض الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٩ي الاجداصي الهاصع ٖام  ،ٟٞي مجا٫ الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث  1787ٌُٗي الضؾخىع ألامٍغ

٩ي خ٤ الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاثا بٗض بُٖاء مجلـ الكُىر مىا٣ٞخه التي  ،لغثِـ ألامٍغ

ً. ومً زمت ًدبحن  ،حٗخبر بلؼامُت، خُض ًىظب مىا٣ٞت زلثي ؤًٖاء َظا اإلاجلـ الخايٍغ

٩ا ؤؾاؾُا في ٖملُت الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاثب  .2إن مجلـ الكُىر ٌٗض قٍغ

٣ت مً ؤَم ألاؾباب التي ؤصث بلى ح٣ُٗض ٖملُاث الخهض٤ً ؤو  ،و٢ض ٧اهذ َظٍ الٍُغ

ا، و٧اهذ الؿبب ؤًًا في بَما٫ الٗضًض مً اإلاٗاَضاث ضم الخهض٤ً ٖلحها ،جإزحَر م  ،ٖو ٚع

٩ي في بٌٗ الخاالث ٖلى  ،جى٢ُٗها مً ٢بل الؿلُت الخىُٟظًت. لظل٪ ٣ًضم الغثِـ ألامٍغ

 . 3ببغام بٌٗ الاجٟا٢ُاث صون الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مجلـ الكُىر

ؿغا ٞةن ال٣ٟه ٗىص ٌبإن الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت  ونًغ  اءؤما باليؿبت لؿَى

م ؤن اإلااصة   1874مً صؾخىع  85بلى اإلاجلـ الُٟضعالي بٗض جغزُو مً الجمُٗت الٗامت، ٚع

جىو ؤن ألاخالٝ واإلاٗاَضاث م٘ الضو٫ ألاظىبُت هي مً الهالخُاث اإلاُل٣ت للجمُٗت 

، 1921، وطل٪ مىظ الٗام ُُ٘ اإلاكاع٦ت في ببغام اإلاٗاَضاث. ٦ما ؤن الكٗب ٌؿخ4الٟضعالُت

ؾىت الؾخٟخاء  15ضة ٚحر مدّضصة ؤو مضة جخجاوػ إلا ،خُض ًجىػ بزًإ اإلاٗاَضاث اإلابرمت

( ٧اهخىهاث. ٞاإلاضة هي اإلاُٗاع الظي ٌؿدىض 8ؤل٠ مىاًَ ؤو زماهُت ) 30 بطا َلب طل٪ ،قٗبي

ؿغي  ذ الكٗبي ،بلُه الضؾخىع الؿَى  .    5إلزًإ اإلاٗاَضاث للخهٍى

                                                           
 . 605ؿبمد اهجمذكب، اؼبرجع السابق، ص - 1
 . 126حسُت حياة، اؼبرجع السابق، ص - 2
 .606ؿبمد اهجمذكب، اؼبرجع السابق، ص   3

4
 -Guillaume BACOT, remarques sur le rôle du référendum dans la ratification des traités, R.G.D.I.P, 

tome 38, 1978. P 1045. 
5
 Ibid, p 1036. 

 .607ك 606ؿبمد اهجمذكب، اؼبرجع السابق، ص    



 

93 

ت للذولت في مجال الخفذًم غلى الاجفاكُاث  سابػا: العلىت الخلذًٍش

 الذولُت لحلىق ؤلاوعان

التي جسً٘  ،هٟؿهاال٨ُُٟت ب٤ً للخهض ،جسً٘ الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

جمل٪  ،في اإلاجاالث ألازغي اإلاسخلٟت، وبالخالي ٦إنل ٖام ،لها الاجٟا٢ُاث الضولُت ألازغي 

ت طاث الهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان ؤو  ،في الخهض٤ً ٖلى اجٟا٢ُت مُٗىت ،الضولت الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ض٤ُ٢ بظغاء الػم لىٟاطَا باإلاٗجى ال ،ٖضم الخهض٤ً ٖلحها، ٞةطا ٧ان الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت

ال ٣ً٘ ٖلحها التزام صولي  ،التي ٢امذ بالخى٢ُ٘ ٖلى الاجٟا٢ُت ،في مىاظهت الضولت، ٞةن الضولت

باإلاباصعة بلى الخهض٤ً جل٣اثُا، ٞةظغاء الخهض٤ً مً ظاهب الضولت لِـ ازخهانا م٣ُضا، 

٤ وبظل٪ ؾخ ،بل َى ازخهام ج٣ضًغي، ًد٤ للضولت ؤن جهض١ ٖلى الاجٟا٢ُت سخاع ٍَغ

ال جلتزم  ،الالتزام بما و٢ٗذ ٖلُه في ألاو٫، ٦ما ًد٤ للضولت الامخىإ ًٖ الخهض٤ً، وبالخالي

 . 1باالجٟا٢ُت

م مً ؤن الخهض٤ً ًٟغى التزاماث ٖلى الضولت اإلاهض٢ت ٖلى اإلاٗاَضة، بال  ،وبالٚغ

، ختى 2ٟىى مجهابٗض جى٢ُ٘ ممشلها اإلا ،جمامه في و٢ذ مٗحنبؤهه ال ًىظض ما ًجبر الضولت ٖلى 

ت، وجترجب ٖلى طل٪  ولى ٧اهذ ظمُ٘ ؤلاظغاءاث ؾلُمت، ٞاألمغ مترو٥ لؿلُتها الخ٣ضًٍغ

 :  3الىخاثج الخالُت

  غذم جدذًذ مىغذ للخفذًم-ؤ

ت الضولت في الخهض٤ً ؤو الى٢ذ اإلاىاؾب  ،مً زال٫ ازخُاع اللخٓت ،جخطر خٍغ

ظا م٣ُض4ٖلى الاجٟا٢ُت الضولُت ،للخهض٤ً ذ في الاجٟا٢ُتبٗض ،، َو ًدضص  ،م وظىص هو نٍغ

ى ما ظغي  في ٦شحر مً الخاالث، ٞالجؼاثغ مشال لم  ،الٗمل الضوليبه ؤظال مُٗىا للخهض٤ً، َو

                                                           
 .76اؼبصادر، اؼبرجع السابق، ص اؼبدخل ك صباؿ مانع، القانوف الدكرل العاـ، اعبزء األكؿ،  - 1
يف اؼبمارسة العملية الدكلية، توجد العديد من الدكؿ من كقعت على االتفاقيات الدكلية كدل تصدؽ عليها إال بعد مدة طويلة، - 2

، كالواليات اؼبتحدة 1973قية األكركبية غبقوؽ االنساف كدل تصدؽ عليها إال عاـ من بينها مثال: فرنسا اليت كقعت على االتفا
، كاؼبملكة اؼبغربية دل تصدؽ 1975إال عاـ  1952األمريكية دل تصدؽ على بركتوكوؿ جني  حوؿ األسلحة الكيماكية لعاـ 

 . 1992إال يف جواف  1972على اتفاقية اغبدكد بينها كبُت اعبزائر لعاـ 
 .    77اؼبصادر، مرجع سابق، ص اؼبدخل ك ؿ مانع، القانوف الدكرل العاـ، اعبزء األكؿ، صبا   
 258صالح الدين عامر، اؼبرجع السابق، ص - 3
 . 276إبراىيم أضبد شليب، مبادئ القانوف الدكرل العاـ، الدار اعبامعية، بدكف سنة كال طبعة، ص     

4
 Guy AGNIEL, droit international public, hachette livre, paris, 1998, p 33. 
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، ولم جهض١ 1995بال ٖام  ،1982لٗام  ،جهض١ ٖلى اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع

بال في  ،الؿُاؾُت للمغؤة ٖلى الاجٟا٢ُت الضولُت الخانت بالخ٣ى١  ،ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت

م جى٢ُٗها ٖلحها في ٖام 1981ٖام  ، ٦ما ؤن الٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ اإلاضهُت 1953، ٚع

بال في ٖام  ،لم جهض١ ٖلحهما ،والخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،والؿُاؾُت

م جى٢ُٗها ٖلحهما في ٖام 1981  .1966، ٚع

ت بال ؤن  ،في ازخُاع الى٢ذ اإلاىاؾب للخهض٤ً ،وعٚم ؤن للضولت الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ٕؼ ٖىهغ الش٣ت اإلاىظىص بحن الضو٫  ،َظا بحن  ا٦بحر  ،زانت بطا ٧ان الٟاع١ الؼمجي ،٢ض ًٖؼ

مً الىاخُت الىا٢ُٗت، زانت في  ،ومغخلت الخهض٤ً، بط ٌٗض ٖمال ٚحر وصي ،مغخلت الخى٢ُ٘

في الاهخٓاع جتر٢ب عص ٞٗل الضولت  ،التي لم جهاص١ ،اإلاٗاَضاث الشىاثُت، ألهه ًتر٥ الضولت

وألاويإ  ،وألاظىاء الؿُاؾُت ،الٓغوٝ الا٢خهاصًتٛحر خ٢ض ج ،ألازغي، وفي َظا اإلاؿعى

ًٖ  ،بلى البدض ،بلى الخٗا٢ض ،بلى بدض الضولت الؿاُٖت ،اإلاالُت، و٢ض ًاصي َظا الىي٘

 .1َٝغ بضًل جبرم مٗه اإلاٗاَضة

  ظُاس ي مػحن حىاص حػلُم الخفذًم غلى جدلُم ؼشه -ب

ت في الخهض٤ًاؾدىاصا بلى ؤن  متى  ،ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت ،للضولت الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ا ،ؤو قغوٍ مُٗىت ،ٖلى قٍغ ،ض حٗل٤ جهض٣ًهاها ٢، ٞةجاعجإث طل٪ . 2لٛاًت ؾُاؾُت ج٣ضَع

البا اإلاغاص  ،ؤو ؤزغي بمىيٕى الاجٟا٢ُت ،طاث نلت بهٟت ،ما ج٩ىن َظٍ الكغوٍ ،ٚو

اإلابرمت  ،اقتراٍ ٞغوؿا جهض٣ًها ٖلى مٗاَضة خؿً الجىاع ،لحها، ومشا٫ طل٪ٖ الخهض٤ً

ت اللُبُت، و٢ض جد٤٣ َظا  ،1956ٖام  ،م٘ لُبُا باالجٟا١ ٖلى حُٗحن الخضوص الجؼاثٍغ

لُت  26في  ،بمىظب الاجٟا١ اإلااعر ،الكٍغ  .19563ظٍى

الخٔ مً ؤن  ،ل٣ٟهفي ا ،وبحن ما َى مؿلم به ،ؤهه ال حٗاعى بحن طل٪ ال٣ى٫  ،ٍو

، ؤو ٧ان م٣هىعا ٖلى بٌٗ ألاخ٩ام  ،الخهض٤ً ال ٩ًىن صخُدا بطا ٧ان مٗل٣ا ٖلى قٍغ

ًجىػ لها ؤن حكتٍر  ،ألن الضولت ،صون بًٗها آلازغ، طل٪ ،اإلاىهىم ٖلحها في اإلاٗاَضة

                                                           
 .120ؿبمد ناصر بوغزالة، اؼبرجع السابق، ص ك أضبد اسكندرم، - 1

2
 -M.COURTIN, la pratique Française en matière de ratification et l’article 19 de la constitution de 

l’O.I.T, 1970, pp 596-604.     
 .121بوغزالة، اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد ناصرك أضبد اسكندرم،  - 3
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ٞةن مً اإلاخٗحن ؤن  ،ل٩ي جهضع الخهض٤ً، ول٨ً متى ؤنضعث الخهض٤ً ،قغوَا مدضصة

 . 1ى قٍغًهضع ٚحر مٗل٤ ٖل

  في خال امخىاع الذولت غً الخفذًماهخفاء اإلاعإولُت الذولُت  -ج

في خا٫ امخىإ الضولت ًٖ الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضة، ؾىاء  ،جيخٟي اإلاؿاولُت الضولُت

، ؤو  ،ٖمال ٚحر وصي ،٢ض ٩ًىن َظا الامخىإ ،مجها ؤم الجماُٖت، ل٨ً ،الشىاثُت ججاٍ الُٝغ

غاٝ ألازغي في اإلاٗاَضة مً الىاخُت ال٣اهىهُت، ألن  ،ال ًشحر اإلاؿاولُت الضولُت ،، ل٨ىهألَا

لم جسغ١ ٢اٖضة ٢اهىهُت مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي، ؾىاء  ،الضولت اإلامخىٗت ًٖ الخهض٤ً

ُت ،٧اهذ اجٟا٢ُت  ،ما ػالذ مكغوٖا ،حؿخىظب اإلاؿاولُت الضولُت، ألن اإلاٗاَضة ،ؤم ٖٞغ

 .2لخهبذ مٗاَضة ،ًى٣هها الخهض٤ً

خغة في َظا الكإن، ٦ما ؤهه ال  ،ؤن الضولت ،ظغي في الٗٝغ والٗمل الضولُحنو٢ض 

جٟغى مشل َظا الخ٨م، خُض بن  ،لل٣اهىن  تجىظض ٢اٖضة مؿخمضة مً اإلاباصت الٗام

بٗض  ،لم حٗمض بلى الخهض٤ً ٖلحها ،ألن الضو٫  ،لم جضزل خّحز الىٟاط ،الٗضًض مً اإلاٗاَضاث

٨ُتامخىإ  ،، ومً ؤمشلتها3جى٢ُٗها ًٖ الخهض٤ً ٖلى مٗاَضة  ،الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ث ٖهبت إوالتي ؤوك ،في ؤ٣ٖاب الخغب الٗاإلاُت ألاولى ،ٞغؾاي، التي ويٗذ قغوٍ الهلر

م ،ألامم بمىظبها، وطل٪ الظي ؤصاٍ عثِـ الىالًاث  ،مً الضوع البالٜ ألاَمُت ،ٖلى الٚغ

٨ُت  وفي ببغام جل٪ اإلاٗاَضة، و٢ُامه  ،في ماجمغ ٞغؾاي -ولؿىن آهظا٥-اإلاخدضة ألامٍغ

بؿبب ٚلبت عؤي ؤههاع الٗؼلت الخ٣لُضًت )في طل٪ الى٢ذ( في  ،بالخى٢ُ٘ ٖلحها، و٧ان طل٪

٩ي  .4ال٩ىهجغؽ ألامٍغ
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 الفشع الخامغ

 أزش الخفذًم الىاكق غلى اإلاػاَذاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان

غاءاث الضؾخىعٍت الظي لم جدب٘ ؤلاظ ،طل٪ الخهض٤ً ،٣ًهض بالخهض٤ً الىا٢و

 ،الظي ٣ًىم به عثِـ صولت ،ماهي ال٣ُمت ال٣اهىهُت الخ٣ُ٣ُت للخهض٤ً ،بكإهه، وبالخالي

ُٗت، مخجاوػا بظل٪ نالخُاجه ومسالٟا ههىم الضؾخىع؟ ٞهل  ،صون مىا٣ٞت الهُئت الدكَغ

ت  ،ٌٗخض بالخهض٤ً الظي ٢ام به عثِـ َظٍ الضولت ٍغ ختى ولى ٧ان مسالٟا إلظغاءاث ظَى

 اإلاهاص١ ٖلحها ؤم ال؟  ،باإلاٗاَضة ،الضولت ،وجلتزم بالخالي ؟لُتصاز

  في الخفذًم الىاكق اءأوال: آساء الفله

٤ ًغي بإن  ،واه٣ؿم ال٣ٟهاء ،خى٫ َظا ألامغ ،ل٣ض زاع زالٝ ٣ٞهي ٣حن. ٍٞغ بلى ٍٞغ

ٖلى الهُٗض الضولي، وطل٪  ،ال ًازغ في صخت اإلاٗاَضة ،ٖضم مغاٖاة ؤلاظغاءاث الضؾخىعٍت

في الكاون الضازلُت  ،صون جضزل بٌٗ الضو٫  ،جإمُىا للٗال٢اث بحن الضو٫، والخاو٫

. 1اإلاخٗل٣ت بةبغام اإلاٗاَضاث ،جدذ ُٚاء الخٗٝغ ٖلى ألاويإ الضؾخىعٍت ،للضو٫ ألازغي 

٤ آزغ ٍغ ى ؤن الضولت ،ٞو ألجها  ،جلتزم باإلاٗاَضة ،ًخسظ اإلاى٠٢ هٟؿه، م٘ حٗلُل آزغ، َو

اث عثِؿ ٖىض ال٣ُام بهظا  ،مً الضولت مغا٢بخه ،الظي ٧ان ًٟترى ،هاهخجذ ًٖ جهٞغ

ا ًٖ مغا٢بخه ،وبالخالي ،الٟٗل  .2ًجٗلها جخدمل مؿاولُتها ًٖ طل٪ الخهض٤ً ،ٞةن ج٣هحَر

٣هاء ال٣اهىن الضولي ،في ؤوؾاٍ ال٣ٟهاء الضؾخىعٍحن ،بال ؤن الغؤي الٛالب آلان  ،ٞو

ؿ ،إن الخهض٤ً الىا٢وب ًغي  بلى ؤن وظىص هو  ،دىض َظا الغؤيًبُل اإلاٗاَضة. َو

ُٗت ،مؿإلت مكتر٦ت ،ًجٗل مً الخهض٤ً ،صؾخىعي  ،بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

 ،والخ٣ُض بمًمىهه، وزغ٢ه ًٟط ي بلى ٖضم صخت ؤلاظغاء ،ٌؿخىظب الجزو٫ ٖىض خضوصٍ

اًاَا ،ججاٍ الضولت ،وججاوػ الازخهام، وال ًغجب ؤي ؤزغ صولي م في ْل ٖض ،زانت ،ؤو ٖع

 .3مكاع٦ت مً ًمشلهم في مشل َظا ؤلاظغاء الخُحر
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ىا م هضعتها: ،بلى بٌٗ الؿىاب٤ الضولُت في َظا الكإن ،ًم٨ً الاؾدىاص ،َو  ٚع

٩ا وه٩ُاعاٚىا، ؤبغمذ في الٗام - خاصزت جخٗل٤ بمٗاَضة لخُٗحن الخضوص بحن ٧ىؾخاٍع

لم جدترم ؤلاظغاءاث  ،مً ٢بل الضولخحن، ول٨ً خ٩ىمت ه٩ُاعاٚىا ،وجم الخهض٤ً ٖلحها ،1858

وظاءث  ،التي ًدضصَا صؾخىعَا في َظا الكإن. وخضر ؤن حّٛحرث َظٍ الخ٩ىمت ،الضؾخىعٍت

٩ا،  ،خ٩ىمت مٗاعيت لها، ٞإزاعث َظٍ ال٣ًُت، وصٞٗذ ببُالن اإلاٗاَضة اإلابرمت م٘ ٧ىؾخاٍع

٩ا ٖلى َظا ألامغ، زم ٖغى الجزإ ٖلى الخد٨ُم، ونضع ٢غا ٍع واٖتريذ خ٩ىمت ٧ىؾخاٍع

ضا لىظهت هٓغ ه٩ُاعاٚىا ،1888ُٞه في الٗام   .1مٍا

 ،بحن بهجلترا وظمهىعٍت التراوؿٟا٫ ،جخٗل٤ باجٟا٢ُت الخد٨ُم ،خاصزت ؤزغي -

٣ُا(. ٣ٞض ٢ام هؼإ بحن الضولخحن ٖلى خضوص ؤخض ألا٢الُم الخابٗت  ،)الىا٢ٗت في ظىىب بٍٞغ

ولم  ،التزمذ به الضولخان ،عإلهجلترا، ٞخم ٖغى الجزإ ٖلى مد٨مت الخد٨ُم، ٞهضع ٢غا

ختى حٛحرث خ٩ىمت التراوؿٟا٫  ،٨ًً في نالر ظمهىعٍت التراوؿٟا٫. ولم ًضم الى٢ذ ٦شحرا

ًذ الالتزام ب٣غاع الخد٨ُم، مبرعة ٖضم الالتزام بإن اجٟا٢ُت  ،وظاءث خ٩ىمت ظضًضة، ٞٞغ

الضؾخىع.  صون اؾدُٟاء الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في ،ألجها ٣ٖضث ،الخد٨ُم هٟؿها باَلت

بإن الٗال٢اث الضولُت ال ًم٨ً ؤن جخإزغ بالخالٞاث  ،مضُٖت ،وعٚم مٗاعيت بهجلترا في ألاو٫ 

ُٗت، بال ؤجها  . 2ٖاصث وهؼلذ ٖىض عؤي زهمها ،بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

ت بُالن اإلاٗاَضة ،وعٚم ؤن ال٨شحر مً الضو٫  التي لم جدب٘ ٞحها  ،جمُل بلى ألازظ بىٍٓغ

البض مً ألازظ بالخؿبان قِئحن ؤؾاؾُحن:  ،اث اإلاىهىم ٖلحها صؾخىعٍا، بال ؤههؤلاظغاء

بًغع ما -زانت بطا ٧ان خؿً الىُت-َى ؤن ال ًهاب الُٝغ آلازغ في اإلاٗاَضة ،ألاو٫ 

ج٣٘ جدذ  ،التي جضٞ٘ ببُالن اإلاٗاَضة ،َى ؤن الضولت ،هدُجت إلبُا٫ اإلاٗاَضة. والشاوي

 .3جها مؿاولت ًٖ ؤٖما٫ ؾلُتها الخىُٟظًتأل ؛َاثلت اإلاؿاءلت الضولُت

جم وكغ وجىُٟظ  ،في خالت ما ،الضٞ٘ ببُالن مٗاَضة ،٦ما ؤهه ال ًجىػ للضولت

غاٝ ُٗت ،اإلاٗاَضة مً ٢بل ظمُ٘ ألَا ؤي اٖتراى في الى٢ذ  ،صون ؤن جشحر الؿلُاث الدكَغ
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غاٝ  ،اإلاىاؾب، ألن اه٣ًاء ػمً ٖلى جىُٟظ اإلاٗاَضة ا  ،بهاصلُل ٖلى ٢بى٫ ألَا وب٢غاَع

ض اإلابرمت بحن بهجلترا  ،في َظا الكإن ،ومً الؿىاب٤ الضولُت اإلاٗغوٞت. يمىُا اجٟا٢ُت البًر

ىاي ٖام  ىاي في الٗام 1853وألاوعٚو  1873، ٣ٞض خضر ؤن ؤنضعث خ٩ىمت ألاوعٚو

ٌ ُٞه الاجٟا٢ُت ،مغؾىما بٗضم ب٢غاع  ،مخذججت ،ومً الالتزاماث الىاعصة ٞحها ،جٞغ

ُٗتالاجٟا٢ُت  لم حؿخجب بهجلترا لهظا الاصٖاء  ،في البالص. ل٨ً ،مً ٢بل الؿلُت الدكَغ

بضٖىي ؤهه  ،ال ًجىػ الخدلل مجها ،ما٦ضة بإن الاجٟا٢ُت التي مغ ٖلى جىُٟظحها ٖكغون ؾىت

  .1لم ًغإ في ببغامها الكغوٍ الضؾخىعٍت

بخفىؿ  1969لػام زاهُا: مىكف اجفاكُت فُِىا للاهىن اإلاػاَذاث 

 ذًم الىاكق غلى اإلاػاَذاث الذولُت اإلاخػللت بدلىق ؤلاوعانالخف

 46في اإلااصجحن  ،َظا ؤلاق٩ا٫، 1969لٗام ٖالجذ اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث 

في  ،وطل٪ ،بةبغام اإلاٗاَضاث ،بكإن الازخهام ،جدذ ٖىىان ؤخ٩ام ال٣اهىن الضازلي 47و

جخمؿ٪ بإن الخٗبحر ًٖ اعجًائها الالتزام  ال ًجىػ للضولت ؤن-1بإهه " 46في اإلااصة  ،٢ىلها

بمٗاَضة ٢ض جم باإلاساٞت لخ٨م في ٢اهىجها الضازلي جخٗل٤ باالزخهام بةبغام اإلاٗاَضاث 

ت في ٢ىاٖض ب٦ؿبب إلبُا٫ عياَا، بال بطا ٧ان  ٍغ زالال واضخا ب٣اٖضة طاث ؤَمُت ظَى

 ٢اهىجها الضازلي.

ُٖت ألًت صولت جخهٝغ في َظا الكإن ٌٗخبر ؤلازال٫ واضخا، بطا جبحن بهىعة مىيى -2

٤ الؿلى٥ الٗاصي وبدؿً هُت".        ٞو

باإلياٞت بلى ما ج٣ضم ٖلى ؤهه "بطا ٧اهذ ؾلُت ممشل الضولت في  47وجىو اإلااصة 

الخٗبحر ًٖ اعجًائها الالتزام بمٗاَضة مُٗىت م٣ُضة ب٣ُض زام وؤٟٚل ممشل الضولت مغاٖاة 

ٟا٫ إلبُا٫ ما ٖبر ٖىه مً عياء بال بطا ٧اهذ الضو٫ َظا ال٣ُض، ٞال ًجىػ الخمؿ٪ بهظ ا ؤلٚا

 اإلاخٟاويت ٢ض ؤبلٛذ بهظا ال٣ُض ٢بل حٗبحٍر ًٖ الغياء".

، 1986مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  ،46ولم جسخل٠ ؤخ٩ام اإلااصة 

 ،ولى. ٞاأل 1969مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  46ٖما ظاء في اإلااصة  ،٦شحرا

ٞلم جخٗغى  1969، التي جسو ٖام اإلاىٓماث الضولُت والضو٫، ؤما الشاهُت ؤقاعث بلى 
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و٢ُض  ،ًسغط ب٣اٖضة ٖامت ،للمىٓماث الضولت. بال ؤن اإلاالخٔ مً زال٫ ٢غاءة الىهحن

 .1ٖلحها

ال٣اٖضة الٗامت: ٖضم ظىاػ الخمؿ٪ بالخهض٤ً الظي لم ًدترم ال٣ىاهحن الضازلُت 

٦ؿبب مً ؤؾباب  ،٨ً ًخماش ى م٘ اإلاُشا١ اإلايص ئ للمىٓمت الضولُتؤو لم ً ،للضولت

 .2ٖضم الالتزام باإلاٗاَضة ،وبالخالي ،البُالن

ال٣ُض ٖلى ال٣اٖضة الٗامت: ًبضو مً زال٫ الٗباعة التي ظاءث لالؾخصىاء مً ببُا٫ 

غي  ،ٟٚا٫ؤلا ؿبب باإلاٗاَضة  ٣ا في ٢ىلها "بال بطا ٧ان ؤلازال٫ واضخا ومخٗل ،بظغاء ظَى

ت"، في َظٍ ألاخىا٫ ٣ِٞ ٍغ الخمؿ٪  ،ؤو اإلاىٓمت الضولُت ،ًجىػ للضولت ،ب٣اٖضة ظَى

 .3وجخدلل مً الالتزاماث اإلاىظىصة ٞحها ،لخبُل بها مٗاَضة ،بالخهض٤ً الىا٢و

ت مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي "ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت التي  واإلا٣هىص ب٣اٖضة ظىٍَغ

اثٟهم حؿهغ ٖلى جدضًض ألاشخام الظًً ًًُل ٗىن بمهام جمشُلُت صولُت وعؾم هُا١ ْو

 .   4وخضوصَا"

لم ًخم  ،َل ًجىػ للضولت الخمؿ٪ ببُالن مٗاَضة جخٗل٤ بد٣ى١ ؤلاوؿان ،ل٨ً

م ما جخًمىه َظٍ اإلاٗاَضة مً  ٤ ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت الضازلُت، ٚع الخهض٤ً ٖلحها ٞو

ىاثض إلاىاَىحها؟  خ٣ى١ ٞو

ؤم  1969اهىن اإلاٗاَضاث ؾىاء جل٪ الهاصعة في ٖام ي ُِٞىا ل٣تن اجٟا٢ب ،في الىا٢٘

لم جمحزا بحن اإلاٗاَضاث.  ،ن حٗغيخا للخهض٤ً الىا٢وحاللخ ،1986جل٪ الهاصعة في ٖام 

بطا ٖلمىا ؤن خ٣ى١ ألاٞغاص مً  ،ٞال٣اٖضة التي ط٦غتها ال حؿدشجي ؤي مجا٫، زانت

ط٦غث ٞحها وظىب جضزل  والتي ،الهالخُاث التي جُغ٢ذ بلحها ؤٚلب الضؾاجحر الخضًشت

ُٗت والخىُٟظًت في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان   .الؿلُخحن الدكَغ
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الظي هو في اإلااصة  2016اإلاٗض٫ ٖام ومً بحن الضؾاجحر هظ٦غ الضؾخىع الجؼاثغي 

مىه ٖلى ؤهه "ًهاص١ عثِـ الجمهىعٍت ٖلى اجٟا٢ُاث الهضهت، ومٗاَضاث الؿلم،  149

ل٣ت بدضوص الضولت، واإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن الخدال٠ والاجداص، واإلاٗاَضاث اإلاخٗ

ت مً البرإلاان نغاخت".   ألاشخام...بٗض ؤن جىا٤ٞ ٖلحها ٧ل ٚٞغ

تي لٗام  ازخهام ببغام اإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١  1962و٢ض مىذ الضؾخىع ال٩ٍى

ذ في اإلااصة  ،اإلاىاَىحن مغؾىم هه "ًبرم ألامحر اإلاٗاَضاث ببمىه وطل٪ ب٣ىلها  70ألمحر ال٩ٍى

ت بما ًىاؾب مً البُان...ٖلى ؤن اإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت  بلٛها مجلـ ألامت ٞىعا مكٟٖى ٍو

بإعاض ي الضولت ؤو زغواتها الُبُُٗت ؤو بد٣ى١ الؿُاصة ؤو خ٣ى١ اإلاىاَىحن الٗامت 

 .1والخانت...ًجب لىٟاطَا ؤن جهضع ب٣اهىن..."

٩امها ٖلى خماًت ٞةن مٗاَضاث خ٣ى١ ؤلاوؿان ختى ولى ٧اهذ جىو في ؤخ ،بطن

 ،باٖخباٍع ممشال للكٗب ،مً ألاَضاٝ الظي ٌؿعى بلُه البرإلاان يوه ،خ٣ى١ ؤلاوؿان

وبالخالي ٞهى اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ى٢ه يض الؿلُت الخىُٟظًت، وعٚم طل٪ ًجىػ للبرإلاان الخمؿ٪ 

ت اإلاخٗل٣ت  ،ببُالن اإلاٗاَضة ٍغ بطا لم جدترم ٞحها الؿلُت الخىُٟظًت ؤلاظغاءاث الجَى

 خهض٤ً ٖلحها. بال

            

 

 

 

 
                                                           

على أف "رئيس اعبمهورية يرـب اؼبعاىدات كيبلغها ؾبلس الشعب  1971من الدستور اؼبصرم لعاـ  151جاء يف اؼبادة  - 1
مشفوعة دبا يناسب من البياف. كتكوف ؽبا قوة القانوف بعد إبرامها كالتصديق عليها كنشرىا كفقا لألكضاع اؼبقررة. على أف 

حة. كصبيع اؼبعاىدات اليت يًتتب عليها تعديل يف أراضي الدكلة أك اليت تتعلق حبقوؽ معاىدات الصلح كالتحال  كالتجارة كاؼبال
السيادة، أك اليت ربمل خزانة الدكلة شيئا من النفقات غَت الواردة يف اؼبوازنة ذبب موافقة ؾبلس الشعب عليها". كفبا يتعلق حبقوؽ 

اؼبواطنُت العامة كاػباصة كتعديل قوانينها، فمثل ىذه اهجماالت طبقا سيادة كل دكلة من الدكؿ طبقا للقانوف الدكرل تنظيم حقوؽ 
للقواعد العامة يف القانوف الدكرل تدخل يف السيادة التشريعية لكل دكلة، مع استثناء تلك اليت ينظمها القانوف الدكرل العاـ كيضع 

حبقوؽ اإلنساف، اليت دل تعد من االختصاص الداخلي  ؽبا قيودا زبضع ؽبا الدكؿ، كالتشريع اػباص حبقوؽ األجانب، كتلك اؼبتعلقة
 اؼبطلق للدكؿ، حيث أصبحت تنظم من قبل فرع خاص من فركع القانوف الدكرل العاـ، يطلق عليو القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف. 
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 اإلاىلب الثاوي

 أؼيال أخشي إللتزام الذولت غلى اإلاعخىي الذولي

مً اجٟا٢ُت ُِٞىا  12جىظض ؤق٩ا٫ ؤزغي لاللتزام باالجٟا٢ُت الضولُت ط٦غتها اإلااصة 

بلى ؤهه  ،ال٣بى٫ والاهًمام. والبض مً ؤلاقاعة ،اإلاىا٣ٞت ،ل٣اهىن اإلاٗاَضاث، وهي الخى٢ُ٘

َىا٥ ٞغو١ ٖلى الهُٗض الضولي بحن ٧ل مً ال٣بى٫ واإلاىا٣ٞت والخهض٤ً. ٞالٟغ١ لِـ 

مً  في الٛالب ًٟغى هٟؿه ٣ِٞ ٖلى اإلاؿخىي الضازلي، خُض بن الخهض٤ً ٩ًىن 

بٗض الخهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞت البرإلااهُت، ؤما اإلاىا٣ٞت ٖلى  ،ازخهام عثِـ الجمهىعٍت

ؤو عثِـ الخاعظُت، وفي الخالخحن ٢ض ال  ،خ٩ىمت٣ٞض جهضع ًٖ عثِـ ال ،ؤو ٢بىلها ،اإلاٗاَضة

ُٗت  .   1ًدخاط ألامغ بلى مىا٣ٞت الؿلُت الدكَغ

 الفشع ألاول 

 الخىكُؼ غلى اإلاػاَذة الذولُت

للخى٢ُ٘ مٗجى ؤوعصجه اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث )ؤوال(، ولم جدضص اجٟا٢ُت ُِٞىا 

ث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٢ض ٩ًىن له هخاثج ق٨ال مُٗىا له )زاهُا(، والخى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضا

 بالىٓغ لُبُٗت مشل َظٍ الاجٟا٢ُاث )زالشا(. 

 أوال: مػنى الخىكُؼ غلى اإلاػاَذة الذولُت

غ. واإلابضؤ الٗام  :َما ،ٌٗض الخى٢ُ٘ اإلاغخلت التي جإحي بٗض مغخلخحن اإلاٟاويت والخدٍغ

ىدهغ ؤزٍغ ال٣اهىوي في حسجُل ما جم الاجٟا١  َى ٖضم ٦ٟاًت الخى٢ُ٘ اللتزام باإلاٗاَضة، ٍو

حن، ألن الخى٢ُ٘ في الٛالب ٌٗخبر بمشابت ٢بى٫ ما٢ذ جب ؤن ًلُه بظغاء  ،ٖلُه بحن الُٞغ ٍو

 . 2آزغ ًُٟض ٢بى٫ اإلاٗاَضة بهٟت جهاثُت، ؾىاء الخهض٤ً ؤم اإلاىا٣ٞت ؤو ال٣بى٫ 

                                                           
تور(. كطبقا للدستور من الدس 53يف كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية كىولندا كفرنسا )اؼبادة  -مثال-كىو اؼبعموؿ بو- 1

يقـو رئيس اعبمهورية بالتصديق على اؼبعاىدة أك االنضماـ إليها إذا كانت كثائق التفويض الكامل صادرة  1958الفرنسي لعاـ 
كلكن ، م إبالغها من قبل كزير اػبارجيةعنو. كيف غَت ىذه اغبالة ديكن أف ذبرم اؼبوافقة على اؼبعاىدة من اغبكومة الفرنسية كجير 

سواء أكانت اؼبعاىدة زبضع للتصديق أك اؼبوافقة، فإهنا جيب أف تنشر دبرسـو صادر عن رئيس اعبمهورية، حىت ديكن ...
 .206للمتقاضُت االحتجاج هبا. راجع يف ذلك ؿبمد يوس  علواف، القانوف الدكرل العاـ، اؼبقدمة كاؼبصادر، مرجع سابق، ص 

 .78بق، ص ؿبمد سامي عبد اغبميد كآخركف، مرجع سا - 2
 .70 اؼبصادر، مرجع سابق، صاؼبدخل ك صباؿ مانع، القانوف الدكرل العاـ، اعبزء األكؿ، -



 

102 

ت للخى٢ُ٘ ، ال٣ُمت ال٣اهىه1969ُو٢ض ؤُٖذ اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام 

ٖلى ؤهه "حٗبر الضولت  1-12ٖلى اإلاٗاَضة وخهغتها في زالر خاالث، ٣ٞض ظاء في اإلااصة 

 ًٖ عياَا الالتزام باإلاٗاَضة بخى٢ُٗها مً ٢بل ممشلها في بخضي الخاالث آلاجُت:

 بطا ههذ اإلاٗاَضة ٖلى ؤن ٩ًىن للخى٢ُ٘ َظا ألازغ؛ ؤو-)ؤ( 

٣ت ؤزغي ؤن الضو٫ ٧-)ب(  اهذ ٢ض اج٣ٟذ ٖلى ؤن ٩ًىن للخى٢ُ٘ َظا بطا زبذ بٍُغ

 ألازغ؛ ؤو

ٌ -)ط(  بطا بضث هُت الضولت اإلاٗىُت في بُٖاء الخى٢ُ٘ َظا ألازغ مً وز٣ُت الخٍٟى

 ال٩امل الهاصعة إلامشلها ؤو ٖبرث الضولت ًٖ مشل َظٍ الىُت ؤزىاء اإلاٟاوياث.." 

خطر مً زال٫ هو اإلااصة  هبذ  ،الث مُٗىتفي خا ،بإهه ٌٗخض بالخى٢ُ٘الؿاب٣ت، ٍو ٍو

سخل٠ الخهض٤ً ًٖ الخى٢ُ٘، خُض بن  له طاث ألازغ الظي ًسخو به الخهض٤ً. ٍو

الن الضولت ًٖ اعجًائها الالتزام باإلاٗاَضة مً  الخى٢ُ٘ ال ٌٗخبر بمٟغصٍ بظغاء ٧اُٞا إٖل

الىاخُت ال٣اهىهُت، بال بطا اعجًذ هي طل٪، ؤي ؤن ججٗل للخى٢ُ٘ ؤزغا ملؼما. زم بن 

زم جيخهي بالخهض٤ً ٖلحها في اإلاؿخ٣بل،  ،ض جبضؤ التزامها باإلاٗاَضة بالخى٢ُ٘ ٖلحهاالضولت ٢

حٗلً هُتها بالخهض٤ً ٖلحها في  ,بخى٢ُٗها ٖلحها ،ؤي ؤن الضولت اإلاى٢ٗت ٖلى اإلاٗاَضة

 . 1اإلاؿخ٣بل

 زاهُا: ؼيل الخىكُؼ غلى اإلاػاَذاث

٢ض ٩ًىن  ،ت الضولُتلِـ له ق٩ل مٗحن، ل٨ً في اإلاماعؾالخى٢ُ٘ في اإلاٗاَضاث 

٩ىن َظا الخى٢ُ٘ في الٗاصة في الخاالث التي ال حُٗحهم  ،باألخٝغ ألاولى ألؾماء اإلاٟاويحن، ٍو

ًهم ؾلُت الخى٢ُ٘، ؤو في خالت جغصصَم في اإلاىا٣ٞت الجهاثُت ٖلى هو اإلاٗاَضة  ،وزاث٤ جٍٟى

ى٢ُ٘ باألخٝغ ألاولى، وال وعٚبتهم في الٗىصة بلى خ٩ىماتهم ٢بل الخى٢ُ٘ الجهاجي. وال ًخٗض بالخ

ؤن الضو٫  ،بهٟت ٢ُُٗت ،ٌٗض بمشابت الخى٢ُ٘ الجهاجي للمٗاَضة، ما لم ًشبذ جهاثُا

 .2اإلاخٟاويت ٢ض اج٣ٟذ ٖلى اٖخباع الخى٢ُ٘ باألخٝغ ألاولى جى٢ُٗا جهاثُا و٧امال

                                                                                                                                                                                     

 ،2014 لبناف، للكتاب، اغبديثة اؼبؤسسة الدكلية، كالقرارات اؼبعاىدات ظل يف الوطنية كالسيادة الدساتَت دكرعاط  صليبا،  
 . 99ص 

 .29أضبد األشقر، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .80مد سامي عبد اغبميد كآخركف، اؼبرجع السابق، ص ؿب- 2
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ت ،والبض مً ؤلاقاعة َىا في الخهض٤ً ؤو ٖضم الخهض٤ً  ،بلى ؤن للضولت ٧امل الخٍغ

ال ًدبٗه التزامها بالخهض٤ً، وبال  ،التي و٢ٗها ممشلها. خُض بن َظا الخى٢ُ٘ ،اإلاٗاَضة ٖلى

٧ان الخهض٤ً مجغص بظغاء نىعي ال ؤَمُت له، واهخٟذ بالخالي خ٨مخه. ٞاإلاٗاَضة ٢بل 

ًه، وهي ناخبت  ،الخهض٤ً ٖلحها حٗض في خ٨م اإلاكغوٕ، للضولت ؤن جإزظ به ؤو جٞغ

ؤو ال٨ٗـ، بال  ،ؿب ما جغاٍ هي ًسضم مهالخها ومهالر قٗبهاالؿلُان في ج٣ضًغ طل٪، خ

ت التي جدىػَا الضولت ال ًجب ؤن حؿخٗمل في ٚحر مدلها صون  ؤن َظٍ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

للُا٢ت وإلاباصت ألازال١ الٗامت، ومً قإهه ؤن ًازغ في  ُامجاٞ مبرع، ألن َظا ٌٗخبر ٖمال 

اتها، وباألز ٕؼ الش٣ت في جهٞغ ٖؼ ا ٍو  ،بطا و٢٘ ممشلها ٖلى اإلاٗاَضة صون جدٟٔ ،واٖخباَع

ًه ،بىاء ٖلى الخٗلُماث الهاصعة له ولم حؿخجض ْغوٝ جضٖى الضولت بٗض  ،وفي خضوص جٍٟى

 . 1طل٪ لخُٛحر مى٢ٟها مً طاث اإلاٗاَضة

، ٣ٞض اج٤ٟ ٣ٞهاء ٗض الخى٢ُ٘ اإلابضجي ٖلى اإلاٗاَضةب ،وللضو٫ ٖضة زُاعاث مخاخت

 لُاث اإلاسخهت باإلبغام ًم٨جها اللجىء بلى ؤخض الخُاعاث الخالُت:ال٣اهىن الضولي ٖلى ؤن الؿ

ى خ٤ ًجىػ للضولت اللجىء بلُه، اؾدىاصا بلى ؤن - ٌ الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضة، َو ٞع

 الضولت خغة في الاهًمام بلى اإلاٗاَضة ؤو ال.

 جهٙى جدٟٓا ٖلى بٌٗ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة وج٣ضمها ٖىض الخهض٤ً.-

ألاخ٩ام الضؾخىعٍت وبػالت ما ًخًمىه مً ٢ىاٖض جسال٠ الٗمل ٖلى حٗضًل بٌٗ -

 . 2ما َى واعص في اإلاٗاَضة

  زالثا: هخائج الخىكُؼ غلى اإلاػاَذاث اإلاخػللت بدلىق ؤلاوعان

الظي  ،في عؤحها الاؾدكاعي  ،ًم٨ً الاؾدىاص َىا بلى مى٠٢ مد٨مت الٗض٫ الضولُت

م بباصة بكإن الخدٟٓاث ٖلى الاجٟا٢ُت  ،1951ؤنضعجه في ٖام  الضولُت الخانت بخدٍغ

بىنٟها في مغ٦ؼ وؾِ  ،بلى الضولت التي ٢امذ بالخى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضة ،الجيـ البكغي 

سخل٠ في الى٢ذ هٟؿه ،ًخمشل في وي٘ ما٢ذ ًسخل٠ ًٖ مغ٦ؼ الضولت اإلالتزمت باإلاٗاَضة  ،ٍو

لى طل٪ ًٖ خالت الضولت التي امخىٗذ ًٖ الخى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضة. خُض عجبذ اإلاد٨مت ٖ

                                                                                                                                                                                     

 71ك 70صباؿ مانع، القانوف الدكرل العاـ، اعبزء األكؿ، اؼبصادر، مرجع سابق، ص  -
 .543صادؽ أبو ىي ، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .100، ص اؼبرجع السابقأمُت عاط  صليبا، - 2
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الدؿلُم للضولت اإلاى٢ٗت ٖلى الاجٟا٢ُت ولم ج٣م بالخهض٤ً ٖلحها بٗض، بالخ٤ في ببضاء  ،ال٣ى٫ 

تراى ٖلى الخدٟٓاث التي ٢ض جبضحها بٌٗ الضو٫ ألازغي  ٖىض ٢ُامها بالخهض٤ً ٖلى  ،الٖا

 . 1اإلاٗاَضة

٢ٗت ٦ما عؤًىا للضولت اإلاى  ،وبطا ٧اهذ مد٨مت الٗض٫ الضولُت ٢ض ٢غعث بٌٗ الخ٣ى١ 

م ؤجها لم جهض١ ٖلحها بٗض، ٞةن اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  ،ٖلى الاجٟا٢ُت ٚع

٢ض طَبذ ؤبٗض مً طل٪، بط ؤل٣ذ ٖلى الضولت اإلاى٢ٗت ٖلى الاجٟا٢ُت بٌٗ  1969

ما٫ التي  18الالتزاماث، ٣ٞض ههذ اإلااصة  مجها ٖلى ؤن "جلتزم الضولت باالمخىإ ًٖ ألٖا

 غى مً اإلاٗاَضة وطل٪:حؿتهضٝ بٞؿاص الٛ

بطا و٢ٗذ ٖلى اإلاٗاَضة ؤو جباصلذ الىزاث٤ الخانت بكٍغ الخهض٤ً ؤو ال٣بى٫ ؤو -1

ا في اإلاٗاَضة.   اإلاىا٣ٞت بلى ؤن جبضي هُتها في ؤن ال جهبذ َٞغ

ا خحز الىٟاط بكٍغ ؤن -2 ؤو بطا ٖبرث ًٖ اعجًائها الالتزام باإلاٗاَضة اهخٓاعا لضزلَى

 بضون مبرع".  ال ًخإزغ َظا الخىُٟظ

خطر مً زال٫ َظا الىو  ،ؤن اإلاباصعة بالخى٢ُ٘ ٖلى الاجٟا٢ُاث بهٟت ٖامت ،ٍو

التي  ،ؾخإحي خخما بيخاثج ؾُاؾُت و٢اهىهُت ،وجل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان بهٟت زانت

ؤهه في  ،جخجاوػ مجغص بيٟاء الُاب٘ الغؾمي ٖلى ههىم اإلاٗاَضة. وجىبئ اإلاماعؾت الضولُت

٢ض حٛضو اإلاٗاَضة الجماُٖت ختى ٢بل صزىلها خحز الىٟاط همىطظا جدخظًه  ،خاالث٦شحر مً ال

و٢ض حٗض في طاتها ظؼءا مً ٖملُت وكإة ٖٝغ صولي  ،وجخ٣ُض بما ٞحها مً ؤخ٩ام ،الضو٫ 

 . 2ظضًض اًجابي ؤو ؾلبي

                                                           
 .249صالح الدين عامر، مرجع سابق، ص - 1
رؼ االجيا،ي أف تتقيد الدكؿ بتوقيعها على االتفاقيات الدكلية كتلتـز دبا كرد فيها رغم عدـ التصديق عليها بعد. أما نقصد بالع- 2

العرؼ لسليب يف التوقيع فنقصد بو ىو عدـ التزاـ الدكلة باؼبعاىدة من ناحية، كانسحاهبا كلية فيما بعد كعدـ إكماؽبا لإلجراءات 
ؿ حبادثة الواليات اؼبتحدة األمريكية مع نظاـ احملكمة اعبنائية الدكلية، حبيث إف الواليات اؼبتحدة التصديق. كىنا ديكن االستدال

األمريكية كانت غَت راغبة منذ البداية على العضوية يف ىذه احملكمة، كقد كاف الرئيس األمريكي آنذاؾ كلينتوف ركما قد خطى 
مقتديا يف ذلك حبلفائو الرئيسيُت يف اغبل  األطلسي، كقد   -اعو الكبَت بذلكعدـ اقتن-خطوة مهمة بتوقيعو على نظاـ ركما رغم 

، كىو التاريخ احملدد من طرؼ مؤسبر ركما لتوقيع الدكؿ اليت يكوف ؽبا حق اؼبشاركة 2000ديسمرب  31كاف ذلك التوقيع بتاريخ 
وقع بعد ذلك التاريخ ال حيق ؽبا اؼبشاركة يف أشغاؿ يف أشغاؿ تنظيم احملكمة، حبيث أف مؤسبر ركما كاف قد قرر بأف الدكؿ اليت ت

تنظيم احملكمة. كقد كاف توقيع الواليات اؼبتحدة األمريكية لنظاـ ركما صدل كبَت لدل اؼبدافعُت عن حقوؽ االنساف، كلدل 
لواليات اؼبتحدة األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة آنذاؾ "كويف عناف"، لكن تبدد ذلك "اغبلم" بعد اعتالء بوش اإلبن رئاسة ا
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 الفشع الثاوي

 اإلاىافلت أو كبىل الاجفاكُت الذولُت

عؤًىا، ٢ض ال ٨ًٟي وخضٍ ل٩ي ًيص ئ التزاماث ٖلى  باٖخباع الخى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضاث، ٦ما

جُلب ألامغ بظغاء آزغ حٗبر الضولت ًٖ  ،٣٦اٖضة ٖامت ،الضولت اإلاى٢ٗت ٖلى الاجٟا٢ُت

ً  ،اعجًائها باالجٟا٢ُت الضولُت، و٢ض ٧ان الخهض٤ً بلى ٚاًت مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ

اعجًائها ٖما جم جى٢ُٗه مً للخٗبحر ًٖ  ،ؤلاظغاء الىخُض الظي ًخٗحن ٖلى الضولت اجساطٍ

٢ض اؾخدضر ؤق٩اال ؤزغي مً ؤلاظغاءاث  ،مٗاَضاث مً ٢بلها، ل٨ً الٗمل الضولي

للخٗبحر ًٖ اعجًائها للمٗاَضاث، و٢ض عؤًىا  ،اإلاكابهت التي ًم٨ً للضولت ؤن جخسظ ؤًا مجها

مً ظغاءاث ؤزغي إل  1969مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  11جدضًض اإلااصة 

 بُجها اإلاىا٣ٞت وال٣بى٫.

م٨ً حٍٗغ٠ ٧ل مً اإلاىا٣ٞت وال٣بى٫  ٖلى "ؤهه بظغاء ؤ٦ثر جبؿُُا وؤ٢ل ح٣ُٗضا  ،ٍو

ها ال٣اهىن الضازلي للضولت اإلاٗىُت،  مً الخهض٤ً مً خُض مخُلباث صخخه التي ٌكتَر

ى مىا٣ٞتها ٖل-مً زال٫ ؤخض ؤظهؼتها اإلاسخهت بخمشُلها صولُا-بم٣خًاٍ حٗلً َظٍ الضولت

 . 1اإلاٗاَضة واعجًائها الالتزام بإخ٩امها"

٠ خطر مً زال٫ َظا الخٍٗغ ان م٘ الخهض٤ً مً  ،بإن اإلاىا٣ٞت وال٣بى٫  ،ٍو ٌؿخٍى

خُض ال٣ُمت ال٣اهىهُت في مجا٫ الٗال٢اث الضولُت، ٞاجساط الضولت ؤي مً َظٍ 

ما بال نىعجان ما َ ،ؤلاظغاءاث ٌٗض التزاما مً الضولت بخل٪ الاجٟا٢ُت، ٞاإلاىا٣ٞت وال٣بى٫ 

ال ًٓهغ في مجا٫ ال٣اهىن الضولي الٗام،  ،مبؿُخان مً نىع الخهض٤ً، وازخالٞهما

في –ب٣ضع ما ٩ًىن طل٪ في ال٣اهىن الضازلي في الضولت اإلاٗىُت، خُض بن الخهض٤ً

ألهه جصخبه بظغاءاث م٣ٗضة، ؤما  ،٩ًىن مً ازخهام عثِـ الجمهىعٍت-الٛالب

ًم٨ً ؤن ًهضعا ًٖ  ،في بظغاءاتهما الخبؿُِ، ومً زمتٞاألنل  ،اإلاىا٣ٞت ؤو ال٣بى٫ 

                                                                                                                                                                                     

األمريكية، بعد تراجع ىذا األخَت مبتدعا عرفا جديدا يف القانوف الدكرل اؼبتمثل يف "سحب التوقيع" رغم تعارض ىذا الفعل مع 
. راجع يف ذلك عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ، 1969من اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات لعاـ  18نص اؼبادة 
  . 150ك 149سابق، ص  مرجع
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ؤو ًٖ ٚحٍر مً ألاظهؼة ألازغي اإلاؿلم بازخهانها بخمشُل الٗال٢اث  ،عثِـ الجمهىعٍت

 .1الضولُت

الضؾخىع الٟغوس ي  ،لى اإلاٗاَضاثومً الضؾاجحر الخضًشت التي ههذ ٖلى اإلاىا٣ٞت ٖ

اَضاث التي ال جسً٘ إلظغاء الظي ًىو ٖلى اإلاىا٣ٞت باليؿبت للمٗ ،1958لٗام 

 الخهض٤ً، ؤًً ٣ًىم عثِـ الجمهىعٍت بمٟغصٍ بالخٟاوى واٖخماص الاجٟا١.

ا مً ؤهىإ اإلاىا٣ٞت وال٣بى٫، ختى  ،والبض مً ؤلاقاعة بلى ؤن جباص٫ الىزاث٤ ٌٗض هٖى

٢ض اٖخبرث بإن جباص٫ الىزاث٤  ،مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث 11وبن ٧اهذ اإلااصة 

ا مً ؤلىان ؤلاظغاءاث التي ًم٨ً للضولت ؤن حٗبر مً زاللها ًٖ اعجًائها الالتزام لىه

 باإلاٗاَضاث.    

 الفشع الثالث    

 تاهممام الذولت لالجفاكُت الذولُ

٣ت مً َغ١ الالتزام باإلاٗاَضة مً ٢بل  ٌٗض الاهًمام بلى الاجٟا٢ُت الضولُت ٍَغ

ٟا٢ُت بٗض صزىلها خحز الىٟاط ٖلى اإلاؿخىي الضولي. الضولت. والاهًمام َى التزام الضولت باالج

ٗض الاهًمام مً ٢بل الضولت للمٗاَضة التي لم ٌؿب٤ لها الخٟاوى خىلها وال الخى٢ُ٘  َو

ا في اإلاٗاَضة، وجبضؤ في  ٖلحها مً ٢بل، وبالخالي َظا الاهًمام ًاصي بلى نحروعتها صولت َٞغ

اجها ٖلحها ابخضاء مً اهًمامها َظا، ؤي ب ا ٞحهاؾٍغ  .   2ٗض ؤن جهبذ َٞغ

مً اجٟا٢ُت  15ظاء في اإلااصة  :الخػٍشف باالهممام للمػاَذة الذولُتوال: أ

ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ٖلى ؤهه "حٗبر الضولت ًٖ عياَا الالتزام باإلاٗاَضة باالهًمام 

 بلحها في بخضي الخاالث الخالُت:

إلاٗاَضة ًخم باالهًمام؛ بطا ههذ اإلاٗاَضة ٖلى ؤن الخٗبحر ًٖ الغيا با–)ؤ(

 ؤو

٣ت ؤزغي ؤن الضو٫ اإلاخٟاويت ٧اهذ ٢ض اج٣ٟذ ٖلى ؤن –)ب( بطا زبذ بٍُغ

 الخٗبحر ًٖ الغيا ًخم باالهًمام؛ ؤو
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غاٝ ُٞما بٗض ٖلى ؤن الخٗبحر ًٖ الغيا ًخم -)ط( بطا اج٣ٟذ ظمُ٘ ألَا

 باالهًمام".

ج٨دؿب بم٣خًاٍ  ،ظاهب واخضمً  ابعاصً ٖمال  ضٌٗ ،بن الاهًمام للمٗاَضة الضولُت      

مىظىصة بالٟٗل، بالخُب٤ُ  ،ون٠ الضولت الُٝغ في مٗاَضة مٟخىخت ،صولت مً الٛحر

ىٓمه  . 1لىو مً ههىنها ًجحز الاهًمام ٍو

مً خُض بهه ٖباعة ًٖ بظغاء لخىؾُ٘ ٢اٖضة  ،والاهًمام ٌكبه الخى٢ُ٘ اإلااظل

غاٝ في اإلاٗاَضة، ٚحر ؤهه ؤ٦ثر ٞٗالُت مى ه في نىعجه ألاؾاؾُت، مً خُض بهه الضو٫ ألَا

ؤن جهبذ ؤَغاٞا ٞحها. وحؿغي  ،ٌؿمذ لضو٫ لم ٌؿب٤ لها الخى٢ُ٘ ٖلى هو اإلاٗاَضة

ش الاهًمام، ٞبٗض ؤن ٧اهذ الضولت ٚحر اإلاىًمت  ،اإلاٗاَضة ٖلى الضولت اإلاىًمت مً جاٍع

لحها صولت ؤنبدذ الضولت بٗض الاهًمام بلى اإلاٗاَضة ًُل٤ ٖ ،ًُل٤ ٖلحها صولت ٚحر َٝغ

ا في اإلاٗاَضة، ومً زمت، ٞةن الخ٣ى١ والالتزاماث الىاظمت ًٖ اإلاٗاَضة حؿغي ٖلحها  َٞغ

ى ما ًمشل خاالث  ا ٞحها، َو ش اهًمامها بلى اإلاٗاَضة، ؤي بٗض  ؤن جهبذ َٞغ مً جاٍع

 . 2الاؾخصىاء ٖلى مبضؤ وؿبُت اإلاٗاَضاث

اإلاغجبت الشاهُت بٗض الضو٫ ألانلُت  ال ٌٗجي ؤجها جإحي في ،واهًمام الضولت بلى اإلاٗاَضة 

التي جٟاويذ واقتر٦ذ ونض٢ذ ٖلى اإلاٗاَضة، ؤو ؤن الضو٫ ألانلُت بؿب٣ها الخهض٤ً ٖلى 

غاٝ( اإلاٗاَضاث حؿعى لبؿِ مؼاًا ؤو ؤٖباء بال٣ىة والخُلت ٖلى الضو٫ الٛحر  )ؤي ٚحر ألَا

ضة، اؾدىاصا بلى ؤن هو التي ب٣ُذ زاعظها، ٩ٞل َظا ال ًمذ بهلت الهًمام الضولت للمٗاَ

غاٝ في اإلاٗاَضة ازخُاعا،  الاهًمام ازخُاعي باليؿبت للجاهبحن، وبصعاظه مً ٢بل الضو٫ ألَا

قترا٥ في مىاٞ٘ وؤٖباء هٓام مٗحن ؤو مغ٦ؼ مدضص ؤلا  ،ٗغى مً زالله ٖلى الضو٫ الٛحرح

ى ألامغ هٟؿه . َو ج٣بل ٖغى باليؿبت للضو٫ الٛحر التي ٢ض حٗلً اهًمامها بهما  ،هٓمٍى

 .   3الاهًمام بةعاصتها الخغة

بٗض ؤن جهبذ هاٞظة بحن ؤَغاٞها  بال  وال ًدهل الاهًمام بلى اإلاٗاَضاث اإلاٟخىخت

ألانلُحن. وبخمام بظغاءاث الاهًمام ًد٤ للضولت الاؾخٟاصة بالخ٣ى١ التي ج٨ٟلها اإلاٗاَضة، 

غاٞها.  باء التي ج٣غعَا أَل  ٦ما ٖلحها جدمل ٧اٞت ألٖا
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ٖٝغ الاهًمام ؤق٩اال مسخلٟت،  :الذولُت ئلى اإلاػاَذاث يل الاهممامؼزاهُا: 

ٟٞي بضاًت الٗهض باإلاٗاَضاث الجماُٖت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ٧ان الاهًمام ًخم ًٖ 

غاٝ ألانلُت في اإلاٗاَضة.  ٤ ٣ٖض مٗاَضة بحن الضو٫ الغاٚبت في الاهًمام والضو٫ ألَا ٍَغ

٤ بزُاع وفي مغخلت الخ٣ت ؤنبذ الاهًمام ًخس ظ ق٩ل بٖالهاث مخباصلت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ا في اإلاٗاَضة، ًدبٗه بٖالن ب٣بى٫  باالهًمام مً ٢بل الضولت الغاٚبت في ؤن جهبذ َٞغ

غاٝ في اإلاٗاَضة، وعٚم مدضوصًت الضو٫ التي ما ػالذ جدب٘  الاهًمام مً ظمُ٘ الضو٫ ألَا

٣ت، بال ؤهه ما ػا٫ مٗمىال به بلى ًىمىا َظا  . 1َظٍ الٍُغ

ؤما في و٢خىا الخالي، ًخد٤٣ الاهًمام في خالت ؾ٩ىث اإلاٗاَضة، بةٖالن اهٟغاصي 

ا في اإلاٗاَضة. و٦ما ًم٨ً للضولت  ،ناصع ًٖ الضولت بتها في ؤن جهبذ َٞغ حٗبر ُٞه ًٖ ٚع

ى ألانل، ًم٨ً لها ؤًًا ،الاهًمام بلى اإلاٗاَضة بٗض صزىلها في الىٟاطفي الغاٚبت   ،َو

بتها في الاهًمامالاهًمام ٢بل صزى٫ ا جهبذ  ،إلاٗاَضة خحز الىٟاط. وبمجغص ببضاء الضولت ٚع

ا في اإلاٗاَضة  .2جل٣اثُا َٞغ

ى في  ،والبض مً ؤلاقاعة بإن ال٣اهىن الضولي ال ٌكتٍر ق٨ال مُٗىا لالهًمام، َو

٨ٟي لىظىصٍ ؤن حٗبر الضولت ًٖ هُتها في اإلاكاع٦ت  ،الٛالب ًخسظ ق٩ل وز٣ُت الخهض٤ً، ٍو

مؿبى٢ا باإلطن بلحها ٢ض ٩ًىن الاهًمام  ،ضة. ومشاله الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضةفي اإلاٗاَ

ٞمً اإلام٨ً ؤن  ،٦ما ٩ًىن الاهًمام ٧امالو بطا ما جُلب ال٣اهىن الضازلي طل٪.  ،البرإلااوي

، ُٞم٨ً ؤن ٩ًىن  ٩ًىن ها٢ها. و٦ما ًجىػ ؤن ٩ًىن الاهًمام مجغصا مً ٧ل قٍغ

جب بباٙل الاهًمام بلى  غاٝ في اإلاٗاَضةمكغوَا. ٍو ؤو بًضاٖه لضي ظهت  ،الضو٫ ألَا

 .3ؤلاًضإ
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خسظ بظغاء الاهًمام ق٩ل بٖالن ذ مىٟغص ،ٍو جهضٍع الضولت الغاٚبت في ؤن  ،ؤو جهٍغ

ا في اإلاٗاَضة والتي لم ٌؿب٤ لها الخٟاوى بكإجها وال الخى٢ُ٘ ٖلحها، وطل٪ في  ،جهبذ َٞغ

 .1خالت جىهُو اإلاٗاَضة ٖلى َظا ؤلاظغاء

ؤن الضو٫ خغة في الاهًمام بلى اإلاٗاَضاث الضولُت، ٚحر ؤهه ًم٨ً ؤن ٩ًىن  ،لوألان

 
ُ
ٟغى اجٟا٢ُاث الؿالم ٖلحها الاهًمام مٟغويا، ٦ما َى الخا٫ في الضو٫ اإلاهؼومت التي ج

 . 2الاهًمام بلى مٗاَضاث ظماُٖت ٖامت مٟخىخت بُٗجها ،ؤخُاها

ٟٔ بإن اهًمامها زاي٘ للخهض٤ً ٦ما ؤن ببضاء الضولت هُتها في الاهًمام م٘ الخد

ؾىاء مً وظهت هٓغ ال٣اهىن الضازلي ؤم مً وظهت هٓغ ال٣اهىن الضولي، ٢اهىها ٚحر ؾلُم 

و٧ل ما حٗىُه َظٍ الهُاٚت َى مجغص حٗبحر الضولت ًٖ هُت الاهًمام، ول٨ىه لِـ له ؤي ؤزغ 

 .٢3اهىوي وال جإزظٍ الجهت اإلاىصٕ لضحها بمدمل الجض

  ًمالكت الاهممام بالخفذغزالثا:        

بطا ٧ان اهًمام الضولت للمٗاَضة ًدضر ألازغ هٟؿه الظي ًدضزه الخهض٤ً، ٞهل 

 مٗجى طل٪ ؤهه ال ًىظض ٞغ١ بُجهما؟

٤ مً ال٣ٟهاء بلى ال٣ى٫ بًغوعة الخهض٤ً ٖلى الاهًمام  في الىا٢٘، طَب ٍٞغ

٠ًُ ٤-ٍو ت الٗملُت، بىاء ٖلى ؤن بإن َظا الكٍغ ال ًشحر ؤًت مك٩لت مً الىاخُ -َظا الٍٟغ

غ الضولت الاهًمام بلى اإلاٗاَضة، ومً زمت، ٞةن  بظغاءاث الخهض٤ً جخسظ في الٛالب ٖىض ج٣ٍغ
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 239اتفاقيات الصلح اليت عقدت بعد اغبرب العاؼبية الثانية، قبد نصوصا مشاهبة تشَت إذل ما التزمت هبا النمسا دبوجب اؼبادتُت 

ضباية اؼبلكية األدبية كالفنية. راجع يف  بشأف 1886من معاىدة صلح ساف جرماف من االنضماـ إذل اتفاقية برف لعاـ  240ك
 .  356ك 355ذلك صالح الدين عامر، مرجع سابق، ص 

 .234ص ، اؼبرجع نفسو - 3
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ًٖ ٢ُامها بةًضإ وز٣ُت –مً الىاخُت الٗملُت -ال ًسخل٠ ،بًضإ الضولت لىز٣ُت الاهًمام

٤ آزغ مً ال٣ٟهاء الاهًمام بكٍغ بلى ال٣ى٫ بإن  ،الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضة. بِىما طَب ٍٞغ

ال ٌٗض اقترا٧ا في اإلاٗاَضة، بل َى مجغص بٖالن مً ٢بل الضولت الٛحر ًٖ  ،الخهض٤ً الالخ٤

ا في اإلاٗاَضة في اإلاؿخ٣بل بتها في ؤن جهبذ َٞغ ٚع
1 . 

٤ زالض مً ال٣ٟهاء بإن الخهض٤ً ٖلى الاهًمام غي ٍٞغ بال بطا  ،ال ٩ًىن الػما ،ٍو

ا ٧ان صؾخىع الضولت اإلاىًمت ًىو ٖلى يغوعة ههذ اإلاٗاَضة ٖلى طل٪ نغاخت، ؤو بط

ُٗت ٖلى طل٪، ٟٞي َظٍ الخالت ٩ًىن مً اإلاخٗحن اؾدُٟاء قغوٍ  ،مىا٣ٞت الؿلُت الدكَغ

 .2الخهض٤ً ٢بل الاهًمام

 ؼشوه الاهممام ئلى اإلاػاَذاثسابػا: 

ؤن اهًمام الضو٫ الٛحر للمٗاَضة ًجب ؤن ٩ًىن مىهىنا ٖلُه في اإلاٗاَضة  ،ألانل

ما لم جىُى جل٪ اإلاٗاَضة ٖلى هو ٌؿمذ بظل٪، ل٨ً  الاهًمام، ٞال ًجىػ لضولت هٟؿها

ؤن هجض اؾخصىاء ٖلى َظٍ ال٣اٖضة، وطل٪ في خالت ٢بى٫ الضو٫  ،ًم٨ً في بٌٗ الخاالث

غاٝ ٖلى اهًمام الٛحر بلى اإلاٗاَضة ٣ا للكغوٍ ألَا وؤلاظغاءاث التي ًدضصوجها ؤو  ٞو

والضولت  ،في مىاظهت جىا٤ٞ بعاصاث بحن الضو٫ ألانلُت ه٩ىن  ،ًًٗىجها، وفي َظٍ الخالت

 . 3التي َلبذ الاهًمام بلحها ،الٛحر

بل بهه  ،لِـ مؿمىخا به في ٧ل اإلاٗاَضاث ،ٞةن الاهًمام ٦ما ط٦غها ،وبالخالي

ًسخل٠ مً مٗاَضة بلى ؤزغي، واإلاٗاَضاث التي حؿمذ باالهًمام بلحها ًُل٤ ٖلحها 

  باإلاٗاَضاث اإلاٟخىخت، ؤما
ُ
. 4ٛل٣تاإلاٗاَضاث التي ال جبُذ الاهًمام بلحها ٞخضعى باإلاٗاَضاث اإلا

م٨ً ط٦غ بًٗها  :٧1اآلحي ،وجسخل٠ الكغوٍ التي جخُلبها ٧ل مٗاَضة، ٍو

                                                           
 .359 ص السابق، اؼبرجع عامر، الدين صالح- 1
 . 359ص ، اؼبرجع نفسو - 2
 .359ص ، اؼبرجع نفسو - 3
 .204جع سابق، ص عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ، مر -  

كحىت اؼبعاىدات اؼبفتوحة ديكن أف نفرؽ بُت تلك اؼبفتوحة نسبيا لدكؿ معينة، كبُت تلك اؼبفتوحة لكل الدكؿ. فبالنسبة - 4
أك للمعاىدات اؼبفتوحة نسبيا فهي مشركطة بشركط معينة إذا توفرت يف الدكلة قُبل انضمامها، كىو اؼبوجود يف اؼبعاىدات اعبهوية  

أما اؼبعاىدات اؼبفتوحة لكل الدكؿ فهي غالبا تلك اؼبعاىدات كاعبامعة العربية كاالرباد اإلفريقي أك االرباد األكرك،ي. ية  اإلقليم
لمعاىدات كغَتىا. أما بالنسبة ل 1949الشارعة اليت هتم الدكؿ برمتو، مثل ميثاؽ األمم اؼبتحدة، كاتفاقيات جني  األربع لعاـ 
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ٗاَضة ل٩ل الضو٫ بمجغص ٢ض جىو اإلاٗاَضة ٖلى هو ٌُٗي خ٤ الاهًمام بلى اإلا-

بتها في ؤن ج٩ىن َٞغبٖالن ؤلا   في اإلاٗاَضة.  اٞهاح ًٖ ٚع

ا٢خهاع الاهًمام ٖلى الضو٫ التي قاع٦ذ في  ،٢ض ج٣غع بٌٗ ؤخ٩ام اإلاٗاَضاث-

 مغخلت الخٟاوى، ولم ج٣م بالخى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضة.

دت مً  ،٢ض جدضص بٌٗ اإلاٗاَضاث خ٤ الاهًمام بلحها- بىاء ٖلى اإلاىا٣ٞت الهٍغ

غاٝ في اإلاٗاَضة ألانلُحن.  ظاهب الضو٫ ألَا

غاٝ. ؤي باٞت ،٢ض ج٨خٟي بٌٗ اإلاٗاَضاث- راى اإلاىا٣ٞت الًمىُت مً الضو٫ ألَا

حن. ُّ غاٝ ألانل  ٖضم وظىص اٖتراى مً الضو٫ ألَا

دت مً ظاهب ؤٚلبُت ؤَغاٝ اإلاٗاَضة  ،جخُلب بٌٗ اإلاٗاَضاث-       مىا٣ٞت نٍغ

 لالهًمام الضو٫ الٛحر.

 ،٢ض جخًمً بٌٗ اإلاٗاَضاث هها ٣ًغع خ٣ا للضو٫ الٛحر في الاهًمام بلى اإلاٗاَضة-

غاٝ في اإلاٗاَضة، ٞةن الاهًمام وف تراى ٖلى طل٪ مً ٢بل بٌٗ الضو٫ ألَا ي خالت الٖا

 ال ًيخج آزاٍع بال باليؿبت للضو٫ التي وا٣ٞذ ٖلُه. ،َىا

ت م٨ً ؤلاقاعة بلى ؤهه باليؿبت للمٗاَضاث الكاٖع ؤن ج٩ىن  ،ٞةن ألانل ٞحها ،ٍو

ٝ جىؾُ٘ هُا١ الاهًمام في ْل قغوٍ ٌؿحرة، وطل٪ بهض ،مٟخىخت الهًمام الضو٫ الٛحر

ألن الهضٝ مً مشل َظٍ اإلاٗاَضاث َى جُب٣ُها ٖلى هُا١ واؾ٘،  ؛بلى مشل َظٍ اإلاٗاَضاث

ت التي حٛل٤ باب الاهًمام بلحها وال ج٣بله  ،وعٚم طل٪، ٞةهىا هجض بٌٗ اإلاٗاَضاث الكاٖع

٤ مً ال٣ٟه ضاث بلى اٖخباع ؤن ٖهض الٗهبت َى مً اإلاٗاَ اءبال بكغوٍ، ٣ٞض طَب ٍٞغ

                                                                                                                                                                                     

ليت ال حيق لكل الدكؿ االلتحاؽ هبا من بينها اؼبعاىدات الثنائية أك تلك اليت تتعلق دبسائل سياسية اؼبغلقة تلك اؼبعاىدات ا
 حساسة كمعاىدة الصلح كالتحال  كاؼبعاىدات العسكرية.

 .207ك 206، 205، 204عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ، مرجع سابق، ص 
 .357ك 356سابق، ص صالح الدين عامر، اؼبرجع ال- 1
 .207ك 206عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ، مرجع سابق، ص  -
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ت الضو٫ الجضًضة الغاٚبت في  ،اإلاٛل٣ت وطل٪ بؿبب الكغوٍ التي جخًمجها ل٣بى٫ ًٍٖى

ت  .1الًٍٗى

  جفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعانالاهممام ئلى الاخامعا: 

الضولُت، وبسانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان جدىي، ٦إنل ٖام جٟا٢ُاث بن الا

الاهًمام بلحها اهًماما الخ٣ا، باؾخٟاء قٍغ ؤو هها ًبُذ للضو٫ التي لم حؿاَم في ببغامها 

ٌؿمذ مشل َظا الىو بخٗمُم وجضُٖم ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت  اجبإ بظغاءاث مُٗىت. وفي الىا٢٘

ا ؤو ج٣غعَا اإلاٗاَضاث، والهضٝ مىه َى ظم٘ ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً الضو٫ لاللتزام  ،التي ج٣َغ

خًا٠ٖ ؤزَغ  .  2ابإخ٩امها، ُٞدؿ٘ بظل٪ هُا١ جُب٣ُها ٍو

واإلاٗاَضاث التي جدىي هها ًبُذ للضو٫ الاهًمام الالخ٤ حؿمى باإلاٗاَضاث 

اإلاٟخىخت، هجضَا ب٨ثرة في اإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان. ؤما اإلاٗاَضاث التي ال 

. ، ٦ما ط٦غها آهٟاجخًمً هها ًبُذ الاهًمام الالخ٤ ُُٞل٤ ٖلحها اؾم اإلاٗاَضاث اإلاٛل٣ت

٣ا إلاا َى مىهىم ٖلُه ٞحهاَضاث اإلاٟخىخت  ٣٦اٖضة ٖامت ًوالاهًمام بلى اإلاٗا  دهل ٞو

ُٞخم الاهًمام بةزُاع  ؿه الخام بالخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاثوفي الٛالب جدب٘ ؤلاظغاء هٟ

عؾمي ؤو بىز٣ُت عؾمُت جغؾل بلى الضولت التي حُٗجها اإلاٗاَضة لظل٪، ؤو بلى ألاماهت الٗامت 

ظٍ ألازحرة غاٝ في اإلاٗاَضة لهُئت صولُت مُٗىت، َو  .3جخىلى بباٙل الاهًمام بلى ب٣ُت الضو٫ ألَا

                 

 

 

 
                                                           

بينما يرل آخركف إذل أنو بالنسبة لعهد العصبة كميثاؽ األمم اؼبتحدة ال يتعلق باالنضماـ إذل اؼبعاىدة اؼبنشئة بل يتعلق بالقبوؿ -1
ل  بُت القبوؿ كاالنضماـ. راجع يف ذلك صالح الدين عامر، اؼبرجع السابق، ص يف عضوية اؼبنظمة، كمن مث، فإف األمر خيت

357. 
يف العهدين الدكليُت للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية على  على سبيل اؼبثاؿ، كقد كرد- 2

من ىذه  1جيوز ألية دكلة من الدكؿ اؼبشار إليها يف الفقرة -3منو "... 4ك 3فقرة  26كاؼبادة  4ك 3فقرة – 48التوارل يف اؼبادة 
 يصبح االنضماـ سارم اؼبفعوؿ عند إيداع كثيقة االنضماـ لدل األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة". -4اؼبادة االنضماـ للعهد اغبارل. 

جتماعية كالثقافية على التوارل يف اؼبادتُت مثل ما كرد يف العهدين الدكليُت للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاغبقوؽ االقتصادية كاال- 3
 .5ك 4فقرة  26كاؼبادة  5ك 4فقرة  48
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 اإلابدث الثاوي

 التزام الذولت باالجفاكُاث الذولُت غلى اإلاعخىي الذاخلي

ؾىاء بالخهض٤ً ٖلحها ؤم  ،بٗض التزام الضولت باالجٟا٢ُت الضولُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي

ج٨َغـ ألاخ٩ام الىاعصة في جل٪ الاجٟا٢ُت في ٢ىاهُجها  ٞةهه ٣ً٘ ٖلحها واظب ،الاهًمام

٣ها هدى الخُب٤ُ. وباٖخباع ؤن ال٣اهىن الضولي ال  ،الضازلُت ختى ججض َظٍ ألاخ٩ام ٍَغ

٣ت مُٗىت لاللتزام بإخ٩امه، اإلاهم في طل٪ ؤن ًخم جىُٟظ التزاماتها  ،ًٟغى ٖلى الضو٫ ٍَغ

 . 1لِـ بالىؾُلتبدؿً هُت، ٞال٣اهىن الضولي حهخم بالىدُجت و 

ؤن التزام الضولت باالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي  ،والخ٣ُ٣ت

ت والخُىة ألاؾاؾُت التي حٗمل الضو٫ ٖلى الخ٣ُض بها. وجسخل٠  ،الضازلي ًمشل حجغ الؼاٍو

٣ت التزامها باالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان، لظل٪ جخٗضص الُغ١ بخٗضص  الضو٫ في ٍَغ

ٗضهٓمت ال٣اهىهُت اإلاخبٗت )اإلاُلب ألاو٫(، ألا  وكغ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١  َو

ٍغفي الضو٫ التي جإزظ بىخضة ال٣اهىهحن  الاوؿان ًخٗحن ٖلحها ال٣ُام به ختى  ابظغاء ظَى

ٗلم به ألاٞغاصجلتزم به ؤظهؼة الضولت  )اإلاُلب الشاوي(.  ، َو

 

 

 

 

 

                                                           
يعود سكوت القانوف الدكرل عن ربديد إجراءات تطبيق أحكامو يف النظاـ الداخلي للدكؿ إذل عوامل تارخيية، كأخرل تتعلق - 1

للعوامل التارخيية  فألف القانوف الدكرل كاف يف بداياتو باؼبنطق الذم يعتمده القانوف الدكرل، حسب "دكمينيك كارك". فبالنسبة 
مشكال من قواعد غَت مكتوبة بشكل رئيسي، كتتمثل يف القواعد العرفية كاؼببادئ العامة للقانوف، فاؼبعركؼ عن القواعد غَت 

تلك القواعد تتعلق دبوضوع ما يصعب من عملية تطبيقها بصورة مباشرة. ض  إذل ذلك، أف كىو اؼبكتوبة أهنا تتسم بقلة الدقة، 
القانوف اؼبطبق ال بطرؽ تطبيقو، ما دامت تلك الطرؽ مًتككة للدكؿ. أما من حيث منطق القانوف الدكرل فمن غَت اؼبقبوؿ أف ديلي 

قادرم،  على الدكؿ طرقا مشًتكة لتطبيقو يف النظاـ الداخلي، كىذا استنادا إذل مبدأ احًتاـ سيادة الدكؿ. راجع يف ذلك عبد العزيز
 . 558ك 557 األداة يف القانوف الدكرل العاـ )اؼبصادر(، اؼبرجع السابق، ص
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 اإلاىلب ألاول 

تزامها بأخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق جباًىاث الذول في ال

 ؤلاوعان

٣ت مُٗىت  اللتزام بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لبن ال٣اهىن الضولي ال ًلؼم الضو٫ بٍُغ

 .2، ألن ألانل في الالتزاماث الضولُت َى جىٟظحها بدؿً هُت1لخ٣ى١ ؤلاوؿان

ٞةن  مً زمت،و  وباٖخباع ؤن الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث ٖمل ٣ًخهغ ؤزٍغ ٖلى الضو٫،

بال  ،اإلاٗاَضة اإلاهض١ ٖلحها ؤو اإلاىًم بلحها مً ٢بل الضولت ال ٌٗتٝر بها ال٣اهىن الضازلي

، ؾىاء ٧ان بٗض اؾخ٣باله لها بم٣خط ى ٖمل زام مً ظاهب الضولت مىٟهل ًٖ الخهض٤ً

ؤو ٧ان بنضاع . َظا الٗمل َى وكغ الاجٟا٢ُت باليؿبت للضو٫ التي جإزظ بىخضة ال٣اهىهحن

ٗالج َظا وؾىباليؿبت للضو٫ التي جإزظ بصىاثُت ال٣اهىهحن. زام جٟا٢ُت ٖلى ق٩ل ٢اهىن الا

ت ؤعبٗت ؤهٓمت ٢اهىهُت مسخلٟت، هي ٞغوؿا )الٟٕغ ألاو٫(، الجؼاثغ )الٟٕغ  اإلاُلب مً ػاٍو

ُاهُا )الٟٕغ الغاب٘(.   الشاوي(، مهغ )الٟٕغ الشالض( وبٍغ

 الفـشع ألاول 

 الىظام اللاهىوي الفشوس ي

ُت )ؤوال(، وبحن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي  ،وهمحز َىا بحن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗٞغ

 الاجٟا٢ُت )زاهُا(.

 أوال: كىاغذ اللاهىن الذولي الػشفي في الىظام اللاهىوي الفشوس ي

ُت نغاخت،  1958لم ًىو الضؾخىع الٟغوس ي لٗام  ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗٞغ

لمٗاَضاث الضولُت، وطل٪ باؾخصىاء ؤلاقاعة الىاعصة في صًباظت  ٖلى ٨ٖـ مً طل٪ باليؿبت ل

بإن "الجمهىعٍت  ،، خُض بهه ظاء ٞحها1946في صؾخىع -ؤًًا-الضؾخىع التي ٧اهذ مىظىصة

                                                           
1
 -Jean Dhommeaux, monismes et dualismes en droit international des droits de l’homme, in : annuaire 

français de droit international, 1995-editions du CNRS, Paris, p 448. 
2
 -« les parties au traités s’obligent à agir de bonne fois parce qu’elles sont liées par l’accord. 

L’obligation se trouve sa source dans la convention et entraine des conséquences quant à 

l’interprétation et à l’application du texte…les Etats sont obligés de se comporter de bonne foi dans les 

relations internationales, c’est-à-dire de se conformer à l’esprit de loyauté, de respecter du droit, de 

fidélité aux engagements de la part de celui dont l’action est en cause et de s’abstenir de dissimulation, 

de tromperie, de dol dans les relations avec autrui ». 

Jean-Pierre COT, la bonne foi et la conclusion des traités, p 141.       



 

115 

٣ا لل٣اهىن الضولي الٗام". و٢ض اؾدىض البٌٗ ٖلى  الٟغوؿُت اإلاسلهت بخ٣الُضَا جخهٝغ ٞو

مج في ال٣اهىن الٟغوس ي وؤهه في مؿخىي الضؾخىع لُبرع ؤن الٗٝغ الضولي مىض ،َظٍ ؤلاقاعة

ٞةهه ًجب ٖلى ال٣ىاهحن الٗاصًت ؤن جإحي  ،واظب الخُب٤ُ، و٦ىدُجت لظل٪ٞهى وبالخالي 

 .1مخىا٣ٞت م٘ الٗٝغ الضولي وؤن جٟؿغ في يىثه

ى ما ؤ٦ضجه مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ٖىضما ٢امذ بى٣ٌ خ٨م مد٨مت  ،َو

اهت ال٣ًاثُت مً الخىُٟظ التي جخمخ٘ بها ألامىا٫ الخابٗت الاؾخئىاٝ الظي لم ٌٗتٝر بالخه

الٗٝغ الضولي الشابذ الظي ًد٨م الٗال٢اث بحن الضو٫.  ،٦ما ٣ًط ي بظل٪ ،للضو٫ ألاظىبُت

ٗمل به ب٣ىة ال٣اهىن بال بطا  ،وؤياٞذ اإلاد٨مت بإن َظا الٗٝغ ًلؼم ال٣ًاء اإلاضوي َو

 . 2اثُتجىاػلذ الضولت اإلاٗىُت ًٖ َظٍ الخهاهت ال٣ً

 في الىظام اللاهىوي الفشوس يالاجفاقي زاهُا: كىاغذ اللاهىن الذولي 

جي الٟغوس ي مً زال٫ اإلااصة  جم الخىهُو ٖلى ٖال٢ت ال٣اهىن الضولي بال٣اهىن الَى

، التي جىو بإن اإلاٗاَضاث الضبلىماؾُت التي ًخم الخهض٤ً ٖلحها 1946مً صؾخىع  26

ختى ولى ٧اهذ مسالٟت لل٣ىاهحن الٟغوؿُت،  ،ة ال٣اهىن بك٩ل ٢اهىوي واإلايكىعة ج٩ىن لها ٢ى 

ت لًمان الخهض٤ً  صون الخاظت بلى يمان جُب٤ُ ٢ىاهحن ؤزغي ٚحر جل٪ التي ٧اهذ يغوٍع

 ٖلحها".

ت وخضة ال٣اهىهحن وطل٪ مً زال٫ اقتراٍ  :ومىه ه٣ى٫  بإن ٞغوؿا ٢ض جبيذ هٍٓغ

خم  جُب٣ُها ختى ولى ٧اهذ مسالٟت اإلااصة وكغ اإلاٗاَضة ختى ج٩ىن لها ٢ىة ال٣اهىن، ٍو

ى ما ؤ٦ضجه اإلااصة  التي جىو ٖلى ؤن  ،مً الضؾخىع هٟؿه 28لل٣ىاهحن الٟغوؿُت، َو

ا، لها ؾلُت ؤٖلى مً ال٣ىاهحن  "اإلاٗاَضاث الضبلىماؾُت اإلاهاص١ ٖلحها ٢اهىها والتي جم وكَغ

ىُت، وههىنها ال ًم٨ً بلٛا ٗاع ٢اهىوي ًخم ًٖ َا وال حٗضًلها وال و٢ٟها بال بمىظب بقئ الَى

٤ ال٣ىىاث الضبلىماؾُت...".  ٍَغ

ؤًٞلُت ؤُٖى للمٗاَضاث الضولُت  ،ومىه ًخطر بإن اإلااؾـ الضؾخىعي الٟغوس ي

ٖلى ال٣ىاهحن الضازلُت، خُض بهه ال ًم٨ً بلٛاء ؤخ٩ام اإلاٗاَضاث الضولُت وال حٗضًلها وال 

 ضبلىماؾُت اإلاٗمى٫ بها. بال بىاء ٖلى بقٗاع ٢اهىوي جدب٘ ُٞه ؤلاظغاءاث ال ،و٢ٟها

                                                           
1
- Paul REUTER, droit international public, presses universitaires de France, paris, 1973, p 87.  

 . 53ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  -  
 . 565، ص 2010عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ، اؼبصادر، اؼبرجع السابق، - 2
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مً زال٫ ههها  ،مىه ؤ٦ثر ويىخا ٣ٞ55ض ظاءث اإلااصة  1958ؤما باليؿبت لضؾخىع 

جي في ٢ىلها بإن "اإلاٗاَضاث ؤو الاجٟا٢ُاث التي  ؾمى ٖلى  ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الَى

ش وكغ  ت مً جاٍع َا ٖلى ًخم الخهض٤ً ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلحها بالُغ١ اإلا٣غعة ٩ًىن لها ألاولٍى

. و٢ض جبجى اإلااؾـ 1ال٣ىاهحن، بكٍغ جُب٤ُ ٧ل اجٟا١ ؤو مٗاَضة بىاؾُت الُٝغ آلازغ"

، 1946الضؾخىعي في َظٍ اإلااصة قٍغ اليكغ للمٗاَضة الظي ٧ان مىهىنا ٖلُه في صؾخىع 

جي م٘ اقتراٍ  ،الجضًضة 55م٘ الخإ٦ُض في اإلااصة  ت اإلاٗاَضاث ٖلى ال٣اهىن الَى ٖلى ؤٖلٍى

 .  1946اإلاشل، الظي لم ٨ًً مىظىصا في صؾخىع اإلاٗاملت ب

ٌٗض مً نالخُاث عثِـ  ،٣٨ٞاٖضة ٖامت ،ؤما الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت

مً الضؾخىع الٟغوس ي،  53ها في اإلااصة لحالجمهىعٍت، م٘ اؾخصىاء جل٪ اإلاٗاَضاث اإلاىهىم ٖ

ذ مىا٣ٞت البرإلاان  . 2التي اقتَر

ٖلى ؤهه "بطا ٢غع اإلاجلـ  ،1958، ؤي مً الضؾخىع هٟؿه 54وجىو اإلااصة 

ىُت ؤو ؾخحن ًٖىا في مجلـ الكُىر  الضؾخىعي بىاء ٖلى َلب م٣ضم مً الجمُٗت الَى

ؤن حٗهضا صولُا جًمً خ٨ما مسالٟا للضؾخىع، ٞال ًم٨ً ؤلاطن بالخهض٤ً ٖلُه ؤو اإلاىا٣ٞت 

 ٖلُه بال بٗض حٗضًل الضؾخىع".

ٟهم مً َظا جبت ؤصوى مً الضؾخىع، ٞال ًم٨ً اإلاهاص٢ت ؤن اإلاٗاَضة جإحي في مغ  ،ٍو

بال بٗض الغ٢ابت الضؾخىعٍت الؿاب٣ت، بدُض ال جمىذ  ،ٖلى مٗاَضة صولُت ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلحها

اإلاىا٣ٞت ٖلى الخهض٤ً ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلى َظٍ اإلاٗاَضة بال بٗض حٗضًل الىهىم الضؾخىعٍت 

 .3اإلاخٗاعيت م٘ اإلاٗاَضة

  ً كىاغذ اللاهىن الذولي الاجفاقيمىكف اللماء الفشوس ي م :زالثا

، بإن "الاجٟا٢ُت 1977ؤ٦خىبغ  ٢03ًذ مد٨مت مىهبُلُه في خ٨مها الهاصع في 

ضة  1950ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان لٗام  والتي نض٢ذ ٖلحها ٞغوؿا ووكغث في الجٍغ

                                                           
1
 -l’article 55 de la constitution française prévoit que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 

approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieur  à celle des lois, sous réserve, pour chaque 

accord ou traité, de son application par l’autre partie ».        
اؼبعاىدات اؼبتعلقة باؼبنظمات الدكلية. اؼبعاىدات اليت -معاىدات التجارة. -معاىدات السالـ. -كىي تلك اؼبتعلقة ب:  - 2

–اؼبعاىدات اليت سبس اؼبراكز القانونية لألفراد. –ؼبعاىدات اليت تتضمن تعديال لقوانُت سارية. ربمل خزانة الدكلة أعباء مالية. ا
 اؼبعاىدات اليت تتضمن تنازال أك تبادال أك إضافة عبزء من إقليم الدكلة.

3
-Patrick RAMBAUD, le parlement et les engagements internationaux de la France sous la Ve 

république, R.G.D.I.P, tome 81,1977, pp 617.   



 

117 

َا ، جهحر هاٞظة و٢ابلت للخُب٤ُ مباقغة صازل ٞغوؿا باٖخباع 1974ماًى ٖام  04الغؾمُت في 

 ظؼءا مً ال٣ىاهحن الٟغوؿُت الضازلُت".

ـ ٢بل طل٪ في خ٨مها الخام بال٣ُمت  ،والاججاٍ هٟؿه الظي هدخه مد٨مت باَع

، ٣ٞض ؤٖلىذ اإلاد٨مت ؤن 1948الهاصع ٖام  ،ال٣اهىهُت لئلٖالن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان

ضة الغؾمُت الن في الجٍغ ؤهه بهظٍ ظٗل مىه ٢اهىها مً ٢ىاهحن ٞغوؿا، و  ،وكغ َظا ؤلٖا

ؿخُٟض مىه ألاٞغاص الٗاصًىن   .1الهٟت ؤنبذ ٢ابال للخُب٤ُ الخل٣اجي مباقغة صازل ٞغوؿا َو

ضة الغؾمُت م٘  ؤما في خا٫ حٗاعى اإلاٗاَضة اإلاهاص١ ٖلحها ٢اهىها واإلايكىعة في الجٍغ

ت للخُب٤ُ  ؤي ٢اهىن ٖاصي آزغ، ؾىاء ٧ان ؾاب٣ا ٖلى اإلاٗاَضة ؤم الخ٣ا ٖلحها، ٞةن ألاولٍى

 .2الؿالٟت الظ٦غ 55خ٩ام اإلاٗاَضة، ألجها حؿمى ٖلى ال٣ىاهحن، بىاء ٖلى هو اإلااصة أل 

، ؤوضر ؤن مبضؤ ؾمى 1998وفي خ٨م إلاجلـ الضولت الٟغوس ي الهاصع ٖام 

مً الضؾخىع ًسو ألاخ٩ام الضؾخىعٍت،  55الالتزاماث الضولُت اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 

ى الاججاٍ هٟؿه الظي ؤزظث به مد٨مت ش  ،في خ٨م لها ،الى٣ٌ الٟغوؿُت َو نضع بخاٍع

ٗاث الٗاصًت،  ،اإلاظ٧ىعة 55. ٞالؿمى اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 02/06/2000 ًسو الدكَغ

و٢ض ؤ٢غ اإلاجلـ الضؾخىعي الٟغوس ي ظىاػ ٢ُام اإلادا٦م الٗاصًت بغ٢ابت مضي اجٟا١ ال٣ىاهحن 

الٟغوؿُت. واإلاؿخ٣غ ٖلُه في ال٣ًاء الٗاصًت م٘ الالتزاماث الاجٟا٢ُت التي جلتزم بها الضولت 

َى ؾمى الاجٟا٢ُاث الضولُت ٖلى ال٣ىاهحن الٗاصًت، الؿاب٣ت مجها والالخ٣ت، و٢ض  ،الٟغوس ي

مً زال٫ مجلـ الضولت الٟغوس ي باليؿبت للٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت  ،جم جإ٦ُض طل٪

 . 3والؿُاؾُت، والاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

                                                           
 .55نقال عن ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص - 1
، 2011، أبريل 46، العدد ؾبلة الشريعة كالقانوفرنا إبراىيم سليماف العطور، االلتزاـ بالشرعية اعبنائية يف اعبرائم الدكلية،  - 2
 كما بعدىا. 93ص 

Eva BRUCE, la cour de cassation française et l’application d’office de la convention européenne des 

droits de l’homme. R.T.D.H, N° 62, Année 2005, p 415 et ss.  
ص مرجع سابق، ؿبمد يوس  علواف، د. ؿبمد خليل اؼبوسى، القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف، اغبقوؽ احملمية، اعبزء الثاين، - 3
 .78ك  77

Eva BRUCE, op. cit, p 419. 
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الضؾخىعي ٣ٞض ؤ٦ض في ٢غاع له بىظىب التزام ٧امل َُئاث الضولت ؤما اإلاجلـ 

 .٧1ل في مجا٫ ازخهانه ،بخُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت

 الفشع الثاوي

 الىظام اللاهىوي الجضائشي 

٧لُت بلى مك٩لت الٗال٢ت بحن  1963لم ًخٗغى صؾخىع : 1963دظخىس وال: أ

لم  42عة الىخُضة التي ظاءث مً زال٫ اإلااصة ال٣اهىن الجؼاثغي وال٣اهىن الضولي، وؤلاقا

ج٨ً واضخت ٦ٟاًت، وطل٪ ٖىضما ج٩لم ٖلى بصماط اإلاٗاَضاث في الىٓام ال٣اهىوي الضازلي 

٤ مهاص٢ت عثِـ الضولت ٖلحها . وبظل٪، ٞةن ال٣اض ي الجؼاثغي ال ٌؿخُُ٘ جُب٤ُ 2ًٖ ٍَغ

 ؤلاوؿان. ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت، ؾىاء ٧اهذ ٖامت ؤم مخٗل٣ت بد٣ى١ 

ٖلى الٗال٢ت بحن اإلاٗاَضاث الضولُت  1976هو صؾخىع  :1976دظخىس زاهُا: 

وال٣اهىن الجؼاثغي، ؾىاء ٧ان ال٣اهىن الٗاصي ؤم الضؾخىع. ٞباليؿبت للٗال٢ت بحن الضؾخىع 

ٖلى ؤهه "بطا خهل جىا٢ٌ بحن ؤخ٩ام اإلاٗاَضة  160واإلاٗاَضاث الضولُت، ٣ٞض ههذ اإلااصة 

لضؾخىع، ال ًاطن باإلاهاص٢ت ٖلحها بال بٗض حٗضًل الضؾخىع". ب٣ي الىو مبهما ؤو ظؼء مجها وا

ألن الضؾخىع لم ًدضص الجهت التي جإطن باإلاهاص٢ت وال الجهت التي جٟهل ُٞما بطا ٧ان ٢ض 

 . 3خهل الخٗاعى بحن الضؾخىع واإلاٗاَضة

ال ًهاص١ ؤن اإلاٗاَضاث ٚحر اإلاخىا٣ٞت م٘ الضؾخىع ؤو ظؼء مىه  ،٦ما ًٟهم مً طل٪

ٞالىٓام ال٣اهىوي الضازلي ًدبجى ٣ِٞ جل٪  ،ٖلحها، بال بٗض حٗضًل الضؾخىع. ومً زمت

يخج ًٖ طل٪ ٖضم بم٩اهُت بصماط الاجٟا٢ُاث  ،اإلاٗاَضاث التي جخىا٤ٞ م٘ الضؾخىع. ٍو

الضولُت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي التي ال جخىا٤ٞ م٘ َظا الىٓام، ومً بُجها الهٟت 

اث ألاؾاؾُت لئلوؿان واإلاىاًَ، الجمهىعٍت  للخ٨م، صًً الضولت، الازخُاع الاقترا٧ي، الخٍغ

                                                           
1
 « il appartient aux divers organes de l’Etat de veiller à l’application des conventions internationales 

dans le cadre de leurs compétences respectives ». cité par Mactar kamara, de l’applicabilité du droit 

international des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne, ACDI, Bogota, Vol. 4,2011, p 105. 
2
 -Mohamed BEDJAOUI, « Aspects internationaux de la constitution algérienne » in Annuaire 

français de droit international (AFDI), 1977, p 80 et 81. 

- Nacira KANOUN et Tahar TALAB, De la place des traités internationaux dans l’ordonnancement 

national en Algérie, EL-MOHAMAT, Revue des avocats de la région de Tizi-Ouzou, n° 3-Décembre 

2005, p 8. 
3
 -Ibid, p 13. 
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ا  جي باٖخباَع ٤ الا٢ترإ الٗام اإلاباقغ والؿغي وؾالمت التراب الَى ذ ًٖ ٍَغ مبضؤ الخهٍى

 مىه.  195مىايُ٘ ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدال ألي مكغوٕ لخٗضًل الضؾخىع َب٣ا للماصة 

بالىٓغ لُٛاب آلُت ًم٨جها الٟهل  ،الضؾخىع جب٣ى َكتمً  160ل٨ً ٞٗالُت اإلااصة 

لم ًىو ٖلى وظىص َُئت مسخهت  1976في مضي صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث. خُض بن صؾخىع 

 . 1جٟهل في صؾخىعٍت ال٣ىاهحن

بحن ٗال٢ت في جدضًضٍ لل، 1989في جُىع ملخّى مّحز صؾخىع  :1989دظخىس زالثا: 

ال٢ت اإلا  ٗاَضة بال٣ىاهحن الٗاصًت مً ظهت زاهُت. اإلاٗاَضة بالضؾخىع مً ظهت، ٖو

: ٣ٞض خضص الضؾخىع م٩اهت اإلاٗاَضة في باليعبت لػالكت الذظخىس باإلاػاَذة-أ

ٖلى ؤن " اإلاٗاَضاث التي ًهاص١ ٖلحها  123الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، بىهه في اإلااصة 

هىن". حؿمى ٖلى ال٣ا ،عثِـ الجمهىعٍت، خؿب الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع 

 ٞةن ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت حؿمى ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت. ،وبالخالي

ٖلى ؤهه "بطا اعجإي اإلاجلـ الضؾخىعي ٖضم صؾخىعٍت  ،٣ٞض ظاء ٞحها ،158ؤما اإلااصة 

مٗاَضة ؤو اجٟا١ ؤو اجٟا٢ُت ٞال جخم اإلاهاص٢ت ٖلحها". ٞاإلاجلـ الضؾخىعي ًماعؽ ع٢ابت 

ٖلحها. وعؤي اإلاجلـ الضؾخىعي بٗضم الضؾخىعٍت ٢بلُت ٖلى اإلاٗاَضاث ٢بل الخهض٤ً 

ا  ،ًهضٍع اهُال٢ا مً مى٢ٗه ٦هُئت ٢ًاثُت، ولظل٪ ٞةهه ًدى٫ صون بهخاط اإلاٗاَضة آلزاَع

، ٞبِىما 1976مً صؾخىع  160ٖلى اإلااصة  1989مً صؾخىع  158ال٣اهىهُت. وجسخل٠ اإلااصة 

ضولُت ختى ولى زالٟذ الضؾخىع بم٩اهُت اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ُت ال 1976ؤجاح في صؾخىع 

لخٓت ببغامها )ولِـ الخهض٤ً ٖلحها( اؾدىاصا بلى بم٩اهُت حٗضًل الضؾخىع ٢بل اإلاهاص٢ت 

ل٩ي ًىو ٖلى ٖضم ظىاػ اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضة  ،1989ٖلحها، ل٨ىه جغاظ٘ في صؾخىع 

 اإلاسالٟت للضؾخىع. 

ؾخىع واإلاٗاَضاث الٗال٢ت بحن الض ،1989مً صؾخىع  155و٢ض جىاولذ اإلااصة 

بىهها ٖلى ؤن اإلاجلـ الضؾخىعي حهخم بالٟهل "باإلياٞت بلى الازخهاناث التي  ،الضولُت

زىلتها بًاٍ نغاخت ؤخ٩ام ؤزغي في الضؾخىع في صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث وال٣ىاهحن والخىُٓماث 

بإن  ،صةبما بغؤي ٢بل ؤن جهبذ واظبت الخىُٟظ ؤو ب٣غاع في الخالت ال٨ٗؿُت". وجُٟض َظٍ اإلاا

                                                           
 .268، ص 1995، 51، العدد وف الدكرلاهجملة اؼبصرية للقاناػبَت قشي، تطبيق القانوف الدكرل االتفاقي يف اعبزائر، - 1
 .22خلفاف كرًن كصاـ إلياس، مرجع سابق، ص  -
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بلٛاء اإلاٗاَضاث ٖلى اإلاجلـ الضؾخىعي في بَاع الهالخُاث اإلامىىخت له بمىظب الضؾخىع 

التي ناص٢ذ ٖلحها الجؼاثغ اإلاسالٟت للضؾخىع، ؤي ؤهه ًمل٪ ع٢ابت الخ٣ت ٖلى َظٍ 

. بال ؤهه ًم٨ً ؤن ًدخمل 158اإلاٗاَضاث بياٞت بلى الغ٢ابت الؿاب٣ت التي زىلتها بًاٍ اإلااصة 

مٟاصٍ ؤن اإلاجلـ الضؾخىعي ال  159و  158آزغ متى جمذ ٢غاءجه ٖلى يىء اإلااصجحن  جٟؿحرا

ختى ًمل٪ الغ٢ابت الالخ٣ت، ؤي ال ًمل٪ ؾلُت بلٛاء اإلاٗاَضاث متى جمذ اإلاهاص٢ت ٖلحها 

 . 1ولى ٧اهذ مخٗاعيت م٘ الضؾخىع 

ي مً الضؾخىع الت 123ب٣غاءة اإلااصة : غالكت اإلاػاَذة باللىاهحن الػادًتب: 

جىو ٖلى ؤن "اإلاٗاَضاث التي ناص١ ٖلحها عثِـ الجمهىعٍت خؿب الكغوٍ اإلاىهىم 

٢ض مىذ م٩اهت  ،ٖلحها في الضؾخىع، حؿمى ٖلى ال٣اهىن"، ًخطر بإن اإلااؾـ الضؾخىعي

جها حؿمى ٖلى ال٣ىاهحن بللمٗاَضاث الضولُت يمً الىٓام ال٣اهىوي الضازلي، بدُض 

زُىة جبضو مخُىعة ومهمت ٖلى اإلاؿخىي الضولي الٗاصًت، وؤصوى مً الضؾخىع، وهي 

والضازلي، زانت باليؿبت للمٗاَضاث طاث الهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان. ٞٗلى اإلاؿخىي الضولي 

في اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن ما ظاء ؤزظث الجؼاثغ بما َى م٨غؽ في ال٣اهىن الضولي زانت 

ًا في ال٣ًاء الضولي في ، وبما َى م٨غؽ ؤ246ًو 27، في اإلااصجحن 1969اإلاٗاَضاث لٗام 

ذ الجؼاثغ بلى الخهض٤ً ٖلى  ،الٗضًض مً ؤخ٩امه. ؤما ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ٣ٞض ؾاٖع

 . 3الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان

                                                           
 .276قشي اػبَت، تطبيق القانوف الدكرل االتفاقي يف اعبزائر، اؼبرجع السابق، ص - 1
و الداخلي  من اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات على أف ".ال جيوز لطرؼ يف معاىدة أف حيتج بنصوص قانون 27تنص اؼبادة - 2

من االتفاقية نفسها على أف "ليس للدكلة أف ربتج بأف التعبَت عن  46كمربر إلخفاقو يف تنفيذ اؼبعاىدة...". كما تنص اؼبادة 
رضاىا االلتزاـ باؼبعاىدة قد مت باؼبخالفة غبكم يف قانوهنا الداخلي يتعلق باالختصاص بعقد اؼبعاىدات كسبب إلبطاؿ ىذا الرضا 

 اؼبخالفة بيّنة كتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانوف الداخلي...". إال إذا كانت
صدقت اعبزائر على العهدين الدكيُت للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كالربكتوكوؿ اؼبلحق - 3

، كىذا بعد موافقة 1989مام  16اؼبؤرخ يف  67-89بالعهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 
بالنسبة للعهد الدكرل  89/08ربت رقم  1989أفريل  25اهجملس الشعيب الوطٍت على كل منها دبوجب القوانُت الصادرة يف 

بة بالنس 89/09بالنسبة للعهد الدكرل للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، ك 89/17للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية ك
للربتوكوؿ االختيارم األكؿ. أما االتفاقية الدكلية اؼبناىضة للتعذيب كغَته من ضركب اؼبعاملة القاسية أك اؼبهينة فقد صدقت اعبزائر 

بعد موافقة اهجملس الشعيب الوطٍت عليها دبوجب القانوف رقم  89/68دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم  16/05/1989عليها يف 
 . كغَتىا من االتفاقيات األخرل اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف.  25/04/1989اؼبؤرخ يف  89-10
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ألن اإلااؾـ  ؛، جب٣ى مدضوصة1ؤن ؤَمُت اإلابضؤ ٦ما ًغي البٌٗ ،والخ٣ُ٣ت

٣اهىن الضولي الاجٟاقي، بل ألا٦ثر مً طل٪ الضؾخىعي ٢ض خهغ مبضؤ الؿمى في بَاع ٢ىاٖض ال

٢ُض مً َظا اإلابضؤ، بدُض لِؿذ ظمُ٘ ؤخ٩ام اإلاٗاَضاث الضولُت ؤؾمى مً ال٣اهىن ٣ٞض 

ا في اإلاٗاَضاث "التي ناص١ ٖلحها عثِـ الجمهىعٍت خؿب الكغوٍ  الضازلي، وبهما خهَغ

٢ض اؾدبٗض  ٩ًىن اإلااؾـ الضؾخىعي ،اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع..." ٣ِٞ. وبظل٪

الاجٟا٢ُاث الخىُٟظًت ؤو طاث الك٩ل اإلابؿِ، والتي اػصاصث ؤَمُتها ٦شحرا، بالىٓغ لبؿاَتها، 

وال ًىظض ما ًبرع َظٍ الخٟغ٢ت التي ال جخٗل٤ في الخ٣ُ٣ت بال٣اهىن الضولي، ب٣ضع ما جخٗل٤ 

 الظي ًسخو ؤؾاؾا بخدضًض قغوٍ التزام الضولت. ،بال٣اهىن الضازلي

و٦إن اإلااؾـ الضؾخىعي زُا زُىة بلى ألامام زم جغاظ٘ بلى الىعاء،  ،ي٠ بلى طل٪

 27ألن َظٍ الخٟغ٢ت بحن الاجٟا٢ُاث، جخٗاعى م٘ اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث )اإلااصجان 

ٖلى  2( اللخان ج٣غعان ؾمى اإلاٗاَضاث الضولُت بمٗىاَا الىاؾ٘ بازخالٝ مؿمُاتها46و

ب في ألامغال٣اهىن الضازلي بكتى ٞغوٖه، وا ؤن الجؼاثغ التزمذ باجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن  ،لٍٛغ

 ؟ 1989، ؤي ٢بل نضوع صؾخىع 1988اإلاٗاَضاث في ٖام 

ٞةهه ٧ان مً اإلام٨ً بػالت َظا الخىا٢ٌ بحن التزام الجؼاثغ بم٣خط ى  ،ومً زمت

اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث بخ٨َغـ ؾمى ال٣اهىن الضولي الاجٟاقي ٖلى ال٣اهىن 

ًٖ  ،مً الضؾخىع  123وبحن خهغ َظا الؿمى في ؤي٤ُ الخضوص بم٣خط ى اإلااصة  ،ضازليال

٤ بياٞت ٖباعة "ؤو التي اٖخمضث"  بلى َظٍ اإلااصة لخهبذ ٧الخالي  "ou approuvésٍَغ

"اإلاٗاَضاث التي ناص١ ٖلحها عثِـ الجمهىعٍت ؤو التي اٖخمضث خؿب الكغوٍ اإلاىهىم 

اهىن"، خُض بن ٧لمت "اٖخمضث" حكمل الاجٟا٢ُاث طاث ٖلحها في الضؾخىع حؿمى ٖلى ال٣

 .3الك٩ل اإلابؿِ

ل للٟهل في مضي  حر مَا جي يُٟٗا وم٣ُضا ٚو وبالخالي، ًب٣ى مى٠٢ ال٣اض ي الَى

ظا  صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضولُت، ألن الؿلُت اإلاسخهت بظل٪ هي اإلاجلـ الضؾخىعي. َو

ى ؤمغ ٚحر مخهىع باٖخباٍع الهُئت ، ألازحر ال ًخضزل بال بطا َلب مىه عثِـ الضولت طل٪ َو
                                                           

 .273اػبَت قشي، تطبيق القانوف الدكرل االتفاقي يف اعبزائر، اؼبرجع السابق، ص - 1
 على أنو "ألغراض ىذه االتفاقية:  1969أ من اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات لعاـ -(1) 2تنص اؼبادة - 2

ة" االتفاؽ الدكرل اؼبعقود بُت الدكؿ يف صيغة مكتوبة كالذم ينظمو القانوف الدكرل، سواء تضمنتو كثيقة )أ( يقصد ب"اؼبعاىد
 كاحدة أك كثيقتاف متصلتاف أك أكثر كمهما كانت تسميتو اػباصة؛..."

 .273اػبَت قشي، تطبيق القانوف الدكرل االتفاقي يف اعبزائر، اؼبرجع السابق، ص - 3
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جي. ٦ما ؤن بم٩اهُت جمخ٘ اإلاجلـ ، التي ٢امذ بالخهض٤ً ؤو عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

الضؾخىعي بهظٍ الهالخُت ججاٍ اإلاٗاَضاث التي جم اإلاهاص٢ت ٖلحها، ؤي الغ٢ابت الالخ٣ت، 

 .  1جب٣ى مدل ق٪

ا ما ف ،صخُذ جي ٩ًىن ٢ض جدغع هٖى ي حٗامله م٘ اإلاٗاَضاث ؤن ال٣اض ي الَى

، 2مً الضؾخىع واإلاى٠٢ الظي جبىاٍ اإلاجلـ الضؾخىعي 123الضولُت، اؾدىاصا بلى اإلااصة 

بةلٛاثه بٌٗ ههىم ال٣اهىن الاهخسابي إلاسالٟتها ؤخ٩ام الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت 

٣ي لخ٣ى١ ؤلاوؿان والكٗىب. ل٨ً جب1966٣والؿُاؾُت لٗام  ى َظٍ ، وؤخ٩ام اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

ت م٣ُضة، زانت بطا ٖلمىا بإن ال٣اض ي الجؼاثغي ال ٌٗخض بال بال٣ىاٖض ال٣اهىهُت  ،الخٍغ

ُت ومباصت ال٣اهىن، بل ٢ض ال ٌٗخض ختى  الاجٟا٢ُت، م٘ بَما٫ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الٗٞغ

بال٣ىاٖض آلامغة الضولُت، بال بطا اٖخمضَا الىٓام ال٣اهىوي الضازلي ؤو بطا ٧اهذ جىٓم مؿاثل 

م ما ٢ض ٌؿبب طل٪ مً مؿاولُت صولُت ججاٍ الجؼاثغ.ال    ًىٓمها ال٣اهىن الضازلي، بٚغ

 :1996دظخىس سابػا: 

 123، بالهُاٚت هٟؿها التي ٧اهذ ٖلحها اإلااصة 1996مً صؾخىع  132ظاءث اإلااصة 

، ٣ٞض ههذ ٖلى ؤن "اإلاٗاَضاث التي ًهاص١ ٖلحها عثِـ الجمهىعٍت 1989مً صؾخىع 

ًخطر مً  ،ىهىم ٖلحها في الضؾخىع حؿمى ٖلى ال٣اهىن". ومً زمتخؿب الكغوٍ اإلا

زال٫ َظا الىو بإن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ٌٛحر مى٢ٟه ججاٍ م٩اهت اإلاٗاَضاث الضولُت في 

 الىٓام ال٣اهىوي الضازلي. 

ى البُالن مً خُض َ ،ٞمهحر ال٣ىاهحن اإلاخٗاعيت م٘ اإلاٗاَضاث اإلاهاص١ ٖلحها

ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الضازلي  ؾمى هت زاهُت، ٞةن مؿإلت ومً ظ .اإلابضؤ، مً ظهت

، 2016ؤم في  2008، وحٗضًالجه اإلاخالخ٣ت ؾىاء في 1996ؤنبدذ مدؿىمت بمىظب صؾخىع 

                                                           
 . 273، ص السابق اؼبرجع اعبزائر، يف االتفاقي الدكرل القانوف يقتطب قشي، اػبَت - 1
كقد جاء  .1989لعاـ  36اؼبتعلق بقانوف االنتخابات ج رعدد  1989أكت  20اؼبؤرخ يف  01قرار اهجملس الدستورم رقم - 2

من الدستور اعبزائرم  123اؼبادة "أية اتفاقية بعد اؼبصادقة عليها كنشرىا، تندرج يف القانوف الوطٍت، كتكتسب دبقتضى فيو أف 
سلطة السمو على القوانُت، كزبّوؿ كل جزائرم أف يتذرع هبا أماـ اعبهات القضائية، كىكذا الشأف خاصة بالنسبة إذل ميثاؽ األمم 

 1989أفريل سنة  25اؼبوافق  1409رمضاف عاـ  19اؼبؤرخ يف  08-89اؼبصادؽ عليو بالقانوف رقم  1966اؼبتحدة لسنة 
، كاؼبيثاؽ 1989مايو سنة  16اؼبوافق  1409شواؿ عاـ  11اؼبؤرخ يف  67-89م انضمت اعبزائر إليو دبرسـو رئاسي قم الذ

فرباير  3اؼبوافق  1407صبادل الثانية عاـ  4اؼبؤرخ يف  37-87اإلفريقي غبقوؽ االنساف كالشعوب، اؼبصادؽ عليو باؼبرسـو رقم 
 .سبنع منعا صرحيا كل سبييز مهما كاف نوعو" ، فإف ىذه األدكات القانونية1987سنة 
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م حٛح   في الخٗضًل  150بلى اإلااصة  1996اإلاىظىصة في صؾخىع  132ر ع٢م اإلااصة مً ٚع

 في الىو الجضًض.، ل٨ً الهُاٚت ب٣ُذ هٟؿها 2016الضؾخىعي لٗام 

ت اإلاخبىاة مً َٝغ اإلااؾـ الضؾخىعي، ٞةن َظا ألازحر لم  ،ؤما باليؿبت للىٍٓغ

ما وخضة ال٣اهىهحن الضولي  خحن اإلاٗغوٞخحن َو ًىضر مى٢ٟه نغاخت مً جبيُه ألي مً الىٍٓغ

جي ؤم زىاثُت ال٣اهىهحن. بال ؤن بٌٗ ال٣ٟهاء ًغون بإن جىهُو اإلاكٕغ الجؼاثغي في  1والَى

بًغوعة وكغ اإلاٗاَضاث الضولُت بٗض  2مً الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لىػاعة الخاعظُتٖضص 

جي. وفي عؤًىا ،ٌٗض بقاعة واضخت ،الخهض٤ً ٖلحها  ،بلى جبيُه لىخضة ال٣اهىهحن الضولي والَى

ظا اؾدىاصا بلى الٗضًض  ،ختى الجاهب الٗملي ت وخضة ال٣اهىهحن َو ٢ض ؤزبذ جبجي الجؼاثغ لىٍٓغ

ا مباقغة بٗض الخهض٤ً ٖلحهامً الاج ؤو الاهًمام بلحها،  ،ٟا٢ُاث الضولُت التي جم وكَغ

 .3زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان

 

 

 

 

 

                                                           
 .107ك 106صباؿ عبد الناصر مانع، القانوف الدكرل العاـ، اعبزء األكؿ اؼبدخل كاؼبصادر، مرجع سابق، ص - 1
أبريل  6، الصادرة يف 28اؼبتعلق باختصاصات كزير اػبارجية، ج ر عدد  01/03/1977اؼبؤرخ يف  54-77مرسـو رقم - 2

1977 . 
 11الصادرة يف  50، اؼبتضمن ربديد صالحيات كزير اػبارجية، ج ر عدد 01/12/1979اؼبؤرخ يف  249-79ـو رقم مرس-

 . 1979ديسمرب 
الذم حيدد صالحيات كزير اػبارجية كنائب الوزير اؼبكل  بالتعاكف، ج ر  14/07/1984، اؼبؤرخ يف 165-84مرسـو رقم -

 . 1984يوليو  17الصادرة يف  29عدد 
الصادرة يف  50، الذم حيدد صالحيات كزير الشؤكف اػبارجية، ج ر عدد 10/11/1990، اؼبؤرخ يف 359-90ـو رقم مرس-
 . 1990نوفمرب 21
الصادرة  79، اؼبتضمن ربديد صالحيات كزير اػبارجية، ج ر عدد 26/11/2002اؼبؤرخ يف  403-02مرسـو رئاسي رقم  -
 .2002ديسمرب  1يف 
ثاؿ العهدين الدكليُت للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، كاتفاقية مناىضة منها على سبيل اؼب- 3

 التعذيب كغَته من ضركب العقوبة القاسية كالالإنسانية كاؼبهينة.
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 الفشع الثالث   

 الىظام اللاهىوي اإلافشي 

ٖلى ؤن "عثِـ الجمهىعٍت ًبرم  ،1971مً الضؾخىع اإلاهغي لٗام  151جىو اإلااصة 

بلٛها مجلـ الكٗب مكٟ ت بما ًىاؾب مً البُان. وج٩ىن لها ٢ىة ال٣اهىن اإلاٗاَضاث ٍو ٖى

٣ا لؤلويإ اإلا٣غعة. ٖلى ؤن مٗاَضاث الهلر  ا ٞو بٗض ببغامها والخهض٤ً ٖلحها ووكَغ

والخدال٠ والخجاعة واإلاالخت. وظمُ٘ اإلاٗاَضاث التي ًترجب ٖلحها حٗضًل في ؤعاض ي الضولت ؤو 

الضولت قِئا مً الى٣ٟاث ٚحر الىاعصة في ل زؼاهت التي جخٗل٤ بد٣ى١ الؿُاصة، ؤو التي جدّم 

 اإلاىاػهت ججب مىا٣ٞت مجلـ الكٗب ٖلحها".

٧الخالي "ًمشل عثِـ الجمهىعٍت الضولت في  2014مً صؾخىع  151و٢ض ظاءث اإلااصة 

هض١ ٖلحها بٗض مىا٣ٞت مجلـ الىىاب. وج٩ىن لها  برم اإلاٗاَضاث، ٍو ٖال٢اتها الخاعظُت، ٍو

ا ٞو  ٣ا ألخ٩ام الضؾخىع..."  ٢ىة ال٣اهىن بٗض وكَغ

خطر مً زال٫ اإلااصجحن الؿالٟتي الظ٦غ بإن اإلاٗاَضة ج٩ىن لها ٢ىة ال٣اهىن بٗض  ،ٍو

ا. و٢ض زهذ اإلااصة  بٌٗ  1971مً صؾخىع ٖام  151ببغامها والخهض٤ً ٖلحها ووكَغ

اإلاٗاَضاث اإلاظ٧ىعة ٖلى ؾبُل الخهغ في اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ بىظىب مىا٣ٞت مجلـ 

. ومً بحن َظٍ اإلاٗاَضاث جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ 1لحها ختى ًخم الخهض٤ً ٖلحهاالكٗب ٖ

ا الضؾخىع اإلاهغي في ٖباعة "اإلاٗاَضاث التي جخٗل٤ بد٣ى١ الؿُاصة..."  ؤلاوؿان، ٣ٞض ط٦َغ

ومما ًخٗل٤ بد٣ى١ ؾُاصة ٧ل صولت مً الضو٫ َب٣ا لل٣اهىن الضولي جىُٓم خ٣ى١ اإلاىاَىحن 

٢ىاهُجها، ٞمشل َظٍ اإلاجاالث َب٣ا لل٣ىاٖض الٗامت في ال٣اهىن الٗامت والخانت وحٗضًل 

ُٗت ل٩ل صولت، م٘ اؾخصىاء جل٪ التي ًىٓمها ال٣اهىن الضولي  الضولي جضزل في الؿُاصة الدكَغ

٘ الخام بد٣ى١ ألاظاهب، وجل٪ اإلاخٗل٣ت  ً٘ لها ٢ُىصا جسً٘ لها الضو٫، ٧الدكَغ الٗام ٍو

زخهام الضازلي اإلاُل٤ للضو٫، خُض ؤنبدذ جىٓم بد٣ى١ ؤلاوؿان، التي لم حٗض مً الا 

مً ٢بل ٕٞغ زام مً ٞغوٕ ال٣اهىن الضولي الٗام، ًُل٤ ٖلُه ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان.

و٢ض ازخل٠ ال٣ٟهاء ٖلى اإلاٗجى الظي ٢هضٍ اإلاكٕغ الضؾخىعي مً ٖباعة "٢ىة  

و٠٢ ٖلى  ،البٌٗ مجهم، 2014ٞو 1971ال٣اهىن" واإلاؿخٗملت في ٦ال الضؾخىعٍحن لٗام 

                                                           
1
 .51ك 50 ، ص1999رية، سعيد اعبدار، تطبيق القانوف الدكرل أماـ احملاكم اؼبصرية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكند - 
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اإلاٗجى الخغفي لل٩لمت، ٞؿىي في الُبُٗت ال٣اهىهُت لل٣ىاهحن التي اؾخمضث مً اإلاٗاَضاث 

التي ؤبغمتها الضولت، وبحن ال٣ىاهحن باإلاٗجى الٗام، ؾىاء ٧اهذ صؾخىعٍت ؤم ٖاصًت. ومشل َظا 

٤ مً ؤؾاجظة ال٣اهىن الضولي في الضو٫ الٗغ  ،الاججاٍ بُت ًخ٤ٟ م٘ هجض له نضي لضي ٍٞغ

ت الخ٣لُضًت في مىيٕى الٗال٢ت بحن  ى الُغح  .ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن الضازليالىٍٓغ َو

ت في الٗال٢ت بحن ٢ىاهُجها الضازلُت  الظي لم ٌٗض مىا٦با للمباصت التي جلتزم به الضولت اإلاهٍغ

ما ؤن زام، ٦ بك٩لوال٣اهىن الضولي بك٩ل ٖام، و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان 

ىُت في مهغ، التي جًٟل اإلاٗاَضاث الضولُت  َظا الُغح ال ًخ٤ٟ م٘ مى٠٢ اإلادا٦م الَى

 . 1ٖلى ال٣ىاهحن الضازلُت

٤ آلازغ مً ال٣ٟهاء ًُٟٞل ؤخ٩ام اإلاٗاَضاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  ،ؤما الٍٟغ

ذ ٖلى ما ًخٗاعى مٗها مً ههىم صؾخىعٍت ؤو ٢ىاهحن ٖاصًت، صون جٟغ٢ت ُٞما بطا ٧اه

ضة الغؾمُت،  ا في الجٍغ َظٍ ال٣ىاهحن ؾاب٣ت ؤم الخ٣ت ٖلى الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث، ووكَغ

مً الضؾخىع اإلاهغي. وؤهه مً الىاظب ؤن جٟهم َظٍ  151َب٣ا للكغوٍ اإلادضصة في اإلااصة 

 : 2اإلااصة في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٖلى يىء اإلاالخٓاث آلاجُت

ت وخضة ال٣اهىهحن الضول-1 ي والضازلي، ألن اجٟا٢ُاث خ٣ى١ ؤلاوؿان بٗض  ألازظ بىٍٓغ

ا، جإزظ م٩اجها يمً الىٓام ال٣اهىوي للضولت، وجهبذ  ببغامها وجىاٞغ ؾاثغ ؤع٧اجها ووكَغ

د٤ لؤلٞغاص  ىُت، ٍو واظبت الخُب٤ُ مً ظاهب الؿلُاث الٗامت بما في طل٪ اإلادا٦م الَى

 الخظٕع بها ؤمامها.

ٖلى اإلاٗاَضاث مً بحن ؾاثغ ؤع٧ان ؤن الضؾخىع اإلاهغي ٢ض زو الخهض٤ً -2

حن مجهما:  اإلاٗاَضة الضولُت بخٟغ٢ت َامت، خُض محز بحن هٖى

مٗاَضاث ٢لُلت ألاَمُت: ٩ًىن الخهض٤ً ٖلحها مً ازخهام عثِـ الجمهىعٍت -ؤ

مىٟغصا، صون خاظت إلاىا٣ٞت مجلـ الكٗب اإلاهغي، لخهبذ بٗض طل٪ هاٞظة صولُا، 

ا. وصازلُا، بمجغص الخهض٤ً ٖلحها   مً َٝغ عثِـ الضولت، ووكَغ

                                                           
عبد العزيز ؿبمد سرحاف، ضمانات حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدكرل كالشريعة اإلسالمية كأحكاـ احملاكم الدكلية كالوطنية، - 1

 .83ك  82ص  مرجع سابق، ،ؾبلة العلـو القانونية كاالقتصادية
 كما بعدىا.  50، ص اؼبرجع السابقسعيد اعبدار، -
مد سرحاف، ضمانات حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدكرل كالشريعة اإلسالمية كأحكاـ احملاكم الدكلية كالوطنية، عبد العزيز ؿب- 2

 .84ك 83اؼبرجع السابق، ص 
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ٖلى ؾبُل الخهغ، وجسو ٧ل مً  151و 70مٗاَضاث َامت: ط٦غتها اإلااصجان -ب

وؾاثغ اإلاٗاَضاث التي ًترجب ٖلحها حٗضًل في  ،مٗاَضاث الهلر والخدال٠ والخجاعة واإلاالخت

ه٣ٟاث  ؤو التي جخٗل٤ بد٣ى١ الؿُاصة، واإلاٗاَضاث التي جدمل زؼاهت الضولت ،ب٢لُم الضولت

٩ًىن الخهض٤ً ٖلحها مً عثِـ الضولت مكغوَا  ،ٚحر واعصة في اإلاحزاهُت، ٞهظٍ اإلاٗاَضاث

ا، جهبذ ظؼءا مً  بمىا٣ٞت مجلـ الكٗب اإلاهغي. وبٗض جد٤٣ َظا الكٍغ وجم وكَغ

 الىٓام ال٣اهىوي للضولت.

اعة للمٗاَضة الضولُت "٢ىة ال٣اهىن"، وهي ٖب 151مىذ الضؾخىع اإلاهغي في اإلااصة -3

ا جهبذ في  ٚحر واضخت جماما، ٞهل ٣ًهض مجها ؤن اإلاٗاَضاث الضولُت بٗض ببغامها ووكَغ

ت الٗامت لل٣اهىن، ومً  مغجبت ال٣ىاهحن الٗاصًت للضولت، وحؿغي ٖلحها بالخالي ؤخ٩ام الىٍٓغ

جي في  ل ًلتزم ال٣اض ي الَى بُجها ٢اٖضة ال٣اهىن الالخ٤ ٌٗض٫ ؤو ًيسخ ال٣اهىن الؿاب٤؟ َو

 لخالت بخُب٤ُ اإلاٗاَضة ؤم ال٣اهىن؟َظٍ ا

في الىا٢٘، ازخل٠ ال٣ٟهاء في َظا ألامغ، ٞمجهم مً اٖخبر بإهه ًجب جُب٤ُ ال٣اهىن 

٘ الخ٤ للمٗاَضة ومسال٠  الالخ٤ اإلاسال٠ للمٗاَضة، وطل٪ ٖلى ؤؾاؽ ؤن بنضاع حكَغ

ضم الخ جي في الخدلل مً جل٪ اإلاٗاَضة ٖو ى لها، ٌؿخٓهغ مىه بعاصة اإلاكٕغ الَى ٣ُض بها. َو

ان اإلاٗاَضة في  ت زىاثُت ال٣اهىهحن الضولي والضازلي، الظي ًجٗل ؾٍغ ٢ى٫ ًخ٤ٟ م٘ هٍٓغ

٘ الضازلي، وبٗض اهضماظها جهبذ ظؼءا  ،ال٣اهىن الضازلي مخى٢ٟا ٖلى اهضماظها في الدكَغ

ت الٗام بُٗت ؾاثغ ٢ىاٖضٍ ألازغي، وحؿغي ٖلحها ؤخ٩ام الىٍٓغ ت مً َظا ال٣اهىن، لها ٢ىة َو

 .  1لل٣اهىن، بما في طل٪ ٢اٖضة ال٣اهىن الالخ٤ ًيسخ ؤو ٌٗض٫ ال٣اهىن الؿاب٤ ٖلُه

 151بال ؤن َظا الغؤي ًجاهب الخ٣ُ٣ت، مً ػواًا مخٗضصة، ٞال٣غاءة اإلاخمٗىت للماصة 

مً الضؾخىع ال ج٣غ بإجها جإزظ بصىاثُت ال٣اهىهحن، بل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪، ٞهي جا٦ض ب٩ل 

وخضة ال٣اهىهحن، خُض ههذ بإن اإلاٗاَضة "ج٩ىن لها ٢ىة ال٣اهىن بٗض  ويىح ألازظ بمبضؤ

ا"، ومً زمت، لم حٗل٤ اإلااصة قغوَا ؤزغي الجساطَا ٖلى اإلاؿخىي الضازلي  ببغامها ووكَغ

ظا ًخ٤ٟ م٘ مبضؤ وخضة ال٣اهىهحن . ي٠ بلى طل٪، ألازظ 2ختى جهبذ اإلاٗاَضة هاٞظة، َو

اع ٢اهىن ًخٗاعى م٘ اإلاٗاَضة الضولُت، ٢ض ٌٗغى باالججاٍ ألاو٫، مٗىاٍ بم٩اهُت بنض

                                                           
عبد العزيز ؿبمد سرحاف، ضمانات حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدكرل كالشريعة اإلسالمية كأحكاـ احملاكم الدكلية كالوطنية، - 1

 84ص اؼبرجع السابق، 
 .51سعيد اعبدار، اؼبرجع السابق، ص - 2
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ت للمؿاولُت الضولت، ختى ولى لم ٣ًهض اإلاكٕغ طل٪، زم بن َظا ؤلاظغاء ال  الضولت اإلاهٍغ

ٌٗض مً ؤؾباب اه٣ًاء اإلاٗاَضاث الضولُت، بال في خاالث هاصعة، ال٣هض مجها الخدلل مً 

ا باالجٟا١ بحن ؤَغاٞهاؤو  ،اإلاٗاَضة مً ؤخض ؤَغاٞها، ٖىضما ًخٗظع حٗضًلها  .1بلٛاَئ

٢ض ؤزظ بمبضؤ ؾمى اإلاٗاَضاث الضولُت  ،بلى ؤن ال٣ًاء اإلاهغي  ،والبض مً ؤلاقاعة

لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى ال٣ىاهحن الضازلُت، ٣ٞض ٢ًذ مد٨مت ؤمً الضولت الٗلُا في خ٨مها 

ش  حن الظًً ببراءة ظمُ٘ اإلاتهم 16/04/1987الهاصع في ٢ًُت ٢ُاعاث الؿ٨ت الخضًض، بخاٍع

، الؿاعي آهظا٥ الظي ٌٗض ظىاًت خؿب ال٣اهىن الجىاجي اإلاهغي -ؤيغبىا ًٖ الٗمل

٣ىبتها الاقٛا٫ الكا٢ت بكإن  1987لٗام  537وطل٪ بىاء ٖلى ٢غاع عثِـ الجمهىعٍت ع٢م -ٖو

اإلاىا٣ٞت ٖلى الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت الظي ٨ًٟل الخ٤ في 

 . 2ؤلايغاب

 الفشع الشابؼ   

 الىظام اللاهىوي ؤلاهجلحزي 

ُت )ؤوال(، وهٟاط ال٣ىاٖض الضولُت  ٖلُىا ؤن همحز بحن هٟاط ال٣ىاٖض الضولُت الٗٞغ

 اإلا٨خىبت )زاهُا(.

 أوال: هفار اللىاغذ الذولُت الػشفُت في الىظام اللاهىوي ؤلاهجلحزي 

ُه ل٨ٟغة الاهضماط الخل٣اجي جبي ،مً ألامىع التي ًخمحز به الىٓام ال٣اهىوي ؤلاهجلحزي 

ُت ُت م٣ُٕى بصبىث وظىصَا3ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗٞغ هي  ،، ٩ٞل ٢اٖضة صولُت ٖٞغ

د٤ لؤلٞغاص الظًً لهم مهلخت في طل٪ ؤن 4ظؼء مً ال٣اهىن ؤلاهجلحزي الضازلي ، ٍو

                                                           
عبد العزيز ؿبمد سرحاف، ضمانات حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدكرل كالشريعة اإلسالمية كأحكاـ احملاكم الدكلية كالوطنية، - 1

 .85ك 84اؼبرجع السابق، ص 
ئي )دراسة مقارنة(، دار الفكر كالقانوف، مصطفى ؿبمد ؿبمود عبد الكرًن، حجية اؼبعاىدات الدكلية أماـ القاضي اعبنا - 2

 كما بعدىا. 377، ص 2011القاىرة، 
عبد العزيز ؿبمد سرحاف، ضمانات حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدكرل كالشريعة اإلسالمية كأحكاـ احملاكم الدكلية كالوطنية،  -

 .83اؼبرجع السابق، ص 
 منو. راجع يف ذلك:  10منو، كالدستور اإليطارل يف اؼبادة  88ادة كىو اغباؿ أيضا بالنسبة للدستور الربازيلي يف اؼب- 3

، السنة ؾبلة اغبقوؽعبد العزيز ؿبمد سرحاف، العالقة بُت االتفاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف كالقوانُت الداخلية، دراسة مقارنة، 
 .117، ص 1980الرابعة العدد الثالث، أغسطس، 

4
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جي ٣ىاٖض مشلها مشل ال ،الظي ًخٗحن ٖلُه ؤن ٣ًىم بخُب٣ُها ،ًخمؿ٩ىا بها ؤمام ال٣اض ي الَى

ظا اؾدىاصا بلى ٢اٖضة الخٟؿحر اإلاٗتٝر  والتي مٟاصَا  ،لل٣اض يبها الضازلُت ألازغي، َو

ُت التي ٢بلتها بهجلترا نغاخت ؤو يمىا ظا ال٣بى٫ 1جُب٤ُ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولُت الٗٞغ  ،. َو

ٟترى ال٣اض ي ؤن اهجلترا  ٌٗخبٍر ال٣اض ي ؤلاهجلحزي مخىاٞغا في خالت ؾ٩ىث ال٣اهىن، ٍو

 .٢2ض اهًمذ بلى اإلاباصت اإلاا٦ضة لل٣اهىن الضولي اإلاٗتٝر بها ،مخمضًىت ٦ضولت

حن ؤؾاؾُحن َما: ُت قَغ غاعى في الخُب٤ُ ال٣ًاجي الخل٣اجي لل٣ىاٖض الٗٞغ  ٍو

ُت-1 ىُت ،ٖضم حٗاعى َظٍ ال٣ىاٖض الٗٞغ ٗاث الَى ؾىاء ؤ٧اهذ ؾاب٣ت  ،م٘ الدكَغ

 ؤم الخ٣ت ٖلحها. ،ٖلى َظٍ ال٣ىاٖض

د٨مت الٗلُا في بهجلترا لىُا١ َظٍ ال٣ىاٖض ومًمىجها ملؼم لجمُ٘ ن جٟؿحر اإلاؤ-2

 . 3بازخالٝ صعظاتها ،اإلادا٦م ألازغي 

 زاهُا: هفار اللىاغذ الذولُت الاجفاكُت في الىظام اللاهىوي ؤلاهجلحزي 

الازخالٝ في جُب٤ُ ال٣ىاٖض الضولُت  ،ًخطر مً زال٫ ما ٢ضمىاٍ في ال٣ٟغة الؿاب٣ت

ُت مً ٢بل  ،ًُب٤ مباقغة ،٦ما عؤًىا، ض الضولُت الاجٟا٢ُت. ٞةطا ٧ان الٗٝغوال٣ىاٖ ،الٗٞغ

ال٣ًاء ؤلاهجلحزي صوهما خاظت ألًت بظغاءاث مً ٢بل البرإلاان، وطل٪، باٖخباٍع ظؼءا مً 

باليؿبت للمٗاَضاث الضولُت، خُض بن  ،ال٣اهىن الضازلي ؤلاهجلحزي، ٞةن ألامغ ًسخل٠ جماما

 .4اءاث وال٣ىاٖض التي جد٨م الٗال٢ت بحن اإلال٪ وبحن البرإلاانجسً٘ لئلظغ  ،َظٍ ألازحرة

ُاهُا الضولت ألاولى التي نض٢ذ ٖلى الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  ،وحٗض بٍغ

ش  ، ل٨ً لم جضعظها في الىٓام ال٣اهىوي الضازلي لها بهٟت ٧لُت بال 1951ماعؽ  08بخاٍع

                                                           
1
 - Placide MABAKA, l’incorporation de la convention européenne des droits de l’homme dans l’ordre 

juridique Britannique. Revue trimestrielle du droit de l’homme, année 2000, p 14 et ss. 
، اهجملد اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرلجرل عليو العمل يف مصر، عبد العزيز سرحاف، قواعد القانوف الدكرل يف أحكاـ احملاكم كما - 2

 . 12، ص 1972الثامن كالعشركف، اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدكرل، القاىرة، السنة 
لرابعة ، السنة اؾبلة اغبقوؽعبد العزيز سرحاف، العالقة بُت االتفاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف كالقوانُت الداخلية، دراسة مقارنة، -

 . 115، ص 1980العدد الثالث، أغسطس، 
 .43ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص -
 .44ثقل سعد العجمي، اؼبرجع السابق، ص - 3
 .577ك 576عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل اؼبعاصر)اؼبصادر(، اؼبرجع السابق، ص - 4
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ش  مبر  09بخاٍع جإزظ صاثما بٗحن  ،ضازلُت ٧اهذ ٢بل َظٍ الٟترة، بال ؤن اإلادا٦م ال19981هٞى

خباع ألاخ٩ام الىاعصة في َظٍ الاجٟا٢ُت. ومً ؤَم ؤؾباب بصماط ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت  ،الٖا

ُاوي جي ،ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان في الىٓام ال٣اهىوي البًر ال ًخًمً  ،ؤن ال٣اهىن الَى

اث الٟغصًت. لظل٪ ٞةن بصعاط الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت  ،يماهاث ٧اُٞت لخماًت الخ٣ى١ والخٍغ

اث  ،هي يغوعة ال مٟغ مجها ،لخ٣ى١ ؤلاوؿان بط جمشل يماهاث بياُٞت للخ٣ى١ والخٍغ

ُاوي ُاهُحن. ٦ما ؤن بصماط ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت في الىٓام ال٣اهىوي البًر ًإحي  ،للمىاَىحن البًر

ُاهُا باالجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان لتي جىظب ٖلى الضو٫ وا ،بىاء ٖلى التزام بٍغ

غاٝ اث الىاعصة في اإلاىاص مً ) ،ألَا  . 2( مجها18بلى  02بٖما٫ الخماًت الخ٣ُ٣ت للخ٣ى١ والخٍغ

ٞةن  ،وو٣ٞا للمباصت الضؾخىعٍت التي جىٓم الٗال٢ت بحن الؿلُت الخىُٟظًت والبرإلاان

ٞةهه  ،ثمً نالخُاث الخاط وخضٍ. ولخىُٟظ اإلاٗاَضا ،جى٢ُ٘ اإلاٗاَضاث والخهض٤ً ٖلحها

خهىلها ٖلى مىا٣ٞت البرإلاان مً زال٫ مغؾىم بغإلااوي. ؤما باليؿبت  ،٣٦اٖضة ٖامت ًخٗحن

جي اهىن ًبحن ٞال ًخم بال بٗض نضوعَا ٖلى ق٩ل ٢ ،لخُب٤ُ اإلاٗاَضاث مً ٢بل ال٣ًاء الَى

ُاهُا جإزظ بصىاثُت ال٣اهىهحن.   نغاخت بم٩اهُت جُب٣ُها، وطل٪ باٖخباع ؤن بٍغ

ؤن اإلاٗاَضاث التي جدخاط بلى َظا الىٕى مً ؤلاظغاءاث مً ٢بل  ،لُهومً اإلاؿخ٣غ ٖ

 البرإلاان هي ٖلى الىدى آلاحي: 

 اإلاٗاَضاث التي جمـ خ٣ى١ ألاٞغاص؛-

                                                           
، الذم ظبح بالفعل بإدخاؿ 1998بناء على قانوف حقوؽ االنساف لعاـ  كقد مت إدراج االتفاقية األكركبية غبقوؽ اإلنساف- 1

االتفاقية األكركبية غبقوؽ االنساف يف القانوف الداخلي. كقد انطول ىذا الدمج على خصائص عديدة منها أف قانوف الدمج دل 
كبية غبقوؽ اإلنساف أدؾبت يف القانوف يكن أبدا قانونا كاحدا. كىو دل يكت  باإلشارة يف مادة بسيطة إذل أف االتفاقية األكر 

الداخلي. كحسب البعض أف عنوانو يشَت إذل أف القانوف يعطي "أثرا إضافيا" للحقوؽ كاغبريات اليت ضمنتها االتفاقية، لكن ىذا 
ا يف القانوف غَت كاضح، كما يؤكد ىذا االنطباع كىذا الغموض ىو اؼبادة األكذل من القانوف، اليت تعرؼ اغبقوؽ اليت مت إدخاؽب

من الربكتوكوؿ اإلضايف  3إذل  1من االتفاقية، كاؼبواد من  14كاؼبادة  12إذل  2الداخلي: كىي اغبقوؽ اليت تضمنتها اؼبواد من 
من االتفاقية. كىناؾ مادتاف من االتفاقية دل يدؾبهما  18ك 16من الربكتوكوؿ السادس، اؼبقًتنتاف باؼبادتُت  2ك 1األكؿ، كاؼبادتاف 

نوف حقوؽ اإلنساف. اؼبادة األكذل اليت ترل أف اغبكومة أهنا سبق أف طبقت بفضل قانوف حقوؽ االنساف، ألهنا تسمح بضماف قا
اليت ترل اغبكومة أيضا أهنا ال  13اغبقوؽ الواردة يف االتفاقية لألفراد اػباضعُت لالختصاص القضائي للمملكة اؼبتحدة، كاؼبادة 

حقوؽ االنساف يسمح باالحتجاج  باغبقوؽ الواردة يف االتفاقية، كباغبصوؿ على تعويض أماـ اؽبيئات  فائدة من دؾبها، ألف قانوف
القضائية الربيطانية. فانيسا باربيو، اعبدؿ حوؿ األثر األفقي غبقوؽ االنساف يف اؼبملكة اؼبتحدة منذ دخوؿ قانوف حقوؽ االنساف 

    .488ص ، ؾبلة القانوف اؼبقارفحيز النفاذ،  1998لعاـ 
- Placide MABAKA, op, cit, 14 et ss.

  

2
 - Placide MABAKA, op, cit, pp 14 et 15.   
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 اإلاٗاَضاث التي جخًمً حٗضًال ؤو حٛبحرا لل٣اهىن الضازلي؛-

ُاوي ؾلُاث بياُٞت؛-  اإلاٗاَضاث التي جمىذ الخاط البًر

 لضولت ؤٖباء مالُت بياُٞت؛اإلاٗاَضاث التي جدمل ا-

 اإلاٗاَضاث التي ًىو ٞحها ٖلى يغوعة مهاص٢ت البرإلاان ٖلحها؛-

ُاوي-  .  1اإلاٗاَضاث اإلاخٗل٣ت بالخىاػ٫ ؤو الخسلي ًٖ ظؼء مً ؤلا٢لُم البًر

جي ؤلاهجلحزي التزامه باألخ٩ام الىاعصة في اإلاٗاَضاث الضولُت  و٢ض ؤ٦ض ال٣ًاء الَى

ابا ،التي جبرمها بهجلترا   (Monarch ٟٞي ٢ًُت  .٢ىاٖض صازلُت ناصعة ًٖ البرإلاان ٖخباَع

(Forthergil v.  لها بلى ٢اهىن  ،ظاء في ٢ى٫ اإلاد٨مت بإجها ج٣ىم بخُب٤ُ مٗاَضة جم جدٍى

ؤنبدذ ٢اهىها صازلُا مشلها في طل٪ مشل ال٣ىاهحن التي وبإن ؤخ٩ام َظٍ اإلاٗاَضة  ،صازلي

ا البرإلاان  . 2ًهضَع

دغم اإلاكٕغ  ٖلى ٖضم بنضاٍع ٢اهىها ًسال٠ ال٣اهىن  ،٣٦اٖضة ٖامت، ؤلاهجلحزي ٍو

٤ُ داو٫ في طل٪ صاثما الخٞى ٢ضع ؤلام٩ان بحن ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاؿخمضة مً ، الضولي، ٍو

وألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي ظاءث في ال٣ىاهحن الضازلُت، وفي  ،اإلاٗاَضاث الضولُت اإلاهاص١ ٖلحها

ى ما خضر  خالت حٗظع طل٪، ٞةن ال٣ًاء ،  َو جي ًُب٤ ال٣اهىن الالخ٤ ؤًا ٧ان مهضٍع الَى

٘ الهاصع مً  ،( خُض ٢الذ اإلاد٨مت(Mortensen v. Petersفي ٢ًُت  بهه بطا ظاء "الدكَغ

البرإلاان مسالٟا لل٣اهىن الضولي، ٞةن َظا ال٣اهىن الظي وا٤ٞ ٖلُه مجلؿا الٗمىم 

جب جُبُ  . ٣3ه"واللىعصاث وناص١ ٖلُه اإلال٪ َى ألاؾمى ٍو

 

 

 

 

                                                           
 .45ثقل سعد العجمي، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .45، ص اؼبرجع نفسو - 2
 .46اؼبرجع نفسو، ص - 3



 

131 

 اإلاىلب الثاوي

 وؽش الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان               

الم  ا، ج٣ىم به الؿلُت اإلاسخهت إٖل ٍغ ٤ ألاهٓمت الضازلُت بظغاء ظَى ٌٗخبر اليكغ ٞو

. ٞمً ألاَمُت الخُغ١ بلى مٟهىمه )الٟٕغ ألاو٫( ،، ومً زمتالٛحر، بال٣ىاٖض ال٣اهىهُت

ٞةن بٌٗ  ،حٗل٤ ألامغ بال٣ىاهحن الضازلُت ؤم الاجٟا٢ُاث الضولُت ؾىاء ،خهوبالىٓغ ألَمُ

ىُت ٢ض ههذ ٖلُه )الٟٕغ الشاوي(  .ألاهٓمت ال٣اهىهُت الَى

 الفشع ألاول 

 مفهىم وؽش الاجفاكُاث الذولُت

 الذولُت أوال: الخػٍشف بيؽش الاجفاكُاث

ىت ٢اَٗت اليكغ َى "وؾُلت جم٨حن ألاٞغاص مً الٗلم بال٣ىاٖض ال٣اهىهُت، وه ي ٢ٍغ

خظاع بالجهل بال٣اٖضة ال٣اهىهُت"  .1ٖلى الٗلم بال٣اهىن، وال ًجىػ الٖا

٘، ٞةطا ٧ان اإلابضؤ الظي  ٗض اليكغ الىؾُلت التي ًخم مً زاللها ٖلم ألاٞغاص بالدكَغ َو

هه ال ٌٗظع ؤخض بجهله بال٣اهىن، ٞالبض مً وظىص وؾُلت جم٨جهم مً الٗلم بهظا ب٣ًى٫ 

 ،وطًٕى ؤخ٩امها ،هُتهاال٣اٖضة ال٣اهىهُت ٌٗض يماها لٗال كغ. ووكغ ال٣اهىن، وهي الي

ا  .2واجهالها بمً حٗىحهم ؤمَغ

بحن اليكغ وؤلانضاع. ٞٗملُت وكغ اإلاٗاَضاث  ابلى ؤن َىا٥ ٞغ٢ ،والبض مً ؤلاقاعة

ؾىاء ٧اهذ ؤخ٩امها جخٗل٤ بد٣ى١ ؤم  ،ج٩ىن في الجغاثض الغؾمُت، ختى ٌٗلم بها الجمهىع 

ت وخضة بىاظباث.  وحٗض ٖملُت وكغ اإلاٗاَضاث ؾمت مً ؾماث الضو٫ التي جدبجى هٍٓغ

ا  ت،ال٣اهىهحن الضولي والضازلي. وفي َظٍ الخال ٞةن مجغص الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضة ووكَغ

جي. ؤما بنضاع اإلاٗاَضة ٞهى ؾمت مً ؾماث  ،جهبذ واظبت الىٟاط جل٣اثُا ٖلى الىُا١ الَى

ت زىاثُت ال٣اهىهحن، ومٗىاَ ؤن اإلاٗاَضة ٚحر ٢ابلت للىٟاط بال بٗض ؤن ًخىلى البرإلاان  ،اهٍٓغ

ذ ٖلُه لها بلى ٢اهىن صازلي ًخم الخهٍى زم ًخم بنضاٍع ووكٍغ في الجغاثض الغؾمُت،  ،جدٍى

                                                           
 .120الفكر كالقانوف، اؼبنصورة،  ص  مصطفى ؿبمد ؿبمود عبد الكرًن، حجية اؼبعاىدات الدكلية أماـ القاضي اعبنائي، دار- 1
 .120، ص اؼبرجع نفسو- 2
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ٍخٗحن ٖلى ال٣ًاء جُب٣ُها ٖلى و  ،جهبذ اإلاٗاَضة ٢ابلت للخىُٟظ صازلُا ،بٗض طل٪ ٣ِٞ

ُب٤ ال٣ىاهحن الضازلُت لبلضٍٖاث التي جُغح ؤمامه، ٦إهه ًإجمغ اجز ال ه ٍو  .  1بإوامغ مكٖغ

 زاهُا: وظُلت اليؽش وحجُتها غلى اإلاعخىي الذاخلي

ضة الغؾمُت ختى ولى ٧اهذ  ،الىؾُلت ألاهج٘ التي ال جًاَحها وؾُلت ؤزغي  ،حٗض الجٍغ

ىن ؤو ؤلاطاٖت ؤو الصخ٠ ؤو الاهترهِذ ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي  ا واهدكاعا، ٧الخلٍٟؼ ؤ٦ثر طًٖى

ملُت وكغ ال٣ىاهحن الضازلُت للضولت والاجٟا٢ُاث الضولُت. ووكغ الاجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ لٗ

ضة الغؾمُت ومً زمت ًد٤ لهم  ،لها ؤَمُت زانت، لُٗلم بها ألاٞغاص ،ؤلاوؿان في الجٍغ

ىُتالخظٕع  ومً ظهت زاهُت، ٌٗض وكغ الاجٟا٢ُت بظغاء  .َظا مً ظهت ،بها ؤمام اإلادا٦م الَى

 . 2ختى ج٨دؿب الاجٟا٢ُت ٢ىة ال٣اهىن  ،٘ ٖلى الؿلُت ال٣ُام بهواظبا ٣ً

ا  ،ال حٗمض الضو٫ بلى وكغ مٗاَضاتها بٗض الخهض٤ً ٖلحها ،وفي الٛالب ؤو ٢ض جيكَغ

ؤو ختى ًخم  3ول٨ً بٗض مضة ػمىُت ٢ض جُى٫ و٢ض ج٣هغ، ألؾباب ٢ض ج٩ىن ؾُاؾُت ؤو ؤمىُت

 ب٤ُ اإلاٗاَضة. حٗضًل بٌٗ ال٣ىاهحن الضازلُت لخخماش ى م٘ جُ

م٨ً جٟهم ألامغ باليؿبت لالجٟا٢ُاث التي تهم مهالر الضو٫ في مجالتها اإلاخٗضصة،  ،ٍو

ا ،ل٨ً باليؿبت لالجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان ًشحر يغعا لؤلٞغاص في   ،ٞةن ٖضم وكَغ

ا ٗض بٞغاٚا لخل٪ الاجٟا٢ُاث مً َضٞها الخ٣ُ٣ي، ٞهضٝ الا ،خالت ٖضم وكَغ جٟا٢ُاث َو

٣٘ ٖلى الضولت التزاما  ،٦ما َى مٗلىمالضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  َى خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٍو

 ججاٍ َظٍ الاجٟا٢ُاث، َى واظب جىُٟظ ما وعص ٞحها مً ؤخ٩ام. 

ضة الغؾمُت ال ٣ًهض به ٣ِٞ مجغص ٖلم ألاٞغاص بها لاللتزام  ،ووكغ اإلاٗاَضة في الجٍغ

ل٩ي ج٨دؿب اإلاٗاَضة  ،ل٣ًاثُت، بهما َى بظغاء الػمبإخ٩امها ؤو الخظٕع بها ؤمام الجهاث ا

٢ىة ال٣اهىن. ٞيكغ اإلاٗاَضة ًمشل مغخلت ؤؾاؾُت مً اإلاغاخل التي ًخٗحن ال٣ُام بها، وهي 

ا. ٞباإلنضاع ج٩ىن ال٣ىاهحن ملؼمت  جسخل٠ ًٖ ال٣ىاهحن الضازلُت التي جخ٩ىن بمجغص بنضاَع

وبن ٧اهذ جلؼم الضو٫ بالخهض٤ً ٖلحها، بال ؤجها وباليكغ ج٩ىن هاٞظة. ؤما اإلاٗاَضاث الضولُت 

                                                           
 .179زازة ػبضر، أسبقية القانوف الدكرل على القانوف الوطٍت، مرجع سابق، ص - 1
 .15، ص 2010علي عبد القادر القهوجي، اؼبعاىدات الدكلية أماـ القاضي اعبنائي، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، - 2
 .617كب، القانوف الدكرل العاـ، مرجع سابق، ص ؿبمد اهجمذ- 3
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ال ج٩ىن ملؼمت إلاىاَجي جل٪ الضو٫ بمجغص الخهض٤ً ٖلحها، بل باليكغ الظي ًد٤٣ بلى ظاهب 

 .  1في الى٢ذ هٟؿه ،َاهٟاط ،ؤلالؼام بإخ٩امها

ٗاث    وجدضص صؾاجحر بٌٗ الضو٫ الىؾُلت التي ًجب ؤن جيكغ بىاؾُتها الدكَغ

مىه ٖلى ؤهه "جيكغ  188في اإلااصة  1971في الضؾخىع اإلاهغي لٗام  الجضًضة، ٣ٞض ظاء

ٗمل بها بٗض قهغ مً  ا، َو حن مً ًىم بنضاَع ضة الغؾمُت زال٫ ؤؾبٖى ال٣ىاهحن في الجٍغ

 بطا خضصث لظل٪ مُٗاص
ّ
ا بال ش وكَغ مً الضؾخىع  56آزغ". وجىو اإلااصة  االُىم الخالي لخاٍع

عٍت ال٣ىاهحن التي جمذ ٖلحها اإلاىا٣ٞت الجهاثُت في زال٫ اللبىاوي ٖلى ؤن "ًهضع عثِـ الجمهى 

ا. ؤما ال٣ىاهحن التي ًخسظ اإلاجلـ ٢غاع  ُلب وكَغ بىظىب  اقهغ بٗض بخالتها بلى الخ٩ىمت ٍو

ا" ُلب وكَغ ا في زال٫ زمؿت ؤًام ٍو ا، ُٞجب ٖلُه ؤن ًهضَع  .2اؾخعجا٫ بنضاَع

 ولشوستهازالثا: أَمُت وؽش الاجفاكُت الذولُت لحلىق ؤلاوعان 

 ،بن وكغ الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ؤَمُت ٦بحرة ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضولي

 الضازلي )ؤ(، وهي يغوعة ملخت زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان )ب(.  اإلاؿخىي ؤم ٖلى 

ًم٨ً بعظإ ؤَمُت وكغ : أَمُت وؽش الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان-أ

بلى ٖىامل ؤؾاؾُت، ؾىاء باليؿبت للضولت ٖلى  ،ى١ ؤلاوؿانالاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣

 (. 2( ؤم باليؿبت لؤلٞغاص ٖلى اإلاؿخىي الضازلي )1اإلاؿخىي الضولي )

ًً٘ ال٣اهىن الضولي ٖلى باليعبت اللتزاماث الذولت غلى اإلاعخىي الذولي: -1

ؾىاء ٧اهذ  ،ثواظب حسجُل ووكغ جل٪ الاجٟا٢ُا ،ٖاج٤ الضو٫ اإلاىًمت لالجٟا٢ُاث الضولُت

ت،  ،َظٍ الاجٟا٢ُاث مخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان ا، وطل٪ مىٗا ل٩ل اجٟا٢ُت ؾٍغ ؤم بٛحَر

ت اث الضولُت وؤخض  ،وال٣ًاء ٖلى الضبلىماؾُت الؿٍغ التي حٗض ؤخض ؤَم ؤؾباب اإلاىاٖػ

 . 3الٗىامل التي ؤؾهمذ في اهضإل الخغب الٗاإلاُت ألاولى

مً ٖهض ٖهبت  18ؤو٫ مغة في اإلااصة  ،لُتول٣ض ج٣غع حسجُل ووكغ اإلاٗاَضاث الضو 

التي جىو ٖلى ؤن "٧ل مٗاَضة ؤو اجٟا١ صولي ٣ٌٗضٍ في اإلاؿخ٣بل ؤخض ؤًٖاء  ،ألامم

                                                           
 .14ك  13علي عبد القادر القهوجي، اؼبعاىدات الدكلية أماـ القاضي اعبنائي، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .13اؼبرجع نفسو، ص - 2
 .619ؿبمد اهجمذكب، مرجع سابق، ص  - 3
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الٗهبت، ًجب ؤن ٌسجل ٞىعا بىاؾُت ألاماهت الٗامت وؤن ج٣ىم بيكٍغ في ؤ٢غب ٞغنت، وال 

 ه".ٌٗخبر ؤي مً َظٍ اإلاٗاَضاث ؤو الاجٟا٢اث الضولُت ملؼما ٢بل حسجُل

التي ظاء  102و٢ض هو مُشا١ ألامم اإلاخدضة ٖلى وكغ اإلاٗاَضاث الضولُت في اإلااصة 

٧ل مٗاَضة ؤو اجٟا١ صولي ٣ٌٗضٍ ؤي ًٖى مً ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة بٗض -1ٞحها ٖلى ؤن"

 الٗمل بهظا اإلاُشا١ ًجب ؤن ٌسجل في ؤماهت اإلاىٓمت، وؤن ج٣ىم بيكٍغ بإؾٕغ ما ًم٨ً.

٣ا لل٣ٟغة ألاولى مً َظٍ لِـ ألي َٝغ في مٗ-2 اَضة ؤو اجٟا١ صولي لم ٌسجل ٞو

 اإلااصة ؤن ًخمؿ٪ بخل٪ اإلاٗاَضة ؤو طل٪ الاجٟا١ لضي ؤي ٕٞغ مً ٞغوٕ ألامم اإلاخدضة". 

ٖلى وكغ  1969مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت لٗام  80وؤ٦ضث اإلااصة 

اث بٗض صزىلها صوع الىٟاط بلى ألاماهت جدا٫ اإلاٗاَض-1الاجٟا٢ُت خُض ظاء ٞحها ٖلى ؤهه "

ا. ٣ا ل٩ل خالت ٖلى خضي ووكَغ  الٗامت لؤلمم اإلاخدضة لدسجُلها ؤو ٢ُضَا وخٟٓها ٞو

ما٫ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٟغة -2 حُٗحن ظهت ؤلاًضإ ًسى٫ ؾلُت ال٣ُام باأٖل

 الؿاب٣ت".

ا ٖلى اإلاؿخىي الضولي ٞهى لهضٞح ن ازىحن: ؤما الٛغى مً حسجُل اإلاٗاَضة ووكَغ

ت ٌؿهل الخٗٝغ بلحها  ً اإلاٗاَضاث الضولُت في مجمٖى ألاو٫ ٚغى ٞجي، ًخمشل في جضٍو

ى ال٣ًاء ٖلى الاجٟا٢ُاث  ،. ؤما الٛغى الشاوي1والغظٕى بلى ههىنها ٞهى ؾُاس ي، َو

خضاءاث اإلاٟاظئت والٛاصعة،  ت التي ح٣ٗضَا بٌٗ الضو٫ لخضبحر اإلااامغاث وجىُٓم الٖا الؿٍغ

ى ما ؤيغ ب ت في 2الؿلم وألامً الضولُحنَو ّغى خ٣ى١ ؤلاوؿان لالهتها٥ ظغاء َظٍ الؿٍغ ، ٖو

صون  ،٣ٖض مٗاَضاث واجٟا٢ُاث ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت ألاولى، ٩ٞاهذ الكٗىب ججض هٟؿها

ا وجخالٖب بؿُاؾت بالصَا ت جخد٨م في مهحَر  .3ؾاب٤ بهظاع ؤو ٖلم ؤمام التزاماث ؾٍغ

 

                                                           
 .65، ص 2006ة العربية، القاىرة، أضبد أبو الوفا، القانوف الدكرل كالعالقات الدكلية، دار النهض- 1
 .551صادؽ أبو ىي ، مرجع سابق، ص - 2
كاليت ربدد مستقبل كل من العراؽ كسوريا كفلسطُت،  1916اتفاقية سايكس بيكو اؼبعقودة يف أيار/مايو  -مثال-من ذلك - 3

بعد  1917اغبكومة السوفياتية يف عاـ كقد كانت ىذه اؼبعاىدة ؿبفوظة يف األرشي  السرم غبكومة ركسيا القيصرية كقد نشرهتا 
 .  211انتصار الثورة البولشفية. راجع يف ذلك ؿبمد يوس  علواف، القانوف الدكرل العاـ، اؼبقدمة كاؼبصادر، اؼبرجع السابق، ص 

 .619ؿبمد اهجمذكب، مرجع سابق، ص -
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 فشادألا ئذة وؽش الاجفاكُاث الذولُت لفا-2

وم٨ش٠  ،ْهغ بك٩ل واضر ،بن الاَخمام الضولي اإلاتزاًض بدىُٓم قاون ألاٞغاص

زانت بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، وما وعص في مُشا١ ألامم اإلاخدضة مً خ٣ى١ ؤلاوؿان في 

مىايُ٘ ٦شحرة، ونضوع الٗضًض مً اإلاٗاَضاث الضولُت والاجٟا٢ُاث الضولُت التي جخًمً 

اث مسخل حر الخماًت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان. ومً مجمٖى ٟت مً ألاخ٩ام التي تهضٝ بلى جٞى

مت  ؤَم الاجٟا٢ُاث الضولُت الهاصعة في َظا الكإن، الاجٟا٢ُت الخانت بمى٘ و٢م٘ ظٍغ

٧الٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ اإلاضهُت  ،، والاجٟا٢ُاث ألازغي 1948ؤلاباصة الجماُٖت لٗام 

، واجٟا٢ُاث ظى٠ُ 1966ٗام ت والاظخماُٖت والش٣اُٞت لوالخ٣ى١ الا٢خهاصً ،والؿُاؾُت

ا مً الاجٟا٢ُاث1949لٗام  ألاعب٘ حَر ظٗل خ٣ى١ ؤلاوؿان جدخل م٩اهت مهمت ٖلى  ،، ٚو

حن الضولي والضازلي ،الهُٗض الضولي ًدخل  ،ما ظٗل وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت ٖلى اإلاؿخٍى

ضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه، ؾىاء صازل صولخه م٩اهت بالٛت ألاَمُت. ألن الٟغص ؤنبدذ له ٢ىىاث لل

ى ألانل، ؤم زاعط صولخه، في خالت ج٣اٖـ َظٍ ألازحرة في خماًت خ٣ى٢ه.  َو

وبٗض ؤن ؤنبدذ َظٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت جدخل م٩اهت ٖلى مؿخىي ألاهٓمت 

َظٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت ؤمام إخ٩ام ال٣اهىهُت الضازلي للضو٫، ؤنبذ لؤلٞغاص خ٤ الخظٕع ب

ا، بل بن بٌٗ اإلادا٦م  الضازلُت للضو٫ اإلاهض٢ت ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت بٗض وكَغ

٘ صٖ ها، االاجٟا٢ُاث ججحز لؤلٞغاص خ٤ ٞع وي إلا٣اياة صولهم في خالت اهتها٥ خ٣ى٢هم مً َٞغ

، والاجٟا٢ُت ٧1966البروجى٧ى٫ اإلالخ٤ بالٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت لٗام 

 .  1950ام ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان لٗ

 لشوسة وؽش الاجفاكُت الذولُت لحلىق ؤلاوعان-ب

هىاح ٖضًضة ل٨ً ٖلى عؤؾها  جٓهغ يغوعة وكغ الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان مً

 (.2شاهُت ٢ًاثُت )ال(، و 1ن، ألاولى ٢اهىهُت )ان ازيخيغوعجا

ؤن  يفجٓهغ الًغوعة ال٣اهىهُت ليكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت  :المشوسة اللاهىهُت-1

ٖباعة ًٖ ؤخ٩ام ٢اهىهُت جلتزم بها الضولت في مجاالتها اإلاسخلٟت، ومً ؤَمها  ،َظٍ ألازحرة
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ٞةن وكغ َظٍ ألاخ٩ام َى يغوعة ٢اهىهُت ؤملتها ؤؾباب  ،مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان، ولظل٪

ا وجُب٣ُُا  . 1ٖضًضة، ًإحي ٖلى عؤؾها بٖالن التزام الضولت باالجٟا٢ُت الضولُت، هٍٓغ

َى بٖالن الضولت بالتزامها باالجٟا٢ُت الضولُت ؤمام الغؤي الٗالمي  ،الىٓغي ٞااللتزام 

جي،  ضة الغؾمُت م٘ والغؤي الَى بُٖائها م٩اهت ؾامُت و الالتزام بيكغ الاجٟا٢ُت في الجٍغ

ٞهى الخُب٤ُ ال٣ًاجي  ،. ؤما الالتزام الخُب٣ُي2يمً الىٓام ال٣اهىوي الضازلي للضولت

 ألخ٩ام اإلاٗاَضة.   

مً  80م٘ هو اإلااصة  ،الىاعصة في مُشا١ ألامم اإلاخدضة 102ٚم اجٟا١ هو اإلااصة وع 

 ًًغوعة وكغ اإلاٗاَضاث الضولُت ٖال٣اض ي ب 1969اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام 

ؤو بلؼام صولي بيكغ اإلاٗاَضاث الضولُت يمً  ،اإلاؿخىي الضولي، بال ؤهه ال ًىظض قٍغ

م ؤَ ،ألاهٓمت الضازلُت جل٪ التي  ،زانت ،واإلاٗاَضاث طاتها ،للضو٫ مدل الاجٟا١ مُخهٚع

واإلاٗاَضاث التي لً ًخد٤٣ جُب٣ُها بال بهىعة صازلُت، و٦ظا  ،جخٗل٤ بد٣ى١ ؤلاوؿان

بط ال  ،اإلاٗاَضاث التي جىضعط يمً ال٣اهىن الضولي الجىاجي، التي حكتٍر ٖلم ألاٞغاص بها

 .      3ىظىص ههىم جّجغمها و٢ذ اعج٩ابها٣ٌٗل مٗا٢بت ؤشخام ًٖ ؤٖما٫ ال ٖلم لهم ب

ؤما الًغوعة ال٣ًاثُت، ٞهي جدب٘ الًغوعة ال٣اهىهُت، : المشوسة اللمائُت-2

ضة  جي ًلتزم بخُب٤ُ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلايكىعة في الجٍغ اؾدىاصا بلى ؤن ال٣ًاء الَى

جي؛ ل٣الغؾمُت، لظل٪، ٞةن وكغ الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان جهبذ ملؼمت ل ًاء الَى

ىُت ال جُب٤ اإلاٗاَضاث الضولُت بال بطا ٧اهذ ظؼءا مً ٢اهىجها  ،في الٛالب ،ألن اإلادا٦م الَى

ى ما ٌٗٝغ باالهضماط  الضازلي، ؾىاء ؤ٧اهذ َظٍ الىدُجت جخد٤٣ بم٣خط ى هو ٖام َو

ُٗت بكإجها في الضولت  . 4الظاحي، ؤو بٗض بظغاء زام ج٣ىم به الؿلُت الدكَغ

ن الاجٟا٢ُاث الضولُت ٚحر اإلايكىعة ال ججض م٩اجها هدى الخُب٤ُ، وطل٪ ومً زمت، ٞة

٣ها هدى  ما خهل ٞٗال في الجؼاثغ، خُض بن الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث الضولُت لم ججض ٍَغ

ا، ومً ؤَم الاجٟا٢ُاث التي لم جيكغ بال بٗض مغوع ٞترة  الخُب٤ُ وطل٪ بؿبب ٖضم وكَغ

٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والخ٣ى١ ن للخان الضولُاػمىُت ٦بحرة، الٗهض

                                                           
1
 -Michel Filiga SAWADOGO, Communication internationale sur le sous thème : « le juge national et 

le droit communautaire », les actes du colloque de OUAGADOUGOU 24-26 juin 200, pp 82 et 83. 
 .301عوض عبد اعبليل، اؼبعاىدات الدكلية يف القانوف الدكرل )دراسة تطبيقية(، ص - 2
 . 308بن داكد إبراىيم، مرجع سابق، ص - 3
 .15ف، قواعد القانوف الدكرل يف أحكاـ احملاكم كما جرل عليو العمل يف مصر، اؼبرجع السابق، ص عبد العزيز سرحا- 4
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اإلاضهُت والؿُاؾُت والبروجى٧ى٫ اإلالخ٤ بالٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، واجٟا٢ُت 

حٍر مً يغوب اإلاٗاملت ال٣اؾُت والالبوؿاهُت، خُض بن الجؼاثغ  مىاًَت الخٗظًب ٚو

ض19891اهًمذ بلحهم ٖام  م في الجٍغ  ؟19972ة الغؾمُت بال في ٖام ، ول٨ً لم ًخم وكَغ

 الفشع الثاوي

 مياهت اليؽش في بػن ألاهظمت اللاهىهُت الذاخلُت

جسخل٠ الضو٫ في الخىهُو ٖلى وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت في صؾخىعَا مً ٖضمه، بال 

جىو نغاخت ٖلى طل٪، مً بُجها الضؾخىع اإلاهغي  ،ؤن الٛالبُت الٗٓمى مً الضؾاجحر

وس ي )زاهُا(، وهجض البٌٗ آلازغ ال ًىو نغاخت ٖلى طل٪ ٧الضؾخىع )ؤوال( والضؾخىع الٟغ 

 الجؼاثغي )زالشا(. 

  الىظام اللاهىوي اإلافشي : أوال

ٖلى واظب وكغ اإلاٗاَضاث الضولُت 3هو الضؾخىع اإلاهغي ٦ٛحٍر مً الضؾاجحر ألازغي 

ء ، ٣ٞض ظا1971مً صؾخىع  188و 151التي نض٢ذ ٖلحها مهغ، وطل٪ مً زال٫ اإلااصجحن 

ت  151في اإلااصة  بلٛها مجلـ الكٗب مكٟٖى ٖلى ؤن "عثِـ الجمهىعٍت ًبرم اإلاٗاَضاث ٍو

٣ا  ا ٞو بما ًىاؾب مً البُان. وج٩ىن لها ٢ىة ال٣اهىن بٗض ببغامها والخهض٤ً ٖلحها ووكَغ

 لؤلويإ اإلا٣غعة...". 

ضة الغؾمُت زال٫  188ؤما اإلااصة  مىه ٞخىو ٖلى ؤن "جيكغ ال٣ىاهحن في الجٍغ

ا بال بطا ؤؾ ش وكَغ ٗمل بها بٗض قهغ مً الُىم الخالي لخاٍع ا، َو حن مً ًىم بنضاَع بٖى

ًٖ اإلااصة هٟؿها مً  2014مً صؾخىع  151آزغ". ولم جسخل٠ اإلااصة  اخضصث لظل٪ مُٗاص

، التي جا٦ض ٖلى واظب اليكغ خُض ظاء ٞحها "ًمشل عثِـ الجمهىعٍت الضولت 1971صؾخىع 

هض١ ٖلحها بٗض مىا٣ٞت مجلـ الىىاب، وج٩ىن في ٖال٢اتها الخاعظُت، ٍو برم اإلاٗاَضاث، ٍو

٣ا ألخ٩ام الضؾخىع...".   ا ٞو  لها ٢ىة ال٣اهىن بٗض وكَغ
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اؼبعدؿ عاـ  1980منو، كالدستور الشيلي لعاـ  8يف اؼبادة  2013اؼبعدؿ عاـ  1991منو، كالدستور السلوفيٍت لعاـ  96اؼبادة 
يف  2013منو، كالدستور القطرم لعاـ  15اؼبادة يف  2013اؼبعدؿ عاـ  1920، كدستور النمسا لعاـ 54يف اؼبادة  2014
 .    176منو، كغَتىا من الدساتَت، راجع يف ذلك زازة ػبضر، مرجع سابق، ص  141منو، كالدستور كركاتيا يف اؼبادة  68اؼبادة 



 

138 

٣ٞض خؿم اإلااؾـ الضؾخىعي اإلاهغي نغاخت ٖلى واظب وكغ  ،ومً زمت 

ي الاجٟا٢ُاث الضولُت، بٗض ببغامها والخهض٤ً ٖلحها ختى ًخم بصعاط ؤخ٩امها في الىٓام ال٣اهىو

 الضازلي وج٨دؿب بظل٪ ٢ىة ال٣اهىن. 

ٗ ت، التي جخٗل٤ بالىٓام  ضَو ٍغ الضٞ٘ بٗضم وكغ اإلاٗاَضة الضولُت مً الضٕٞى الجَى

ا في ؤي مغخلت مً مغاخل الضٖىي، ٣ٞض ٢ًذ اإلاد٨مت  الٗام، التي ًجىػ ببضاَئ

ت الك٩لُت  بإن "٧ل ٢اٖضة ٢اهىهُت ال ج٨خمل في وكإتها ألاويإ ،الضؾخىعٍت الٗلُا اإلاهٍغ

ا ٦ظل٪ ٞدؿب، بل بن جُب٣ُها في  التي جُلبها الضؾخىع في قإجها، ال ج٣ٟض م٣ىماتها باٖخباَع

ا لهظٍ ألاويإ ال ًخالءم ومٟهىم الضولت ال٣اهىهُت التي  قإن اإلاكمىلحن بإخ٩امها م٘ اٞخ٣اَع

ها لل٣اهىن وؾمٍى ٖلح ها، ال ًخهىع وظىصَا وال مكغوُٖت مباقغتها لؿلُاتها بال بسًٖى

اتها وؤٖمالها متى ٧ان طل٪. ٞةن جُب٤ُ ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه  ا ٢ُضا ٖلى ٧ل جهٞغ باٖخباَع

ت باإلاسالٟت لخ٨م اإلااصة )  901( مً ٢غاع عثِـ الجمهىعٍت ع٢م ٢3بل وكٍغ في الى٢اج٘ اإلاهٍغ

ل ًٖ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت، التي جًمجها نٟتها ؤلالؼامُت، ٞال ٩ًىن لها 1967لؿىت  م، ًٍؼ

( مً 188، 65، 64، مخُٗىا ال٣ًاء بٗضم صؾخىعٍخه إلاسالٟت ؤخ٩ام اإلاىاص )وظىص

 .1الضؾخىع"

 ضباٖخباٍع ٢ض ؤػا٫ ًٖ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت بلؼامُتها، وحٗ ،وعٚم ٢ؿاوة َظا الخ٨م 

خٗحن ٖلى ال٣ًاء  بؿبب ٖضم وكغ  ،وطل٪ ،ٗضم صؾخىعٍتهاالخ٨م ب٦إجها ٚحر مىظىصة ٍو

باٖخباٍع الؿىض ألاؾاس ي  ،٢ض بحن لىا ؤَمُت وكغ ال٣اهىن  ،ت ؤزغي ال٣اهىن، بال ؤهه مً هاخُ

جي ختى ًإزظ به.   لل٣ًاء الَى

  الىظام اللاهىوي الفشوس يزاهُا: 

مىه، ج٣غع ٖلى ؤن اإلاٗاَضاث ؤو الاجٟا٢اث الصخُدت  55في اإلااصة  1958بن صؾخىع 

لها ٢ىة ؤٖلى مً ال٣اهىن، ج٩ىن  ،واإلايكىعة ،اإلاهض١ ٖلحها ؤو اإلاىا٤ٞ ٖلحها بهٟت ٢اهىهُت

خطر مً زال٫ اإلااصة ؤن  نبكٍغ ؤن ٣ًىم الُٝغ آلازغ بخُب٤ُ اإلاٗاَضة ؤو الاجٟا٢ُت. ٍو

غي ًبحن م٩اهت الاجٟا٢ُت ؤو اإلاٗاَضة يمً  نبظغاء وكغ اإلاٗاَضاث الضولُت َى بظغاء ظَى

 الىٓام ال٣اهىوي الضازلي لٟغوؿا، وا٦دؿابها ٢ىة ؤٖلى مً ال٣اهىن. 

                                                           
دة الرظبية اعبري .14/1/2007قضائية دستورية، جلسة  26، لسنة 220حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم - 1

 .124نقال عن مصطفى ؿبمد ؿبمود عبد الكرًن، مرجع سابق، ص  ، ؾبلة ىيئة قضايا الدكلة.28/1/2007مكرر يف  4العدد 



 

139 

ا لدجُت اإلاٗاَضاث  بن وكغ  اإلاٗاَضاث الضولُت في الىٓام ال٣اهىوي الٟغوس ي ٌٗض قَغ

ؿمذ بىي٘ الىٓام ال٣اهىوي للمٗاَضاث يمً مهاصع ال٣اهىن الضازلي، زم بهه  الضولُت َو

ٌك٩ل وؾُلت جم٨ً اإلادا٦م مً جض٤ُ٢ جضزل عثِـ الجمهىعٍت ُٞما ًخٗل٤ باالجٟا٢ُاث 

 .1الضولُت

ال ًم٨ً بصعاظها في  ،بإن الاجٟا٢ُت الضولُت ،صة الضؾخىعٍتًخطر مً هو اإلاا٦ما  

ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلحها بهٟت  ،بال بٗض الخهض٤ً ٖلحها ،الىٓام ال٣اهىوي الٟغوس ي لخىٟظحها

ا، ل٩ي ج٨دؿب بظل٪ ٢ىة ؤٖلى مً ال٣اهىن.   ٢اهىهُت، ووكَغ

ُلت باإلياٞت ل٩ىهه وؾ ،ٌك٩ل ،بإن وكغ اإلاٗاَضاث في ٞغوؿا ،ًخطر مما ؾب٤ 

 هجم٨ً اإلادا٦م مً جض٤ُ٢ جضزل عثِـ الجمهىعٍت ُٞما ًخٗل٤ باالجٟا٢ُاث الضولُت، ٞةه

ؿمذ بىي٘ الىٓام ال٣اهىوي للمٗاَضاث ،قٍغ لدجُت اإلاٗاَضاث يمً مهاصع  ،َو

إلادا٦م اال٣اهىن الضازلي، ٦ما ؤن وكغ اإلاٗاَضاث الضولُت َى الٗمل الىخُض الظي ًم٨ً 

 . 2مغا٢بخهمً 

٢ض جباًيذ خى٫  ،وآعاء ال٣ٟهاء ،بال ؤن ؤخ٩ام ال٣ًاء الٟغوس ي ،قاعةوالبض مً ؤلا 

ان الاجٟا٢ُت الضولُت في ال٣اهىن الضازلي، ٣ٞض طَبذ مدا٦م الضعظت  مىيٕى جدضًض ؾٍغ

ت ،والشاهُت ،ألاولى ان اإلاٗاَضة ابخضاء مً  ،ومد٨مت الى٣ٌ الضاثغة الخجاٍع بلى خؿاب ؾٍغ

٣ا ألخ٩ ان الُىم اإلاىالي لليكغ ٞو ى ؤمغ ال ًخىا٤ٞ ُٞه بضء ؾٍغ ام ال٣اهىن الضازلي، َو

اجها ٖلى اإلاؿخىي الضولي بحن الضو٫  الاجٟا٢ُت الضولُت في الىُا١ الضازلي وبضء ؾٍغ

بطا جإزغ وكغ اإلاٗاَضة في الىُا١ الضازلي ٖضة ؤقهغ ؤو ٖضة ؾىىاث  ،اإلاخٗاَضة، زانت

 . 3بٗض هٟاطَا ٖلى اإلاؿخىي الضولي

                                                           
 . 306، 2004ىيلُت تورار، تدكيل الدساتَت الوطنية، ترصبة يوس  باسيل، بيت اغبكمة، بغداد، العراؽ، - 1

-David RUZIE, droit international public, op.cit, p 29.   
2
 -La chambre commerciale considère que les conventions internationales conclues par la France et 

non régulièrement publiées ne peuvent pas être appliquées par les tribunaux. Com. 2 mai 2001, Bull. 

Civ.IV, n° 124, p 126. Cité par  Carine LAURENT-BOUTOT, op. cit, p  35.   

(، السنة التاسعة، 14جلوؿ شيتور، تطبيق كتفسَت اؼبعاىدات الدكلية يف القضاء الوطٍت، ؾبلة البحوث كالدراسات، العدد )-
 . 136، ص 2012

 .107حبيب خداش، اعبزائر كاؼبواثيق الدكلية غبقوؽ االنساف، مرجع سابق، ص 
 .19ؼبعاىدات الدكلية أماـ القاضي اعبنائي، مرجع سابق، ص علي عبد القادر القهوجي، ا- 3
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ش  ،باإلياٞت بلى مجلـ الضولت ،ٌ الضاثغة اإلاضهُتؤما مد٨مت الى٣ ٣ٞض اٖخبرا جاٍع

ان اإلاٗاَضة ٖلى اإلاؿخىي الضولي ش الظي ًبضؤ اخدؿابه ٖلى اإلاؿخىي  ،َى هٟؿه ،ؾٍغ الخاٍع

ى اإلاىخى طاجه و٦ظا مد٨مت الى٣ٌ  ،الظي ؤزظث به اإلاد٨مت الٗلُا في ؤإلااهُا ،الضازلي، َو

 .   1في بلج٩ُا

   اللاهىوي الجضائشي الىظام : زالثا

لم ًىو الضؾخىع الجؼاثغي ٖلى وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت، ؤما ما ظغي  ،في الجؼاثغ

 ،زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان ،ٖلُه الٗمل بسهىم وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت

لخُب٤ُ ال٣ىاهحن في الجؼاثغ، خؿب اإلااصة  ،ٞىجض ؤن الالتزام باليكغ ٌٗض ٢اٖضة ؤؾاؾُت

التي جىو ٖلى ؤن "جُب٤ ال٣ىاهحن في جغاب الجمهىعٍت  ،ت مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي الغابٗ

ضة الغؾمُت". ٞاليكغ بظغاء  ا في الجٍغ ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ابخضاء مً ًىم وكَغ الجؼاثٍغ

ت اإلاٟٗى٫  ،الػم في مىاظهت ٧اٞت ألاشخام، ؾىاء حٗل٤ ألامغ  ،ل٩ي ج٩ىن ال٣ىاهحن ؾاٍع

ا. ،لىاظباثؤم با ،بالخ٣ى١   ؤم ٚحَر

ت مً  ،ؤما الخىهُو ٖلى وكغ اإلاٗاَضاث الضولُت ٣ٞض جم جىُٓمه في مجمٖى

ذ ظمُٗها يغوعة وكغ َظٍ  ،اإلاغاؾُم اإلاخٗل٣ت بهالخُاث وػٍغ الخاعظُت، والتي اقتَر

 اإلاٗاَضاث، وهي:

، الظي جًمً جدضًض ازخهاناث وػٍغ الكاون الخاعظُت 542-77اإلاغؾىم ع٢م -

مىه ٖلى ؤهه "ج٩ل٠ وػاعة الخاعظُت وخضَا بةظغاءاث جهض٤ً ووكغ  8/1اإلااصة خُض ظاء في 

اث الضولُت اإلاى٢ٗت مً َٝغ الجؼاثغ التي  اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث، والبروجى٧ىالث، والدؿٍى

 هي ملؼمت بها".  

اإلادضص لهالخُاث وػٍغ  2493-79بمىظب اإلاغؾىم  54-77و٢ض ؤلغي اإلاغؾىم 

مىه بإن "ًيهئ وػٍغ الكاون الخاعظُت الاجٟا٢ُاث  6اإلااصة  الخاعظُت، خُض هو في

اث الضولُت، التي جى٢ٗها الجؼاثغ ؤو جلتزم بها، للمهاص٢ت  واإلاٗاَضاث والبروجى٧ىالث والدؿٍى

ا، و٦ظل٪ ألامغ باليؿبت لخجضًض الاجٟا٢ُاث ؤو الاوسخاب مجها".  ٖلحها ووكَغ

                                                           
 . 19، ص رجع سابقاؼبماـ القاضي اعبنائي، علي عبد القادر القهوجي، اؼبعاىدات الدكلية أ - 1
 .311بن داكد إبراىيم، مرجع سابق، ص     

 . 54-77اؼبرسـو رقم - 2
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 ؤن اإلاغؾىم ع٢م 
ّ
الظي ًدضص  ،1651-84اإلاغؾىم ع٢م ٢ض ؤلغي بمىظب  ،249-79بال

مىه ٖلى  10وهاثب الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالخٗاون، خُض ظاء في اإلااصة  ،نالخُاث وػٍغ الخاعظُت

ؤهه "ٌؿعى وػٍغ الخاعظُت بلى اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ُاث والبروجى٧ىالث واللىاثذ الضولُت التي 

ا و٦ ظل٪ ألامغ ُٞما ًسو ججضًض َظٍ جى٢ٗها الجؼاثغ ؤو التي جلتزم بها. ٦ما ٌؿعى بلى وكَغ

 الاجٟا٢ُاث ؤو الاوسخاب مجها".

الظي ًدضص  ،3592-90بمىظب اإلاغؾىم ع٢م  ،و٢ض جم بلٛاء اإلاغؾىم الؿاب٤

ٖلى ؤن "ٌؿعى وػٍغ  ،مىه 10نالخُاث وػٍغ الكاون الخاعظُت، خُض ظاء في اإلااصة 

ثذ الضولُت التي جى٢ٗها الجؼاثغ الخاعظُت بلى اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ُاث والبروجى٧ىالث واللىا

ا و٦ظل٪ ألامغ ُٞما ًسو ججضًض َظٍ الاجٟا٢ُاث ؤو  ؤو التي جلتزم بها ٦ما ٌؿعى بلى وكَغ

 الاوسخاب مجها".

ؤًًا هها في  ،اإلاخًمً حٗضًل ٢اهىن الجيؿُت الجؼاثغي  ،01-05َظا و٢ض هو ألامغ 

تي ًهاص١ ٖلحها، خُض ظاء ٞحها ٖلى ًا٦ض ُٞه وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت ال مىه، اإلااصة ألاولى

ىض الا٢خًاء  ت بمىظب ال٣اهىن، ٖو ت للخمخ٘ بالجيؿُت الجؼاثٍغ ؤهه "جدضص الكغوٍ الًغوٍع

ا".   خم وكَغ  بىاؾُت اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث الضولُت التي ًهاص١ ٖلحها ٍو

 ، اإلاخٗل1989٤ؤوث  20اإلااعر في  ،01في ٢غاٍع ع٢م  ،و٢ض ؤوضر اإلاجلـ الضؾخىعي

ا  ب٣اهىن الاهخساباث، الظي ظاء ُٞه "...وهٓغا ل٩ىن ؤي اجٟا٢ُت بٗض اإلاهاص٢ت ٖلحها ووكَغ

جي، وج٨دس ي بم٣خط ى اإلااصة  مً الضؾخىع ؾلُت الؿمى ٖلى  123جىضعط في ال٣اهىن الَى

 ال٣ىاهحن، وجسى٫ ٧ل مىاًَ ظؼاثغي ؤن ًخظٕع بها ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت...". 

 ؤهه ٢ض ؤ٢غ بًغوعة  َظا ال٣غاع الظيؤن وعٚم 
ّ
ال ًغقى بلى الىو الضؾخىعي، بال

جي، وج٨دس ي بم٣خط ى اإلااصة  اليكغ وؤَمُخه، التي ج٨مً في بصعاط الاجٟا٢ُت في ال٣اهىن الَى

مً الضؾخىع ؾلُت الؿمى، وجسى٫ ٧ل مىاًَ ظؼاثغي خ٤ الخظٕع بها ؤمام الجهاث  123

 ال٣ًاثُت. 

ال جىضعط طاجُا بٗض  ،الهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان ٞةن الاجٟا٢ُاث الضولُت طاث ،ومً زمت

الخهض٤ً ٖلحها في ال٣اهىن الضازلي، اؾدىاصا بلى ؤن الخهض٤ً ٖمل ٣ًخهغ ؤزٍغ ٖلى الضولت، 

                                                           
 .   165-84اؼبرسـو رقم - 1
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لؼم الضولت بها، وؤن الاجٟا٢ُت اإلاهاص١ ٖلحها ،مً خُض ؤهه ًضزل الاجٟا٢ُت خحز الىٟاط ال  ،ٍو

مً الضؾخىع بال بٗض  132ؿب هو اإلااصة وال حؿمى ٖلُه، خ ،ٌٗتٝر بها ال٣اهىن الضازلي

ت ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ا في الجٍغ  . 1وكَغ

، الؿال٠ الظ٦غ، 1989ؤوث  20اإلااعر في  01وب٣غاءة ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م 

٩ًىن اإلاجلـ الضؾخىعي ٢ض ؤ٢غ بًغوعة وكغ الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، وطل٪ مً 

جي وج٨دس ي بم٣خط ى الضؾخىع ؤظل َضٞحن ؤؾاؾُحن َ ما: ألاو٫، اهضعاظها في ال٣اهىن الَى

ؾلُت الؿمى ٖلى ال٣ىاهحن. ؤما الشاوي، ٞخسى٫ ٧ل مىاًَ ظؼاثغي خ٤ الخظٕع بها ؤمام 

 الجهاث ال٣ًاثُت. 

وعٚم ؤَمُت الهضٞحن اإلاظ٧ىعًٍ، بال ؤن الجؼاثغ ٢ض نض٢ذ ٖلى اجٟا٢ُاث خ٣ى١ 

ا بال ب ى ما ؤٞٙغ َظٍ 2ٗض ؾىىاث مً الخهض٤ً ٖلحهاؤلاوؿان، ول٨ً لم جيكَغ ، َو

ى خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان، وخ٤ ألاٞغاص الخظٕع بها ؤمام  ،الاجٟا٢ُاث مً مٛؼاَا ألاؾاس ي َو

ىُت.   اإلادا٦م الَى

غظ٘ البٌٗ ضة الغؾمُت  ،3ٍو ٖضم وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان في الجٍغ

 بلى ألاؾباب الخالُت:

االجؼاثغ اهًمام -1 وجدذ  ،بلى الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٧ان مدؿٖغ

يِٛ الٓغوٝ التي ؤملذ ٖلى الجؼاثغ ؤلاؾغإ بلى الاهًمام بلى جل٪ الاجٟا٢ُاث، خُض بهه 

ىُت ،٧اهذ في طل٪ الى٢ذ ٗاث َو ال جخىا٤ٞ م٘ ألاخ٩ام الىاعصة في جل٪ الاجٟا٢ُاث  ،حكَغ

جم الالتزام بها صؾخىعٍا صون الىو ٖلحها  ،تالضولُت طاث الهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان، ومً زم

ضة الغؾمُت. اإلاخٗل٣ت بفي نلب مغاؾُم الاهًمام  يكغ ههىم جل٪ الاجٟا٢ُاث في الجٍغ

ىُت ٚحر  ،و٢ض ٩ًىن الهضٝ مً طل٪ ٗاث الَى ض بلى خحن حٗضًل ؤو بلٛاء الدكَغ َى التًر

                                                           
، عاـ 13، عدد ؾبلة العلـو اإلنسانيةعمار رزيق، نشر االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف يف النظاـ القانوين اعبزائرم، - 1

 .108، ص 2000
ؼبصادؽ عليها من طرؼ صدقت اعبزائر على اتفاقية مناىضة لتعذيب كغَته من ضركب اؼبعاملة القاسية كالالإنسانية أك اؼبهينة ا- 2

اؼبؤرخ يف  89/66دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم  1989، كانضمت إليها اعبزائر عاـ 1984اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة عاـ 
. أيضا بالنسبة للعهدين الدكليُت للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاغبقوؽ 1997، كدل يتم نشرىا إذل يف عاـ 16/05/1989

عية الثقافية، كالربكتوكوؿ اؼبلحق بالعهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية اليت انضمت إليهم اعبزائر دبوجب االقتصادية كاالجتما
 .1997، كدل يتم نشرىم إال يف عاـ 16/05/1989اؼبؤرخ يف  89/67اؼبرسـو الرئاسي رقم 

 .112عمار رزيق، اؼبرجع السابق، ص - 3
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خغمان اإلاىاًَ الجؼاثغي َى  ،اإلاالثمت م٘ ؤخ٩ام جل٪ الاجٟا٢ُاث، بال ؤن ما هخج ًٖ طل٪

ض ًٖ ؾب٘ ؾىىاث.  مً خ٣ه في الخظٕع بخل٪ الاجٟا٢ُاث مضة جٍؼ

ت-2 إلاغاؾُم اهًمامها بلى  ،٦ما ٢ض ٩ًىن الٛغى مً ٖضم وكغ الؿلُاث الجؼاثٍغ

م ما  ،الاجٟا٢ُاث الضولُت بتها الخ٣ُ٣ُت بااللتزام بخل٪ الاجٟا٢ُاث الضولُت. ٚع َى ٖضم ٚع

 اولُت صولُت.ًشحٍر َظا الٗمل مً مؿ

ضة الغؾمُت ٧ىن اإلااصة -3  ٦10ما ًم٨ً بعظإ ٖضم وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت في الجٍغ

التي جىو ٖلى ازخهام وػٍغ الكاون الخاعظُت  359-90مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 

ت واؾٗت للىػٍغ الزخُاع الى٢ذ  بالؿعي ليكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت ٢ض جغ٦ذ ؾلُت ج٣ضًٍغ

جٟا٢ُاث الضولُت التي جم الخهض٤ً ٖلحها مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍت. خُض اإلاالثم ليكغ الا

بن ٧لمت "...الؿعي" ال ًدمل في َُاجه ٨ٞغة الالتزام ؤو الجبر وؤن اإلاكٕغ الخىُٓمي اؾخٗمل 

َظا ألاؾلىب ًٖ ٢هض، ختى ًدؿجى له الخٗبحر بهٟت ٚحر مباقغة ًٖ بعاصجه الضُٞىت 

ت لىػٍغ الخاعظُت ليكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت في الى٢ذ واإلاخمشلت في بُٖاء َامل مً الخ ٍغ

 اإلاىاؾب.

التي ٧اهذ وعاء الخإزغ مً وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت  ،ؤهه ؤًا ٧اهذ ألاؾباب ،والخ٣ُ٣ت

اًا ألاظاهب ٞةن اإلاىاًَ الجؼاثغي  ،اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان َم  ىا٧اه؛ بل وختى الٖغ

م٨ ون اإلاخًغع  جي ألا٦بر مً َظا الخإزغ، ٍو ً ؤن وكحر في َظا اإلا٣ام، بإن اإلاغنض الَى

ٍغ الؿىىي لٗام  ، الظي ظاء ُٞه "جىص ي 1994/1995لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٧ان ٢ض ؤقاع في ج٣ٍغ

الهاصع ًٖ اإلاجلـ  20/08/1989الجمُٗت الٗامت للمغنض، َب٣ا لل٣غاع اإلااعر في 

اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان  الضؾخىعي، الهُئاث اإلاٗىُت بةجمام مؿاع بصعاط الاجٟا٢ُاث الضولُت

ت  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ جي، وطل٪ بال٣ُام باليكغ ال٩امل في الجٍغ في ال٣اهىن الَى

ت والخدٟٓاث اإلادخملت" داث الخٟؿحًر  . 1للىهىم اإلاهاص١ ٖلحها و٦ظا الخهٍغ

ى ما جم ٞٗال بٗض طل٪، خُض جم جي لخ٣ى١  ذَو الاؾخجابت لخىنُت اإلاغنض الَى

ن للخ٣ى١ ان الضولُاجم وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وهي الٗهضؤلاوؿان و 

الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت والبروجى٧ى٫ اإلالخ٤ بالٗهض 

ش   28الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، والاجٟا٢ُت الضولُت إلاىاًَت الخٗظًب، وطل٪ بخاٍع

                                                           
اؼبصادؽ عليو من طرؼ اعبمعية العامة للمرصد يف دكرهتا  1994/1995ر السنوم اؼبرصد الوطٍت غبقوؽ اإلنساف، التقري- 1

 . 135-135، ص، ص 14/02/1996اؼبنعقدة يف 
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ش الخهض٤ً ٖلحهم، لم ٌؿخُٟض ألاٞغاص ، ؤي بٗض 1997ُٟٞغي  خىالي زماوي ؾىىاث مً جاٍع

زال٫ َظٍ الؿىىاث ٧لها مما ظاء في َظٍ الاجٟا٢ُاث مً ؤخ٩ام جسههم، ٦ما لم ٨ًً 

ىُت ال ًُب٤ بال  ،ألن ال٣اض ي الجؼاثغي  ،بىؾٗهم الخظٕع بها ؤمام الهُئاث ال٣ًاثُت الَى

ظا ما ج٨غ  ،ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلايكىعة اَو ملُا ،ؽ هٍٓغ زال٫ ؾىىاث َىا٫، وال٣اثل  ،ٖو

 . 1ألن ألاصلت جبحن ما طَبىا بلُه ؛ًجاهب الخ٣ُ٣ت ،بٛحر طل٪

                                                           
 .16علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص - 1
 .136جلوؿ شيتور، مرجع سابق، ص    
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 الباب الثاوي

وجفعحر التزام اللماء الىوني بخىبُم 

أخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان؛ 

ُذ ُّ  بحن ؤلاوالق والخل
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 الباب الثاوي

أخيام الاجفاكُاث وجفعحر  التزام اللماء الىوني بخىبُم

ُذ ُّ  الذولُت لحلىق ؤلاوعان؛ بحن ؤلاوالق والخل

جي ججاٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان مغجبِ ٣٦اٖضة  ،بن صوع ال٣اض ي الَى

ٞهى في خل مجها.  ،وبن لم جلتزم بها ،َب٣ها ،ٞةن التزمذ بهاها، بالتزام صولخه ججاَ ،ٖامت

ختى حُٗي  ،باالجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان الالتزام ،والضو٫ جداو٫ صاثما

اث ؤلاوؿاهُت ججىبا لالهخ٣اصاث التي ٢ض جخٗغى لها مً  ،اهُباٖا بإجها جدترم الخ٣ى١ والخٍغ

حر الخ٩ىمُت ًٞال ًٖ ؤو مً الضو٫ ألازغي.  ،اإلاىٓماث الٗاإلاُت وؤلا٢لُمُت الخ٩ىمُت ٚو

ل الضولت، مً ٢بل مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي، الاهخ٣اصاث التي جىظه لها مً صاز ،طل٪

ومً زمت، ٞةن التزام الضولت باالجٟا٢ُاث الضولُت ٧األخؼاب والجمُٗاث، واإلادامحن وألاٞغاص. 

ظا الالتزام مً ٢بل الضولت،  ٌُُٗىا هدُجخحن، ؤن اإلاٗاَضة جهبذ مٗلىمت ؤمغ ال مٟغ مىه. َو

جي ولضي ألاٞغاص.   لضي ال٣ًاء الَى

لم ال٣ًاء باإلاٗاَضة الضولُت طاث الٗال٢ت بد٣ى١ الاوؿان ًٟغى ٖلُه واظب  ٖو

ا، ألجها ٢ض ؤنبدذ  ا الخهىم ؤم لم ًثَر جُب٣ُها ٖلى الجزاٖاث اإلاٗغويت ٖلُه ؾىاء ؤزاَع

ؤخ٩امها يمً ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الىاظبت  ذنبدؤمً الىٓام ال٣اهىوي الضازلي للضولت، و 

إحيالخُب٤ُ.  ا إلابضؤ اإلاكغوُٖت. َظٍ  خ٩امأل ال٣اض ي ُب٤ُ ج ٍو الاجٟا٢ُاث اؾخجابت وزًٖى

ؤما ٖلم ألاٞغاص باإلاٗاَضة الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان ُٞٗخبر خ٣ا لهم لالخخجاط والخظٕع بها 

جي ألجها ظاءث زهُها لخماًتهم)الٟهل ألاو٫(.   ؤمام ال٣ًاء الَى

جي هٟؿه م٨بل الُضًً ججا ٍ ؤخ٩ام ل٨ً في ٦شحر مً ألاخُان ٢ض ًجض ال٣اض ي الَى

ٖلى  ؤخ٩امها َظٍ الاجٟا٢ُاث الضولُت طاث الهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان، وال ٌؿخُُ٘ جُب٤ُ

لخُب٣ُها ٖلى الجزاٖاث اإلاٗغويت  ،بظاتهاتها الجزاٖاث اإلاٗغويت ٖلُه، بما لٗضم ص٢تها و٦ٟاً

امها ؤو ٧لها، ؤخ٩بٌٗ وخاظتها إلظغاءاث صازلُت ج٨مُلُت، ؤو ؤن صولخه جدٟٓذ ٖلى  ،ٖلُه

جي ال ٌؿخُُ٘ وف  )الٟهل الشاوي(. ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت جُب٤ُي ٧لخا الخالخحن، ٞةن ال٣اض ي الَى
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 الففل ألاول 

أخيام وجفعحر ئوالق ًذ اللماء الىوني في جىبُم 

 الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان

بٗض جهض٤ً الضولت ؤو اهًمامها بلى الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ٞةهه ٣ً٘ 

٧اهذ ؤفي هٓامها ال٣اهىوي الضازلي. وؾىاء  ،لتزام بخ٨َغـ ما وعص ٞحها مً ؤخ٩امٖلحها ا

ت وخضة ال٣اهىهحن  ،حنخلالخا خاٞةجها ملؼمت في ٧ل ،ؤم زىاثُت ال٣اهىهحن ،الضولت جدب٘ هٍٓغ

 بخُب٤ُ ألاخ٩ام الىاعصة في الاجٟا٢ُت الضولُت التي التزمذ بها. 

ىُا ،وؿانوبما ؤن الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلا نُاٚخه  ذجم ،لِؿذ ٢اهىها َو

اث مُٗىت، بل بن ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت ًخم مىا٢كتها مً  ُّ ٤ بظغاءاث مدضصة و٦ُٟ ٞو

 ًُ و٢ض ٩ًىن  .مًمىجهامهُلخاتها و سخل٠ في ٢بل الضو٫، و٢ض جهاٙ بهُاٚت ٚحر ص٣ُ٢ت 

ما ًّهٗب مً ى َو ،الخُب٤ُ اإلاباقغ ألخ٩امهانٟت َى ٖضم بُٖائها  ،ال٣هض مً طل٪

جي لخُب٣ُها ٖلى الجزاٖاث  ،الظي ٣ً٘ ٖلُه ٖبء ٞدو مًمىجها ،ٖمل ال٣اض ي الَى

 ،اإلاٗغويت، ُٞدضص جل٪ ألاخ٩ام ال٣ابلت للخُب٤ُ )اإلابدض ألاو٫(، وجل٪ ٚحر ال٣ابلت للخُب٤ُ

ؤن  ٧له َى ختى ًخم جُب٣ُها )اإلابدض الشاوي(. واإلاهم في َظا ،والتي جدخاط بلى جٟؿحر ؤخ٩امها

جيل في جدضًض مً ًهض١ ٖلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث  ؤؾاس ي   وصوع   ٦بحر   َامل   ،ل٣اض ي الَى

وطل٪ بالىٓغ لُبُٗت  ،ومً ال ًهض١ ٖلحها َظا اإلاُٗاع ،الضولُت مُٗاع الخُب٤ُ اإلاباقغ

ُٟخه  .   ْو
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 اإلابدث ألاول 

 جىبُم اللماء الىوني ألخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان

جي بن ج دضًض ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ال٣ابلت للخُب٤ُ مً ٖضمه، ًسخل٠ مً ٢ًاء َو

جي الىاخض، ألن الاجٟا٢ُاث الضولُت طاث الهلت  آلزغ، و٢ض ًسخل٠ صازل ال٣ًاء الَى

ال جخًمً ما ًض٫ نغاخت ٖلى ٢ابلُت ؤخ٩امها للخُب٤ُ اإلاباقغ في ٢ض  ،بد٣ى١ ؤلاوؿان

غاٝ.  الىٓم ال٣اهىهُت للضو٫ ألَا

التي  ،الاجٟا٢ُاث الضولُتَظٍ هُال٢ا مً الٛاًت التي حؿدك٠ مً ؤن ؤخ٩ام ا ،ل٨ً

جي بلىهضٝ ت   ،هاًداو٫ الخمؿ٪ بخُب٤ُ ؤخ٩ام ،خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٞةن ال٣اض ي الَى

٢ابلت للخُب٤ُ ٖلى الجزاٖاث اإلاٗغويت ٖلُه. وبطا ٧ان مً اإلاؿلم به  ،متى ٧اهذ َظٍ ألازحرة

ال٣اض ي َى الظي ًدضص ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت الضولُت ال٣ابلت للخُب٤ُ  بإن ،٣ٞها و٢ًاء و٢اهىها

حر ال٣ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ؛ ٞةهه مً ألاَمُت بم٩ان ،اإلاباقغ الخُغ١ بلى اإلا٣هىص مً  ،ٚو

الخى٠٢ ٖىض بٌٗ الًغوعي ومٗاًحٍر )اإلاُلب ألاو٫(، ٦ما ؤهه مً  ،الخُب٤ُ اإلاباقغ

ىُت ت مى  ـألاهٓمت ال٣ًاثُت الَى ٢ٟها مً جُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ إلاٗٞغ

 الاوؿان ) اإلاُلب الشاوي(.    

 اإلاىلب ألاول 

 مفهىم جىبُم الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان

جي َى اإلاٗجي ألاو٫ بخُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت  باٖخباع ؤن ال٣اض ي الَى

ألاخ٩ام التي ج٣بل الخُب٤ُ  جدضًض الخ٨م ؤو  ،لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ٞةن مً بحن نالخُاجه

الخُب٤ُ ٗجى البض مً جدضًض م ،٢بل طل٪ ،والتي ال ج٣بل الخُب٤ُ اإلاباقغ. ل٨ً ،اإلاباقغ

وجبُان قغوَه )الٟٕغ الشالض(، اإلاباقغ لالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان )الٟٕغ ألاو٫(، 

ل ًسخل٠ الخُب٤ُ اإلاباقغ ًٖ الىٟاط الٟىعي، ؤم َما مهُلخان إلاٗج ى واخض؟ )الٟٕغ َو

 (.لضالشا
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 الفشع ألاول 

 مػنى الخىبُم اإلاباؼش لالجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان

ًسو الضو٫ التي  ،بإن الخُب٤ُ اإلاباقغ ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت ،وكحر في ألاو٫ 

جإزظ بىخضة ال٣اهىهحن الضولي والضازلي، ألن َظٍ الضو٫ بٗض جهض٣ًها ٖلى الاجٟا٢ُت 

ا ًد٤ ألظهؼة الضولت اإلاسخلٟت جُب٣ُها، ومً بُجها الجهاػ ال٣ًاجي. ؤما الضو٫ التي  ،ووكَغ

جي جُب٣ُها ،جإزظ بصىاثُت ال٣اهىهحن مهما ٧اهذ  ،ٞةن ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ال ًم٨ً لل٣ًاء الَى

٤  ،وص٢تها ،صعظت ويىخها لها ًٖ ٍَغ ٘ زامبال بٗض جدٍى  صازلي.  حكَغ

غي البٌٗ بدُض مٗىاٍ اخخىاء الىو ال٣اهىوي ٖلى خ٣ى١  بإن الخُب٤ُ اإلاباقغ  ،ٍو

ىُت ،٨ً ألاٞغاص مً الاخخجاط بهاًّم  غي غجب التزاماث ٖلى ٖاج٣همً، ؤو 1ؤمام اإلادا٦م الَى . ٍو

َى ٖضم اقتراٍ الخ٨م الاجٟاقي اجساط  ،بإن اإلا٣هىص مً الخُب٤ُ اإلاباقغ ،البٌٗ آلازغ

مال ،ؤي جضابحر جىُٟظًت مؿب٣ت، ٞهى ٧اٝ ىُت ،هبظاجه إٖل  .2مً ٢بل اإلادا٦م الَى

بلى ؤن ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي لم ًدضصوا اإلاٗجى الض٤ُ٢ إلاهُلر  ،ومً اإلاهم الخإ٦ُض

"الخُب٤ُ اإلاباقغ"، وطل٪ الحؿام َظا ألازحر بٗضم الىيىح، ومً ٚحر اإلاخِؿغ الى٢ٝى بض٢ت 

بهه ٚالبا  ٖلى صاللخه وؤبٗاصٍ، ٞخدضًضٍ ًىُىي خؿبهم ٖلى نٗىباث ٢اهىهُت ظمت، خُض

ى "طاحي الىٟاط" لخبـ م٘ مٟهىم ٢اهىوي آزغ َو  ،، والخضازل بحن اإلاهُلخحن3ما ًسخلِ ٍو

 .4ؤخ٩ام ال٣ًاء واظتهاصاجه ،لِـ م٣خهغا ٖلى ال٣اهىن الضولي ٣ِٞ، بل ٌكمل ٦ظل٪

                                                           
1
-Mactar KAMARA, de l’applicabilité du droit international des droits de l’homme dans l’ordre 

juridique interne, ACDI, Bogota, Vol. 4,2011, p 130.  
2
- Joe VERHOEVEN, « la notion d’applicabilité directe du droit international », in Revue belge de 

droit international, n° 2,1980, p 245. 
 ، الكويتية، صؾبلة اغبقوؽدراسة ناقدة، -ات حقوؽ اإلنساف يف النظم القانونية الوطنيةؿبمد خليل اؼبوسى، األثر اؼبباشر التفاقي

429. 
3
 -Hervé BRIBOSIA , Applicabilité directe et primauté des traités internationaux et du droit 

communautaire, réflexion générales sur le point de vue de l’ordre juridique belge. Revue Belge de 

droit international, 1996/1-Editions BRUYLANT, Bruxelles, pp 35 et ss.    
 كما بعدىا. 559عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ، اؼبصادر، مرجع سابق، ص - 4
 كما بعدىا. 541، ص 2004لعراؽ، ىيلُت تورار، تدكيل الدساتَت، ترصبة باسيل يوس ، بيت اغبكمة، بغداد، ا -  
ص  اؼبرجع السابق،دراسة ناقدة، -ؿبمد خليل اؼبوسى، األثر اؼبباشر التفاقيات حقوؽ اإلنساف يف النظم القانونية الوطنية -  

428. 
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ال جسخو بها  ،ؤن ٨ٞغة ألازغ اإلاباقغ لل٣ىاٖض وألاخ٩ام ال٣اهىهُت ،ومً اإلاٗلىم

لُت طاث الٗال٢ت بد٣ى١ ؤلاوؿان ٣ِٞ، بل جخٗل٤ ٦ظل٪ بال٣ىاهحن الاجٟا٢ُاث الضو 

ال ًم٨ً جُب٤ُ بٌٗ ال٣ىاٖض ، مشال، الضازلُت، ؾىاء ٧اهذ صؾخىعٍت ؤم ٖاصًت، ولظل٪

التي حؿخضعي  ،ؤو الخىظحهُت ،ألجها حٗض مً ٢بُل ال٣ىاٖض ؤلاعقاصًت ،ال٣اهىهُت الضؾخىعٍت

 . 1ب٣ُُت، ختى جهبذ ٢ابلت للخُب٤ُمً ٢بل اإلاكٕغ إلنضاع ٢ىاهحن جُ جضزال 

ًىُب٤ ٖلى ال٣ىاهحن الٗاصًت، التي جدخاط بلى نضوع لىاثذ ؤو ؤهٓمت  ،وألامغ هٟؿه

ُل٤ ٖلى َاجحن الٓاَغجحن ٟا٫ الالثخي ،جىُٟظًت، ٍو عي وؤلٚا ٟا٫ الدكَغ  . 2جباٖا باإٚل

ولت بٗض بصزالها في الىٓام ال٣اهىوي للض ،٪، ٞةن اجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿانظلل

جي في خالت ما  ،الُٝغ جهبذ ظؼءا مً ٢ىاهُجها الضازلُت، وبالخالي، ٢ض ًخضزل اإلاكٕغ الَى

بطا ٧اهذ َظٍ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت مجغص ٢ىاٖض ٢اهىهُت بعقاصًت، إل٦ما٫ بٌٗ ما ه٣و 

مً الىاخُخحن ال٣اهىهُت  ،ختى جهبذ مم٨ىت الخُب٤ُ ،وجىيُذ بٌٗ ما ٚمٌ مجها ،مجها

 . 3والٗملُت

جي ٢ض ًخٗظع ٖلُه في ٦شحر مً ألاخُان جُب٤ُ ؤخ٩ام  ،اإلاالخٔ ومً ؤن ال٣اض ي الَى

ألن نُاٚت َظٍ ألازحرة ٢ض ال  ،الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان جُب٣ُا مباقغا، وطل٪

ىُت، خُض بجها ٚالبا ما  ٗاث الَى جخم ٖاصة بضعظت مً الٗىاًت والض٢ت التي جهاٙ بها الدكَغ

غاٞها جإحي زمغة إلاداوالث ٤ُ بحن اإلاىا٠٢ اإلاخًاعبت أَل خى٫ مىيٕى مٗحن، ؤو  ،الخٞى

غاٝ في مداولت الىنى٫ بلى نُاٚت مىخضة  اث مُٗىت، وبطا لم جخم٨ً َظٍ ألَا مىيٖى

                                                           
1
 - Olga BENES, applicabilité directe des traités relatifs aux droits de l’homme en droit interne, sur 

site : http :studiijiridice. Md/revista-nr. Consulter le 15/10/2018. 

-.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, le juge Belge et le droit international, p 421 et ss. 

لقانونية، كلية سرل حارث عبد الكرًن، حيدر طالب اإلمارة، آثار اإلغفاؿ التشريعي االجتماعية )دراسة مقارنة(، ؾبلة العلـو ا- 2
 قصور علىالرقابة القضائية ، عبدالعزيز ساؼباف كما بعدىا. أنظر أيضا 33، ص 2019القانوف، جامعة بغداد، العدد الثاين 

 .12/12/2020اريخ االطالع: ت https://manshurat.org/node/66837، منشورات قانونية على اؼبوقع: التشريعي التنظيم
اؼبرجع السابق، ص  ناقدة، دراسة-الوطنية القانونية النظم يف ؿبمد خليل اؼبوسى، األثر اؼبباشر التفاقيات حقوؽ اإلنساف- 3

428. 
-Olga BENES, op.ct 

https://manshurat.org/node/66837
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اث جلجإ بلى اؾخسضام ٖباعاث ٖامت ٚحر مدضصة، جاع٦حن الاَخمام  ،بسهىم َظٍ اإلاىيٖى

 .1الٗمل خى٫ جدضًضَاوما ٢ض ًجغي ٖلُه  ،بخدضًضَا للخُب٣ُاث الٗملُت

ٞةن ؤخ٩ام اإلاٗاَضاث الضولُت التي ج٣بل الخُب٤ُ اإلاباقغ صون خاظت لخضزل  ،ولظل٪

جي ألاخ٩ام التي جمىذ هي جل٪  ،مهضعا لل٣اهىن الضازلي ،، وحٗض في الى٢ذ هٟؿه2اإلاكٕغ الَى

هاٙ ي التي جوه ،وال جدخاط بال جضابحر صازلُت لخُٟٗلها ، ؤو جلؼمهم بالتزاماث،لؤلٞغاص خ٣ى٢ا

ٗاث الضازلُت ؤظهؼة ٞغاص الخظٕع بهظٍ ألاخ٩ام ؤمام ألا بالخالي ؿخُُ٘ ، َو3ٖلى همِ الدكَغ

ىُتٍإحي ٖلى عؤؾها الضولت، و   . 4اإلادا٦م الَى

ؤن اإلاٗاَضة لِؿذ م٩ىهت ٧لها مً ٢ىاٖض ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ  ،بالظ٦غوالجضًغ 

ىُت. لظل٪، ججض اإلادا٦م  ؤمام مؿإلت جدضًض ؤخ٩ام اإلاٗاَضة  ،هٟؿهامً ٢بل اإلادا٦م الَى

ال٣ابلت للخُب٤ُ والتي ال ج٩ىن ٦ظل٪. ألن اإلادا٦م ال ًم٨ً ؤن جاؾـ ؤخ٩امها بال ٖلى 

ىُ ن خى٫ ٢ابلُت ٢اٖضة ى ٢ىاٖض اإلاٗاَضاث ال٣ابلت للخُب٤ُ. و٢ض ًسخل٠ ال٣ًاة الَى

ت الخُب٤ُ اإلاباقغ ل٣اٖضة ٢اهىهُت صولُت للخُب٤ُ اإلاباقغ مً ٖضمه، ٞما ًغاٍ ٢اض ي في ٢ابلُ

جي آزغ  . 5صولُت مُٗىت ٢ض ال ًغاٍ ٢اى َو

 ما اإلاٗاَضة ٧اهذ بطا ما جدضًض في ،وؤؾاؾُا مهما صوعا َىا ال٣اض ي ًاصي زمت، ومً 

 بظاتها ؤجها ؤو الثدت، ؤو ٢اهىن  بىاؾُت للخُب٤ُ ٢ابلت ججٗلها ههىم بلى خاظت في ػالذ

 . اإلاباقغ بخُب٣ُها حؿمذ بضعظت واضخت

                                                           
 .24ص  اؼبرجع السابق،علي عبد القادر القهوجي، اؼبعاىدات الدكلية أماـ القضاء اعبنائي، - 1
 .542ىيلُت تورار، مرجع سابق، ص -   
 .137جلوؿ شيتور، مرجع سابق، ص    

2
 -l’effet direct d’une norme de droit international se définit comme son aptitude « à conférer par elle-

même aux particuliers, sans requérir aucune mesure interne d’exécution, des droits dont ils puissent se 

prévaloir devant les autorités (juridictionnelles) de l’Etat où cette règle est en vigueur ». Hervé 

BRIBOSIA, Op.cit, p 44.  

-Voir aussi dans le même sens Mactar KAMARA, O.p, cit, p 133.      
كاـ احملاكم كما جرل عليو العمل يف مصر، اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرل، عبد العزيز سرحاف، قواعد القانوف الدكرل يف أح- 3

 .20ك 19، ص مرجع سابق
« traditionnellement, l’application directe peut être entendue de l’aptitude d’une règle de droit 

international à conférer par elle-même aux particuliers, sans requérir aucune mesure interne 

d’exécution, des droits dont ils puissent se prévaloir devant les autorités de l’Etat où cette règle est en 

vigueur ». Joe VERHOEVEN, O.p, cit, p 243.      
4
 - Joe VERHOEVEN, Op.cit, p 245. 

5
 -Bérangère TAXIL, Méthodes d’intégration du droit international en droits internes, www.ahjucaf. 

Org. P 17. 

- Mactar KAMARA, O.p, cit, p 133. 

http://www.ahjucaf/
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ىُت َظٍ ال٣اٖضة، ومً ؤمشلت طل٪ مٗاَضة الضولت  ،و٢ض التزمذ بٌٗ اإلادا٦م الَى

ت التي ٞغيذ ٖلى الىمؿا الالتزام بإن جًمً ع٢ابت ظمُ٘ ألامىا٫ والخ٣ى١  ،الىمؿاٍو

ت ؤو  ًواإلاهالر ال٣اهىهُت لؤلشخام الظً ؤزًٗىا إلظغاءاث الخٗظًب، ألؾباب ٖىهٍغ

تؤو ألي ؾبب آزغ مغجبِ  ،صًيُت وؤن حؿخسضم َظٍ ألامىا٫ إلاؿاٖضة وبه٣اط  ،بالىاٍػ

ش مٗحن خضص مً َٝغ اإلاٗاَضة. و٢ض  الطخاًا، بطا لم ًخ٣ضم ؤخض للمُالبت بها ختى جاٍع

٣ت جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي ؤقاعث بلحها  ،اؾخلؼم جُب٤ُ َظٍ اإلاٗاَضة ٘ ًدضص ٍَغ بنضاع حكَغ

 .   1اإلاٗاَضة

دت ، 2بإجها ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ ،وواضخت و٢ض ًغص في الاجٟا٢ُت مهُلخاث نٍغ

التي وعص ٞحها بإن الضو٫  ،ما ظاء في الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ الاوؿان ،مً ٢بُل طل٪

غاٝ اث اإلاىهىم ٖلحها في  ،حٗتٝر ل٩ل شخو جاب٘ لىالًتها ال٣ًاثُت ،ألَا بالخ٣ى١ والخٍغ

غا3ٝالاجٟا٢ُت ى ما ًىضر بإن هُت الضو٫ ألَا ُٖاء ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ؤزغا اججهذ إل  ،. َو

ظا ما ًخطر  ،بهىعة ال لبـ ٞحها ،مباقغا ُّ خ٣ُ٣ت َو ض ألخ٩ام مً زال٫ الخإمل الج

، 4وص٣ُ٢ت في مٗٓمها، ل٩ي ج٩ىن ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ ،الاجٟا٢ُت، التي حٗض ٧اُٞت بظاتها

ى ما  جٟا٢ُت ألاوعوبُت التي ٢الذ بإن ؤخ٩ام الا ،ؤ٦ضجه اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿانَو

ًد٤ لؤلٞغاص الاخخجاط بها ؤمام اإلادا٦م  ،وبالخالي ،٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ ،لخ٣ى١ ؤلاوؿان

غاٝ  .5الضازلُت للضو٫ ألَا

ٖلى الٗهض اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان، في حٗل٣ُها  ،ولم جسغط ًٖ َظا ؤًًا

 ،خ٣ى١ اإلاٗتٝر بها بمىظب الٗهضبإن الخمخ٘ بال ،ب٣ىلها ،الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

ل ٖلى هدى ٞٗا٫ مً ٢ِبل الؿلُت ال٣ًاثُت بُغ١ ٖضًضة مسخلٟت، بما في  َٟ ٨ ًُ ًم٨ً ؤن 

 .6طل٪ الخُب٤ُ اإلاباقغ للٗهض

                                                           
 .20عبد العزيز سرحاف، قواعد القانوف الدكرل يف أحكاـ احملاكم كما جرل عليو العمل يف مصر، اؼبرجع السابق، ص - 1
لك مازاؿ الغموض يسود مسألة التطبيق اؼبباشر عند كثَت من الفقهاء كدل يتفقوا على معايَت معينة يف ىذا اعبانب. كرغم ذ- 2

 ..Arne Vandaele et Erik Claes, O.p, cit. p 11راجع يف ذلك: 
السامية لكل شخص خاضع جاء يف اؼبادة األكذل من االتفاقية األكركبية غبقوؽ االنساف بأنو "تعًتؼ األطراؼ اؼبتعاقدة - 3

 لواليتها القضائية باغبقوؽ كاغبريات اؼبعرفة يف القسم األكؿ من ىذه االتفاقية".
 .543ك 542سابق، ص الرجع اؼبىيلُت تورار، - 4

-Arne Vandaele et Erik Claes, O.p, cit. 17 et 18. 
5
 Mactar KAMARA, O.p, cit, p 131. 

 .15، مرجع سابق، فقرة 31، التعليق العاـ رقم اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف- 6
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 الفشع الثاوي

 ؼشوه الخىبُم اإلاباؼش ألخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان

جي ًغج٨ؼ ٖلى ه٣اٍ الخُب٤ُ اإلاباقغ ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت مً ٢ بل ال٣ًاء الَى

وؤن ج٩ىن ٢ض  ،ؤؾاؾُت، هي ٢بى٫ الضولت الالتزام باالجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

ضم اقتراٍ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ؤي جضبحر جىُٟظي  ؤصعظتها في هٓامها ال٣اهىوي الضازلي )ؤوال(، ٖو

ؤو التزاماث  ،شخاممؿب٤ )زاهُا(، ووظىب جغجِب ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُت خ٣ى٢ا لهالر ألا

 ٖلى ٖاج٣هم )زالشا(. 

  أوال: كبىل الذولت باالجفاكُت الذولُت لحلىق ؤلاوعان

بال بٗض  ،ال ًم٨ً ؤن هخ٩لم ًٖ الخُب٤ُ اإلاباقغ ألي اجٟا٢ُت صولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

٤ الخهض٤ً ،٢بى٫ الضولت بها عؾمُا ؤم الاهًمام. ٟٞي الضو٫ التي جدبجى  ،ؾىاء ًٖ ٍَغ

ت و  خضة ال٣اهىهحن الضولي والضازلي، ٞةن الضولت بٗض جهض٣ًها ٖلى الاجٟا٢ُت ؤو هٍٓغ

ا لى عؤؾها الجهاػ ال٣ًاجي، ختى  ،اهًمامها بلحها ج٣ىم بيكَغ لخٗلم بها ؤظهؼتها الضازلُت ٖو

جي بٗض طل٪ الاؾدىاص  ؿخُُ٘ َظا ال٣اض ي الَى جهبذ ظؼءا مً الىٓام ال٣اهىوي الضازلي َو

ت زىاثُت بلحها وجُب٣ُها ٖلى  الجزاٖاث اإلاُغوخت ٖلُه. ؤما باليؿبت للضو٫ التي جإزظ بىٍٓغ

َى ؤن الاجٟا٢ُت ال جهبذ ظؼءا مً الىٓام ال٣اهىوي الضازلي  ،ال٣اهىهحن، ٞال٣اٖضة اإلاخبٗت

لها بم٣خط ى ٖمل زام بلى ٢اهىن صازلي. ومً زمت، ٞةن الخُب٤ُ اإلاباقغ  بال  بٗض جدٍى

ت وخضة ال٣اهىهحنألخ٩ام الاجٟا٢ُت ًسو الضو٫ ا  . 1لتي جدبجى هٍٓغ

، ٞةن ٢بى٫ للضولت لالجٟا٢ُت ؤمغ ؤولي وؤؾاس ي، وطل٪ ختى جإزظ الاجٟا٢ُت ٖلُهو 

وجهبذ مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي التي ًخٗحن ٖلى  ،م٩اهتها يمً الىٓام ال٣اهىوي للضولت

جي الغظٕى بلحها البض مً  ،لُه. ل٨ًوالاؾدىاص ٖلحها في الجزاٖاث اإلاُغوخت ٖ ،ال٣اض ي الَى

بظغاء ٢اهىوي َى ؤهه  ،لل٣بى٫ ألاو٫ اإلاٗجى الخإ٦ُض بإن ٢بى٫ الضولت باالجٟا٢ُت له مٗىُان. 

ى الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت ؤو الاهًمام بلحها ٦ما  ق٨لي ًٟترى مً الضولت ال٣ُام به، َو

خ٣ُ٣ُت  ٞهى ؾُاس ي ًخٗل٤ بةعاصة ؾُاؾُت ،ل٣بى٫ اإلاٗجى الشاوي ل. ؤما ُٞما ؾب٤ؤقغها 

غة لضي  بااللتزام بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان التي ًجب ؤن ج٩ىن مخٞى

 الُب٣ت الؿُاؾُت التي جضًغ قإن الضولت. 

                                                           
1
 كما بعدىا. 162مرجع سابق، ص  عزت سعد الدين الربعي، - 
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٢ض ال ٠ًًُ قِئا بن لم ٨ًً الىٓام الؿُاس ي اإلاىظىص في  ،ألن ال٣بى٫ الك٨لي

امً بمبضؤ ؾُاصة ال٣اهىن  ٦ما ٖبرث ًٖ طل٪ صًباظت الضولت، في الضولت هٓاما صًم٣غاَُا ٍو

، وال٣ٟغة الشاهُت 2، وال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة الؿاصؾت1الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

. باإلياٞت بلى ما ظاء في صًباظت الاجٟا٢ُت 3مً الاجٟا٢ُت هٟؿها 11، و10، 9، 8مً اإلاىاص 

٨ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  . 5هٟؿهامً الاجٟا٢ُت  22مً اإلااصة  2وال٣ٟغة  4ألامٍغ

جي ،بن وظىص هٓام ؾُاس ي صًم٣غاَي ُُٗه خهاهت في  ،ٌٗؼػ مغ٦ؼ ال٣اض ي الَى َو

الخٗامل م٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن بهٟت ٖامت، وجل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان بهٟت زانت، 

ا لالجٟا٢ُت بط  ظا ما طَبذ بلُه اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بمىاؾبت جٟؿحَر َو
                                                           

كذبديدا لتأكيد إدياهنا العميق هبذه اغبريات األساسية اليت تعد أساس العدالة كالسالـ يف العادل، كأف أفضل ما تصاف بو، "...  - 1
 ...".من ناحية أخرل، فهم مشًتؾ يرعى حقوؽ اإلنساف اليت ترتكز تلك اغبريات عليهامن ناحية، دديقراطية سياسية فعالة، ك 

لكل شخص ػ عند الفصل يف حقوقو اؼبدنية كالتزاماتو، أك يف اهتاـ من االتفاقية تنص على أنو " 6اؼبادة الفقرة األكذل من  - 2
 .ماـ ؿبكمة مستقلة غَت منحازة مشكلة طبقان للقانوفجنائي موجو إليو ػ اغبق يف مرافعة علنية عادلة خالؿ مدة معقولة أ

كيصدر اغبكم علنيان. كجيوز منع الصحفيُت كاعبمهور من حضور كل اعبلسات أك بعضها حسب مقتضيات النظاـ العاـ أك 
 .."اآلداب أك األمن القومي يف ؾبتمع دديقراطي.

أف تتعرض ؼبمارسة ىذا اغبق إال كفقان للقانوف كدبا سبليو الضركرة  ال جيوز للسلطة العامة -2 على " 8من اؼبادة  2تنص الفقرة - 3
يف ؾبتمع دديقراطي لصاحل األمن القومي كسالمة اعبمهور أك الرخاء االقتصادم للمجتمع، أك حفظ النظاـ كمنع اعبردية، أك ضباية 

زبضع حرية اإلنساف  -2على أنو "...  9ادة من اؼب 2الصحة العامة كاآلداب، أك ضباية حقوؽ اآلخرين كحرياهتم". كتنص الفقرة 
يف إعالف ديانتو أك عقيدتو فقط للقيود احملددة يف القانوف كاليت تكوف ضركرية يف ؾبتمع دديقراطي لصاحل أمن اعبمهور كضباية 

ىذه  -2... على أنو " 10من اؼبادة  2النظاـ العاـ كالصحة كاآلداب أك غبماية حقوؽ اآلخرين كحرياهتم". كتنص الفقرة 
اغبريات تتضمن كاجبات كمسؤكليات. لذا جيوز إخضاعها لشكليات إجرائية، كشركط، كقيود، كعقوبات ؿبددة يف القانوف 
حسبما تقتضيو الضركرة يف ؾبتمع دديقراطي، لصاحل األمن القومي، كسالمة األراضي، كأمن اعبماىَت كحفظ النظاـ كمنع اعبردية، 

من  2حًتاـ حقوؽ اآلخرين، كمنع إفشاء األسرار، أك تدعيم السلطة كحياد القضاء". كتنص الفقرة كضباية الصحة كاآلداب، كا
ال زبضع فبارسة ىذه اغبقوؽ لقيود أخرل غَت تلك احملددة يف القانوف حسبما تقتضيو الضركرة يف ؾبتمع  -2 على أنو " 11اؼبادة 

النظاـ كمنع اعبردية كضباية الصحة كاآلداب، أك ضباية حقوؽ اآلخرين دديقراطي لصاحل األمن القومي، كسالمة اعبماىَت، كحفظ 
كحرياهتم. كال سبنع ىذه اؼبادة من فرض قيود قانونية على فبارسة رجاؿ القوات اؼبسلحة أك الشرطة أك اإلدارة يف الدكلة ؽبذه 

 اغبقوؽ". 
4
إذ تؤكد من جديد عزمها على أف تعزز يف ىذه  ه االتفاقية،إف الدكؿ األمريكية اؼبوقعة على ىذ"جاء يف ديباجة االتفاقية على - 

القارة، كيف إطار اؼبؤسسات الدديقراطية نظامان من اغبرية الشخصية كالعدالة االجتماعية مبنيان على احًتاـ حقوؽ اإلنساف 
 ..". األساسية.

5
 أجل من دديقراطي ؾبتمع يف منو البد الذم لقدركبا قانوف دبوجب إال أعاله اؼبذكورة اغبقوؽ فبارسة تقييد جيوز ال -3 "...- 
 أك اآلخرين حقوؽ أك العامة الصحة أك العامة األخالؽ أك العاـ النظاـ أك العامة السالمة أك القومي األمن ضباية أك اعبردية منع

 .."..حرياهتم
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َى جظ٦حر  ،ن" مبضؤ ؤؾاؾُا مغقضا لها، وبإن وعوصٍ في الاجٟا٢ُتّٖضث "مبضؤ ؾُاصة ال٣اهى 

 . 1ولِـ مجغص بقاعة ٖابغة ٣ِٞ ،بإَمُخه

 انًجض والالتزام بها ،خ٣ى١ ؤلاوؿاناالجٟا٢ُاث الضولُت لٟٗلي بال٣بى٫ البطن، ٞةن 

وفي ْل ؾُاصة مبضؤ ال٣اهىن، ما ٖضا طل٪، مً  ،الخ٣ُ٣ي في ْل هٓام صًم٣غاَي مام٩اجه

جي جُٟٗل ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ا لهٗىبت بم٩ان ٖلى ال٣اض ي الَى

في ُٚاب هٓام صًم٣غاَي ًامً خ٣ُ٣ت بد٣ى١  ،٣ها ٖلى الجزاٖاث اإلاُغوخت ٖلُهوجُبُ

، وفي ُٚاب خ٣ُ٣ي الؾخ٣ال٫ ال٣ًاء وؾُاصة مبضؤ ال٣اهىن، ختى ولى التزمذ 2ؤلاوؿان

 ،ؾىي التزاما ق٩لُا ،طل٪ؤن ٩ًىن لخ٣ى١ ؤلاوؿان؛ ٞما ٌٗضو الضولت باالجٟا٢ُاث الضولُت 

 ؤ٦ثر مىه للمجخم٘ الضازلي. ،مىظه لالؾتهال٥ الخاعجي

 غذم خاحت أخيام الاجفاكُت الذولُت لخذابحر معبلت زاهُا:

ت ما بطا ٧اهذ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٢ابلت للخُب٤ُ  بن مٗٞغ

ٌٗٝغ ال٣اض ي َل   ،ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُت هٟؿها، بٗض ٢غاءتهاهجضٍ في  ،اإلاباقغ ؤم ال

م ؤن مؿإلت  ؤم ال، ،ج٨مل الى٣و اإلاىظىص ٞحها ،جدخاط بلى جضابحر جىُٟظًت مؿب٣ت ٚع

ت جسخل٠ مً ٢اى بلى آزغ، ومً مد٨مت بلى ؤزغي.  ،الخُب٤ُ اإلاباقغ هي مؿإلت ج٣ضًٍغ

ُٗت ال٪ الخضابحر الضازلُت ؾىاء ٧ٗجي جٞهي ح ،لخضابحر الخىُٟظًت اإلاؿب٣توباليؿبت ل هذ حكَغ

ت مؤم جىُٓمُت ؤ وطل٪ ختى جهبذ ألاخ٩ام الىاعصة في الاجٟا٢ُت الضولُت ٢ابلت  ،3بصاٍع

 .4للخُب٤ُ بظاتها

ال ًسو ٣ِٞ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت، بل  ،والخُب٤ُ اإلاباقغ لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت

والٗاصًت. ومً زمت، ٞةن الخضابحر  ًسو ختى ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضازلُت الضؾخىعٍت

                                                           
1
- Arrêt  GOLDER C. Royaume-Uni Paragraphe 34.  https://hudoc.echr.coe.int.  

 
قباد الربعي، العدالة احملتقرة، عدـ تنفيذ اغبكومة ألحكاـ القضاء ...الدكافع كالنتائج، سلسلة من مقاالت يف كتاب القضاة - 2

 كما بعدىا. 220كاإلصالح السياسي، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، دكف ظبة نشر، القاىرة، ص 
3
 -Dans ce sens le conseil d’Etat belge n’a pas reconnu l’effet direct pour les dispositions du traité de 

droits de l’enfant de 1989, en déclarant  qu’“En l’absence de mesure  interne complémentaire, les 

articles n’ont pas l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers dans ces derniers 

pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles ». Cité par 

Arne Vandaele et Erik Claes, O.p, cit. p 18.     
4
 - Olga BENES, Olga BENES,  O.p,cit. 

https://hudoc.echr.coe.int/
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ت ٣ها هدى الخُب٤ُ  ،الخىُٟظًت اإلاؿب٣ت جهبذ يغوٍع ختى ججض جل٪ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت ٍَغ

ت ،ؾىاء مً ٢بل الهُئاث ال٣ًاثُت  . 1ؤم مً ٢بل اإلاهالر ؤلاصاٍع

والخُب٤ُ اإلاباقغ ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان ًسو الضو٫ التي 

. بال ؤن َظا ألاؾلىب اإلاخب٘ مً ٢بل بٌٗ الضو٫ ، ٦ما ٢ضمىا ؾاب٣اال٣اهىهحنجإزظ بىخضة 

ٌكتٍر لخُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ٖمال زانا باإلاٗاَضة الضولُت مدل الخهض٤ً، ٖاصة ما 

ضة الغؾمُت للضولت، اؾدىاصا بلى ؤن ٣ٖض  ٩ًىن َظا الٗمل َى وكغ َظٍ اإلاٗاَضة في الجٍغ

وختى م٘ بظاػة مً البرإلاان ؤمغ ال ٨ًٟي  ،ٓغ ال٣اهىن الضوليفي ه ،اإلاٗاَضة بهىعة صخُدت

 .  2في ال٣اهىن الضازلي بال بهىعة اؾخصىاثُت ،لخُب٣ُها

ت زىاثُت ال٣اهىهحن ال ًجىػ ؤهه  ،ٞال٣اٖضة ٖىضَم ،ؤما باليؿبت للضو٫ التي جدبجى هٍٓغ

ىُت جُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت لها بلى ٢اهىن  ،للمدا٦م الَى جيبال بٗض جدٍى ختى ولى ٧اهذ  ،َو

 .3ال جدخاط بلى جضابحر صازلُت مؿب٣تو  ،٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغؤخ٩ام الاجٟا٢ُت 

وما ًيخج ًٖ َظا الىي٘، ؤي في ْل زىاثُت ال٣اهىهحن، واإلاخب٘ في صو٫ ٧اإلامل٨ت 

ا حَر ض، الجروٍج واٌؿلىضا، ٚو ، ؤن َظٍ مً الضو٫ ألازغي  اإلاخدضة، بًغلىضا، الضاهماع٥، الؿٍى

ل  ،ضو٫ ال جداو٫ ؤن جً٘ ٢ىاهُجها الضازلُت في جىاؾ٤ م٘ ٢اهىن الاجٟا٢ُت بم٣ضاع جدٍى

 .4الاجٟا٢ُت بلى مهضع مباقغ لل٣اهىن الضازلي

  ئوؽاء خلىق أو جشجِب التزاماثغلى أخيام الاجفاكُت  ىفُق: جزالثا

ٖلى  ؤو التزاماث ،البض ؤن ًغجب الخ٨م الاجٟاقي ؤو ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت خ٣ى٢ا لؤلٞغاص

. ومٗغوٝ ؤن الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ 5ختى ٩ًىن ٢ابال للخُب٤ُ اإلاباقغ ،ٖاج٣هم

                                                           
1
 - Olga BENES, Olga BENES,  O.p,cit.  

 .166سابق، ص الرجع اؼبعزت سعد الدين الربعي، - 2
 .163ص  اؼبرجع نفسو،  - 3
 .560ك 559عبد العزيز قادرم، األداة يف القانوف الدكرل العاـ، اؼبصادر، مرجع سابق، ص    
4
 .164ك 163 سابق، صالرجع ؼبا ،اإلقليمي الدكرل التنظيم ظل يف االنساف حقوؽ ضبايةعزت سعد الدين الربعي، - 

5
 -« les juridictions belges se sont depuis longtemps déclarées compétentes pour décider que des traités 

affectent directement les droits et obligations des individus et les appliquer aux litiges dont elles 

étaient saisies. Elles n’ont à cet égard pas attendu l’avis de la cour permanente de justice internationale 

du 3 mars 1928 dans l’affaire du statut des fonctionnaires de la ville de Dantzing, ni les 

développements de la jurisprudence de la Cour de justice ». Cité Hervé BRIBOSIA, op.cit, p 44.   

-Arne Vandaele et Erik Claes, O.p, cit. p 18 et 19.    
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اجه هي خماًت خ٣ى١ الاوؿان ،الهضٝ والٛاًت مجها ،الاوؿان ، وبالخالي، زلى الخ٨م ؤو وخٍغ

 . 1ًبٗض ٖجها ٢ابلُتها للخُب٤ُ اإلاباقغ ،ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت مً َظٍ الٛاًت ؤو الهضٝ

بلى َظٍ اإلاؿإلت و٢الذ بإن وايعي  ،٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ الاوؿانو٢ض ؤقاعث اإلاد

اث الىاعصة في ال٣ؿم ألاو٫ مجها  ،الاجٟا٢ُت ٢ض ٢هضوا بىيىح ؤن ج٩ىن الخ٣ى١ والخٍغ

 . 2ىت مباقغة ل٩ل شخو زاي٘ الزخهام الضو٫ اإلاخٗا٢ضةماّم 

لىالًت  ؤن جُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ٖلى ألاشخام الخايٗحن ،ما ٌؿخٟاص مً طل٪

ىُت، ًسً٘ للؿلُاث ،الضولت الُٝغ ٣٘ ٖلى الخ٩ىماث  الخ٩ىمُت وزانت اإلادا٦م الَى ٍو

مؿاولُت يمان طل٪. ٞال ٨ًٟي ال٣ى٫ بإن الضولت ٢ض َب٣ذ الاجٟا٢ُت في هٓامها ال٣اهىوي، 

ؤن ج٩ىن نض٢ذ ٖلى الاجٟا٢ُت ووكغتها، بل ًخٗحن ؤن ٩ًىن الخُب٤ُ اإلاباقغ ألخ٩ام 

 .3ىاالاجٟا٢ُت مم٨

م٨ً ال٣ى٫  الخُب٤ُ اإلاباقغ ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت ؤو٫ بقاعة بلى مهُلر ن ب ،ٍو

عؤحها الاؾدكاعي بمىاؾبت ، لها في اظتهاصمد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت  ٧ان مً ٢بل٢ض 

ىٜ"  1928ماعؽ  3اإلااعر في  15ع٢م  " ؤًً نغخذ  Dantzingخى٫ نالخُت مدا٦م "صاهٍؼ

غاٝ اإلاخٗا٢ضة ًم٨ً ؤن ًيص بإن "مىيٕى الاجٟ خ٣ى٢ا والتزاماث  ئا٢ُت اإلابرمت بحن ألَا

ىُت  . 4"لؤلٞغاص" وج٩ىن ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ مً ٢بل اإلادا٦م الَى

ظا الغؤي الاؾدكاعي للمد٨مت ٠ للخُب٤ُ اإلاباقغ  ،ٌٗخبٍر ٦شحرون ،َو بإهه حٍٗغ

للخ٣ى١ التي  ئا٢ُت بطا ٧ان ميكؤي ؤن مىيٕى الاجٟا لؤلخ٩ام الاجٟا٢ُت في ال٣اهىن الضازلي.

ىُتٞةهه جسو ألاٞغاص   . ٢5ابل للخُب٤ُ اإلاباقغ مً ٢بل اإلادا٦م الَى

مً ٢بل اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ الاوؿان، ب٣ىلها  ،و٢ض جم جإ٦ُض ال٨ٟغة هٟؿها

جي ًخىظب ٖلُه بَما٫ ٢اٖضة ٢اهىهُت صازلُت بطا َلب مىه طل٪ مً ٢بل  بإن ال٣اض ي الَى

                                                           
1
 -Arne Vandaele et Erik Claes, O.p,cit. p 12. 

جاء يف اؼبادة األكذل من االتفاقية األكركبية غبقوؽ االنساف على أنو "تعًتؼ األطراؼ اؼبتعاقدة السامية لكل شخص خاضع - 2
 قوؽ كاغبريات اؼبعرفة يف القسم األكؿ من ىذه االتفاقية".لواليتها القضائية باغب

 .172عزت سعد الدين الربعي، ضباية حقوؽ االنساف يف ظل التنظيم الدكرل اإلقليمي، اؼبرجع السابق، ص - 3
4
- Hervé BRIBOSIA, O.p.cit, p 48.  

Olga BENES, Olga BENES,  op.cit. 
5
 - Mactar KAMARA, O.p, cit, p  140 . 
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اص بطا ٧اهذ َظٍ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت الضازلُت جخٗاعى م٘ ٢اٖضة ٢اهىهُت اجٟا٢ُت ؤخض ألاٞغ 

 .            1مخٗل٣ت بال٣اهىن الجماعي

 لثالفشع الثا

جمُحز الخىبُم اإلاباؼش غً الىفار الفىسي لالجفاكُاث الذولُت لحلىق      

 ؤلاوعان

( ًٖ الخىُٟظ الٟىعي، مً ًم٨ً ؤن هٟغ١ بحن الخُب٤ُ اإلاباقغ )ؤو الخُب٤ُ الخل٣اجي

 للىٟاط الٟىعي. ٢ابلت زال٫ ال٣اٖضة الضولُت هٟؿها، َل هي ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ، ؤم ؤجها 

م٨ً ؤن هىضر طل٪  ،مً الضؾخىع الٟغوس ي 55مً زال٫ ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ،ٍو

٣ا لل٣ابالتي ج٣ى٫  هىن، ٩ًىن ن "اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث اإلاهاص١ ٖلحها ؤو اإلاىا٤ٞ ٖلحها ٞو

ا ؾلُت ؤٖلى مً جل٪ اإلا٣غعة لل٣ىاهحن، وطل٪ بكٍغ جُب٤ُ الُٝغ آلازغ  لها مىظ وكَغ

 للمٗاَضة ؤو الاجٟا١".

ٞةن بمجغص مهاص٢ت ٞغوؿا ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت طاث  ،ٞبم٣خط ى َظٍ اإلااصة

ضة الغؾمُت ،الهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان ا في الجٍغ ا الاجٟا٢ُاث ظؼءؤخ٩ام َظٍ جهبذ  ،ووكَغ

 وجهبذ ملؼمت لل٩ل.  ،مً الىٓام ال٣اهىوي الٟغوس ي

لِـ مٗىاٍ ؤجها ؤنبدذ ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ مً ٢بل  ،ول٨ً هٟاطَا الٟىعي

جي ، ٞاألمغ ٌؿخضعي ٞدو ههىم تمؿب٣ تبحر جىُٟظًاصون خاظت بلى جض ،ال٣اض ي الَى

جي، ختى ًدضص ما بطا ٧اهذ َظٍ الاجٟا٢ ُت ٢ابلت للخُب٤ُ الاجٟا٢ُت مً ٢بل ال٣اض ي الَى

جٟغى "جدضًض  ،مشال ،/ؤ مً اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل40/3اإلاباقغ ؤم ال، ٞةطا ٧اهذ اإلااصة 

ٟا٫ لِـ لضحهم ألاَلُت الهتها٥ ٢اهىن ال٣ٗىباث". ٞهل ٨ًٟي  ؾً صهُا ًٟترى صوجها ؤن ألَا

جي الٟغوس ي  ،مجغص جهض٤ً الضولت ٖلى الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل ،ال٣اض ي الَى

ضة الغؾمُت ا في الجٍغ  لخهبذ ظؼءا مً الىٓام ال٣اهىوي الٟغوس ي لخُب٣ُها؟ ،ووكَغ

 ،بٗض ؤن نض٢ذ ٖلحها ،في الخ٣ُ٣ت، َظٍ الاجٟا٢ُت الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الُٟل

ضة الغؾمُتٞغوؿا  ا، ل٨ً ،ووكغتها في الجٍغ ش وكَغ  ،٣ً٘ ٖلحها واظب جىُٟظَا ٞىعا مً جاٍع

لً ٩ًىن ٢ابال للخُب٤ُ  ،ُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل بدالخه جل٪الخ٨م الىاعص في الاجٟا٢

                                                           
1
 - Olga BENES,  O.p.cit. 
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دضص الؿً الضهُا للمؿاولُت  اإلاباقغ باليؿبت للمدا٦م الٟغوؿُت، ما لم ًخضزل اإلاكٕغ ٍو

م مً ؤن الخ٨م الىاعص ُٞه ،الجىاثُت  .1باث هاٞظا في الىٓام ال٣اهىوي الٟغوس ي ،بالٚغ

افي ٢غا ،وفي ٢ًُت إلاد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت   Arrêt de principe"في مبضؤ زىهىن  ،َع

thonon  " ل ؤ 21لُىم ٟغى ً ،، ط٦غث بإن مهُلر الخُب٤ُ اإلاباقغ في الاجٟا٢ُت1983بٍغ

دتج٩ىن بإن  ،التزاماالضولت ٖلى  ٣ت ٧املت ونٍغ غاٝ ألازغي  ،ٖبرث بٍُغ  ،هي والضو٫ ألَا

 ٣ٞ3ض اؾخيخجذ بإن اإلااصة  التزاماث ٖلى ٖاج٣هم. ومً زمت،عجبذ ؤو  ،خ٣ى٢األاٞغاص بمىذ 

 .  2مً اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل ٚحر واضخخحن ٦ٟاًت لخُب٣ُهما مباقغة 2، و٣ٞ1غة 

ن اجهما مهُلخب، بل 3بطن، ٞةن الخُب٤ُ اإلاباقغ لِـ مٗىاٍ الخىُٟظ الٟىعي

واإلاًمىن ٦ما قغخىا ؾاب٣ا. واإلاالخٔ في َظا الؿُا١ ؤن الٗضًض مً  ،ًسخلٟان في اإلاٗجى

مىه  91في اإلااصة  1997الخضًشت ٢ض اهخبهذ لهظٍ اإلاؿإلت. ٞالضؾخىع البىلىضي لٗام  الضؾاجحر 

ضة البىلىهُت ،هو ٖلى ؤن الاجٟا١ الضولي اإلاهاص١ ٖلُه ًهبذ يمً  ،بٗض بنضاٍع في الجٍغ

٨دؿب نٟت الؿمى ٖلى ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ألازغي ٖىض  ،الىٓام ال٣اهىوي الضازلي ٍو

خمخ٘ بالخُب٤ُ  .4اإلاباقغ الخٗغى ٍو

دت بحن الخىُٟظ الٟىعي  ،بل ؤ٦ثر مً طل٪ ؤن الضؾخىع البىلىضي ًٟغ١ بهىعة نٍغ

باإلياٞت بلى جىهُهه ٖلى ٖضة ؤقُاء جسو ال٣ىاٖض  ،والخُب٤ُ اإلاباقغ ألخ٩ام الاجٟا٢ُت

 ،بصزا٫ الىهىم ال٣اهىهُت الضولُت في الىٓام ال٣اهىوي الضازلي هي،ال٣اهىهُت الضولُت. و 

نٟت الؿمى ٖلى ال٣ىاهحن الضازلُت في الخىإػ ُٞما بُجها، م٘ جمخٗها بهٟت  وا٦دؿابها

 الخُب٤ُ اإلاباقغ.

                                                           
 كما بعدىا. 47ىيلُت تورار، مرجع سابق، ص  - 1
 .50ؿبمد خليل اؼبوسى، تطبيق االتفاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف يف القضاء األردين، ص    
تفاقية من اال 30األثر اؼبباشر لنص اؼبادة  ،1999مارس  31بتاريخ  ،كيف قضية أخرل رفضت ؿبكمة االستئناؼ الفرنسية  

من اتفاقية حقوؽ  3رفض األثر اؼبباشر لنص اؼبادة الذم بالنسبة هجملس الدكلة البلجيكي  ،كاألمر نفسو الدكلية غبقوؽ الطفل.
  :           أنظر يف ذلك  الطفل، كهجمموع االحكاـ الواردة يف ىذه االتفاقية.

 Arne Vandaele et Erik Claes, O.p, cit . p 11      
2
- idem, p 6. 

3
 - Michel Filiga SAWADOGO, Communication internationale sur le sous thème : « le juge national et 

le droit communautaire ». Op. cit, pp 83 et ss. 
4
 - l’art 91 de la constitution Polonaise du 2 Avril 1997, prévoit qu’ « après promulgation dans le 

journal des lois de la république de Pologne, un accord international, est directement applicable et 

prime en cas de conflit avec les lois ». http :www.trybunal.gov.pl/akty/tlumaczenia/fr.htm 

consulté :12/12/2018. 



 

160 

ىا٥ مً الضؾاجحر مً طَب ؤبٗض مً طل٪، وخضصث ختى هٕى الاجٟا٢ُاث الضولُت  َو

الظي زو اجٟا٢ُاث خ٣ى١ ؤلاوؿان  ،التي جسً٘ للخُب٤ُ اإلاباقغ، ٧الضؾخىع الٟجزوٍلي

دت، خُض ظاء في اإلااصة الشالشت والٗكغ ب٣ابلُتها للخُب٤ُ اإلا ٖلى  ،مىهً ٍباقغ بهىعة نٍغ

ؤن "الاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث والٗهىص اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان اإلاهاص١ ٖلحها جُب٤ ٞىعا 

 . 1ومباقغة مً ٢بل اإلادا٦م وؤظهؼة الضولت اإلاسخلٟت"

ي جل٪ اإلاٗاَضاث ه ،ؤو الخُب٤ُ الخل٣اجي ،بطن، ٞةن اإلاٗاَضاث طاث الخُب٤ُ اإلاباقغ

لهالر ألاٞغاص ؤو ٖلحهم بك٩ل مباقغ، وال جدخاط بلى ؤي ق٩ل  ،التي جغجب خ٣ى٢ا والتزاماث

ُٗت ؤم الؿلُت الخىُٟظًت ؤ ،مً ؤق٩ا٫ الخضزل ا،  مؾىاء مً ٢بل الؿلُت الدكَغ ٚحَر

جي ٖلى َظا الىدى ٖلى الجزإ اإلاٗغوى ؤمامه ُب٣ها ال٣ًاء الَى  .2ٍو

م٨ً بإن ال٣ىاٖض الضولُت ال٣ابلت للخُب٤ُ  ،والبض مً ؤلاقاعة اإلاباقغ لِؿذ ٦شحرة، ٍو

ؤن هجض مً بحن الاجٟا٢ُاث الضولُت ال٣ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ 

ما ؤ٦ثر الاجٟا٢ُخ ن جشاعان حن اللخحؤلاوؿان والٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت باٖخباَع

ىُت ظا ما ؾمذ بىظىص اظتهاص مؿخ٣غ خى٫ َاب٘ الخُب٤ُ اإلاباقغ  ،ؤمام اإلادا٦م الَى َو

٣ٞض اٖتٝر مجلـ  ًخٗل٤ بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، ،همامج ألخ٩امهما، زانت وؤن ٧ل

الضولت الٟغوس ي في خاالث ٖضًضة بالخُب٤ُ اإلاباقغ إلاسخل٠ مىاص الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ 

 ،مً الاجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بالخُاة الخانت والٗاثلُتلماصة الشامىت ل ،اثهؾخصىم٘ اؤلاوؿان، 

 .3ٚحر ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ ،خؿبه ،ألجها

                                                           
1
 Article 23. "Les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l'homme souscrits et ratifiés par le 

Venezuela, ont supériorité constitutionnelle et prévalent dans l'ordre interne, dans la mesure où elles 

contiennent des normes sur leur application et l’exercice plus favorable à celles établies par la présente 

Constitution, et la loi de la République, et sont d'application immédiate et directe par les tribunaux et 

autres organes du Pouvoir Public ."  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://mjp.univ-perp.fr/constit/ve1999. 
consulté :12/12/2018. 

 . 185، ص 2015ديسمرب  21، العدد ؾبلة العلـو االجتماعيةأمينة رايس، اؼبعاىدة الدكلية أماـ القاضي اإلدارم، - 2
-« L’applicabilité directe d’une disposition communautaire signifié que les règles du droits 

communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d’une manière uniforme dans tous les 

Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité. Ainsi, ces 

dispositions sont une source immédiate de droits et d’obligation pour tous ceux qu’elles concernent, 

qu’ils s’agissent des Etats membres ou de particuliers qui sont parties  des rapports juridiques relevant 

du droit communautaire. Cet effet concerne également tout juge qui, saisi dans le cadre de sa 

compétence, a, en tant qu’organe d’un Etat membre, pour mission de protéger les droits conférés aux 

particuliers par le droit communautaire ». Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, points 14-16. 

https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/ , consulté le 15/12/2019, à 19 h.  
3
 . 542 سابق، صالرجع اؼبىيلُت تورار،  - 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://mjp.univ-perp.fr/constit/ve1999
https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/
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ما ًشبذ  ،٢ض خملذ في َُاتها ،ؤن الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،والخ٣ُ٣ت

مً زال٫ ما وعص في اإلااصة  اإلاٗجى،جُب٣ُها اإلاباقغ ألخ٩امها، وؤن بعاصة الضو٫ ؾاعث هدى َظا 

بإن الضو٫ حٗتٝر ل٩ل شخو جاب٘ لىالًتها ال٣ًاثُت بالخ٣ى١  ،التي ظاء ٞحها ،لى مجهاألاو 

اث    .اإلادضص في َظٍ الاجٟا٢ُتوالخٍغ

ؤن  مً اٖخبر  ،الضو٫ ألاوعوبُت لبٌٗٞةن الٗضًض مً ألاهٓمت ال٣اهىهُت  ،ومً زمت

ٞغاص الاخخجاط بها وبالخالي ًجىػ لؤل  ُت ٢ابلت بظاتها للخُب٤ُ اإلاباقغ،ؤخ٩ام الاجٟا٢مٗٓم 

جي   . 1ؤمام ال٣اض ي الَى

 بلج٩ُا ممشل عصؤما بسهىم ؤخ٩ام الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ٣ٞض 

غ بلج٩ُا ج٣ضًم بمىاؾبت ؤلاوؿان بد٣ى١  اإلاٗىُت اللجىت َغخخه ؾاا٫ ٖلى  الضوعي للخ٣ٍغ

 بإجها البلج٨ُُت ى٣ٌال مد٨مت ٞؿغتها التي 2-9 اإلااصة بسالٝ الٗهض ؤخ٩ام خى٫  الشاوي،

 الى٣ٌ مد٨مت ؤٖلىذ٣ٞض  الٗهض، مً 2-9 اإلااصة بلى باإلياٞت ه،بإه مباقغا، جُب٣ُا جُب٤

 ال التي الٗهض ؤخ٩ام بسهىم ؤما مباقغا، جُب٣ُا جُب٤ 17و ،2و1-14و ،2-9 اإلاىاص بإن

 في جهاجخًم التي الخ٣ى١  بصعاط ًخم لم ما خ٤، ؤي ألاٞغاص جمىذ ٞال مباقغا جُب٣ُا جُب٤

٘  .  2اإلادلي الدكَغ

ألخ٩ام الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت ٣ٞض اٖتٝر جلـ الضولت الٟغوس ي ؤما باليؿبت إلا

 BARQUEفي ٢ًُت "باع٥ ومال٩ي"  ،وطل٪ ،25و 14ن حلماصجلبالخُب٤ُ اإلاباقغ والؿُاؾُت 

et MELKI "3. ٨ُت ٨ُ ،ؤما باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ال حٗخبر  ،تٞةن الؿلُاث ألامٍغ

ال ًجىػ لؤلٞغاص بزاعة ؤخ٩ام  ،الاجٟا٢ُاث الضولُت مىظهت لؤلٞغاص، بل مىظهت للضو٫، وبالخالي

لُه، ٞةن مهاص٢ت الىالًاث  ٨ُت لخماًت خ٣ى٢هم، ٖو اإلاٗاَضاث الضولُت ؤمام اإلادا٦م ألامٍغ

٨ُت بإي التزام، ال ًلؼم اإلادا٦م  ،بدؿب ألانى٫ اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع  ،اإلاخدضة ألامٍغ

 .4َاإلاا ؤن ال٩ىوٛغؽ لم ًخضزل لىي٘ اإلاٗاَضة مىي٘ الخىُٟظ في ال٣اهىن الضازلي

٩ي ٖىض مهاص٢ ٖلى الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت  خهو٢ض ؤٖلً مجلـ الكُىر ألامٍغ

لِؿذ هاٞظة طاجُا، ؤي ؤن َظٍ ألاخ٩ام ٚحر ٢ابلت للخىُٟظ مً ( 27-1بإن اإلاىاص ) ،والؿُاؾُت

                                                           
 .169ك 168اؼبرجع السابق، ص  ،اإلقليمي الدكرل تنظيمال ظل يف االنساف حقوؽ ضبايةعزت سعد الدين الربعي، - 1

2
 U.N.Doc, GAOR, Suppl, N°. 40(A/47/40), paras, N°397-399. 

3
 .569 سابق، صالرجع اؼبىيلُت تورار،  - 
  .545، ص اؼبرجع نفسو-4
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جي وال ًم٨ً ؤن ج٩ىن لها آزاع ي ا٢بل ال٣اض  اٖخماص ال٩ىوٛغؽ ٢اهىها بال بٗض خ٣ُ٣ُت  لَى

٩ي لٗام  ،1ىُٟظًًٗها مىي٘ الخ م ؤن الضؾخىع ألامٍغ ًيخمي بلى وخضة ال٣اهىهحن،  1787ٚع

ؿخُٟض مجها  ،جُب٤ مباقغة ،التي حٗخبر بإن ألاخ٩ام الاجٟا٢ُت بمجغص الخهض٤ً ٖلحها َو

٨ُىن   .2اإلاىاَىىن ألامٍغ

٩ي ٨ـ مجلـ الكُىر ألامٍغ ٢ض اٖخبرث  ،ٞةن اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان ،ٖو

ل ٖلى هدى ٞٗا٫ مً ٢ِبل الؿلُت  ،بإن الخ٣ى١ اإلاٗتٝر بها في الٗهض َٟ ٨ ًُ ًم٨ً ؤن 

، وبظل٪، ٣ٞض 3ال٣ًاثُت بُغ١ ٖضًضة مسخلٟت، بما في طل٪ الخُب٤ُ اإلاباقغ ألخ٩امه

ذ للٗهض بُاب٘ الخُب٤ُ اإلابا  قغ ألخ٩امه.اٖتٞر

 ِّ ىا بحن ألاهٓمت ال٣اهىهُت للضو٫ في مؿإلت الخُب٤ُ اإلاباقغ ومً زمت، هغي ازخالٞا ب

ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ٞبِىما َىا٥ مً ًغي بإن ؤخ٩ام بٌٗ 

جىػ لؤلٞغاص الاخخجاط بها ؤمام اإلادا٦م  الاجٟا٢ُاث الضولُت ٢ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ ٍو

ىُت ٢ابلت للخُب٤ُ لِؿذ جغي بإن َظٍ ألاخ٩ام  ،هغي ه٣ٌُ طل٪ في ؤهٓمت ؤزغي  ،الَى

لىي٘ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت  ،بال بىاء ٖلى ٖمل ج٣ىم به الؿلُاث الضازلُت في الضولت ،اإلاباقغ

ىُت،مى  ىُحن و ؤن  ،ل٨ً الشابذ ي٘ الخُب٤ُ ؤمام اإلادا٦م الَى  همبإلااماَخمام ال٣ًاة الَى

لم  ، بهٟت زانت،وجل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان ،هٟت ٖامتب ،ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي

ٌٗض مدل ؤزظ وعص، اؾدىاصا بلى خ٣ُ٣ت ؤؾاؾُت هي ؤن الاَخمام بها َى ماقغ ٖلى جُىع 

ا     . الضولت ؤو جإزَغ

    

 

 

 

 

 

                                                           
 .545 ، صسابقالرجع اؼبىيلُت تورار،  - 1

Mactar KAMARA, O.p, cit, p 135. 
2
-Idem, p 134. 

، للجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف، طبيعة االلتزاـ القانوين العاـ اؼبفركض على الدكؿ األطراؼ يف العهد 31التعليق العاـ رقم  - 3
 .12/12/2018تاريخ االطالع:  umn.edu/arabic/hrc-gc24.htm: اؼبوقع على مينسوتا جامعة. 249، ص 15الفقرة 
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 اإلاىلب الثاوي  

 همارج غملُت لخىبُم أخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعان

 اء الىونيمً كبل اللم         
جي في جدضًض ألازغ اإلاباقغ ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت  ال ق٪ ؤن صوع ال٣ًاء الَى

ٌٗض صوعا خاؾما وؤؾاؾُا. و٢ض َىع ال٣ًاء مٗاًحٍر الخانت لخدضًض  ،لخ٣ى١ الاوؿان

  َاب٘ الخُب٤ُ اإلاباقغ للخ٨م الاجٟاقي اإلاشاع ؤمامه.

التي جىاٞغث الىماطط الخُب٣ُُت بٌٗ بالاؾخضال٫  ،و٢ض عؤًىا ؤهه مً ألاَمُت بم٩ان

جي أل جُب٤ُ خى٫  ،لضًىا خ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان ختى حُُٗىا ال٣ًاء الَى

ال٣ًاء ، ومً بُجها م٘ َظٍ الاجٟا٢ُاث َظا ال٣ًاءخى٫ ٦ُُٟت حٗامل ؤوضر عئٍت 

ىُت لبٌٗ الضو٫ الٗغبُت)الٟٕغ ألاو٫(، الجؼاثغي   .  ٟٕغ الشاوي()ال وبٌٗ اإلادا٦م الَى

 الفشع ألاول 

 جىبُم اللماء الجضائشي ألخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعان

ؤجها لِؿذ مدهىعة في ظهت  ،ؾىالخٔ مً زال٫ َظٍ الخُب٣ُاث ال٣ًاثُت

هبضؤَا باإلاجلـ الضؾخىعي )ؤوال(، زم ال٣ًاء الٗاصي  ٢ًاثُت واخضة، ؤو في اجٟا٢ُت مُٗىت،

َىا بهضص بخهاء ٧ل ألاخ٩ام التي اؾدىض بلحها  ىاؿولصاعي )زالشا(. )زاهُا(، ٞال٣ًاء ؤلا 

ألن َظا ال ًضزل يمً ال٣اض ي الجؼاثغي بلى الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، 

ب٣ضع ما خاولىا بُٖاء بٌٗ ألامشلت ٣ِٞ ًٖ مضي اَخمام ال٣اض ي الجؼاثغي بهظٍ صعاؾدىا، 

 ألاخ٩ام.

 ي الجضائشي أوال: احتهاداث اإلاجلغ الذظخىس 

ٌٗض  1989ؤٚؿُـ  20اإلااعر في  1ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ٢غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م 

ؤو٫ ٢غاع ٌكحر نغاخت بلى اجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿان. ٦ما ؤهه ؤؾـ ألمىع مهمت في مجا٫ 

 خ٣ى١ الاوؿان.

ا، جىضعط في ال٣اهىن  و٢ض نغح ال٣غاع بإن "ؤًت اجٟا٢ُت بٗض اإلاهاص٢ت ٖلحها ووكَغ

جي، مً الضؾخىع الجؼاثغي ؾلُت الؿمى ٖلى ال٣ىاهحن،  123وج٨دؿب بم٣خط ى اإلااصة  الَى
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٨ظا الكإن زانت باليؿبت بلى  وجسّى٫ ٧ل ظؼاثغي ؤن ًخظٕع بها ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت، َو

عمًان  19اإلااعر في  08-89اإلاهاص١ ٖلُه بال٣اهىن ع٢م  19661مُشا١ ألامم اإلاخدضة لؿىت 

ل ؾىت ؤٞ 25اإلاىا٤ٞ  1409ٖام  -89الظي اهًمذ الجؼاثغ بلُه بمغؾىم عثاس ي ٢م  1989ٍغ

٣ي لخ٣ى١ 1989ماًى ؾىت  16اإلاىا٤ٞ  1409قىا٫ ٖام  11اإلااعر في  67 ، واإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

ظماصي الشاهُت ٖام  4اإلااعر في  37-87الاوؿان والكٗىب، اإلاهاص١ ٖلُه باإلاغؾىم ع٢م 

دا ٧ل جمُحز ، ٞةن َظٍ ألا 1987ٞبراًغ ؾىت  3اإلاىا٤ٞ  1407 صواث ال٣اهىهُت جمى٘ مىٗا نٍغ

ه"  .2مهما ٧ان هٖى

دت  ،ال لبـ ٞحها بإن الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان ،وهي بقاعة نٍغ

ا ٘ ،بٗض الخهض٤ً ٖلحها ووكَغ جي وجهبذ ؤؾمى مً الدكَغ  ،وبالخالي ،جىضعط في ال٣اهىن الَى

جي الجؼاثٍغ حٗض ؤؾاؾا ٢اهىهُا ًخٗحن الغظٕى بلُه مً ٖاث التي اجز في ال حن٢بل ال٣اض ي الَى

ا.  ا الخهىم ؤم لم ًثَر بإن  ،٦ما ًدبحن لىا مً زال٫ َظا ال٣غاعًخىلى البض ٞحها، ؾىاء ؤزاَع

ت وخضة ال٣اهىهحن الضولي والضازلي، ٞبمجغص الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت  الجؼاثغ جبيذ هٍٓغ

ا جي ملؼم ،الضولُت ووكَغ ألجها  ،٣ُها ٖلى الجزاٖاث اإلاُغوخت ٖلُهخُبب اًهبذ ال٣ًاء الَى

بىاء ٖلى  ،ؤنبدذ يمً الىٓام ال٣اهىوي الضازلي الظي ًىظب ٖلى ال٣اض ي الاؾدىاص ٖلُه

 مبضؤ اإلاكغوُٖت.

ألخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان مً زاهُا: الخىبُم اإلاباؼش 

 للماء الػادياكبل 

 ؤلاغالن الػاإلاي لحلىق الاوعان-أ

ش  ،َغخذ ٖلى مؿخىي مد٨مت ٢ؿىُُىت 3في ٢ًُت        ، جخٗل٤ 14/09/2010بخاٍع

ٟت  ،)ب.٫( جي الجؼاثغي، مخدهلت ٖلى قهاصة اإلااظؿخحر جسهو بىى٥ مْى بالبى٪ الَى

 
ُ
مً ؤظل "التربو  ،عؾلذ بلى الٗانمت مً ٢بل البى٪ الظي حٗمل ُٞهبؾالمُت، و٢ض ؤ

جي"، خُض الخ٣ذ بؼمالء لها ٌٗملىن   ؤزىاء جغبههافي البى٪ هٟؿه في ٞغوٕ ؤزغي، و الخ٩ٍى

ًذ َلبه.   ج٣ضم ػمُل لها ٌٗمل مٗها لخُبتها، ل٨جها ٞع

                                                           
 .1966العهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية لعاـ ، ، دبيثاؽ األمم اؼبتحدةاؼبقصود ىنا- 1
سامية بوركبة، االجتهاد القضائي يف تطبيق معايَت حقوؽ االنساف يف ؿباكم عربية، اعبزائر، العراؽ، األردف، اؼبغرب، تونس،  - 2

 .112ك 111فلسطُت، الصادر عن معهد راؤكؿ كالينربغ، السويد، دكف سنة النشر، ص 
 . 132إذل  129، ص فسواؼبرجع ن - 3
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ا، خُض ٢ام بؿغ٢ت َاجٟها الى٣ا٫        وبٗض طل٪، بضؤ ٣ًىم بالخدغف بها واؾخٟؼاَػ

ها وخضثهم بإن  وبُٖاء ع٢م َاجٟها لغظا٫ ٚغباء لالجها٫ بها، ٦ما ؤهه اجهل ب٩ل مٗاٞع

ُت، الٟخاة  ى زمغة ٖال٢ت ٚحر قٖغ الكا٦ُت ؾِئت الؿمٗت وؤجها خامل مً ولض ٚحر قغعي، َو

دُىب" م٘ حٗل٣ُاث زاصقت ل٨غامتها و٦غامت ٖاثلتها.   ٦ما ٢ام بيكغ نىعتها ٖلى "الٍُى

٦ما ؤعؾل عؾاثل بلى ٧ل مً ٖمُض ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت ب٣ؿىُُىت، ومضًغ     

بلى اإلااؾؿت التي ٌٗمل ٞحها ؤزىَا، ما ؤهجغ ٖىه ب٢هاء  البى٪ الظي حكخٛل ُٞه، باإلياٞت

غصَا مً البى٪ الظي حٗمل ُٞه.  الطخُت "٫.ب" مً اإلااظؿخحر، َو

بدُض ؤخُل ؤعؾلذ ق٩ىي يضٍ بلى و٦ُل الجمهىعٍت، ٢ض  ،٧اهذ الطخُت و   

ٖلى مؿخىي مد٨مت ٢ؿىُُىت، بمىظب بظغاءاث  ،ؤَغاٝ ال٣ًُت بلى مد٨مت الجىذ

٤ اإلاىاص   ،اإلاباقغالاؾخضٖاء   مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت.  335و 334اإلاىهىم ٖىه ٞو

 و٢ض ظاء في خُصُاث خ٨م اإلاد٨مت ما ًلي:      

ن هُابت الجمهىعٍت جابٗذ اإلاتهم ٖلى ؤؾاؽ اعج٩ابه لجىخي الؿب والكخم ب"خُض       

ل٣ٗىباث...وخُض مً ٢اهىن ا 287و 296 299و 297وال٣ظٝ والتهضًض َب٣ا لىهىم اإلاىاص 

ؤن جًمً الضولت ٖضم اهتها٥ خغمت  139و 35و 34اإلا٣غع صؾخىعٍا بمىظب اإلاىاص مً هه ب

د ت وؤهه جدمي الؿلُت ٓالاوؿان ٍو غ ؤي ٖى٠ مٗىىي ؤو ؤي مؿاؽ بؿالمت الاوؿان اإلاٗىٍى

اث وجًمً للجمُ٘ ول٩ل واخض اإلاداٞٓت ٖلى خ٣ى٢هم ألاؾاؾُت.  ال٣ًاثُت اإلاجخم٘ والخٍغ

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان ٞةن ل٩ل ٞغص  5و 3وخُض ؤهه جُب٣ُا لىو اإلااصة       مً ؤلٖا

ت وفي ألامان ٖلى شخهه وؤهه ال ًجىػ بزًإ ؤخض للمٗاملت الخاَت  خ٤ في الخُاة والخٍغ

بال٨غامت وإلاا ٧ان مً الشابذ في ٢ًُت الخا٫ وؤن الطخُت جمذ اهتها٥ خ٣ها في الِٗل 

هم مً ٢بل اإلاتهم ٖبر اإلاى٢٘  بؿالم الؾُما في حكىٍه ا وقٞغ ؾمٗتها وؾمٗت ٖاثلتها واٖخباَع

غصَا مً الجامٗت  الٗاإلاُت لئلهترهِذ وبزًاٖها للمٗاملت الخاَت بال٨غامت ظغاء ب٢التها َو

ً ٖاثلتها مما ًجضع بالؿلُت ال٣ًاثُت  والبى٪ الظي ٧اهذ حٗمل به هدُجت إلاا وكغ ٖجها ٖو

اث ألاؾ مً الضؾخىع  32اؾُت وخ٣ى١ الاوؿان اإلاًمىهت باإلااصة الخضزل لخماًت الخٍغ

 الجؼاثغي...".

الن الٗالمي  ،اؾدىاصٍ ٖلى ن٩ى٥ خ٣ى١ الاوؿان ،مً بًجابُاث الخ٨م        واإلاخٗل٤ باإٖل

جي الجؼاثغي في جإؾِؿه ٖلى  ،لخ٣ى١ الاوؿان ئت مً ٢بل ال٣اض ي الَى وهي بقاعة ظٍغ
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للىو ال٣اهىوي الىاعص  ،وجُب٣ُه اإلاباقغ ،الاوؿانطاث الٗال٢ت بد٣ى١  ،اله٩ى٥ الضولُت

الن الٗالمي لخ٣ى١ الا ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت  ،واؾدىاصٍ ؤًًا .وؿان جُب٣ُا مباقغافي ؤلٖا

ضة الغؾمُت ،ؤو نض٢ذ ٖلحها ،التي اهًمذ بلُه الجؼاثغ لى عؤؾها  ،ووكغتها في الجٍغ ٖو

٣ي لخ٣ى١ الاوؿان والكٗىبواإلاُ ،الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت  ،شا١ ؤلاٍٞغ

ت وفي ألامان ٖلى شخهه في اإلااصجحن ، جباٖا، اللظًً هها ٖلى خ٤ ٧ل ٞغص في الخُاة والخٍغ

٣ي  6و 4. واإلااصجحن 1مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت 17و 9 مً اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

 . 2لخ٣ى١ الاوؿان والكٗىب

 ُت والعُاظُتالػهذ الذولي للحلىق اإلاذه -ب

جي ت ظغث بحن )ي.ي( 3خؿب الجزإ اإلاُغوح ٖلى ال٣ًاء الَى ، ًخٗل٤ بمٗاملت ججاٍع

غ اٖتراٝ  بمبلٜ ٢ضٍع  24/04/2000ضًً مً ٢بل )ي.ي( ماعر في بو)ر.ب( هخج ٖجها جدٍغ

اء بالضًً ٖىض خلى٫ ألاظل اإلاخ٤ٟ ٖلُه اإلاضًً تزم ُٞه بدُض ًلصط(،  800.000،00) بالٞى

ى  ىض خلى٫ ألاظل، باقغ الضاثً 06/2000/ 24َو غ ، ٖو بظغاءاث الخىُٟظ اهتهذ بلى جدٍغ

 ٤ مدًغ بٗضم الىظىص. وبٗض اؾدىٟاط ظمُ٘ بظغاءاث الخىُٟظ، َلب ألامغ بالخىُٟظ ًٖ ٍَغ

٤ ؤلا٦غاٍ البضوي.  صٖىي اؾخعجالُت ًٖ ٍَغ

ع في الظي نض ،2008، ؤي ٢بل حٗضًله في وبما ؤن ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت ال٣ضًم

 407ْله ال٣غاع اإلاٗل٤ ٖلُه، ًًم يمً مىاصٍ بابا ًخٗل٤ باإل٦غاٍ البضوي، و٢ض ٧اهذ اإلااصة 

ت و٢غوى الى٣ىص ؤن جىٟظ  مىه ٖلى وظه الخهىم جىو ٖلى ؤهه "ًجىػ في اإلاىاص الخجاٍع

ض  ألاوامغ وألاخ٩ام الخاثؼة ل٣ىة الص يء اإلا٣ط ي به والتي جخًمً الخ٨م بضٞ٘ مبلٜ ؤنلي ًٍؼ

٤ ؤلا٦غاٍ البضوي.ًٖ ز  مؿماثت صًىاع بٍُغ

                                                           
من العهد الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية بأف "لكل فرد اغبق يف اغبرية كالسالمة الشخصية...". كتنص اؼبادة  9تنص اؼبادة - 1
ال جيوز التدخل بشكل تعسفي أك غَت قانوين خبصوصيات أحد أك بعائلتو أك بيتو أك مراسلتو كما -1من العهد نفسو بأنو " 17
 لكل شخص اغبق يف ضباية القانوف ضد مثل ىذا التدخل أك التعرض".   -2وز التعرض بشكل غَت قانوين لشرفو كظبعتو. ال جي

من اؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ االنساف كالشعوب بأنو "ال جيوز انتهاؾ حرمة االنساف كمن حقو احًتاـ حياتو  4تنص اؼبادة - 2
بأف "لكل فرد اغبق يف اغبرية كاألمن  6ز حرمانو من ىذا اغبق تعسفا". كتنص اؼبادة كسالمة شخصو البدنية كاؼبعنوية كال جيو 

 الشخصي...". 
 . 116ك 115سامية بوركبة، اؼبرجع السابق، ص - 3
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٤ ؤلا٦غاٍ البضوي بال بٗض اؾدىٟاط وؾاثل الخىُٟظ اإلاىهىم  وبهما ال ًجغي الخىُٟظ بٍُغ

 ٖلحها في ال٣اهىن".

واؾدىاصا بلى ؤن الجؼاثغ اهًمذ بلى الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت،  

اإلاٗاَضاث ٖلى ال٣اهىن الضازلي في واؾدىاصا بلى الضؾخىع الجؼاثغي الظي ًىو ٖلى ؾمى 

مىه؛ ٞةهه في خالت الخٗاعى بحن الىو ال٣اهىوي الضازلي وبحن ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث  132اإلااصة 

 الضولُت؛ ٞةن ألاولىٍت حٗىص للىو الضولي.

بلى ٖضم ٢بى٫  ،و٢ض طَب ٢ًاة الضعظت ألاولى في ال٣ًاء الاؾخعجالي باإلاد٨مت 

٣ا للماصة جىُٟظ َلب ؤلا٦غاٍ البضوي ا مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت،  407إلاىهىم ٖلُه ٞو

 مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت.  11وطل٪ اؾدىاصا بلى هو اإلااصة 

و٢ض جم جإًُض َظا الخ٨م مً ٢بل اإلاجلـ ال٣ًاجي ٖلى مؿخىي باجىت )مد٨مت  

 الاؾخئىاٝ(. 

د٨مت الٗلُا )وهي ؤٖلى َُئت ؤن ٢ًاة اإلا ،ل٨ً اإلاشحر لالهدباٍ في َظٍ ال٣ًُت

٢ًاثُت في ال٣ًاء الٗاصي( لم ٨ًخٟىا ٣ِٞ بخإ٦ُض صخت ما طَبىا بلُه ٢ًاة اإلاد٨مت 

، بٗض ؤن ؤزاع الُاًٖ 11و٢ًاة اإلاجلـ ال٣ًاجي؛ بل ٢امىا بخٟؿحر هو اإلااصة  ،الابخضاثُت

اإلاضوي، بال ؤن  ؤن َظٍ اإلااصة ال جىُب٤ ٖلى الضًً الخجاعي بل جخٗل٤ بالضًً ،صٞٗا مٟاصٍ

ٟغ١ بحن جلم  ،خؿبهم، 11ؿحرا واؾٗا، خُض بن هو اإلااصة ٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُا ٢ضمىا جٟ

 .1الضًً اإلاضوي والضًً الخجاعي 

جي َب٤ ؤخ٩ام اإلااصة  ،مً زال٫ َظا الخ٨م مً الٗهض  11ًخطر بإن ال٣اض ي الَى

مً  407خ٩ام اإلااصة الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت جُب٣ُا مباقغا وؤَمل جُب٤ُ ؤ

                                                           
يف اؼبوضوع نفسو )أم طلب اإلكراه البدين( صدر  -يف حدكد علمنا-قرار احملكمة العليا دل يكن الوحيد بل يوجد قرار آخر- 1

،قضية بُت )خ.ؿ( ضد )ز.ر(. من اجتهاد احملكمة العليا.  196، فهرس رقم 295653، مل  قم 2003فيفرم  26بتاريخ 
Nacira KANOUN et Tahar TALAB, op.cit, p 33 et ss. 

، فهرس قم 06/2001، قضية رقم 11/02/2002كما توفر لدينا أيضا حكم صدر عن ؾبلس قضاء غرداية بتاريخ 
من العهد  11من قانوف اإلجراءات اؼبدنية اؼبتعلقة باإلكراه البداين، كطبق اؼبادة  407يها القاضي اؼبادة ، دل يطبق ف12/2002

. أنظر يف ذلك صباؿ منعة، نفاذ اؼبعاىدات يف النظاـ القانوين اعبزائرم، مذكرة 1966الدكرل للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية لعاـ 
 109، ص 2001/2002لية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة اعبزائر، ماجستَت يف القانوف الدكرل كالعالقات الدك 
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ت اؾدىاصا بلى التزام الجؼاثغ باالجٟا٢ُت الضولُت وطل٪ بٗض  ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ضة الغؾمُت.  ؤن نض٢ذ ٖلحها ووكغتها في الجٍغ

لي لحلىق الاوعان والؽػىب -ج   اإلاُثاق ؤلافٍش

ش  ،1جخلخو و٢اج٘ ال٣ًُت غاث ،12/7/2008ؤهه بخاٍع ٪ ل٩ل مل ،حٗغى مدل مجَى

اؾخضٖاء الٗضًض مً للؿغ٢ت مً ٢بل مجهىلحن، ٞخ٣ضما بك٩ىي، وجم "ٝ.ٕ" و"ؽ.ي"،  مً

تهم شخها مً بُجهم اإلا 16 بلىالتهمت الظي وظه ألاشخام وج٣ضًمهم بلى و٧ل الجمهىعٍت، 

ت.  ً ظمُٗت ؤقغاع والؿغ٢ت اإلاىنٞى  وبٗضَا،اإلاؿمى "ب.م" ٖلى ؤؾاؽ ظىاًتي ج٩ٍى

ت الاتهام ٢غ  مً بُجهم و  ،اعا ٣ًط ي باهخٟاء وظه الضٖىي يض بٌٗ اإلاتهمحنؤنضعث ٚٞغ

لى بزغ طل٪، ج٣ضم َظا ألازحر بك٩ىي بلى و٦ُل الجمهىعٍت يض باجعي  اإلاتهم "ب.م". ٖو

غاث   بتهمت الىقاًت ال٩اطبت. اإلاتهمحن اإلاجَى

ٞخمذ مخابٗاتهما مً ٢بل و٦ُل الجمهىعٍت إلاد٨مت ٢ؿىُُىت بتهمت الىقاًت 

٣ا لل٣اهىن.لتهما ٖلى مد٨مت الجىذ ال٩اطبت، وبخا  بمىظب الاؾخضٖاء اإلاباقغ لُدا٦ما ٞو

٢ىلها بإهه بٗض مهاص٢ت عثِـ  اإلاد٨مت في خ٨مهامً بحن ما ظاء في خ٨م و 

٣ي لخ٣ى١ ؤلاوؿان والكٗىب جُب٣ُا للماصجحن  مً  132و 131الجمهىعٍت ٖلى اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

٣ي ٌؿمى ٖلى ال  ٣اهىن. الضؾخىع، ٞةن اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

ضة  7صة اظاء في خ٨م اإلاد٨مت بإهه جُب٣ُا  اإلاو٢ض   مً اإلاُشا١ اإلايكىع في الجٍغ

ت للمد٨مت تهضٝ بلى بعؾاء ٢ىاٖض  ،بٗض اؾخ٣غائها ،الغؾمُت، الظي خؿب الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ألي بلض، والتي حٗخبر مً الىٓام الٗام التي ًخٗحن  ،اإلادا٦مت الٗاصلت وال٣ىاٖض الضؾخىعٍت

ومجها ال٣ٟغة  ،مً جل٣اء هٟؿه، َاإلاا ؤجها تهضٝ لخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان ،اض ي بزاعتهاٖلى ال٣

كمل الخ٤ في  ،والتي  جىو بإن خ٤ الخ٣اض ي واللجىء بلى ال٣ًاء م٨ٟى٫ للجمُ٘ ،ؤ َو

ىُت اإلاسخهت بالىٓغ في ٖمل ٌك٩ل زغ٢ا للخ٣ى١ ألاؾاؾُت  ،اللجىء بلى اإلادا٦م الَى

غاٝ الؿاثضة.والتي جًمجها  ،اإلاٗتٝر بها  الاجٟا٢ُاث وال٣ىاهحن واللىاثذ وألٖا
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  ،و٢ض اٖخبرث اإلاد٨مت
ُ
الضؾخىعي في  اض ماعؾا خ٣هم٢همحن بالىقاًت ال٩اطبت تَ ؤن اإلا

ت والاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاهاص١ ٖلحها مً  اللجىء بلى ال٣ًاء اإلا٨ٟى٫ في ال٣ىاهحن الجؼاثٍغ

ت والتي مً يمجها اإلاُشا١  ٣ي لخ٣ى١ الاوؿان والكٗىب والظي ٢بل الضولت الجؼاثٍغ ؤلاٍٞغ

ىُت بالىٓغ في ٖمل ٌك٩ل زغ٢ا لخ٣ى٢هم  ٨ًٟل للمىاَىحن خ٤ اللجىء للمدا٦م الَى

 ألاؾاؾُت اإلا٨ٟىلت صؾخىعٍا. 

 
ُ
ن مً وعاثه مماعؾت َظا الخ٤ اا حهضٞظًً ٢ضما بالٚا للؿلُاث ٧اهلحن الَم هَ تَ وبإن اإلا

م افي اللجىء لل٣ًاء لخماًتهم   ،اضخاًا. وبظل٪ ٣ٞض خ٨مذ اإلاد٨مت ببراءتهم ا٧اه اباٖخباَع

م ٣ٞغة ؤ  7واإلاٗؼػ باإلااصة  ،اإلا٨ٟى٫ صؾخىعٍا ،في اللجىء لل٣ًاء اا خ٣همماعؾ٢ض  ،اباٖخباَع

٣ي لخ٣ى١ الاوؿان والكٗىب.   مً اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

خطر لىا مً زال٫ َظا الخ٨م ، ؤن ال٣اض ي ٢ض ط٦غ في خ٨مه ؾمى ٢ىاٖض ال٣اهىن ٍو

٣ي لخ٣ى١  7ي ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي، واؾدىض بلى اإلااصة الضول مً اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

ى ما ًض٫ ٖلى بإلاام ال٣اض ي بإخ٩ام  ب٣ها جُب٣ُا مباقغا.  َو ؤلاوؿان والكٗىب َو

ت ألاخ٩ام التي ًم٨ً جُب٣ُها جُب٣ُا مباقغا  . الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ومٗٞغ

لي لحلى اإلاُثا -د  ق الىفل وسفاَُخهق ؤلافٍش

بؿبب ألاؾال٥  ،حٗغى َٟل له٣ٗت ٦هغباثُتبلى  ،1جخلخو و٢اج٘ ال٣ًُت

مضة واإلاىاػ٫، و٢ض ؤصث َظٍ اله٣ٗت بلى بخضار ٖاَت ى ال٨هغباثُت ٚحر اإلاه هت بحن ألٖا

ٌ  ،مؿخضًمت للُٟل جخمشل في ٢ُ٘ ًضًه، ٞخ٣ضم ولي الُٟل بىاؾُت و٦ُلُه بُلب الخٍٗى

 ُٟل الطخُت.ًٖ الًغع الظي لخ٤ ال

ش  ،و٢ض جهضث مد٨مت ٢ؿىُُىت )ال٣ؿم اإلاضوي( في خ٨مها الهاصع بخاٍع

بخُب٣ُها اإلاباقغ للمُشا١  ،، لخماًت خ٣ى١ الُٟل07041/14، جدذ ع٢م 30/11/2014

٣ي لخ٣ى١ الُٟل وعٞاَُخه اإلاهاص١ ٖلُه مً ٢بل الجؼاثغ بمىظب اإلاغؾىم  ،ؤلاٍٞغ

ضة الغؾمُت ع٢م ، وا2003ًىلُى  8 اإلااعر في ،الغثاس ي  .  2003لٗام  41إلايكىع بالجٍغ

وهي قغ٦ت  ،بةلؼام الجهت اإلاضّعى ٖلحها ،و٢ض ٢ًذ مد٨مت ٢ؿىُُىت في َظا الخ٨م

صط( للُٟل بىاؾُت والضٍ  3.000.000،00ال٨هغباء والٛاػ بضٞ٘ مبلٜ زالزت مالًحن صًىاع )

ًا ًٖ ألايغاع التي لخ٣ذ به.  حٍٗى
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٣ي  ،ُلها للخ٨مو٢ض اؾدىضث اإلاد٨مت في حٗل ٖلى اإلااصة الغابٗت مً اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

ؤهه "في ٧اٞت ألاٞٗا٫ التي جخٗل٤  مىه،اإلااصة الغابٗت ؤًً جىو  ،لخ٣ى١ الُٟل وعٞاَُخه

خباع ألاو٫، وفي  بالُٟل والتي ًخٗهض بها ؤي شخو ؤو ظهت جإزظ مهالر الُٟل اإلاشلى الٖا

ت التي ج -ازغ ٖلى الُٟل ال٣اصع ٖلى ببضاء آعاثه الخانت٧اٞت ؤلاظغاءاث ال٣ًاثُت ؤو ؤلاصاٍع

ه ٦ُٝغ في  حر الٟغنت لؿمإ آعاء الُٟل، بما بك٩ل مباقغ ؤو مً زال٫ ممشل هٍؼ ًخم جٞى

٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن  خباع مً ٢بل الجهت طاث الهلت ٞو ؤلاظغاءاث، وجىي٘ جل٪ آلاعاء في الٖا

 اإلاىاؾب".

اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ جُب٣ُا مباقغا، َب٤ بإن ال٣اض ي ٩ًىن ٢ض  ،ومىه ًم٨ً ال٣ى٫ 

وطل٪  ،بما ًسضم مهلخخه الٗاظلت وآلاظلت ،ٞؿغ خماًت مهلخت الُٟل الًٟلى٦ما 

ٞحها ال٣اض ي ٖلى  ٖخمضالصخُت والىٟؿُت. و٢ض ا ،بالىٓغ إلاا آلذ بلُه خالخه ،لُٟللخماًت 

ٌ بىظىب ال٣اض ي وؤ٦ض  .اإلاٗضة مً ٢بل بغوِٞؿىع في الصختالخبرة الُبُت  ج٣ضًغ الخٍٗى

خ٣ه في مىانلت الضعاؾت وخ٣ه  يعاوبما ًغ  ،بما ًد٤٣ الخ٨ٟل الخام بالُٟل صخُا وهٟؿُا

، ختى جخٗؼػ وجىمى شخهُت الُٟل هٟؿه مً اإلاُشا١ 11في التربُت اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 

ٌ الظي ًًمً له الٗالط والخ٨ٟل الظي ًدمي ٢ضعاجه الظَىُت  ،ًٞال ،ومىاَبه ًٖ الخٍٗى

 البضهُت بلى خحن هًىظه.و 

 لت بمىاَمت الخػزًبالاجفاكُت الذولُت اإلاخػل -ع

غاث إلاال٨ه اإلاتهم "ب.ع" للؿغ٢ت،  ،1جخلخو و٢اج٘ ال٣ًُت في حٗغى مدل اإلاجَى

ت مً ألاشخام ،ؾإع اإلاتهم ،وبٗض ا٦دكاٞه لؤلمغ بازخُاٝ الطخُت  ،مضٖىما بمجمٖى

٤ التهضًض باأل  ؾلخت البًُاء وجىظهىا به بلى ظبل، و٢امىا "ر.ؽ" ٖلى متن مغ٦باث ًٖ ٍَغ

ضٍ مً زُابه خضاء ٖلُه، بٗض ججٍغ بضٖىي ؤهه َى مً  ،وجغ٦ه ٣ِٞ بالشُاب الضازلُت ،بااٖل

دت َاجٟه  ضٍ مً ظمُ٘ ؤوعا٢ه الصخهُت وسخب قٍغ ٢ام بؿغ٢ت اإلادل، ٦ما ٢امىا بخجٍغ

 الى٣ا٫.

لى بزغ طل٪ ج٣ضم والض الطخُت بك٩ىي، ٞخضزلذ مهالر ألا  مً إلجهاء ٖملُت ٖو

 الازخُاٝ، وال٣بٌ ٖلى اإلاتهم وج٣ضًمه للٗضالت.
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ٟه للخٗظًب مً الاجٟا٢ُت  ،ٖلى اإلااصجحن ألاولى والشاهُت ،و٢ض اؾدىض ال٣اض ي في حٍٗغ

حٍر مً يغوب اإلاٗاملت ال٣اؾُت والالبوؿاهُت  الضولُت اإلاخٗل٣ت بمىاًَت الخٗظًب ٚو

خٗظًب ؤي ٖمل ًيخج ٖىه ؤلم ؤو ٖظاب قضًض ٣ًهض بال"التي ظاء ٞحها بإهه  ،واإلاهُىت

ظؿضًا ٧ان ؤم ٣ٖلُا ًلخ٤ ٖمضا بصخو ما ب٣هض الخهى٫ مً َظا لصخو ٖلى 

 مٗلىماث ؤو اٖتراٞاث ؤو مٗا٢بخه ٖلى ٖمل اعج٨به ؤو ٌكدبه بإهه اعج٨به...".  

و٢ض َب٤ ال٣اض ي ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة ٖلى الىا٢ٗت التي ٖغيذ ٖلُه جُب٣ُا مباقغا  

تهضًض جدذ ٢امىا بس٠ُ الطخُت بدُض  ،ٖكغة ؤشخاماإلا٣ضع ٖضصَم  ،اإلاتهمحنٖلى 

خضاء ٖلُه،  ،وا٢خُاصٍ بلى ظبل الىخل ،واؾخٗما٫ اإلاغ٦باث ،الؿالح ضٍ مً زُابه والٖا وججٍغ

ومٗا٢بخه ٖلى الؿغ٢ت  ،ب٣هض الخهى٫ مً الطخُت ٖلى مٗلىماث ؤو اٖتراٞاث ،وطل٪ ٧له

ه ٞحه  ا. التي اقدبه للمتهم يلٖى

ذ  ،بإن ما ٢ام به اإلاتهم ،و٢ض اٖخبرث اإلاد٨مت اع ال٣اهىوي الظي هَى ًضزل يمً ؤلَا

ت  ،مً اجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب ،ه اإلااصة ألاولىب والظي ٌٗخبر خؿب الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ضٍ مً زُابه ،ٖظاب ُٞه َاب٘ ظؿضي ،للمد٨مت  ،إلاا ُٞه مً ب٦غاٍ الطخُت وزُٟه وججٍغ

اب٘ ٣ٖلي  وطل٪ إلاا ٢ض جتر٦ه آلازاع ٖلى هٟؿُت الطخُت مً ظغاء ما خضر له. ؤو مٗىىي  ،َو

غاٝ ت بلى  ،وباٖخباع ؤن الاجٟا٢ُت جضٖى الضو٫ ألَا ُٗت وؤلاصاٍع اجساط ؤلاظغاءاث الدكَغ

 ،الٟٗالت ؤو ؤًت بظغاءاث ؤزغي إلاى٘ الخٗظًب. ٣ٞض خؿمذ اإلاد٨مت مى٢ٟها ،ؤو ال٣ًاثُت

ا الؿلُت ا ،وطل٪ بالخضزل لت الجساط ؤلاظغاءاث ال٣ًاثُت الٟٗالتباٖخباَع لخىُٟظ بىىص  ،إلاَا

ا مً الىٓام الٗام، ؤزاعتها اإلاد٨مت مً جل٣اء هٟؿها والتي ،الاجٟا٢ُت وباٖخباع ؤن  ،باٖخباَع

اث ويماجها ل٩ل ٞغص، ٞةهه ًخٗحن ، َى خماًت اإلاجخم٘ ،صوع الؿلُت ال٣ًاثُت وخماًت الخٍغ

 ت ألجها َٝغ ٞحها.ٖلى الجؼاثغ جُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُ

 ،ٞةن ؤلاظغاءاث الىاظب اجساطَا يض اإلاتهم في َظٍ ال٣ًُت ،وبدؿب اإلاد٨مت

ذ بٗضم الازخهام الىىعي إلاد٨مت  ،جُب٣ُا ألخ٩ام اإلااصة الشاهُت مً الاجٟا٢ُت هي الخهٍغ

ألن الى٢اج٘ حك٩ل ظىاًت الخ٠ُ م٘  ؛الجىذ، وبإجها مً ازخهام مد٨مت الجىاًاث

واإلاٗا٢ب  ،مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 291و 2م٨غع  263م٨غع و 263اإلاىاص  ،بدؿب ،الخٗظًب

َاإلاا ؤن  ،ؾىت، والتي جسغط ًٖ والًت مد٨مت الجىذ 20إلاضة جهل بلى  ،ٖلحها بالسجً

٢ىاٖض الازخهام الىىعي في اإلااصة الجؼاثُت حٗخبر مً الىٓام الٗام وطل٪ زالٞا إلاا ظاء في 

والخا٫ ؤهه ال ًجىػ بإي  ،ٟذ بمخابٗت اإلاتهم بالخ٠ُوالتي ا٦خ ،مخابٗت هُابت الجمهىعٍت
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 ،الظي ٌك٩ل ظىاًت مؿخ٣لت في خض طاجه ،اؾدبٗاص ْٝغ الخٗظًب ،خا٫ مً ألاخىا٫

م مً ٢بل  ،م٨غع مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 263باإلااصة  ،مٗا٢ب ٖلُه والظي ٧ان مدل ججٍغ

مً  ،بل ال٣اض ي الضازليمً ٢ ،بر بزاعتهاخوالتي حٗ ،الاجٟا٢ُت الضولُت إلاىاًَت الخٗظًب

ومىاًَت ٧ل ؤق٩ا٫ اإلاٗاملت  ،خماًت خ٣ى١ الاوؿانبلى تهضٝ  ،َاإلاا ؤجها ،الىٓام الٗام

ذ بٗضم الازخهام الىىعي للمد٨مت ،ال٣اؾُت والالبوؿاهُت وال٣ى٫  ،مما ًخٗحن مٗه الخهٍغ

 جضزل يمً الازخهام ألانُل لىالًت مد٨مت الجىاًاث. ،بإن الى٢اج٘ حك٩ل ظىاًت

٣٘  ،ا ٞحهاٞباٖخباع ؤن الجؼاثغ َغ  ،٢ض ج٣ُضث بما وعص في الاجٟا٢ُت ،بن اإلاد٨مت- ٍو

حٍر  ،ٖلحها اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت ما٫ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت الضولُت اإلاىاًَت للخٗظًب ٚو إٖل

مت ٖلى ؤجها ظىاًت  ،وبالخالي ،مً يغوب اإلاٗاملت ال٣اؾُت والالبوؿاهُت واإلاهُىت ٦ُٟذ الجٍغ

ت بلى اإلااصة ألاولى مً الاجٟا٢ُ ثم٘ الخٗظًب ولِؿذ ظىدت الخ٠ُ بٗض ؤن اؾدىضالخ٠ُ 

 ٠ اإلا٣هىص بالخٗظًب.ٍٗغ خل

التي ال ًجىػ  ،اٖخبرث ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت آلامغة ،بن اإلاد٨مت-

َاإلاا ؤجها َضٞها خماًت  ٌٗخبر مً الىٓام الٗاممً ٢بل ال٣اض ي مسالٟتها وبن بزاعتها 

اث ؤلاوؿاهُت  .الخ٣ى١ الخٍغ

ٖلى  لخُب٤ُ اإلاباقغ مً ألاخ٩ام ال٣ابلت ل ،اٖخبرث ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ،بن اإلاد٨مت-

 ال٣ًاًا اإلاُغوخت.

 اجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلايافدت الاججاس ؾحر اإلاؽشوع باإلاخذساث -ؽ

ت مً ألاشخام ،1جخلخو و٢اج٘ ال٣ًُت باإلاخاظغة ٚحر اإلاكغوٖت  ،في ٢ُام مجمٖى

ل اإلاتهمحن ؤمام ٢ؿم الجىذ بمد٨مت إلاسضعاث، ُٞد با غ٦ذ الضٖىي الٗمىمُت، وجم جدٍى

الازخهام الىىعي، ٞاؾخإهٟذ  م، ٣ًط ي بٗض08/04/1996اإلاؿُلت التي ؤنضعث خ٨ما في 

ش  ٢ط ى  14/7/1996الىُابت الٗامت ؤمام مجلـ ٢ًاء اإلاؿُلت التي ؤنضعث ٢غاعا بخاٍع

تهمحن: )٫.ص(، )ب.ي(، )١.م(، )ن.م(، )م. ص(، و)م. ح( بجىذ بةلٛاء الخ٨م الؿاب٤ وبةصاهت اإلا

٤ هو اإلااصة  ٤ الٛل ٞو مً ٢اهىن الصخت وبصاهت  243الى٣ل واإلاخاظغة في اإلاسضاث ًٖ ٍَغ

اإلاتهمحن )ح.ي(، و)١.م( بجىدت التزوٍغ ومٗا٢بتهم بالخبـ والٛغامت الىاٞظًً، وبصاهت اإلاتهم 
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، ٦ما جم جبرثت اإلاتهمحن )ى.ٕ( خه بالخبـ والٛغامت)ب.ٕ( بجىدت اؾخٗما٫ اإلاؼوع ومٗا٢ب

 ، ٦ما جم مهاصعة الؿُاعة اإلاؼوعة واإلابالٜ اإلاالُت اإلاذجىػة. ا)١.م( مً التهم اإلايؿىبت بلحهمو

و٢ض جم الًُٗ في ال٣غاع الهاصع مً ٢بل اإلاجلـ ال٣ًاجي إلاؿُلت مً َٝغ مدامي 

ى الظي حهمىا-اإلاتهمحن مً ٖضة ؤوظه، مً ؤَمها اوٗضام ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظي -في ال٣غاع َو

 بمىظبه جمذ مهاصعة الؿُاعة اإلاؼوعة واإلابالٜ اإلاالُت اإلاذجىػة.

و٢ض ظاء ٢غاع اإلاد٨مت الٗلُا لُبرع اإلاؿل٪ الصخُذ الظي طَب بلُه ٢ًاة اإلاجلـ 

م ٧الخالي:  ال٣ًاجي وطل٪ في ٢غاَع

ن مهاصعة الىؾُلت بل٨ً خُض ظاء في ال٣غاع "و  ،ٞباليؿبت إلاهاصعة الؿُاعة اإلاؼوعة

مً ٢اهىن الصخت مما ًجٗل مهاصعة  246التي جم بها ه٣ل اإلاسضعاث واظبت بإخ٩ام اإلااصة 

 الؿُاعة ٢اهىهُت". 

اإلاخٗل٤ بمهاصعة ألامىا٫  ،بلى الؿىض ال٣اهىوي ،لُيخ٣ل ٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُا

٢ُت ألامم اإلاخدضة اإلاذجىػة، خُض ظاء في ال٣غاع "وخُض ؤهه في َظا الهضص جىو اجٟا

 إلا٩اٞدت الاججاع ٚحر اإلاكغوٕ باإلاسضعاث واإلاازغاث ال٣ٗلُت اإلاىا٤ٞ ٖلحها بُِٟىا في

ٝ ما ٢ض ًلؼم مً جضابحر للخم٨حن مً مهاصعة ٖلى ؤهه "ًخسظ ٧ل َغ  20/12/1988

اإلاخدهالث مً الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها باإلااصة ألاولى ال٣ٟغة الشالشت" واإلاخمشلت في ٢ًُت 

 ا٫ في اإلاخاظغة باإلاسضعاث.الخ

 95/41وخُض جمذ اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ُت اإلاظ٧ىعة بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 

 ".28/1/1995اإلااعر في 

خطر مً زال٫ َظا ال٣غاع اؾدىضوا بلى اجٟا٢ُت ألامم  ،ؤن ٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُا ،ٍو

ُٞما  ،1988لٗام  ،٣ٗلُتباإلاسضعاث واإلاازغاث ال ،اإلاخدضة إلا٩اٞدت الاججاع ٚحر اإلاكغوٕ

م ؤن الاجٟا٢ُت اإلاظ٧ىعة جٟا٢ُاث قإجها قإن الا ،ًخٗل٤ بمهاصعة ألامىا٫ اإلاذجىػة، ٚع

هي مً الاجٟا٢ُاث التي ال جىو ٖلى الجؼاء وال٣ٗىبت، ٞهي جتر٥ اإلاخٗل٣ت بالك٤ الجىاجي، 

غاٝ ٗاث صازلُت ج٨مل الاجٟا٢ُاث ال ،َظا الجاهب للضو٫ ألَا ضولُت، ل٨ً ل٩ي ًهضعوا حكَغ

م جل٪ ؤلاقاعة التي ظاءث بها اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الاججاع ٚحر اإلاكغوٕ في  ٚع

ن "ًخسظ ٧ل َٝغ ما ٢ض ًلؼم مً جضابحر ؤب٣ىلها  ،5اإلااصة مً  1ال٣ٟغة في  ،اإلاسضعاث

 للخم٨حن مً مهاصعة اإلاخدهالث مً الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها باإلااصة ألاولى ال٣ٟغة الشالشت"
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ا ،ث بلُه اإلاد٨مت الٗلُاالظي اؾدىض ،٣ٞض ٧اهذ ألاؾاؽ ال٣اهىوي في مهاصعة  في ٢غاَع

 الؿُاعة اإلاؼوعة.

بلى ؤمغ آزغ لم هخٗىص ٖلُه في ٢غاعاث وؤخ٩ام اإلادا٦م  ،والبض مً ؤلاقاعة ؤًًا

ى ؤن ٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُا ىُت، َو ٛلبىا ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت الضولُت ٖلى ال٣اهىن ٌ لم ،الَى

ىُحن ،ؤمغ ٖاصيى َو  ،ضازليال  في وظىص ٢اهىن  ،وطل٪ ،ًُب٣ه ال٨شحر مً ال٣ًاة الَى

َى  ،في الخ٣ُ٣ت ،مغ ٚحر الٗاصين ألا ببل ، ًسال٠ خ٨م ؤو ؤخ٩ام اجٟا٢ُت التزمذ بها الضولت

في ُٚاب الىو ال٣اهىوي الضازلي، وبمٗجى آزغ، ٞةن ٢ًاة  ،جُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت

وظىص هو ٢اهىوي  في ُٚابؤخ٩ام الاجٟا٢ُت الضولُت جُب٣ُا مباقغا اإلاد٨مت الٗلُا َب٣ىا 

م ؤن  1صازلي ًىو ٖلى مهاصعة ألامىا٫ اإلاذجىػة والٗاثضة مً اإلاخاظغة باإلاسضعاث، ٚع

غاٝ اب٣ا ٦ما ؤقغها ؾ، اإلااصة ؤقاعث بهىعة م٣خًبت لظل٪، وجغ٦ذ اإلاجا٫ للضو٫ ألَا

ٗاث صازلُت مت ٖو ىلجىو بهىعة واضخت ٖ 2إلنضاع حكَغ ال٣ٗىبت اإلا٣غعة لها  لىالجٍغ

مت بال بىو".  اؾدىاصا بلى اإلابضؤ اإلاٗغوٝ في ال٣اهىن الجىاجي "ال ٣ٖىبت وظٍغ

٦ما  ؤي ؤهىا لؿىا ؤمام حٛلُب الىو ال٣اهىوي الضولي ٖلى الىو ال٣اهىوي الضازلي

٢اهىوي ، بل بهىا ؤمام جُب٤ُ هو ٢اهىوي صولي جُب٣ُا مباقغا في اوٗضام هو ٢لىا ؾاب٣ا

ى ج٣ضم  صازلي ٌكحر بلى مهاصعة ألامىا٫ اإلاذجىػة والٗاثضة مً اإلاخاظغة باإلاسضعاث، َو

جي.  ٤ الاَخمام والخ٣ُض بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت مً ٢بل ال٣ًاء الَى  ملخّى ظضا في ٍَغ

 الاجفاكُت الذولُت لحلىق الىفل-ٌ

ش  ،3حٗىص و٢اج٘ ال٣ًُت       ،م الكا٧ي بلى و٦ُل الجمهىعٍت، ؤًً ج٣ض19/9/2010بلى جاٍع

حن ،يض اإلاكخ٩ى مجها ،بك٩ىي عؾمُت وؤزمغ ػواظهما  ،نح٧اها متزوظ ،ٖلى ؤؾاؽ ؤن الُٞغ

جم حسجُل صٖىي  ،مُالص ولضًً َما "ؤ" و "ؤ.م " وبالىٓغ للخالٞاث اإلاخ٨غعة بحن الؼوظحن

اٞت خ٣ى٢ها وبؾىاص م٘ جم٨حن اإلاُل٣ت مً ٧ ،باإلعاصة اإلاىٟغصة للؼوط ،ٞ٪ الغابُت الؼوظُت

اعة  ،مجها ج٣ًُ بٟغوؿا ،٧ىن اإلاُل٣ت اإلاكخ٩ى ،خًاهت الىلضًً ألبحهما غ خ٤ الٍؼ م٘ ج٣ٍغ

                                                           
اؼبتعلق بالوقاية من اؼبخدرات كاؼبؤثرات  2004كانوف األكؿ/ديسمرب   25اؼبؤرخ يف  18-04لك القانوف رقم صدر بعد ذ- 1
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اعة اإلا٣غع لؤلم ٢امذ َظٍ ألازحرة بانُداب  ،لؤلم ٧ل زمِـ وظمٗت وؤهه في بَاع خ٤ الٍؼ

 ًىم الخمِـ ٖلى ؤن جغظٗهم ًىم الجمٗت. ،الىلضًً لضحها

 ،الىلضًً لٛاًت ًىم الؿبذ، ألامغ الظي ٌك٩ل خؿب مؼاٖم الكا٧يؤب٣ذ  ،بال ؤن ألام     

م٣خًُاث الخ٨م الهاصع ًٖ مد٨مت  ،إلاسالٟت اإلاكخ٩ى مجها ،ظىدت ٖضم حؿلُم الُٟل

غاٝ ا جم ؾمإ ألَا مً ٢بل الًبُُت ٖلى مدايغ عؾمُت  ،قاون ألاؾغة، ٖلى بزَغ

يض اإلاتهمت ٖلى ؤؾاؽ ٖضم  الظي ٢غع اإلاخابٗت الجؼاثُت ،وبعؾالهم لى٦ُل الجمهىعٍت

غاٝ ٖلى اإلاد٨مت.  حؿلُم الُٟل وبخالت ألَا

٣ا ألخ٩ام الضؾخىع الجؼاثغي الؾُما اإلااصجحن  ،و٢ض ؤؾـ ال٣اض ي خ٨مه      132و 131ٞو

٣ا للمغؾىم  مىه. ٦ما اؾدىض بلى ؤخ٩ام اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل التي جم الخهض٤ً ٖلحها ٞو

 .1992ٌؿمبر ؾىت ص 19اإلاىا٤ٞ ٫  461-92الغثاس ي ع٢م 

٦ما ؤؾـ خ٨مه ؤًًا ٖلى ههىم ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت و٢اهىن ال٣ٗىباث الؾُما    

 مجهما. 328و  212اإلاىاص 

إل ٖلى اإلااصجحن  ،وبدؿب خ٨م اإلاد٨مت    مً اجٟا٢ُت خ٣ى١  3ال٣ٟغة  9و 3ٞةهه بااَل

غاٝ ،الُٟل في  ،ؤو ًٖ ؤخضَما ،جدترم خ٤ الُٟل اإلاىٟهل ًٖ والضًه ،ٞةن الضو٫ ألَا

ب٨ال والضًه ما لم  ،واجهاالث مباقغة ،الاخخٟاّ بهىعة مىخٓمت بٗال٢اث شخهُت

 ًخٗاعى طل٪ م٘ مهالر الُٟل الًٟلى.

 ،ٖملها ظىدت ٖضم حؿلُم الُٟلال ٌك٩ل  ،بلى ؤن اإلاكخ٩ى مجها ،لُسلو خ٨م اإلاد٨مت  

ؤهه "ل٣ُام ظىدت ٖضم  صا بلى، اؾدىاٚحر ميكىع  ،بىاء ٖلى ٢غاع ناصع مً اإلاد٨مت الٗلُا

ى امخىإ  حؿلُم الُٟل ٣ًخط ي بالًغوعة جىاٞغ ع٦ً ؤؾاس ي ًخٗحن ٖلى ٢غاع ؤلاصاهت ببغاٍػ َو

خم طل٪ بىاؾُت مدًغ امخىإ مدغع مً ٢بل مدًغ  اإلاتهم ًٖ حؿلُم ال٣انغ ٍو

 ٢ًاجي...".

ُٗها -اإلا٣هىص بمهلخت الُٟل الًٟلىبإن  ،لُٟؿغ ال٣اض ي       ٌ  اواضخ اجٟؿحر  التي لم 

ا للضو٫، وطل٪، بدؿب الجزإ اإلاُغوح في الاجٟا٢ُت  ،بإجها في ٢ًُت الخا٫-وجغ٥ ؤمغ جٟؿحَر

 حٗخبر مهلخت الُٟل الًٟلى "خ٤ الُٟل ألانُل في همٍى ب٨ى٠ والضًه وػٍاعتهما مٗا". 
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 في َظٍ ال٣ًُت والتي ،٢ض ؤُٖى جٟؿحرا إلاهلخت الُٟل الًٟلى ،ما ًُٟض بإن ال٣اض ي    

جسخل٠ بدؿب خالت ٧ل َٟل ألهه لِـ لها مٟهىم مدضص، بل جغظ٘ لخدضًض ال٣اض ي الظي 

 ًٟهل في ال٣ًُت. 

   جفاكُت الذولُت الخاـت بالالحئحنالا -و

مً الاجٟا٢ُت الضولُت الخانت  ،اإلااصة الشالشت ،َب٣ذ مد٨مت ٢ؿىُُىت ٢ؿم الجىذ

 ًخٗل٤ بإخض الالظئحن الؿىعٍحن. ، 2، ٖلى هؼإ َغح ؤمامها11951لٗام  ،بىي٘ الالظئحن

بال٣بٌ ٖلى ؤخض  ،في ٢ُام ٖىانغ الًبُُت ال٣ًاثُت ،3وجخلخو و٢اج٘ الضٖىي 

ت  ،بهىعة مكغوٖت ،الظًً صزلىا بلى الجؼاثغ ،الالظئحن الؿىعٍحن في ؤخض اإلادالث الخجاٍع

ٖلى  ب٣ؿىُُىت، واقخبهذ بخىاظضٍ في َظا اإلادل لٛاًاث الٗمل، ٞخمذ بخالخه ٖلى الٟىع 

٤  ،الظي ٢غع بضوعٍ اتهامه بجىدت الٗمل ،و٦ُل الجمهىعٍت صون الخهى٫ ٖلى جغزُو ٞو

، و٢ض جمذ بخالخه ٖلى اإلاد٨مت 114-08مً ال٣اهىن ع٢م  88و 7ن ااإلااصج ،ما ج٣ط ي به

 بىاء ٖلى َظٍ التهمت َب٣ا لل٣اهىن الجؼاثغي. ،إلادا٦مخه

ت اإلايؿىبت بلُه، اؾدىاصا بلى مً التهم ،٢ط ى ببراءة اإلاتهم ،ل٨ً ٢اض ي اإلاىيٕى

لىو اإلااصة الشالشت في الاجٟا٢ُت الضولُت الخانت بىي٘ الالظئحن لٗام  ،جُب٤ُ مباقغ

جىُب٤ ٖلُه نٟت الالجئ  ،، ألن الصخو اإلاتهم11-08، وؤَمل جُب٤ُ ال٣اهىن 1951

ٍت في ألاولى لها  ،بم٣خط ى اإلااصة الشالشت، و٢ض نغخذ اإلاد٨مت بإن ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُت

وال جُب٤ ٖلُه ؤخ٩ام ال٣اهىن الضازلي بم٣خط ى  ،ل٩ىهه الظئا ،الخُب٤ُ ٖلى َظا الصخو

 .11-08مً ال٣اهىن  7و 1اإلااصجحن 

مً الاجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بىي٘ الالظئحن لٗام  ،31مً اإلااصة  1لل٣ٟغة  ،جُب٤ُ مباقغ

ت، بؿبب صزىلهم ، التي جىو بإن "جمخى٘ الضو٫ اإلاخٗا٢ضة ٖلى ٞغى ٣ٖىباث ظؼاث1951ُ

ؤو وظىصَم ٚحر ال٣اهىوي، ٖلى الالظئحن الظًً ًضزلىن ب٢لُمها ؤو ًىظضون ُٞه صون بطن، 

تهم مهضصة باإلاٗجى اإلا٣هىص في اإلااصة  ، ٢1اصمحن مباقغة مً ب٢لُم ٧اهذ ُٞه خُاتهم ؤو خٍغ

                                                           
 .1963لعاـ  105، كاؼبنشورة يف ج ر العدد 1963جويلية  25صدقت عليها اعبزائر بتاريخ - 1
 .29/09/2013الصادر بتاريخ  12238/13فهرس رقم  11542/13 مسجل ربت رقم - 2
 كما بعدىا. 216أضبد األشقر، مرجع سابق، ص  - 3
اؼبتعلق بشركط دخوؿ األجانب إذل اعبزائر كإقامتهم هبا كتنقلهم فيها، ج ر ، 2008يونيو  25اؼبؤرخ يف  11-08القانوف  - 4

 .2008، لعاـ 36عدد 
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ىىا ٖلى وظاَت ؤؾباب  ُت ؤن ٣ًضمىا ؤهٟؿهم بلى الؿلُاث صون ببُاء، وؤن ًبَر قٍغ

 ىلهم ؤو وظىصَم ٚحر ال٣اهىوي".صز

مً الضؾخىع الجؼاثغي لٗام  132 131بلى اإلااصجحن  ،في خ٨مها ،و٢ض اؾدىضث اإلاد٨مت

ٞةن ٢اض ي اإلاىيٕى ٩ًىن ٢ض  ،(، وبالخالي2016مً الخٗضًل الضؾخىعي لٗام  149) 1996

ب٤ الاجٟا٢ُت الضولُت جُب٣ُا مباقغا ألن ؤخ٩ام الاجٟ ا٢ُت ٢ابلت ؤَمل ال٣اهىن الضازلي َو

 للخُب٤ُ اإلاباقغ.

الخىبُم اإلاباؼش ألخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان مً زالثا: 

  اللماء ؤلاداسي كبل 

ُت يض  1جخلخو و٢اج٘ ال٣ًُت ؤهه في بَاع الخد٤ُ٣ الظي ٞخدخه اللجىت اإلاهٞغ

مسجلت في  ؤخض البىى٥ )ي. ب(، ٢ام َظا ألازحر بخى٦ُل ألاؾخاطة )ط. م( والتي هي مدامُت

ُت  ـ )ٞغوؿا(، مً ؤظل الضٞإ ًٖ مهالخه، بال ؤن اللجىت اإلاهٞغ ه٣ابت اإلادامحن بباَع

ًذ جى٦ُلها بؿبب ؤجها لم جمخشل  23/3/1999اإلااعر في  3-99وبمىظب ال٣غاع ع٢م  ٞع

٘ اإلادامىن آلازغون اإلاى٧لىن في ٢ًُت البى٪ )ي.  04-91مً ال٣اهىن  6إلاخُلباث اإلااصة  ٞٞغ

إلبُا٫ َظا ال٣غاع مؿدىضًً بلى البروجى٧ى٫ ال٣ًاجي الجؼاثغي الٟغوس ي اإلابرم في ب( َٗىا 

28/08/19622. 

 ظاء في ٢غاع مجلـ الضولت ما ًلي:

مً البروجى٧ى٫ ال٣ًاجي اإلابرم بحن  16"خُض ؤهه مً الشابذ ؤهه جُب٣ُا للماصة 

ش  غوؿا بخاٍع مشل الخهىم ًجىػ للمدامي الٟغوس ي ؤن ٌؿاٖض 28/08/1962الجؼاثغ ٞو ، ٍو

ت ٖلى اإلادامحن اإلاسجلحن في  ت َب٣ا هٟـ الكغوٍ الجاٍع ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت الجؼاثٍغ

ت ٚحر ؤهه ًجب ؤن ًسخاع م٣غ الجهت ال٣ًاثُت اإلاضهُت".  الى٣ابت الجؼاثٍغ

وؤياٝ ال٣غاع بإن اإلادامُت الٟغوؿُت )ط. م( لكٍغ ازخُاع اإلا٣غ في م٨خب مدام 

 ل٣غاع:ظؼاثغي. ٣ٞض ظاء في ا

                                                           
 . 92ك 91ص لسابق، اؼبرجع اأضبد األشقر،  - 1
 .اؼبشار إليو أعالهدل تتوفر لدينا قرارات ؾبلس الدكلة اليت أعملت فيها أحكاـ االتفاقيات الدكلية غَت ىذا القرار  - 2
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"وؤهه ًخٗحن في َظٍ الٓغوٝ ال٣ى٫ بجها ٢ض اخترمذ الالتزام ال٣اهىوي الظي ًٟغيه 

ذ ج٣ضًم  ُت ٖىضما اقتَر البروجى٧ى٫ الضولي اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ وال٣ى٫ بإن اللجىت اإلاهٞغ

مً ال٣اهىن اإلااعر في  6الغزهت الخانت مً ه٣ُب اإلادامحن اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

اإلابرم بحن  28/8/1962ذ م٣خًُاث البروجى٧ى٫ ال٣ًاجي اإلااعر في ٢ض ججاَل 8/1/1991

غوؿا.  الجؼاثغ ٞو

ا وال٣ى٫ ؤهه ال ًترجب ًٖ َظا ؤلابُا٫ هخاثج ٢اهىهُت وال  وبالخالي ًخٗحن ببُا٫ ٢غاَع

ًازغ ٖلى صخت ال٣غاع الهاصع في اإلاىيٕى بما ؤن )ي. ب( ممشلت ٢اهىها مً َٝغ ألاؾخاط ب 

 ٢ًاء الجؼاثغ...". اإلادامي لضي مجلـ 

بإن ال٣اض ي الجؼاثغي ٢ض ٢ًاثُت،  ً زال٫ ما اؾخٗغيىاٍ مً ؤخ٩امًخطر لىا م

ٖاث التي اٖلى بٌٗ الجز  ،َب٤ الٗضًض مً ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان

ٞهل ٞحها، بال ؤجها جب٣ى صون اإلاؿخىي اإلاُلىب بضلُل ؤن لجان اإلاغا٢بت ٖلى جىُٟظ اجٟا٢ُاث 

الاوؿان وهي: اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ الاوؿان واللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت خ٣ى١ 

والاظخماُٖت والش٣اُٞت واللجىت اإلاٗىُت بال٣ًاء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ولجىت ال٣ًاء ٖلى 

غ اإلا٣ضمت مً ٢بل الجؼاثغ لم جس٠ ٢ل٣ها مً  ا في الخ٣اٍع الخمُحز الٗىهغي بمىاؾبت هَٓغ

جي ظغي الاؾدكهاص ٞحها بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت  ُٚاب ؾىاب٤ في ؤخ٩ام ال٣ًاء الَى

 .1لخ٣ى١ الاوؿان

جي الاؾدىاص بلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١  ،لظل٪، ًخٗحن ٖلى ال٣ًاء الَى

في خله للجزاٖاث التي ًٟهل ٞحها، وبال ٞةهه  ،ًغظ٘ بلحها ،وظٗلها ؤؾاؾا ٢اهىهُا ،الاوؿان

بطا ٖلمىا بإن َظٍ ألازحرة جدخل  ،حُُٗل ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث، زانت ًٌٗض مؿاوال ٖ

 م٩اهت َامت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي.  

 

                                                           
. الوثيقة 2007نوفمرب  2-أكتوبر 15(، جني  91اللجنة اؼبعنية باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية )الدكرة - 1

CCPR/C/DZA/CO/3 األمم ، 2012مارس  2-فرباير 13(، 51ية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة )الدكرة . اللجنة اؼبعن
(، جني  44.  اللجنة اؼبعنية باغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية )الدكرة CEDAW/C/DZA/CO/3-4الوثيقة اؼبتحدة: 

، األمم 2013مارس  1-فرباير  11صرم . عبنة القضاء على التمييز العنE/C.12/DZA/CO/4، الوثيقة 2010مايو  3-21
تاريخ  umn.edu/arabic/hrc-gc24.htm: الموقع على مينسوتا جامعة .CERD/C/DZA/CO/15-19اؼبتحدة، الوثيقة:

 .12/12/2018االطالع 
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 لفشع الثاويا

 الخىبُم اإلاباؼش ألخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعان

 مً كبل بػن ألاهظمت اللمائُت الىوىُت الػشبُت

ىُت  ،ٞغ لضًىاًم٨ً ؤن وكحر في َظا الهضص بلى ما جى  مً جُب٣ُاث ؤهٓمت ٢ًاثُت َو

جي ألاعصوي ) ،لبٌٗ البلضان الٗغبُت جي زم ، (ؤوالو٢ض جىاولىا ال٣ًاء الَى ال٣ًاء الَى

 ا(. هُ)زا اللبىاوي

 اللماء الىوني ألاسدويأوال:          

ا  ،الخ٤ في بوكاء مىٓماث ه٣ابُت ،٦غؾذ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ألاعصهُت  في ٢غاَع

ش  2013ٖام  ،6ع٢م  ،ري الخٟؿح ، وطل٪، بٗض َلب الخٟؿحر اإلا٣ضم 24/7/2013الهاصع بخاٍع

ُان ش  ،مً ٢بل مجلـ ألٖا  2ال٣ٟغة  23واإلاخًمً َلب جٟؿحر اإلااصة  ،14/4/2013بخاٍع

ٟحن ،1مً الضؾخىع ألاعصوي 120واإلااصة  في  ،لبُان ما بطا ٧ان َظان الىهان ًجحزان للمْى

ٟىن ئى ؤن ًيك ،ُئت ؤو ماؾؿت خ٩ىمُتؤًت وػاعة ؤو صاثغة ؤو َ م مْى ا ه٣ابت زانت بهم، َو

اثٟهم مشُل في ال٣ُإ الخام زاعط بَاع  ،جابٗىن لىٓام الخضمت اإلاضهُت، وال ًىظض لْى

 . 2الخ٩ىمت

َلب الخٟؿحر اإلا٣ضم مً  لىٖ ،في مٗغى عصَا ،و٢ض ؤ٦ضث اإلاد٨مت الضؾخىعٍت 

ُان، ؤن اإلااصة  ٢ض ٖالجذ اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالٗمل وخ٣ى١  ،مً الضؾخىع  23مجلـ ألٖا

ج٣٘  ،وخماًخه ،يامىت لهم خ٣هم في الٗمل ،باليؿبت لجمُ٘ اإلاىاَىحن ألاعصهُحن ،الٗما٫

ٗاث زانت ،ججؿضٍ لهم ،ٖلى ٖاج٤ الضولت بهم جخًمً اإلاباصت اإلاىهىم  ،يمً حكَغ

٩ًىن يمً  ،بي خغالخ٤ في بوكاء جىُٓم ه٣ا، مً الضؾخىع ومً يمجها 23اإلااصة  ٖلحها في

                                                           
اؼببادئ على أنو "ربمي الدكلة العمل كتضع لو تشريعا يقـو على  2011من الدستور األردين لعاـ  2فقرة  23تنص اؼبادة - 1

 اآلتية:
 تنظيم نقا،ي حر ضمن حدكد القانوف".-...ك

على أف "التقسيمات اإلدارية يف اؼبملكة األردنية اؽبامشية كتشكيالت دكائر اغبكومة كدرجاهتا كأظبائها كمنهاج  120كتنص اؼبادة 
عُت بأنظمة يصدرىا ؾبلس الوزراء إدارهتا ككيفية تعيُت اؼبوظفُت كعزؽبم كاإلشراؼ عليهم كحدكد صالحياهتم كاختصاصاهتم ت

 دبوافقة اؼبلك" 
صادر من قبل احملكمة الدستورية األردنية متاح على اؼبوقع:  2013( لسنة 6قرار التفسَت رقم )- 2

http://www.cco.gov.jo/ar-   :12/12/2018تاريخ االطالع. 
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-خؿبها-التي ،مً الضؾخىع  128خضوص ال٣اهىن. و٢ض اؾدىضث اإلاد٨مت الضؾخىعٍت بلى اإلااصة 

اث  بؿُاط ٢ىي مً  ،التي ًخمخ٘ بها ألاعصهُىن  -بازخالٝ ؤهىاٖها-٢ض ؤخاَذ الخ٣ى١ والخٍغ

 الخماًت.

ا الخٟؿحري   الٗهىص بما ههذ ٖلُه اإلاىاز٤ُ و  ،و٢ض صٖمذ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ٢غاَع

ت ج٩ىًٍ الى٣اباث، مً طل٪ ،الضولُت مً  23/4ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ،التي ٦غؾذ خٍغ

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان ٖام  ٧اهىن ألاو٫  10في  ،الظي نض١ ٖلُه ألاعصن ،1948ؤلٖا

ٖام الهاصع  ،مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت 22، ٦ما ؤ٦ضث اإلااصة 1948

 ،، وألامغ هٟؿه٧1976اهىن الشاوي  3في  ،والظي نض١ ٖلُه ألاعصن ،خ٤ٖلى َظا ال ،1966

ب مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ٖام -8باليؿبت للماصة 

ش  1966  . ٧1976اهىن الشاوي  3الظي نض١ ٖلُه ألاعصن بخاٍع

ا الخٟؿحري   ت الضولُت باالؾدىاص  ،ولم ج٨خ٠ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت في ٢غاَع بلى الكٖغ

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان ٖام  ،لخ٣ى١ الاوؿان ، والٗهضًً الضولُحن 1948وهي ؤلٖا

، بل ؤ٢غث ؤًًا ما جًمىخه اإلااصة 1966للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ٖام 

بكإن  87وما بٗضَا مً صؾخىع مىٓمت الٗمل الضولُت، و٦ظل٪ الاجٟا٢ُت ع٢م  ،ألاولى

بكإن الخىُٓم الى٣ابي  89ٍت الى٣ابُت وخماًت الخىُٓم الى٣ابي، و٦ظل٪ الاجٟا٢ُت ع٢م الخغ 

ٖلى  1987ؤهه اؾخ٣غ الغؤي في ٖام  ،واإلاٟاويت الجماُٖت، وؤياٞذ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت

خ٤  ،ؤًً ٦ٟلذ َظٍ الاجٟا٢ُت ،اٖخماص "اجٟا٢ُت ٖال٢اث الٗمل في الخضمت الٗمىمُت"

 ًلجمُ٘ ألاشخام الظً ،باإلاٗجى الىاؾ٘ ،ٟحن الٗمىمُحنالخىُٓم الى٣ابي للمْى

ٟحن ٖمىمُحن"،  ،حؿخسضمهم الؿلُاث الٗامت والتي اهبش٤ ٖجها ما اَل٤ ٖلُه "مىٓمت مْى

غ مهالر َظٍ الٟئت ،خُض بن ٚغيها حٍر لهظٍ  ،والضٞإ ٖجها ،ج٣ٍغ ب٩ل ما ًلؼم جٞى

 اإلاىٓماث وما ًخٗحن ج٣ضًمه مً حؿهُالث.

٢ض -خؿب اإلاد٨مت الضؾخىعٍت-ٞةن خ٤ الخىُٓم الى٣ابي ،ى ٧ل َظاواؾدىاصا بل  

ٟحن ،خٓي بدماًت صولُت والضٞإ ٖجها؛ مما ًىظب ؤن ج٣غؤ ظمُ٘  ،بما ٣ًغع مهالر اإلاْى

ما صام ؤجها جخٗل٤ بد٤ ج٩ىًٍ الى٣اباث والجمُٗاث  ،في ؾُا١ واخض ،َظٍ الىهىم

ا ههىنا مخ٩املت ما بُجها ومدؿاهضة في جىظحهاتها ُٞ ،وألاخؼاب الؿُاؾُت؛ باٖخباَع

 وؤٚغايها وؤَضاٞها.
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ٟحن في ؤًت وػاعة ؤو   وبىاء ٖلى طل٪، ٢غعث اإلاد٨مت الضؾخىعٍت "ؤهه ًجىػ للمْى

ٟحن با ه٣ابت زانت ئى صاثغة ؤو َُئت ؤو ماؾؿت خ٩ىمُت ؤن ًيك هم ختى وبن ٧اهىا مً اإلاْى

ان لهم مشُل في ال٣ُإ الخام الخابٗحن لىٓام الخضمت اإلاضهُت، وبٌٛ الىٓغ ٖما بطا ٧

ٗاث جهضع لهظٍ الٛاًت  ٘ ؤو حكَغ زاعط بَاع الخ٩ىمت ؤم ال ٖلى ؤن ًخم طل٪ بمىظب حكَغ

"٘ ُٗت ناخبت الازخهام ألانُل في الدكَغ ٣ا إلاا جغاٍ الؿلُت الدكَغ  .        1ٞو

م خضازت   خطر مً زال٫ َظا ال٣غاع الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ألاعصهُت ٚع ٍو

واؾدىضث بلحها  ،ٖملذ ٖلى ؤلاإلاام باألخ٩ام الضولُت طاث الٗال٢ت بد٣ى١ الاوؿان ،كإتهاو

ا للماصة  ا مً الضؾخىع ألاعصوي  120واإلااصة  2ال٣ٟغة  23بمىاؾبت جٟؿحَر في الخإؾِـ ل٣غاَع

ب٣تها جُب٣ُا مباقغا.   َو

 اللماء الىوني اللبىاويزاهُا: 

ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١  ،ىانفي لب ،َب٤ ٢اض ي ألامىع الاؾخعجالُت 

ٗتها ؾُضة ؤزُىبُت ٖاملت لضي بخضي  ،في ٢ًُت اؾخعجالُت ،جُب٣ُا مباقغا ،الاوؿان ٞع

ا، خُض بن الكا٦ُت جلخمـ في صٖىاَا بلؼام  ظغصتها ،اللبىاهُاث في بُتها مً ظىاػ ؾَٟغ

ا. و٢ض ٢غع  تناخب لٗمل اللبىاوي بغص ا تبةلؼام ناخب ،٢اض ي الخ٨مالٗمل بغص ظىاػ ؾَٟغ

ا، مٗلال طل٪ ت الخى٣ل اإلاًمىهت بمىظب  ،ظىاػ ؾَٟغ بإن َظا الٗمل ٌٗض اهتها٧ا لخٍغ

اإلاكاع بلحها في م٣ضمت الضؾخىع التي حك٩ل ظؼءا ال  ،واإلاٗاَضاث الضولُت ،الضؾخىع اللبىاوي

 . 2ًخجؼؤ مىه

الن الٗالمي لخ 13اإلااصة بلى  ،و٢ض اؾدىض ال٣اض ي اللبىاوي التي  ،٣ى١ الاوؿانمً ؤلٖا

د٤ ل٩ل  ت الخى٣ل وازخُاع مدل ب٢امخه صازل خضوص ٧ل صولت، ٍو جىو ٖلى ؤن "ل٩ل ٞغص خٍغ

ٞغص ؤن ٌٛاصع ؤًت بالص بما في طل٪ بلضٍ ٦ما ًد٤ الٗىصة بلُه". ٦ما ؤقاع ال٣اض ي بلى اإلااصة 

ال٣اهىن  بمىظب ،م بلُه لبىانًهاالظي  ،مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت 12

ش  3855باإلاغؾىم ع٢م  ،اإلاىٟظ ، خُض جىو اإلااصة اإلاظ٧ىعة ٖلى ؤن "ل٩ل 1/9/1972بخاٍع

ت ازخُاع م٩ان  ت الخى٣ل ُٞه وخٍغ ٞغص ًىظض ٖلى هدى ٢اهىوي صازل ب٢لُم صولت ما خ٤ خٍغ

ت مٛاصعة ؤي بلض، بما في طل٪ بلضٍ". ٦ما اؾدكهض ال٣اض ي باإلااصة  مً  26ب٢امخه وله خٍغ
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خمخٗىن صون ؤي جمُحز بد٤  ،ؾىاء ؤمام ال٣اهىن  ،ٖلى ؤن الىاؽ ظمُٗا ،إلاظ٧ىع الٗهض ا ٍو

ؤي جمُحز وؤن ٨ًٟل  ،ًجب ؤن ًدٓغ ال٣اهىن  ،مدؿاو في الخمخ٘ بدماًخه، وفي َظا الهضص

خماًت ٞٗالت مً الخمُحز ألي ؾبب، ٧الٗغ١ ؤو اللىن ؤو  ،ٖلى الؿىاء ،لجمُ٘ ألاشخام

الغؤي ؾُاؾُا ؤو ٚحر ؾُاس ي، ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو الاظخماعي، ؤو  الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو 

 .1الثروة ؤو اليؿب ؤو ٚحر طل٪ مً ألاؾباب

بلى اإلااصة الغابٗت مً الاجٟا٢ُت الضولُت لل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫  ،٦ما ؤقاع ال٣اض ي 

غاٝ  ،لجمُ٘ الضٖاًاث والخىُٓماث ،الخمُحز الٗىهغي، التي جًمىذ شجب الضو٫ ألَا

اث ال٣اثلت بخٟى١ ؤي ٖغ١  ،ل٣اثمت ٖلى ألا٩ٞاعا ؤو ؤًت ظماٖت مً لىن ؤو ؤنل  ،ؤو الىٍٓغ

ت والخمُحز  ؼ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ال٨غاَُت الٗىهٍغ غ ؤو حٍٗؼ ازجي واخض، ؤو التي جداو٫ جبًر

الغامُت بلى ال٣ًاء ٖلى ٧ل جدٍغٌ  ،ًجابُتخٗهض باجساط الخضابحر الٟىعٍت ؤلا الٗىهغي، وج

بلى اإلااصة الخامؿت مً الاجٟا٢ُت  ،لخمُحز و٧ل ٖمل مً ؤٖماله. واهخ٣ل ال٣اض يٖلى َظا ا

غاٝ بدٓغ الخمُحز الٗىهغي وال٣ًاء ٖلُه ب٩اٞت التي جىو ٖلى حٗهض  ،اإلاظ٧ىعة الضو٫ ألَا

صون جمُحز بؿبب الٗغ١ ؤو اللىن ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو  ،ؤق٩اله، م٘ يمان خ٤ ٧ل اوؿان

جل٪ الخ٣ى١ التي ظغي حٗضاصَا في اإلااصة  ،م ال٣اهىن، ومً طل٪الازجي، في اإلاؿاواة ؤما

ت الخغ٦ت وؤلا٢امت  اإلاظ٧ىعة، ومجها جدضًضا الخ٣ى١ اإلاضهُت ألازغي، والؾُما الخ٤ في خٍغ

 .2صازل خضوص الضولت، والخ٤ في مٛاصعة ؤي بلض، بما في طل٪ بلضٍ، وفي الٗىصة بلى بلضٍ

اث  ،٧ىعةواؾخيخج ال٣اض ي مً جل٪ الىهىم اإلاظ  ت الخى٣ل هي مً الخٍغ بإن خٍغ

ال ًاصي ٣ِٞ  ،الٗاثض لؤلظىبي ،بإن حجؼ ظىاػ الؿٟغ ،ألاؾاؾُت. وبظل٪، زلو ال٣اض ي

ت ألاظىبي في الؿٟغ ومٛاصعة البلض ؤو بلى ؤي بلض آزغ، بل  ،ٗىصة بلى بالصٍوال ،بلى حجؼ خٍغ

ٖبر خغماهه مً وؾُلت  ،اًدغم ألاظىبي مً الخى٣ل بإمان صازل البلض خُض َى مىظىص خالُ

٠ الغؾمُت اإلاٗتٝر به ، ولِـ َظا ٣ِٞ، بل ًدغمه مً الٗضًض مً خ٣ى٢ه االخٍٗغ

الخ٤ في  ،والتي ظغي حٗضاصَا ؾاب٣ا، ولِـ ؤ٢لها ،اإلاغجبُت بهظا الخ٤ ،ألاؾاؾُت ألازغي 

ُت  ،وزانت الصخُت مجها ،والخ٤ في الخهى٫ ٖلى الخضماث ،الخهى٫ ٖلى ؤلا٢امت الكٖغ
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ظٍ الخ٣ى١ حٗخبر مً الخ٣ى١ ألاؾاؾُت والبضحهُتبهىع  ُت، َو التي ًخمخ٘ بها  ،ة قٖغ

 .1جى٠٢ ٖىه وجغ٦ه ؤمألاظىبي )ة( الٗامل )ة( في الخضمت اإلاجزلُت، ؾىاء ٧ان ما ػا٫ في ٖمله 

بإن جغ٥ الٗامل )ة( ألاظىبي )ة( مجز٫ عب الٗمل، ال ٌك٩ل بدض  ،و٢ض ؤياٝ ال٣اض ي 

٣ خهغ ٖلى زالٝ ٣ٖضي ؤو ٞسخ ٚحر مبرع لل٣ٗض، ال ًبرع حجؼ ظىاػ طاجه ؤي ظغم ظؼاجي ٍو

ت، التي ال ج٣ُض بال اؾخصىاثُا  حر ٢اهىوي؛ ألهه ٌٗض ج٣ُُضا للخٍغ ى ؤمغ زُحر ٚو الؿٟغ، َو

ج٩ىن جدذ ع٢ابت اإلادا٦م. ٦ما ؤن اإلاماعؾت  ،ومً ٢بل ظهت عؾمُت ،وبمىظب هو ٢اهىوي

ى ما ًسال٠ جسٟي ٦ظل٪ جمُحزا ٚحر مبرع ب ،اإلاظ٧ىعة حن الٗامل اللبىاوي والٗامل ألاظىبي، َو

 .2حٗهضاث لبىان الضولُت

جي اللبىاوي ٩ًىن ٢ض َب٤ ٢ىاٖض  ،ومً زال٫ َظا الخ٨م  ًدبحن لىا، بإن ال٣اض ي الَى

 ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ الاوؿان جُب٣ُا مباقغا، وهي: 

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان. 13جُب٤ُ مباقغ للماصة -   مً ؤلٖا

 مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت. 26و 12جُب٤ُ مباقغ للماصجحن - 

مً الاجٟا٢ُت الضولُت لل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫  5و 4جُب٤ُ مباقغ للماصجحن - 

 الخمُحز الٗىهغي.
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جفعحر اللماء الىوني ألخيام الاجفاكُاث الذولُت : اإلابدث الثاوي

 لحلىق ؤلاوعان

يغوعة ملخت، بالىٓغ إلاا  ،في ؤٚلب ألاخُان ،حر ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضولُتحٗض ٖملُت جٟؿ

في  ا٦بحر  اختى جتر٥ للضو٫ َامك ،مً ٖمىمُاث م٣هىصة ،جىُىي ٖلُه َظٍ ال٣ىاٖض

ٟها ،جُب٣ُها. والخٟؿحر َضٞه جدضًض مٗجى ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الىاٞظة ٞٗال وجدضًض  ،وحٍٗغ

ًجابُت تهضٝ بلى جد٤ُ٣ بحها. ٞالخٟؿحر ٌك٩ل ٖملُت مًمىن الالتزاماث التي جىُىي ٖل

خجه هدى ٚاًت ٖملُت، لظل٪م ٞةن الخٍٗغ٠ بخٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت  ،ىيٕى مدضص، ٍو

ى ما ًجغها بلى ط٦غ ؤؾالُبه )اإلاُلب الشاوي(، والخُغ١ بلى  ًٟغى هٟؿه )اإلاُلب ألاو٫(، َو

جي في جٟؿحر ؤخ ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ٦ُُٟت حٗامل بٌٗ هماطط ال٣ًاء الَى

 ؤلاوؿان )اإلاُلب الشالض(.  

 اإلاىلب ألاول 

ف بخفعحر الا  جفاكُاث الذولُتالخػٍش

ت جٟؿحر ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الضازلُت، ٟٞي بَاع ال٣اهىن الضولي بطا ٧اهذ َىا٥  مغ٦ٍؼ

ت ت لخدضًض مًمىن  ،جيخٟي َظٍ اإلاغ٦ٍؼ خُض ًمل٪ ٧ل شخو مً ؤشخانه ؾلُت ج٣ضًٍغ

مً الًغوعي ؤن ؤهه  ،ومىه هغي اإلاترجبت ٖلُه بم٣خط ى ال٣ىاٖض الضولُت.  ،والتزاماجه ،ى٢هخ٣

يغوعجه )الٟٕغ الشاوي(، زم لخٟؿحر وؤؾباب اللجىء بلُه )الٟٕغ ألاو٫(، ٖلى ا خٗٝغه

 مجاله )الٟٕغ الغاب٘(.زم دضوصٍ )الٟٕغ الشالض(، ٞ

 الفشع ألاول 

 حػٍشف الخفعحر وأظباب اللجىء ئلُه

للخٟؿحر )ؤوال(، زم ؤؾباب اللجىء وال٣اهىوي  كحر بلى الخٍٗغ٠ اللٛىي والانُالحيؾي

 )زاهُا(.بلُه
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ف الخفعحر  : أوال: حػٍش

 الخفعحر لؿت:-أ

مهضع ٖلى وػن  ،الخٟؿحر ٧لمت مٟغصة، وظمٗها جٟاؾحر، وهي في اللٛت الٗغبُت

ٗله الشالسي "ٞؿغ" بدكضًض الؿحن. والخٟؿحر مٗىاٍ البُان، ٣ُٞا٫ ٞؿغث  ،"جُٟٗل"، ٞو

ؿغجه جٟؿحرا.  ل ،ؤو ؤلاباهت ،والخٟؿحر َى ال٨ك٠ال٨خاب ٞو ًغاصٞه ٖلى  ،ؤو الٓهىع. والخإٍو

؛ ألهه مكخ٤ّ مً  لى عؤي آزغ ؤهه ٌٛاًٍغ ى الغظٕى« ألاّو٫ »عؤي، ٖو  .1بىػن ال٣ى٫ َو

هاع وال٨ك٠، ؤي ٦ك٠ اإلاغاص مً اللٟٔ، وعص ؤخض  ،ؤًًا الخٟؿحر مٗىاٍ ؤلْا

ى "بُان ألالٟاّ وصاللتها ٖلى ألاخ٩ام، للٗمل بالىو الاخخم الحن بلى ما ًُاب٤ الٓاَغ. َو

 . 2ٖلى وي٘ ًٟهم مً الىو"

 الخفعحر اـىالخا:-ب       

وؤخ٩امها  ،َى ٖلم ًبدض ًٖ ٦ُُٟت الى٤ُ باأللٟاّ ومضلىالتها ،الخٟؿحر انُالخا 

 .3التي جدمل ٖلحها خالت التر٦ُب وجخماث طل٪ ،ومٗاهحها

 الخفعحر غىذ اللاهىهُحن:-ج

ه الض٦خىع ٖلى مىهىع ٖلى ؤهه "جدضًض هُا١ مٗجى ال٣اٖضة ال٣اهىهُت لغؾم  ٌٗٞغ

لٗال٢اث ال٣اهىهُت اإلاسخلٟت، اخضوص جُب٣ُها ٖملُا، واؾخسالم الخلى٫ التي جًمىتها 

 .4وطل٪ بةًًاح وجٟهُل مجملها"

ٗٝغ الض٦خىع  "الٗملُت الظَىُت التي ٣ًىم  بإهه ،الخٟؿحر ،ٖبض ال٣اصع ال٣هىجيٖلي َو

بها اإلاٟؿغ بهضٝ جدلُل الىهىم وظالء مٗىاَا الخ٣ُ٣ي ل٩ي ج٩ىن نالخت للخُب٤ُ ٖلى 

غي بإن ألاؾاؽ الظي ًخٗحن ٖلى اإلاٟؿغ الاعج٩اػ ٖلُه 5ما ٌٗغى ٖلى ال٣ًاء مً و٢اج٘" . ٍو
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باعاجه، ؤما خضوص ٖمله الظَجي، ٞهى ال٨ك٠ ًٖ  اإلاٗجى َى ؤلٟاّ الىو ال٣اهىوي ٖو

 الخ٣ُ٣ي الظي ؤعاصٍ وايٗى َظا الىو.

ٗٝغ الض٦خىع ؾُٗض الجضاع ٖلى ؤجها "جدضًض مٗجى الىهىم  ،جٟؿحر اإلاٗاَضة ،َو

التي ؤجذ بها وهُا٢ها جدضًضا ص٣ُ٢ا، للى٢ٝى ٖلى اإلاٗجى الظي جًمىخه مىٓىعا بلحها في 

ئت لخُب٣ُها جُب٣ُا صخُدا" ها ؤو ل٩ل مجها ٖلى خضة، وطل٪ جَى  .1مجمٖى

ه الض٦خىع ٖبض الىاخض مدمض الٟاع ٞغ بإهه "جدضًض مضلىالث ؤلٟاّ اإلاٗاَضاث  ،ٖو

 .2ومٗاهحها وظٗلها ٞٗالت ومجضًت في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ والٛاًاث التي ؤبغمذ مً ؤظلها"

غي الض٦خىع الٛىُمي بإن "الخٟؿحر  مً بحن مٗان ٖضة مدخملت لىو ؤو -َى اهخ٣اء-ٍو

 ٢ذ طاجه مُاب٣ت للمُُٗاث".ؾلى٥ بوؿاوي إلاا ًبضو في الى 

ؼالت ٞالخٟؿحر باليؿبت بلُه "َى ٖملُت حؿتهضٝ  ،ؤما الض٦خىع مدمض هانغ بٚى

الىنى٫ بلى اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي لؤللٟاّ وبالخالي بػالت اللبـ والٛمىى، وبْهاع مضاٍ وؤبٗاصٍ 

غاٝ"  .3وال٣اهىن اإلاىاؾب في جُب٤ُ الاجٟا١ بحن ألَا

ٖلى اإلاٗاوي  ،َى الى٢ٝى بخمًٗ ،حر اإلاٗاَضاثبإن جٟؿ ،وهدً هغي مً ظاهبىا

  ،الخ٣ُ٣ُت للمهُلخاث اإلاؿخسضمت
 
في ؾُا٢ها الخام والٗام،  في اإلاٗاَضاث مإزىطة

  جمهُضا لخُب٣ُها.  

بطن، لِـ ٖملُت آلُت ًغظ٘ ٞحها ال٣اض ي بلى  ٞةن الخٟؿحر، ،وجإؾِؿا ٖلى طل٪

ت للٗشىع ٖلى اإلاٗجى اللٛىي لل٩لما التي جخًمجها جل٪  ،ؤو الٗباعاث ،ثاإلاٗاظم اللٍٛى

ا واخض  . االىهىم؛ ألهه مً الىاصع ؤن ًدمل الىو مضلىال لٍٛى

خضاص بالٗىهغ اللٛىي ٣ِٞ، وبهما ٖلُه ؤن  ،ومً زمت، ًيبغي ٖلى اإلاٟؿغ ٖضم الٖا

خباع التي ؤخاَذ بىي٘ الىو جبٗا ل٩ل خالت ٖلى خضة،  ،الٗضًض مً الٓغوٝ ،ًإزظ في الٖا

                                                           
 .137، ص مرجع سابقسعيد اعبدار، تطبيق القانوف الدكرل أماـ احملاكم اؼبصرية، - 1
 .99، ص 1980ة العربية، عبد الواحد ؿبمد الفار، قواعد تفسَت اؼبعاىدات الدكلية، دار النهض- 2
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 .30، مشار إليها عند بغداد خنيش، مرجع سابق، ص 81ص  جامعة اعبزائر،  ،دكلة يف القانوف دكتوراه
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ؤ٢غب اإلاٗاوي بلى جد٤ُ٣ الهضٝ الظي ؤعاصٍ  ،ً اإلاٗجى الظي ٌؿىض بلُه الىووالتي ججٗل م

 .1ؤَغاٝ اإلاٗاَضة مً وعاء ببغامها

في جُب٤ُ اإلاٗاَضة،  ؤؾاس ي   ًغي اإلا٣غع الخام "والضو٥" بإن "الخٟؿحر َى ٖىهغ   

. 2وبظل٪ حك٩ل الخٟؿحراث اإلاسخلٟت للمٗاَضة واخضة مً اإلاكا٧ل الغثِؿت في جُب٣ُها"

ىا بلى ؤهه ال ًجب ؤن ًسخلِ في الظًَ بإن ٖملُت جٟؿحر ال٣اهىن هي  ،ججضع ؤلاقاعة ،َو

ت ٖجها.   مهمت جُب٣ُه، ٞهي جسخل٠ ٖجها وبن ٧اهذ مخهلت بها، وعبما مخٟٖغ

 زاهُا: أظباب جفعحر أخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعان

 ،ولُت لخ٣ى١ الاوؿانبلى جٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الض ،ؤؾباب لجىء ال٣اض ي 

 ٖضًضة، هظ٦غ مجها:

مخٗضصة، ٩ُٞىن صوع ال٣اض ي َىا، َى  يٖىضما ًدخمل الىو مدل الخٟؿحر مٗاو-أ

مً زال٫ اللجىء ؤو الاؾخٗاهت ببٌٗ ال٣ىاٖض  ،وطل٪ ،البدض ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص في الاجٟا٢ُت

 التي تهضًه بلى بعاصة وايعي الىو. 

جغمي بلُه الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١  لؤلَضاٝ والٛاًاث التيبالىٓغ -ب

ى خماًت ؤلاوؿان ،ؤلاوؿان بٌٛ الىٓغ ًٖ ظيؿه ؤو مىلضٍ ؤو لٛخه ... بلخ،  ،ؤًىما ٧ان ،َو

ى ما اَضوألا  اثٞةن ْاَغ ههىم َظٍ الاجٟا٢ُاث ٢ض ال ٩ًىن مخىا٣ٞا م٘ َظٍ الٛاً ٝ، َو

 ٌؿمى بغوح اإلاٗاَضة. 

ًخ٤ٟ م٘  ؤمغ   ،وؤَضاٞها ٖىض الخُب٤ُ ،اإلاٗاَضة ؤن اإلاداٞٓت ٖلى عوح ،وال ق٪

خباعاث الٗملُت، وطل٪ ب٣هض  مبضؤ خؿً الىُت. ومً زمت، ًهبذ الخٟؿحر يغوعة جملحها الٖا

اًاتها.    ،الخإ٦ُض  ٖلى عوح اإلاٗاَضة ٚو

جإحي في  ،ومً بُجها جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان ،بن اإلاٗاَضاث في ال٣اهىن الضولي-ط

ت للضو٫  ،بإلٟاّ ٖامت، وهي م٣هىصة، الهضٝ مجها ،انٚالب ألاخُ بُٖاء َامل مً الخٍغ

 مً ؤظل جُب٤ُ ما وعص ٞحها مً التزاماث. 

                                                           
 .137، ص اؼبرجع السابق سعيد اعبدار، - 1
عادؿ أضبد الطائي، تفسَت اؼبعاىدات الدكلية )دراسة يف قانوف اؼبعاىدات الدكلية، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة  - 2
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 الفشع الثاوي

 جفعحر الاجفاكُاث الذولُت لشوسة

في الضولت  ،يغوعة جلجإ بلحها الؿلُاث الخ٩ىمُت ،ٌٗض جٟؿحر ؤخ٩ام اإلاٗاَضة

ه اإلاٗا ل٣هغ ٖباعة  ،ما ٌٗىػٍ الىيىح ،َضة بحن ههىنهابمسخل٠ ؤظهؼتها، إلاا ٢ض جدٍى

ؤو ختى  ،ؤو لٛمىيه ،الىو ًٖ الضاللت ٖلى ما ٢هضجه مىه بالٟٗل الضو٫ اإلاخٗا٢ضة

 . 1لخىا٢ًه الٓاَغ م٘ هو آزغ

جلجإ الضو٫ اإلاخٗا٢ضة بلى الاجٟا١ ٖلى مضلى٫ الىهىم وجدضًض ما  ،وفي الٗاصة

ا مجها خم َظا الخدضًض بما هدُجت الدكاوع في اظخمإ و٢ذ ببغام اإلاٗاَض ،٢هضٍ مىضوبَى ة. ٍو

٤ جباص٫ البر٢ُاث واإلا٩اجباث  ،زام دغع به بغوجى٧ى٫ ًلخ٤ باإلاٗاَضة، وبما ًٖ ٍَغ ٍو

غاٝ في اإلاٗاَضة. داث مخباصلت جهضع مً الضو٫ ألَا  الغؾمُت، وبما بخهٍغ

ٗض جٟؿحر الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان في ٦شحر مً  ،يغوعة ملخت ،َو

لب مجها، ج٨خب بٗباعاث ًدُِ بها مً الخٗمُم  ألاخُان، ألن ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث، ؤو ألٚا

                                                           
قواعد القانوف الداخلي أيضا،  علىال يقتصر فقط على القانوف الدكرل، بل حىت  ،أف غموض القواعد القانونية ،يف اغبقيقة - 1

ىيئات قضائية عليا، مهمتها تقوًن أعماؿ احملاكم كاهجمالس األدىن درجة. كىو ما قبده يف  ،ذبد يف معظم دكؿ العادل ،لذلك
على أنو "سبثل احملكمة العليا اؽبيئة اؼبقومة ألعماؿ  171قد نص يف اؼبادة  2016اعبزائر، حيث إف التعديل الدستورم لعاـ 

ع اهجمالس القضائية كاحملاكم. ديثل ؾبلس الدكلة اؽبيئة اؼبقومة ألعماؿ اعبهات القضائية اإلدارية...". كتكريس ىذا اغبق يعٍت يف الواق
اعًتاؼ الدستور بوجود نقائص كقصور يف التشريع، كاؼبالحظة أف السمة الغالبة يف التشريعات طغياف العمومية كحىت الغموض 

 ، حبجة ربقيق مركنتو. على النص القانوين
حالة غموض النص كإهبامو، كىي -بعد أف كانت استثنائية، كذلك ألسباب عديدة، أبرزىا: أ ،مث إف ىذه العيوب أصبحت مألوفة

أكثر اغباالت مدعاة لذبذبة االجتهاد القضائي كاضطرابو، ألف تعدد احتماالت الفهم تقابل بتعدد احتماالت التصدم كاؼبواجهة، 
لب من القاضي يف ىذه اغبالة تأسيس اجتهاده على توضيح اؼبفهـو الذم علق بذىنو من غموض النص بصفة أكلية، مث فبا يتط

حالة تناقض النص اؼبعٍت بالتطبيق كتعارضو سواء فيما  -حياكؿ اجياد اغبل اؼبناسب دكف االخالؿ باالنسجاـ اؼبنطقي للنص. ب
حالة -انة بًتجيح النصوص كإعماؿ مقارنات هبدؼ الوصوؿ إذل مبتغى اؼبشرع. جبينو، أـ مع نصوص أخرل، فبا يستدعي االستع

سكوت النص أك نقصانو، كتعد ىذه اغبالة من أعقد اغباالت، اليت تستدعي تدخال اجتهاديا من طرؼ القاضي باؼبفهـو الذم 
مو، كبقدر ما تكوف ىذه اغبالة مدعاة للحَتة، يكاد يكوف كامال إلجياد قاعدة قانونية، يؤسس عليها حىت حيل اؼبسألة اؼبعركضة أما

بقدر ما تستدعي الثبات يف االجتهاد اؼبختار، ألف من اػبَت القوؿ أف القاضي أبدع قاعدة قانونية كاستقر عليها، خَت من يقاؿ 
 .   723ك 722أف القاضي يضع القواعد القانونية حسب الطلب. عجة اعبيالرل، مرجع سابق، ص 
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بسهىم ما جدمله جل٪ اإلاٟغصاث  ،ؤو ٞهمهم ،وظهاث هٓغ ؤَغاٝ اإلاٗاَضة ،ما ٨ًٟي لخباًً

هٗب جُب٣ُها ٖلى الى٢اج٘ اإلاٗغويت ٖلى ال٣اض ي  . 1مً مٗان، مما ٢ض ٤ٌُٗ ٍو

ال جسغط ًٖ ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي  ،جٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿانوبما ؤن الا

لهظٍ ألاخ٩ام، وجُب٤ُ ال٣اهىن الضولي  ،للمٗاَضاث، ٞهي زايٗت في ٧اٞت مغاخل خُاتها

ًسخل٠ ًٖ باقي اإلاٗاَضاث ألازغي، في ظؼثُت مهمت  ،خ٣ى١ ؤلاوؿان في مجا٫للمٗاَضاث 

، بدُض بن ٢ىاٖضَا طاث َبُٗت آمغة، في ا٢ُاثالاجٟهي الُاب٘ اإلاىيىعي لهظٍ  ،ظضا

ؤٚلبها، ٦ما ؤجها ال جسً٘ إلابضؤ اإلاٗاملت باإلاشل، اهُال٢ا مً ألاَضاٝ التي حؿعى بلحها َظٍ 

الاجٟا٢ُاث، ٞهي جسخل٠ ًٖ اإلاٗاَضاث التي تهضٝ بلى خماًت مهالر طاجُت وجباصلُت 

٣ى١ ؤلاوؿان جمىذ بلى ألاشخام للضو٫، ٞالخ٣ى١ اإلاظ٧ىعة بمىظب الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ

ى الهٟت ؤلاوؿاهُت للصخو اإلاىخٟ٘ بها، وهي بظل٪ جسغط ًٖ  ؾىضا بلى يابِ واخض، ؤال َو

 .2هُا١ الٗال٢اث الصخهُت للضو٫ 

"َى ٖىهغ ؤؾاس ي في جُب٤ُ  ((Waldock والضو٥ والخٟؿحر ٦ما ًغي اإلا٣غع الخام

ضة واخضة مً اإلاكا٧ل الغثِؿت في اإلاٗاَضة، وبظل٪ حك٩ل الخٟؿحراث اإلاسخلٟت للمٗاَ

 .3جُب٣ُها"

ٞةطا لم جً٘ الضو٫ جٟؿحرا زانا لبٌٗ ههىم اإلاٗاَضة اإلابرمت بُجها، ٞٗلحها ؤن 

وؤن جغظ٘ في خالت ما بطا الخبـ ٖلحها  ،وخؿً الىُت ،٢ىاٖض الٗضالت ،جغاعي ٖىض جىُٟظَا

ُت الىوبن لم حؿٟٗها  ،بلى عوح اإلاٗاَضة وال٣هض الخ٣ُ٣ي مجها ،ألامغ  . 4خٞغ

واهُال٢ا مً الُاب٘ الالمغ٦ؼي للخٟؿحر في ال٣اهىن الضولي، وما ًترجب ٖىه مً 

غاٝ اإلاخٗا٢ضًً،  ضم ويىح الالتزاماث اإلاترجبت ٖلى ألَا جٟؿحراث مسخلٟت للىو الىاخض، ٖو

زانت ُٞما ًخٗل٤ باالجٟا٢ُاث طاث الهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان، إلاا جسخو به َظٍ ألازحرة مً 

ا مً الاجٟا٢ُاث ألازغي، ٞهي ج٣غع خ٣ى٢ازهىنُت  ا ًٖ ٚحَر الهضٝ مجها جُب٣ُها  ،جمحَز

                                                           
، ؾبلة الشرعية كالقانوفالطائي، قواعد التفسَت القضائي الدكرل للمعاىدة الدكلية )دراسة يف قانوف اؼبعاىدات(، عادؿ أضبد - 1

 .393، الكويت، ص 2011العدد السادس كاألربعوف أبريل 
ًتكين للقانوف ؿبمد خليل اؼبوسى، دكر القانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف يف تطوير القانوف الدكرل للمعاىدات، الدليل االلك- 2
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ظٍ الخ٣ى١ مىظهت لهالر ألاٞغاص غاٝ.  ،ٖلى ؤعى الىا٢٘، َو ولِـ إلاهلخت الضو٫ ألَا

غاٝ، ٢ض ًاصي ،ومً زمت ال  جغ٥ جٟؿحر اجٟا٢ُاث خ٣ى١ ؤلاوؿان إلاُل٤ ؾُاصة الضو٫ ألَا

٫، ٦ما ٢ض ًاصي بلى بٞغاٙ الخماًت اإلا٣غعة بم٣خًاَا مً بلى جىٕى التزاماث الضو  مدالت

ا َغ  .1مًمىجها وظَى

ٞةطا ٧اهذ الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان جخمحز بٗاإلاُتها، ٞةن طل٪ ٌؿخىظب 

غاٝ اإلاخٗا٢ضة لها  اجٟؿحرا مىخض بن ؤم٨ً ، بل2جُب٣ُا مىخضا لها مً ٢بل الضو٫ ألَا

 .3ؤًًا

م ٗض الخٟؿحر مً ؤَم ألٖا ى ٖمل ٢ًاجيَو لخُب٤ُ  ،ؤولي وؤؾاس ي ،ا٫ ال٣ًاثُت. َو

ؤخ٩ام ال٣اهىن. والخٟؿحر ؾىاء حٗل٤ ألامغ بخٟؿحر ألاخ٩ام ال٣اهىهُت ؤم جٟؿحر ال٣ٗىص واظب 

ُٟ بهؼا٫ خ٨م ال٣اهىن ٖلى و٢اج٘ الجزإ اإلاٗغوى ٖلُه، ولِؿذ  خهٖلى ال٣اض ي، ألن ْو

م بالخٟؿحر مً جل٣اء هٟؿه حن ٖلُه ال٣ُا٦ما ؤهه ًخٗ. 4مهمخه حٗضًل ال٣اهىن الظي ًٟؿٍغ

 . 5صون ؤن ًُلب مىه الخهىم طل٪

                                                           
 .267-225ؿبمد خليل اؼبوسى، تفسَت االتفاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف، مرجع سابق، ص - 1

2
 -« Il serait contraire à la finalité et à la cohérence des traités que, lorsque sont en cause des règles 

issues des traités CEE et CEEA, la fixation de leur sens et de leur potée relève en dernier ressort de la 

cour de justice, comme le prévoient, en termes  identiques, l’article 234 CE et l’article 150 du traité 

CEEA, ce qui permet d’assurer l’uniformité de leur application … ». 

     Arrêt du 22 février 1990, Busseni, C-221/88, Rec. P. I-495, point 16.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61994CC0192&rid=2 consulté 

le 12/10/2019 

   -« l’article 234 CE a pour fonction d’assurer l’application uniforme dans la communauté de toutes 

les dispositions qui ont font partie de l’ordre juridique communautaire, en d’éviter que leurs effets ne 

varient selon l’interprétation qui leur est donnée dans les différents Etats membres ».  

      Arrêt du 26 octobre 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. P. 3641, point 14. 
3
 -« Il existe pour l’ordre juridique communautaire un intérêt manifeste  à ce que, pour éviter des 

divergences d’interprétation futures, toute disposition de droit communautaire reçoive une 

interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à 

s’appliquer.». 

  Arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, Rec. P. 3783, point 37. 

  Arrêt du24 janvier 1991, Tomatis et Fulchiron, C-384/89, Rec. P. I-127, point 9. 

  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri consulté le 12/10/2019. 

   -« le rôle de la cour de justice dans le cadre de l’article 234 CE, dont le but est d’assurer l’unité 

d’interprétation du traité par les juridictions nationales, confirme que les Etats ont reconnu au droit 

communautaire une autorité susceptible d’être invoquée par leurs ressortissants devant les juridictions 

nationales ». 

   Arrêt du 5 février 1963, Van Gend et Loos, 26/62, Rec. P. 5, 23.  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?, consulté le 15/12/2019, à 22 h. 
4
 -Ioan VOICU, « De l’interprétation Authentique des traités internationaux » édition A. Pedone, 1968. 

PP 11 et 12. 
 .315رار، مرجع سابق، ص ىيلُت تو - 5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61994CC0192&rid=2
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?


 

191 

ولِـ  ،ل٣اض ي اإلا٩ل٠ بخُب٣ُهبلى اٌٗىص  ،وج٣ضًغ ويىح الىو ال٣اهىوي مً ٖضمه

بلى ؤَغاٝ الخهىمت. ٞةطا هإػ ؤخض ؤَغاٝ الخهىمت في مُاب٣ت اإلاٗجى الٓاَغ أللٟاْه إلاا 

غاٝ مً مٗجى، ٞٗلى ال٣اض  ؤال ٌّٗى٫ ٖلى الاصٖاء بٛمىى الىو وؤن ًد٨م  ،ي٣ًهضٍ ألَا

 خؿب ٢ىاٖخه َاإلاا اهتهذ بلى ويىح الىو بضعظت ٧اُٞت للخ٨م. 

ت  ،٦ما ؤهه البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن مؿإلت ويىح الىو مً ٚمىيه، مؿإلت ج٣ضًٍغ

غوٞه  .1ومُُٗاجه جسخل٠ مً ٢اى آلزغ، خؿب الجزإ ْو

ث ويىح الىو ٦م٣ضمت للخ٨م بمىظبه، بل ومً زمت، ال ًصر بلؼام ال٣اض ي بةزبا

٨ًُٟه ببضاء ٢ىاٖخه بىيىح الىو اإلاُلىب جُب٣ُه. ؤما بطا ٧ان الىو ٚامًا، ٞمٗىاٍ 

 . 2بعظاء الٟهل في الضٖىي، بلى ٚاًت نضوع الخٟؿحر مً الجهت اإلاٗىُت بخٟؿحٍر

ؤن مُٗاعي الٟهل في مؿإلت ويىح الىو مً ٚمىيه َما:  ،والجضًغ باإلقاعة

. والشاوي، "مىيىعي" له ٖال٢ت ااع مُٗ ن. ألاو٫ "شخص ي" له ٖال٢ت ب٣ىاٖت ٢اض ي اإلاىيٕى

باعاجه، صون الىٓغ بلى هُت وايُٗه  . 3بالىو طاجه، بإلٟاْه ٖو

 الفشع الثالث

 خذود الخفعحر 

ا ٖلى الىهىم  ،للخٟؿحر خضوص   ٣خهغ ؤمَغ البض ؤن ًخ٣ُض بها اإلاٟؿغ وال ًخجاوػَا، ٍو

ا مٗاوي  ،التي ٌكىبها ٚمىى في اإلاٗجى ال٣اهىهُت الضولُت ؤو التي جدمل ؤلٟاْها وحٗابحَر

ا. ٞةن  ،مخىا٢ًت. وبالخالي الىهىم ال٣اهىهُت الىاضخت اإلاٗاوي وألالٟاّ ال ٌؿمذ بخٟؿحَر

 . 4ٞلِـ مؿمىخا للمٟؿغ ؤن ًٟؿغ ما ال ًدخاط بلى جٟؿحر خؿب ال٣ُٟه "ٞاجل"

                                                                                                                                                                                     

مقٍت بن عمار، القواعد العامة للتفسَت كتطبيقاهتا يف منازعات العمل كالضماف االجتماعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  -   
 .560، ص 2008/2009كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة كىراف، السنة اعبامعية 

 .55أضبد الطائي، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .56، ص اؼبرجع نفسو - 2
 . 55اؼبرجع نفسو، ص - 3
 .267، ص 1987، 4حامد سلطاف، كعائشة راتب، كصاحل الدين عامر، القانوف الدكرل العاـ، دار النهضة العربية، ط - 4
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في ال٨شحر مً ؤخ٩امها، ومً  ،َظٍ الىٓغة ،و٢ض ؤًضث مد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت

مبلضون" في  ،بُجها الهاصع  ،وعؤحها ؤلاٞخاجي ،1923ؤٚؿُـ  17خ٨مها الهاصع في ٢ًُت "ٍو

 .19231ؾبخمبر  15في 

بلى وظىب التزامها ويغوعة  ،و٢ض جُىعث ال٣اٖضة التي صٖا بلحها ال٣ُٟه "ٞاجل"

ا ،جُب٣ُها بلى وظىب اٖخماص اإلاٗجى  ،ًٍإلاٟؿغ ا ،جُىعا طا مٛؼي، ٣ٞض هاصي ؤههاَع

ٖلى  ،والٗباعاث اإلاؿخٗملت، وبلى وظىب جًُٟله ،ؤو اإلاٗجى "الٗاصي" لؤللٟاّ ،"الُبُعي"

 . 2ٚحٍر مً اإلاٗاوي التي جدخملها جل٪ ألالٟاّ والٗباعاث

في بٌٗ ما ؤنضعجه مً  ،مً ٢بل مد٨مت الٗض٫ الضولُت ،و٢ض جم جإًُض َظا الغؤي

خاوي، مً ، بكإن 1948ماي  28بُجها الغؤي ؤلاٞخاجي الظي نضع ًٖ اإلاد٨مت في  ؤخ٩ام ٞو

قغوٍ ال٣بى٫ في ًٖىٍت ألامم اإلاخدضة، خُض ظاء في ٞخىاَا بإهه ًجب ٖلى اإلاد٨مت التي 

٤ اإلاٗاوي الُبُُٗت والٗاصًت لؤللٟاّ ٘ بلحها الجزإ ؤن ج٣ىم بخٟؿحر اإلاٗاَضة ٞو  .3ًٞغ

ت في ٚحر مدلها، ًازظ َظا الغؤي ٖال ول٨ً ًجب ؤن  لى بَال٢ه، ألن في طل٪ مجاٞػ

ألهه وبن ٧ان ال٣ُام بٗملُت جٟؿحر الىهىم  ٢ض ج٩ىن ٖىا٢به ٚحر مدمىصة؛ اواضخ وبزالال 

ال٣اهىهُت الضولُت التي جخًمجها اجٟا٢ُت مً الاجٟا٢ُاث الضولُت َى ٖملُت مى٣ُُت ًىظهها 

َى الخٗٝغ ٖلى الىُت اإلاكتر٦ت  ،َبٗا ،وبخد٨م ٞحها اإلاى٤ُ ال٣اهىوي الؿلُم، الهضٝ مجها

بال ؤن َظٍ الىُت الخ٣ُ٣ُت اإلاكتر٦ت هي التي ًجب ؤن  ة و٢ذ الاجٟا١؛لؤلَغاٝ اإلاخٗا٢ض

غاٝ اإلاخٗا٢ضون، وطل٪ ٤ُ  ،ج٣غع مٗاوي ألالٟاّ والٗباعاث التي اؾخٗملها ألَا ختى ًخم الخٞى

                                                           
1
 https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-   

justice/série_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf. consulté 12/12/2018. 
حامد سلطاف، تفسَت االتفاقيات الدكلية، اهجملة اؼبصرية للقانوف الدكرل، اهجملد السابع عشر، تصدرىا اعبمعية اؼبصرية للقانوف - 2

 . 2ص  ،1961الدكرل، مصر، 
-Arnold. Mc Nair : « l’application et l’interprétation des traités d’après la jurisprudence Britannique » 

Recueil des cours, 1993, I-Tome 43, p 264. 
3
 -« La cour croit nécessaire de dire que le premier devoir d’un tribunal, appelé à interpréter et à 

appliquer les dispositions d’un traité, est de s’efforcer de donner effet, selon leurs sens naturel  et 

ordinaire, à ces dispositions prises dans leurs contexte. Si les mots pertinents, lorsqu’on leur attribue 

leur signification naturelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l’examen doit s’arrêter là… 

Quand la Cour peut donner effet à la disposition d’un traité en donnant aux mots dont on s’est servi 

naturel et ordinaire, elle ne peut interpréter ces mots en cherchant à leur donner une autre 

signification… ». https://www.icj-cij.org/files/case-related/3/003-19480528-ADV-01-00-FR.pdf. 

Consulté le 12/10/2019.           

https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-
https://www.icj-cij.org/files/case-related/3/003-19480528-ADV-01-00-FR.pdf
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خُت، وجُب٤ُ َظٍ ألالٟاّ مً ها ،بحن اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت والىُت الخ٣ُ٣ُت اإلاكتر٦ت

غاٝ  .1مً هاخُت ؤزغي  ،اإلاؿخٗملت ٖلى الخىاصر الخاعظُت التي ازخل٠ في قإجها ألَا

ٞلِـ مً  ،٨ٞما َى مٗلىم، جدمل ألالٟاّ واإلاهُلخاث مٗاوي ٦شحرة. ومً زمت

  ،الخ٨مت الاصٖاء بإن ألالٟاّ والٗباعاث اإلاىظىصة في اإلاٗاَضة
 
باعاث   ؤلٟاّ  واضخت اإلاٗجى ٖو

لى ؤَضاٞها ،، بال بٗض الخٗٝغ ٖلى مىيٕى اإلاٗاَضةط بلى جٟؿحروال جدخا ا جاما  ،ٖو حٗٞغ

ا.  وؤ٦ُضا، ألن اللٟٔ ال ًخسظ مٗىاٍ الصخُذ واإلاالثم بال باليؿبت لهظٍ اإلاٗاَضة وفي بَاَع

ال ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ألالٟاّ اإلاؿخٗملت ج٣هغ ًٖ بُان هُت ؤَغاٝ اإلاٗاَضة ؤو  ،و٢بل طل٪

 . جخٗضاَا

ُٟت  ،ٞالىيىح في اللٛت غاٝ اإلاخٗا٢ضة، زم بن ْو ال ًُٟض صاثما ويىح م٣انض ألَا

هي بْهاع َظٍ اإلا٣انض، ألن ٢ُمت َظٍ  ،٣٦اٖضة ٖامت ،ألالٟاّ اإلاؿخٗملت في مٗاَضة ما

البض ؤن جخى٠٢ ٖلى جدضًض الٗال٢ت بحن  ،ألالٟاّ اإلاؿخٗملت في ٞهم اإلاٗاَضة ٞهما صخُدا

 . 2وبحن الٛاًاث التي ًغاص جد٣ُ٣ها ألالٟاّ اإلاؿخٗملت

ٖلى ؤن جُب٤ُ ؤًت مٗاَضة مً  ،ٖمىماالضولي ومً زمت، ًخ٤ٟ ٣ٞهاء ال٣اهىن 

ًخُلب ممً ًٟهل ُٞه ؤن ٣ًىم  ،ٖلى و٢اج٘ الجزإ ،ؤو ؤًت اجٟا٢ُت صولُت ،اإلاٗاَضاث

جي صاثما حٗ ،بٗملُت الخٟؿحر، ألن ال٩لماث صاثما في خاظت بلى جٟؿحر، وؤن ٖملُت الخٟؿحر

 الخد٤٣ مً الٗال٢ت بحن ألالٟاّ وألاقُاء الخاعظُت. 

٣ت ًم٨ً  ،ٖلى ال٨ٗـ مً الجاهب الىٓغي  ،ؤن الجاهب الٗملي ،طل٪ ال ٌٗٝغ ٍَغ

ٖلى الخىاصر التي ازخل٠ بكـإجها  ،بىاؾُتها لؤللٟاّ ؤن جُب٤ هٟؿها بهىعة آلُت واضخت

غاٝ اإلاخٗا٢ضون. ٞاإلاٗاَضة ؤو الاجٟا٢ُت  جخً ،ألَا
ُ
وؿُجها، وحكمل  ٩ّىُن مً الى٢اج٘ التي ج

غاٝ الظًً حٗا٢ضوا ٖلى ههىنها، ٦ما حكمل ما حٗهض به ٧ل مجهم لآلزغ مً الالتزاماث  ،ألَا

جسخل٠ في صعظت ٖمىمُاتها، وفي جدضًضَا، وفي زبىث  ،التي جهاٙ ٖاصة في ٧لماث وؤلٟاّ

 . 3َااماص

                                                           
 .4مرجع سابق، ص حامد سلطاف، تفسَت اؼبعاىدات الدكلية، - 1

Mads ANDENNAS et Eirik BJORGE, l’application de la convention européenne des droits de 

l’homme : quel rôle pour le juge national ? R.I.D.C, Vol. 64 N°2, 2012. PP 384 et ss.    
 .4حامد سلطاف، تفسَت اؼبعاىدات الدكلية، اؼبرجع السابق، ص - 2
 .5ك  4، ص رجع نفسواؼب 3
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لىحي" ،و٢ض ظاء في عؤي ثِؿا للمد٨مت الضاثمت للٗض٫ ٖىضما ٧ان ع  ،لل٣ُٟه "ؤهٍؼ

في َظا الؿُا١ ٢ىله "لؿذ ؤصعي ٠ُ٦ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ماصة ؤو هها في اجٟا٢ُت  ،الضولُت

غيها. ٞالىو ال جإزظ مٗىاَا  ،ؤو اإلااصة ،ؤنبذ واضخا ٢بل جدضًض مىيٕى الاجٟا٢ُت ٚو

إلت ألاولى التي وو٤ٞ الٗال٢ت التي جغبُها باالجٟا٢ُت، ٞاإلاؿ ،بال صازل الاجٟا٢ُت ،الخ٣ُ٣ي

غيها التي ًىظض ٞحها الىو اإلاغاص  ًخىظب الخٗغى لها هي الى٢ٝى ٖلى مىيٕى الاجٟا٢ُت ٚو

"  . 1جٟؿحٍر

 الفشع الشابؼ

 مجال الخفعحر  

ا، َل ًٟؿغ ؤخ٩ام  ه٣هض بمجا٫ الخٟؿحر، الىهىم التي ًخٗحن ٖلى اإلاٟؿغ جٟؿحَر

ل الضًباظت حٗخبر مً  ؟الضًباظتؤم ًٟؿغ ؤًًا الٗباعاث الىاعصة في  ؟الاجٟا٢ُت ٣ِٞ َو

ؤم ٌؿخُُ٘ ججاوػَا، بلى جٟؿحر  ٠٣ ٖىضَا اإلاٟؿغ؟جب ؤن ًالتي ً ،الاجٟا٢ُتؤخ٩ام 

 الىهىم ال٣اهىهُت ٣ِٞ؟

ىا ا  ،اؾدبٗاص الضًباظت ،اججاَاث، اججاٍ ًغي  ٖلى زالر اءاه٣ؿم ال٣ٟه ،َو باٖخباَع

بال ؤجها ؤ٢ل  ،للضًباظت ٢ُمت ٢اهىهُت ًغي بإن ،٢ُمت ٢اهىهُت )ؤوال(. واججاٍ آزغ ثلِؿذ طا

ت في ٢ُمتها ال٣اهىهُت ،مً ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت )زاهُا(. واججاٍ زالض  ،ًغي بإن الضًباظت مؿاٍو

 وطل٪، لىو اإلاٗاَضة )زالشا(، 
ُ
ؤَمُت ٢هىي لٟهم ههىم اإلاٗاَضة ٩٦ل  يُٗل٩ي ح

 بًٗها بًٗا )عابٗا(. اؾدىاصا بلى جٟؿحر صًباظتها، ٖلى اٖخباع ؤن ههىم اإلاٗاَضة ٨ًمل 

  أوال: جفعحر الىق دون الذًباحت

 ها٢ُمت ٢اهىهُت، اؾدىاصا بلى ؤج ِؿذ لهال ،بإن الضًباظت ،ًغي ؤصخاب َظا الاججاٍ

 في مهُلخاتها. ،ٌٗىػَا الىيىح والض٢ت

ظا الاججاٍ ٖبر ٖىه اإلاىضوب ال٨ىضي بلى اللجىت ألاولى الخابٗت لجمُٗت ٖهبت  ،َو

غ  ألامم اإلاخدضة في صوعتها الخامؿت، ٖىض خضًشه ًٖ بغوجى٧ى٫ ظى٠ُ، ٣ٞض نغح "بإن جدٍغ

غ هو مكغوٕ، خُض بن اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت في الضًباظت لها  الضًباظت لِـ ٦خدٍغ

                                                           
1
 -C.P.J.I., Travail de nuit des femmes, 1932, série A/B, n° 50, P. 383. https://www.icj-

cij.org/files/permanent-court-of-internationaljustice. Consulté le 25/12/2019. 

https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-internationaljustice/serie_AB/AB_50/01_Travail_de_nuit_Avis_consultatif.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-internationaljustice/serie_AB/AB_50/01_Travail_de_nuit_Avis_consultatif.pdf
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مٟهىم ٖام، ولِـ لها ؤي ٢ُمت ٢اهىهُت، وبالخالي ال ًخٗحن ٖلُىا الخإزغ في مىا٢كت ال٩لماث 

 . 1التي جسو الضًباظت"

 باحت لها كُمت كاهىهُت أكل مً أخيام الاجفاكُتزاهُا: الذً

بال ؤجها ؤ٢ل ٢ُمت مً  ،بإن الضًباظت حك٩ل ظؼءا مً الاجٟا٢ُت ،ًغي َظا الاججاٍ

ؤخ٩امها. خُض ًغي ال٣ُٟه "٦ِـ" بإن الضًباظت هي ٖباعة ًٖ بٖالن مباصت وال جخًمً ؤي 

م ؤجها حك٩ل ظؼءا مخ٩ا مال مً اإلاٗاَضة ٢ض ًُٟض في بلؼام مؿاو إللؼام ههىم اإلاٗاَضة، ٚع

 جىيُذ مدخىاَا. 

ظا الغؤي ٧ان ٢ض جبىاٍ اإلاىضوب الٟغوس ي الؿُض "العهىص" في ماجمغاث الهلر لٗام  ،َو

داث ٖامت ًٖ اإلاباصت وال جدّمل ؤًت  ،، مهغخا1919-1920 بإن "الضًباظاث حك٩ل جهٍغ

 . 2جٟا٢ُت هٟؿها"ماث مدضصة ٧التي جدملها ؤخ٩ام الاالتزا

ت ألخيام الاجفاكُت          زالثا: للذًباحت كُمت معاٍو

ى الغؤي ألا٦ثر ٢ب ،َظا الغؤي ىال في ًغي بإن للضًباظت ال٣ُمت هٟؿها التي للىو. َو

ا في  ٞالضًباظت .اإلاجخم٘ الضولي ٍغ خؿب ألاؾخاط "قاع٫ صًبىي" حك٩ل ٖىهغا ظَى

الىاعصة ٞحها ٖضًمت ال٣ُمت، ؤو  ال ًغي ؤي ؾبب ًضٖى بلى اٖخباع البُاهاث ،اإلاٗاَضة، وبالخالي

ٞاثضة َظٍ  ،طاث ٢ُمت ؤ٢ل مً ٢ُمت ب٣ُت ألاخ٩ام الىاعصة في اإلاىاص، بل ألا٦ثر مً طل٪

غاٝ اإلاخٗا٢ضة، بدُض بجها جىضر ؤخ٩امها الٛامًت. ،البُاهاث ٦بحرة ظضا  لبُان هُت ألَا

وبحن جل٪  ،بطا وظض حٗاعى وجىا٢ٌ بحن الٗباعاث الىاعصة في الضًباظت ،ومً زمت

، ًم٨ً ٖىضثظ "بضون ق٪ اٖخباع جل٪ ألاخ٩ام ٧اؾخصىاء زام مً 3الىاعصة في مىاص اإلاٗاَضة

 .1ال٣اٖضة ؤو ألا٩ٞاع الٗامت اإلاضوهت في الضًباظت"

                                                           
1
 -« Il s’agit de la rédaction d’un préambule et non de la rédaction d’un article du Project ; les termes 

employés dans le préambule ont un caractère général, et n’ont aucune valeur juridique : il semble donc 

qu’il n’y ait pas lieu de s’attarder a une discussion de mots a propos du préambule ».   
 .23، ص 2013ؿبمد حاج ؿبمود، دراسات يف القانوف الدكرل الطبعة األكذل، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، 

2
 -(…Les préambules constituent des déclarations très générales de principes qui ne comportent pas 

des obligations aussi précis que les articles mêmes d’un traité.).  
 24ؿبمد حاج ؿبمود، اؼبرجع السابق ص 

ؼبيثاؽ على التساكم يف السيادة بُت كالتعارض اؼبوجود بُت ديباجة ميثاؽ األمم اؼبتحدة كبعض مواده، ففي حُت تؤكد ديباجة ا- 3
األمم كبَتىا كصغَتىا، تنص مواد اخرل على األفضلية اؼبمنوحة لبعض الدكؿ فيما خيص العضوية كالتصويت يف أجهزة اؼبنظمة 

 من اؼبيثاؽ(. 32-23)راجع الفصل اػبامس، ؾبلس األمن اؼبواد 
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و٢ض ؾاع ال٣ًاء الضولي ٖلى َظا اإلاىىا٫، ؤي جإ٦ُضٍ ال٣ُمت ال٣اهىهُت لضًباظت 

 ،ًٖ اإلاد٨مت الضاثمت للٗض٫ الضولي ،1926جمىػ  23اإلاٗاَضاث. ٟٞي الغؤي الهاصع في 

في جىُٓم ٖمل ؤعباب الٗمل ؤُٖذ الضًباظت  ،بكإن ازخهام مىٓمت الٗمل الضولُت

 . 2ال٣ىة هٟؿها التي للىو

ا الهاصع في  ،٢ض هدذ الىهج هٟؿه ،٦ما ؤن مد٨مت الٗض٫ الضولُت في  1952في ٢غاَع

٨ُت في مغا٦ل، اًا الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ خُض لجإث اإلاد٨مت بلى صًباظت مُشا١  ٢ًُت ٖع

غة لٗام  ت الا٢خهاصًت التي جخمخ٘ بها الضو٫ اإلاٗىُت1906الجٍؼ  .3، للخٗٝغ ٖلى مضي الخٍغ

ى الغؤي هٟؿه، الظي طَبذ بلُه اإلاد٨مت في ٢غاع آزغ، في ٢ًُت خ٤ اللجىء،  َو

، 1928باٍ ق 20خُض اٖخمضث اإلاد٨مت ٖلى صًباظت اجٟا٢ُت َاٞاها للجىء اإلا٣ٗىصة في 

 . 4وطل٪ للخٗٝغ ٖلى مٗجى اللجىء

 ،ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، 1969بن ٢غاءة صًباظت اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام 

وجغابُها م٘ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة ٩٦ل، ٣ٞض ظاء ٞحها ؤَم  ،حُٗي لىا مشاال صخُدا ٖلى ؤَمُتها

ة واإلاٗتٝر بها. خُض بن ال٣ٟغة اإلاؿخ٣غ  ،ومباصت ال٣اهىن الضولي ،مباصت مُشا١ ألامم اإلاخدضة

غ ال٣اهىن الضولي ،الشاهُت مً الضًباظت وجىمُت ٖال٢اث  ،ؤ٦ضث صوع اإلاٗاَضة في جٍُى

الخًامً بحن الكٗىب، بازخالٝ هٓمها الضؾخىعٍت والاظخماُٖت. لخ٠ًُ في ال٣ٟغة 

ٗت اإلاخٗا٢ض ت ؤلاعاصة، وخؿً الىُت، و٢اٖضة ال٣ٗض قَغ ًً الشالشت، ٖلى ؤن مباصت خٍغ

 مٗتٝر بها ٖاإلاُا.

غاٝ ،ال٣ٟغة الغابٗتفي لخُٗي لىا  اث الضولُت  ،جإ٦ُض الضو٫ ألَا وظىب خل اإلاىاٖػ

 اإلاخٗل٣ت باإلاٗاَضاث الضولُت، بالُغ١ الؿلمُت وو٤ٞ مباصت الٗضالت وال٣اهىن الضولي. 

لخىضر لىا في ال٣ٟغة الؿاصؾت، التي حٗض مً ؤَم ال٣ٟغاث، مباصت ال٣اهىن الضولي 

ا،  ،اعصة في مُشا١ ألامم اإلاخدضة، ٦مبضؤ اإلاؿاواة بحن الكٗىبالى  غ مهحَر وخ٣ها في ج٣ٍغ

ضم الخضزل في الكاون الضازلُت  ،واإلاؿاواة في الؿُاصة والاؾخ٣ال٫ لجمُ٘ الضو٫، ٖو

ؤو التهضًض باؾخسضامها، واخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان. َظٍ اإلاباصت  ،ومى٘ اؾخسضام ال٣ىة ،للضو٫ 
                                                                                                                                                                                     
1
 -Ch. Dupuis : Règles générales du droit de la paix, 24ؿبمد حاج ؿبمود، اؼبرجع السابق، ص  مشار إليو عند.  

2
 -C.P.J.I., Série B., N°. 13, P. 23. https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-

justice/serie_B/B_13/01_Competence_OIT_travail_personnel_du_patron_Avis_consultatif.pdf 

consulté le 12/10/2019.  
3
 -C.I.J., Recueil,1952, PP. 183-184, 198. https://www.icj-cij.org/fr . Consulté le 12/10/2019. 

4
 -C.I.J., Recueil, 1950, P. 282. idem 

https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_B/B_13/01_Competence_OIT_travail_personnel_du_patron_Avis_consultatif.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_B/B_13/01_Competence_OIT_travail_personnel_du_patron_Avis_consultatif.pdf
https://www.icj-cij.org/fr
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الظي ج٣ىم ٖلُه الٗال٢اث في اإلاجخم٘ الضولي،  ،ألاؾاؽ اإلاخحن ،ا الى٢ذالتي حٗخبر في َظ

 . 1مً ال٣ىاٖض آلامغة التي ال ًجىػ للضو٫ مسالٟتها وال الاجٟا١ ٖلى مسالٟتها ،وحٗخبر ؤًًا

لُه، ج٨دؿب الضًباظت ؤَمُت زانت وجدخىي ؤخ٩اما  ،ٖىضما جخسظ ق٨ال ص٣ُ٢ا ،ٖو

دت، بط ال ًم٨ً في َظ ،واضخت إلاجغص وعوصَا في  ،الاهخ٣ام مً ٢ُمتها ،ٍ الخالتونٍغ

 الضًباظت ال في الىو. 

ال جخًمً صًباظاتها بال ألاخ٩ام  ،ؤهه جىظض الٗضًض مً اإلاٗاَضاث الضولُت ،صخُذ

غاٝ اإلاخٗا٢ضة وؤؾماء مىضوبهم، وفي بٌٗ الخاالث ٢ض  الك٩لُت اإلاخٗل٣ت بإؾماء ألَا

باعاث ٚامًت جُٟض مٗجى ؤلالؼام في ش يء. بال ؤن َظا  ال  ،جخًمً مهُلخاث ٖامت ٖو

ال ًم٨ً بَال٢ه ٖلى ٧ل اإلاٗاَضاث الضولُت، بل ًجب الخمُحز بحن  ،٦ما ؤؾلٟىا ،الخ٨م

وبدؿب ما جخه٠ به َظٍ ألاخ٩ام مً  ،بدؿب ما جدخىٍه مً ؤخ٩ام ،وؤزغي  ،صًباظت

ؿهل ٖمل اإلاٟؿ ،ويىح وص٢ت  .2غج٩ىن م٨ملت لىو اإلاٗاَضاث في بٌٗ ألاخُان، َو

 سابػا: دوس الذًباحت في جفعحر اإلاػاَذاث

 ،ٖىضما جخسظ ق٨ال ص٣ُ٢ا ،بطا ٧ان ظمهىع ال٣ٟهاء ٣ًغون بإَمُت الضًباظت، وطل٪

دت. ٟٞي َظٍ الخالت ًم٨ً للضًباظت ؤن حؿاٖض في بػالت  ،وجدخىي ؤخ٩اما واضخت ونٍغ

خماص ٖ ،الٛمىى الظي ًل٠ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة اع الخام في زالر خاالث هي ٖىض الٖا لى ؤلَا

ىضما جخًمً الضًباظت ؤخ٩اما لها ٖال٢ت مباقغة بالىو الٛامٌ )ب(،  باإلاٗاَضة )ؤ(. ٖو

ضٝ اإلاٗاَضة )ط(. ٣ا إلاىيٕى َو ىض الخٟؿحر ٞو  ٖو

بن ههىم اإلاٗاَضة ٩٦ل بما ٞحها : الخفعحر وفلا لإلواس الخاؿ للمػاَذة-أ

ت ،الضًباظت اع الظي ًغظ٘ بلُه اإلاٟؿغ إلاٗٞغ غاٝ اإلاخٗا٢ضة. وباٖخباع  حٗض ؤلَا هُت وبعاصة ألَا

بطا ٧اهذ لها  ،ٞٗلى اإلاٟؿغ الاؾدىاص بلحها ،ؤن الضًباظت حٗخبر ظؼءا ال ًخجؼؤ مً اإلاٗاَضة

 
 
ظا ما ؤ٦ضجه ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  ومى٣ُي   يغوعي   اعجباٍ ، َو م٘ الىو اإلاغاص جٟؿحٍر

 ، خُض ظاء ٞحها:1969مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  31

 باإلياٞت بلى هو اإلاٗاَضة، بما في طل٪ الضًباظت واإلاالخ٤..."-2"

                                                           
 .29ك 28ؿبمد حاج ؿبمود، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .30، ص اؼبرجع نفسو- 2
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خماص ٖلى الضًباظت في الخٟؿحر حؿاٖض ٖلى ال٨ك٠ ًٖ  ،ًخطر مما ؾب٤ بإن الٖا

خُاصي  وحٗاص٫ في ؤَمُتها ب٣ُت ؤظؼاء اإلاٗاَضة. ،اإلاٗجى الٖا

 جغظ٘الؿامن:  الخفعحر وفلا لألخيام التي لها غالكت مباؼشة بالىق-ب

م٘ ههىم اإلاٗاَضة، مما ٨ًؿبها  ،بطا ٧ان لها اعجباٍ وز٤ُ ومى٣ُي ،ؤَمُت الضًباظت

ت ٦بحرة، حؿاٖض ٖلى بػالت الٛمىى الظي ٨ًخى٠ بٌٗ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة،  ،ؤَمُت جٟؿحًر

باٖخباع ؤجها حك٩ل ظمُٗا بَاع زانا باإلاٗاَضة، خؿب مٟهىم ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

 . 1969الشالزحن مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام الخاصًت و 

في الٗضًض مً اإلاىاؾباث، مً بُجها الغؤي  ،َظا الغؤي ،و٢ض ؤ٦ض ال٣ًاء الضولي

، خُض ؤوضخذ اإلاد٨مت 1932الهاصع ٖام  ،ؤلاٞخاجي للمد٨مت الضاثمت للٗض٫ الضولي

اإلاخٗل٣ت بالٗمل اللُلي  1919م ٖاالهاصعة الٗال٢ت بحن ال٣ٟغة الشالشت مً صًباظت واقىًُ 

اإلاخٗل٣ت بمى٘ الٗمل اللُلي لليؿاء في  ،1906ٖام ، الهاصعة وبحن مٗاَضة بغن  ،لليؿاء

الهىاٖت، والٗال٢ت بحن جل٪ الضًباظت وظضو٫ الٗمل الىاعص في الٟهل الشالض ٖكغ مً 

 . 19191مٗاَضاث ٞغؾاي لٗام 

ذف اإلاػاَذة-ج حٗخبر  ،٦ما عؤًىا ،اهذ الضًباظتبطا ٧: الخفعحر وفلا إلاىلىع َو

ا جبّحن في الٛالب ى ألامغ َضٝ ومىيٕى اإلاٗاَضة،  ،ظؼءا ال ًخجؼؤ مً اإلاٗاَضة، باٖخباَع َو

ٖلى بػالت الٛمىى الظي ٨ًخى٠ بٌٗ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة، بٗض  ،ؿاٖض اإلاٟؿغالظي ٢ض ٌ

ظا ما ظٗل ال٣ًاء الضولي ٖلى  ،ض مً ٢غاعجهٌٗخمض في الٗضً ،الغظٕى بلى َظٍ الضًباظت. َو

 الضًباظت لل٨ك٠ ًٖ َضٝ ومىيٕى اإلاٗاَضاث. 

 Pajzs, CsaKy، في ٢ًُت "ٟٞي ال٣غاع الظي ؤنضعجه مد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت

and Esterhazyاإلاٟاويحن في اجٟا٢ُت  ثُابهه "بطا ما ؤعصها البدض ًٖ ه ،مت، ٢الذ اإلاد٨

ـ )   2ألاولى مً صًباظت الاجٟا٢ُت الغابٗت.." ( ًهبذ مً اإلاؿخدُل ججاَل ال٣ٟغة1930باَع

٨ُت اًا الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٖلى  ،اٖخمضث جل٪ اإلاد٨مت ،في مغا٦ل ،وفي ٢ًُت ٖع

ض لٗام  ؤجها ال حؿخُُ٘ ؤن حؿدبٗض الخٟؿحر الظي ًملُه  ،لخٗلً ،1880صًباظت مٗاَضة مضٍع

ضٝ اإلاٗاَضة اإلاظ٧ىع في الضًباظت  . 1ٖلحها مىيٕى َو

                                                           
 .40ؿبمد حاج ؿبمود، اؼبرجع السابق، ص - 1

2
 .C.P.J.I : Série A/B, No. 68, P.60. Voir https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-

international-justice/serie_AB/AB_68/01_Affaire_Pajzs_Arret.pdf. Consulté le 12/10/2019. 

https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_68/01_Affaire_Pajzs_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_68/01_Affaire_Pajzs_Arret.pdf
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في بػالت الٛمىى ًٖ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة  اوؤؾاؾُ امهم ان، ؤن للضًباظت صوع ًخطر بط

 وحؿاٖض اإلاٟؿغ ٖلى ٞهم اإلاٗاَضة ٞهما ظُضا. 

 

 اإلاىلب الثاوي

والىخائج  كىاغذ جفعحر الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعان

 اإلاعخخلفت منها

اجباٖها، وهي  خ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُتأل ٟؿغ اإلاجىظب ٖلى  ،ال جىظض ٢ىاٖض ملؼمت

ت واؾٗت في َظا اإلاجا٫و  ،ج٣ىم ٖلى اإلاى٤ُ البدذ . و٢ض اهخ٣ض البٌٗ 2اإلاٟؿغ ًخمخ٘ بدٍغ

ا و٦ٟئا ،َظا الغؤي ٞاإلاى٤ُ ال٣اهىوي ًٟغى ٖلُه  ،اؾدىاصا بلى ؤن اإلاٟؿغ مهما ٧ان باٖع

ختى ًإحي ٢غاع الخٟؿحر زالُا مً ؤي مُى٫  ،يغوعة الاؾترقاص بإؾالُب ؾلُمت وم٣بىلت

الاؾدىاص بلى ما ٢غعجه اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن بم٩ان ؤهه مً ألاَمُت  ،ول٣ض عؤًىا خهُت.ش

وبقاعتها  33و 32، 31إلاىاص مً زال٫ ا ،في ٦ُُٟت جٟؿحر اإلاٗاَضاث ،1969اإلاٗاَضاث لٗام 

ج٨مُلُت ؤو اخخُاَُت في  ٢ىاٖض)الٟٕغ ألاو٫(، و  31مً زال٫ اإلااصة  ،اٖض ٖامتى بلى ٢

، وؾىداو٫ الىنى٫ بلى الىخاثج )الٟٕغ الشاوي( 33و ٫32 اإلااصجحن مً زال الخٟؿحر 

 اإلاؿخسلهت مً ال٣ىاٖض الٗامت لخٟؿحر الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان )الٟٕغ الشالض(. 

 لحلىق ؤلاوعانالذولُت جفاكُاث خفعحر الالاغذ الػامت ى الفشع ألاول: الل

في قإن  1969ٖام ، الهاصعة إلاٗاَضاثمً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن ا 31ؤوضخذ اإلااصة 

جٟؿغ اإلاٗاَضة بدؿً هُت َب٣ا للمٗجى الٗاصي أللٟاْها في -1ٖلى ؤهه " ،جٟؿحر اإلاٗاَضة

ها والٛغى مجها اع الخام بها وفي يىء مىيٖى   ."...ؤلَا

 
                                                                                                                                                                                     
1
 -C.I.J. : Recueil, 1950, PP. 276-282. https://www.icj-cij.org/fr. Consulté le 12/10/2019. 

أعرب "مهفرم كالدكؾ " عن قلقو خبصوص كضع نصوص خاصة بكيفية تفسَت اؼبعاىدات الدكلية كأقر يف ىذا السياؽ بأف - 2
أكسع كأصعب من أف اللجنة تستطيع أف تتعمق فيو. كبالرغم من أف اللجنة توصلت يف النهاية إذل كضع كسائل كقواعد  اؼبوضوع

 للتفسَت، إال أف ىذه القواعد تؤكد الطبيعة الفنية للتفسَت كاعتمدت على اؼبنطق بصورة أكرب. 
"دراسة ربليلية تأصيلية كفقا لقواعد القانوف الدكرل العاـ، سلول يوس  اإلكيا،ي، اؼبمارسة الالحقة كوسيلة اؼبعاىدات الدكلية  

 .   224ك 223، ص 2015القانونية ، العدد الثالث، يناير، اؼبنامة، 

https://www.icj-cij.org/fr
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 في جفعحر الاجفاكُاث الذولُت  أوال: مبذأ خعً الىُت

غاٝ في الخٗبحر ًٖ هُاحٗض ال٩لماث وألالٟاّ والٗباعاث التي اؾخ  ،همتسضمها ألَا

، ٞاجٟا١ الضو٫ ٖلى مىيٕى مٗحن، زم ًخم بٞغاٚه  ،ألاؾاؽ الظي ًبجي ٖلُه اإلاٟؿغ جٟؿحٍر

 في الىو ال٣اهىوي.  ،بحن الىُت وألالٟاّ اإلاٗبر ٖجها في اجٟا٢ُت صولُت، ًٟترى ؤن َىا٥ ج٩امال 

ؤال وهي  ،الٗامت في الخٟؿحربلى ال٣اٖضة  ،اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ،31و٢ض جُغ٢ذ اإلااصة 

ا لٗىانغ َظٍ ال٣اٖضة ٖلى ؤؾاؽ مى٣ُي ولِـ  ،خؿً الىُت في الخٟؿحر، وعٚم ط٦َغ

٣ا لخضعط ٢اهىوي ملؼم لجهت الخٟؿحر، بال ؤن بقاعتها بلى ٢اٖضة "خؿً الىُت" في الخٟؿحر  ٞو

ا ال٣اٖضة ألاولى التي ٣ًخًحها اإلاىهج الٗملي للخٟؿحر، حٗجي ؤولٍى  ،ت َظٍ ال٣اٖضةباٖخباَع

ال  ،ُٞما لى ا٢خط ى الترجِب بحن ال٣ىاٖض مً خُض ألاَمُت. خُض بن ٖمل َظٍ ال٣اٖضة

ؿخمغ م٘  ت، بل ٌُٛي ٧اٞت مغاخلها، َو ًخى٠٢ ٖىض ظاهب مً ظىاهب الٗملُت الخٟؿحًر

ًجب اٖخماصٍ في ، مشال، ٖمل ؤًت ٢اٖضة ؤزغي مً ٢ىاٖض الخٟؿحر، ٞاإلاٗجى الٗاصي للىو

غاٝ خؿجي الىُتٖملُت الخٟ  .    1ؿحر ٖلى ؤؾاؽ ؤن َظا اإلاٗجى َى اإلا٣هىص مً ٢بل ألَا

ٟترى ال٣اض ي اإلاٟؿغ لىهىم اإلاٗاَضة الخؿىت لضي ؤَغاٝ  ثؤن ج٩ىن الىُا ،ٍو

جىُٟظٍ.  مفي ٧ل اجٟا١ ٩ًىن بحن ؤشخام ال٣اهىن الضولي، ؾىاء ٖىض ببغامه ؤ ،اإلاٗاَضة

ٓت ٖلى الش٣ت والهض١ في الخٗامل بحن ؤَغاٝ ٌٗض حٗبحرا ًٖ اإلاداٞ ،ومبضؤ خؿً الىُت

 .2اإلاٗاَضة

ظٍ اإلاباصت التي ط٦غهاَا جل٣ى ٢بىال وبظماٖا لضي اإلاجخم٘ الضولي، بدُض لم ٌٗض  ،َو

٨ٟي للخضلُل ٖلى طل٪ مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن  26ؤن اإلااصة  ،مً ٌك٨٪ في طل٪، ٍو

لحهم جىُٟظَا بدؿً هُت". جا٦ض بإن "٧ل مٗاَضة هاٞظة ج٩ىن ملؼمت أل  ،اإلاٗاَضاث  َغاٞها ٖو

ٖىضما ًٟكل مىهج الخٟؿحر  ،ًخم الالخجاء بلُه ،ٌٗض زُاعا ؾلُما ،ومبضؤ خؿً الىُت

. 3ؤو اإلاٗاَضة الضولُت بدؿً هُت ،الٗاصي للىو، ُٞهبذ مً الًغوعي ؤن جٟؿغ الاجٟا٢ُت
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غ لضي الضو٫  ،وخؿً الىُت غاٝ في  ما َى بال مُٗاعا للؿلى٥ الظي ًٟترى ؤن ًخٞى ألَا

 اإلاٗاَضة. 

خُلب مبضؤ خؿً الىُت الجزاَت والٗضالت واإلا٣ٗىلُت، وبٌٗ اإلاباصت ألاؾاؾُت  ،ٍو

مً بُجها ما جىو ٖلُه اإلااصة  ،ل٣اهىن اإلاٗاَضاث الخضًض مؿخمضة مباقغة مً َظا اإلابضؤ

ما٫ التي جىظب الامخىإ ًٖ  18مً اجٟا٢ُت ُِٞىا في قإن اخترام اإلاٗاَضاث، واإلااصة  26 ألٖا

بكإن الٛل وؤلاٞؿاص  ،51، 50، 49واإلاىاص  ،التي حؿتهضٝ بٞؿاص الٛغى مً اإلاٗاَضة

غي في الٓغوٝ. 62وؤلا٦غاٍ، واإلااصة   في قإن الخُٛحر الجَى

هي الىنى٫ بلى الخالت  ،وبما ؤن الٛاًت ألاؾاؾُت لجهت جٟؿحر اإلاٗاَضة الضولُت

غاٞها، ومً زمت الخٗٝغ ٖلى اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي لؤلخ٩ام اإلاٗاَضة الٛامًت، ٞةن  الىٟؿُت أَل

غاٝ. وال ًم٨ً  ،ٌؿخضعي ؤلاصعا٥ ال٣اهىوي الؿلُم ،طل٪ في الىنى٫ بلى خ٣ُ٣ت بعاصاث ألَا

التي قاع٦ذ بهى٘ جل٪ ؤلاعاصاث ٧اهذ  ثبال باٞتراى ؤن الىُا ،ؤن ٩ًىن الىنى٫ ؾلُما

الظي قابه، مشلما ؤن خؿىت ٖىض وي٘ الىو الظي حٗمل ظهت الخٟؿحر ٖلى بػالت الٛمىى 

 بكإن جىُٟظ الالتزاماث اإلاخباصلت التي ًغجبها الىو اإلاظ٧ىع.  ،٧اهذ خؿىت ؤًًا ثجل٪ الىُا

٣ً٘ ٖلُه واظب جٟؿحر ههىم الاجٟا٢ُت الضولُت  ،اإلاٟؿغال٣اض ي ٞةن  ،ومً زمت

بىاء ٖلى خؿً الىُت لضي ؤَغاٞها، ٞلِـ مً اإلاخهىع ؤن ٩ًىن الخٗا٢ض ملؼما، وؤن حٗض 

ٗت للمخٗا٢ضًً، بن ٧ان ٧ل َٝغ ًتربو باآلزغ، وحؿىص ؾىء الىُت في  اإلاٗاَضة قَغ

 .1الخٗا٢ض

غاٝ، وفي َظا  ثَى ؤبلٜ حٗبحر ًٖ هُا ،بن البدض ًٖ اإلاٗجى الخغفي لؤللٟاّ ألَا

"ؤن الخٟؿحر ال ًم٨ً ؤن ًسىن الش٣ت اإلاكغوٖت التي  ،٣ًى٫ "قاع٫ صي ِٞكغ" ،اإلاٗجى

ا٦ض ٖلى ويٗها اإلاخٗا٢ضون في ا لىو مً زال٫ اؾخٗما٫ ألالٟاّ التي اج٣ٟىا ٖلحها". ٍو

"ما٦ـ َُبر ب٣ىله "بن الىو اإلاى٢٘ َى الىخُض وألا٦ثر ٢غبا في الخٗبحر ًٖ ؤلاعاصة  ،طل٪

 . 2اإلاكتر٦ت لؤلَغاٝ"

مبضؤ خؿً الىُت في جىُٟظ  ،في الٗضًض مً ؤخ٩امه ،و٢ض ؤ٦ض ال٣ًاء الضولي

٢ىلها: "بن اإلاهمت التي  ،ء في عؤي مد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمتالالتزاماث الضولُت، ٣ٞض ظا
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ججض اإلاد٨مت هٟؿها في مىاظهتها هي جٟؿحر هو مٗاَضة وفي صازل الىو ًجب ؤن جبدض 

غاٝ اإلاخٗا٢ضة، وبطا ٧ان لؼاما ٖلحها ؤن جبدض ٖىانغ  اإلاد٨مت ؤوال ٖما ٧اهذ ٖلُه بعاصة ألَا

بهضٝ الىنى٫ بلى َظا الهضٝ ؤي اًجاص هُت ؤزغي ُٞما بٗض زاعط الىو، ٞةن طل٪ 

غاٝ"  .1ألَا

 وفلا للمػنى اإلاػخاد للىق اثجفاكُزاهُا: جفعحر الا 

٣ا  31ط٦غث ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ٖلى وظىب ؤن ًخم الخٟؿحر ٞو

غاٝ اإلاخ٤ٟ ٖلحها، ٞال  للمٗجى الٗاصي لؤللٟاّ، ألن ههىم اإلاٗاَضة ظؿضث بعاصة ألَا

عجب بطن بطا ٧ان َظا اإلابضؤ ًدخل الهضاعة في ٖملُت الخٟؿحر، لظل٪، هجض طل٪ الخغم 

ٟها للمهُلخاث اإلاؿخسضمت ٢بل الكغوٕ في ألاخ٩ام  الظي جىلُه اإلاٗاَضاث في حٍٗغ

ُت  .2اإلاىيٖى

َى الظي ًم٨ً ؤن ٌكحر بلى  اإلاخ٤ٟ ٖلُه في اإلاٗاَضة مً ٢بل وايُٗه، الىوبن 

جٗله  ًخ٣ضم ٖلى َظٍ الىُاث في ال٨ك٠ ًٖ مٗىاٍ ومدخىاٍ. ومً  ،بالخاليهُاث وايُٗه، ٍو

ت خى٫ مٗجى الىو ،٣ً٘ ٖلى ال٣اض ي اإلاٟؿغ للىو ،زمت ى ًىٓغ في مىاٖػ واظب اخترام  ،َو

ت مٗاهحها  غاٝ بىهىم وبظاث نُٛتها وألالٟاّ الىاعصة ٞحها إلاٗٞغ زُاع ما ٖبر ٖىه ألَا

غاٝ، ألن َظ ،الخ٣ُ٣ُت هي التي حٗبر ًٖ هُاتهم  ،ٍ الهُٜ وألالٟاّالتي ٢هضَا ألَا

 .3اإلاكتر٦ت

٣ا للمٗجى الٗاصي لؤللٟاّ ًجض ظظوعٍ ُٞما  والخ٣ُ٣ت ؤن مبضؤ جٟؿحر اإلاٗاَضة ٞو

ؿغي "ٞاجُل" مً ؤن للخٟؿحر هُا٢ا زانا ٣ًخهغ ؤمٍغ ٖلى  طَب بلُه ال٣ُٟه الؿَى

ؤو حٗبحراتها مٗاوى  الىهىم التي ًالبؿها ٚمىى في اإلاٗجى، ؤو التي جدخمل ؤلٟاْها

٤ اإلاٗجى الُبُعي ؤو الضاعط ؤو اإلاؿخٗمل ٖاصة  ،مخىا٢ًت، ٦ما ًيبغي جٟؿحر الىو ٞو
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ٞةهه لِـ مؿمىخا للمٟؿغ ؤن ًٟؿغ ما ال ًدخاط  ،لؤللٟاّ وال٩لماث و٢ذ ويٗها، ومً زم

 .1بلى جٟؿحر

بكإن  ،ؤوضخذ مد٨مت الٗض٫ الضولُت في عؤحها الاؾدكاعي  ،وفي َظا اإلاٗجى

ت ألامم اإلاخدضة ٖام ا بما ال ًجٗل  ،1950زخهام الجمُٗت الٗامت ب٣بى٫ الضو٫ في ًٍٖى

بإهه "ال مىام مً ال٣ى٫ بإن الىاظب ألاو٫ الظي ٣ً٘ ٖلى اإلاد٨مت  ،ؤي مجا٫ للك٪

اإلاضٖىة لخُب٤ُ ؤخ٩ام مٗاَضة ما، َى الؿعي بلى بُٖاء ؤزغ لها خؿب اإلاٗجى الُبُعي 

ً الؿُا١ الظي ظاءث ُٞه. وبطا ؤنبذ لل٩لماث اإلاٗىُت خُىما والٗاصي لهظٍ ألاخ٩ام، ويم

ٌُٗى لها مٗىاَا الُبُعي والٗاصي مٗجى يمً الؿُا١ ٞةن البدض ًجب ؤن ًخى٠٢ ٖىض 

 َظا الخض".

بمىاؾبت ٞهلها في هؼإ بحن  ،ول٣ض ؤوضخذ اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

ش  ،بًغلىضا واإلامل٨ت اإلاخدضة بإن  ،ال لبـ ٞحهاو  ،ص٣ُ٢ت بهىعة ،1978ظاهٟي  18بخاٍع

ا بحن "الخٗظًب" و"اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت اإلاهُىت  الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بخمُحَز

صعظت  ،َى الخإ٦ُض مً زال٫ اإلاهُلر ألاو٫  ،٧ان الهضٝ مجها ،لل٨غامت" في ماصتها الشالشت

خالت، بدُض ؤن مٗىاَا ًىهٝغ بلى التي جىُىي ٖلحها اإلاٗاملت اإلاهُىت في َظٍ ال الٟٓاٖت

 .  2آالم ومٗاهاة ظؿُمت ظضا"

ال ؤهه ٢ض هجض بٌٗ الاؾخصىاءاث التي حٗتري َظٍ ب ،وعٚم وظاَت َظا الخ٨م

٣ض هجض في ال٩لمت الىاخضة مٗاوي مخٗضصة، ٞاللٛت صاثبت الخُىع والخٛحر م٘ مغوع ٞال٣اٖضة، 

٤ ما ا واظب اإلاٟؿغ في َظٍ الخالت ٣ً٘ ٖلُهٞالؼمً،  لىٓغ بلى اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت ٞو

غاٝ، ومً زمت بزباث طل٪. ٣ً٘ ٖلُه ٖبء مً ًضعي ٨ٖـ طل٪  ،طَبذ بلُه بعاصة ألَا

وبٗباعة ؤزغي، ؤن اإلاٟؿغ ال ًلجإ بلى مٗجى آزغ زالٝ اإلاٗجى الٗاصي ؤو الٓاَغ لل٩لماث بال 

ىيٕى اإلاٗاَضة ؤو الٛغى بطا ؤؾٟغ اإلاٗجى ًٖ هدُجت ٚحر م٣ٗىلت ؤو ٚحر مى٣ُُت ال جخ٤ٟ وم

 .      3مجها ؤو الؿُا١ الظي جىظض ُٞه ال٩لمت
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  زالثا: الاغخذاد بعُاق الىق

جٟؿغ اإلاٗاَضة بدؿً هُت -1في قإن جٟؿحر اإلاٗاَضة ٖلى ؤهه " 31ؤوضخذ اإلااصة 

ها والٛغى مجها. اع الخام بها وفي يىء مىيٖى  َب٣ا للمٗجى الٗاصي أللٟاْها في ؤلَا

اع ا-2 لخام باإلاٗاَضة ولٛغى الخٟؿحر ٌكمل بلى ظاهب هو اإلاٗاَضة بما في طل٪ ؤلَا

 الضًباظت واإلالخهاث ما ًلي:

غاٝ ظمُٗا بمىاؾبت ٣ٖض َظٍ -ؤ ٩ىن ٢ض ٣ٖض بحن ألَا ؤي اجٟا١ ًخٗل٤ باإلاٗاَضة ٍو

 اإلاٗاَضة.

غاٝ ألازغي -ب ؤًت وز٣ُت نضعث ًٖ َٝغ ؤو ؤ٦ثر بمىاؾبت ٣ٖض اإلاٗاَضة و٢بلتها ألَا

 ٣ُت لها نلت باإلاٗاَضة...".٧ىز

خضاص بؿُا١ الىو بمٗؼ٫ ًٖ  ،ٌٗجي ٖضم جٟؿحر الىو ؤو الخ٨م الاجٟاقي ،والٖا

اؾدىاصا بلى ؤن ههىم اإلاٗاَضة ٨ًمل  ،الىهىم وألاخ٩ام ألازغي في اإلاٗاَضة، وطل٪

اع  ،ٌٗجي جٟؿحر الجؼء ٖلى يىء ال٩ل. طل٪ ،بًٗها بًٗا. ٞالخٟؿحر يمً الؿُا١ ؤو ؤلَا

إزظ في اٖخباٍع صاثما الٓغوٝ واإلاالبؿاث ؤن ا إلاٟؿغ ٖلُه ؤن ًخ٣ُض بالىهىم بإ٦ملها، ٍو

خباعاث ٢ض ًاصي بلى  ،التي ؤخاَذ بخى٢ُ٘ اإلاٗاَضة، ألن جٟؿحر الىو بُٗضا ًٖ َظٍ الٖا

غاٝ اإلاخٗا٢ضة ت اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي إلاا ٢هضٍ ألَا  . 1ٖضم مٗٞغ

ضزل في طل٪  ًٟغى ٖلى اإلاٟؿغ ٢غاءة ٧امل ،بن ؾُا١ الىوزم  اإلاٗاَضة، ٍو

جخًمً ٖاصة الٓغوٝ التي ؤصث بلى ٣ٖض اإلاٗاَضة وؤَضاٞها،  ،ألن َظٍ ألازحرة ؛الضًباظت

ًبتر مٗجى  ،بَمالها مً َٝغ اإلاٟؿغ ،و٦ظا اإلاباصت الٗامت التي ج٣ىم ٖلحها، ومً زمت

جٗلها ٚحر ٧املت اإلاٗاوي وألاَضاٝ.    اإلاٗاَضة ٍو

بكإن ازخهام مىٓمت  ،د٨مت الضاثمت للٗض٫ الضولينضع عؤي بٞخاجي ًٖ اإلاو٢ض 

ؤن اإلاٗاَضة ًجب ؤن ًىٓغ بلحها ٩٦ل،  ،بدىُٓم الٗمل في الؼعاٖت، ظاء ُٞه ،الٗمل الضولُت

خضاص بما ظاء في الىو بمٗؼ٫ ًٖ مجمٕى الؿُا١ ختى ال ًاصي  ،بمٗجى ؤهه ًيبغي ٖضم الٖا

 .2جٟؿحٍر بلى مضلىالث مسخلٟت
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ظا  في ٢ًاًا ٖضًضة، مً  ،ظي ؤزظث به مد٨مت الٗض٫ الضولُتاإلاىخى هٟؿه الَو

ت ألامم اإلاخدضة مً ٢بل الجمُٗت الٗامت، ٣ٞض ظاء في  ،بُجها ٢ًُت ٢بى٫ صولت لًٍٗى

بإن "واظب ٧ل مد٨مت ٢اثمت بالخٟؿحر ؤن ججٗل ههىم اإلاٗاَضة ٞٗالت وظضًت  ،خ٨مها

 ٦ما جبِىه مٗاهحها الُبُُٗت يمً ؾُا١ الىو ٩٦ل".

بًغاهُت ؤقاعث بلى ؤن جٟؿحر اللٟٔ ال بض ؤن ٩ًىن في ؾُا١ -ُت الٍؼذ ألاهجلىوفي ٢ً

 .1اإلاٗاَضة ٩٦ل، بدُض ٩ًىن له جٟؿحر م٣ٗى٫ يمً ؾُا١ الىو"

ذفها في الاغخباس غىذ الخفعحرجفاكُت سابػا: وحىب أخز مىلىع الا  َو

ها مً اجٟا٢ُت ُِٞىا بلى وظىب جٟؿحر اإلاٗاَضة "في يىء  31ؤقاعث اإلااصة  مىيٖى

ظا اإلابضؤ ُل٤ ٖلى . ًدىاؾ٤ جماما م٘ ما اؾخ٣غ ٖلُه ال٣ًاء الضولي ،والٛغى مجها". َو ٍو

بدُض ٣ًى٫  ،َظا اإلابضؤ بالخٟؿحر الٛاجي، ٦ما ًىن٠ ؤًًا بمبضؤ وظىب بٖما٫ الىو

ً مدخملحن للىو،  ،هٖىألاؾخاط خامض ؾلُان  بإهه "بطا وظض اإلاٟؿغ هٟؿه ؤمام جٟؿحًر

ىو وآلازغ حهمله ؤو ًجٗله ٦إن ال مٗجى له، ٞةهه ًجب ٖلى اإلاٟؿغ ؤن ؤخضَما ٌٗمل ال

غاٝ  ًًٟل الخٟؿحر ألاو٫ ٖلى الشاوي، وطل٪ ألهه لِـ مً اإلاى٤ُ ؤن هٟترى ؤن ألَا

"  . 2اإلاخٗا٢ضة لم ج٨ً ج٣هض قِئا ٖىضما ويٗذ الىو اإلاسخل٠ ٖلى جٟؿحٍر

ؤن ًخم  ،لٛغى مجهابإن ٨ٞغة مىيٕى اإلاٗاَضة وا ،و٢ض طَب البٌٗ بلى ال٣ى٫ 

ا اإلاىخج ؤو الىاٞ٘ لها، ؤو ما ٌؿمى بمبضؤ ٞٗالُت اإلاٗاَضة،  جٟؿحر ؤخ٩امها في يىء ؤزَغ

اهُال٢ا مً ؤن وايعي اإلاٗاَضة ٧ان َضٞهم َى جُب٤ُ اإلاٗاَضة ولِـ ال٨ٗـ. وبالخالي، بطا 

غاٝ ؤلٟاْا ال جغمي بلى اإلا ٗجى ٧ان الىو ًدخمل جٟؿحراث مسخلٟت بؿبب اؾخسضام ألَا

اإلاُلىب ؤو جدىا٢ٌ في صاللتها، ؤو ًاصي جُب٣ُها بلى ْهىع حٛحراث، ٞٗلى اإلاٟؿغ ؤن ٨ًمل 

غاٝ الاجٟا١. والٛاًت مً  مىاي٘ الى٣و في الخٗبحر بما ٨ًٟل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاكتر٦ت أَل

مخ٣ٟا م٘ ألاَضاٝ والٛاًاث  ،ؤن ٩ًىن الخٟؿحر اإلاؿخمض مً مٗاوي ألالٟاّ ،بٖما٫ الىو

ضصَا ؤَغاٝ الخٗا٢ض، ٞةطا وظض اإلاٟؿغ ه٣ٌُ طل٪، ُٞجب ؤن ال ٌٗى٫ ٖلُه، وجغ٦ه التي خ

 .3ؤولى
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ًجض ؤؾاؾه في الهٟت  ،في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان ،بن مىيٕى اإلاٗاَضة والٛغى مجها

ُت التي جخه٠ بها خ٣ى١ ؤلاوؿان ظا الخىن٠ُ .اإلاىيٖى َى الظي اعج٨ؼث ٖلُه  ،َو

٨ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿاناإلا التي الخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ما حٗل٤ مجها بزانت  ،د٨مت ألامٍغ

حؿدىض في ألاؾاؽ بلى جإ٦ُض وظىص ٖضص مً الهٟاث والؿماث الخانت بال٩اثً ؤلاوؿاوي، 

ٞدماًت خ٣ى١  ٚحر ال٣ابلت للمؿاؽ ؤو لالهتها٥ ؤو للخ٣ُُض مً ٢بل الؿلُاث الٗامت، ...

٨ُت ؤلاوؿان جخًمً بالًغوعة ج٣ُُضا إلاماعؾت الؿلُاث  صازل الضولت. ٞاالجٟا٢ُت ألامٍغ

ا مً الاجٟا٢ُاث الضولُت الخانت ؤلاوؿان لخ٣ى١  بد٣ى١ ؤلاوؿان حٗض قإجها قإن ٚحَر

غاٝ، ًدُذ للضو٫ ؤن جخٗهض بهىعة مىٟغصة بٗضم اهتها٥ خ٣ى١  مشل "ن٪ صولي مخٗضص ألَا

 ألاٞغاص الخايٗحن لىالًتها". 

الظي ًجب ؤن ٩ًىن طل٪ الخٟؿحر  ،تجٟا٢ُومً زمت، ٞةن ٖملُت جٟؿحر ههىم الا

صون الخغوط ًٖ خضوص اإلاٗجى  ،بم٣خط ى الاجٟا٢ُت ،٩ًىن ؤ٦ثر مالءمت للخ٣ى١ اإلادمُت

    . 1الىاضر الىو

وحىب الخفعحر في لىء كىاغذ اللاهىن الذولي الىاحبت الخىبُم خامعا: 

 غلى غالكت ألاوشاف

ا  ،مً اجٟا٢ُت ُِٞىا 31 ؤقاعث بلُه ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة ،َظا اإلابضؤ َغ بخ٣ٍغ

غاٝ خباع ٖىض الخٟؿحر باإلياٞت بلى الؿُا١ )ؤ( ؤي اجٟا١ الخ٤ بحن ألَا  ،وظىب ألازظ في الٖا

في جُب٤ُ اإلاٗاَضة ًخ٤ٟ  ،ؤو جُب٤ُ ؤخ٩امها. )ب( ؤي مؿل٪ الخ٤ ،بكإن جٟؿحر اإلاٗاَضة

ا. )ط( ؤي ٢ىاٖض في ال٣اهىن الضولي غاٝ بكإن جٟؿحَر لها نلت باإلاىيٕى ًم٨ً  ،ٖلُه ألَا

غاٝ.  جُب٣ُها ٖلى الٗال٢ت بحن ألَا

ت م٣انض وهُت وايعي  ،َٗض الؿلى٥ الالخ٤و  ؤخض وؾاثل الخاعظُت التي ًم٨ً مٗٞغ

ى ٌُٗي صلُال ٖملُا ٖلى ما جم الاجٟا١ ٖلُه في اإلاٗاَضة، والخُب٤ُ ؤبلٜ جٟؿحر  ،اإلاٗاَضة، َو

ت ؤصاة مً  ،لها. وحٗخبر ٢اٖضة الؿلى٥ الالخ٤ ؤصواث الخٟؿحر الصخص ي، التي حؿتهضٝ مٗٞغ

غاٝ مً زال٫ ؾلى٦هم ولِـ مً ؤ٢ىالهم.   هُاث وم٣انض ألَا
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ٖلى ؤؾاؽ  ،و٦شحرا ما ًلجإ اإلاٟؿغون بلى جٟؿحر الىو ال٣اهىوي الضولي الٛامٌ

غاٝ  غاٝ اإلاخٗا٢ضة الالخ٤، باٖخباٍع صلُال ٖلى بزباث ما ٞهمخه َظٍ ألَا بدض ؾلى٥ ألَا

ىب ُٞه، طل٪ ًض٫ مً مٗاوي ال جٟا٢هما. ؤما البدض في الؿلى٥ الالخ٤ لؤلَغاٝ ٞهى مٚغ

ىت ٖلى الخٟؿحر  ِّ مال وهي الب غاٝ اإلاٗاَضة ٞٗال ٖو ٣ت التي ٞؿغ بها ألَا ٖلى ؤن الٍُغ

 . 1الصخُذ

 و٢ض القى َظا اإلابضؤ جإًُضا مً ٢بل ال٣ًاء الضولي، هظ٦غ مً بُجها:

ت الضاثمت اإلاالخٓاث آلاجُت في عؤحها ؤلاٞخاجي ، ؤبضث مد٨مت الٗض٫ الضول1922ُؾىت -

في قإن ازخهام مىٓمت الٗمل الضولُت باليؿبت للٗمل الؼعاعي، بإهه ال حؿخُُ٘ اإلاد٨مت 

ه، ؤي لبـ خ٣ُ٣ي. وختى ول ٞغيىا ؤهه  ى ؤن ججض في الٟهل الشالض ٖكغ بطا ؤزظ في مجمٖى

ُذ ؤن جىٓغ ُٞما اجسظ مً ٧ان َىا٥ لبـ، ٟٞي وؾ٘ اإلاد٨مت للىنى٫ بلى اإلاٗجى الصخ

٤ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة. ٞةطا ٧اهذ اإلاٗاَضة ٢ض و٢ٗذ في ًىهُى  . وختى ؤ٦خىبغ 1919بظغاء ٞو

لم ًدضر ؤن ؤخضا مً ؤَغاٝ الخٗا٢ض ؤزاع مىيٕى الٗمل الؼعاعي َل ًضزل في  1921

سحن هى٢ل  ازخهام ماؾؿت الٗمل الضولُت ؤم ال. وفي زال٫ اإلاضة الىا٢ٗت بحن الخاٍع

يٕى الؼعاٖت بهىعة ؤو بإزغي. و٧ل طل٪ ٨ًٟي لترظُذ ٦ٟت اإلاحزان في نالر بصزا٫ مى 

 الؼعاٖت في ازخهام اإلاىٓمت بطا ٧ان َىا٥ لبـ في طل٪.

وظاء في الخ٨م الظي ؤنضعجه مد٨مت الٗض٫ الضولُت في ٢ًُت م٤ًُ ٧ىعٞى، -

حن الالخ٤ ًبحن بىيىح ؤن هُتهم ٖىض ببغام الاج ٟا٢ُت الخانت لم ٢ىلها "بن مؿل٪ الُٞغ

."ٌ  ٨ًً مى٘ اإلاد٨مت مً ج٣ضًغ ٢ُمت الخٍٗى

٦ظل٪ جًمً الغؤي ؤلاٞخاجي إلاد٨مت الٗض٫ الضولُت في قإن اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي إل٢لُم -

٣ُا ما ًلي "بن الخٟؿحراث التي ًٟؿغ بها اإلاخٗا٢ضون ؤهٟؿهم الىزاث٤  ظىىب ٚغبي بٍٞغ

باليؿبت إلاٗىاَا، بال ؤجها طاث ٢ُمت ٦بحرة في ال٣اهىهُت التي ٣ٌٗضوجها. وبن ٧اهذ ٚحر ٢اَٗت 

ؤلازباث ٖىضما حكخمل ٖلى اٖتراٝ ؤخض اإلاخٗا٢ضًً بالتزاماجه َى هٟؿه بمىظب الىز٣ُت. 

٣ُا الىخاثج التي ونلذ بلحها اإلاد٨مت". داث اجداص ظىىب بٍٞغ ض جهٍغ  وفي الخالت الغاَىت جٍا
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 اثالاجفاكُ في جفعحر الخىمُلُت أو الاخخُاوُت لىاغذ الالفشع الثاوي: 

 الذولُت 

 ٣ىاٖضٖلى ال ،1969مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  32ؤقاعث اإلااصة 

ما٫  ،ب٣ىلها ،الخ٨مُلُت بإهه "ًم٨ً اللجىء بلى وؾاثل ج٨مُلُت في الخٟؿحر، بما في طل٪ ألٖا

ت للمٗاَضة ومالبؿاث ٣ٖضَا، وطل٪ لخإ٦ُض اإلاٗجى الىاجج ًٖ جُبُ ؤو  ٤31 اإلااصة الخدًحًر

٣ا لخل٪ اإلااصة:  لخدضًض مٗجى الىو خحن ٩ًىن مً قإن الخٟؿحر ٞو

 ؤن ًتر٥ اإلاٗجى ٚامًا ؤو ٚحر واضر؛ ؤو -ؤ

 ؤن ًاصي بلى هدُجت ٚحر مى٣ُُت ؤو ٚحر م٣بىلت" -ب

 ظشوف ومالبعاث اللمُتوال: أ

ٖىامل  بىاء ٖلى ،جٓهغ بلى الىظىص الضولي ،باٖخباع ؤن اإلاٗاَضة ْاَغة اظخماُٖت

ا اهُال٢ا مً ْغوٝ وؤويإ ومغا٦ؼ ؤَغاٞها الظًً  وؤؾباب ٖضًضة، ٢ض حؿهل جٟؿحَر

جازغ خخما ٖلى  ،٢امىا بةبغامها، ألن َظٍ الٓغوٝ وألاويإ اإلاالبؿت إلبغام اإلاٗاَضة

غاٝ  ثنُاٚتها، وبالخالي صعاؾتها والى٢ٝى ٖلحها، ٢ض ج٨ك٠ ًٖ الىُا الخ٣ُ٣ُت أَل

 اإلاٗاَضة. 

ع اجٟا٢ُت ُِٞىا لٓغوٝ ومالبؿاث ال٣ًُت ٦مُٗاع لخٟؿحر اإلاٗاَضاث وعٚم ب٢غا

الضولُت، بال ؤجها لم جبحن اإلا٣هىص مً ٖباعة "مالبؿاث ٣ٖض اإلاٗاَضة" مشلما لم جدضص 

بلى ْغوٝ ٧ل مٗاَضة  ،مدخىاَا ٧ىؾُلت م٨ملت في جٟؿحر اإلاٗاَضاث، و٢ض ًغظ٘ طل٪

ة لها مالبؿاث ٣ٖضَا بدُض ٌك٩ل مجمل وازخالٞها ًٖ اإلاٗاَضاث ألازغي، ٩ٞل مٗاَض

ت غاٝ ٖلى  ،ألاخضار والى٢اج٘ وألاخىا٫ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والٗؿ٨ٍغ التي خملذ ألَا

ؤو بخضار حٛحراث ؤملتها الًغوعة الىاظمت  ،بُٛت جشبُذ ؤو جإ٦ُض ألامغ الىا٢٘ ،ببغام اإلاٗاَضة

 ًٖ َظٍ الٓغوٝ. 

ٖلى ؤن الٓغوٝ  ،ا ل٣اهىن اإلاٗاَضاثمً اجٟا٢ُت ُِٞى 31وعٚم جىهُو اإلااصة 

 في خالت ب٣اء الىو ٚامًا
ّ

ؤو  ،اإلاالبؿت مً وؾاثل الخٟؿحر الخ٨مُلُت، وال ًغظ٘ بلحها بال

م جُب٤ُ ال٣ىاٖض الٗامت في  ،بلى جٟؿحر ٚحر مى٣ُياإلاٟؿغ جىنل خالت ما  ؤو ٚحر م٣ٗى٫ ٚع
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اعصٌٗخض بها، ٦ما ؤن ظامٗت  اءالخٟؿحر، بال ؤن ظاهب مً ال٣ٟه ٢ض ؤزظث بها في  ،َاٞع

 .  1اإلاكغوٕ الظي ؤٖضجه خى٫ ٢اهىن اإلاٗاَضاث، واؾخسضمها ال٣ًاء في مىاؾباث ٖضًضة

تزاهُا:   ألاغمال الخدمحًر

ت ٌٗض اؾخصىاء، ولِـ  32ًدبحن مً زال٫ اإلااصة  ما٫ الخدًحًر ؤن الاؾخٗاهت باأٖل

ث َبُٗت الىو ٚحر الىاضر، ٢اٖضة، ٦ما ؤجها ٢ض حٗحن في بل٣اء الًىء ٖلى ؤنى٫ ومالبؿا

خُض بجها جخًمً اإلاغاخل التي مغ بها وي٘ الىو اإلاٗجي مىظ ؤن ٧ان ٨ٞغة بلى ؤن ؤنبذ 

 ؤلٟاْا و٧لماث، وما جسلل ؤزىاء َظٍ الٟترة مً مىا٢كاث ومٟاوياث. 

بلى ؤن لجىت ال٣اهىن الضولي ٖىض ٖملها في بٖضاص  ،ومً ألاَمُت بم٩ان ؤلاقاعة

لم ججض يغوعة في وي٘ حٍٗغ٠ لؤلٖما٫  ،ِىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاثمكغوٕ اجٟا٢ُت ُٞ

 ؤهه مً اإلاؿلم به
ّ

ت، بال ت ٌكمل ٦إنل ٖام ،الخدًحًر ما٫ الخدًحًر  ؤن حٗبحر ألٖا

الهاث، ومدايغ  اإلاغاؾالث اإلاخباصلت، وؤلازُاعاث والخُاباث، واإلاظ٦غاث، اإلاخباصلت، وؤلٖا

خى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضة، ؤو ب٢غاع ههىنها. وجسغط الجلؿاث التي جمذ في الٟترة الؿاب٣ت ٖلى ال

ت ما٫ الخدًٍغ ما٫ التي ًجغي ال٣ُام بها في الٟترة اإلامخضة بحن جى٢ُ٘  ،مً ألٖا جل٪ ألٖا

 . 2اإلاٗاَضة والخهض٤ً ٖلحها

ت ما٫ الخدًحًر ؤم  ،ؤم ال٣اض ي الضولي ،ؾىاء مً ٢بل اإلاد٨م ،بن الاؾخٗاهت باأٖل

جي ما٫  ،ى ؾبُل الاؾخصىاءالبض ؤن ٩ًىن ٖل ،ال٣اض ي الَى ولِـ ٣٦اٖضة، ألن ألٖا

ت جىُىي، بلى خض ٦بحر، ٖ وظهاث الىٓغ اإلاخٗاعيت لؤلَغاٝ في اإلاٗاَضة في  لىالخدًحًر

لُه ،مغخلت اإلاٟاوياث ا والخى٢ُ٘ ٖلحها، ٖو َغ ضاص لخدٍغ ت حٗض ؤ٢ل  ،وؤلٖا ما٫ الخدًحًر ٞاأٖل

ا بمشابت الخٟؿح مً بُجها،  ،ر الغؾمي، ألؾباب ٖضًضة٢ُمت، وال ًم٨ً الىزى١ بها واٖخباَع

باث  ،ؤوال ذ، ال حّٗبر حٗبحرا ناص٢ا ًٖ ٚع ٞغ ُٖ كغث و
ُ
ت ختى وبن و ما٫ الخدًحًر ؤن ألٖا

الضو٫ ومُىالتها، مً ظهت، زم بن ٦شحرا ما جسخل٠ الضو٫ خى٫ بٌٗ البىىص ٞال جىا٤ٞ ٖلحها 

ٌ م٣ابل في بىىص ؤزغي، مً ظهت  بال بٗض بظغاء مؿاوماث ؤو الخهى٫ ٖلى م٩اؾب ؤو حٍٗى

٤ الاهًمام الالخ٤، ؤي  مذ بلحها بٍُغ ًّ زاهُت. زاهُا، ججم٘ اإلاٗاَضاث في الٗاصة صوال ٦شحرة اه

                                                           
 .340صالح الدين عامر، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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ت التي ؤؾٟغث ًٖ ببغامها، ومً زمت ما٫ الخدًحًر ٠ُ٦ ٌٗخمض ٖلى  ،صون ؤن حكتر٥ في ألٖا

غاٝ ت مىا٠٢ الضو٫ ألَا ما٫ إلاٗٞغ  ؟ 1َظٍ ألٖا

ت في جٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُتي٠ بلى طل٪، ؤن الا٢خهاع ٖل ما٫ الخدًحًر  ،ى ألٖا

ي لها، الظي ًجب ؤن ٩ًُخٗاعى م٘ الخٟؿحر الضًىام ،جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان ،زانت

هم
ّ
  ،ًىا٦ب الخُىعاث الخضًشت التي لم ج٨ً لخضوع في ؤطَان وايعي الاجٟا٢ُت، الل

ّ
بطا  بال

ت ما٫ الخدًحًر غاٝ الى  ،٧ان ال٣هض مً الغظٕى بلى ألٖا ٢ٝى ٖلى هُت وم٣انض ألَا

اإلاخٗا٢ضة و٢ذ نُاٚت الاجٟا٢ُت، صون ؤن ٩ًىن الٛغى اؾخسضامها ٧ىؾُلت م٣ُضة 

ت  ما٫ الخدًحًر للخٟؿحر. ومً ؤمشلت طل٪، اؾدىاص اللجىت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بلى ألٖا

ت في مٛاصعة ؤي  في طل٪ بلض بما لالجٟا٢ُت لخٟؿحر الىو الظي ٣ًى٫ بإن "ل٩ل شخو الخٍغ

بلضٍ"، ٖلى ؤن َظا الىو ال ٌُٗي الصخو اإلاضان ؤي خ٤ في مٛاصعة البلض التي اخخجؼ ٞحها 

 .٢2اهىها"

ًذ اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،ؤزغي وفي خالت   ،في ٢ًُت "الولـ" ،ٞع

ت لخٟؿحر ماصة مً مىاص الاجٟا٢ُت ٧اهذ واضخت ما٫ الخدًحًر ل ٖلى ألٖا       .3الخٍٗى

ت ،ال٣ًاء الضولي مى٢ٟا خظعاو٢ض اجسظ  ما٫ الخدًحًر بال  ،ٞال ًلجإ بلحها ،ججاٍ ألٖا

في  ،وفي ؤي٤ُ الخضوص، ٣ٞض ظاء في عؤي اإلاد٨مت الضاثمت للٗض٫ الضولُت ،ٖىض الًغوعة

ت للمٗاَضة بطا ٧اهذ  ،بإهه ،"٢LOTUSًُت " ما٫ الخدًحًر "لِـ َىا٥ صإ للجىء بلى ألٖا

 . ٧4اُٞا" ههىنها في طاتها واضخت ويىخا

الظي ؾاعث ٖلُه مد٨مت الٗض٫  ،اإلاىخى هٟؿه ،و٢ض هدذ مد٨مت الٗض٫ الضولُت

ؤهه ٖىضما ٩ًىن الىو  ،، ٣ٞض ؤ٦ضث1952ٖام  ،الضولُت الضاثمت، في ٢ًُت "بمبازلُىؽ"

مدل الخٟؿحر واضخا ٦ما َى الخا٫ في الجزإ الخالي، ٞلِـ َىا٥ خاظت في اللجىء بلى 

ت.  ما٫ الخدًحًر  ألٖا

                                                           
 .674، ص 2007ب، القانوف الدكرل العاـ، مرجع سابق، ؿبمد اهجمذك - 1
2
 .107مرجع سابق، ص  خَت الدين عبد اللطي  ؿبمد، - 

3- http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62076-affaire "Lawless". Consulté le 12/12/2018.  
4
 « Il n’y a pas lieu de tenir compte des travaux préparatoires si le texte d’une convention est en lui-

même suffisamment  claire ». C.P.J.I Série A N° 10, 1927 P. 16. https://www.icj-

cij.org/files/permanent-court-of-international-justice.  Consulté le 12/10/2019.  

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62076-affaire
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ًاء  ،وؤ٦ضث في مىاؾبت ؤزغي  بكإن ازخهام الجمُٗت الٗامت في ٢بى٫ الضو٫ ألٖا

ت للمُشا١ لخٟؿحر ؤخ٩امه،  ما٫ الخدًحًر في ألامم اإلاخدضة، بإجها ال جغي صاُٖا للجىء بلى ألٖا

ت ألامم اإلاخدضة.   وطل٪، بالىٓغ لىيىح اإلااصة الغابٗت اإلاخٗل٣ت بكغوٍ ال٣بى٫ في ًٍٖى

ت، اؾدىاصا بلى ويىح الىو، ٖضم ل٨ً في خالت  ما٫ الخدًحًر ُٞم٨ً اللجىء بلى ألٖا

خ٨م مد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت في ٢ًُت مٗاملت البىلىضًحن في صاهتزط، ٢ىلها بإن بطا 

ت التي ؤصث بلى جبجي  ما٫ الخدًحًر لم ٨ًً الىو واضخا جماما، ٞمً ألاَمُت البدض في ألٖا

 . 1الىو الخالي

، ؤما 2ال ًضٕ مجاال للك٪ بإن ألاؾاؽ في الخٟؿحر َى الىو ًخطر بما ،ومً زمت

ع 
ّ
ت ٞهي وؾُلت اخخُاَُت ًم٨ً الاؾخٗاهت بها في الخٟؿحر، في خالت حٗظ ما٫ الخدًحًر ألٖا

٣ا للمباصت اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ. ا ٞو  جٟؿحَر

 اإلادشسة بأهثر مً لؿتجفاكُاث الذولُت اللىاغذ الخاـت بخفعحر الازالثا: 

بطا -1ٖلى ؤهه " ،1969مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  33ههذ اإلااصة 

وز٣ذ اإلاٗاَضة بلٛخحن ؤو ؤ٦ثر ٩ًىن لىهها بإي مً َظٍ اللٛاث هٟـ ال٣ىة ما لم جىو 

غاٝ ٖلى ؤهه ٖىض الازخالٝ ٌؿىص هو مٗحن.  ال ٌٗخبر هو اإلاٗاَضة -2اإلاٗاَضة ؤو ًخ٤ٟ ألَا

ذ بها اإلاٗاَضة عؾمُا بال بطا ههذ اإلاٗاَضة ؤو اج٤ٟ الظي ًهاٙ بلٛت ٚحر اللٛاث التي وز٣

غاٝ ٖلى طل٪.  ُٞما زال -4ًٟترى ؤن ألالٟاّ لها هٟـ اإلاٗجى في ٧ل هو عؾمي. -3ألَا

٣ا ألخ٩ام ال٣ٟغة ألاولى، بطا ؤْهغث م٣اعهت الىهىم  الخاالث التي ٌؿىص ٞحها هو مٗحن ٞو

٤ ب٣ضع 32و 31ن الغؾمُت ازخالٞا في اإلاٗجى لم ًؼله جُب٤ُ اإلااصجح ، ًازظ باإلاٗجى الظي ًٞى

خباع".  ؤلام٩ان بحن الىهىم اإلاسخلٟت م٘ ؤزظ مىيٕى اإلاٗاَضة والٛغى مجها بٗحن الٖا

٢ًض ؤنبدذ الضو٫ و  جبرم اإلاٗاَضاث بلٛخحن ؤو ؤ٦ثر، وم٘  ،مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

غ مُشا٢ها بسمـ جم الخإ٦ُض ٖلى طل٪، ٣ٞض جم جد ،1945ْهىع مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٖام  ٍغ

 بإن َظٍ اللٛاث عؾمُت. 2-110لٛاث، وههذ اإلااصة 

                                                           
1
 -« Ce texte n’étant pas absolument clair, il peut être utile, pour en trouver le sens exact, de rappeler 

ici avec quelques détails les divers projets qui ont précédé l’adoption du texte actuellement en 

vigueur ». C.P.J.I Série A/B no 44, p.33.  https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-

international-justice. Consulté le 12/10/2019. 
 .206ؿبمد ناصر بوغزالة، اؼبرجع السابق، ص ك أضبد إسكندرم،  - 2

https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice


 

212 

ولم ج٨ً َىا٥ ٢اٖضة مدضصة ًم٨ً جُب٣ُها في خالت جًاعب اإلاٗاوي بك٩ل بلؼامي. 

٣ى٫ بالتزام ٧ل َٝغ باإلاٗجى الظي حؿخيخجه مً لٛتها، ال٣ٞض طَب بٌٗ ال٣ٟهاء بلى 

ب للمٗاوي اإلاشبخت في الىهىم اإلادغعة الظي ٌؿخجُ ،والبٌٗ آلازغ َالب بالخٟؿحر ال٤ًُ

٣ا  ،باللٛاث اإلاؿخٗملت ظمُٗا ؤي ٖضم ألازظ باللٛاث التي جاصي بلى مٗجى واؾ٘، بال ؤن ٍٞغ

 . 1ؤو٫ مغة ألازظ بالىو الظي جمذ نُاٚخهوظىب ًغي  ،آزغ مً ال٣ٟهاء

٤. التي ج٣غع جٟؿحر الىو ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗجى الًُ ،و٢ض َب٤ ال٣ًاء الضولي ال٣اٖضة

مد٨مت الٗض٫ الضولُت الضاثمت في ٢ًُت "ماٞغوماجِـ" ٖلى ؤهه في خالت وظىص ٢الذ ٣ٞض 

ت، و٧ان ؤخض مٗىُحن ؤوؾ٘ مً  هو ٢اهىوي مدغع بلٛخحن مسخلٟخحن لهما ٢ىة عؾمُت مدؿاٍو

آلازغ، ٞةهه ًيبغي ألازظ باإلاٗجى ال٤ًُ باٖخباٍع ال٣ضع اإلاخ٣ًُ الظي ًخ٤ٟ م٘ ال٣هض 

 .2اإلاكتر٥ لؤلَغاٝ

بضؤث مؿإلت  ،1969خى٫ ٢اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  ،وفي ٖمل لجىت ال٣اهىن الضولي

بمكغوٖحن  ،بالٓهىع في ٖمل لجىت ال٣اهىن الضولي ،ؤو ؤ٦ثر ،اإلاٗاَضاث اإلاىز٣ت بلٛخحن

ٍغ الشالض ،( ٢ضمهما اإلا٣غع الخام )والضو٥(75، 74للماصجحن ) خى٫ ٢اهىن  ،يمً ج٣ٍغ

 مً ال٣اهىن التي جىو ٖلى ؤهه: 33لجىت بهُاٚت اإلااصة . واهخهى ٖمل ال3اإلاٗاَضاث

بطا اٖخمضث اإلاٗاَضة بلٛخحن ؤو ؤ٦ثر ٩ًىن ل٩ل هو مً ههىنها هٟـ الدجُت، -1"

غاٝ ٖلى ؤهه ٖىض الازخالٝ ٌؿىص هو مٗحن.  ما لم جىو اإلاٗاَضة ؤو ًخ٤ٟ ألَا

ض بها هٟـ ال ٩ًىن لىو اإلاٗاَضة الظي ًهاٙ بلٛت ٚحر بخضي اللٛاث التي اٖخم-2

غاٝ ٖلى طل٪.  الدجُت بال بطا ههذ اإلاٗاَضة ؤو اج٤ٟ ألَا

 ًٟترى ؤن أللٟاّ اإلاٗاَضة هٟـ اإلاٗجى في ٧ل هو مً ههىنها اإلاٗخمضة.-3

٣ا ألخ٩ام ال٣ٟغة ألاولى، ٖىضما -4 ُٞما ٖضا الخاالث التي ٌؿىص ٞحها هو مٗحن ٞو

( ًازظ 32، 31ه جُب٤ُ اإلااصجحن )ج٨ك٠ اإلا٣اعهت بحن الىهىم ًٖ ازخالٝ في اإلاٗجى لم ًؼل

                                                           
 .212ؿبمد ناصر بوغزالة، اؼبرجع السابق، ص ك أضبد إسكندرم،  - 1
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 -Affaire Mavrommatis,C.P.J.I. Série A. N°2. https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-

international-justice/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf. Consulté : 12/12/2018. 
 . 251دراسة يف قانوف اؼبعاىدات، مرجع سابق، ص عادؿ أضبد الطائي، تفسَت اؼبعاىدات الدكلية، - 3
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٤ ب٣ضع ؤلام٩ان بحن الىهىم اإلاسخلٟت م٘ ؤزظ مىيٕى اإلاٗاَضة والٛغى  باإلاٗجى الظي ًٞى

خباع".  مجها بٗحن الٖا

مً  31وجخ٤ٟ ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة الؿاب٣ت م٘ ما ظاء في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

إهه "جٟؿغ اإلاٗاَضة ب ، التي جىو1986و  1969 ياجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام

ها  اع الخام بها وفي يىء مىيٖى بدؿً هُت َب٣ا للمٗجى الٗاصي أللٟاّ اإلاٗاَضة في ؤلَا

 والٛغى مجها". 

اإلاعخخلفت مً كىاغذ جفعحر الاجفاكُاث الذولُت لحلىق  ائجالفشع الثالث: الىخ

 ؤلاوعان

بهٟت ٖامت، وجل٪ جٟا٢ُاث الضولُت بن الىخاثج التي وؿخسلهها مً ٢ىاٖض جٟؿحر الا 

 ،بهٟت زانت، َى ؤن الخٟؿحر ال ًسً٘ ل٣ىاٖض ٢اهىهُت ملؼمت ،بد٣ى١ ؤلاوؿاناإلاخٗل٣ت 

البض مً الاؾخئىاؽ ب٣ىاٖض ٢اهىهُت ٞةن وبطا ٧ان . هه ًسً٘ ل٣ىاٖض اإلاى٤ُ الؿلُمببل 

  للخٟؿحر. حٗض ؤؾاؾا ؾلُما  1969ال٣ىاٖض اإلاىهىم ٖلحها في اجٟا٢ُت ُِٞىا لٗام 

ا لالجٟا٢ُت  ،هٟؿها اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿانلؼمذ ٢ض ؤو  في جٟؿحَر

في ٢ًاًا مً اجٟا٢ُت ُِٞىا،  33و 32، 31بما وعص في اإلاىاص  ،ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

 .1ٖضًضة

م مً ؤن الاجٟا٢ُت لم ج٨ً ٢ض صزلذ بٗض -"Golderفي ٢ًُت "ظىلضع" "و   ،بالٚغ

ا بىظىب جٟؿحر الاجٟا٢ُت ٣ضٞ -خحز الىٟاط ٣ا إلابضؤ خؿً الىُت ،ط٦غث اإلاد٨مت في ٢غاَع  ،ٞو

ب٣ا للمٗجى الٗاصي أللٟاّ الاجٟا٢ُت اع الخام بها ،َو ها  ،في ؤلَا لى يىء مىيٖى ٖو

                                                           
تفسَت  جيب: وجاء يف حكم احملكمة األكركبية غبقوؽ اإلنساف دبناسبة تفسَتىا لنصوص االتفاقية األكربية غبقوؽ اإلنساف بأن- 1
 الصك، ذاى دبوجب. داتىاؼبعا قانوف بشأف 1969 مام 23 يف فيينا اتفاقية يف اهاؼبعلن عنتفاقية يف ضوء القواعد التفسَتية اال
 مت الذم اغبكم من دؼكاؽب اؼبوضوع ضوء كيف اهتفاقية، البحث يف اؼبعٌت العادم للكلمات يف سياقاال لتفسَت احملكمة، على جيب

 تفاقيةاال ككذلك الفردية نسافإلا غبقوؽ الفعلية غبمايةماؿ ا، إلعدةىعااؼبعتبار سياؽ جيب أف تأخذ يف االك . منو اهاستخراج
 كل عتباراإل بعُت خذاأل كذلك جيب. اؼبختلفة اهحكامنسجاـ كالتماسك الداخلي ألاإل دبراعاة كتفسر ككل، تقرأ أف جيب
 اهتفاقية بطريقة ذبعلاال ف تفسَتمكااإلطراؼ اؼبتعاقدة، ك جيب بقدر ألاقات بُت العال يف اؼبطبقة الدكرل القانوف قواعد من قاعدة
 لتفسَت يدعو البشر غبماية كأداة تفاقيةاال من كالغرض اؼبوضوع. اهمن جزء يى اليت الدكرل القانوف قواعد من اىغَت  مع تتوافق
 .: كفعالة عملية اؼبتطلبات جيعل كبو على اهأحكام كتطبيق

 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_ARA.pdf. Arrêt  du7 janvier 2010. Affaire 
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ا  ،ؤن صًباظت الاجٟا٢ُت ال ًم٨ً ججاَلها ،والٛغى مجها، وفي عؤي اإلاد٨مت، مشل جباٖخباَع

ا الخام  . 1ظؼءا مً بَاَع

٨ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،مغ هٟؿهوألا  التي اؾخسضمذ ٢ىاٖض  ،باليؿبت للمد٨مت ألامٍغ

ت. 33و 32، 31الخٟؿحر اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص   مً اجٟا٢ُت ُِٞىا في ظمُ٘ آعائها الاؾدكاٍع

اع في مؿإلت جٟؿحر ؤخ٩ام  ،اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان ،ولم جسغط ًٖ َظا ؤلَا

مً اجٟا٢ُت  32و 31باؾدىاصَا بلى ؤخ٩ام اإلااصجحن  ،ُت والؿُاؾُتالٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضه

ا الهاصع في  ،ُِٞىا في الٗضًض مً ٢غاعتها، مً طل٪ مشال في  18/7/1986ما ظاء في ٢غاَع

ا للماصة  ٢J.B., P.D et autre C./ Canadaًُت"  ؤجها ٢ض ٖلى مً الٗهض  22" بمىاؾبت جٟؿحَر

بإجها ٢ض "ؤولذ ٖىاًت للمٗجى  ،ة في اجٟا٢ُت ُِٞىا، وؤياٞذلجإث بلى ٢ىاٖض الخٟؿحر اإلا٣غع 

مً الٗهض، ول٩ل ٖىهغ مً الٗىانغ اإلا٩ىهت لئلَاع  22الٗاصي لؤللٟاّ الىاعصة في اإلااصة 

ما٫  غيه )...( ٦ما لجإث بلى الىؾاثل اإلا٨ملت وبلى ألٖا الخام بالٗهض وبلى مىيٕى الٗهض ٚو

ت"  . 2الخدًحًر

جي في خالت لجىثه بلى  ٞةن ألاؾاؽ الظي ،بطن ًم٨ً ؤن ٌؿدىض بلُه ال٣اض ي الَى

َى اللجىء بلى اإلاىاص  ،التي ٌكىبها ٚمىى-٣٦اٖضة ٖامت-جٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت

ُت.  ،1969مً ؤخ٩ام اجٟا٢ُت ُِٞىا لٗام  33و 32، 31 ا ٢ىاٖض ٖٞغ  باٖخباَع

٦ما ٖبرث ًٖ  ،كضًضبل البض مً الخظع ال ،ال ًجب ؤزظ ألامغ ٖلى بَال٢ه ،ل٨ً

ا خى٫ ٢ًُت "ظىلضع"  ،طل٪ اللجىت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان َغ  ،"Golderفي مٗغى ج٣ٍغ

ً ؤؾاؾُحن ،ب٣ىلها ًٖ ًمحزان الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان.  ،بىظىب مغاٖاة ؤمٍغ

ا مً الاجٟا٢ُاث الضولُت التي لِؿذ مخهلت بد٣ى١ ؤلاوؿان.  ألامغ ألاو٫، َى ؤن ٚحَر

جٟا٢ُت ألاوعوبُت ج٣ُم هٓاما ٢ًاثُا صولُا، بِىما جُىعث ال٣ىاٖض الٗامت لخٟؿحر الا

غاٝ ؤهٟؿهم، ومً زمت، ٞةن ههىنها، ؤي  ،اإلاٗاَضاث ٦مغقض للخٟؿحر مً ظاهب ألَا

                                                           
1
 - Arrêt  GOLDER C. Royaume-Uni.  https://hudoc.echr.coe.int.  

- https://hudoc.echr.coe.int AFFAIRE GOLDER c. Royaume-Uni 12/12/2018: االطالع تاريخ  

Frédéric Vanneste, interpréter la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention 

américaine des droits de l’homme : comment réconcilier les pratiques divergentes avec la théorie 

générale, Revue québécoise de droit international, mars 2016, p 83 et s. 

 
ها، ؾبلة يؿبمد خليل اؼبوسى، تفسَت االتفاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف يف ضوء فبارسة اؽبيئات اؼبختصة بالرقابة على تطبق- 2

 .222اغبقوؽ، دكف ذكر العدد كال السنة، الكويت، ص 
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ُا ،الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان التزاماث ؤن اؾدىاصا بلى  ،ًجب ؤن جٟؿغ مىيٖى

غاٝ في الاجٟا٢ُ اجه ألاؾاؾُت ،تالضو٫ ألَا التي جخمحز بالهٟت  ،مخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

ُت.   اإلاىيٖى

 ،ُِٞىاؤما ألامغ الشاوي، ٞخخٗل٤ باالٞتراى الٗام بإن الالتزاماث التي جىظبها اجٟا٢ُت 

٣ت م٣ُضة ظا ال ًىُب٤ ٖلى  ؛ًجب ؤن جٟؿغ بٍُغ ألجها جخى٠٢ ٖلى ؾُاصة الضو٫، َو

مً اجٟا٢ُت ُِٞىا  31وؿان، وطل٪ اؾدىاصا بلى ما وعص في اإلااصة الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلا

َب٣ا للمٗجى الٗاصي  ،ٖلى ؤؾاؽ "خؿً الىُت ،التي جىظب جٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت

لى يىء الهضٝ والٛغى مىه".  ،اإلاىهىم ٖلُه في الاجٟا٢ُت  ٖو

ى ما ؤ٦ضجه اإلاد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان " ،َو مهٝى ه مً ؤه ،في ٢ًُت "ٍو

ولِـ  ،لخد٤ُ٣ الٛغى والهضٝ مً الاجٟا٢ُت ،الًغوعي البدض ًٖ الخٟؿحر ألا٦ثر مالءمت

 . 1البدض ًٖ الخٟؿحر الظي ٣ًُض مً التزاماث الضو٫ 

اث الضولت بىدُجخحن ؤؾاؾِخحن. ألاولى، هي ؤن جٟؿحر الاجٟا٢ُ ٞةهىا هسغط ،ومً زمت

خباع الخُىعاث التي جدضر في ل٩ي ًإزظ  ،ؤلاوؿان ًجب ؤن ٩ًىن "صًىام٨ُا"لخ٣ى١  في الٖا

ا. ؤما الىدُجت الشاهُت حَر ٞهي  ،اإلاجاالث الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت ٚو

وظىب ٖضم ا٢خهاع الخٟؿحر ٖلى مٟاَُم الٟترة التي نُٛذ ٞحها الاجٟا٢ُت وجم الخهض٤ً 

 . 2ٖلحها

 

 

 

 
 

 

                                                           
مد، اللجنة األكركبية غبقوؽ اإلنساف كدكرىا يف تفسَت كضباية اغبقوؽ كاغبريات األساسية لألفراد خَت الدين عبد اللطي  ؿب- 1

 . 106، ص 1991كاعبماعات، اؽبيئة اؼبصرة العامة للكتاب، القاىرة، 
 .106ص  اؼبرجع نفسو، - 2
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 اإلاىلب الثالث

جفاكُاث الذولُت لحلىق مىكف اللماء الىوني مً جفعحر الا

 ؤلاوعان

م٨ً ؤن همحز  ىُت في مؿإلت جٟؿحر ؤخ٩ام اإلاٗاَضاث الضولُت، ٍو جسخل٠ اإلادا٦م الَى

ىُت الٟغوؿُت )الٟٕغ  ت )الٟٕغ ألاو٫(، واإلادا٦م الَى ىُت الجؼاثٍغ َىا بحن اإلادا٦م الَى

ت )الٟٕغ الشالض(.   ىُت اإلاهٍغ  الشاوي(، واإلادا٦م الَى

 الفشع ألاول 

 كف اللماء الجضائشي مً جفعحر الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعانمى 

ٞةن جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت في  ،بدؿب الىهىم ال٣اهىهُت التي ؾىدىاولها

ا في  ،هي مً ازخهام وػٍغ الخاعظُت ،٣٦اٖضة ٖامت ،الجؼاثغ وال ًجىػ لل٣ًاء جٟؿحَر

 ػٍغ الخاعظُت.  الغظٕى لخٟؿحر و  ،خالت ٚمىى ؤخ٩امها، بل ًخٗحن ٖلُه

 اخخفاؿ أـُل لىصٍش الخاسحُت ؛أوال: جفعحر اإلاػاَذاث في الجضائش

َى  ،ؤن ازخهام جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت ،ؤ٦ضث الٗضًض مً الىهىم ال٣اهىهُت

ى ما ظاء في اإلااصة  ،مً ازخهام وػٍغ الخاعظُت التي  1970مً ٢اهىن الجيؿُت لٗام  37َو

جيههذ ٖلى وظىب التزام ال٣اض ي  بالخٟؿحر الهاصع مً وػاعة الخاعظُت، ٣ٞض ط٦غث  ،الَى

ٖلى ؤهه في خالت وظىص هؼإ ٌؿخضعي بظغاء جٟؿحر ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بالجيؿُت، 

ٞةن الىُابت الٗامت هي التي جُلب الخٟؿحر مً وػاعة الخاعظُت، وخُيئظ ٌٗخبر جٟؿحر َظٍ 

 ألازحرة ملؼما للمدا٦م.

َىا لخضزل ال٣اض ي لخٟؿحر اإلاٗاَضة في خالت ٚمىى ؤخ٩امها،  ٞال مجا٫ ،ومً زمت

لُلب الخٟؿحر ختى ًم٨ً له جُب٣ُها ٖلى و٢اج٘  ،بل ًخُلب مىه الغظٕى بلى وػاعة الخاعظُت

ال ٌٗتٝر بالٟهل بحن الؿلُاث، بل  ،الجزإ اإلاٗغويت ؤمامه، وطل٪ في ْل هٓام ؾُاس ي

. ٞخدذ ٖىىان 1976و 1963وهي صؾخىعي ٦غؽ وخضة الؿلُت في ؤٖلى وز٣ُت ٢اهىهُت، 

ٖلى ؤهه ؤزىاء مماعؾتهم إلاهامهم، ال ًسً٘  ،1963مً صؾخىع  62ههذ اإلااصة  ،ال٣ًاء

 ال٣ًاة ؾىي لل٣اهىن ومهالر الشىعة الاقترا٦ُت.
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الظي ٖم٤ مً مبضؤ وخضة الؿلُت، واٖخبر  ،1976باليؿبت لضؾخىع  ،وألامغ هٟؿه

ُٟت مخسههت للؿلُت ال ى ما ًىٟي ٧ل وظىص إلاٟهىم الؿلُت ال٣ًاء ْو شىعٍت الىخُضة. َو

 .1ال٣ًاثُت

ماصجه  ههذ خُض، 542-77في ْل اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،وب٣ي ألامغ ٖلى خاله

ل اإلاٗاَضاث والاجٟا٢اث ، ٖلى الخاؾٗت ؤهه "جسخو وػاعة الكاون الخاعظُت بخإٍو

اث الضولُت، ٦ما ؤهه مً بحن ازخهان ها وخضَا بٗض ؤزظ عؤي والبرجى٧ىالث والدؿٍى

ل لضي الخ٩ىماث ألاظىبُت واإلاىٓماث والجهاث  الىػاعاث اإلاٗىُت، ؤن ج٣ترح جإًُض َظا الخإٍو

ىُت". ل َظٍ الىهىم ؤمام اإلادا٦م الَى د٤ لها ؤن جضلي بخإٍو  ال٣ًاثُت، ٍو

بمهُلر  54-٢77ض ٚحر مهُلر الخٟؿحر الىاعص في اإلاغؾىم  ،ٞالىو ٦ما َى مالخٔ

لآزغ َى الخ ، ولم ًإث بجضًض مً خُض ازخهام جٟؿحر اإلاٗاَضاث الظي ًسخو به 3إٍو

.  وػٍغ الخاعظُت صون ٚحٍر

 ٣ٞض، 2491-79و٢ض ٖاص اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى اؾخٗما٫ مهُلر "جٟؿحر" في اإلاغؾىم 

لخإ٦ض ٖلى ؤهه "جسخو وػاعة  249-79اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ظاءث اإلااصة الؿابٗت مً

                                                           
 . 25، ص 2002لتوزيع،  تيزم كزك، اعبزائر، بوبشَت ؿبند أمقراف، السلطة القضائية يف اعبزائر، دار األمل للطباعة كالنشر كا- 1
 . 174ك  171عجة اعبيالرل، مرجع سابق، ص -  
اؼبتضمن ربديد اختصاصات كزير الشؤكف اػبارجية، جريدة رظبية  01/03/1977اؼبؤرخ يف  54-77اؼبرسـو التنفيذم رقم - 2
 . 06/04/1977الصادرة يف  28رقم 

 د ناصر بوغزالة بأف النص يرمي إذل ما يلي: يرل األستاذاف أضبد إسكندرم كؿبم -3

أف مصطلح "التأكيل" خيتل  عن التفسَت، فالنص قد حيتاج إذل تأكيل كلكن ليس بالضركرة حيتاج إذل تفسَت، مث إف -
 معٌت التفسَت أكسع من التأكيل، كبالنتيجة التفسَت يتضمن بالضركرة التأكيل. 

ود ؽبذا اإللزاـ يف النص اؼبذكور، كما أف كزارة اػبارجية كفق النص سبلك السلطة اإلدالء بالتفسَت ملـز للمحاكم كال كج-
 التقديرية يف القياـ بالتفسَت أك ال، حسب الصياغة اؼبستعملة. كما أف اإلدالء ال يكوف أماـ احملاكم كلكن للمحاكم.

ة رأيها، كلكن ىذا الرجوع حسب النص غَت قد حيتاج التفسَت الداخلي إذل عبوء كزارة اػبارجية إذل كزارات أخرل ؼبعرف-
 ؿبدد ىل ىو إلزامي، أك استشارم.

التفسَت الذم تتوصل إليو كزارة اػبارجية مستعدة للتمسك بو يف مواجهة الدكؿ اؼبتعاقدة إلقناعها بو، كلكن يف حالة -
 عدـ قبوؿ الدكؿ األطراؼ األخرل بو، فال قيمة لو. 

  .217 كلية، مرجع سابق، صدلة، ؿباضرات يف القانوف الدكرل كاؼبعاىدات الؿبمد ناصر بوغزاك أضبد اسكندرم، 
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اث الضولُت، وجضٖم بٗض الكاون الخاعظُت ب خٟؿحر اإلاٗاَضاث والبروجى٧ىالث والدؿٍى

ت لضي الخ٩ىماث ألاظىبُت و٦ظل٪ لضي  اؾدكاعة الىػاعاث اإلاٗىُت، جٟؿحر الضولت الجؼاثٍغ

ىُت".  اإلاىٓماث ؤو اإلادا٦م الضولُت والَى

باليؿبت للمغاؾُم التي ؾب٣خه، باليؿبت  ،بال ؤهه لم ٠ًً َظا اإلاغؾىم ؤي ظضًض

هام جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت الظي ًسخو بها وػٍغ الخاعظُت، بٗض اؾدكاعة الزخ

الىػاعاث اإلاٗىُت، التي لها ٖال٢ت باإلاٗاَضاث التي حٗىحها مباقغة، باٖخباع وظىص مٗاَضاث لها 

 ظاهب ج٣جي، ًىظب ٖلى وػاعة الخاعظُت اؾدكاعتها ختى جٟؿغ اإلاٗاَضة جٟؿحرا ؾلُما.   

مىه ٖلى ؤهه "ًسخو  11، ٣ٞض ظاء في اإلااصة 1652-84 م ع٢ملمغؾى لؤما باليؿبت 

وػٍغ الكاون الخاعظُت بخٟؿحر اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث والبروجى٧ىالث واللىاثذ الضولُت 

ت لضي الخ٩ىماث ألاظىبُت  ضاٞ٘ بٗض اؾدكاعة الىػاعاث اإلاٗىُت ًٖ جٟؿحر الضولت الجؼاثٍغ ٍو

ىض الا٢خًاء لضي اإلاىٓماث ؤو اإلادا٦م ىُت". ٖو  الضولُت ؤو الَى

-79مً اإلاغؾىم  ،و٢ض ؤياٞذ َظٍ اإلااصة لىػٍغ الخاعظُت باإلا٣اعهت م٘ اإلااصة الؿابٗت

نالخُت جٟؿحر اللىاثذ الضولُت. ٦ما اؾدبضلذ ٧لمت "جضٖم " ب٩لمت آزغي هي "ًضاٞ٘".  249

ثدت، وعٚم ؤن جٟؿحر اللىاثذ ًضزل يمً ازخهام اإلاىٓمت الضولُت التي ؤنضعث َظٍ الال 

ا بطا ٧اهذ حٗىحها مباقغة.  بال ؤهه ًم٨ً للضولت ؤن جٟؿَغ

ؤي ؤن وػاعة الخاعظُت جضاٞ٘ ًٖ  ،ب٩لمت "ًضاٞ٘" ،٦ما جم اؾدبضا٫ ٧لمت "ًضٖم"       

 ،لضي الخ٩ىماث ألاظىبُت، في خالت اإلاٗاَضاث الجماُٖت ،الخٟؿحر اإلاىٟغص الظي ٢امذ به

َى الخٟؿحر اإلاخبجى مً َٝغ  ،ػاعة الخاعظُتختى ًب٣ى طل٪ الخٟؿحر اإلا٣ضم مً َٝغ و 

غاٝ.      الضو٫ ألَا

مً خُض  ،ًٖ الىهىم ال٣اهىهُت التي ؾب٣خه ،3593-90ولم ًسخل٠ اإلاغؾىم الغثاس ي      

مً  ٣ٞ11ض ظاء في اإلااصة  ،جإ٦ُض ازخهام مهمت جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت لىػٍغ الخاعظُت

                                                                                                                                                                                     
الصادرة  50عدد  ، اؼبتضمن صالحيات كزير اػبارجية، ج ر01/12/1979اؼبؤرخ يف  249-79مرسـو تنفيذم رقم - 1

 .11/12/1979بتاريخ 
ارجية كنائب الوزير اؼبكل  بالتعاكف، ج الذم حيدد صالحيات كزير اػب 14/07/1984، اؼبؤرخ يف 165-84مرسـو رقم  - 2

 . 1984يوليو  17بتاريخ الصادرة  29ر عدد 
الصادرة  50ج ر عدد ةػ، ، الذم حيدد صالحيات كزير الشؤكف اػبارجي10/11/1990، اؼبؤرخ يف 359-90مرسـو رقم  - 3

 .1990نوفمرب  21بتاريخ 
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اون الخاعظُت بخٟؿحر اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث ٖلى ؤهه "ًسخو وػٍغ الك ،َظا اإلاغؾىم

ت ضاٞ٘ ًٖ جٟؿحر الضولت الجؼاثٍغ لضي الخ٩ىماث  ،والبروجى٧ىالث واللىاثذ الضولُت، ٍو

ىُت". ىض الا٢خًاء، لضي اإلاىٓماث ؤو اإلادا٦م الضولُت ؤو الَى  ألاظىبُت، ٖو

لم ًإث َظا اإلاغؾىم الغثاس ي بجضًض، بل ؤٖاص ج٨غاع ما جم الخىهُو  ،في وا٢٘ ألامغ 

ٖلُه في مغاؾُم ؾاب٣ت، م٘ خظٝ ظملت اؾدكاعة الىػاعاث اإلاٗىُت، م٘ ؤهه ٧ان مً ألاظضع 

٧اهذ  ،جغ٦ه، ٞدظٝ َظٍ الجملت ٌٗض اؾخدىاطا لىػاعة الخاعظُت لهالخُاث وػاعاث ؤزغي 

 ،ي ٖلحها ٞهم بٌٗ ألامىع الخ٣ىُت، ومً زمتجسخو بها، ٞىػاعة الخاعظُت ٢ض ٌؿخٗص 

هما ؤ٦ثر.   اؾدكاعة َظٍ الىػاعاث ٌُٗحها صٖما ٞو

، خُض ، خؿب ٖلمىا، آزغ مغؾىم نضع4031-02وباٖخباع ؤن اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  

لم ًسخل٠ ًٖ ؾاب٣ُه مً  ،ظاء لُىو ٖلى ازخهاناث وػٍغ الخاعظُت، ٞهظا اإلاغؾىم

ٗاَضاث والاجٟا٢ُاث والاجٟا٢اث والبروجى٧ىالث والخىُٓماث خُض بؾىاص مهمت جٟؿحر اإلا

ا ٞحها.  الضولُت لىػٍغ الخاعظُت ٖىضما ج٩ىن الجؼاثغ َٞغ

ونٟىة ال٣ى٫، َى ؤهىا بخدبٗىا للمى٠٢ الجؼاثغي بػاء جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت       

ا َى ازخهام ؤنُل مجاال ل٣٦اٖضة ٖامت، ًخطر بما ال ًضٕ  ًسخو لك٪، بإن جٟؿحَر

، وبالخالي ٞةن ال٣اض ي الجؼاثغي ٚحر مسخو بخٟؿحر اإلاٗاَضاث  به وػٍغ الخاعظُت، صون ٚحٍر

ى ملؼم باجبإ الخٟؿحر الىاعص مً وػٍغ الخاعظُت.   الضولُت َو

ًخٗحن ٖلى ال٣اض ي الغظٕى بلى  ،َل ٧ل اإلاٗاَضاث الضولُت التي ج٩ىن ؤخ٩امها ٚامًت ،ل٨ً

ا  ،ٗاَضاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿانؤم ؤهه في اإلا ،وػاعة الخاعظُت ًجىػ لل٣اض ي جٟؿحَر

 باٖخباع ؤن ؤخ٩امها جخٗل٤ بد٣ى١ الاوؿان ولِؿذ بمهالر بحن الضو٫؟  
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زاهُا: جفعحر اللاض ي الجضائشي ألخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق 

 الاوعان

 ،مت ٢ؿىُُىتحٗغى ُٞه ال٣اض ي الجؼاثغي في مد٨ ،لم ًخىاٞغ لضًىا بال خ٨م واخض

٣ي لخ٣ى١  ،بلى جٟؿحر "اإلاهلخت الًٟلى للُٟل" الىاعص في اإلااصة الغابٗت مً اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

ؤنِب  ،جخٗل٤ بُٟل حٗغى له٣ٗت ٦هغباثُت ،في ٢ًُت َغخذ ؤمامه ،الُٟل وعٞاَُخه

بٗضَا بٗاَت مؿخضًمت، و٢ض ؤلؼم ال٣اض ي قغ٦ت ال٨هغباء والٛاػ التي حؿببذ في َظٍ 

ا٢ت مضة واإلاىاػ٫ ب ،ؤلٖا ٌ  ،ةَمالها نُاهت ألاؾال٥ ال٨هغباثُت اإلاىظىصة بحن ألٖا بخٍٗى

صط(، و٢ض اؾدىض ال٣اض ي في  3.000.000،00بمبلٜ زالزت مالًً صًىاع ظؼاثغي ) ،الُٟل

٣ي  4اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  ،باإلاهلخت الًٟلى للُٟل ،حٗلُله للخ٨م مً اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

 لخ٣ى١ الُٟل وعٞاَُخه. 

مهُلر ال ًم٨ً جدضًضٍ بض٢ت، ومً زمت، ٣ٞض جغ٥ ما ؤن اإلاهلخت الًٟلى وب

ت للضو٫، ٖىض الخٗامل م٘ َظا الخ٨م، لظل٪، ٣ٞض ٢ضٍع ال٣اض ي بما ًغاٍ  للؿلُت الخ٣ضًٍغ

ؤهه "وخُض مما ؾب٤ ًخٗحن ٖلى اإلاد٨مت ؤزظا ، ه٨ًٟل خ٣ى١ الُٟل، و٢ض ظاء في خ٨م

خباع ما ؾب٤ الاقاعة بلُه ل اًت مهالر بٗحن الٖا ٌ الظي ًد٤٣ للمضعي ٖع خ٣ضًغ الخٍٗى

ٌ  4الُٟل َب٣ا للماصة  ا اإلاد٨مت بىظىب ج٣ضًغ الخٍٗى ٣ي والتي جٟؿَغ مً اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

الظي ًد٤٣ الخ٨ٟل الخام به صخُا وهٟؿُا والظي ًغعى خ٣ه في مىانلت الضعاؾت وخ٣ه في 

ٍؼ وجىمُت شخهُت الُٟل ومىاَبه مً هٟـ اإلاُشا١ لخٗؼ  11التربُت اإلاىٍى ٖجها في باإلااصة 

ٌ الظي ًًمً له الٗالط والخ٨ٟل الظي ًدمي ٢ضعاجه الظَىُت والبضهُت  ًٞال ًٖ الخٍٗى

 بلى خحن هًىظه...".

خطر مً زال٫ َظا الخ٨م ؤن ال٣اض ي ٢ض ٞؿغ لىا اإلاهلخت الًٟلى للُٟل في  ٍو

 ٌ الظي ؾُٗىص ٖلى َظٍ ال٣ًُت وؤُٖاَا جٟؿحرا بما ًد٤٣ الهضٝ والٛاًت مً الخٍٗى

 الُٟل الطخُت الظي حٗغى له٣ٗت ٦هغباثُت وحؿببذ في بٖا٢خه.
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ت ال٣اض ي في جٟؿحر الاجٟا٢ُاث الضولُت ال ًم٨ً الجؼم، نٟىة ال٣ى٫، ؤهه          بدٍغ

لخ٣ى١ ؤلاوؿان، بىاء ٖلى َظا الخ٨م، زانت في بٌٗ ألاخ٩ام الاجٟا٢ُت التي ٢ض جمـ 

ٞغ لضًىا ؤخ٩اما ٢ًاثُت مٟؿغة لها ختى هبجي ٖلحها في ام ًخى الخ٣ى١ الؿُاؾُت واإلاضهُت، ٞل

  َظٍ اإلاؿإلت.

 

 الفشع الثاوي

 مىكف اللماء الفشوس ي مً جفعحر الاجفاكُاث الذولُت        

ًم٨ً ؤن همحز َىا بحن ال٣ًاء الٗاصي )ؤوال(، وال٣ًاء ؤلاصاعي ممشال في مجلـ 

 الضولت )زاهُا(.

 الذولُت الاجفاكُاثػادي مً جفعحر أوال: مىكف مداهم اللماء ال

لم ج٨ً مدكضصة خُا٫ جٟؿحر اإلاٗاَضاث  ،في ٚالبُتها بن اإلادا٦م الٗاصًت الٟغوؿُت

بلى جىػَ٘ الازخهام بخٟؿحر ههىم  ،الضولُت، ٣ٞض طَبذ الضاثغة اإلاضهُت إلاد٨مت الى٣ٌ

ة الخاعظُت، وؤنل وبحن وػاع  ،بحن اإلادا٦م الٗاصًت ٖلى ازخالٝ صعظاتها ،اإلاٗاَضاث الضولُت

بىاء ٖلى خ٨م الى٣ٌ اإلاٗغوٝ باؾم خ٨م  ،1839ٌٗىص بلى ٖام  ،َظا الخىػَ٘

(Richmond) ،في ٧ل خالت ج٩ىن ٞحها  ،الظي ًىظب ٖلى ال٣اض ي، جٟؿحر ههىم اإلاٗاَضة

ت اإلاٗغويت ٖلُه مخٗل٣ت باإلاهالر الخانت التي هي مً ازخهام الؿلُت  ،اإلاىاٖػ

  .1ال٣ًاثُت َب٣ا لل٣اهىن 

٩ًىن للخ٩ىمت  ،ؤما بطا ٧اهذ اإلاٗاَضاث الضولُت ٚحر مخٗل٣ت باإلاهالر الخانت

ا  . 2ولىػٍغ الخاعظُت الازخهام بخٟؿحَر

جل٪  ،باليؿبت للضاثغة اإلاضهُت إلاد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ،وحٗض اإلاهالر ٚحر الخانت

ٗام الضولي، وجاعة التي حٗبر ٖجها بهُٜ مسخلٟت، ٞخاعة ال٣اهىن الضولي الٗام، ؤو ال٣اهىن ال

ؤزغي الىٓام الٗام الضولي، ؤو الىٓام الضولي الٗام، و٢ض حٗبر ٖجها بالىٓام الٗام ٣ِٞ. 

                                                           
مفيد ناي  تركي الدليمي، كمبارؾ جساـ ؿبمد، سلطة القاضي اعبنائي الوطٍت يف تفسَت اؼبعاىدات الدكلية، ؾبلة جامعة  - 1
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ضم ويىح الغئٍت ب مً ٖملُت الٟهل في جىػَ٘ ٢ًض  ،في اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت ،ٖو ّٗ ه

 في جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت.  ،الازخهام بحن اإلادا٦م الٗاصًت ووػاعة الخاعظُت

٨ٟي ا ال٣ًاء مً مؿاثل  ٍو ؤن وؿدكهض ٖلى طل٪، ببٌٗ اإلاؿاثل التي ٌٗخبَر

ال٣اهىن الٗام، وفي ؤخ٩ام ؤزغي ًىٓغ بلحها ٖلى ؤجها مخٗل٣ت باإلاهالر الخانت. ومً بُجها 

٣ضَا، ٞبٗض ؤن ٧ان ال٣ًاء ٌٗتٝر بإن ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت  مؿإلت ا٦دؿاب الجيؿُت ٞو

٣ضَا جخٗل٤ بال٣اهىن  ،ب٨ؿب الجيؿُت ا، ٖاصث  ،الٗام ٞو سخو وػٍغ الخاعظُت بخٟؿحَر ٍو

جي جٟؿحر اإلاٗاَضاث  ،امسالٟ امد٨مت الى٣ٌ وؤزظث مى٢ٟ ؤًً ؤظاػث لل٣اض ي الَى

 .1الخانت بها

 ،مى٢ٟا خظعا ،و٢ض اجسظث الضاثغة الجىاثُت إلاد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت باصت ألامغ

ًجب ؤن ًهضع ًٖ ؤَغاٝ  ،بكإن ٖضم ازخهانها بخٟؿحر اإلاٗاَضاث، مٗخبرة بإن الخٟؿحر

٤ وػاعة الخاعظُت، ول٨جها ٖضلذ ًٖ مى٢ٟها ا، ؤي ًٖ ٍَغ في  ،اإلاٗاَضة اإلاغاص جٟؿحَر

با باإلاى٠٢ طاجه الظي ؤزظث به الضاثغة اإلاضهُت1958ؤ٦خىبغ  في جىػَ٘  ،، وؤزظث ج٣ٍغ

ٖلى  ،بحن وػاعة الخاعظُت وبحن اإلادا٦م الجىاثُت ،بخٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت ،الازخهام

ؤو  ،بالخٟؿحر في ٧ل خالت ًخٗل٤ ٞحها الجزإ بالىٓام الٗام الضولي ،ؤن جسخو ألاولى ،ؤؾاؽ

 بالجزإ اإلاخٗل٤ باإلاهالر الخانت.  ،ال٣اهىن الٗام الضولي، بِىما جسخو الشاهُت

بإن جٟؿحر مٗاَضاث حؿلُم  ،٢ًذ مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ،وجُب٣ُا لظل٪

ت  ،ولِؿذ اإلادا٦م الٗاصًت، ألجها ،اعظُتًسخو بها وػٍغ الخ ،اإلاجغمحن ما٫ ؤلاصاٍع مً ألٖا

 .2الٗلُا، التي جغجبِ بالىٓام الٗام الضولي

م٨ً ؤن هجض ج٣اعب في جىػَ٘ الازخهام  ،بحن الضاثغة اإلاضهُت والضاثغة الجىاثُت اٍو

بىاء ٖلى ٢ًاء مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت الؿاب٤، الظي ٌُٗي  ،بخٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت

في ٧ل خالت ٌٗغى ٖلحها هؼإ ًخٗل٤  ،إلادا٦م الٗاصًت ؾلُت جٟؿحر َظٍ اإلاٗاَضاثا

اث ٚحر الخانت، ٞةن الازخهام بخٟؿحر اإلاٗاَضاث الىاظبت  اث الخانت، ؤما اإلاىاٖػ باإلاىاٖػ

 الخُب٤ُ ًاو٫ لىػٍغ الخاعظُت.

                                                           
 .105 ص ، السابق اؼبرجع القهوجي، القادر عبد علي - 1
 .106ص  ،اؼبرجع نفسو - 2
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  الذولُت الاجفاكُاثزاهُا: مىكف مجلغ الذولت الفشوس ي مً جفعحر 

بلى  ،مً جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت ،م مى٠٢ مجلـ الضولت الٟغوس يًم٨ً ج٣ؿُ

، خُض لم ٨ًً ًغي هٟؿه مسخها بخٟؿحر ٢1990بل ٖام  ،مى٢ٟحن. اإلاى٠٢ ألاو٫ 

َى ٖضوله  ،إجها مً ؤٖما٫ الخ٩ىمت )ؤ(. ؤما اإلاى٠٢ الشاويب مبرعا طل٪، ،اإلاٗاَضاث الضولُت

٢ًُت في  ،1990بضءا مً  ،خٟؿحر اإلاٗاَضاثًٖ َظا اإلاى٠٢ ألاو٫، واٖخباع هٟؿه مسخها ب

L’arrêt GISTI .)ب( 

كبل غام جفاكُاث الذولُت مىكف مجلغ الذولت الفشوس ي مً جفعحر الا-أ

1990 

لى عؤؾها مجلـ الضولت الٟغوس ي ،٧ان ال٣ًاء ؤلاصاعي  ت  ،ٖو ٌٗخبر ؤن اإلادا٦م ؤلاصاٍع

لخ٩ىمت، ؾىاء نضع الخٟؿحر ٚحر مسخهت بخٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت، ألهه مً ازخهام ا

ٌُ  ،. وبالخالي1ؤم باالقترا٥ م٘ الضو٫ ألازغي اإلاى٢ٗت مٗها ،مً ظاهبها  ٞهى 
ّ
م بإن جٟؿحر ؿل

غي  ،الخ٩ىمت َى مبضؤ مُل٤ . ٍو تراى ٖلُه بإي وظه مً الىظٍى ال ًجىػ للمجلـ الٖا

ل لخٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت، و٧ان ًاظل الٟهل في ال٣ًاًا بلى ٚاًت ونى٫  هٟؿه ٚحر مَا

ؤو وػاعة الخاعظُت، ٞخٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت باليؿبت  ،جٟؿحر عؾمي مً َٝغ الخ٩ىمت

 .2ٌٗض ٖمال مً ؤٖما٫ الؿُاصة ،بلُه

الظي ٣ًىم  ،بلى َبُٗت هٓام ال٣ًاء ؤلاصاعي  ؤما الؿبب في طل٪، ٞهى ًغظ٘ خؿبه

ت وال٣ًاثُت. وال٣اض ي ؤلاص ُٟت ؤلاصاٍع  ،ٌسخب والًخه ٣ِٞ ،اعي ٖلى مبضؤ الٟهل بحن الْى

ت، صون ؤن جمخض والًخه بلى ال٣ًاء ال٩امل ُت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع  . 3ٖلى قٖغ

                                                           
نو إذا دل يوجد بأنو "ال خيتص بتفسَت االتفاقات الدكلية، كأ 3/02/1950قضى ؾبلس الدكلة يف حكمو الصادر بتاريخ - 1
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ى ٣ٞض لظا،  خغم اإلاجلـ ٖلى ببغاػ ؤن ؤي وكاٍ خ٩ىمي ال ًجىػ الخٗغى له، َو

ا وػاعة الخاعظُت. و٢ض ؾاٖض ٖلى صٞ٘  ُٟت الضبلىماؾُت التي جباقَغ ما ٌٗبر ٖىه بالْى

َظا الاججاٍ، ما ؾببخه بٌٗ ألاخ٩ام ال٣لُلت الهاصعة ٖىه، والتي جهضث مجلـ الضولت بلى 

اث  في ،لخٟؿحر اإلاٗاَضاث مً خغط للخ٩ىمت الٟغوؿُت. ٣ٞض حؿببذ َظٍ ألاخ٩ام مىاٖػ

جغجب ٖلحها حٗضًل بٌٗ الاجٟا٢اث ٖلى هدى  ،اهتهذ بهضوع ؤخ٩ام ًٖ ال٣ًاء الضولي

 .1ًسال٠ الخٟؿحر الظي ؾب٤ للمجلـ ؤن ؤزظ به

 Communeوجُب٣ُا لظل٪، ٣ٞض ٢ط ى مجلـ الضولت في خ٨مه في ٢ًُت بلضًت "الن 

LANNE ش بخٟؿحر ههىم الاجٟا٢ُاث الضولُت  ،بٗضم ازخهانه ؤنال ،21/1/1927" بخاٍع

 ؤن طل٪ ٌٗخبر مً نمُم ازخهام الخ٩ىمت.بلى اؾدىاصا 

ش  في خ٨ممجلـ الضولت، ٢ا٫  ،" Affaire Baléchetوفي ٢ًُت "بلِكا"  له نضع بخاٍع

بسهىم التزام  ،التي ؤزحر ٞحها جٟؿحر ؤخض البىىص الىاعصة في مٗاَضة ٞغؾاي ،1925ًىاًغ  9

ٌ ؤؾغي الخغب الظًً ؤؾُئذ مٗاملتهم ؤزىاء الخغب، بىظىب اجبإ الخٟؿحر  ،ؤإلااهُا بخٍٗى

ىض الغاب٘ "بما ؤن ألاخ٩ام الىاعصة بالب بإههاإلاُٗى له مً ٢بل اللجىت الضولُت للخٗىًٍاث، 

مً اإلالخ٤ ألاو٫ مً ال٣ؿم الشامً مً مٗاَضة ٞغؾاي ال حؿغي ٖلى ؤؾغي الخغب 

٣ا للخٟؿحر الهاصع بكإن جُب٤ُ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة اإلاظ٧ىعة ال ًجىػ الًُٗ ُٞه  وخلٟائهم ٞو

٢ًاثُا ؤمام مجلـ الضولت" وظاء في الجؼء الشاوي مً الخ٨م "بما ؤن جٟؿحر الخ٩ىمت 

ا وال ًم٨ً اإلاىا٢كت ُٞه ؤمام الٟغوؿُت للىهىم  ؾالٟت الظ٦غ ال ًسً٘ لخ٣ضًغ ٚحر ج٣ضًَغ

     2ال٣ًاء".

 يجفاكُاث الذولُت فً غذم جفعحر الاغغذول مجلغ الذولت الفشوس ي -ب

1990 

٢غع مجلـ  ،"L’arrêt GISTIفي ٢ًُت "، 1990في ج٣ضم ملخّى نضع ٖىه ٖام 

صون خاظت  ،ر اإلاٗاَضاث الضولُتوخضٍ ومباقغة بخٟؿح بازخهانه ،الضولت الٟغوس ي

ا إلعؾالها بلى وػاعة الخاعظُت مً ؤظل جٟؿحَر
3 . 
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  ،وؤنل ال٣ًُت
ُ
الم ومىانغة  ،ضم بلى اإلاجلـَى بمىاؾبت َلب ٢ مً م٨خب ؤلٖا

ً إللٛاء ميكىع وػاعي ًخًمً ال٣ىاٖض الجضًضة التي جىٓم صزى٫ وب٢امت  ،الٗما٫ اإلاهاظٍغ

حن في ٞغوؿا، ألن َظا ا  22/12/1985إلايكىع ًخٗاعى م٘ اإلالخ٤ الهاصع في الجؼاثٍغ

في  ،والظي ٌٗض٫ الاجٟا٢ُت التي ؤبغمذ بحن ٞغوؿا والجؼاثغ ،والبروجى٧ى٫ الظي نضع مٗه

 . 27/12/1962بىاء ٖلى اجٟا٢ُت بُٞان اإلاى٢ٗت بحن الضولخحن في  27/12/1968

ؿغ ههىم الاجٟا٢ ،لضعاؾت مل٠ ال٣ًُت ،و٢ض جهضي اإلاجلـ بىٟؿه ُاث ٞو

صون ؤن ًدُل ألامغ بلى وػاعة الخاعظُت، وزلو  ،واإلالخ٤ والبروجى٧ى٫ بحن ٞغوؿا والجؼاثغ

 . 1بلى ٖضم وظىص حٗاعى بحن اإلايكىع الىػاعي والاجٟا٢ُاث الؿاب٣ت

بمىاؾبت جٟؿحٍر  ،وبٌٛ الىٓغ ًٖ الىدُجت التي جىنل بلحها مجلـ الضولت الٟغوس ي

٢ض ؤ٦ض بإهه  ،، ٞةن مجلـ الضولت بمى٢ٟه َظالىهىم اإلاٗاَضة الضولُت مدل الخالٝ

ؤخ٤ بخٟؿحر اإلاٗاَضة مً وػاعة الخاعظُت، وجىظه جىظها ؾلُما هدى جىؾُ٘ ازخهاناجه 

 ال٣ًاثُت في مىاظهت جُىع ال٣اهىن الضولي.

٤ الصخُذ ت ال٣ًاء في جٟؿحر  ،وحٗض زُىة ؾضًضة ٖلى الٍُغ ٤ خٍغ َى ٍَغ

ُٗا ل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿانزانت جل٪ اإلاخٗ ،اإلاٗاَضاث الضولُت ا ٖمال حكَغ  ٌٗخبر  باٖخباَع

ا في خالت ٚمىى ؤخ٩امها.  الجهت ألا٢ضع ٖلى الخهضي لخٟؿحَر

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 .342مرجع سابق، ص اؼبقدمة كاؼبصادر، القانوف الدكرل العاـ، ؿبمد يوس  علواف،   
 .110سعيد اعبدار، اؼبرجع السابق، ص  - 1



 

226 

 الفشع الثالث

 مىكف اللماء اإلافشي مً جفعحر الاجفاكُاث الذولُت     

ىا ًم٨ً ؤن همحز بحن ال٣ًاء الٗاصي )ؤوال( وال٣ًاء ؤلاصاعي )زاهُا(.  َو

 الذولُتالاجفاكُاث للماء الػادي اإلافشي مً جفعحر أوال: مىكف ا

ا  ًخسظ ال٣ًاء الٗاصي اإلاهغي مى٢ٟا مى٣ُُا ججاٍ اإلاٗاَضاث الضولُت، ٞهى ًٟؿَغ

ؤم جمـ  ،ؾىاء ٧اهذ َظٍ اإلاٗاَضاث الضولُت جمـ الىٓام الٗام للضولت ،مً جل٣اء هٟؿه

خماص ٖلى اإلا ا بما بااٖل خم جٟؿحَر ت اإلالخ٣ت بها، ؤو مهالر ألاٞغاص الخانت، ٍو الخ٤ الخٟؿحًر

 بىاء ٖلى ما ًتراءي له ٖىضما ال ًجض مشل َظٍ اإلاالخ٤. 

ُاوي جخٗل٤ ب٣اٖضة  و٢ض جم جٟؿحر اإلااصة الشالشت مً ملخ٤ الاجٟا١ اإلاهغي البًر

ُاهُت بالخهاهت ال٣ًاثُت  19اإلاى٢٘ في  ،ال٣خا٫ ؤ٦خىبغ ُٞما ًسو مضي جمخ٘ ال٣ىاث البًر

ىُت بد٨م ناصع ٖام مً َٝغ مد٨مت ال ، 1950جدذ ع٢م  ٣1956اَغة الابخضاثُت الَى

ُاهُت الزخهام اإلادا٦م  ُٞما جًمىه مً الىو ٖلى ٖضم زًٕى ؤٞغاص ال٣ىاث البًر

بؿبب ًيكإ ًٖ ؤصاء واظباتهم  ،وال الزخهام اإلادا٦م اإلاضهُت في ؤي ؤمغ،الجىاثُت في مهغ 

 .1الغؾمُت

ي الٗضًض مً اإلاغاث لخٟؿحر ؤخ٩ام ههىم و٢ض جهضث اإلادا٦م الٗاصًت في مهغ ف

، والتي اهًمذ بلحها مهغ ٖام 1924مٗاَضة ؾىضاث الصخً اإلا٣ٗىصة في بغو٦ؿل ٖام 

1940. 

ُا لٗام  اإلاخٗل٣ت بإخىا٫  ٦1929ما ٞؿغث ؤًًا الٗضًض مً ههىم مٗاَضة ٞاعؾٞى

 .7/12/19553، والتي اهًمذ بلحها مهغ في 2اإلاؿاولُت ًٖ الى٣ل الجىي للغ٧اب
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لم ٣ًخهغ ٖلى ظهت خ٨م واخضة ٣ِٞ، في  ،الخٗىص ٖلى جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت

في ظهاث الخ٨م التي جىاولذ جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت،  ااإلادا٦م الٗاصًت، بل هجض جىٖى

ؾىاء ٧اهذ في الضعظت الضهُا ٦ما عؤًىا في ألاخ٩ام الؿاب٣ت، ؤم ٖلى مؿخىي ؤٖلى ٦ما َى 

حر الظي ج٣ضمذ به مد٨مت الى٣ٌ ألاولى بسهىم اجٟا٢ُت ُِٞىا مشال في الخٟؿ الكإن

، والتي اهًمذ بلحها مهغ وؤبغمتها وؤنبدذ 18/4/1961للٗال٢اث الضبلىماؾُت اإلا٣ٗىصة في 

 ٢اهىها مً ٢ىاهُجها.

خُض ظاء في خ٨مها بإهه "إلاا ٧ان مٟاص اإلااصة ألاولى مً اجٟا٢ُت ُِٞىا للٗال٢اث 

ألاولى ٢ض ؤوعصث ؤن اإلا٣هىص بضاع البٗشت: اإلاباوي وؤظؼاء ألابيُت الضبلىماؾُت في ٣ٞغتها 

وألاعاض ي اإلالخ٣ت بها بٌٛ الىٓغ ًٖ مال٨ها اإلاؿخسضمت في ؤٚغاى البٗشت، بما ٞحها مجز٫ 

عثِـ البٗشت، ٞةن م٣خط ى طل٪ ؤن َلب ألاعى مىيٕى الجزإ بالكٟٗت للٛغى الظي 

ا في مهغ ٖلى خماًتها بىنٟت ممشال لها".ط٦غجه ًمشل مهلخت للضولت الُاٖىت ٣ًىم ؾٟ  حَر

ؤما في ما حٗل٤ بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ٞلم ًسخل٠ ألامغ، 

التي جهضث لخٟؿحر ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة ألاولى مً الٗهض  ،باليؿبت إلاد٨مت ؤمً الضولت

ٖلى ؤهه "جخٗهض ٧ل صولت الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي جىو 

َٝغ في الاجٟا٢ُت الخالُت ؤن ج٣ىم مىٟغصة، ومً زال٫ اإلاؿاٖضاث والخٗاون الضولُحن 

باجساط الخُىاث زانت الا٢خهاصًت والش٣اُٞت، وأل٢ص ى ما حؿمذ به مىاعصَا اإلاخىاٞغة مً 

جُا للخد٤ُ٣ ال٩امل للخ٣ى١ اإلاٗتٝر بها في الاجٟا٢ُت الخالُت  ب٩اٞت ؤظل الخىنل جضٍع

ُٗت".  الُغ١ اإلاىاؾبت، بما في طل٪ ٖلى وظه الخهىم ؤلاظغاءاث الدكَغ

ا بإن َظٍ ال٣ٟغة حٗالج اإلاجاالث التي جدخاط ٞحها  ،خُض ٢الذ اإلاد٨مت في جٟؿحَر

ٚحر مخىاٞغة لضحها، ختى حؿخُُ٘ ؤن جد٤٣ إلاىاَىحها  ،الضولت بلى مىاعص ا٢خهاصًت ص٣ُ٢ت

اًت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت جُا الٖغ ٤ جىمُت  ،والش٣اُٞت اإلاُلىبت، وطل٪ جضٍع ًٖ ٍَغ

 .1وجل٣ي اإلاؿاٖضاث الخاعظُت ،ؤو بالخٗاون م٘ الضو٫ ألازغي  ،مىاعصَا الشابخت

و٦ما ٖالجذ اإلاد٨مت ؤًًا في ال٣ًُت اإلاٗغوٞت باؾم "بيغاب ٖما٫ الؿ٨ت 

٨٪ الخضًضًت ؾحر ٢ُاعاث الؿ همٖامال بخُُٗل 37و٧ان متهما ٞحها  ،"1986ٖام  ًتالخضًض

واؾخٗما٫ ال٣ىي والٗى٠  ،وؤلايغاع الٗمضي بإمىا٫ ومهالر َُئت الؿ٨ت الخضًض ،ٖمضا

ٟحن الٗمىمُحن.  والتهضًض م٘ اإلاْى
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ت الٗلُا، ؤن البىض "ص" مً  خُض اٖخبرث اإلاد٨مت، ٖلى ٨ٖـ الخ٨م الخضًض لئلصاٍع

 ،هي ٢اَٗت الضاللت ،اُٖتاإلااصة الشامىت مً الاجٟا٢ُت الضولُت للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخم

ؤن جلتزم بًمان الخ٤ في ؤلايغاب، وؤهه ناع  ،بإن ٖلى الضولت اإلاىًمت لهظٍ الاجٟا٢ُت

ال١. مه ٖلى ؤلَا ا به ٦د٤ مكغوٕ مً خُض اإلابضؤ، ٞال ًجىػ الٗه٠ به ٧لُا ؤو ججٍغ  مٗتٞر

ال١ الٗه٠ به ؤو  وؤياٞذ اإلاد٨مت ؤن "ٖضم جىُٓم َظا الخ٤ ال ٌٗجى ٖلى ؤلَا

إظُله لخحن وي٘ جل٪ الىٓم وبال الؾخُاٖذ ؤًت صولت الخدلل مً التزامها بٗض وي٘ ج

 جىُٓم إلاماعؾت طل٪ الخ٤".

مً ٢اهىن ال٣ٗىباث  124وؤوضر الخ٨م ؤن "َىا٥ جًاعبا بحن الاجٟا٢ُت واإلااصة 

م ؤلايغاب، مما ًىظب بدض ؤحهما ألاظضع بالخُب٤ُ، ال ؾُما وؤن ٧لحهما  اإلاخٗل٣ت بخجٍغ

مً الؿلُت ناخبت الؿُاصة في الضولت" مٗخبرة ؤن "جهض٤ً مهغ ٖلى الاجٟا٢ُت  ناصع 

ل  ضة الغؾمُت ٣٦اهىن صازلي في ؤبٍغ ا في الجٍغ بٗض نضوع ماصة ٢اهىن  1982ووكَغ

ال٣ٗىباث اإلاكاع بلحها، ٞةجها ج٩ىن ٢ض ؤلٛتها يمىُا" مىتهُت في خُصُاتها بلى بغاءة ظمُ٘ 

 اإلاتهمحن.

دا٦م الٗاصًت ٢ض صعظذ ٖلى جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت ٧لما ومىه ًخطر بإن اإلا

ا٢خًذ الًغوعة طل٪، للٟهل في الجزإ اإلاٗغوى ٖلحها في خضوص ازخهانها ٚحر م٣ُضة 

هٟؿها بإي ٢ُض مً ال٣ُىص، و٦إجها جٟؿغ ٢اهىها مً ال٣ىاهحن الضازلُت، ولم جٟغ١ بحن 

الٗام الضولي، وجل٪ التي جسو  اإلاٗاَضاث الضولُت التي جسو ؾُاصة الضولت والىٓام

 .  1مهالر ألاٞغاص الخانت، خُض اٖخبرث ظمُٗها في مغجبت ال٣اهىن 

َظٍ الجغؤة التي جمحز بها ال٣ًاء الٗاصي في مهغ في جهضًه لخٟؿحر اإلاٗاَضاث 

اؾدىاصا بلى الازخالٝ اإلاىظىص  ،اؾترؾاال في ٚحر مدله ،الضولُت، ٌٗخبٍر البٌٗ مً ال٣ٟهاء

جي، ٞمً الُبُعي بل بحن الدكغ  ٘ ٌٗبر ًٖ بعاصة اإلاكٕغ الَى َ٘ واإلاٗاَضة الضولُت. ٞالدكَغ

التي حٗبر  ،ؤن ٌؿعى ال٣ًاء لخٟؿحر َظٍ ؤلاعاصة، ٖلى زالٝ اإلاٗاَضة الضولُت ،والًغوعي 

ٞةن جغ٥ جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت إلادا٦م ٧ل صولت ٢ض  ،ًٖ بعاصاث صو٫ ؤظىبُت، وبالخالي
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ًُ٘ الهضٝ مً اإلاٗاَضة، زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١  خماخ جسخل٠ الخٟؿحراث ٍو

 .1ؤلاوؿان

ض ال٣ًاء  ؛واإلاى٤ُ ال٣اهىوي ،ؤن َظا الغؤي ًجاهب الخ٣ُ٣ت ،والخ٣ُ٣ت ألن ججٍغ

 ،الضازلي مً ٧ل ؾلُت في جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت، زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان

بإلاام ال٣اض ي ، ًخُلب قٍغ ؤؾاؾُا َى ه، ل٨ًٌٗض بجخاٞا في خ٣ه، وابساؾا إلا٩اهخه و٢ضعج

جي بمباصت ال٣اهىن الضولي، م٘ ٢ضعجه ٖلى اجساط ال٣غاعاث اإلاداًضة التي ٣ًخًحها  الَى

 . 2اإلاى٠٢ إلم٩ان الٟهل في الجزإ صون جإزحر

 الذولُت الاجفاكُاثزاهُا: مىكف اللماء ؤلاداسي اإلافشي مً جفعحر    

الضولُت، ٣ٞض ؤٖلىذ  جٟا٢ُاثي في جهضًه لخٟؿحر الاازخل٠ مى٠٢ ال٣ًاء ؤلاصاع    

 ،مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ٖضم ازخهانها بىٓغ مؿاثل اإلاٗاَضاث، خُض ظاء في خ٨م لها

ش  ٖلى "...ؤن الجزإ في جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت وجُب٣ُها ٖلى  ،1949ماًى  26ناصع بخاٍع

ٗض مً ؤٖما٫ الؿُ  .3اصة التي ال حؿإ٫ ٖجها الخ٩ىمت"الضولت َى مً ألامىع الؿُاؾُت، َو

مبر  8وبٗض طل٪ بإقهغ، ؤي في  ، ؤنضعث اإلاد٨مت هٟؿها خ٨ما ال ًسغط في 1949هٞى

مٗىاٍ ًٖ الخ٨م ألاو٫، خحن عصث ٖلى صٞ٘ اإلاضعي بٗضم ازخهام اإلاد٨مت بىٓغ الضٖىي، 

ن مهغ اؾدىاصا ٖلى ؤن الٟهل ٞحها مً قإهه جٟؿحر وجُب٤ُ مٗاَضة ؤلا٢امت اإلابرمت بح

. و٢الذ بإن "اإلاد٨مت جغي ؤن َظا الضٞ٘ ٚحر طي مىيٕى ماصام ؤن 1937وجغ٦ُا، ٖام 

)الخام  1940لؿىت  49اإلاضعي ال ًخمؿ٪ باإلاٗاَضة اإلاظ٧ىعة، بل ًخمؿ٪ بال٣اهىن ع٢م 

ت( وإلاا ٧ان الٟهل في ال٣ًُت ال ًخُلب جُب٣ُها وال  بجزو٫ البداعة في ألاعاض ي اإلاهٍغ

ا ُٞخٗحن ع   .4ٌٞ الضٞ٘"جٟؿحَر

٢ض نضعث اؾدىاصا بلى ٢اهىن بوكاء  ،ؤن ؤخ٩ام مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي  ،والخ٣ُ٣ت

الظي ًضٖى لٗضم  1، في اإلااصة الؿاصؾت مىه، ٣ٞغة 1946لٗام  112مجلـ الضولت ع٢م 

ا مً ؤٖما٫ الؿُاصة، بُض ؤن  ٢بى٫ الُلباث اإلا٣ضمت "ًٖ الٗال٢اث الؿُاؾُت" باٖخباَع

٢ض ؤَل٣ذ الٗىان لىٟؿها إلاُل٤ مضلى٫ "الٗال٢اث الؿُاؾُت"،  ،صاعي مد٨مت ال٣ًاء ؤلا 

                                                           
 .167، اؼبرجع السابق، ص سعيد اعبدار 1
 .168اؼبرجع نفسو، ص  - 2
 .121ؿبمد فؤاد عبد الباسط، اؼبرجع السابق، ص - 3
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اث اإلاخٗل٣ت بها، ؾىاء مً خُض الخُب٤ُ ؤم مً خُض  ،ومىٗها مً الىٓغ بلى مجمل اإلاىاٖػ

 .1الخٟؿحر

ت في ؤخض ق٣حها اإلاخٗل٣ت مسُئبن ٧اهذ ألاخ٩ام الهاصعة  ،والؿاا٫ اإلاُغوح َى

وبهما ج٣ىم  ،وال ًسخو به ال٣ًاء ،خبر مً ؤٖما٫ الؿُاصةبالخٟؿحر، ألهه بن ٧ان الخٟؿحر ٌٗ

وبال ٞماطا ب٣ي لل٣ًاء بطن  ،به الخ٩ىمت، ٞالخُب٤ُ ٌٗض ٖمال زالها مً ؤٖما٫ ال٣ًاء

 بن ظّغص ؤًًا مً جُب٤ُ اإلاٗاَضاث؟  

لم ًضم مى٠٢ مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي ٖلى مىهجه في ٖضم جُب٤ُ اإلاٗاَضة الضولُت، 

، مً بُجها ما ٢غعجه اإلاد٨مت هٟؿها في خ٨م لها ه َظا في ؤخ٩ام الخ٣تمى٣ٟٞ٢ض اؾخضع٥ 

ش  ٩ا ٖام 11/5/1959بخاٍع ، 1951، بكإن اجٟا٢ُت اإلاؿاٖضاث الٟىُت اإلابرمت بحن مهغ وؤمٍغ

خُض ظاء ُٞه "ؤن ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت و٢ض نضعث ب٣اهىن ٞةن ؤخ٩امها واظبت الاجبإ بالبالص 

ت ٢اهىها... لظل٪ ا بلى ألاٞغاص صازل  ٞةن ،اإلاهٍغ ما جخًمىه الاجٟا٢ُت مً ؤخ٩ام ًمخض ؤزَغ

ت ؾىاء ُٞما ًترجب لهم مً خ٣ى١ ؤ  ًٟغى ٖلحهم مً واظباث". مالبالص اإلاهٍغ

ت مهاٍع٠ ؾٟغ مبٗىزحها بلى  وبالخالي ٢ًذ اإلاد٨مت بىظىب جدمل الخ٩ىمت اإلاهٍغ

٨ُت في بَاع جىُٟظ َظٍ الاجٟا٢ُت وخ  .  2ؿبما ج٣ط ي به"الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لى ٨ٖـ مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي  في مى٢ٟها مً ٖضم جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت   ،ٖو

جٟؿغ ؤخ٩ام اإلاٗاَضاث الضولُت التي حٗغى لخُب٣ُها صون بقاعة  ،ٞةن اإلاد٨مت الٗلُا

ظا ما  ه ًٖ مكا٧ل جٟؿحر جى٠٢ هٓغ الضٖىي. َو ت الٗمل الىاضر ؤو جىٍى جطر ظلُا الىٍٓغ

ش في  ٖضة  ًخٗل٤ بخُب٤ُ  ،22/4/1978ؤخ٩ام نضعث ٖجها، مً بُجها خ٨م نضع بخاٍع

ت الٟغوؿُت، اإلاى٢ٗت في  ت الىٟاط ،18/7/1966الاجٟا٢ُت اإلاهٍغ اٖخباعا مً  ،والؿاٍع

اًا الٟغوؿُحن في مهغ. و٢ض ٖمضث 1/9/1967 ت اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بإمىا٫ الٖغ ، بكإن حؿٍى

خسضام ؤصواث الخٟؿحر الخالُت: صاللت ألالٟاّ، ؾُا١ اإلاد٨مت بلى جٟؿحر هو اإلاٗاَضة باؾ

 . 3الىهىم ومجمل ؤخ٩امها، الٛاًت، الضًباظت، اإلالخ٣اث
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من أغسطس  22بالنص الصريح إجراءات اغبراسة اليت فرضت على األمواؿ كاغبقوؽ كاؼبصاحل الفرنسية يف تاريخ الحق لتاريخ 
ين أخضعت شأف الباب األكؿ من االتفاقية، إال أف اؼبادة التاسعة من الباب الثاين كقد استهدفت األشخاص الذ 1958سنة 
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٤ الاٞخاء،  ،ؤما مجلـ الضولت ٞهى ٣ًىم بضوع جٟؿحري في اإلاؿاثل الضولُت ًٖ ٍَغ

لؿىت  47مً ال٣اهىن ع٢م  66وطل٪، اؾدىاصا بلى ال٣اهىن الظي ًىٓمه، خُض بن اإلااصة 

٘ ببضاء الغؤي  1972 حٗضص مً بحن ازخهاناث الجمُٗت الٗمىمُت ل٣ؿمي الٟخىي والدكَغ

مؿببا في "اإلاؿاثل الضولت" التي جدا٫ بلحها "بؿبب ؤَمُتها" مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت ؤو 

ُٗت ؤو عثِـ الىػعاء ؤو ؤخض الىػعاء ؤو عثِـ مجلـ الضولت.  عثِـ الهُئت الدكَغ

اث  ؼ ٢لت اإلاىاٖػ في مىيٕى اإلاٗاَضاث التي جهل بلى اإلاجلـ بهُئت ٢ًاء ولظل٪، ًٖى

ت اإلاؿدكحرة للجمُٗت  بصاعي، ألجها جدل مك٩لت الخٟؿحر في مهضَا لضي الجهاث ؤلاصاٍع

٘ ٞخإحي ؤٖمالها  جُب٣ُا ؾلُما ألخ٩ام -بهٟت ٖامت–الٗمىمُت ل٣ؿمي الٟخىي والدكَغ

ت ٞحها  .1اإلاٗاَضة، مما ٣ًلل مً مجا٫ اإلاىاٖػ

باعة، جاع٧ا  ،ؤن ال٣ًاء اإلاهغي  ،والخ٣ُ٣ت  لم ًخ٣ُض بالخٟؿحر الخ٣ُ٣ي لٟٓا ٖو

بال في  ،خؿب عؤي بٌٗ ال٣ٟهاء، زلٟه الخٟؿحر الخ٩ىمي الهاصع مً َٝغ وػٍغ الخاعظُت

ت الٗلُا ٖىضما حٗل٤ ألامغ بةؾ٣اٍ الخهاهت الضبلىماؾُت ًٖ ؤخض  ،خ٨م اإلاد٨مت الٗؿ٨ٍغ

، خُض ؤٞاصث وػاعة 2اَُت الكٗبُت بال٣اَغةؤًٖاء ؾٟاعة ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غ 

                                                                                                                                                                                     

 22أمواؽبم كحقوقهم كمصاؽبم إلجراءات التأميم أك ألية إجراءات أخرل مقيدة للحقوؽ من أم نوع تكوف قد ازبذت فيما بُت 
، كأف اإلجراءات ...األخرل اؼبقيدة للحقوؽ من 1967كتاريخ سرياف االتفاقية من األكؿ من سبتمرب  1958من أغسطس سنة 

من أم قيد، كجاءت من االتساع كالشموؿ على كجو ينطوم على أية إجراءات يكوف من  أم نوع كانت جاءت عبارة مطلقة
شأهنا تقييد حرية اؼبالك سواء يف اإلدارة أك يف التصرؼ كما ىو الشأف بالنسبة إلجراءات اغبراسة، آخذا يف االعتبار أف النص 

ُت أف اإلجراءات اليت يًتتب عليها نقل ملكية اؼباؿ إذل كص  اإلجراءات األخرل اؼبنوه ىنها بأهنا إجراءات مقيدة للحقوؽ يف ح
الدكلة كالتأميم تعترب من اإلجراءات السالبة للحقوؽ ال اؼبقيدة ؽبا فقط، األمر الذم يستفاد منو أف مدلوؿ اإلجراءات األخرل 

االتفاقية أنصرؼ قصدىم من ىذه اؼبشار إليها معاير ؼبدلوؿ التأميم كما يف حكمو من إجراءات ناقلة للملكية. كلو أف أطراؼ 
العبارة إذل مدلوؿ مرادؼ ؼبدلوؿ التأميم...ؼبا أعوزىم النص الصريح الواضح على ذلك. كيساند ىذا الفهم كيؤكده أف االتفاقية 

اليت طبقت  اؼبذكورة عنونت كال من البابُت األكؿ كالثاين بذات العنواف فيما عدا أف الباب األكؿ خاص باألمواؿ كاغبقوؽ الفرنسية
عليها...كمن حيث إنو باإلضافة إذل ما تقدـ فإف اؼبستفاد من ؾبمل أحكاـ االتفاقية كالربكتوكوؿ كاػبطابات اؼبلحقة هبا، أف لفظ 
التعويض اؼبستخدـ يف اؼبادة التاسعة سالفة الذكر دل يقصد بو اؼبعٌت االصطالحي الضيق اؼبقصود يف قوانُت التأميم كالذم عرب 

التحديد عن مقابل نزع ملكية اؼبشركع اؼبؤمم، كإمنا استخدـ ىذا اللفظ استخداما يتسم أيضا باالتساع كالشموؿ...". على كجو 
 . 290نقال عن ؿبمد فؤاد عبد الباسط، اؼبرجع السابق، ص 
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خر دبحاكلة اغتياؿ أحد الالجئُت السياسيُت اليمنيُت اؼبقيمُت بالقاىرة عندما مت اهتاـ أحد أعضاء سفارة اليمن مع شخص آ - 2

 .167سعيد اعبدار، مرجع سابق، ص  كقتل سائق سيارتو كإحراز أسلحة كذخَتة دكف ترخيص.



 

232 

ت مً اجٟا٢ُت ُِٞىا للٗال٢اث  41بةؾ٣اٍ الخهاهت ٢ض جم  جُب٣ُا للماصة  ،الخاعظُت اإلاهٍغ

التي اهًمذ بلحها مهغ، وال٣ايُت بىظىب اخترام الضبلىماس ي  ،1961الضبلىماؾُت لٗام 

 ل٣ىاهحن ولىاثذ البالص.

ت التي ؤخُل  ذ الضٖىي بلحها، وظضث ؤن واظبها ٣ًخط ي صعاؾت ول٨ً اإلاد٨مت الٗؿ٨ٍغ

وجٟؿحر ما ًدخاط لخٟؿحر ههىنها، بٛغى جُب٣ُها في الضٖىي  ،ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُت

اإلاُغوخت ؤمامها. وبٗض ؤن ٢امذ اإلاد٨مت بٗملُت الخٟؿحر مؿخُٗىت بالىهىم الٗغبُت 

ت وحٗل٣ُاث لجىت ا ت الجٟا٢ُت ُِٞىا وؤٖمالها الخدًحًر ل٣اهىن الضولي بكإجها والاهجلحًز

ومكحرة بلى م٣انض وايعي الاجٟا٢ُت، زغظذ بىدُجت مٟاصَا، ٖضم مُاب٣ت بظغاء بؾ٣اٍ 

٢بى٫ الضٞ٘ بٗضم ظىاػ مدا٦مت ًٖى  ،ومً زم ،الخهاهت الضبلىماؾُت الجٟا٢ُت ُِٞىا

 . 1الؿٟاعة الُمىُت ؤمام ال٣ًاء اإلاهغي 

٣ًاء ًٖ جٟؿحر اإلاٗاَضة بهٟت وبىاء ٖلى طل٪، ًغي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن امخىإ ال 

 . 2مُل٣ت ًدىا٢ٌ م٘ خؿً ؾحر ال٣ًاء ويغوعة البذ في مهالر ألاٞغاص صون حُُٗل
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 لففل الثاويا

ذ ًذ اللماء الىوني في جىبُم  ُّ         أخيام وجفعحر جلُ

 الاجفاكُاث الذولُت لحلىق ؤلاوعان

جي هٟؿه لخ٣ى١ ؤلاوؿان الضولُت ت ؤمام ؤخ٩ام الاجٟا٢ُ ،٢ض ًجض ال٣اض ي الَى

ؤو ٖضم ٞهمها  ،والؿبب ال ٌٗىص لٛمىيهاًهٗب جُب٣ُها ٖلى الجزاٖاث اإلاٗغويت ٖلُه، 

ال في الاجٟا٢ُت،  واؾخٗما٫ مهُلخاث ومٟغصاث؛ بل لٗضم ص٢ت نُاٚتها، مً ٢بل ال٣اض ي

ى ما ًٟغى ٖلى الؿلُاث الضازلُت للضول َظٍ ألاخ٩ام نٟت الخُب٤ُ اإلاباقغ؛حُٗي   ،تَو

  وب٦ما٫ الى٣و اإلاىظىص ٞحها. ،ٖخباعؤزظَا بٗحن الا 

زانت جل٪  ،ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت ،ؤو الٗامت ،ظٍ الهُاٚت ٚحر الض٣ُ٢تَو

  ،حٗمض م٣هىص في ٦شحر مً ألاخُانَى  ،اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان
ُ
 لضو٫ مجاال اُٗى ختى ح

ت ؤ٦بر ،ؤوؾ٘ ٣ت الالتزام بها وجُب٣ُها،  ،وخٍغ بٌٗ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت شلها مشل مفي ٍَغ

مً ختى ٌؿهل جُب٣ُها،  ،التي حؿخضعي في بٌٗ ألاخُان بلى ههىم جىُٓمُت ،الضازلُت

 .٢بل الجهاث اإلاٗىُت

التي جإحي ٖلى اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان، ٞةن ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت  ،ومً زمت

ج ،الظي ط٦غهاٍ ،َظا الىدى ال ٌؿخُُ٘  ألهه ،وج٣ُُضا له ،يحٗض ٖاث٣ا في وظه ال٣ًاء الَى

ىُت إلختى جخضزل الؿلُاث  ،جُب٤ُ ؤخ٩امها ٖلى الجزاٖاث اإلاٗغويت ٖلُه ٦ما٫ الَى

ٞهى جدٟٔ الضو٫ ٖلى الاجٟا٢ُاث  ،ؤما الٗاث٤ الشاوي)اإلابدض ألاو٫(. الى٣و اإلاىظىص ٞحها 

 خ٩ام،ؤم زانا بد٨م مً ألا  ،، وؾىاء ٧ان َظا الخدٟٔ ٖامالخ٣ى١ ؤلاوؿان الضولُت

بال ؤن هدُجخه َى حُُٗل جُب٤ُ ؤخ٩ام  ،ؤو ٖضم مكغوُٖخه ،وبٌٛ الىٓغ ًٖ مكغوُٖخه

 )اإلابدض الشاوي(.  الضولُت الاجٟا٢ُت 
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 اإلابدث ألاول 

 غذم دكت أخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعان

٢ض ٌٗى١ جُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان ٖلى مؿخىي اإلادا٦م 

ىُت ونٗىبت جُب٤ُ ؤخ٩امها ٖلى الجزاٖاث  ،ٖمىمُت ؤلٟاّ َظٍ الاجٟا٢ُاث، بؿبب الَى

٤ُ بحن  اإلاٗغويت ٖلى َظٍ اإلادا٦م، خُض بن َظٍ اإلاٗاَضاث هي زمغة إلاداوالث الخٞى

غاٝ اث مُٗىت ،خى٫ مىيٕى ،اإلاىا٠٢ اإلاخباًىت للضو٫ ألَا غاٝ  ،ؤو مىيٖى ال ًخ٤ٟ ألَا

 ،ٚحر مدضصة ،و٫(، ُٞلجاون بلى اؾخسضام ٖباعاث ٖامتٖلى نُٛت مىخضة )اإلاُلب ألا 

غاٝ ٗاتها الضازلُت ،جاع٦حن الاَخمام بخدضًضَا للضو٫ ألَا إحي ٧ل مً ٍو ، في بَاع حكَغ

في َظا  ٦ثر جإزغاألا الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والش٣اُٞت والاظخماُٖتومجا٫ اإلاجا٫ الجىاجي 

 )اإلاُلب الشاوي(.الجاهب

 اإلاىلب ألاول 

 م دكت أخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعاناسجباه غذ

 باساداث الذول  ألاوشاف  

وعاء لجىء الضو٫ بلى اؾخسضام الهُاٚت الٗامت ألخ٩ام  ،٢ض ٨ًمً الؿبب الغثِـ

غاٝ لخ٨م ؤو ؤخ٩ام مُٗىت َى  ،الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان ٖضم بُٖاء الضو٫ ألَا

جي. و ،انفي الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿ في َظا ؤزغا مباقغا لخُب٣ُه ؤمام ال٣ًاء الَى

ٚالبا ما جلجإ َظٍ الضو٫ بلى اؾخسضام بٌٗ اإلاهُلخاث وألالٟاّ التي جُٟض الكإن، 

غاٝ ٖلى اجساطَا ختى ال ججض  اإلاؿخ٣بل ؤو بٌٗ ألالٟاّ التي جخٗهض بمىظبها الضو٫ ألَا

٣ها هدى الخُب٤ُ ) ال ٢ض جتر٥ ألامغ للضو٫ (، ؤو ألاو٫ ٟٕغ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت ٍَغ

اث الىاعصة في الاجٟا٢ُت  غاٝ الجساط الخضابحر الضازلُت بما ٨ًٟل جىُٟظ الخ٣ى١ والخٍغ ألَا

 (.وي)الٟٕغ الشابما ًىاؾب ٧ل هٓام صازلي للضولت 
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 الفشع ألاول 

غذم اججاٍ هُت الذول ألاوشاف ئلى ئغىاء ألازش اإلاباؼش ألخيام الاجفاكُاث 

 لُتالذو 

جل٪ ألالٟاّ اإلاؿخ٣بلُت التي جهاٙ بها بٌٗ ؤخ٩ام  ،مً الهُاٚاث اإلاغهت اإلاٗغوٞت

ًغاص مً وعائها ٖضم بُٖاء َظٍ ألاخ٩ام ؤزغا ٢ض الاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان والتي 

جي.  مباقغا ؤمام ال٣ًاء الَى

ان هجض: ومً ٢بُل َظٍ اإلاهُلخاث واإلاإلٝى اؾخسضامها في اجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿ

غاٝ"، ؾخًمً"، ؾخدترم"، و"ؾخ٨ٟل" و"ج٣غ"  .1"حؿتهضٝ الضو٫ ألَا

اؾدبٗاص الخُب٤ُ اإلاباقغ للخ٨م الاجٟاقي بقاعاث ٢ض ٩ًىن الهضٝ مجها وهي ٧لها  

 .2الظي اؾخسضمذ في نُاٚت الىو اإلاخٗل٤ به

ومً ؤمشلت ألاخ٩ام التي اؾخسضمذ مشل َظٍ اإلاهُلخاث هجض اجٟا٢ُت خ٣ى١ 

والتي ظاء ٞحها ٖلى ؤهه "ؾدخاح للُٟل، بىظه زام، ٞغنت  12/2هو اإلااصة  الُٟل في

ت جمؿه، بما مباقغة، ؤم مً زال٫ ممشل ؤو  الاؾخمإ بلُه في ؤي بظغاءاث ٢ًاثُت وبصاٍع

جي". ٣ت جخ٤ٟ م٘ ال٣ىاٖض ؤلاظغاثُت لل٣اهىن الَى  َُئت مالثمت، بٍُغ

٣بل، وجىحي بإن َظٍ اإلااصة ٩ٞلمت "ؾدخاح" اإلاؿخسضمت هي ٧لمت حٗبر ًٖ اإلاؿخ

ت بُٛت وي٘ ؤخ٩ام اإلااصة  جي الظي ًخٗحن ٖلُه اجساط الخضابحر الًغوٍع جساَب اإلاكٕغ الَى

جي اإلاٗجي بخُب٤ُ ؤخ٩امها. 12  مىي٘ الخىُٟظ ؤ٦ثر مً ؤن جساَب ال٣اض ي الَى

اجساطٍ لهظٍ الخضابحر وجإزٍغ ٢ض ًهٗب مً ٖمل  ًٖلظل٪، ٞةن ج٣اٖـ اإلاكٕغ 

 جُب٣ُه اإلاباقغ ألخ٩ام َظٍ اإلااصة. ال٣اض ي في

وال٨ٗـ مً طل٪ مشال ما وعص في الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت في الٗضًض 

مً ؤخ٩امه والتي ظاءث نُاٚتها في ؤٚلب الىهىم نُاٚت ص٣ُ٢ت وفي بٌٗ ألاخُان 
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حَر11(، )8(، )7(، )٣ٞ2غة  5ظاءث بهُٛت ألامغ، مشل ما وعص في اإلاىاص ) ا وطل٪ (، ٚو

 باؾخٗما٫ ٖباعاث "ال ًجىػ"، "ًجب" ، "ٌٗامل"، "ل٩ل ٞغص الخ٤". 

 -بل وختى الضولت ٚحر الُٝغ -جُٟض واظب التزام الضولت الُٝغ ،ٞهظٍ الٗباعاث

ىُت واظب خماًت ويمان  ٣٘ ٖلى اإلادا٦م الَى اث التي جًمىتها، ٍو بإخ٩ام الخ٣ى١ والخٍغ

 الخ٣ى١ التي ٦ٟلتها.

( التي جىو بإهه "ال ًجىػ بزًإ ؤي ٞغص للخٗظًب 7عص في اإلااصة )ما و  ،مً طل٪ مشال

ٞهل ًجىػ للضولت الُٝغ الخذجج  "ؤو ل٣ٗىبت ؤو مٗاملت ٢اؾُت ؤو ٚحر اوؿاهُت ؤو مهُىت

بمماعؾت الخٗظًب بذجت ٖضم انضعا ههىم ٢اهىهُت صازلُت حٗا٢ب ٖلى مماعؾت 

ا في الاجٟا٢ُت؟     الخٗظًب، ؤو ؤجها لِؿذ َٞغ

بٌٗ ألالٟاّ التي حؿخٗمل ٦شحرا في اجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿان،  ،هجض ؤًًا و٢ض

غاٝ الجساط بظغاءاث صازلُت خُالها، ما ٌٗجي  ًغاَا البٌٗ بإجها مىظهت مباقغة للضو٫ ألَا

٣ت ؤزغي، بإن ألاخ٩ام التي حٗبر ٖجها ال ًم٨ً جُب٣ُها مباقغة.   بٍُغ

غاٝ بإن حٗتٝر ومً بحن َظٍ ألالٟاّ هجض ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ " جخٗهض الضو٫ ألَا

غ اجٟا٢ُت خ٣ى١  غاٝ ملؼمت بةصزا٫ ظَى بالخ٣ى١..."، ٞهظا الىو ًُٟض بإن الضو٫ ألَا

ى ما ٌٗجي اؾدبٗاص ألازغ اإلاباقغ للخ٨م  ىُت. َو الاوؿان طاث الهلت في هٓمها ال٣اهىهُت الَى

 ؤو ألاخ٩ام اإلاغجبُت بهظا الىو. 

٨ُت  َظا ألامغ، و٢ًذ بإن هها مً َظا ال٣بُل ال و٢ض َب٣ذ بٌٗ اإلادا٦م ألامٍغ

 .     1ٌُُٗه نٟت الخُب٤ُ اإلاباقغ

 

 

 

: 

 

                                                           
 .443اؼبباشر التفاقيات حقوؽ االنساف، اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد خليل اؼبوسى، األثر- 1



 

237 

 الفشع الثاوي

 داخلُتأخيام الاجفاكُت التي جلضم الذول باجخار جذابحر 

اجساط الخضابحر  ،جلؼم الٗضًض مً ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان

ُٗت صازلُت،  ا حكَغ ت ،تالالػمؤو ٚحَر وهظ٦غ  مً ؤظل بٖما٫ الخ٣ى١ اإلاٗتٝر بها. ،والًغوٍع

، التي مشال، والؿُاؾُت اإلاضهُت للخ٣ى١  الضولي الٗهض مً 2اإلااصة  ، م2ً ٣ٞغةمجها ما ظاء في 

 بظغاءاتها في الىو ُٚاب ٖىض الخالي الٗهض في َٝغ صولت ٧ل جخٗهض" ؤهه ٖلىجىو 

ُٗت ا ؤو ال٣اثمت الدكَغ  إلظغاءاتها َب٣ا الالػمت، الخُىاث باجساط ؤلاظغاءاث، مً ٚحَر

ُٗت ؤلاظغاءاث وي٘ ؤظل مً الخالي، الٗهض ولىهىم ا ؤو الدكَغ  لخد٤ُ٣ الالػمت ٚحَر

 ...".  الخالي الٗهض في الخ٣ى١ 

غاٝ ٌ ،مخ٨ال ا٦إن َظ  ججاٍ َظٍ  ،باقغاإلاٚحر  خىهلمبرعا للُٗي للضو٫ ألَا

 ،التي ٢ض جمخض بلى ؾىىاث ،اجساط َظٍ الخضابحر-َبٗا-في اهخٓاع ،الىاعصة في الاجٟا٢ُت ألاخ٩ام

 ؤو عبما ٣ٖىصا مً الؼمً. 

جي خُا٫ َظٍ اإلاؿإلت بلى اججاَاث مسخلٟت  .1و٢ض اه٣ؿم ال٣ًاء الَى

ُٗت  بإجها اإلاُلىبت مً ٢بل الاجٟا٢ُاث الضولُت ٞاالججاٍ ألاو٫: ٞؿغ الخضابحر الدكَغ

ما٫  ،ؾاب٣ت جضابحر جىُٟظًت جي. ؤخ٩ام الاجٟإٖل  ا٢ُت مً ٢بل ال٣ًاء الَى

ا للماصة ٣ٞض  مً الٗهض الضولي  2/2طَبذ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ؤلاًُالُت في جٟؿحَر

اإلاخٗل٤ بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت التي جىو ٖلى ؤهه "جخٗهض ٧ل صولت َٝغ في الٗهض 

ا مً ؤلاظغاءاث، ُٗت ال٣اثمت ؤو ٚحَر باجساط  الخالي ٖىض ُٚاب الىو في بظغاءاتها الدكَغ

الخُىاث الالػمت، َب٣ا إلظغاءاتها الضؾخىعٍت ولىهىم الٗهض الخالي مً ؤظل وي٘ 

ا الالػمت لخد٤ُ٣ الخ٣ى١ اإلا٣غعة في الٗهض الخالي"، بلى ٖضم  ُٗت ؤو ٚحَر ؤلاظغاءاث الدكَغ

 ؤلاًُالي.ال٣اهىوي مباقغة في الىٓام الٗهض ظىاػ جُب٤ُ ؤخ٩ام 

( مً الٗهض، 14/5( جمى٘ ؤي ؤزغ مباقغ للماصة )2/2وزلهذ اإلاد٨مت بلى ؤن اإلااصة )

اؾدىاصا بلى ؤن الخ٤ في بٖاصة الىٓغ بالخ٨م وال٣ٗىبت بىاؾُت مد٨مت ؤٖلى في ألاخ٩ام 
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٣٘ ٖلى ٖاج٤  الؿلُاث  الجىاثُت ٚحر ٢ابل للخُب٤ُ وزاعط ازخهام اإلادا٦م ؤلاًُالُت، ٍو

ُٗت الالػمت بىاء ٖل  .1( مً الٗهض2/2ى اإلااصة )اإلاسخهت اجساط ؤلاظغاءاث الدكَغ

ُٗت الالػمت  ؤما الاججاٍ الشاوي: ٞحري بىظىب اجساط الضولت الُٝغ للخضابحر الدكَغ

جي.   إلصزا٫ الاجٟا٢ُت في الىٓام ال٣اهىوي الَى

اجها  ايغوٍع اوباليؿبت لهظا الاججاٍ، ٌٗض َظا ؤلاصزا٫ قَغ لىٟاط الاجٟا٢ُت وؾٍغ

ا مؿب٣ا للٗمل بها مً ٢بل ىُت. وبمٗجى آزغ ولِـ قَغ ؤن َظٍ الخضابحر هي  ،اإلادا٦م الَى

ان الاجٟا٢ُت صازلُا ،جضابحر بظغاثُت. الٛاًت مجها وال نلت لها بخدضًض مًمىن  ،يمان ؾٍغ

 الخ٨م الاجٟاقي ومضاٍ.

التي جىظب  ،مً اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل ،مشال ٣ٞض ٞؿغث اإلااصة الغابٗت ،ومً زمت

غاٝ اجساط الخضاب ُٗتٖلى الضو٫ ألَا الالػمت في مجا٫ الخ٣ى١ الا٢خهاصًت  ،حر الدكَغ

ج٣بل الخُب٤ُ اإلاباقغ، وؤن ؤلاقاعة بلى  ،والاظخماُٖت والش٣اُٞت، بإن الخ٣ى١ ألازغي 

ُٗت الالػمت في اإلااصة جي  ،الخضابحر الدكَغ الٛغى مجها بصماط الاجٟا٢ُت في الىٓام ال٣اهىوي الَى

ىُت.ولِـ مٗىاٍ الٗمل بإخ٩امها مً ٢بل اإلاد  ا٦م الَى

ؤما الاججاٍ الشالض: ٞحري ٨ٖـ الاججاَحن الؿاب٣حن. ؤي ؤن جٟؿحر البىىص اإلاخٗل٣ت 

ا" اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة ) ُٗت ؤو ٚحَر ( مً الٗهض الضولي اإلاخٗل٤ 2/2بٗباعة "جضابحر حكَغ

ا" حكم ل بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت واإلااصة الغابٗت مً خ٣ى١ الُٟل بإن ٧لمت "ؤو ٚحَر

لم حهضٞىا بلى اؾدبٗاص ألازغ  ،ألاخ٩ام ال٣ًاثُت. وبٗباعة ؤزغي، ؤن وايعي َظٍ البىىص

 اإلاباقغ للخ٣ى١ اإلاٗتٝر بها.

ىُت التي ؤزظث بهظا الخٟؿحر اإلاد٨مت الٗلُا ألاعظىخيُت في خ٨مها  ،ومً اإلادا٦م الَى

٨ُت ( مً اجٟا٢ُت ال2ن اإلااصة )ؤ ط٦غث ٣ٞض ،" EKmeKdjianالهاصع في ٢ًُت " ضو٫ ألامٍغ

ت ٣ِٞ ،لخ٣ى١ الاوؿان ُٗت وؤلاصاٍع ، بل حكمل ألاخ٩ام 2ال ج٣خهغ ٖلى الخضابحر الدكَغ
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ضث َظٍ ألازحرة بإجها مً ٢بُل الخضابحر الالػمت الىاظب الٗمل بها في  ،ال٣ًاثُت ؤًًا. ٖو

جي  . 1ختى ًخد٤٣ الٛغى اإلايكىص مً الاجٟا٢ُت ،وطل٪ ،الىٓام ال٣اهىوي الَى

ىُتوزالنت َظ ت واؾٗت ،ا آلاعاء، ؤن للمدا٦م الَى في ج٣ضًغ ألازغ  ،ؾلُت ج٣ضًٍغ

مً ٖضمه، ومضي خاظخه لخضابحر صازلُت ج٨مل ما ه٣و مىه،  ،اإلاباقغ للخ٨م الاجٟاقي

 وويٗه بالخالي مىي٘ الخُب٤ُ.    

 

 اإلاىلب الثاوي

 ىالُؼ غذم دكت أخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعانم

التي جى٨ٗـ ٖلى الخ٣ى١  ،جإزغا بٗضم ص٢ت ؤخ٩امه َى اإلاجا٫ الجىاجيؤ٦ثر اإلاجاالث 

اث اإلاضهُت جً٘ لها ٣ٖىباث واضخت،  ال  ،التي ججغم ؤٞٗاال مُٗىتالضولُت األخ٩ام ٞ، والخٍغ

اث بدماًت خ٤ مً الخ٣ى١ ُٞما ًخٗل٤  ،وألامغ هٟؿه ت مً الخٍغ ً٘ ؤن ج صون ؤو خٍغ

اث التي ٢ض ، َظا مً ظهتخماًخه )الٟٕغ ألاو٫(مدضصة لبظغاءاث  . ومً الخ٣ى١ والخٍغ

حر الهُاٚاث الؤزظث ههِبا واٞغ مً  ض٣ُ٢ت الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت الٗامت ٚو

ى ما ًوالش٣اُٞت جي؛ َو جُب٤ُ ؤخ٩امها جُب٣ُا مباقغا  ،جٗل مً الهٗب ٖلى ال٣اض ي الَى

 )الٟٕغ الشاوي(. 

 الفشع ألاول 

 في مجال اللاهىن الجىائي

ؤن اإلاجا٫ الخهب لٗمىمُت ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث ًبرػ ؤ٦ثر في مجا٫ ال٣اهىن باع باٖخ

 لظل٪ ؾ٩ُىن مىيٕى اَخمامىا.  ،الجىاجي

ُت اللىاهحن الجىائُت الىوىُت  :أوال: خفـى

ا مً ال٣ىاٖض، هي:  ،زهىنُاثلل٣ىاٖض ال٣اهىهُت الجىاثُت  ا ًٖ ٚحَر  جمُحَز

٘ مهضعا لل٣ىاٖض ال ًم٨ً جهىع : أن جىىن الىفىؿ مىخىبت-أ ؤن ٩ًىن الدكَغ

، وطل٪ ،الجىاثُت ُت ج٣خط ي َظا الكٍغ ختى ٩ًىن  ،بطا لم ٨ًً م٨خىبا، ألن ٨ٞغة الكٖغ
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ٍغ َظا الكٍغ مً  اإلاساَبىن بال٣ىاٖض الجىاثُت ٖاإلاحن بها ؾلٟا. َظا مً ظهت، زم إلاا ًٞى

لها ال٣ىاٖض الجىاثُت مً التي جدم ،لخإ٦ُض ٖلم الىاؽ باألوامغ والىىاهي ،اؾخ٣غاع في اإلاٟاَُم

 .1ظهت ؤزغي 

م وال٣ٗاب ،وجإؾِؿا ٖلى طل٪، ال ًم٨ً ؤن وٗخمض الٗٝغ والٗاصة . 2مهضعا للخجٍغ

مت ٖلى ؤ٩ٞاع ٚحر  بال ؤهه ًم٨ً ؤن ٌٗخمض ٢اهىن ال٣ٗىباث في جدضًض الىمىطط ال٣اهىوي للجٍغ

باليؿبت  مشال، ضويجدب٘ ٞغوٕ ؤزغي ٢اهىهُت ٚحر ٢اهىن ال٣ٗىباث، ٧ال٣اهىن اإلا ،ظىاثُت

مت زُاهت ألاماهت. وال٣اهىن الخجاعي  باليؿبت للكُ٪ وؤلاٞالؽ  ،ل٣ٗىص ألاماهت في ظٍغ

ت في ظغاثم ج٣لُضَا.   والجغاثم اإلاخٗل٣ت بهما، والٗالماث الخجاٍع

اإلاغاص بالبًاج٘ مدل مشال،  لخدضًض ،بل ٢ض ًخُلب ألامغ الغظٕى بلى ٖلىم ٚحر ٢اهىهُت

 .3لٛل في خض طاجهالٛل، ؤو لخدضًض ا

ُٗتأن جىىن الىفىؿ واضحت ومدذدة: -ب ؤن  ،ًخٗحن ٖلى الؿلُت الدكَغ

ٗاتها بهىعة واضخت ومدضصة، وؤن جبخٗض ًٖ الٛمىى، وطل٪، ختى ٌٗلم  جهضع حكَغ

مت ٢ض ًاصي  ،وال٣ٗاب اإلاترجب ٖلحها؛ ألن ؤي ٚمىى في الىو ال٣اهىوي ،الٗامت ما ٌٗخبر ظٍغ

 ي جُب٣ُه.بلى هخاثج ٚحر مدمىصة ف

جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع ال٣اهىوي لؤلٞغاص، وجإ٦ُض  ،ؤًًا اإلاغاص مىه ،والٛاًت مً الىيىح

 ؤمام ال٣اهىن.  ،مبضؤ اإلاؿاواة بُجهم

 ،ال٣ىاٖض الٗامت ظاءث: جيامل الىفىؿ الجىائُت مؼ اللىاغذ الػامت-ج

الهُت اإلادا٦مت ،لخا٦ض بإن ألانل في اإلاتهم البراءة، وخ٣ى١ الضٞإ باقغة ؤلاظغاءاث وم ،ٖو

 وقٟىٍت اإلاغاٞٗت.  ،في خًىع الخهىم

ُت الجىاثُت ،وجاصي َظٍ ال٣ىاٖض الٗامت في  ،صوعا ؤؾاؾُا في جدضًض مًمىن الكٖغ

٧ل مً ٢اهىن ال٣ٗىباث و٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت. ٞال ٣ًخهغ َظا اإلاًمىن ٖلى ما ًغص في 

 لتي جد٨م َظٍ الىهىم. الىهىم الجىاثُت بُٗضا ٖما جدضصٍ ال٣ىاٖض الٗامت ا
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ُٗت ،ٞهظٍ ال٣ىاٖض الٗامت وبُٖائها  ،تهخم بخىيُذ ؤو ج٨ملت الىهىم الدكَغ

اث، التي جخًمجها الىهىم امٗاه َا اإلاخ٩امل، ويمان الخُب٤ُ الٗام للخ٣ى١ والخٍغ

ُٗت والضؾخىعٍت ؾىاء نغاخت ؤم يمىا. واؾدىاصا بلى طل٪، حٗض ال٣ىاٖض الٗامت  ،الدكَغ

ت وجماؾ٪ الىٓام ال٣اهىوي الجىاجيالػمت مً خُ  .1ض يمان اؾخمغاٍع

جىبُم اللىاغذ الجىائُت غلى زاهُا: أظباب غذم كذسة اللاض ي الىوني 

 الذولُت:

مً ؤَم ال٣ىاهحن اجهاال بال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ الاوؿان، بال  ،ٌٗض ال٣اهىن الجىاجي 

جي   ،ولُتال ٌؿخُُ٘ جُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الض ،ؤن ال٣اض ي الَى
ُ
م التي ح ٗجى بالخجٍغ

 :2وال٣ٗاب لؤلؾباب الخالُت

اتهم، التي : خفىـُت خلىق ؤلاوعان -أ ألن ألامغ ًخٗل٤ بد٣ى١ ألاٞغاص وخٍغ

جُب٣ُا إلابضؤ  ،وواضخت ،مهىٚت نُاٚت ص٣ُ٢ت ،ج٣خط ي ؤن ج٩ىن ألاخ٩ام التي جىٓمها

ُت الجغاثم وال٣ٗىباث ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت  تاُٚن ،في ٦شحر مً ألاخُانبال ؤهه، ، 3قٖغ

ما ظاء في هو  ،مشال ،لخ٣ى١ ؤلاوؿان جدىافى م٘ َظا اإلابضؤ وال ح٨ٗـ خ٣ُ٣خه، مً بُجها

ٖلى نىع الجغاثم يض  ،اإلااصة الؿابٗت مً هٓام عوما ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت

جدىافى  ،لٗباعة ألازحرةالاوؿاهُت )ؤ( ال٣خل الٗمض... )٥( ألاٞٗا٫ الالبوؿاهُت ألازغي". ٞهظٍ ا

ُت الجىاثُت بل وجسغ٢ه جماما، وهي حٗخبر مً ٢بُل الٗباعاث ٚحر الض٣ُ٢ت  ،م٘ مبضؤ الكٖغ

التي جسغط ًٖ مٟهىم َظٍ  ،والٗامت، ٞما َى اإلاُٗاع الض٤ُ٢ لؤلٞٗا٫ الالبوؿاهُت ألازغي 

 الهىع؟ وؤلاظابت َبٗا ٚحر مىظىصة.

م وال٣ٗاب ال ٨ًٟي خهغ ألاٞٗا٫ التي  ،َى مٗلىم ٦ما ،٦ما ؤهه في مجا٫ الخجٍغ

مت ا ،حٗخبر ظغاثم، بهما ًخٗحن حٍٗغ٠ ٧ل ظٍغ ىانَغ تر٥ ؤي ًٖلى هدى ال  ،وجدضًض ؤع٧اجها ٖو
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 ًُ ه  ،غاعى ٖىض جدضًض الجؼاء الجىاجيٚمىى ًدىم خىلها. ٦ما ًجب ؤن  ؤن ًبحن هٖى

 .  وماَُخه وم٣ضاٍع و٦ُُٟت ج٣ضًٍغ

باٖخباع ؤن  باإلافلحت الػلُا للذولت: الىونياجفال اللاهىن الجىائي -ب

ت ،ال٣اهىن الجىاجي بإهه ٢اهىن ظؼاجي له هٓام  ،٦ما ظاء في خ٨م مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

وله ؤَضاٞه الظاجُت، بدُض بهه ًغمي  ،مً الىٓم ال٣اهىهُت ألازغي  ،٢اهىوي مؿخ٣ل ًٖ ٚحٍر

ت، مً وعاء ال٣ٗاب بلى الضٞإ ًٖ ؤمً الضولت، ومهمخه ألاؾاؾُت خم ٍغ اًت اإلاهالر الجَى

ُٟخه ٖلى زضمت ألاَضاٝ التي حٗجى بها ،لظل٪  ٞهى لِـ مجغص هٓام ٢اهىوي ج٣خهغ ْو

 الىٓم. 

مت مىهىم ٖلحها ُٞه وجىاٞغث  ،ولظل٪ ًخٗحن ٖلى اإلاد٨مت ٖىض جُب٣ُه ٖلى ظٍغ

تي ومغاٖاة ؤخ٩امه ال ،ؤن جخ٣ُض بةعاصة الكإع في َظا ال٣اهىن الضازلي ،ؤع٧اجها وقغوَها

خباع جي ال٣اض ي الجىاجي، ألجها ألاولى بااٖل بٌٛ الىٓغ ٖما ًٟغيه  ،زاَب بها اإلاكٕغ الَى

ًاء  .   1في الجماٖت الضولُت ،ال٣اهىن الضولي مً ٢ىاٖض ؤو مباصت ًساَب بها الضو٫ ألٖا

ن ال٣اهىن الجىاجي ٌٗض ب بعُادة الذولت:الىوني اسجباه اللاهىن الجىائي -ج

ى ٨ٌٗـ الىي٘ الؿُاس ي  مً ؤَم وؤزُغ مٓاَغ  ؾُاصة الضولت ٖلى ب٢لُمحها. َو

والا٢خهاصي والاظخماعي في الضولت، والظي ٖلى ؤؾاؾه جخدضص ؾُاؾت الضولت في مجالي 

ىُا بالضعظت ألاولى. م وال٣ٗاب، وبٗباعة ؤزغي، ٌٗض ال٣اهىن الجىاجي ٢اهىها َو  الخجٍغ

بن ال٣اهىن  شجىب:بالفػل اإلاادي اإلاالىوني اَخمام اللاهىن الجىائي -د

الجىاجي حهخم ؤؾاؾا بالٟٗل اإلااصي اإلاغج٨ب، ومً زمت ٞهى ًىن٠ بإهه ٢اهىن ؤٞٗا٫، 

ؤهه ال ج٣خهغ  ،بن اهخٟى ون٠ الٟٗل اهخٟى مبرع جضزل َظا ال٣اهىن. والخ٣ُ٣ت ،وبظل٪

م ٣ِٞ، بل جمخض َظٍ ألاَمُت بلى مجا٫ ٢اهىن ؤلاظغاءاث  ؤَمُت الٟٗل في مجا٫ الخجٍغ

ت الصخهُت، بال باٞتراى ؾب٤ الجىا ثُت، بدُض ال ًجحز اإلاكٕغ اجساط بظغاءاث جمـ الخٍغ

ٞةجها ال جهلر ألن ج٩ىن ؾببا  ،اعج٩اب الٟٗل اإلااصي اإلاجغم، ؤما مجغص جىاٞغ الخُىعة

ت.  للمؿاؽ بهظٍ الخٍغ

ت الهٟاث الخانت في الىهىم الجىاثُت باٖخباع ؤن َظٍ مً  البضولظل٪،  مٗٞغ

ُت الجىاثُت جخُلب ؤن حؿخىفي الىهىم الىهىم جمـ الا وؿان مباقغة، ٦ما ؤن الكٖغ
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م وال٣ٗاب وؤلاظغاءاث الجىاثُت زهاثو مُٗىت ختى حؿخىفي  ال٣اهىهُت الخانت بالخجٍغ

ُت  . 1الكٖغ

م والػلاب: الاجفاكُاثخفىـُت -ٌ ًالخٔ بإن  الذولُت اإلاخػللت بالخجٍش

هاٙ ؤخ٩امها في ٦شحر مً ألاخُان بهىعة واضخت ال ج ،اإلاٗاَضاث الضولُت في اإلاجا٫ الجىاجي

وص٣ُ٢ت ومدضصة، والؿبب في طل٪؛ ؤجها جخٗاعى م٘ مبضؤ ؾُاصة الضولت ٖلى ب٢لُمحها 

م وال٣ٗاب في َظا الهضص  .2وصوعَا في جدضًض الجغاثم وال٣ٗىباث جُب٣ُا لؿُاؾتها في الخجٍغ

٦ما  ٤ُ٣ ؤٚغاى ؾامُتلخد ،وختى ولى اٞتريىا جىاػ٫ الضولت ٖلى ظؼء مً ؾُاصتها

٢ىاٖض  ٖمىما ال جخًمً ،ٞةن اإلاٗاَضاث الضولُت ،في الاجداص ألاوعوبي ،مشال ،َى الخا٫

 ظىاثُت جدضص ق٣ي الخ٩ل٠ُ والجؼاء مٗا.

ت ،وفي َظا الكإن بكإن الاجٟا٢ُت الضولُت  ،ؤ٦ضث مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

ىع٥ ،للمسضعاث ُت ... هي مجغص صٖىة مً الضو٫ بإن "الاجٟا٢ 1961في ٖام  ،اإلاى٢ٗت في هٍُى

بهٟتهم مً ؤشخام ال٣اهىن الضولي الٗام بلى ال٣ُام بٗمل ميؿ٤ لًمان ٞٗالُت الخضابحر 

إل ٖلى ههىنها ؤجها لم جلٜ ؤو  بحن مً الَا اإلاخسظة يض بؾاءة اؾخٗما٫ اإلاسضعاث، ٍو

ت ٖلحها، بط ؤخ٩ام ٢ىاهحن اإلاسضعاث اإلاٗمى٫ بها في الضولت اإلاى٢ٗ-نغاخت ؤو يمىا-حٗض٫

مها وال٣ٗاب ٖلحها صون ؤن  36ههذ اإلااصة  مجها ٖلى ألاخىا٫ التي جضٖى الضو٫ بلى ججٍغ

جخٗغى بلى حٍٗغ٠ الجغاثم وبظغاءاث اإلادا٦مت وجى٢ُ٘ ال٣ٗاب وجغ٦ذ طل٪ ٧له بلى 

ال٣ىاهحن اإلادلُت للضو٫ اإلاىًمت بلحها. ًا٦ض طل٪ ما ظغي به هو ال٣ٟغة الغابٗت مً جل٪ 

ً ؤهه "ال جخًمً َظٍ اإلااصة  ؤي خ٨م ًسل بمبضؤ حٍٗغ٠ الجغاثم التي ًىو ٖلحها اإلااصة م

غاٝ اإلاٗىُت"و مٗا٢بتهم و ومدا٦مت مغج٨بها   . ٣ٞ3ا لل٣ىاهحن اإلادلُت في الضو٫ ألَا

الاجٟا٢ُت  ،ومً ؤمشلت اإلاٗاَضاث الضولُت التي جدضص ق٤ الخ٩ل٠ُ صون ق٤ الجؼاء

، ؤًً زاعث مىا٢كاث ؤزىاء نُاٚت 4م واؾخٛال٫ البٛاءالضولُت إلا٩اٞدت الاججاع باألشخا
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ؤهه ًجب في  ،الاجٟا٢ُت اإلاظ٧ىعة. ٣ٞض ظاءث نُاٚت اإلااصة الشالشت مً َظٍ الاجٟا٢ُت

جي مٗا٢بت الكغوٕ في الجغاثم اإلابِىت في اإلااصجحن ألاولى  ٘ الَى الخضوص التي ٌؿمذ بها الدكَغ

ت الع  ما٫ الخدًٍغ  .1ج٩ابهاوالشاهُت و٧ل ٖمل مً ألٖا

٘  ،٦ما ظاء في اإلااصة الغابٗت مً الاجٟا٢ُت بإهه ًجب في الخضوص التي ٌؿمذ بها الدكَغ

جي في اإلااصجحن  ،مٗا٢بت الاقترا٥ ؤو الخضزل ؤو الخدٍغٌ ٖمضا في ألاٞٗا٫ اإلاكاع بلحها ،الَى

لتي في الخضوص ا ألاولى والشاهُت، ٦ما ًجب اٖخباع ؤٞٗا٫ الاقترا٥ ؤو الخضزل ؤو الخدٍغٌ

جي ٘ الَى  .2ظغاثم مؿخ٣لت ٧لما ا٢خط ى ألامغ طل٪ إلاى٘ التهغب مً ال٣ٗاب ،ٌؿمذ بها الدكَغ

ألاٞٗا٫ التي جسً٘  ،ن ألاولى والشاهُت مً الاجٟا٢ُت هٟؿهااو٢ض خضصث اإلااصج

م ٖلى ؤن "جىا٤ٞ ؤَغاٝ َظٍ الاجٟا٢ُت ٖلى  ،بط ههذ اإلااصة الاولى-صون ال٣ٗاب-للخجٍغ

اؾخسضام ؤو اؾخضعاط ؤو بٚىاء -1ب ما ًإحي بقباٖا لكهىاث الٛحر. مٗا٢بت ٧ل شخو ًغج٨

 اؾخٛل بٛاء شخو آزغ ولى بغياثه".-2شخو آزغ ولى بغياثه البٛاء. 

ؤما اإلااصة الشاهُت ٣ٞض ظاء ٞحها ٖلى ؤهه "جىا٤ٞ ؤَغاٝ َظٍ الاجٟا٢ُت ؤًًا ٖلى 

له م٘ ٖلمه بظل٪. ٞخذ ؤو ؤصاع بِخا للبٛاء ؤو مىله ؤو ؤؾهم في ج-٣ٖ1اب ٧ل شخو  -2مٍى

 ؤظغ ؤو اؾخإظغ بىاء ؤو م٩اها آزغ ؤو ظؼء مً بىاء ؤو م٩ان بٛاء الٛحر م٘ ٖلمه بظل٪".

ؤن اإلاٗاَضة الضولُت في اإلااصجحن ألاولى والشاهُت ٢ض خضصث  ،ًخطر مً زال٫ ما ؾب٤

غاٝ ،بٌٗ ألاٞٗا٫ التي حٗخبر ظغاثم  ،اب الالػملخدضًض ال٣ٗ ،بال ؤجها جغ٦ذ ألامغ للضو٫ ألَا

مت اإلاغج٨بت. وبالخالي غاٝ لخ٣ضًغ الجؼاء الجىاجي: ماَُخه ، للجٍغ ما لم جخضزل الضو٫ ألَا

، ٞةن َاجحن اإلااصجحن ه وم٣ضاٍع ال ًم٨ً جُب٣ُهما. ومً زمت، ٞةن ألامغ ًخى٠٢ ٖلى  ،وهٖى

غاٝ ٗاث ظىاثُت صازلُت ،بعاصة جل٪ الضو٫ ألَا تها في بنضاع حكَغ م ومٗا٢بت ،وخٍغ  لخجٍغ

 َظٍ ألاٞٗا٫.

و٢ض هجض الاؾخصىاء ٖلى طل٪، ؤهه ٢ض جىو ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ٖلى ٣ٖىبت مُٗىت 

جي الجزإ اإلاُغوح ٖلُه، جُب٣ُا مباقغا ٖلى ِٞؿخُُ٘ ال٣اض ي جُب٣ُها  في ُٚاب هو َو

اؾدىضوا بلى الظًً  ،٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُاما ٢ط ى به مً طل٪، مشال، ٌٗا٢ب ٖلى طل٪، 
                                                                                                                                                                                     

تاريخ االطالع:   http://hrlibrary.umn.edu/arab/b033.html. جامعة منيوستا على اؼبوقع: 24ألحكاـ اؼبادة 
02/12/2018. 
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لٗام  ،باإلاسضعاث واإلاازغاث ال٣ٗلُت ،خدضة إلا٩اٞدت الاججاع ٚحر اإلاكغوٕاجٟا٢ُت ألامم اإلا

جي  ُٞما ًخٗل٤ بمهاصعة ألامىا٫ اإلاذجىػة، ،1988 م ٖضم وظىص هو في ال٣اهىن الَى ٚع

 .1ًىو ٖلى طل٪

  :الىوىُتالجىائُت غلى اللىاهحن  : جأزحر اللاهىن الذولي الجىائيزالثا

ىُت فيًبضو جإزحر ال٣اهىن الضولي ال ه٣ُخحن َما،  جىاجي ٖلى ال٣ىاهحن الجىاثُت الَى

م ًٖ بٌٗ الجغاثم  ُٞما ُما ًخٗل٤ في بػالت الخجٍغ ًخٗل٤ بخدضًض الجغاثم الضولُت )ؤ(، ٞو

ىُت )ب(.   اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ىاهحن الَى

بن ال٣اهىن الضولي الجىاجي َى الظي ًدضص : الذولُتائم باليعبت لخدذًذ الجش -أ

مت الضولُت مٗالم الج ىُت، وؤن ون٠ الجٍغ مت الضولُت ولِـ ال٣ىاهحن الجىاثُت الَى ٍغ

ىُت ٖلى الجغاثم  ًًٗها ال٣اهىن الضولي الجىاجي. ومً زمت، ٞةن ٖضم جىهُو ال٣ىاهحن الَى

جي ًجغم َظٍ  ٗت ٖضم وظىص هو َو الضولُت ال ٌٟٗي مغج٨بحها مً اإلاؿاءلت الضولُت بظَع

ا٦مت الجىاة َى ال٣ًاء الضولي الجىاجي وو٤ٞ ال٣اهىن الضولي ألاٞٗا٫؛ ألن الظي ؾحهخم بمد

ىُت ٤ ال٣ىاهحن الجىاثُت الَى  . 2الجىاجي ال ٞو

ؿالُٞا الضولُت اإلاا٢خت بذجت ؤجها  وعٚم ؤهه ٢ض ًَٗ في َظا ألامغ ؤمام مد٨مت ًٚى

ُت ال٣اهىهُت، ٖلى  ٢ض اهته٨ذ مباصت ال٣اهىن الجىاجي زانت ما حٗل٤ مجها بمبضؤ الكٖغ

٤ هٓامها ألاؾاس ي الظي وي٘ في ٖام  ؤؾاؽ ؤن اإلاد٨مت ٢ض ٖا٢بذ ٖلى ؤٞٗا٫ مجغمت ٞو

 . 3وما بٗضٍ 1991، بٗض اعج٩اب جل٪ ألاٞٗا٫ التي و٢ٗذ في ٖام 1993

بإن مٗٓم الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها في  ،٢ض ٞىضث َظا ب٣ىلها ،بال ؤن ألامم اإلاخدضة

الظي ٧ان ؾاثضا ٢بل  ،ٝ الضولي اإلالؼم٢ض اؾخمضث مً الٗغ  ،الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت

ت التي ٧اهذ مىظىصة والتي ٧اهذ  ؿالفي، ومً بٌٗ الاجٟا٢ُاث الضولُت الكاٖع الجزإ الُٚى

                                                           
 اؼبتحدة األممربت عنواف اتفاقية  راجع القضية يف اؼبطلب الثاين، من اؼببحث األكؿ من الفصل األكؿ من الباب الثاين- 1

 . العقلية كاؼبؤثرات باؼبخدرات اؼبشركع، غَت االذبار ؼبكافحة
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لٗام  ،اجٟا٢ُت مى٘ بباصة الجيـ البكغي واإلاٗا٢بت ٖلحها ،جمشل ظاهبا مً ج٣ىحن َظا الٗٝغ

 . 19491لٗام  ،، واجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب1949٘

خطر لىا مت الضولُتب ،ٍو ٤ ال٣اهىن الضولي ،إن ون٠ الجٍغ ال ال٣ىاهحن  ،ًخدضص ٞو

ىُت، ٞالٗبرة بما ظاء في ال٣اهىن الضولي جي، ومً زمت، ال ًجىػ  ،الجىاثُت الَى ال ال٣اهىن الَى

ؤو  ،لخخدلل مً هُا١ التزاماتها الضولُت ،للضولت ؤن جدخ٨م بلى ٢ىاٖض ٢اهىجها الجىاجي

جي. ،لُتلخدىهل مً مؿاولُتها الضو   اؾدىاصا بلى ٢اهىجها الَى

ى ما ؤ٦ضج  ،خى٫ اإلاؿاولُت الضولُت ،في مكغوٖها الجهاجي ،لجىت ال٣اهىن الضولي هَو

بإن "ون٠ ٞٗل الضولت بإهه  ،التي ظاء ٞحها ،، في هو اإلااصة الشالشت مىه2001اإلا٣ضم ٖام 

٩ىن الٟٗل طاجه ٚحر مكغوٕ صولُا ؤمغ ًد٨مه ال٣اهىن الضولي، وال ًخإزغ َظا الىن٠ ب

ا بإهه مكغوٕ في ال٣اهىن الضازلي".   مىنٞى

مت الضولُت ،والىدُجت التي جترجب ٖلى َظا الىو ال٣اهىوي ٤  ،ؤن الجٍغ جخدضص ٞو

مت صولُت  ،وبالخالي-٦ما ط٦غها آهٟا-ال٣اهىن الضولي الجىاجي ٞةن بٟٚا٫ الضولت الىو ٖلى ظٍغ

جي مت َ ،بمىظب ٢اهىجها الَى ظا الىن٠، َظا مً هاخُت. ؤما مً هاخُت ال ًىٟي ًٖ الجٍغ

ؤزغي، وهي ألازُغ، وطل٪ في خالت جىهُو ٢اهىن الضولت ٖلى ٞٗل مىنٝى في ال٣اهىن 

مت مت ٖاصًت ،الضولي الجىاجي بإهه ظٍغ جي بإهه ظٍغ وجدخج بها  ،ول٨ً ًهى٠ في ال٣اهىن الَى

 ضم حؿلُمهم.  وطل٪ بهضٝ بٞالث اإلاجغمحن مً ال٣ٗاب ٖو ،ٖلى َظا ألاؾاؽالضولت، 

ؿالُٞا ،وفي َظٍ الخالت في ال٣ٟغة  ،٣ٞض ؤ٦ضث اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لُٚى

بإن ؤي شخو ٩ًىن ٢ض خى٦م ؤمام  ،الشاهُت مً اإلااصة الٗاقغة مً هٓامها ألاؾاس ي

ىُت ال ًم٨ً مدا٦مخه  ،ألٞٗا٫ حك٩ل اهتها٧اث ظؿُمت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،مد٨مت َو

ؿالُٞا بال في خالخحن:مً ٢ب ،ُٞما بٗض  ل اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت بُٚى

مت  ىُت بإهه ظٍغ ألاولى، ؤن ٩ًىن ون٠ الٟٗل الظي خى٦م مً ؤظله في اإلادا٦م الَى

 ٖاصًت. 

ىُت جٟخ٣غ بلى الخُاص ؤو  ،والشاهُت، بطا ٧اهذ ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت ؤمام اإلادا٦م الَى

مهممت لخماًت اإلاتهم مً اإلاؿاولُت الجىاثُت  ،االاؾخ٣اللُت، ؤو ؤن ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت ؤمامه

 . 1الضولُت، ؤو ؤن اإلاخابٗت لم جباقغ بجضًت
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ًهٗب ٖلى  ،بطن، ٞةن ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت التي جخٗل٤ بجاهبها الجىاجي

في  ؾىاء ،ٚحر واضخت ٦ٟاًت ،اؾدىاصا بلى ؤن ٚالبُت َظٍ ألاخ٩ام ،ال٣اض ي جُب٤ُ ؤخ٩امها

مت ق٣ها اإلاخٗل٤ بال ى ما ًىٟي ٖجها ٧لُت ؤمجٍغ  ،في ق٣ها اإلاخٗل٤ بال٣ٗىبت اإلا٣غعة لها، َو

ؾخصىاء ٖلى طل٪، ٞهى في خالت جىهُو الخ٨م الاجٟاقي ٖلى الا نٟت الخُب٤ُ اإلاباقغ، ؤما 

مت ٖلى ٞٗل مً ألاٞٗا٫ ٟٞي َظٍ الخالت ٢ض ٌؿخُُ٘ ال٣اض ي جُب٤ُ  ،بػالت نٟت الجٍغ

ٞٗا٫ التي ما ػالذ جخه٠ بهظٍ الهٟت. ما ٖضا طل٪، ٣ً٘ َظا الخ٨م جُب٣ُا مباقغا ٖلى ألا 

ت ل٩ي ًخىا٤ٞ م٘ الخ٨م الاجٟاقي.    ُٗت ؤو ؤلاصاٍع ىُت اجساط الخضابحر الدكَغ   ٖلى الؿلُاث الَى

م ـفت إلصالت باليعبت -ب  اللىاهحن في الجشائم غً الػلاب أو الخجٍش

جي في ٗتر حي ًم٨ً ؤن تال ،اثالاؾخصىاءمً ؤَم بن : الىوىُت جُب٤ُ ى ال٣اض ي الَى

ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، َى خالت جىهُو ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت الضولُت 

ىُت،  م ًٖ بٌٗ ألاٞٗا٫ التي حٗخبر ظغاثم ٌٗا٢ب ٖلحها في ال٣ىاهحن الَى ٖلى بػالت الخجٍغ

ل ًٖ َظٍ الجغاثم نٟت الجغاثم، ِٞؿخُُ٘ خُيئظ ، ال٣اض ي ٞخإحي ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ٞتًز

م، ٞخهبذ  جي الظي ًىو ٖلى الخجٍغ جُب٤ُ َظٍ ألاخ٩ام وطل٪، بةَما٫ ال٣اهىن الَى

مت ٞٗال مباخا.  الجٍغ

خ٣ا مً  ،٨ًٟي اإلاٗاَضة ؤن جىو ٖلى اٖخباع الٟٗل اإلاجغم ،وفي َظا الهضص

الخ٣ى١ التي ًخٗحن ٖلى الضولت الُٝغ في اإلاٗاَضة ٦ٟالخه واخترامه ختى ج٣ىم الضولت 

جُب٤ُ ال٣اهىن الضازلي وبٖما٫ الخ٨م الاجٟاقي، زانت في الضو٫ التي حٗلى ٞحها  بةَما٫

٘ الضازلي ؤو في الضو٫ التي ج٩ىن للمٗاَضاث الضولُت ٢ىة  اإلاٗاَضاث الضولُت ٖلى الدكَغ

 .2ال٣اهىن 

و٢ض ؤنبدذ ٢اهىها هاٞظا في الىُا١ الضازلي ٣ٞض ؤػالذ ٖلى الٟٗل  ،ٞاإلاٗاَضة

مت في الى٢ذ اإلاجغم نٟت الخجٍغ م، ؤي بٗباعة ؤزغي ال ٣ٌٗل ؤن ٩ًىن الٟٗل خ٣ا وظٍغ

تراٝ ب٣ىة اإلاٗاَضة الضولُت التي جم  ٤ الٖا ٘ َظا الخىا٢ٌ بال ًٖ ٍَغ هٟؿه. وال ؾبُل لٞغ

ا وؤنبدذ بالخالي مضمجت في ال٣اهىن الضازلي للضولت  .3الخهض٤ً ٖلحها ووكَغ
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جي الجؼاثغي  في ٢ًُت مً ال٣ًاًا التي ٖغيذ  ،َظا اإلاُٗاع ،و٢ض َب٤ ال٣ًاء الَى

دبـ بدؿب اإلااصة   ً مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت  407ٖلُه، ٣ٞض ٧ان اإلاضًً اإلاٗؿغ 

ت ال٣ضًم . ل٨ً اإلاد٨مت الٗلُا ٢ض ؤَملذ جُب٤ُ ال٣اهىن 2008، ٢بل حٗضًل وؤلاصاٍع

ؤخ٩امه  الضازلي بٗض جهض٤ً الجؼاثغ ٖلى الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ووكغ 

ضة الغؾمُت. بدُض بن الٗهض ًىو في اإلااصة  مىه بٗضم ظىاػ خبـ بي اوؿان  11في الجٍغ

اء بالتزام حٗا٢ضي  . 1لٗضم ٢ضعجه ٖلى الٞى

ت َىاعت ال٣اَغة في ال٣ًُت  وفي ٢ًُت ٖغيذ ٖلى مد٨مت ؤمً الضولت اإلاهٍغ

ا٢ُت الضولُت ( مً الاج8ٟاإلاٗغوٞت باؾم ٢ًُت ؤلايغاب، َب٣ذ اإلاد٨مت هو اإلااصة )

غاٝ في  للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي ج٣ط ي بإهه "جخٗهض الضو٫ ألَا

الخ٤ في ؤلايغاب ٖلى ؤن ًماعؽ َب٣ا ل٣ىاهحن ال٣ُغ -الاجٟا٢ُت الخالُت بإن ج٨ٟل ... ص

 .  2مً ٢اهىن ال٣ٗىباث الظي ًجغم ٞٗل ؤلايغاب 124اإلاسخو"، وؤَملذ اإلااصة 

م بط ٨ًٟي ؤن نٟىة ال٣ى٫ ٖ ً ما ؾب٤، ؤن للمٗاَضاث الضولُت صوعا في بػالت الخجٍغ

٣ًغع خ٨ما ما في اإلاٗاَضاث الضولُت ؤن ٞٗال ما ؤنبذ مكغوٖا، ؤو ؤن خ٣ا ما ج٨ٟله الضو٫ 

غاٝ إلاىاَىحها ختى صون ؤي جدضًض آزغ ؤو جضزل بيافي مً اإلاكٕغ الضازلي لخىُٓم  ألَا

ُلت مماعؾت الخ٤، ٞخسل٠ ؤخضَما ؤو ٦الَما ال ًىا٫ ٦ُُٟت بجُان الٟٗل اإلاكغوٕ ؤو وؾ

 مً ؤنل مبضؤ مكغوُٖت الٟٗل ؤو الخ٤.

ٞةطا ٧ان َظا الٟٗل ؤو الخ٤ ٚحر مكغوٕ مً ٢بل، بدؿب ال٣اهىن الجىاجي 

غ مبضؤ مكغوُٖخه في ههىم مٗاَضة ونض٢ذ ٖلحها الضولت  الضازلي، ٞةن مجغص ج٣ٍغ

جؼو٫ ٖىه  ،ؤي بٗباعة ؤزغي  ،ؤو الخ٤ مكغوٖا ،ًجٗل َظا الٟٗل ،واعجًذ الالتزام بها

م جي3نٟت الخجٍغ ؿخُُ٘ ال٣اض ي الَى جُب٤ُ َظا الخ٨م ٖلى الجزاٖاث اإلاُغوخت  ،، َو

      ٖلُه.
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 الفشع الثاوي

 غمىمُت أخيام الاجفاكُاث الذولُت اإلاخػللت

  بالحلىق الاكخفادًت والاحخماغُت والثلافُت

٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ٩ًىن بن التزام الضولت الُٝغ ججاٍ الخ

ظٍ ال٣اٖضة الٗامت )ؤوال(، ل٨ً هجض بٌٗ الاؾخصىاءاث التي جغص ٖلى َظٍ  جُا َو التزاما جضٍع

 ال٣اٖضة )زاهُا(.

 لحلىق الاكخفادًت والاحخماغُت والثلافُتباجي ٍأوال: الالتزام الخذس 

غاٝ ؤن جسخل٠ التزاماث الضو٫  ،٢ض ٩ًىن مً الُبُعي ظضا ججاٍ الٗهضًً  ،ألَا

والخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت. ٟٞي  ،الضولُحن للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

والتزاما التزاما ٞىعٍا،  ،خحن ٩ًىن التزام الضولت الُٝغ ججاٍ الخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

بإجها خ٣ى١  التي جىن٠ ،بالىٓغ لُبُٗت الخ٣ى١ اإلاىهىم ٖلحها في الٗهض ،بخد٤ُ٣ هدُجت

ُت وطاث َبُٗت آمغة في ؤٚلبها، بدؿب ما ظاء في حٗل٤ُ اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١  ،مىيٖى

باإلا٣اعهت م٘ الخ٣ى١  ،بالىٓغ ل٣لت ج٩لٟتها اإلاالُت ،في ؤٚلبه ،الاوؿان، والتزاما ؾلبُا

ل٪، في ؤٚلبه، لظ ،الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي ًخُلب مً الضو٫ التزاما بًجابُا

وطل٪، بالىٓغ للخ٩لٟت اإلاالُت ججاَها،  ،هدُجتولِـ  ،ٞةن الضولت ملؼمت بخد٤ُ٣ ٖىاًت

 للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت.

ٞدتى الهُاٚت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ الىاعصة في الٗهض الضولي للخ٣ى١  ،لظل٪

 ،لِؿذ ص٣ُ٢تو  ،في مٗٓمها ،هُاٚت ٖامتبظاءث  ،الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت

في ؤٚلبها، باؾخصىاء بٌٗ  ٞهي ال ج٣بل الخُب٤ُ اإلاباقغ  ،، وبالخاليوألامشلت ٦شحرة في طل٪

اث ٣ِٞ  .1الخ٣ى١ والخٍغ

ونُاٚت ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت 

حر ص٣ُ٢ت ،بهُاٚاث ٖامت جي ،ٚو خ٩ام ٖىض جُب٣ُه أل  ،٢ض ًهٗب ٖمل ال٣اض ي الَى

 التي نض٢ذ ٖلحها صولخه واعجًذ الالتزام بها. ،الاجٟا٢ُاث الضولُت

ال ٌؿخُُ٘ ال٣اض ي  التيو  ،في نُاٚتها ،ومً ؤمشلت بٌٗ الخ٣ى١ ٚحر الض٣ُ٢ت

في اإلااصة الؿاصؾت مً الٗهض الضولي للخ٣ى١  ،مشالما ظاء  ،الالتزام بخُب٤ُ ؤخ٩امها
                                                           
1
- Mactar KAMARA, O.p, cit, p 133.  
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غاٝ في الاجٟا٢ُت -1جىو ٖلى ؤهه "التي  ،الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ج٣غ الضو٫ ألَا

الخالُت بالخ٤ في الٗمل الظي ًخًمً خ٤ ٧ل ٞغص في ؤن ج٩ىن ؤمامه ٞغنت ٦ؿب مِٗكت 

ت. وجخسظ َظٍ الضو٫ الخُىاث اإلاىاؾبت لخإمحن  ٤ الٗمل الظي ًسخاٍع ؤو ٣ًبله بدٍغ ًٖ ٍَغ

 َظا الخ٤.

َغاٝ في الاجٟا٢ُت الخالُت للىنى٫ حكمل الخُىاث التي جخسظَا ؤي مً الضو٫ ألا -2

ب الٟجي واإلانهي مً  بلى جد٤ُ٣ ٧امل لهظا الخ٤ بغامج وؾُاؾاث ووؾاثل ؤلاعقاص والخضٍع

مالت ٧املت ومىخجت في ْل قغوٍ ؤ ظل جد٤ُ٣ همى ا٢خهاصي واظخماعي وز٣افي مُغص ٖو

اجه الؿُاؾُت والا٢خهاصًت".  جامً للٟغص خٍغ

بإن نُاٚتها حُٗي َامكا ٦بحرا للضولت  ،هالخٔ ،ومً زال٫ ٢غاءجىا لهظٍ اإلااصة

ؤو ٖضم  ،صون ؤن ج٩ىن مؿاولت ًٖ جد٤٣ َظا الكٍغ ،للمىاوعة في يمان َظا الخ٤

 جد٣٣ه. 

٤ بغامج  ،هي صٖىة للضو٫ لًمان الخ٤ في الٗمل ،ٞالهُاٚت الىاعصة في الىو ٞو

ا. وخالتها الا٢خهاصًت والا  ،بدؿب بم٩اهاتها ،وؾُاؾاث جًٗها الضولت حَر  ظخماُٖت ٚو

باؾخصىاء ال٣ٟغاث -13، 12، 11باليؿبت للٗضًض مً اإلاىاص مً بُجها  ،وألامغ هٟؿه

غاٝ-2(، 4(، و)3()ؤ(، و)2) إن حٗمل ٖلى بظ٫ ٖىاًت لخد٤ُ٣ ب ،ٞهي ٧لها صٖىاث للضو٫ ألَا

.  ،َظٍ الخ٣ى١   بما ًىاؾب ؤلام٩اهاث اإلااصًت واإلاالُت للضولت الُٝغ

ى ما   ،ٚت َظٍ اإلاىاصٖلى نُا ،واإلاالخٔ حر ص٣ُ٢ت، َو ؤجها ظاءث بٗباعاث ٖامت ٚو

جي ،ًىٟي ٖجها نٟت ألازغ اإلاباقغ لخُب٣ُها ومً الهٗىبت بم٩ان جظٕع  ،ؤمام ال٣ًاء الَى

ىُت.  ،ألاٞغاص بإخ٩امها  ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت الَى

 الثلافُتو لحلىق الاكخفادًت والاحخماغُت لبػن ازاهُا: ألازش اإلاباؼش 

ٖضم ٢ابلُت ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت ٩ًىن الاؾخصىاء ٖلى  ٢ض

ما ظاء في الخٗل٤ُ الخام بلجىت الخ٣ى١ والاظخماُٖت والش٣اُٞت للخُب٤ُ اإلاباقغ، 

في الٗهض الضولي الخام  ،ؤزغي  اَىا٥ ؤخ٩امبإن  ،الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت

مً ظاهب ألاظهؼة  اإلاباقغ ٢ابلت للخُب٤ُ  ،٣اُٞتبالخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش
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ال٣ًاثُت وؤًت حجت ٢اثلت بإن ألاخ٩ام اإلابِىت هي، بُبُٗتها، ٚحر طاجُت الخىُٟظ، جبضو حجت 

 .1واَُت

ظٍ اإلاىاص هي:   (. 3)15(، و4(، و)3()ؤ(، و)2)13( و3)10، و8، و1)ؤ(7، و3َو

جىو ٖلى  ،ظخماُٖت والش٣اُٞتمً الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والا  3ٞاإلااصة 

ت للغظا٫ واليؿاء في  غاٝ في الٗهض الخالي بخإمحن الخ٣ى١ اإلادؿاٍو ؤهه "جخٗهض الضو٫ ألَا

 الخمخ٘ بجمُ٘ الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت في الٗهض الخالي". 

غاٝ في الٗهض الخالي بد٤ ٧ل ٞغص‘ 1‘)ؤ(7وجىو اإلااصة  في  ٖلى ؤهه "ج٣غ الضو٫ ألَا

اصلت بك٩ل زام:   اإلاجخم٘ بكغوٍ نالخت ٖو

غ ل٩ل الٗما٫ ٦دض ؤصوى:  ( ؤ)  م٩اٞأث جٞى

لى وظه -1 ، ٖو ت ال٣ُمت صن جمُحز مً ؤي هٕى ؤظىع مخٗاصلت وم٩اٞأث مدؿاٍو

الخهىم ج٨ٟل لليؿاء قغوٍ ٖمل ال ج٣ل ًٖ جل٪ التي ًخمخ٘ بها الغظا٫ م٘ 

ت".  ما٫ اإلادؿاٍو  مؿاواة في ألاظغ ًٖ ألٖا

٢ض خٓغجا ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز بحن الغظا٫ واليؿاء في  ،الؿالٟتي الظ٦غ 7و 3ن ااإلااصجٞ     

في اإلا٩اٞأث  مؤ ،الخمخ٘ بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، ؾىاء ٧اهذ في ألاظىع 

ا.  مؤ ،ٗملالْغوٝ ٝ  ؤماإلامىىخت   ٚحَر

اجان اإلااصجان ٢ابلخان للخُب٤ُ اإلاباقغ بظاتهما     ىُت. ُٞد٤ للمخًغعًٍ في  ،َو اإلادا٦م الَى

 ،مً ألاٞغاص الظًً التزمذ صولهم بالٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت

جي ىا بإخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُت ؤمام ال٣ًاء الَى في خالت الخمُحز اإلاماعؽ يضَم في  ،ؤن ًخظٖع

 الخمخ٘ بالخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت في َظٍ الاجٟا٢ُت.

جيوال٣اض ي ال    في خالت ما ٖاًً وظىص ؤي هٕى  ،ٌؿخُُ٘ جُب٤ُ ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُت ،َى

اصة ألامىع بلى ويٗها الُبُعي بما ٨ًٟل خ٣ى١  ،والصخُذ ،مً الخمُحز بحن الجيؿحن، إٖل

 ؾىاء ٧اهىا عظاال ؤم وؿاء. ،الجيؿحن

                                                           
: طبيعة 1990( لعاـ 5)ية كالثقافية الدكرة ااغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعاؼبتعلقة بلجنة الب، اؼبتعلق 3التعليق العاـ رقم  - 1

 .1/1/2018تاريخ االطالع: umn.edu/arabic/hrc-gc24.htm. من العهد( 2من اؼبادة  1التزامات الدكؿ األطراؼ )الفقرة 
. 



 

252 

غاٝ في الٗهض الخالي بإن ج٨ٟل: 8وجىو اإلااصة      ٖلى ؤهه "جخٗهض الضو٫ ألَا

خ٤ ٧ل ٞغص بدك٨ُل الى٣اباث والاهًمام بلى ما ًسخاع مجها في خضوص ما جٟغيه -ؤ

ؼ وخماًت مهالخه الا٢خهاصًت  ٢ىاٖض الخىُٓم اإلاٗجي، وطل٪ مً ؤظل حٍٗؼ

والاظخماُٖت، وال ًجىػ وي٘ ٢ُىص ٖلى مماعؾت َظا الخ٤ ؾىي ما ًىو ٖلُه في 

ا في مجخم٘ صًم٣غاَي لهالر ألا  جي ؤو الىٓام الٗام ال٣اهىن مما ٩ًىن يغوٍع مً الَى

اتهم. ً وخٍغ  ؤو مً ؤظل خماًت خ٣ى١ آلازٍغ

ً -ب ىُت وحٗهضاث وخ٤ َظٍ ألازحرة بخ٩ٍى خ٤ الى٣اباث في حك٨ُل اجداصاث َو

 مىٓماث ه٣ابُت صولُت ؤو الاهًمام بلحها.

ت صون ؤن جسً٘ ألي ٢ُىص ؾىي ما ًىو ٖلُه في -ط خ٤ الى٣اباث في الٗمل بدٍغ

جي ؤو الىٓام الٗام ال٣اهىن مما ً ا في مجخم٘ صًم٣غاَي لهالر ألامً الَى ٩ىن يغوٍع

اتهم. ً وخٍغ  ؤو مً ؤظل خماًت خ٣ى١ آلازٍغ

 الخ٤ في ؤلايغاب ٖلى ؤن ًماعؽ َب٣ا ل٣ىاهحن ال٣ُغ اإلاسخو.-ص      

ال جدى٫ َظٍ اإلااصة مً ٞغى ال٣ُىص ال٣اهىهُت ٖلى مماعؾت َظٍ الخ٣ى١ بىاؾُت -2     

ت ؤو ؤلاصاعة الخ٩ىمُت...".ؤًٖاء ال٣ى   اث اإلاؿلخت ؤو الكَغ

لخىو ٖلى خ٤ ألاٞغاص في بوكاء الى٣اباث وخ٣هم في  ،الؿالٟت الظ٦غ 8ظاءث اإلااصة     

الاهًمام بلحها، وخ٣هم في ؤلايغاب م٘ مغاٖاة مماعؾت َظٍ الخ٣ى١ ما جىو ٖلُه ال٣ىاهحن 

ا في اإلاجخمٗاث الضًم٣غاَُت ىُت مما ٩ًىن يغوٍع  . الَى

ضم اهتها٦ها. وفي  ،بٗضم الخٗغى لهظٍ الخ٣ى١  ،بدُض جلتزم الضولت التزاما ؾلبُا     ٖو

ىُت  ،ًجىػ لؤلٞغاص الخظٕع بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت ،الخالت اإلاسالٟت ؤمام اإلادا٦م الَى

ؿغا باألزغ اإلاباقغ للماصة  ذ اإلاد٨مت الٟضعالُت في ؾَى مً  8لخماًت َظٍ الخ٣ى١. و٢ض اٖتٞر

ٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، ختى وبن ٧اهذ ٢ض جبيذ مى٢ٟا ال

   . 1ٖاما بكإن ؤخ٩ام الٗهض ألازغي 

غاٝ في الٗهض الخالي:3)10وجىو اإلااصة      ( ٖلى ؤهه "ج٣غ الضو٫ ألَا

                                                           
ركز سبكُت ؿبمد خليل اؼبوسى، تطبيق االتفاقيات الدكلية غبقوؽ االنساف يف القضاء األردين، الواقع كالسبل اؼبتاحة، م– .1

 .90، ص 2009اؼبساعدة القانونية كحقوؽ االنساف، عماف، 
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ٟا٫ وألاشخام الهٛاع -3    وظىب اجساط بظغاءاث زانت لخماًت ومؿاٖضة ظمُ٘ ألَا

ٟا٫ وألاشخام الهٛاع مً صون ؤ جب خماًت ألَا ا ٍو ي جمُحز ألؾباب ؤبىٍت ؤو ٚحَر

 الاؾخٛال٫ الا٢خهاصي والاظخماعي.

جب ٞغى ال٣ٗىباث ال٣اهىهُت ٖلى مً ٣ًىم باؾخسضامهم في ؤٖما٫ جلخ٤ ألايغاع    ٍو

م  اؤو بصختهم ؤو حك٩ل زُغ  ،بإزال٢هم ٖلى خُاتهم ؤو ٩ًىن مً قإجها بٖا٢ت همَى

لى الضو٫ ٦ظل٪ ؤن جً٘ خضوصا للؿً بدُض ًدغم اؾخسضام الٗما٫ مً  ،الُبُعي ٖو

ٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها بطا ٧اهىا صون الؿً". غاٝ بإظغ َو  ألَا

ٟا٫ ،ًىظب ٖلى الضو٫ الظي  ،وحٗل٣ُا ٖلى َظا الخ٨م الاجٟاقي في  ،خماًت ومؿاٖضة ألَا

م، وخماًتهم مً ؤم  ،ٖضم حٗغيهم ألي هٕى مً الخمُحز، ؾىاء ٧ان مً ٢بل آلاباء ٢بل ٚحَر

ما٫  ،مً ٧ل ؤق٩ا٫ الاؾخٛال٫ الا٢خهاصي والاظخماعي، ٞال٣اض ي َىا ٌؿخُُ٘ الخضزل إٖل

ؤو ٧اهذ ٢انغة في  ،َظا الخ٨م وجُب٣ُه جُب٣ُا مباقغا، ختى ولى لم ًىظض ههىم صازلُت

ٟا٫، اؾدىاصا بلى ؤن خماًخماًت َاال ىعٍت، وله الؿلُت  ،الٟئتظٍ َ تء ألَا ت ٞو يغوٍع

ت في بٖما٫ الخماًت لهم.  الخ٣ضًٍغ

لظل٪، ٣ٞض اٖخبرث لجىت الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت بإن َظا 

 الىو ًخمحز بهٟت الخُب٤ُ اإلاباقغ. 

ج٣غ الضو٫ -2ٖلى ؤهه "التي جىو ()ؤ( 2)13ىو اإلااصة باليؿبت ل ،وألامغ هٟؿه  

بت مجها في الىنى٫ بلى غاٝ في الٗهض الخالي ٚع  جد٤ُ٣ ٦لي بهظا الخ٤ ب: ألَا

 وظىب ظٗل الخٗلُم الابخضاجي بلؼامُا ومخاخا باإلاجان وللجمُ٘...-ؤ 

ت آلاباء وألاونُاء ال٣اهىهُحن، ٖىضما -3 غاٝ في الٗهض الخالي باخترام خٍغ جخٗهض الضو٫ ألَا

ٟالهم، ٚحر جل٪ اإلااؾؿت مً  ٩ًىن جُب٤ُ طل٪ مم٨ىا، في ازخُاع ما ًغوهه مً مضاعؽ أَل

اث الخٗلُمُت التي ٢ض جًٗها الضولت الؿ لُاث الٗامت، مما ًخمص ى م٘ الخض ألاصوى للمؿخٍى

ٟالهم  الخٗلُم الضًجي وألازالقي الظي ًخمص ى م٘ مٗخ٣ضاتهم الخ٤ ؤو جىا٤ٞ ٖلحها وفي ؤن أَل

 الخانت". 

ت التي3)15وجىو اإلااصة  غاٝ في الٗهض الخالي باخترام الخٍغ ال  ( ٖلى ؤهه "جخٗهض الضو٫ ألَا

 ٌؿخٛجى ٖجها مً ؤظل البدض الٗلمي واليكاٍ الخال١".
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ًدخاط لؿلى٦حن ؤؾاؾُحن،  ،بجمُ٘ مغاخلهلخ٤ في الخٗلُم ن اًخطر لىا مما ؾب٤، بإ   

جي. ٞالٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت  مً ٢بل الضولت. ألاو٫ ٞىعي، والشاوي جضٍع

ما٫ الخض ٗتٝر بال٣ُىص التي والاظخماُٖت والش٣اُٞت وبن ٧ان ًىو ٖلى ؤلٖا جي للخ٣ى١، َو ٍع

غاٝ ٖضة  ،جٟغيها مؿإلت اإلاىاعص اإلاخاخت، ٞةهه في الى٢ذ طاجه ًٟغى ٖلى الضو٫ ألَا

التزاماث طاث هٟاط ٞىعي. وجخمشل الالتزاماث الٗاظلت ؤو الٟىعٍت ُٞما ًخٗل٤ بالخ٤ في 

ئت مً ؤي جمُحز، ٦م الخٗلُم في ؤن جًمً مشال ا ؤن الالتزام بإن ظٗل مماعؾت َظا الخ٤ بٍغ

مً  13( هدى الخىُٟظ ال٩امل للماصة 1( )2"جخسظ...زُىاث" خؿب ما َى واعص في اإلااصة )

الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ؤن ج٩ىن "مضعوؾت وملمىؾت 

ما٫ ال٩امل للخ٤ في الخٗلُم اصٞت" بلى ؤلٖا  . 1َو

ج"، ألهه  ،٤ في الخٗلُم٦ما ؤهه ال ًيبغي جٟؿحر بٖما٫ الخ    م٘ مغوع الى٢ذ، ؤي "بالخضٍع

غاٝ جي ٌٗجي ؤن ٖلى  ،ؾُٟٙغ التزاماث الضو٫ ألَا ما٫ الخضٍع مً ؤي مًمىن ظاص، ٞاإٖل

غاٝ التزاما مدضصا ومؿخمغا ٗالُت ،الضو٫ ألَا ت ٞو ب٣ضع ؤلام٩ان" هدى  ،بالخدغ٥ بؿٖغ

 . 13الخىُٟظ ال٩امل للماصة 

ًٟغى ٖلى الضو٫ زالزت ؤهىإ  ،ً خ٣ى١ ؤلاوؿان ألازغي ٦ٛحٍر م ،والخ٤ في الخٗلُم

اث مً الالتزاماث هي التزام باالخترام، التزام بالخماًت والتزام باإلهٟاط. ٞااللتزام  ،ؤو مؿخٍى

غاٝ الخضابحر التي حٗغ٢ل ؤو جمى٘ الخمخ٘ بالخ٤ في  ،باالخترام ٌٗجي ؤن جخداش ى الضو٫ ألَا

َى ؤن جخسظ جضابحر إلاى٘ الٛحر مً  ،ٟغوى مً الضو٫ ال٣ُام بهالخٗلُم. والالتزام بالخماًت اإلا

َى  ،ٖغ٢لت الخمخ٘ بالخ٤ في الخٗلُم. ؤما الالتزام باإلهٟاط الظي ٣ً٘ ٖلى الضو٫ جد٣ُ٣ه

ً ألاٞغاص والجماٖاث وحؿاٖضَا ٖلى الخمخ٘ بالخ٤ في الخٗلُم ،اجساطَا جضابحر اًجابُت
ّ
 .2جم٨

جم جإ٦ُضَما  ،نان باعػجاٞةن َىا٥ مالخٓخ ،13بها اإلااصة وبدؿب الٗباعاث التي نُٛذ     

بةجاخت  ،جخٗل٤ بمؿاولُت الضولت اإلاباقغة والغثِؿُت ،مً زال٫ َظٍ اإلااصة. اإلاالخٓت ألاولى

غاٝ -2في ال٣ٟغة ) ،الخٗلُم في مٗٓم الٓغوٝ، ومجها ما ظاء مشال ٌ( بة٢غاع الضو٫ ألَا
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اث". ؤما اإلاالخٓت الشاهُتبًغوعة "الٗمل ٖلى بهماء قب٨ت مً اإلاض  ،اعؽ ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

)٣ٞغاث ؤ، ب وط(، في الخضًض ًٖ الخٗلُم  13َى ازخالٝ الهُاٚت الىاعصة في اإلااصة 

والتربُت ألاؾاؾُت، خُض بن م٣اٌـ التزام الضولت الُٝغ  ،والٗالي ،والشاهىي  ،الابخضاجي

اث. حر الخ٤ في الخٗلُم لِؿذ واخضة في ٧ل اإلاؿخٍى   بخٞى

غاٝ    حر الخ٤ في  ،وبالخالي؛ ٟٞي يىء هو الٗهض، جلتزم الضو٫ ألَا ا بخٞى التزاما ٢ٍى

ى  ،الخٗلُم، ل٨ً هُا١ َظا الالتزام اث الخٗلُم. َو ما بدؿب لِـ مىخضا بحن ٧ل مؿخٍى

غاٝ   .1ًخىا٤ٞ م٘ ال٣ىاهحن واإلاماعؾاث في ٦شحر مً الضو٫ ألَا

٣ٞض ظاءث ، َى خ٤ طو ؤزغ مباقغ ،جيم الابخضاب٤، ٞةن الخ٤ في الخٗلُوجإؾِؿا ٖلى ما ؾ

ؿخُُ٘ نُاٚت الخ٨م اإلاخٗل٤ به ٖلى نُٛت ؤلالؼام، في اؾخٗماله إلاهُلر "وظىب"،  َو

جي ماله في خالت ؤلازال٫ به مً ٢بل الؿلُت ؤو ختى ألاٞغاص. ،ال٣اض ي الَى  الخضزل إٖل

ل٣ًاء ب٤ُ مباقغ، ًد٤ لهى ؤًًا طو جُفي الٗهض، ٞ ًخٗل٤ بالخمُحز الىاعص ،مغ هٟؿهوألا 

جي  اؾدىاصا بلى الخ٨م الاجٟاقي الىاظب الخُب٤ُ. ،الخضزل إللٛاء الخمُحز ،الَى
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 اإلابدث الثاوي

 الذولُت لحلىق ؤلاوعان اثجدفظ الذولت غلى أخيام الاجفاكُ

 

ومخٗضصة  ،مسخلٟت ،اإلا٩ىن مً وخضاث ؾُاؾُت ،واإلاجخم٘ الضولي ،بن وا٢٘ الخُاة الضولُت

لؿٟتها ف اي ٢ُمها ومباصئها ٞو حَر بن  ،ًجٗل مً الهٗب ظضا ،وز٣اٞتها ومغظُٗتها الضًيُت ٚو

زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت  ،في مٗاَضة صولُت ،اجٟا٢ها ٖلى ؤخ٩ام مىخضة ،لم ه٣ل مً اإلاؿخدُل

مً ؤظل  ،جم اًجاص خل لهظا اإلاك٩ل ،، لظل٪في ق٣حها الضًجي وألاؾغي  بد٣ى١ الاوؿان

٤ُ بحن وظها ظا الخلالخٞى )اإلاُب  ًُل٤ ٖلُه بظغاء الخدٟٔ ،ث هٓغ الضو٫ اإلاسخلٟت، َو

وعٚم ؤن بظغاء مكغوُٖخه )اإلاُلب الشاوي(، و٢ض ماعؾخه الضو٫ اهُال٢ا مً ألاو٫(، 

في ٦شحر  ،لخُب٣ُها ا٢ض ٩ًىن ٖاث٣ ،الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان

٢ض ٌٗض الؿبُل  ،بال ؤهه مً هاخُت ؤزغي  ،َجيزانت مً ٢بل ال٣ًاء الى  ،مً ألاخُان

 . )اإلاُلب الشالض( الهًمام الضو٫ بلى اإلاٗاَضاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان ،الىخُض

 اإلاىلب ألاول 

 مفهىم الخدفظ غلى الاجفاكُاث الذولُت

مٗجى الخدٟٔ ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت وؤَمُخه، وجمُحٍز ًٖ مً ألاَمُت الخُغ١ بلى 

 ي ؤلاظغاءاث اإلاكابه له )الٟٕغ ألاو٫(، وجبُان قغوَه )الٟٕغ الشاوي(. باق

 الفشع ألاول 

 مػنى الخدفظ غلى الاجفاكُاث الذولُت وأَمُخه

ٟاث ٖضًضة ؾىظ٦غ بًٗها )ؤوال(، زم وؿخٗغى ؤَمُخه )زاهُا(.   ّٖغٝ الخدٟٔ بخٍٗغ

  أوال: مػنى الخدفظ غلى الاجفاكُاث الذولُت

ذ  ،ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت ،الخدٟٔ ،بُللي" ٌٗٝغ ال٣ُٟه "آالن بإهه "الخهٍغ

ألاخاصي الجاهب مهما ٧اهذ نُٛخه ؤو حؿمُخه الهاصع ًٖ الضولت ؤو مىٓمت صولُت و٢ذ 

ؤو ال٣بى٫ ؤو اإلاىا٣ٞت  ،الخى٢ُ٘ ؤو اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضة الضولُت ٖلى ٞٗل الخإ٦ُض الك٨لي

ؾخسالٝ ٖلى مٗاَضة الظي ج٣ىم صولت بدبلُٜ الا  خُىماؤو  ،ٖلى مٗاَضة ؤو الاهًمام بلحها
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مً زالله جغمي الضولت ؤو اإلاىٓمت ببٗاص ؤو حُٛحر ألازغ ال٣اهىوي لبٌٗ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة ٖىض 

 .  1جُب٣ُها ٖلى َظٍ الضولت ؤو اإلاىٓمت"

ٗٝغ قاع٫ عوؾى الخدٟٔ ذ ناصع ًٖ  ،ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت ،َو ٖلى ؤهه "جهٍغ

بتها في ٖضم الخ٣ُض بإخض ؤخ٩امه بخضي الضو٫ اإلاكتر  ٦ت في مٗاَضة ما، حٗغب )ُٞه( ًٖ ٚع

ا لل٣اٖضة مؤو حٗضًل مغماٍ ؤو ظالء ما ٨ًخىٟه  ى ٌٗخبر قَغ ٠ًُ ٢اثال "َو ً ٚمىى" ٍو

خم الخدٟٔ بك٩ل ٢غاع جٟؿحري.."  . 2الٗامت اإلابِىت في اإلاٗاَضة، ٍو

ه ألاؾخاط ٗٞغ ؼالتاَو ذ عؾمي مً ظاهب بإهه " ،ن ؤخمض اؾ٨ىضعي ومدمض بٚى جهٍغ

صولت ؤو مىٓمت صولُت لضي جى٢ُٗها ٖلى مٗاَضة مُٗىت ؤو الخهض٤ً ؤو الاهًمام بلحها، حٗلً 

بتها في ج٣ُُض آزاع جل٪ اإلاٗاَضة في مىاظهتها ؾىاء ًٖ  ُٞه الضولت ؤو اإلاىٓمت الضولُت ٚع

٤ اؾدبٗاص بٌٗ الىهىم ؤو جدضًض اإلاٗجى الظي ؾٝى حُُٗه لىهىم اإلاٗاَضة ؤو  ٍَغ

 .3بًٗها"

 ميلٗا ،مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ،اإلااصة الشاهُتال٣ٟغة ألاولى مً ؤما 

خاإلاكتر٦ت،  ،1986و 1969 بإهه "بٖالن مً ظاهب واخض ؤًا ٧اهذ  ،الخدٟٔ ا٣ٞض ٖٞغ

نُٛخه ًهضع ًٖ الضو٫ ٖىض جى٢ُٗها ؤو جهض٣ًها ؤو ٢بىلها ؤو مىا٣ٞتها ؤو اهًمامها بلى 

ضٝ به بلى اؾدبٗاص ؤو حٗضًل ألازغ ال٣اهىوي ألخ٩ام مُٗىت في اإلاٗاَضة الضولُت مٗاَضة وته

اجها ٖلى َظٍ الضولت".  مً خُض ؾٍغ

ٖىض  ،ؤو مىٓمت صولُت ،مً ٢بل الضولت ،ومً زمت، ٞةن الخدٟٔ َى حٗبحر عؾمي

 ،بهضٝ وطل٪ ،ؤو الاهًمام بلى مٗاَضة صولُت ،ؤو اإلاىا٣ٞت ،ؤو ال٣بى٫  ،ؤو الخهض٤ً ،الخى٢ُ٘

تها الؿُاؾُت ،ؤو حٗضًل ؤخ٩ام مُٗىت ،اؾدبٗاص ؤو  ،في جل٪ اإلاٗاَضة ال جخىا٤ٞ وعٍئ

الخض مً آزاع  ،ًيخج ًٖ الخدٟٔ في خالت ٢بىله ،الا٢خهاصًت ؤو الضًيُت...بلخ. ولظل٪
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في مىاظهت الضو٫  ،ؤو الضو٫ ؤو اإلاىٓماث الضولُت اإلاخدٟٓت ،باليؿبت للضولت ،اإلاٗاَضة

غاٝ  . 1ألَا

ت ،٨ٌٗـ خ٤ الضولت ؤو اإلاىٓمت الضولُت في الخٗبحر ًٖ بعاصتها ،والخدٟٔ  ،ب٩ل خٍغ

ً، ؾىاء ٧اهىا صوال في بصزا٫ بٌٗ الخٗضًالث  ،ؤم مىٓماث صولُت، وطل٪ ،في مىاظهت آلازٍغ

 .2ؤو بُٖاء جدضًضا ؤو جٟؿحرا مُٗىا لبٌٗ بىىصَا ،ؤو الخُٛحراث ٖلى اإلاٗاَضة

بال ؤهه في  ،ؤو اإلاىٓمت الضولُت ،عاصة الخغة للضولتوعٚم ؤن الخدٟٔ ٌٗبر ًٖ ؤلا 

 ،الظي ظاءث به اإلاٗاَضة ،ؤو الخىُٓم الٗام ،ٌٗض اهدغاٞا ًٖ اإلاجغي الٗام ،خ٣ُ٣ت ألامغ

التي ؾٝى جخدملها الضولت ؤو اإلاىٓمت الضولُت ٖىض صزى٫  ،ب٣هض جدضًض آلازاع والالتزاماث

 اإلاٗاَضة خحز الىٟاط في مىاظهتها. 

ؤو ألاخ٩ام ال٣اهىهُت الىاعصة في  ،ُٞخمشل في بلٛاء الخ٨م ال٣اهىوي ،زٍغ اإلاباقغؤما ؤ

 ،واٖخباع ؤن َظا الخ٨م ؤو ألاخ٩ام ٚحر هاٞظة في مىاظهت الضولت ،ؤو ؤ٦ثر مً اإلاٗاَضة ،هو

ها في اإلاٗاَضة، لحول٨ً بكغوٍ مُٗىت لم ًىو ٖ ،ؤو اإلاىٓمت التي ؤبضجه، ؤو ٢ض حٗخبٍر هاٞظا

  ،ما ٌٗجي
ُ
غاٝ  ،٩ًىن في مغ٦ؼ ٢اهىوي مسخل٠ ،بضي للخدٟٔؤن الُٝغ اإلا ًٖ ب٣ُت ألَا

 . 3ألازغي في اإلاٗاَضة

  زاهُا: أَمُت الخدفظ

ؤم  ،ؾىاء جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان ،جدٟٔ الضو٫ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت

ا مً اإلاجاالث، ٞغيتها ٖىامل ٦شحرة ا. ًضًىلىظُت وا٢خهاصًبؾُاؾُت وصًيُت و  ،بٛحَر حَر ت ٚو

ظٍ الازخالٞاث بحن الضو٫.  ،ٞةن الخدٟٔ ٞغى هٟؿه في ْل َظٍ الٓغوٝ ،لظل٪ َو

التي ال جخٗاعى م٘ مىيٕى اإلاٗاَضة  ،والؿماح للضو٫ واإلاىٓماث الضولُت بةبضاء جدٟٓاتها

غيها زهىنا جل٪ اإلاٗاَضاث التي تهم الجماٖت  ،ٌؿاٖض ٖلى ٖاإلاُت اإلاٗاَضاث ،ٚو

توالتي ًُل٤  ،الضولُت  . 4ٖلحها اإلاٗاَضاث الكاٖع
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ٌٗبر ًٖ خ٤ الضولت في الخٗبحر ًٖ ؾُاصتها  ،والخدٟٔ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت

تها اؾدىاصا بلى -في جىُٓم مهالخها اإلاكتر٦ت. لظل٪، جمل٪ ٧ل صولت ؤو مىٓمت صولُت ،وخٍغ

ت-مبضؤ الؿُاصة ت ،في ٖضم الالتزام ٧لُت ،الخٍغ ها بكغوٍ ؤو الالتزام ب ،باإلاٗاَضاث الكاٖع

 مُٗىت.

تراى الضولت ًٖ خ٨م ؤو  ،ؤن الخدٟٔ ٢ض ٩ًىن الىؾُلت ألاهج٘ ،والخ٣ُ٣ت اٖل

٣ُضتها ،ههذ ٖلحها الاجٟا٢ُت ،ؤخ٩ام ؤو ختى مسالٟت ل٣ىاٖض ال٣اهىن  ،مسالٟت إلاباصئها ٖو

٣ُت ٖلى الكغوٍ  ،الضولي هٟؿه، مً طل٪ ت وؤلاٍٞغ جدٟٔ ٖضص مً الضو٫ آلاؾٍُى

ت جدٟٔ الجؼاثغ ٖىض  ،جٓهغ في اجٟا٢ُاث مُٗىت، ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫التي  ،الاؾخٗماٍع

بإجها ال  ،ؤٖلىذ زاللهاؤًً ، 1963اهًمامها بلى اجٟا٢ُت م٩اٞدت بباصة الجيـ البكغي ؾىت 

جها حٗخبر ٧ل ههىم الاجٟا٢ُت جىُب٤ ٖلى ألمً الاجٟا٢ُت،  12اإلااصة بًم٨ً ؤن ج٣بل 

 . 1لظاحيألا٢الُم ٚحر اإلاخمخٗت بالخ٨م ا

ٖلى الاجٟا٢ُت اإلاىخضة للمسضعاث اإلابرمت ؾىت  ،٦ما ؤبضث ؤهضووؿُا جدٟٓا ممازال

٩ا الالجُيُت بلى اؾخسضام الخدٟٔ ٖلى اإلاٗاَضاث التي جغجبِ بها 1961 . ٦ما لجإث صو٫ ؤمٍغ

ٖلى اجٟا٢ُت ظى٠ُ  ،لخماًت خ٣ى٢ها الؿُاصًت، مجها طل٪ الخدٟٔ الظي ؤبضجه ٧ىلىمبُا

، وطل٪ ُٞما ًخٗل٤ بمغوع الؿًٟ 1958واإلاى٣ُت اإلاالن٣ت ؾىت  ،بدغ ؤلا٢لُميالخانت بال

 .2الخغبُت ألاظىبُت ٖبر مُاَها ؤلا٢لُمُت

 زالثا: جمُحز الخدفظ غً ؤلاغالن الخفعحري 

الن الخٟؿحري جهضٍع  الن الخٟؿحري ًٖ الخدٟٔ، بدُض بن ؤلٖا ًم٨ً ؤن همّحز ؤلٖا

ًًاح" مٗجى اإلاٗاَضة ؤو بٌٗ ؤخ٩امها، وهي بظل٪ حٗبر بهضٝ "جدضًض ؤو ا ،الضولت اهٟغاصًا

م٘ مغاٖاة مبضؤ خؿً  ،وما جيكئه مً خ٣ى١ ؤو التزاماث ،ًٖ ٞهمها لىهىم اإلاٗاَضة

الن جٟؿحري ًخٗحن  ،الىُت في الخٗامل بحن الضو٫، وبٗباعة ؤزغي  ا إٖل ؤن الضولت بةنضاَع

ؤًت خ٣ى١ ال جدخملها الىهىم. ؤن ال جيص ئ  ،ألاولى ،ٖلحها ؤن جغاعي ٢اٖضجحن مهمخحن

 . 3ؤن ال تهمل التزاماث واضخت ،والشاهُت

                                                                                                                                                                                     

 .140ؿبمد سعادم، مرجع سابق، ص راجع أيضا    
 .24 بد الغٍت ؿبمود، مرجع سابق، صع - 1
 .24اؼبرجع نفسو، ص  - 2
 .185قادرم عبد العزيز، مرجع سابق، ص - 3
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م٨ً بظما٫ ؤَم الازخالٞاث الن الخٟؿحري في الى٣اٍ الخالُت 1ٍو  :2بحن الخدٟٔ وؤلٖا

الن الخٟؿحري ًسخل٠ ًٖ الخدٟٔ-1 مً خُض ألازغ ال٣اهىوي الظي ًغجبه  ،ؤن ؤلٖا

بلى "اؾدبٗاص ؤو حٗضًل" ألازغ ال٣اهىوي لخ٨م  جىهٝغ بعاصة الضولت ،٧ل مجهما. ٟٞي الخدٟٔ

الن الخٟؿحري  اإلاٗجى اإلا٣هىص مً  ،واضر ؤو ؤ٦ثر مً ؤخ٩ام اإلاٗاَضة. بِىما ًغاص مً ؤلٖا

بتها في اؾدبٗاصٍ ؤو  ،الىو "الٛامٌ" مدل الخٟؿحر والتزامها بهظا اإلاٗجى صون ؤن حٗلً ٚع

 حٗضًله.

ؤن جبضًه ٢بل ؤن  ،لتي جىص الخدًٟٔخٗحن ٖلى الضولت ا ،ومً خُض ؤلاظغاءاث-2

جهبذ الالتزاماث الخٗاَضًت اإلاترجبت بمىظب الىو مدل الخدٟٔ هاٞظة بد٣ها، وبن ؤبضث 

ُٞجب ٖلحها جإ٦ُضٍ ٖىض الخهض٤ً ؤو ال٣بى٫ الجهاجي  ،الخدٟٔ ٖىض الخى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضة

ٔ. ؤما ُٞما للمٗاَضة، ألن الخدٟٔ ٌؿغي هٟاطٍ م٘ هٟاط الىو ؤو الىهىم مدل الخدٟ

الن الخٟؿحري  ُٞم٨ً للضولت ؤن جهضٍع ؾىاء زال٫ اإلاٟاوياث الخانت ب٣ٗض  ،ًسو ؤلٖا

اإلاٗاَضة ؤم بٗض طل٪، ؤي زال٫ ٞترة هٟاط اإلاٗاَضة ما لم ٨ًً خ٨م في اإلاٗاَضة ًىو ٖلى 

الن ٦ما َى الكإن  ،الخٟؿحري ال ًخُلب جإ٦ُضا الخ٣ا زالٝ طل٪. ي٠ بلى طل٪ ؤن ؤلٖا

.        ،لخدٟٔباليؿبت ل الن الخٟؿحري مً و٢ذ بنضاٍع  بل ًخم جشبُذ اإلاٗجى اإلاكاع بلُه باإٖل

ت ،ًجىػ للضو٫ ٣٦اٖضة ٖامت-3 ؾىاء جم طل٪  ،سخب جدٟٓها وبٖالهاتها الخٟؿحًر

بت الضولت غاٝ  ،بىاء ٖلى ٚع تراياث الهاصعة في مىاظهتها مً ٢بل ألَا ؤم ٧ان بىاء ٖلى الٖا

ت بلى بٌٗ الاؾخصىاءاث، وهي:ألازغي في اإلاٗاَضة، ل٨ الهاث الخٟؿحًر  ً ًسً٘ سخب ؤلٖا

ت -ؤ    الهاث الخٟؿحًر غاٝ ألازغي في اإلاٗاَضة ٢ض  ،ال ًم٨ً سخب ؤلٖا بن ٧اهذ ألَا

الهاثئؤٖلىذ اعجًا وبن لم جهغح بظل٪، بطا ٧ان َظا  ،ها باإلاٗاَضة ٖلى ؤؾاؽ َظٍ ؤلٖا

غاٝ. االسخب ؾحرجب يغاع   زابخا لخل٪ ألَا

ا ٢بىال  ،ال ًم٨ً ؤًًا-ب    ت بن جم ٢بىلها ٖىض بنضاَع الهاث الخٟؿحًر سخب ؤلٖا

غاٝ في اإلاٗاَضة دا مً َٝغ الضو٫ ألَا ما لم ٣ًترن السخب ؤًًا بمىا٣ٞت جل٪  ،نٍغ

                                                                                                                                                                                     

 .74عادؿ أضبد الطائي، تفسَت اؼبعاىدات الدكلية ، مرجع سابق، ص   
جد سبييز بُت التحفظ كاإلعالف التفسَتم، كعلى رأس ىؤالء الفقهاء دافيد ىونًت ميلر رغم أف بعض الفقهاء ال يركف بأنو يو - 1

 . 185قادرم عبد العزيز، اؼبرجع السابق، ص  ريلوؼ  كشارؿ ركس، ككابلر. راجع كالفقيو الركسي ك
 كما بعدىا. 76عادؿ أضبد الطائي، تفسَت اؼبعاىدات الدكلية، اؼبرجع سابق، ص  - 2
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غاٝ  ،للخ٣ى١ والالتزاماث اإلاترجبت للضولت ،َاإلاا ٧ان السخب ؤًًا ٌٗجي حٗضًال ؤو بلٛاء ،ألَا

غ   اٝ ألازغي في اإلاٗاَضة ؤو الٛحر.ؤو ٖلى ٖاج٣ها ججاٍ ألَا

ت ،ًجىػ للضولت-4 بكإن ؤخ٩ام مُٗىت في اإلاٗاَضة، بن  ،ؤن جهضع بٖالهاث جٟؿحًر

ًسو ؤخ٩ام اإلاٗاَضة  ،٧اهذ اإلاٗاَضة جدٓغ ببضاء الخدٟٓاث ٖلحها، وؾىاء ؤ٧ان الخٓغ

الن.  ،بىظه ٖام  ؤم ٧ان ًسو جل٪ ألاخ٩ام مدل الخٟؿحر في ؤلٖا

وال ًم٨ً جهىع ببضاء الخدٟٔ في  ،اثما في اإلاٗاَضاث الجماُٖتالخدٟٔ ٩ًىن ص-5

 مؾىاء ٖىض جى٢ُٗها ؤ ،اإلاٗاَضاث الشىاثُت، ألن ببضاء الخدٟٔ في مشل َظٍ اإلاٗاَضاث

ٌٗجي الٗىصة بلى مغخلت الخٟاوى إلبغام اإلاٗاَضة. ل٨ً باليؿبت لئلٖالهاث  ،جهض٣ًها

ت  اث الشىاثُت.ُٞجىػ للضولت بنضاٍع في اإلاٗاَض ،الخٟؿحًر

ؤن جبضي اٖترايها ٖلى جدٟٔ ًهضع  ،ًجىػ ألي صولت َٝغ في اإلاٗاَضة الضولُت-6

ب٣ى صخُداًٖ صولت َٝغ ؤزغي في اإلاٗاَضة هٟؿها، وزال٫ ٞترة م ومىخجا  ،دضصة، ٍو

تراى ٖلُه، ل٨ً آلزاٍع الهاث  ،٧ل مً الخدٟٔ والٖا ال ًم٨ً جهىع مشل َظا في ؤلٖا

ت.  الخٟؿحًر

 يالفشع الثاو

 ؼشوه الخدفظ غلى الاجفاكُاث الذولُت

ُت )زاهُا(.  وهظ٦غ في َظا الهضص الكغوٍ الك٩لُت )ؤوال(، والكغوٍ اإلاىيٖى

  أوال الؽشوه الؽيلُت للخدفظ غلى الاجفاكُاث الذولُت

ا في  ،ههذ اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ٖلى الكغوٍ الك٩لُت َغ الىاظب جٞى

لخدٟٔ مً ظهت مسخهت وبباٙل الخدٟٓاث اإلابضاث مً الخدٟٔ، وهي ال٨خابت ونضوع ا

غاٝ في اإلاٗاَضة م٘ وظىب ؤن ٩ًىن الخدٟٔ ؾىاء  ،٢بل الضو٫ اإلاخدٟٓت بلى الضو٫ ألَا

ا ؤ م٢بىلها ؤ مؤ ،الخهض٤ً ٖلحها مؤ ،ٖىض جى٢ُ٘ اإلاٗاَضة  الاهًمام بلحها. مب٢غاَع

ل٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة ههذ اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث في ا: ؼشه الىخابت-أ

تراى ٖلُه ٦خابت وؤن ًىظه  23 ذ به والٖا ٖلى ؤهه "ًجب ؤن ًبضي الخدٟٔ وال٣بى٫ الهٍغ

 بلى الضو٫ اإلاخٗا٢ضة والضو٫ ألازغي اإلاسىلت بإن جهبذ ؤَغاٞا في اإلاٗاَضة".
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غاٝ ألازغي  ،واقتراٍ ال٨خابت هي لٗمىم الٗلم به وجبلُٛه لهم  ،مً ٢بل الضو٫ ألَا

تراى ٖلُه. معؾمُت، ختى ًخم الىٓغ بكإهه ؾىاء ل٣بىله ؤبهىعة   الٖا

بإن الخدٟٔ ًجب  ،ًغي ؤٚلب ال٣ٟهاء: ـذوس الخدفظ مً حهت مخخفت-ب

ذ بظل٪، بال ؤجهم ٌؿدىضون  ؤن ًهضع مً ظهت مسخهت بظل٪، وعٚم ٖضم وظىص هو نٍغ

جُب٣ُها ٖلى َظٍ  التي ًغوجها بإجها ًم٨ً ،في طل٪ ٖلى اإلااصة الؿابٗت مً اجٟا٢ُت ُِٞىا

الخالت، والتي حٗخبر الصخو ممشال للضولت في ؤلاظغاءاث الخانت باٖخماص هو اإلاٗاَضة ؤو 

ٌ 1جىز٣ُه ؤو مً ؤظل الخٗبحر ًٖ عيا الالتزام باإلاٗاَضة . وطل٪، بطا ؤبغػ وز٣ُت الخٍٟى

ذ ال٩امل اإلاىاؾبت، ؤو بطا بضا مً حٗامل الضو٫ اإلاٗىُت، ؤو مً ْغوٝ ؤزغي ؤن هُته ا اههٞغ

ا ٦ال مً عئؾاء الضو٫  وعئؾاء  ،بلى اٖخباع طل٪ الصخو ممشال للضولت، ًٞال ًٖ اٖخباَع

اإلاٗخمضًً مً ٢بل  ،وعئؾاء البٗشاث الضبلىماؾُت في الضولت ،ووػعاء الخاعظُت ،الخ٩ىماث

اثٟهم ،ؤو مىٓمت صولُت ،الضو٫ لضي ماجمغ صولي  .2ممشلحن لضولهم بد٨م ْو

بطا ٧ان مً : الاجفاكُت الذولُتى الذول ألاوشاف في ئبالؽ الخدفظاث ئل-ج

التي جىص الخى٢ُ٘ ؤو الخهض٤ً ؤو الاهًمام بلى الاجٟا٢ُت ببضاء جدٟٓها ٖلى خ٨م  خ٤ الضولت

غاٝ ألازغي  الٗلم بهظا  ،ؤو ؤخ٩ام مُٗىت في الاجٟا٢ُت، ٞةهه ؤًًا مً خ٤ الضو٫ ألَا

تراى ٖلُه. و٢ ض ؤوظبذ اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث الخدٟٔ، وطل٪ بما ل٣بىله ؤو الٖا

غاٝ، بل وختى بلى الضو٫ ألازغي اإلاسىلت  ٖلى الضولت اإلاخدٟٓت بباٙل جدٟٓاتها بلى الضو٫ ألَا

 . 3لها بإن جهبذ ؤَغاٞا في اإلاٗاَضة

/ص مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن 1ط٦غث اإلااصة الشاهُت ال٣ٟغة  وكذ ئبذاء الخدفظ:-د

ٟها للخدٟٔاإلاٗاَضاث في مٗغى حٗ بإهه ًخٗحن ٖلى الضولت اإلاخدٟٓت ؤن حٗلً ًٖ  ،ٍغ

بتها في الخدٟٔ  ا ؤو ٖىض ٚع بٖالجها جى٢ُ٘ اإلاٗاَضة ؤو الخهض٤ً ٖلحها ؤو ٢بىلها ؤو ب٢غاَع

 الاهًمام بلحها. 

                                                           
ؾبلة ا اهلل ؿبمود اؽبييت، اإلخالؿ بشركط التحفظ يف ضوء النظاـ القانوين للتحفظات يف اؼبعاىدات الدكلية، نعماف عط- 1

 .48ك 47(، دكف سنة، البحرين، ص 6(، العدد )16، اهجملد )اغبقوؽ
 .1969من اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات لعاـ  7اؼبادة  - 2
 .1969اؼبعاىدات لعاـ من اتفاقية فيينا لقانوف  23اؼبادة - 3
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٣ا للُغ١ اإلاظ٧ىعة ؤن  وبالخالي، ًٟهم مً طل٪ ؤهه ال ًجىػ للضولت التي لم جخدٟٔ ٞو

ظا في ُٚاب هو في حٗلً ًٖ جدٟٓها ٖلى م ٗاَضة ؾب٤ وان اعجًذ الالتزام بها، َو

 اإلاٗاَضة ًجحز طل٪. 

ب٣ىلها  ،1988في خ٨مها الهاصع ٖام  ،و٢ض ؤ٦ضث مد٨مت الٗض٫ الضولُت َظا اإلاىخى

"ما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى بظغاءاث زانت، ٞةهه ال ًجىػ ببضاء الخدٟٓاث بال ٖىض الخى٢ُ٘ 

٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الىاعصة في اجٟا٢ُت ُِٞىا ؤو الخهض٤ً ؤو الاهًمام بلحه ا وطل٪ ٞو

 .    1ل٣اهىن اإلاٗاَضاث"

 زاهُا: الؽشوه اإلاىلىغُت للخدفظ غلى الاجفاكُاث الذولُت 

غ قغوٍ  ،للكغوٍ الك٩لُت والتي ال ج٨ٟي وخضَا بٗض ط٦غها  بل البض مً جٞى

ُت ُا إلظغاءاج ،ختى ٩ًىن الخدٟٔ م٣بىال ،مىيٖى ظٍ الكغوٍ ومؿخٞى ه ال٣اهىهُت. َو

ُت هي: ؤن ال ٩ًىن الخدٟٔ مدٓىعا َب٣ا للمٗاَضة، وؤن ال ًدىافى الخدٟٔ م٘  ،اإلاىيٖى

غيها، وؤن ٩ًىن الخدٟٔ واضخا في نُاٚخه، و  الخدٟٔ ؤن ال ٩ًىن مىيٕى اإلاٗاَضة ٚو

 ٖلى هو ًمشل ٌٗض ٢اٖضة آمغة مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي.

في خالت جىهُو : الاجفاكُت الذولُتسا في أن ال ًىىن الخدفظ مدظى -أ 

مٗاَضة في خ٨م مً ؤخ٩امها ٖلى ٖضم الخدٟٔ ٖلى هو مً ههىنها، ٞةن ؤي جدٟٔ 

بهىعة -ًترجب ٖلُه ٖضم الجىاػ. ومً بحن اإلاٗاَضاث التي خٓغث الخدٟٔ ،جبضًه الضولت

ؤًً ظاء ٞحها  ،120، في ماصتها 1998مٗاَضة هٓام عوما ألاؾاس ي لٗام  ،ٖلى ؤخ٩امها-ٖامت

"ال ًجىػ ببضاء ؤي جدٟٓاث ٖلى الىٓام ألاؾاس ي". والكإن هٟؿه باليؿبت الجٟا٢ُت باػ٫ 

، والتي ظاء ٞحها بإهه "ال ًجىػ ببضاء 1989بكإن مغا٢بت الىٟاًاث الخُغة ٖبر الخضوص لٗام 

 ؤي جدٟٓاث ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت".

 ٢42ض ههذ في اإلااصة  ،1951لٗام  ،٦ما ؤن اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة الخانت بالالظئحن 

ٖلى ؤهه " ٖىض الخى٢ُ٘ ؤو اإلاهاص٢ت ؤو الاهًمام ًد٤ ألي صولت ببضاء جدٟٓاث خى٫  ،مجها

 (". 46بلى  36و ٣ٞ33غة ؤولى(، )و 16و 4و 3و 1مىاص في الاجٟا٢ُت ٚحر اإلاىاص )

                                                           
 .50نعماف عطا اهلل ؿبمود اؽبييت، اؼبرجع السابق، ص - 1
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ط٦غث : وؾشلها الاجفاكُت الذولُتأن ال ًدىافى الخدفظ مؼ مىلىع -ب 

بإهه ًجب ؤن ال ٩ًىن الخدٟٔ  ،مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ،٣ٞغة ط 19 اإلااصة

 مىاُٞا إلاىيٕى اإلاٗاَضة ٚغيها. بال ؤن اإلاهُلر ب٣ي ٚامًا وازخل٠ ٦شحرا خىله. 

َى ما هي اإلاٗاًحر التي مً قإجها جدضًض اإلاٗجى مً ٚغى اإلاٗاَضة  ،والؿاا٫ اإلاهم

غيها؟ والؿاا٫ ألا٦ثر ألاَمُت  َى مً له الخ٤ في جدضًض َظٍ اإلاٗاًحر؟ َل هي الضو٫ ٚو

ل مٗجى َظا ؤن لهظٍ الضو٫  اإلاٗتريت ٖلى الخدٟٔ؟ وبطا ٧ان ٦ظل٪ ٞمً زىلها طل٪ َو

ا؟   ؤًٞلُت ٖلى ٚحَر

ؤنبدذ ؤ٦ثر بلخاخا زانت في الاجٟا٢ُاث الضولُت  ،َظٍ ألاؾئلت التي َغخىاَا

ضي الضو٫ جدٟٓاث ججاَها وحٗترى صو٫ ؤزغي اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان، والتي ٚالبا ما جب

 ججاٍ الخدٟٓاث اإلابضاث. 

ً ،اٖتريذ الىمؿا والضاهماع٥ ،ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ بمىظب ببضاء  ،ٖلى ممل٨ت البدٍغ

، 1979جدٟٓاتها ٖلى اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤهىإ الخمُحز يض اإلاغؤة لٗام  ،َظٍ ألازحرة

( ؾُاصي بطا ما ٣ٞ4غة  15( و )اإلااصة 2ال٣ٟغة  9صجحن )وط٦غث الىمؿا بإن "الخدٟٔ ٖلى اإلاا

ىافي َظا  ويٗخا مىي٘ الخىُٟظ بالًغوعة بلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٖلى ؤؾاؽ هٕى الجيـ، ٍو

غيها".  مىيٕى الاجٟا٢ُت ٚو

 4، وال٣ٟغة 9مً اإلااصة  2"بن الخدٟٓاث ٖلى ال٣ٟغة  ذالضاهماع٥ ٣ٞض ٢الصولت ؤما 

ى الٛغى مً مً الاجٟ 15مً اإلااصة  ا٢ُت جغمي بلى اؾدبٗاص الالتزام بٗضم الخمُحز، َو

ً ال جخ٤ٟ  الاجٟا٢ُت، وجغي خ٩ىمت الضاهماع٥ ؤهه َظٍ الخدٟٓاث التي ؤبضتها خ٩ىمت البدٍغ

غيها"  .1م٘ مىيٕى الاجٟا٢ُت ٚو

وألامغ هٟؿه باليؿبت لؿىعٍا. ٣ٞض اٖتريذ الضاهماع٥ ٖلى جدٟٓاتها، وظاء في 

"جالخٔ خ٩ىمت الضاهماع٥ ؤن الخدٟٓاث ... ؾخاصي خخما بلى الخمُحز يض اٖترايها بإهه: 

يبغي ؤن  غيها. ٍو ى ما ًخٗاعى م٘ مىيٕى الاجٟا٢ُت ٚو اإلاغؤة ٖلى ؤؾاؽ هٕى الجيـ، َو

ضم الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ هٕى  ت للغظا٫ واليؿاء ٖو خباع ؤن مباصت الخ٣ى١ اإلادؿاٍو ًىي٘ في الٖا
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ا ؤخض م٣انض اإلاىٓمت، ٦ما ؤجها مضعظت في الجيـ مضعظت في مُشا١ ألامم اإلا خدضة باٖخباَع

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان"  . 1ؤلٖا

ىلىضا  ،والخ٣ُ٣ت ؤن صو٫ ٚغبُت ٖضًضة ض َو غوؿا وؤإلااهُا والؿٍى مجها اؾخىهُا ٞو

 15/4، 9/2، 2ٖلى ؤخ٩ام اإلاىاص ٦شحرة، اٖتريذ ٖلى الخدٟٓاث التي ؤبضتها صو٫ بؾالمُت 

مً اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز  16و)ص(، و)و(، و)ػ( مً اإلااصة )ط( 1وال٣ٟغاث 

 يض اإلاغؤة.

ومً زمت، ًدباصع بلُىا الؿاا٫ الخالي َل هدً ؤمام جدٟٔ صخُذ واٖتراى باَل؟  

َل ؤن جدٟٓاث الضو٫ ؤلاؾالمُت مىاُٞت لهضٝ الاجٟا٢ُت  ،ؤم ال٨ٗـ. ؤو بٗباعة ؤزغي 

غيها م ؤن ٦ال  ؤم ؤن اٖتراى الضو٫  ،ٚو هما ًبرع بإن بظغاءٍ مج الٛغبُت ٚحر صخُذ؟ ٚع

 صخُذ.

َل هي مىاُٞت ومخٗاعيت م٘ َضٝ ، في ُٚاب ظهت مسخهت في ج٣ُُم الخدٟٓاث

اًتها ًد٤ للضو٫ ؤن جبضي جدٟٓاتها  ، وفي ْل مبضؤ حؿاوي الؿُاصة بحن الضو٫،الاجٟا٢ُت ٚو

جىػ في الى٢ذ هٟؿه للضو٫ اإلاٗتريت ؤن جبضي  ،ٖلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت، ٍو

 اٖتراياتها. 

اؾدىاصا بلى ؤن الخدٟٔ مىظه زهُها للضو٫ الفُاؾت الىاضحت للخدفظ: -ج 

غاٝ ألازغي في اإلاٗاَضة وللضو٫ التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤَغاٞا ٞحها. ُٞخٗحن ٖلى الضولت  ،ألَا

ب وعاء مبِىت الؿب ،ٚه نُاٚت واضختى وجه ،ؤن جدضص مًمىن الخدٟٔ ،اإلابضًت للخدٟٔ

جدٟٓها اإلابضي، والخ٨م ؤو ألاخ٩ام التي جدٟٓذ ٖلحها، ختى ًخىا٤ٞ طل٪ م٘ مبضؤ خؿً 

ٍغ في اإلاٗاَضاث ،الىُت ا مؾىاء ٖىض جىُٟظَا ؤ ،الىاظب جٞى  . 2ٖىض جٟؿحَر

جدٟٔ  -ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫-ٚالبا ما ججض اٖترايا مً الضو٫  ،والخدٟٓاث الٗامت

ىع٥ لٗا ا ٖلى اجٟا٢ُت هٍُى ؾىي  ،بإجها ال ج٣بل مً ؤخ٩ام اإلاٗاَضةوبقاعتها  ،1989م مالحًز

ىُت للخ٩ىمت.   جل٪ اإلاُاب٣ت لضؾخىعَا و٢اهىجها الضازلي والؿُاؾاث الَى
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ال ٌؿمذ  ، بدُضمؿدىضا بلى الُاب٘ الىاؾ٘ والٗام للخدٟٔ ،و٧ان اٖتراى الضو٫ 

ا ،لؤلَغاٝ ألازغي  ت ال٨ُُٟت التي ؾخ٣ىم بمىظبها مالحًز اء ،٤ الاجٟاقيبخُبُ ،مٗٞغ ة والٞى

 .  1بالتزاماتها اإلاترجبت ٖلحها وهُا١ َظٍ الالتزاماث

تراياث مدضصة  ،و٢ض ط٦غث اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ الاوؿان بإهه "ًجب ؤن ج٩ىن الٖا

غاٝ بما في طل٪ لجىت خ٣ى١ الاوؿان ٖلى ٖلم بااللتزاماث  وواضخت بدُض ج٩ىن ظمُ٘ ألَا

ٖلُه ًجب ؤن ال ج٩ىن الخدٟٓاث ٖامت بل ًجب ؤن حكحر بلى التي جم ؤو لم ًخم الخٗهض بها و 

 .2هو مٗحن مً ههىم الٗهض الضولي وؤن جبحن بٗباعة مدضصة هُا١ اهُبا٢ها"

خظش الخدفظ غلى هق ًمثل كاغذة آمشة مً كىاغذ اللاهىن الذولي: -د

ٍ ؾىاء ٧اهذ َظ ،ال٣اهىن الضولي٢ىاٖض الخدٟٔ ٖلى ٢ىاٖض آمغة مً  ،ال ًجىػ للضو٫ 

ُت. و٧ل اجٟا١ ًسال٠ ٢اٖضة مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ٌٗض باَال  ،ال٣اٖضة م٨خىبت ؤم ٖٞغ

غاٝ ألازغي.  ،وال ًخٗض به  ختى ولى ٢بلذ به ألَا

بإن الخدٟٓاث التي جسل  ،و٢ض ظاء في حٗل٤ُ اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ الاوؿان

غيه، وبالخالي ،بال٣ىاٖض ال٣ُُٗت ٞهي جدٟٓاث ٚحر ظاثؼة،  ،ال جخ٤ٟ م٘ ٚاًت الٗهض ٚو

جل٪ ال٣ىاٖض التي جىو ٖلى الخ٣ى١  ،ومً بحن ال٣ىاٖض آلامغة التي ال ًجىػ الخدٟٔ ٖلحها

 .3ٚحر ال٣ابلت لالهخ٣ام في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫

٨ُت لخ٣ى١ الاوؿان بكإن ال٣ُىص اإلاٟغويت  ،في ٞخىاَا ،و٢ض نغخذ اإلاد٨مت ألامٍغ

ضام غاٝ ،مً الاجٟا٢ُت (27اإلااصة ) بإن ،ٖلى ٣ٖىبت ؤلٖا بخٗل٤ُ التزاماتها  ،حؿمذ للضو٫ ألَا

وؤمجها ٧الخغوب ؤو  ،في الخاالث الاؾخصىاثُت التي تهضص اؾخ٣ال٫ الضولت ،بمىظب الاجٟا٢ُت

ت  ،إن ال ًاصي طل٪ بلى حٗل٤ُ بٌٗ الخ٣ى١ ألاؾاؾُتم٘ التزامها ب ،الخُغ الٗام ٍغ والجَى

ٞةن ؤي جدٟٔ حٗل٤ الضولت به مً زمت؛ الخُاة، و  والخىُٟظ مشل خ٤ ،ٚحر ال٣ابلت لالهخ٣ام

غيهاخٗاعيا ومخىاُٞا م٘ ٌٗخبر جدٟٓا م ،خ٣ا مً َظٍ الخ٣ى١  ى  ،مىيٕى الاجٟا٢ُت ٚو َو

 . 4جدٟٓا مدٓىعابالىدُجت ٌٗخبر ما 
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 اإلاىلب الثاوي   

مؽشوغُت الخدفظ غلى أخيام الاجفاكُاث الذولُت لحلىق 

 ؤلاوعان

غاٝ، ٖلى ا مّغ بظغاء الخدٟٔ ؾىاء جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ إلاٗاَضاث اإلاخٗضصة ألَا

ا اهىن بمغاخل مهمت بضءا مً مغخلت ٖهبت ألامم بلى ٚاًت ببغام اجٟا٢ُتي ٢ الاوؿان ؤم ٚحَر

بال ؤهىا ؾىداو٫ الا٢خهاع ٖلى مى٠٢ مد٨مت الٗض٫  ،1986و 1969اإلاٗاَضاث لٗامي 

   شاوي(.الٟٕغ ال) 1986و 1969 واجٟا٢ُتي ُِٞىا لٗامي)الٟٕغ ألاو٫(، الضولُت 

 ألاول الفشع 

 1951 غامفخىي مدىمت الػذل الذولُت 

ا ظهت بًضإ اإلاٗاَضاث الجماُٖت اإلابرمت  بن ألاماهت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة باٖخباَع

اًتها ؤهه ال ًد٤ ألًت صولت وي٘ جدٟٓاث ٖىض جى٢ُ٘  ،َب٣ذ ٢اٖضة ماصاَا ،جدذ ٖع

بٗض صزىلها خحز الىٟاط بال بمىا٣ٞت ظمُ٘  ،الاهًمام بلحها ؤو  ،ؤو الخهض٤ً ٖلحها ،اإلاٗاَضة

ش صزى٫ اإلاٗاَضة خحز الىٟاط وال ًد٤ لها . الضو٫ التي نض٢ذ ٖلحها ؤو اهًمذ بلحها ختى جاٍع

بال بمىا٣ٞت ظمُ٘ الضو٫ التي  ،ؤن جبضي ؤي جدٟٔ بٗض صزى٫ اإلاٗاَضة خحز الىٟاط ،ؤًًا

 نض٢ذ ٖلحها ؤو اهًمذ بلحها.

ظا الا الظي جبيخه ألاماهت الٗامت لٗهبت ألامم، و٢ض ْل ألامحن الٗام  ،ججاٍ هٟؿهَو

ٌ بًضإ وزاث٤ الخهض٤ً اإلاىصٖت مً ٢بل الضو٫ اإلاخدٟٓت بال بٗض  ،لؤلمم اإلاخدضة ًٞغ

 مىا٣ٞت الضو٫ ألازغي ٖلُه.

مك٩لت بؿبب الخدٟٔ الظي  ،واظه ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ،1950وفي ٖام 

ا ٖلى هو ؤبضاٍ الاجدا ا٦ُا وبلٛاٍع ُاحي وعوؾُا البًُاء وؤو٦غاهُا وحك٨ُىؾلٞى ص الؿٞى

مت بباصة الجيـ  ،واإلااصة )الشاهُت ٖكغ( ،اإلااصة )الخاؾٗت( ٣اب ظٍغ مً اجٟا٢ُت مى٘ ٖو

ش  ،البكغي   .19481صٌؿمبر  09اإلاى٢ٗت بخاٍع

٘ ؤي هؼإ بلى مد٨مت الٗض٫ الضولُت، ،و٢ض ٧اهذ الضو٫ الاقترا٦ُت ٌ ٞع بدُض  جٞغ

ت، ولظل٪، جدٟٓذ ٖلى هو اإلااصة الخ ا ظهت ٢ًاثُت ٚغبُت بغظىاٍػ ؾٗت التي احٗخبَر
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ُ
اث بكإن َظٍ الاجٟا٢ُت إلاد٨مت الٗض٫ الضولُت. بال ؤن ألامحن الٗام لؤلمم ج سً٘ اإلاىاٖػ

ً جهض٣ًا،  ،اإلاخدضة و٢٘ في مك٩ل اخدؿاب الخهض٣ًاث اإلا٣ترهت بالخدٟٔ يمً الٗكٍغ

جىو بإن الاجٟا٢ُت جهبذ هاٞظة بٗض جهض٤ً  ،ت ٖكغ مً الاجٟا٢ُتألن اإلااصة الشالش

ً جهض٣ًا، ُٞلب مً الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بُٖاء عؤحها في طل٪  .1الٗكٍغ

بىاء  ،َظا الُلب بلى مد٨مت الٗض٫ الضولُت ،و٢ض ؤخالذ الجمُٗت الٗامت بضوعَا

وؤلاٞخاء خى٫  ،بُٖاء عؤحها ذب، بدُض َل15/02/1950اإلااعر في  v-478ٖلى ال٣غاع ع٢م 

مت بباصة الجيـ البكغي  ٣اب ظٍغ في خالت ٢ُام  ،ٖضص مً ألاؾئلت مخٗل٣ت باجٟا٢ُت مى٘ ٖو

ٖىض الخى٢ُ٘ ؤو الخهض٤ً ؤو الاهًمام ؤو الخى٢ُ٘ الظي ؾِخلٍى  ،صولت بةبضاء جدٟٔ ٖلحها

 .2الخهض٤ً

ظٍ ألاؾئلت هي  :3َو

ا هض٣ًها ؤج٢غهذ بر الضولت التي خَل حٗ-1 و  اهًمامها لالجٟا٢ُت بخدٟٔ ٢بله َٞغ

غاٝ  ،ٞحها م مً اٖتراى صولت ؤو ؤ٦ثر ٖلى َظا الخدٟٔ ومىا٣ٞت بٌٗ ألَا ٖلى الٚغ

 ألازغي؟

ٞما َى ؤزغ الخدٟٔ بحن الضولت  ،الؿاا٫ ألاو٫ باإلًجاب ًبطا ٧اهذ ؤلاظابت ٖ-2

 اإلاخدٟٓت وبحن:

غاٝ التي اٖتريذ ٖلى الخدٟٔ؟-ؤ  ألَا

غاٝ الظ-ب  ًً ٢بلىا الخدٟٔ؟ ألَا

تراى ٖلُه مً ٢بل:-3  ما َى ألازغ ال٣اهىوي للخدٟٔ الظي جبضًه صولت بطا ٧ان الٖا

 صولت و٢ٗذ ٖلى الاجٟا٢ُت ول٨جها لم جهض١ ٖلحها بٗض؟-ؤ

 الخى٢ُ٘ ؤو الاهًمام ول٨جها لم جٟٗل بٗض طل٪؟الخ٤ في صولت لها -ب
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ظي ج٣ضمذ به الجمُٗت الٗامت و٢ض ؤنضعث مد٨مت الٗض٫ الضولُت عؤحها في الُلب ال

وجبيخه َظٍ ألازحرة في  ،ُت حؿٗت ؤنىاث يض زمؿتببإٚل ،1951ماي  28لؤلمم اإلاخدضة في 

ا ع٢م ش  ٢VI  -598غاَع  . 1952ظاهٟي  12بخاٍع

الؿاا٫ ألاو٫: ب٣ىلها بإن اإلاد٨مت جغي ؤن الضولت التي  ًو٢ض ؤظابذ اإلاد٨مت ٖ

٩ىن َظا ا ىيا جبضي جدٟٓا ٖلى مٗاَضة، ٍو غاٝ، ومٞغ لخدٟٔ م٣بىال مً بٌٗ الضو٫ ألَا

ا في اإلاٗاَضة، بطا ٧ان الخدٟٔ  ا َٞغ مً البٌٗ آلازغ، ٞةن الضو٫ اإلاخدٟٓت ًم٨ً اٖخباَع

غيها ا ،ًخىا٤ٞ م٘ مىيٕى اإلاٗاَضة ٚو  .1وال ًسالٟه وبال ٞال حٗخبر َٞغ

ظهت الضو٫ ؤما باليؿبت للؿاا٫ الشاوي، ٞةن اإلاد٨مت جغي بإن الخدٟٔ ٌؿغي في مىا

ٞةن الضولت اإلاخدٟٓت ًم٨ً  ،التي ج٣بله، وال ٌؿغي في مىاظهت الضو٫ التي لم ج٣بله. ولهظا

ا في اإلاٗاَضة في ٖال٢تها م٘ الضو٫ التي ٢بلذ الخدٟٔ، وال حٗبر ٦ظل٪ باليؿبت ع اٖخبا َا َٞغ

 للضو٫ التي لم ج٣بل الخدٟٔ.

تراى ٖلى الخدٟٔؤما ُٞما ًخٗل٤ بالؿاا٫ الشالض، ٞةن اإلاد٨مت جغي بإ  ،ن الٖا

٩ًىن خ٣ا للضو٫ التي نض٢ذ ٖلى اإلاٗاَضة، ٢بل ببضاء الخدٟٔ، ؤما جل٪ الضو٫ التي و٢ٗذ 

 ُت.ه٣ِٞ ٖلى اإلاٗاَضة ولم جهض١ بٗض، ٞةن اٖترايها لِـ له ٢ُمت ٢اهى 

ؤَضاٝ هي  ،و٢ض اٖخبرث اإلاد٨مت ؤن ؤَضاٝ اجٟا٢ُت مى٘ بباصة الجيـ البكغي 

 ،ًجب اإلاداٞٓت ٖلحها، ختى بضون َظٍ الاجٟا٢ُت، وؤياٞذ اإلاد٨مت ولظا ،اوؿاهُت مدًت

ؤهه "في مشل َظٍ الاجٟا٢ُت لِـ للضو٫ اإلاخٗا٢ضة ؤي مهالر زانت بهم، بل لهم ظمُٗا 

مهلخت مكتر٦ت ؤال وهي اهجاػ ألاَضاٝ الٗلُا التي هي ؾبب وظىص الاجٟا٢ُت، ومً زمت ٞةهه 

خض ؤن ًخدضر ًٖ مىاٞ٘ ؤو مًاع ٞغصًت للضو٫، ؤو ًٖ في اجٟا٢ُت مً َظا الىٕى ال ًم٨ً أل 

 . 2جىاػن ٣ٖضي ٧امل بحن الخ٣ى١ والىاظباث"

٨ظا بىاء ٖلى َظٍ الٟخىي  م مً ؤن  ،َو صزل الخدٟٔ ٖهضا ظضًضا، ٖلى الٚغ

اإلاد٨مت ٢ض ط٦غث بإن بظابتها ؾخ٩ىن م٣هىعة جماما ٖلى اجٟا٢ُت بباصة الجيـ، بال ؤجها 

 ٖام مً مك٩لت الخدٟٓاث. ٖبرث ًٖ مى٢ٟها بك٩ل 
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٣ٞض ٖالجذ اإلاد٨مت مك٩لت الخدٟٓاث في هُا١ ال٣ىاٖض التي جد٨م الٗال٢اث 

٣ٞالذ "ؤن مً ال٣ىاٖض اإلاؿخ٣غة ظُضا ؤن الضو٫ في ٖال٢تها ال ًم٨ً ؤن جلتزم  ،الخٗاَضًت

ا بضون مىا٣ٞته ،ال ًم٨ً ؤن ًدضر الخدٟٔ ؤزٍغ في مىاظهت ؤي صولت ،وبالخالي ،بضون عياَا

غاٝ ،ٖلُه، وؤًًا مً اإلاباصت اإلاٗتٝر بها ٖمىما هي خهُلت  ،ؤن اإلاٗاَضاث اإلاخٗضصة ألَا

ت ،اجٟا١ ٖلى ههىنها غاٝ اإلاخٗا٢ضة ،وبالخالي ،٣ٌٗض بدٍغ الخ٤ في ؤن  ،ٞلِـ ألخض مً ألَا

٤ ٢غاعاث مً ظاهب واخض ؤو اجٟا٢اث زانت-ؤو ًبُل ،ًٟؿض ٚغى وؾبب -ًٖ ٍَغ

ت ج٩امل اإلاٗاَضةالاجٟا٢ُت" وؤياٞذ اإلاد ٦ما ؤ٢غث جل٪  ،٨مت "ؤن َظا اإلابضؤ قبُه بىٍٓغ

ت التي في ٨ٞغتها الخ٣لُضًت اٞتريذ ؤن الخدٟٔ ال ٩ًىن مكغوٖا ما لم ٣ًبله ٧ل  ،الىٍٓغ

غاٝ اإلاخٗا٢ضة بضون اؾخصىاء، وهي ٨ٞغة صخُدت  .1بطا ما ج٣غع طل٪ ؤزىاء اإلاٟاوياث" ،ألَا

في  ،اإلاٗاعيت للغؤي الاٞخاجي إلاد٨مت الٗض٫ الضولُت وحهمىا في َظا الؿُا١ ؤًًا آلاعاء

( ٢ًاة 7قإن الخدٟٓاث ٖلى اجٟا٢ُت بباصة الجيـ البكغي، ٣ٞض نضع بمىا٣ٞت ؾبٗت )

اعيه زمؿت ) ؼ"ن ح(. ومً بحن َاالء ال٣ًاة اإلاٗاعي5ٖو ٣ٞض ؤٖلً في عؤًه  "ال٣اض ي الٟاٍع

ٞةهه ال ًجىػ الخدٟٔ ٖلحها  ،الجيـ ؤهه هٓغا للُبُٗت الخانت الجٟا٢ُت بباصة ،الاهٟغاصي

ن بمُل٣ا، ألن الاجٟا٢ُت جخٗاعى ؤؾاؾا م٘ ببضاء ؤي جدٟٔ ٖلحها. وظاء في ٢ىله ؤًًا "

الاجٟا٢ُاث التي جى٢ٗها ؤٚلبُت ٦بحرة مً الضو٫ ًجب ؤن ًلتزم بها آلازغون ختى ولى لم 

ا نغاخت"  .٣ً2بلَى

ماًت الخ٣ى١ ألاؾاؾُت ؤو التي وهدً ه٣ى٫، بإن الاجٟا٢ُاث بطا ٧اهذ جىو ٖلى خ

خٗحن ؤن جل٣ى ٢بىال والتزاما بها مً ظمُ٘  ُت، ُٟٞترى، بل ٍو جىن٠ بالخ٣ى١ اإلاىيٖى

الضو٫ صون اؾخصىاء، ألن  لهظٍ الاجٟا٢ُاث ؤَضاٞا بوؿاهُت مدًت، ٞهي تهضٝ بلى الخٟاّ 

ه ؤو ٦غامخه، ومً زمت، ٞةن ٧ل   ٖلى الٗىهغ البكغي مً ٧ل ما ٢ض حهضص خُاجه، ؤو قٞغ

جدٟٔ ٢ض جبضًه ؤي صولت ججاٍ َظٍ الاجٟا٢ُاث ٌٗخبر تهضًضا لؤلمً البكغي، ًخٗحن مً ٧ل 

تراى ٖلُه والى٢ٝى يضٍ.    الضو٫ الٖا
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 ثاويالفشع ال

 1986و 1969مىكف اجفاكُت فُِىا للاهىن اإلاػاَذاث لػامي 

بلى  19) في اإلاىاص مً ،ظاءث ؤخ٩ام الخدٟٔ في اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث

، )ؤوال( (، و٢ض هٓمذ َظٍ الاجٟا٢ُت خاالث جخٗل٤ بالخدٟٔ وهي خالت ببضاء الخد23ٟٔ

تراى ٖلُه تراياث ٖلحها)زاهُا( خالت ٢بى٫ الخدٟٔ والٖا  ، وآلازاع ال٣اهىهُت للخدٟٔ والٖا

تراياث ٖلحها)زالشا(  .)عابٗا( ، و٦ُُٟت سخب الخدٟٓاث وسخب الٖا

 الذولُت الاجفاكُاثلى أوال: خالت ئبذاء الخدفظ غ

مً الاجٟا٢ُخحن ٖلى مبضؤ الخدٟٔ ط٦غ ُٞه بإهه "ًجىػ للضولت ؤو  19ظاء هو اإلااصة  

الخإ٦ُض  اإلاىٓمت الضولُت ؤن جبضي جدٟٓا ٖلى اإلاٗاَضة ٖىض جى٢ُٗها ؤو الخهض٤ً ٖلحها

 ت:ؤو ٢بىلها ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلحها ؤو الاهًمام بلحها باؾخصىاء الخاالث الخالُ الغؾمي

 بطا ٧ان الخدٟٔ مدٓىعا بىو اإلاٗاَضة.-1

 بطا ٧اهذ اإلاٗاَضة ججحز ببضاء جدٟٓاث مُٗىت لِـ مً بُجها طل٪ الخدٟٔ.-2

في الخاالث التي ال حكملها ال٣ٟغاث )ؤ( و)ب( بطا ٧ان الخدٟٔ مسالٟا إلاىيٕى -3

 اإلاٗاَضة والٛغى مجها".

اؾخصىاء ٖلحها، ٞال٣اٖضة و  ،ؤهه ٢ض ؤوعص ٢اٖضة ٖامت ،ًدبحن مً زال٫ َظا الىو

ؤما الاؾخصىاء ٞهى مى٘  ،هي ظىاػ الخدٟٔ مً ٢بل الضو٫ واإلاىٓماث الضولُت ،الٗامت

الخدٟٔ في ؤخىا٫ مُٗىت. ٦ما ًم٨ً ؤن وؿخيخج ؤن اإلاٗاَضة التي ال حكخمل ٖلى هو ًد٨م 

ن ؾىاء بالخٓغ ؤم باإلباخت، ٞةن اإلاُٗاع الظي ٌٗى٫ ٖلُه، َى ما بطا ٧ا ،الخدٟٓاث

غيها  . 1الخدٟٔ مخٗاعيا م٘ مىيٕى اإلاٗاَضة ٚو

ٟهم مً ال٣ٟغة )ط( ؤن مُٗاع الخٗاعى ًازظ به ٖىضما ال ًىظض في اإلاٗاَضة هو  ،ٍو

 ؤو ًبُذ جدٟٓاث مُٗىت لِـ مً بُجها الخدٟٔ ٢ُض البدض. ،ًدٓغ الخدٟٔ ٖلحها

الخدٟٔ زايٗا لىو اإلااصة الخاؾٗت ٖكغ ٞال بض ؤن ٌؿخىفي بٌٗ  ٧انمتى 

 وهي: ،الكغوٍ التي ج٩لمذ ٖلحها َظٍ اإلااصة
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: ؤي ؤن الخدٟٔ الظي جبضًه صولت ؤو مىٓمت االكٍغ ألاو٫: ؤن ٩ًىن الخدٟٔ ص٣ُ٢

في مىاظهت الُٝغ  ،ؤو حٗضًل ؤزٍغ ال٣اهىوي ،ؤو ؤ٦ثر ،البض ؤن ًغمي بلى اؾدبٗاص هو ،صولُت

وال جىُب٤ ٖلُه  ،ٞهى مجغص جٟؿحر للىهىم ،آلازغ الظي ؤبضاٍ، ٞةطا ٧ان ٨ٖـ طل٪

 ؤخ٩ام الخدٟٓاث.

ؤن ال ٩ًىن مسالٟا إلاىيٕى  ،الكٍغ الشاوي: ؤن ٩ًىن الخدٟٔ ظاثؼا: والجىاػ َىا

غى اإلاٗاَضة. وفي خالت ؾ٩ىث اإلاٗاَضة بكٍغ  ،ٞالخدٟٔ َىا ظاثؼ ،ولم جخ٩لم ٖلُه ،ٚو

غيها.   ؤال ًسال٠ مىيٕى اإلاٗاَضة ٚو

ذومً ؤمشلت اإلاٗاَضاث التي ؤوعصث ظىاػ ا مً  40اإلااصة هو  ،لخدٟٔ بىو نٍغ

. اجٟا٢ُت ظى٠ُ لالمخضاص ال٣اعي ، مً 12هو اإلااصة الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ الاوؿان. و 

 .الاجٟا٢ُت الضولُت خى٫ اؾدبٗاص ٧اٞت ؤق٩ا٫ الخمُحز يض اإلاغؤة، مً 20وهو اإلااصة 

٠ُ خى٫ اجٟا٢ُت ظى ،ومً ؤمشلت اإلاٗاَضاث التي ؾ٨خذ ًٖ ؤلاقاعة بلى الخدٟٔ

، واجٟا٢ُت ُِٞىا 1961ٖام ٢ُت ُِٞىا للٗال٢اث الضبلىماؾُت ، واجٟا1958ؤٖالي البداع ٖام 

 .1978، واجٟا٢ُت ُِٞىا اإلاخٗل٣ت بالخىاعر الضولي ٖام 1963ٖام ىهلُت للٗال٢اث ال٣

الكٍغ الشالض: ؤن ًىهب الخدٟٔ ٖلى ألاخ٩ام اإلادضصة في الاجٟا٢ُت: ؤن ٩ًىن 

، في خالت حُُٗجها مً ٢بلها نغاخت، ألاخ٩ام التي ط٦غتها الاجٟا٢ُتًسو جل٪  ،الخدٟٔ

٢هض الخض مً آزاع ههىم ؤزغي في اإلاٗاَضة طاتها، ؤو مٗاَضة صولُت ؤزغي. ومً امشلت 

ذ اجٟا٢ُت الجغاثم  ،الاجٟا٢ُاث التي خضصث الىهىم التي ًجىػ الخدٟٔ ٖلحها بىو نٍغ

وطل٪ في  1963ُاثغة واإلاى٢ٗت في َى٦ُى في ٖام التي جغج٨ب ٖلى متن ال ،وألاٞٗا٫ ألازغي 

 مجها.      24اإلااصة 

ُت ،الكٍغ الغاب٘: ؤال ًسال٠ الخدٟٔ  ؤو ٢اٖضة مً ٢ىاٖض الىٓام  ،٢اٖضة ٖٞغ

ُتو .الٗام الضولي ، هي جل٪ ال٣اٖضة التي ال ًجىػ الخدٟٔ ٖلحها، التي ال٣اٖضة الضولُت الٗٞغ

لت ٢بل ج٣ىُجها  ،ٖىض وكإتها ،م٣بىلت لضي الجماٖت الضولُتج٩ىن  وجم الٗمل بها مضة ٍَى

 ٖلى ق٩ل ٢اٖضة ٢اهىهُت صولُت م٨خىبت،.

ٞخخٗل٤ بال٣ىاٖض الضولُت  ،ؤما ُٞما ًخٗل٤ بال٣ىاٖض التي جسو الىٓام الٗام الضولي

ًاء في اإلاجخم٘ الضولي ،آلامغة ٞال ًجىػ مسالٟت  ،التي جدمي مهالر ظمُ٘ الضو٫ ألٖا
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غاٝ ٖلحهاؤخ٩امها بىاؾُت  ٞخب٣ى هاٞظة وال ًازغ  ،الخدٟٔ. وختى ولى جدٟٓذ الضو٫ ألَا

ا ال٣اهىهُت ٦ما لى ٧ان الخدٟٔ ٚحر مىظىص ؤنال.  ٖلحها وجيخج آزاَع

 زاهُا: كبىل الخدفظ والاغتراك غلُه

بلى  ،إلاٗاَضاثامً اجٟا٢ُتي ُِٞىا ل٣اهىن  ،20 جُغ٢ذ اإلااصةكبىل الخدفظ: -أ

ال -1ٖلى ؤهه :" ،خُض ظاء في ال٣ٟغة ألاولى مجها ،ٖتراى ٖلُهمؿإلت ٢بى٫ الخدٟٔ والا 

ًدخاط الخدٟٔ الظي ججحٍز اإلاٗاَضة نغاخت بلى ؤي ٢بى٫ الخ٤ مً ٢بل الضو٫ ؤو اإلاىٓماث 

 الضولُت اإلاخٗا٢ضة، ما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى زالٝ طل٪.

ة خحن ًدبحن مً ٧ىن الضو٫ اإلاخٟاويت مدضوصة الٗضص ومً مىيٕى اإلاٗاَض-2

غاٝ قٍغ ؤؾاس ي إلاىا٣ٞت ٧ل مجهم ٖلى  ضٞها ؤن جُب٤ُ اإلاٗاَضة ب٩املها بحن ظمُ٘ ألَا َو

غاٝ".  الالتزام باإلاٗاَضة، ًخُلب الخدٟٔ ٢بى٫ ظمُ٘ ألَا

حن ؤؾاؾُحن َما:  ويٗذ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ قَغ

 ضو٫ ؤو اإلاىٓماث.لخٟاوى ٖلحها بحن ٖضص مدضوص مً الاؤن ج٩ىن اإلاٗاَضة ٢ض ظغي -

غاٝ- غاٝ ،ؤن ج٩ىن هُت ألَا بىاء ٖلى  ،٢ض اججهذ بلى جُب٣ُها بغمتها بحن ظمُ٘ ألَا

ها ؤو الٛغى مجها.   مىيٖى

 ،اإلاىٓمت مؤ ،مُل٤ ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالخدٟٔ الظي جبضًه الضولت ،ٞاإلظمإ َىا

 .1إلاىيٕى اإلاٗاَضة والهضٝ مجها ،ٚحر مسال٠ ممسالٟا ؤ

بإهه: "في الخاالث التي ال جسً٘ لخ٨م  ،جىو ،20الغابٗت مً اإلااصة وظاءث ال٣ٟغة 

 ال٣ٟغاث الؿاب٣ت وما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى زالٝ طل٪ ًغاعى:

ؤن ٢بى٫ صولت مخٗا٢ضة ؤو مىٓمت مخٗا٢ضة لخدٟٔ ناصع مً صولت ؤو مً مىٓمت -ؤ

ا في اإلاٗا َضة في مىاظهت ؤزغي مخٗا٢ضة ًجٗل الضولت ؤو اإلاىٓمت الضولُت اإلاخدٟٓت َٞغ

الضولت ؤو اإلاىٓمت التي ٢بلذ الخدٟٔ ٖىض صزى٫ اإلاٗاَضة خحز الىٟاط بحن الضولت ؤو اإلاىٓمت 

 اإلاخدٟٓت والضولت ؤو اإلاىٓمت التي ٢بلخه.
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ؤن الخهٝغ الظي نضع ًٖ صولت ؤو مىٓمت صولُت مٗبرا ًٖ اعجًائها الالتزام -ب

بمجغص ؤن ج٣بله صولت ؤو مىٓمت جدٟٓا ًهبذ هاٞظا هٟؿه  بمٗاَضة واإلاخًمً الى٢ذ

 مخٗا٢ضة ؤزغي ٖلى ألا٢ل".

الخٔ ٖلى َظٍ ال٣ٟغة هي ٢اٖضة ال٣بى٫ الٟغصي  ،ؤن ال٣اٖضة اإلاُب٣ت َىا ،ٍو

ى هٓام مغن  ،للخدٟٔ ًجٗل الضولت ؤو اإلاىٓمت  ،الظي جبضًه صولت ؤو مىٓمت صولُت، َو

ا في اإلاٗاَضة م مً جدٟٓها. ،الضولُت اإلاخدٟٓت َٞغ ٞةن ٢بى٫ صولت  ،وبالخالي ٖلى الٚغ

ا في اإلاٗاَضة.  ،واخضة ؤو مىٓمت صولُت للخدٟٔ اإلابضي  ٨ًٟي لجٗل الضولت اإلاخدٟٓت َٞغ

غاى ال٣ٟغجحن  20و٢ض ظاءث ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة  وما لم  4و 2بإهه: "أٚل

م جىو اإلاٗاَضة ٖلى زالٝ طل٪ ٌٗخبر الخدٟٔ م٣بىال مً ٢بل صولت ؤو مىٓمت صولُت بطا ل

ا ًٖ اعجًائها الالتزام باإلاٗاَضة  ش حٗبحَر جبض اٖترايا ٖلُه زال٫ ازجي ٖكغ قهغا مً جاٍع

 ؤحهما ؤبٗض".

 : 1وخؿب البٌٗ ٞةن الىو ًٟغ١ بحن مؿإلخحن

ؾىاء  ،اإلاؿإلت ألاولى: بطا ٧اهذ الضولت ٢ض ٖبرث ًٖ عيائها الالتزام باإلاٗاَضة  

ٖلى هو مً ٢بل ؤَغاٝ ؤزغي ٢ض خضر  و٧ان الخدٟٔ ،بإي وؾُلت ؤزغي  مؤ ،بالخهض٤ً

ا الاعجًاء باإلاٗاَضة صون اٖتراى،  ٢بل َظٍ اإلاىاؾبت، ٞةن مغوع ازجى ٖكغ قهغا ٖلى حٗبحَر

 ًمشل ٢بىال يمىُا للخدٟٔ.

ا في اإلاٗاَضة  اإلاؿإلت الشاهُت: بطا ٧ان الخدٟٔ ٢ض نضع ٢بل ؤن جهبذ الضولت َٞغ

ًمشل ٢بىال  ،صون اٖتراى مجها ،ٖلى َظا ؤلاباٙل ،وجم ببالٚها به، ٞةن مغوع ازجى ٖكغ قهغا

يمىُا للخدٟٔ، بال ؤن ال٣بى٫ الًمجي ٚحر مُلىب في خالت وظىص هو ًجحز الخدٟٔ بىو 

ذ.   نٍغ

ؾىاء نضع مً صولت  ،وم٣بىال ابطا ٧ان الخدٟٔ ظاثؼ الاغتراك غلى الخدفظ: -ب

تراى ٖلى الخدٟٔ ؤًًا تراى ٖلى ظاثؼ وم٣بى  ،ؤم مىٓمت صولُت، ٞةن الٖا ٫. والٖا

ًخسظ بظغاءاث ٢ض ال جسخل٠ ٦شحرا م٘ ؤلاظغاءاث التي جخٗل٤ بةنضاع الخدٟٔ.  ،الخدٟٔ

تراى الظي جهضٍع الضولت ؤو اإلاىٓمت الضولُت ًجب ؤن ًهضع ٦خابت حٗبر ُٞه  ،بدُض بن الٖا

ًها للخدٟٔ اإلابضي  مً ٢بل َٝغ آزغ ٖلى خ٨م ؤو ؤ٦ثر مً ؤخ٩ام اإلاٗاَضة. ،ًٖ ٞع
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بحن الُٝغ  ،مً صزى٫ اإلاٗاَضة خحز الىٟاط، ٣٦اٖضة ٖامت، ال ًدى٫  ،تراىوالٖا

ظا ما ههذ ٖلُه ال٣ٟغة الغابٗت  ،الظي نضع ٖىه الخدٟٔ والُٝغ الظي اٖترى ٖلُه، َو

بإن "اٖتراى صولت مخٗا٢ضة ؤو مىٓمت مخٗا٢ضة ٖلى  ،التي ظاء ٞحها ،20)ب( مً اإلااصة 

اَضة بحن الضولت اإلاٗتريت ؤو اإلاىٓمت الضولُت الخدٟٔ ال ًدى٫ صون صزى٫ هٟاط اإلاٗ

اإلاٗتريت وبحن الضولت ؤو اإلاىٓمت الضولُت اإلاخدٟٓت ما لم جبض الضولت ؤو اإلاىٓمت اإلاٗتريت 

 بهٟت ٢اَٗت هُت مٛاًغة".

 زالثا: آلازاس اللاهىهُت للخدفظ

تراى ٖلى  ،مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث 21جىاولذ اإلااصة  ، اثالخدٟٓالٖا

 20و ٩ً19ىن للخدٟٔ الظي ًخم في مىاظهت َٝغ آزغ َب٣ا للمىاص -1بدُض ظاء ٞحها "

 آلازاع الخالُت: 23و

ٌٗض٫ الخدٟٔ باليؿبت للضولت اإلاخدٟٓت ؤو اإلاىٓمت الضولُت اإلاخدٟٓت في ٖال٢تها -ؤ

 م٘ الُٝغ آلازغ ههىم اإلاٗاَضة التي وعص بكإجها الخدٟٔ وفي الخضوص الىاعصة ُٞه.

الخضوص باليؿبت للُٝغ آلازغ في مىاظهت هٟؿها ٗض٫ الخدٟٔ َظٍ الىهىم َو-ب

 الضولت ؤو اإلاىٓمت الضولُت اإلاخدٟٓت.

ال ًترجب ٖلى الخدٟٔ حٗضًل ههىم اإلاٗاَضة باليؿبت لؤلَغاٝ ألازغي ٞحها في -2

 ٖال٢اتهم بًٗهم ببٌٗ.

حٗترى  بطا اٖتريذ صولت ؤو مىٓمت صولُت ٖلى جدٟٔ ناصع ًٖ َٝغ آزغ ولم-3

م٘ طل٪ ٖلى هٟاط اإلاٗاَضة بُجها وبحن اإلاىٓمت اإلاخدٟٓت، ٞةن ههىم اإلاٗاَضة التي وعص 

ٖلحها الخدٟٔ ال حؿغي بحن الضولت ؤو اإلاىٓمت اإلاخدٟٓت وبحن الضولت ؤو اإلاىٓمت اإلاٗتريت في 

 خضوص َظا الخدٟٔ". 

ت، باٖخباع ؤن َى آلازاع ال٣اهىهُت للخدٟٔ ٖلى اإلاٗاَضاث الجماُٖ ،ما حهمىا َىا

ال ًدضر ؤزٍغ ما لم ٣ًبله  ،ٌٗض بمشابت ا٢تراح بالخٗضًل ،الخدٟٔ في اإلاٗاَضاث الشىاثُت

ٞةن الخدٟٔ ٌٗض ظؼءا مً اإلاٗاَضة اإلاٗضلت. ؤما في  ،الُٝغ آلازغ في اإلاٗاَضة، ٞةطا ٢بله

تراى ٖلُه  ٞةهه لم حٗض َىا٥ مٗاَضة ٢اثمت.  ،خالت الٖا
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غاٝ. والبض لظل٪، ٞةهىا ؾِىهب اَخما مىا ٖلى اإلاٗاَضاث الجماُٖت واإلاخٗضصة ألَا

غاٝ ًجٗلها ٚحر  ،مً ؤلاقاعة بلى ؤن الضولت ٖىضما جخدٟٔ ٖلى اإلاٗاَضاث اإلاخٗضصة ألَا

٤ بحن الخدٟٓاث  ،بال ؤهه ،مٗىُت باألخ٩ام ال٣اهىهُت التي جدٟٓذ ٖلحها البض مً الخٍٟغ

 الجاثؼة والخدٟٓاث ٚحر الجاثؼة.

ا اإلاٗاَضة الخدٟٓاث ا-ؤ لجاثؼة: مٗجى الخدٟٓاث الجاثؼة هي الخدٟٓاث التي ججحَز

 نغاخت ؤو يمىا. 

مً ؤي مً  ،والخدٟٔ الظي ججحٍز اإلاٗاَضة نغاخت ال ًدخاط بلى ٢بى٫ الخ٤

ً غاٝ آلازٍغ ما لم جىو اإلاٗاَضة َبٗا ٖلى طل٪ خؿب ما وعص في ، ل٩ي ًدضر ؤزٍغ ،ألَا

مً ٢بل ؤي  ،٦ما ؤهه ال ًسً٘ ألي اٖتراى، ٗاَضاثمً اجٟا٢ُت ُِٞىا للم 20/1اإلااصة 

غاٝ اإلاخٗا٢ضة ٖلى طل٪ مً ٢بل، وطل٪  ،٢ض اج٣ٟذ نغاخت ،َٝغ في اإلاٗاَضة، ألن ألَا

 .1بالىو ٖلى ظىاٍػ في اإلاٗاَضة

بُان ًٖ خ٨م الخدٟٓاث التي ٢ض جغص ٖلحها، وجبحن مً  ،وبطا لم ًغص في الاجٟا٢ُت

غيها ،ويذ ٖلى ببغامهاالٗضص اإلادضوص للضو٫ التي جٟا ها ٚو ان ٧اٞت  ،ومً مىيٖى بإن ؾٍغ

 ،ؤخ٩ام اإلاٗاَضة بحن ؤَغاٞها قٍغ ؤؾاس ي العجًاء ٧ل َٝغ مً ؤَغاٞها الالتزام بإخ٩امها

 ًدخاط بلى ٢بى٫ ٧اٞت ؤَغاٞها. ،ٞةن الخدٟٔ الىاعص ٖلحها

 الخدٟٓاث ٚحر الجاثؼة: ٣ًهض بالخدٟٓاث ٚحر الجاثؼة جل٪ الخدٟٓاث التي-ب

ا الاجٟا٢ُت  نغاخت ؤو يمىا. ،جدَٓغ

 سابػا: سحب الخدفظ

مً اجٟا٢ُت  22بن بًضإ الخدٟٔ وسخبه زاي٘ إلعاصة الضولت. و٢ض ظاءث اإلااصة 

ما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى ٚحر طل٪ ٞةهه ًجىػ -(1جىو ٖلى ؤهه ") ،ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث

ياء الضولت التي ٧اهذ ٢ض سخب الخدٟٔ في ؤي و٢ذ ٧ان، وال ٌكتٍر إلجمام السخب ع 

 ٢بلذ الخدٟٔ.

تراى ٖلى الخدٟٔ في ؤي -(2) ما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى ٚحر طل٪ ًجىػ سخب الٖا

 و٢ذ.
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ما لم جىو اإلاٗاَضة ٖلى ٚحر طل٪ ؤو ًخ٤ٟ ٖلى خ٨م مٗحن، ٞةن سخب الخدٟٔ -3)

 بظل٪؛ ال ًيخج ؤزٍغ باليؿبت لضولت مخٗا٢ضة ؤزغي بال ٖىضما جخل٣ى َظٍ الضولت ببالٚا

تراى ٖلى الخدٟٔ ال ًيخج ؤزٍغ بال ٖىضما جخل٣ى الضولت  ٦ظل٪ ٞةن سخب الٖا

 اإلاخدٟٓت ببالٚا بظل٪".

ومً ؤمشلت طل٪، سخب ٞغوؿا للخدٟٔ اإلاخٗل٤ باالجٟا٢ُت الضولُت بالخ٣ى١ 

م ؤن ٞغوؿا ٧اهذ ٢ض جدٟٓذ ٖلى جل٪ الاجٟا٢ُت ٧ي حؿدشجي بٌٗ  الؿُاؾُت للمغؤة، ٚع

ا مً جُب٤ُ جل٪ الاجٟا٢ُت بؿبب حٗاعيها م٘ ؤٖغاٝ وج٣الُض ألا٢الُم التي  ٧اهذ حؿخٗمَغ

 .  1جل٪ ألا٢الُم. و٧ان الؿبب مً سخب الخدٟٔ َى اؾخ٣ال٫ جل٪ ألا٢الُم
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 اإلاىلب الثالث

 جىبُم اجفاكُاث خلىق الاوعان ًغمذي ئغاكت الخدفظ 

ا في َظا ألامغ، بدُض بن جسخل٠ ُٞما بُجه ،باٖخباع ؤن اجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿان

ال ججحز الخدٟٔ ٖلى  ،َىا٥ اجٟا٢ُاث ججحز الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩امها، واجٟا٢ُاث ؤزغي 

ؤخ٩امها. ٦ما جىظض اجٟا٢ُاث ٢ض ؾ٨خذ ًٖ مؿإلت الخدٟٔ )الٟٕغ ألاو٫(. ل٨ً ؤال ٌٗخبر 

زحرة؟ الخدٟٔ اهخ٣انا وج٩ُ٨ٟا لالجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان ختى ولى ؤظاػجه َظٍ ألا 

َى خماًت خ٣ى١ الاوؿان )الٟٕغ الشاوي(. ل٨ً  ،اؾدىاصا بلى ؤن الٛاًت مً َظٍ الاجٟا٢ُاث

ؤال ًد٤ للضو٫ وي٘ جدٟٓاث ٖلى خ٨م ؤو ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١  ،باإلا٣ابل

وؤٖغاٞها وج٣الُضَا التي جىاعزتها ٖبر ؤظُا٫ مً ؤظل  ،خماًت لخهىنُتها الضًيُت ،الاوؿان

 نلت لها؟ )الٟٕغ الشالض(.  تخ٩ام وؤٖغاٝ وج٣الُض ال جمذ بإًأل  الخًٕى

 الفشع ألاول   

 هاأخيام لىمىكف اجفاكُاث خلىق الاوعان مً معألت الخدفظ غ    

بلى مؿإلت الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩امها،  ،ؤقاعث بٌٗ اجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿان نغاخت

جٟا٢ُاث بٌٗ الاخٓغث  ،ابلل٨ً في اإلا٣، )ؤوال( في ههىم واضخت ،وؤباخذ َظا ؤلاظغاء

 . )زاهُا( ؾ٨خذ اجٟا٢ُاث ؤزغي ًٖ َظٍ اإلاؿإلتو  ،مؿإلت الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩امها ،نغاخت

  أوال: الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعان التي جبُذ الخدفظ غلى أخيامها

 الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩امها. ،ؤظاػث بٌٗ الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان نغاخت

: وعص في الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ وسوبُت لحلىق الاوعانالاجفاكُت ألا -أ

بدُض ظاء  ،مجها، خ٤ الضو٫ في الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩امها 57في اإلااصة  ،1950ٗام لالاوؿان 

ًجىػ ل٩ل صولت ٖىض جى٢ُ٘ َظٍ اإلاٗاَضة، ؤو ٖىض بًضإ وزاث٤ الخهض٤ً ٖلحها، ؤن -1ٞحها "

بال٣ضع الظي ال ًهبذ مٗه ؤي ٢اهىن هاٞظ  جبضي جدٟٓا بكإن ؤي خ٨م زام في اإلاٗاَضة

في ب٢لُمها مسالٟا لهظا الخ٨م، ولً ٌؿمذ بالخدٟٓاث طاث الُاب٘ الٗام في ْل َظٍ 

 اإلاٗاَضة.

ًجب ؤن ًخًمً ؤي جدٟٔ ًخم ببضاٍئ َب٣ا لهظٍ اإلااصة بُاها مىظؼا ًٖ ال٣اهىن -2

 اإلاٗجي".
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مً ٢بل  ة،ٟخىي الهاصع مً زال٫ الىو آلاحي، ًدبحن بإن الىٌ ٢ض ؤٖض ٢بل ال

غى  مد٨مت الٗض٫ الضولُت التي خٓغث الخدٟٔ ٖلى ألاخ٩ام التي حٗاعى َضٝ ٚو

خطر َظا مً زال٫ َظٍ الجملت "ًجىػ ل٩ل صولت ... ؤن جبضي جدٟٓا بكإن  الاجٟا٢ُت، ٍو

 ؤي خ٨م زام في اإلاٗاَضة". 

ضولُت مً الاجٟا٢ُت ال 51ههذ اإلااصة  الاجفاكُت الذولُت لحلىق الىفل:-ب

ًخل٣ى ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة هو الخدٟٓاث التي جبضحها -1ٖلى ؤهه " ،لخ٣ى١ الُٟل

٣ىم بخٗمُمها ٖلى ظمُ٘ الضو٫.  الضو٫ و٢ذ الخهض٤ً ؤو الاهًمام، ٍو

غيها.-2  ال ًجىػ ببضاء ؤي جدٟٔ ٩ًىن مىاُٞا لهضٝ الاجٟا٢ُت ٚو

اإلاٗجى بلى ألامحن الٗام ًجىػ سخب الخدٟٓاث في ؤي و٢ذ بخىظُه بقٗاع بهظا -3

هبذ َظا ؤلاقٗاع هاٞظ اإلاٟٗى٫  لؤلمم اإلاخدضة، الظي ٣ًىم ٖىضثظ بةباٙل ظمُ٘ الضو٫ به. ٍو

ش جل٣ُه مً ٢بل ألامحن الٗام".  اٖخباعا مً جاٍع

 مً الاجٟا٢ُت ٖلى ؤهه: 28ههذ اإلااصة : الاجفاكُت الذولُت إلاىاَمت الخػزًب-ج

و الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت ؤو الاهًمام بلحها، ؤن ًم٨ً ألي صولت و٢ذ الخى٢ُ٘ ؤ-1"

 .20حٗلً ؤجها ال حٗتٝر بازخهام اللجىت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

٣ا لل٣ٟغة -2 مً اإلااصة ؤن حسخب  1ًم٨ً ألي صولت َٝغ ج٩ىن ٢ض ؤبضث جدٟٓا ٞو

 َظا الخدٟٓـ، في ؤي و٢ذ حكاء، بةعؾا٫ بزُاع بلى ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة".

لخ٤ في الخدٟٔ َىا وعص بسهىم ازخهام اللجىت اإلاسخهت بمىاًَت وا

حٍر مً يغوب اإلاٗاملت الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت.   الخٗظًب ٚو

 زاهُا: الاجفاكُاث الذولُت لحلىق الاوعان التي ظىخذ غً الخدفظ

ى ما  لم جخُغ١ بٌٗ مٗاَضاث خ٣ى١ الاوؿان بلى مؿإلت الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩امها، َو

 ًظَبىن ًمُىا وقماال في َظٍ اإلاؿإلت.  ظٗل ال٣ٟهاء

ومً ؤَم اإلاٗاَضاث التي لم جظ٦غ الخدٟٔ في ههىنها مٗاَضة مى٘ ؤلاباصة 

، والٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 1948الجماُٖت واإلاٗا٢بت ٖلحها ٖام 

إلالخ٤ بالٗهض ، والبروجى٧ى٫ الازخُاعي ا1966الش٣اُٞت والخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖام 
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مت الخمُحز الٗىهغي  الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، واإلاٗاَضة الضولُت ل٣م٘ ظٍغ

 واإلاٗا٢بت ٖلحها. 

ىا البض ؤن هٟغ١ بحن خالت الؿ٩ىث ًٖ الخدٟٔ والخلى٫ اإلا٣ترخت لظل٪.  َو

 :الخدفظئبذاء خالت ظىىث الاجفاكُت الذولُت لحلىق الاوعان غً -أ

٢ا٫ بإن ٖضم ط٦غ الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان هها ًبُذ َىا٥ مً ال٣ٟهاء مً 

غاٝ ألازغي  ،الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩امها مشل ما  ،ٌٗجي ؤن الخدٟٔ مدٓىع، ما لم ج٣بله ألَا

ت ٖام  ،طَبذ بلُه مد٨مت الٗض٫ الضولُت في ٞخىاَا خى٫ مٗاَضة خٓغ ؤلاباصة البكٍغ

ى اإلاى٠٢ طاجه1948 في حٗل٣ُها الٗام ٖام  ،ُت بد٣ى١ الاوؿانالظي جبيخه اللجىت اإلاٗى ،. َو

بإهه في خالت الؿ٩ىث ًٖ ط٦غ الخدٟٔ في مٗاَضة صولُت لخماًت  ،ثؤقاع ٖىضما  ،1994

ال ٌٗجي ظىاػ ٢بى٫ ؤي جدٟٔ. وؤعظٗذ مؿإلت ببضاء الخدٟٓاث ٖلى ٞ ،خ٣ى١ الاوؿان

إلالخ٤ بالٗهض بلى ا ،والبروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫  ،الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

، بدُض ج٣ط ي َظٍ ألازحرة بإن 1969ٖام  مً مٗاَضة ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث 19/3اإلااصة 

الضو٫ ًجىػ لها ببضاء جدٟٓاث بطا ٧اهذ اإلاٗاَضة ال جدٓغ طل٪، ؤو بطا ٧ان الخدٟٔ ًىضعط 

ُت ؤن ال ٩ًىن الخدٟٔ اإلابض  ًخٗاعى م٘ ٚاًت ،يفي ٞئت الخدٟٓاث اإلاؿمىح بها، قٍغ

غيها  . 1اإلاٗاَضة ٚو

في خالت  :ئبذاء الخدفظالحلىل اإلالترخت في خالت ظىىث الاجفاكُت غً -ب

ؤو ٖضم ظىاػ الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩امها، َىا٥ مً  ،ؾ٩ىث الاجٟا٢ُت ًٖ ط٦غ ظىاػ الخدٟٔ

٦ما َى الكإن باليؿبت الجٟا٢ُت مى٘  ،بٗغى اإلاؿإلت ٖلى مد٨مت الٗض٫ الضولُت ٣ً2ترح

 ، والتي ٞهلذ ٞحها اإلاد٨مت ٞحها و٢ض ٦ىا بِىا طل٪ ؾاب٣ا. 1948غي لٗام بباصة الجيـ البك

٢ض حؿخضع٥ مؿإلت الخدٟٔ في مٗاَضة الخ٣ت، بطا ٖالجذ  ،وفي بٌٗ الخاالث

مىيٕى له نلت باإلاٗاَضة ألاولى، ٞخظ٦غ ُٞه مؿإلت الخدٟٔ، مشلما خهل م٘ اجٟا٢ُت 

خ٩امها ؤالتي لم حكغ في  1968هُت لٗام ج٣اصم ظغاثم الخغب والجغاثم اإلاغج٨بت يض الاوؿا

ول٨ً جم اؾخضعا٥ طل٪ في مٗاَضة عوما اإلاخٗل٣ت  ا،وال خٓغ  ابلى مؿإلت الخدٟٔ ال ظىاػ 

مً هٓامها بإهه "ال  120بدُض ههذ في اإلااصة  1998بةوكاء اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لٗام 
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٣ِ الجغاثم التي جضزل في ًجىػ ببضاء جدٟٓاث ٖلى َظا الىٓام ألاؾاس ي"، وبإهه "ال حؿ

 .   1ازخهام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت بالخ٣اصم"

 الفشع الثاوي

 جىبُم اجفاكُاث خلىق الاوعان ًالخدفظ غائم غ

ال جيص ئ التزاماث بحن الضو٫  ،ؤن الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان ،مً اإلاٗلىم

اًاَا  ،ٞغاصججاٍ ألا  ،بًٗها ببٌٗ، بل جيص ئ التزاماث ٖلى ٖاج٤ الضو٫  ؾىاء ٧اهىا مً ٖع

اًا صو٫ ؤزغي. لظل٪، ٞةن الخدٟٔ ٖلى مشل َظٍ الاجٟا٢ُاث ٤ٌُٗ ال٣اض ي  ،ؤم مً ٖع

جي مً جُب٤ُ ؤخ٩امها و٢ض   ٌؿبب ؤيغاعا باألٞغاص مدل الخماًت.الَى

ؾُُٗل ٞٗالُت َظٍ  ،ؤن الخدٟٔ ٖلى اجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿان ،ومما ال ق٪ ُٞه

٣لل مً  ،الاجٟا٢ُاث ً ٖاإلاُت خ٣ى١ الاوؿانٍو َغ ا لؤلٞغاص، ٍو حَر  ،صعظت الخماًت اإلاغظى جٞى

بطا  ،٢ض ج٩ىن في ؤٚلبها ال ٢ُمت لها؛ لظل٪ ،جدذ مبرعاث وحجج ،بلى ؤَىاء وهؼواث الخ٩ام

هي خ٣ى١ في ؤٚلبها خ٣ى١ طاث ، في الباب ألاو٫ طل٪ ٦ما عؤًىا ، وؿان٧اهذ خ٣ى١ الا

ُت ال لُيكئها، ٞةن الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩ام  ،ٖجها ًإحي ال٣اهىن ل٨ُك٠ ،َبُٗت مىيٖى

الظي ٌٗخبر ؾُاط  ،ؾُظَب مً َابٗها اإلاىيىعي ،الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان

 الخماًت الٗاإلاُت لخ٣ى١ الاوؿان.

ٖلى جبُان ؤَم مُٗاع  ،1951و٢ض خغنذ مد٨مت الٗض٫ الضولُت في ٞخىاَا ٖام 

ى مُٗاع إلباخت مضي ٢ابلُت اجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿان ٖضم حٗاعى  ،للخدٟٔ ؤم ال، َو

غى الاجٟا٢ُت ٧ان  ،الخدٟٔ غيها، ٞةطا حٗاعى م٘ َضٝ ٚو م٘ َضٝ الاجٟا٢ُت ٚو

 الخدٟٔ اإلابضي ال ٢ُمت له، ختى وبن جمؿ٨ذ به الضولت اإلاخدٟٓت. 

بإن الخدٟٓاث التي  ،24في حٗل٣ُها ع٢م  ،و٢ض ط٦غث اللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ الاوؿان

غيه. وبىاء ٖلى طل٪، ال ًجىػ للضولت  ،ال٣ُُٗتجسل بال٣ىاٖض  ال جخ٤ٟ م٘ ٚاًت الٗهض ٚو

ؤن جدخٟٔ بد٤ مماعؾت الغ١ ؤو الخٗظًب ؤو بزًإ ألاشخام إلاٗاملت ٢اؾُت ؤو ال 

م بك٩ل حٗؿٟي ؤو  بوؿاهُت ؤو مهُىت ؤو خغماجهم مً الخُاة حٗؿٟا، ؤو اٖخ٣الهم واخخجاَػ

ت ال٨ٟغ والىظضان وال ضًً، ؤو اٞتراى ؤن الصخو مظهب ما لم ًشبذ خغماجهم مً خٍغ

خباعاث  ٟا٫، ؤو الؿماح بالضٖىة بلى ال٨غاَُت اٖل بغاءجه، ؤو بٖضام اليؿاء الخىامل ؤو ألَا
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ت ؤو صًيُت، ؤو به٩اع خ٤ ألاشخام الظًً بلٛىا ؾً الؼواط في ؤن ًتزوظىا،  ٢ىمُت ؤو ٖىهٍغ

ها ؤو مماعؾت قٗاثغ صًجها ؤو اؾخسضام ؤو به٩اع خ٤ ألا٢لُاث في الخمخ٘ بش٣اٞتها الخانت ب

 .1لٛتها

ا  الوعٚم ؤن اللجىت ٖىض ط٦َغ ا ٖلى ؾبُل  ،لخ٣ى١ التي ال ًجىػ خَٓغ لم جظ٦َغ

بل ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، بال ؤن الخ٣ى١ التي ال ًجىػ للضو٫ الخدٟٔ ٖلحها ٖضًضة،  ،الخهغ

َى مدل الٛاًت  ،لُهوما ال ًجىػ الخدٟٔ ٖ ،واإلاُٗاع الٟانل بحن ما ًجىػ الخدٟٔ ٖلُه

ضم حٗاعى الخدٟٔ م٘ ال٣ىاٖض ٢ُُٗت.  ،والٛغى مً الاجٟا٢ُت  ٖو

، وألاؾاؽ الظي جىُل٤ اإلاُٗاع اإلاغن لم جخ٤ٟ الضو٫ ٖلى َظا إلااطا  ،ل٨ً في الخ٣ُ٣ت

غى الاجٟا٢ُت؟ لخدضًض  ،مىه  ألاخ٩ام التي ال جخٗاعى م٘ َضٝ ٚو

ألمغ الؿهل، ألهه ال مد٨مت الٗض٫ َظا الؿاا٫ لِـ با ًؤلاظابت ٖؤن  ،في الىا٢٘

 ،٢ض خضصث َظا اإلاُٗاع ،خى٫ مى٘ بباصة الجيـ البكغي  ،1951في ٞخىاَا لٗام  ،الضولُت

وال اللجىت اإلاٗىُت  ،٢ض خضصث َظا اإلاُٗاع ،1969وال اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام 

٢ض خضصث َظا  ،ؤًًا ،تالخابٗت للٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُ ،بد٣ى١ الاوؿان

اإلاُٗاع. وختى الخ٣ى١ التي ال ًجىػ للضو٫ الخدٟٔ ٖلحها اإلاظ٧ىعة مً ٢بل َظٍ اللجىت 

 ولِـ ٖلى ؾبُل الخهغ.  ،ط٦غث ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

 ،خى٫ اإلا٣هىص بمىيٕى اإلاٗاَضة والٛغى مجها ا٦بحر  اؤن زمت زالٞ ،والجضًغ بالظ٦غ

بهٟت ٖامت، ومً خُض الٟغ١ بحن مىيٕى  ،مً خُض اإلاٗجى ؤلاظمالي لهظا اإلاهُلر

غيها  ،مشال ؾِشحر بق٩االث ٖضة، مجها ،بهٟت زانت، ألن ب٣اء ٚمىى اإلاٗجى ،اإلاٗاَضة ٚو

ت ٦بحرة مً الضو٫ ؤلاؾالمُت ٖلى ٖضة ؤخ٩ام مً  ،جل٪ الخدٟٓاث التي ؤبضتها مجمٖى

ي اٖخبرث مً ٢بل ، والت1979ٗام ل ،اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز يض اإلاغؤة

غيها ،بإجها جدٟٓاث ٚحر ظاثؼة ،صو٫ ٚغبُت   !وجدىافى م٘ مىيٕى اإلاٗاَضة ٚو

وطل٪ بجٗل  ،خاولذ اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩ا٫ اإلاُغوح

تراى والضولت ؤو الضو٫  ،ًىدهغ ٣ِٞ بحن الضولت ؤو الضو٫ ناخبت الخدٟٔ ،ؤزغ الٖا

تراى، بٌٛ تراى مً ٖضمه ناخبت الٖا  . 2الىٓغ ًٖ صخت الٖا
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تراى، في َظٍ الخالت، ؤمامها زُاعان. ألاو٫، بما ؤن حٗخبر  ٞالضولت ناخبت الٖا

اإلاٗاَضة ٚحر هاٞظة بُجها وبحن الضولت ؤو الضو٫ ناخبت الخدٟٔ. والشاوي، ؤن حٗخبر الاجٟا٢ُت 

ت اإلاٟٗى٫ بُجهما  .1باؾخصىاء الىو ؤو الىهىم اإلاخدٟٔ ٖلحها ،ؾاٍع

٦ما ًم٨ً ؤن وؿخض٫ ؤًًا بٟخىي مد٨مت الٗض٫ الضولُت في مؿإلت مك٩لت 

ن مً بالتي جد٨م الٗال٢اث الخٗاَضًت، بدُض ٢الذ " ،الخدٟٓاث في هُا١ ال٣ىاٖض

ال٣ىاٖض اإلاؿخ٣غة ظُضا ؤن الضو٫ في ٖال٢تها ال ًم٨ً ؤن جلتزم بضون عياَا وبالخالي ال ًم٨ً 

ؤي صولت بضون مىا٣ٞتها ٖلُه، وؤًًا مً اإلاباصت ؤن ًدضر الخدٟٔ ؤزٍغ في مىاظهت 

غاٝ هي خهُلت اجٟا١ ٖلى ههىنها ٣ٌٗض  اإلاٗتٝر بها ٖمىما ؤن اإلاٗاَضاث اإلاخٗضصة ألَا

غاٝ اإلاخٗا٢ضة الخ٤ في ؤن ًٟؿض ؤو ًبُل ت وبالخالي ٞلِـ ألخض مً ألَا ٤  بدٍغ ًٖ ٍَغ

 .2ت"ٚغى وؾبب الاجٟا٢ُ، ٢غاعاث مً ظاهب واخض ؤو اجٟا٢اث زانت

ت  ت ج٩امل اإلاٗاَضة ٦ما ؤ٢غث جل٪ الىٍٓغ لخ٠ًُ ؤًًا ب"ؤن َظا اإلابضؤ قبُه بىٍٓغ

غاٝ  التي في ٨ٞغتها الخ٣لُضًت اٞتريذ ؤن الخدٟٔ ال ٩ًىن مكغوٖا ما لم ٣ًبله ٧ل ألَا

 . 3اإلاخٗا٢ضة بضون اؾخصىاء، وهي ٨ٞغة صخُدت بطا ما ج٣غع طل٪ ؤزىاء اإلاٟاوياث"

غيها ،في صلُل اإلاماعؾت ،ضوليوطَبذ لجىت ال٣اهىن ال  ،بلى ؤن مىيٕى اإلاٗاَضة ٚو

ال ؾُما ٖىىان  ،في الؿُا١ الظي وعصث ُٞه ،م٘ مغاٖاة اإلاهُلخاث ،ًدضص بدؿً هُت

ت ،وصًباظتها ،اإلاٗاَضة ما٫ الخدًحًر والٓغوٝ التي ٣ٖضث في ْلها  ،م٘ ظىاػ الاؾخٗاهت باأٖل

 .4٪ مىاؾبامتى ٧ان طل ،و٦ظل٪ اإلاماعؾت الالخ٣ت لؤلَغاٝ

ألهه ما مً ؾبُل  ؛الخ٣ُض بمبضؤ خؿً الىُت ،ٗلى الضو٫ اإلاخدٟٓت واإلاٗتريتٞ ،بطن

غ مبضؤ خؿً الىُت،  ،إلبغام اجٟا٢ُاث صولُت في مجاالتها اإلاسخلٟت ،آزغ بال والبض مً جٞى

 ٖىض جُب٣ُها.  مٖىض ببضاء جدٟٓاث ججاٍ ؤخ٩امها ؤ مؤ ،ؾىاء ٖىض الالتزام بها
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 الفشع الثالث

 الخدفظ ًدمي خلىق الاوعان

الهضٝ مىه َى خماًت  ،بطا ٧ان خٓغ الخدٟٔ في الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان

ها لؤلَىاء الؿُاؾُت ،خ٣ى١ الاوؿان ضم زًٖى في هٓغ البٌٗ،  ،ومبرعاث ال ؾىض لها ،ٖو

 
ّ

 واعصة في اجٟا٢ُت خ٣ى١  ،٢ض ٌٗض الخدٟٔ ٖلى خ٨م ؤو ٖضة ؤخ٩ام ، ؤهه في اإلا٣ابلبال

َى الخل ألامشل وألاؾلم لخماًت خ٣ى١ الاوؿان في  ،ؤو صو٫ ٖضًضة ،مً ٢بل صولت ،الاوؿان

 .1هٓغ البٌٗ آلازغ

ت التي جُغح هٟؿها ٍغ هي َل ًد٤ للكٗىب والضو٫ خماًت  ،ألن ألاؾئلت الجَى

ا ؤم ال؟ ؤلم ًىو ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١  حَر زهىنُتها الضًيُت والش٣اُٞت والىظضاهُت ٚو

والخ٤ في  ،والخ٤ في الخهىنُت ،ٖلى الخ٤ في اإلاٗخ٣ض ،في الٗضًض مً ؤخ٩امه ،نالاوؿا

تراى ٖلى الخدٟٔ ،الخٗبحر ٗض الٖا ٌُ  ،حٗاعيا م٘ خ٤ الكٗىب في زهىنُتها ،ؤم ال؟ ؤال 

غ مهحرحها اإلاىهىم ٖلُه في ؤٚلب الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١  ،وخ٤ الكٗىب في ج٣ٍغ

الظي ًىظب  ،ق٨ال مً ؤق٩ا٫ خماًت خ٣ى١ الاوؿانٌٗض  ،الاوؿان؟ زم ؤلِـ الخدٟٔ

ٗمله
ُ
 متى عؤث بإن خ٨ما ؤو ؤخ٩اما مُٗىت جخٗاعى م٘ َظٍ الخماًت؟ ،ٖلى الضو٫ ؤن ح

بل  ،ًُغخها ال٨شحر مً اإلاسخهحن ،٘ الؿاٖتايَُظٍ ألاؾئلت في الخ٣ُ٣ت هي مى  

ت، ؤو مؿإلت لم حٗض مؿإلت مدلُ ،ألن مؿإلت خ٣ى١ الاوؿان، وختى مً ٚحر اإلاسخهحن

ت  اإلاُت تهم اإلاجمٖى ؾُاؾُت جسو الؿُاؾُحن ٣ِٞ، بل ؤنبدذ مؿإلت ؤؾاؾُت ٖو

ا .  حَر ت بازخالٝ اهخماءاتها وظيؿُتها وصًاهتها وز٣اٞتها ٚو  البكٍغ

ى ٖضم اإلابالٛت في  ،امهم ئاالبض ؤن ها٦ض قِ ،َظٍ ألاؾئلت و٢بل ؤن هجُب ًٖ ؤال َو

ؤزبذ ؤن ٖضص الخدٟٓاث لِـ  ،الٗمل الضوليج٣ُُم الخدٟٓاث بك٩ل ؾلبي، بدُض بن 

ىت مً اإلاٗاَضاث اإلا٣ٗىصة بحن ٖامي  ُّ  1919بالدجم الظي ٌٗخ٣ضٍ البٌٗ، ٞمً بحن ٖ

( مجها، ؤي ما 172لم جخدٟٔ الضو٫ ؾىي ٖلى ) ،( مٗاَضة1164ونل ٖضصَا بلى ) ،1971و

                                                           
قانوف الدكرل كالتشريع اعبزائرم، دار األمل، راجع يف ىذا اؼبعٌت مؤل  أعمر حيياكم، اؼبساكاة يف اغبقوؽ بُت الرجل كاؼبرأة يف ال- 1

 . 2010 تيز كزك.
زكرياء ربيع، تومي صباؿ، اغبقوؽ الزكجية بُت عاؼبية حقوؽ اإلنساف كخصوصية اهجمتمعات، ؾبلة األحباث القانونية كالسياسية، -   

 كما بعدىا. 140، جامعة د. موالم الطاىر، سعيدة، ص 2016دكرية علمية ؿبكمة، العدد السادس، جواف 
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( 61ؤن ) لم جهُدب بإي جدٟٓاث، ٦ما جبحن ٣ٞ992ِ، وبمٗجى آزغ ٞةن  % 20وؿبخه 

 . 1مٗاَضة ٣ِٞ مجها ٢ض ٧ان مدل ؤ٦ثر مً زالر جدٟٓاث

زانت ، ٖضص اإلاٗاَضاث ٢ض ػاص ٦شحرا ،بلى ٚاًت ًىمىا ،1971صخُذ ؤهه مً ؾىت 

ضص الخدٟٓاث ٖلحها ؤًًا ػاص، بال ؤن َظا ألامغ َبُعي ، جل٪ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الاوؿان ٖو

غاٝ ،والخ٣الُض ،وألاصًان ،في ْل وظىص جباًىاث في الش٣اٞاث ،ظضا ا.      ،وألٖا حَر  ٚو

ذ بها ٖالُا ،زم بن الخ٣ُ٣ت التي البض مً ٢ىلها ؤن الخدٟٔ ٢ض ٌٗض خماًت  ،والخهٍغ

اإلا٨غؾت في الاجٟا٢ُاث الضولُت؛ ٞاله٩ى٥ الضولُت ٖلى ازخالٝ  ،لخ٣ى١ الاوؿان هٟؿها

لخهىنُت والخ٤ في والخ٤ في ا ،٢ض ٦غؾذ الخ٤ في اإلاٗخ٣ض ،و٢ُمتها ،وؤهىاٖها ،مؿمُاتها

الظي  ،وببضاء آلاعاء ؾىاء لؤلٞغاص ؤم للجماٖاث، ٠ُ٨ٞ بطن ًدٓغ الخدٟٔ ،الخٗبحر

التي الضولُت هٟؿها ًخٗاعى م٘ َظٍ الخ٣ى١، ؤال ًدىا٢ٌ َظا م٘ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت 

 جىٓمه؟

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان 18ٞةطا هٓغها بلى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ٖلى ؤهه  ،مً ؤلٖا

ت حُٛحر صًاهخه  كمل َظا الخ٤ خٍغ ت الخ٨ٟحر والًمحر والضًً، َو "ل٩ل شخو الخ٤ في خٍغ

غاب ٖجهما بالخٗلُم واإلاماعؾت وب٢امت الكٗاثغ ومغاٖاتها ؾىاء ؤ٧اهذ  ت ؤلٖا ؤو ٣ُٖضجه، وخٍغ

 ؾغا ؤم م٘ الجماٖت". 

-1هه "مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى ؤ ،18وما ههذ ٖلُه اإلااصة 

خه في الاهخماء بلى  كمل َظا الخ٤ خٍغ ت ال٨ٟغ والًمحر والضًاهت. َو ل٩ل ٞغص الخ٤ في خٍغ

ً بك٩ل ٖلجي ؤو ٚحر ٖلجي،  اخض ألاصًان ؤو ال٣ٗاثض بازخُاٍع وفي ؤن ٌٗبر، مىٟغصا ؤو م٘ آزٍغ

٤ الٗباصة ؤو الخ٣ُض ؤو اإلاماعؾت ؤو الخٗلُم  . ًٖ صًاهخه ؤو ٣ُٖضجه ؾىاء ٧ان طل٪ ًٖ ٍَغ

خه في الاهخماء بلى ؤخض ألاصًان ؤو -2 ال ًجىػ بزًإ ؤخض إل٦غاٍ مً قإهه ؤن ٌُٗل خٍغ

ا.   ال٣ٗاثض التي ًسخاَع

ت الٟغص في الخٗبحر ًٖ صًاهخه ؤو مٗخ٣ضاجه ٣ِٞ لل٣ُىص اإلاىهىم ٖلحها في -3 جسً٘ خٍغ

و ألازال١ ؤو ال٣اهىن والتي حؿخىظبها الؿالمت الٗامت ؤو الىٓام الٗام ؤو الصخت الٗامت ؤ

اتهم ألاؾاؾُت. ً وخٍغ  خ٣ى١ آلازٍغ

                                                           
 .235ؿبمد يوس  علواف، القانوف الدكرل العاـ، اؼبقدمة كاؼبصادر، مرجع سابق، ص - 1
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غاٝ في الٗهض الخالي باخترام آلاباء وألامهاث وألاونُاء ال٣اهىهُحن، ٖىض -4 جخٗهض الضو٫ ألَا

 بم٩اهُت جُب٤ُ طل٪ في جإمحن الخٗلُم الضًجي ؤو ألازالقي جمكُا م٘ مٗخ٣ضاتهم الخانت". 

٤ بحن َظٍ ألاخ٩ام في حٗل٤ُ للجىت اإلاٗىُت بال٣ًاء ٖلى  مشال وما ظاء ،٠ُ٨ٞ هٞى

ٖلى بٌٗ بىىصَا، ب٣ىلها "جدض اللجىت  ،بسهىم جدٟٓاث الجؼاثغ ،الخمُحز يض اإلاغؤة

الضولت الُٝغ ٖلى يمان جىُٟظ الاجٟا٢ُت ٧امال وجىص ي، لهظٍ الٛاًت، بإن جًُل٘ الضولت 

ُٗت، الؾُما جل٪  اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن الُٝغ بما ًلي: ... )ب( ؤن حؿّغٕ ؤلانالخاث الدكَغ

مً  16واإلااصة  15مً اإلااصة  4وال٣ٟغة  2ألاؾغة، لُدؿجى لها سخب جدٟٓاتها ٖلى اإلااصة 

 الاجٟا٢ُت في ْٝغ ػمً مدضص".

التي  ،ٞةن الجؼاثغ ًخٗحن ٖلحها سخب جدٟٓاتها ،الظي ؤوعصهاٍ ،بدؿب َظا الخٗل٤ُ

ظٍ ألاخ٩ام م٘ زهىنُتها ختى ولى حٗاعيذ َ ،ؤوعصتها ٖىض جهض٣ًها ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت

 الضًيُت؟

ؤال ٌٗض َظا اهتها٧ا لخ٣ى١ الاوؿان ألمت بإ٦ملها. ؤال ًخٗاعى َظا م٘ ال٨شحر مً 

ت ال٨ٟغ والضًً واإلاٗخ٣ض للٟغص في الاجٟا٢ُاث  ،هٟؿهاألاخ٩ام  التي جىو ٖلى خماًت خٍغ

 بإ٦ملها؟، ٠ُ٨ٞ بطا ٧ان َظا الضًً واإلاٗخ٣ض جضًً به ؤمت لخ٣ى١ ؤلاوؿانالضولُت 

زم الؿاا٫ آلازغ الظي ًُغح هٟؿه، َل ٖلى ألامم والكٗىب اإلاىظىصة في َظا 

ؤن جخجغص مً ٧ل زهىنُتها وصًاهتها وج٣الُضَا وجدب٘ ز٣اٞت واخضة وصًىا واخضا؟  ،الٗالم

في البكغ والخُىان والىباث و٧ل ش يء زل٣ه هللا ؾبداهه  ،ؤلِـ الازخالٝ ؾىت ٧ىهُت

 وحٗالى؟ 

لخدٟٔ ٖلى خ٨م ؤو ؤ٦ثر مً ؤخ٩ام اجٟا٢ُت صولُت َى اإن ببضاء الضو٫ لظل٪، هغي ب

ى ما ؤ٦ضجه اإلااصة  مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث  19ؤمغ ٢اهىوي ومى٣ُي وؤزالقي، َو

ٖلى خ٤ ببضاء الضولت للخدٟٔ ٖلى ؤي مٗاَضة صولُت بىهها ٖلى ؤهه "للضولت،  1969ٖام 

ا ؤو الاهًمام بلحها، ؤن جبضي لضي جى٢ُ٘ مٗاَضة ؤو الخهض٤ً ٖ لحها ؤو ٢بىلها ؤو ب٢غاَع

 جدٟٓا، بال بطا:

 خٓغث اإلاٗاَضة َظا الخدٟٔ؛ ؤو-ؤ

ههذ اإلاٗاَضة ٖلى ؤهه ال ًجىػ ؤن جىي٘ بال جدٟٓاث مدضصة لِـ مً بُجها الخدٟٔ -ب

 اإلاٗجي؛ ؤو
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ُخان )ؤ-ط ( و)ب(، مىاُٞا ؤن ٩ًىن الخدٟٔ، في ٚحر الخاالث التي جىو ٖلحها ال٣ٟغجان الٟٖغ

غيها".  إلاىيٕى اإلاٗاَضة ٚو

بطن، ٞةن الضولت ًجىػ لها ببضاء جدٟٓاتها ٖلى ؤي خ٨م مً ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت 

التي ط٦غتها اإلااصة خهغا. وبطا ٧اهذ الخاالث الشالر باؾخصىاء  ،الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان

الجٟا٢ُت بطا عؤتها الاجٟا٢ُت جىو ٖلى خالت مً َظٍ الخاالث ُٞجىػ للضولت ٖضم ال٣بى٫ با

بطا ، جخٗاعى م٘ زهىنُتها الضًيُت ؤو الش٣اُٞت، ألجها ًٟترى مجها وهي جمشل بعاصة قٗبها

 ؤن ال ج٣بل بإي اجٟا٢ُت جخٗاعى م٘ َظٍ ؤلاعاصة.   ،٧اهذ خ٣ُ٣ت مىبش٣ت ٖجها

٢ض  19931والخ٣ُ٣ت ؤن اإلااجمغ الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان اإلا٣ٗىص في ُِٞىا في ٖام 

ظا ألامغ واٖتٝر بسهىنُت الكٗىب والضو٫ في مؿإلت خ٣ى١ الاوؿان لظل٪ ٣ٞض جّٟهم َ

٧اهذ مالخٓاجه في مؿإلت الخدٟٔ ؤ٦ثر ٣ٖالهُت وجٟهما، ٣ٞض شج٘ في َظا اإلا٣ام ظمُ٘ 

الضو٫ ٖلى الاهًمام بلى اله٩ى٥ الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان م٘ خثهم ججىب اللجىء 

 .2م٩انبلى الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩امها ٢ضع ؤلا 

دت بد٤ الضو٫ في ببضاء جدٟٓاتها ٖلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث  ى ما ٌٗض بقاعة نٍغ َو

 الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان التي جخٗاعى م٘ زهىنُاث الضو٫. 

١ جُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت ى نٟىة ال٣ى٫، ؤن الخدٟٔ ختى ولى ٧ان ٌٗ

اء جخسظٍ الضولت خماًت إلاهالر لخ٣ى١ ؤلاوؿان، بال ؤهه مً هاخُت ؤزغي، ٌٗض الخدٟٔ بظغ 

اث  ،ٖلُا ى تهم اإلاجخم٘ ب٩امله؛ وخماًت لخ٣ى١ وخٍغ ال٣اهىن  بًاَاخ٤ َبُعي مىده َو

ا ممشلت لهظا اإلاجخم٘  ،واظب ٣ً٘ ٖلحهاالضولي واإلاى٤ُ ألازالقي؛ وفي الى٢ذ هٟؿه  باٖخباَع

خٗحن ٖلى ؾلُاتها الضازلُت الخًٕى الخام  ٖلى اإلاؿخىي الضولي واإلاؿخىي الضازلي. ٍو

ا.  ألوامَغ

                                                           
دكلة بتوافق اآلراء إعالف كبرنامج عمل فيينا الصادرين عن اؼبؤسبر العاؼبي  171، اعتمد فبثلو 1993حزيراف/يونيو  25يف  - 1

العاؼبي الذم استغرؽ أسبوعُت كتقدًن خطة مشًتكة إذل اهجمتمع الدكرل لتعزيز غبقوؽ اإلنساف، كبذلك حققوا بنجاح اختتاـ اؼبؤسبر 
كسبيز اؼبؤسبر دبستول غَت مسبوؽ من اؼبشاركة من جانب اؼبندكبُت اغبكوميُت  .العمل يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف يف صبيع أكباء العادل

مشارؾ، دبن يف ذلك أكاددييوف كمندكبو ىيئات  7 000كالدكائر الدكلية اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف. فقد اجتمع يف فيينا كبو 
الستعراض  –ثلثاىم على مستول القاعدة الشعبية  –منظمة غَت حكومية  800معاىدات كمؤسسات كطنية كفبثلو أكثر من 

 https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspxخرباهتم اؼبشًتكة كاالستفادة منها. راجع اؼبوقع: 
 .03/12/2018تاريخ االطالع: 

2 - https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 26. الفقرة.  

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
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 الخاجمــــــــــــــــــــــــــــت

 ،في ؤٚلبها ،جمشل الخ٣ى١ الىاعصة في ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان

والٗمل ٖلى ججؿُضَا، ٞلم ٌٗض م٣بىال  ،ًٟترى مً الضولت جبىحها ،ومشال بوؿاهُت ٖلُا ،٢ُما

 ٫ خماًت خ٣ى١ الاوؿان.في مجا ،ؤن جدىهل الضولت مً التزاماتها

ٍ في الِـ قٗاعا جخبى ،بن التزام الضولت بإخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان

ىُت حر  ،واإلاداٞل الضولُت؛ بل َى بعاصة ؾُاؾُت خ٣ُ٣ُت ،اإلاىاؾباث الَى ٟت ٚو ٚحر مٍؼ

ُت مل  صئوب  ومؿخمغ   ،ْٞغ  هها وجُب٣ُا، ًبضؤ ،ؤؾاؾه ججؿُض خماًت خ٣ى١ الاوؿان ،ٖو

ُت وجدؿِـ اإلاجخم٘ مغوعا بلى الالتزام بإخ٩ام  ،وػٕع ز٣اٞت اخترام خ٣ى١ الاوؿان ،مً جٖى

مً  ،الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان، ونىال بلى جُٟٗل وبٖما٫ ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث

نمام ألامان اإلا٣ىم  ضالظي ٌٗ ،الجهاػ ال٣ًاجي مً ٢بل ،زانت٧ل ؤظهؼة الضولت، و ٢بل 

اث. ،هؼة الضولتلؿلى٦ُاث ؤظ  وألاٞغاص اإلاىته٨ت للخ٣ى١ والخٍغ

جي الخ٣ُ٣ي . بلى ال٣اهىن  ،ي ٧ل ٢غاعجه وؤخ٩امهَى الظي ٌؿدىض ف ،بن ال٣ًاء الَى

مؿخ٣ال في ال٣اض ي بطا لم ٨ًً  ،ججؿُضا وجد٣ُ٣ا؛ ولً ٩ًىن ٦ظل٪ ،وال ش يء ٚحر ال٣اهىن 

اث اإلاماعؾت ٖلُه مً ٢بل الؿل ُاث ألازغي؛ ٞمهمت ٖمله، ومخدغعا مً ٧ل الًَٛى

ُٓمت ا و٢ُمتها، وهي لً ج٩ىن بهظٍ ال٣ُمت واإلا٩اهت ،ال٣ًاء مهمت هبُلت ٖو  ،إلاً ٖٝغ ٢ضَع

الظًً ويٗىا ؤهٟؿهم  ،بطا لم ج٨ً هابٗت مً بعاصة ؾُاؾُت خ٣ُ٣ُت، ومً يماثغ ال٣ًاة

اجه ،لخضمت اإلاجخم٘  مهما ٧لٟهم طل٪ مً جطخُاث.  ،وخماًت خ٣ى٢ه والضٞإ ًٖ خٍغ

ت ببٌٗ  ،جىنلىا بلى ظملت مً الىخاثج ،مً زال٫ صعاؾدىا َظٍ بهه ه٣ضمها مكٟٖى

 ٧اآلحي: ،الا٢تراخاث

اؾدىاصا بلى خ٣ُ٣ت  ،ٞغيذ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان هٟؿها -

ت ،ؤؾاؾُت ، زانت جل٪ التي جىن٠ في ؤٚلبها ،وهي ؤن خ٣ى١ الاوؿان هي خ٣ى١ ٍُٞغ

ُت تراٝ ال٣اهىوي بها ،وجب٣ى مٗه ،ولضث م٘ الاوؿانبجها  ، بدُضبالخ٣ى١ اإلاىيٖى  ،وما الٖا

ى ما ًٟغى التزاما ٖلى اإلاجخم٘ ، ٧اقٟا لها ؾىي  ،الضولي مجها والضازلي ولِـ ميكئا لها، َو

 صازلُا وصولُا.   ،وخماًتها ،واخترامها ،والؿلُاث الضازلُت للضولت، بىظىب بقاٖتها ،الضولي

 ،جسو الضولت وخضَا؛ بل بجها مؿإلت ،ًُت صازلُت٢ ،لم حٗض خ٣ى١ الاوؿان-

مً ٢بل ؤي ٧ان  ،ؤو اٖخضاء ٖلحها ،جسو اإلاجخم٘ الضولي بغمخه، لظل٪؛ ٞةن ؤي مؿاؽ بها
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ًخىظب ٖلى  ،ومؿاؾا بال٨غامت الاوؿاهُت ،ٌٗض اٖخضاء ،ؤم ؾلُت ،ؾىاء ؤ٧اهىا ؤٞغاصا

خضاءاث ،اإلاجخم٘ الضولي في خالت ما ٧ان اإلاؿاؽ  ،غج٨بحهاومٗا٢بت م ،الخضزل لى٠٢ َظٍ الٖا

خضاء  ًغقى ألن ٩ًىن يمً الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها في هٓام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت. ،والٖا

م٩اهت في ألاهٓمت ال٣اهىهُت الضازلُت  ،ؤنبدذ لالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان-

صون ؤن  ،ا الضو٫ صولُت جهاص١ ٖلحه لم حٗض َظٍ الاجٟا٢ُاث مجغص ن٩ى٥   ،للضو٫؛ وبظل٪

ختى ولى ٧ان طل٪ في   ٩ًىن لها ؤزغ ٖلى الىٓام ال٣اهىوي الضازلي للضولت اإلاهض٢ت ٖلحها،

ا.  حَر ت ٚو ت ٦ما َى الخا٫ في الضو٫ الكمىلُت والض٨ًخاجىعٍت والٗؿ٨ٍغ  نىعجه الىٍٓغ

 ،الضو٫ ٧لها، ؤو ؤٚلبها ٖلى ألا٢ل، ال حٗاعى الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان- 

 ،ومداولت الٓهىع بمٓهغ اإلادترم لخٗهضاجه الضولُت ،ل حؿإع بلى اإلاهاص٢ت والاهًمام بلحهاب

بٖالمُا؛ و ؾُاؾُا في مجا٫ خ٣ى١ الاوؿان، وجدبجى طل٪ ٢اهىهُا، وجهغح بظل٪  ،وؤلا٢لُمُت

اتها اإلاخمشلت في ٖال٢تها م٘ مىاَىحها غ ٧ل جهٞغ ٤ بَاع  ، وم٘ باقي الضو٫،بل وجداو٫ جبًر ٞو

 اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن الضولي. ،رامها لخ٣ى١ ؤلاوؿان اخت

حن الضولي والضازلي. ٞااللتزاماث التي ج٣٘ ٖلى  ،ج٣٘ ٖلى الضولت التزاماث- ٖلى اإلاؿخٍى

هي الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت ؤو الاهًمام بلحها، ؤما  ،الضولت ٖلى اإلاؿخىي الضولي

ٞهي جىُٟظ التزاماتها بدؿً هُت، وؤولى َظٍ  ،ىي الضازليالالتزاماث التي ج٣٘ ٖلحها ٖلى اإلاؿخ

ٗاتهاومىاءمت هي مىا٦بت  ،الالتزاماث ٞهى  ،م٘ التزاماتها الضولُت. ؤما زاوي الالتزاماث ،حكَغ

 ،َظٍ الالتزاماث. ؤما زالض الالتزاماثم٘ ٗاعى خما ً ،ٖضم بجُان مً ألاٞٗا٫ والؿلى٦ُاث

وجضعظاتها بإخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث التي التزمذ بها ججاٍ  ،هاٞهى ج٣ُض ؤظهؼتها، بازخالٝ ؤهىاٖ

إحي ٖلى عؤؽ َظٍ ألاظهؼة الجهاػ  ،اإلاجخم٘ الضولي وججاٍ ألاٞغاص الظًً َم جدذ ؾلُتها، ٍو

خضاء  ،ال٣ًاجي، الظي ٌٗض مً ؤَم آلُاث خماًت خ٣ى١ الاوؿان في خالت اهتها٦ها ؤو الٖا

 ٖلحها ٖلى اإلاؿخىي الضازلي.

ً ؤؾاؾُحن؛ ألامغ ألاو٫، َى  ،ي بهىا هغ - بإهه ال ًم٨ً به٩اع طل٪ الخالػم بحن ؤمٍغ

ؤلالؼام الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان. ؤما ألامغ الشاوي، ٞهى الالتزام الضازلي بها. ؤما الٗال٢ت بُجهما 

ُضة  ،، وال ًم٨ً ٞهل ؤخضَما ًٖ آلازغ، ٞاإللؼام الضولي ٞغى هٟؿهوؤؾاؾُت ٞهي َو

ُت التي جخه٠ بها خ٣ى١ ؤلاوؿاناؾدىاصا بلى الهٟت ا والتي حؿخىظب ؤن جدٓى  ،إلاىيٖى

بإي ؾبب مً  ،، ومىه ال ًجىػ الخٟغ٢ت والخمُحز بحن الىاؽخحنوخماًت ٖاإلاُ ،باخترام

ٞةن ٧ل بوؿان مىظىص ٞى١ ؾُذ ألاعى ًجب ؤن ًخمخ٘ بد٣ى٢ه ٖلى  ،ألاؾباب، ومً زمت
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ؿخضعي التزام الضو٫  ً، َو ـ جل٪ الخ٣ى١  ،بظل٪ ٢ضم اإلاؿاواة م٘ آلازٍغ ٤ ج٨َغ ًٖ ٍَغ

٣ها هدى الخُب٤ُ الٗملي  الىاعصة في الاجٟا٢ُاث الضولُت في ٢ىاهُجها الضازلُت، ختى ججض ٍَغ

جي.  مً َٝغ ال٣ًاء الَى

جسخل٠ الضو٫ في الالتزام باالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، بدُض جى٣ؿم -

ت وخضة ال٣اهىهحن الضولي والضازلي، جدب ىجض صوال ٞالضو٫ في َظا الكإن بلى اججاَحن.  ٘ هٍٓغ

ظٍ الضو٫  زم  ،ؤو الاهًمام بلحها ،ما ج٨خٟي بالخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُت الضولُت ،ٚالبا ،َو

ضة الغؾمُت لخ٨خمل بٗض طل٪ الاجٟا٢ُت وجإزظ م٩اهتها في الىٓام ال٣اهىوي  ا في الجٍغ وكَغ

ع، وبٗض طل٪ جلتزم بها ؤظهؼة مً ٢بل الضؾخى  ،بىاء ٖلى جدضًض م٩اهتها مؿب٣ا ،للضولت

ت زىاثُت ال٣اهىهحن. ٞهظٍ الضو٫  بٗض ؤن  ،الضولت الضازلُت. ؤما باليؿبت للضو٫ التي جدب٘ هٍٓغ

لها بلى ٢اهىن  ،ال جلتزم بها ؤظهؼة الضولت، جهض١ ٖلى الاجٟا٢ُت ؤو جىًم بلحها بال بٗض جدٍى

 صازلي.  

اث  ُٞما بُجها، ٩املتمخخ٣ى١ ؤلاوؿان خ٣ى٢ا  ضحٗ- حر مجؼثت، ٞالخ٣ى١ والخٍغ ٚو

حر جامت، ما ًىظب ٖلى الضو٫ اؾخدباٖها بالخ٣ى١  ،ٚحر ٧اُٞت ،اإلاضهُت والؿُاؾُت لىخضَا ٚو

الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، و٧ل مداولت بااللتزام بد٣ى١ صون ؤزغي، ٌٗض اهتها٧ا 

 هخ٣ام. ، وال الا ثتل٩ل خ٣ى١ ؤلاوؿان؛ ألجها ٧ل مخ٩امل، وال ج٣بل الخجؼ 

اث ؤلاوؿان- ؾلبي في  ،بؿلى٦حن ازىحن. الؿلى٥ ألاو٫  ،جلتزم الضو٫ ججاٍ خ٣ى١ وخٍغ

والضولت ملؼمت  ،مٗٓمه ججاٍ خ٣ى١ ؤلاوؿان اإلاضهُت والؿُاؾُت؛ ألجها ٞىعٍت الىٟاط

ال جدخاط في ؤٚلبها بلى الجىاهب اإلاالُت، ؤما الخ٣ى١  ؛ألجها ،اججاَها ،بخد٤ُ٣ هدُجت

جُت الىٟاط،  ،ظخماُٖت والش٣اُٞتالا٢خهاصًت والا  والضولت ملؼمت بخد٤ُ٣ في ؤٚلبها، ٞهي جضٍع

 ٖىاًت ججاَها، بالىٓغ لخ٩لٟتها اإلاالُت.

جي- اثل خهفي خماً ،ًخمشل صوع ال٣اض ي الَى خ٩ام أل  هوجُب٣ُ هجُٟٗل ،لخ٣ى١ والخٍغ

ؿبب الغثِـ ال ؛ألن ،ٖلى الجزاٖاث التي جُغح ٖلُه ،الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان

اث جي،  ،الظي ًدى٫ صون خماًت الخ٣ى١ والخٍغ لِـ ٖضم وظىص مً ٢بل ال٣اض ي الَى

التي  ،ؤخ٩ام ٢اهىهُت مخٗل٣ت بظل٪، زانت جل٪ اإلاىهىم ٖلحها في الاجٟا٢ُاث الضولُت

َى حٗمض بَما٫  ،والتزمذ بها، بل بهه في ؤٚلب ألاخُان ،بمدٌ بعاصتها ،نض٢ذ ٖلحها الضو٫ 

ٖضم بإلاام ال٣ًاة  ،ألؾباب ٖضًضة، ًإحي ٖلى عؤؾها، الاجٟا٢ُاث الضولُتَظٍ جُب٤ُ ؤخ٩ام 



 

291 

ىُحن بإخ٩ام ال٣اهىن الضولي، ًًاٝ بلحها بت ،الَى التي ًىٓغ بلحها ؤٚلب  ،جل٪ الىٓغة اإلاٍغ

 ل٩ل ما له نلت بال٣اهىن الضولي.  ،ال٣ًاة

جي-  ،١ الاوؿانجُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى في  بن صوع ال٣اض ي الَى

ؾىاء بالخهض٤ً  ،بالتزام صولخه باالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،مىٍى بك٩ل عثِـ

الاهًمام بلحها، وباإلا٩اهت الؿامُت التي جدخلها َظٍ الاجٟا٢ُاث في الىٓام ال٣اهىوي  مؤ ،ٖلحها

الظي  ،اموجُب٤ُ ؤ٦بر، ُٞإحي صوع ال٣اض ي م٨مال لاللتز  ،ختى جدىػ ٖلى اَخمام ؤ٦ثر ،للضولت

ؾىاء  ،خ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث ٖلى الجزاٖاث اإلاُغوخت ٖلُهأل  هفي جُب٣ُ ،التزمذ به صولخه

ا ت ،ؤزاَع غاٝ اإلاخىاٖػ ا، ألجها مؤ ،ألَا ؤنبدذ مً الىٓام ال٣اهىوي الضازلي للضولت،  ؛لم ًثَر

اهىوي ال ٨ًٟي مجغص بصزا٫ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان في الىٓام ال٣ ،لظل٪

بل البض مً بُٖائها م٩اهت جل٤ُ  ،وبن ٧ان َظا َى الكٍغ ألاو٫ لخُب٣ُها ،الضازلي للضولت

ى خماًت خ٣ى١ الاوؿان.  ،اؾدىاصا بلى  الهضٝ الظي حؿعى بلُه ،بها  َو

٧لها ٢ابلت للخُب٤ُ مً  ،ال حٗخبر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان-

جي، ٞض في جمُحز ألاخ٩ام ال٣ابلت  ،ٌٗض خاؾما ،وع ال٣اض ي في َظا الكإن٢بل ال٣ًاء الَى

ت ،للخُب٤ُ اإلاباقغ حر ال٣ابلت للخُب٤ُ اإلاباقغ، وهي مؿإلت ج٣ضًٍغ جسً٘ لخ٣ضًغ  ،ٚو

 ال٣اض ي وخضٍ.  

مً ٢بل ال٣اض ي  ،بن الخُب٤ُ اإلاباقغ ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان-

جي، ًٟغى ٖلُه حن  ،ٞغ جل٪ ألاخ٩اماالخد٤٣ في مضي جى  ،مت٣٦اٖضة ٖا ،الَى ٖلى قَغ

ؤو ؤل٣ذ  ،ٖلى خ٣ى١ لؤلٞغاص ،ؤؾاؾُحن. ألاو٫، ؤن ج٩ىن جل٪ ألاخ٩ام ٢ض ههذ في َُاتها

ىت بىٟؿها ِّ وال جدخاط بلى جضابحر  ،ٖلى ٖاج٣هم التزاماث. والشاوي، ؤن ج٩ىن جل٪ ألاخ٩ام ب

ُٗت ،صازلُت تبص مؤ ، ؤم جىُٟظًت،ؾىاء ٧اهذ حكَغ ا.    ،اٍع  ؤم ٚحَر

يغوعة  ،الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان اثٌٗض جضزل ال٣اض ي لخٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُ-

ٖلى الجزاٖاث  ،خُب٣ُهاٗجي باؾدىاصا بلى اٖخباٍع اإلا ،في بٌٗ الخاالث التي جهاصٞه ،ملخت

 ومً زمت، ًإحي الخٟؿحر لِؿهل ٖملُت الخُب٤ُ.  ،اإلاُغوخت ؤمامه

٣ت مُٗىت لخُب٤ُ ؤخ٩امه ال ًٟغى ال٣اهىن الضولي- وال في  ،لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٍَغ

ا، ٞهى حهخم بالىخاثج ؤ٦ثر مً اَخمامه باألؾالُب.   جٟؿحَر
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حر مدضصة، - جإحي ٚالبُت ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بهُٜ ٖامت ٚو

جي  وجإحي في خاالث ؤزغي بإخ٩ام ال ًم٨ً جُب٣ُها مباقغة ما ًهٗب ٖلى ال٣اض ي الَى

ى ما ًٟغى ٖلى الضولت جضزال الؾخ٨مالها بخضابحر جُ ب٣ُها ٖلى الجزاٖاث اإلاُغوخت ٖلُه، َو

ت.  ُٗت ؤم جىُٟظًت ؤم بصاٍع  صازلُت، ؾىاء ٧اهذ حكَغ

جي في ٦شحر مً ألاخُان- ججٗله ال ٌؿخُُ٘ جُب٤ُ  ،بٗىاث٤ ،ًهُضم ال٣اض ي الَى

لى عؤؽ َظٍ ٖلى الجزاٖاث ا ،ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان إلاُغوخت ٖلُه، ٖو

 ؤو جدٟٔ الضولت ٖلحها.  ،َى ٖضم ص٢ت بٌٗ َظٍ ألاخ٩ام ،الٗىاث٤

في ٦شحر مً  ،ًغظ٘ جدٟٔ الضو٫ ٖلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان-

ُت، ًإحي ٖلى عؤؾها ،ألاخُان م٘  ت،٦م الاجٟا٢ُاخٖضم جىا٤ٞ ألا  ،بلى ؤؾباب مىيٖى

ُت وألازال٢ُت،  ،اء مً الىاخُت الضًيُتزهىنُاث اإلاجخمٗاث، ؾى  ؤم مً الىاخُت الٗٞغ

ى ما ًٟغى ٖلى الضولت  لخماًت خ٣ى٢ا ؤزغي.  ا،الخدٟٔ ٖلحه ،َو

جي الجؼاثغي - بلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١  ،ما ػا٫ اؾدىاص ال٣اض ي الَى

ت وال ٨ٌٗـ مؿخىي التزام ال ،وصون اإلاؿخىي اإلاُلىب مىه ،مددكما ،الاوؿان ضولت الجؼاثٍغ

التي جدخلها َظٍ  ،بالٗضًض مً الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان، وال ٨ٌٗـ اإلا٩اهت اإلاهمت

 في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي. ،الاجٟا٢ُاث

ٖلى جٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١  ،ال ًجغئ  ،ماػا٫ ال٣اض ي الجؼاثغي -

م ما جمشله  ،بال بهىعة مددكمت ،ؤلاوؿان  َظٍ ألازحرة مً ؤَمُت ٦بحرة لؤلٞغاص.ٚع

لبٌٗ  ،ًم٨ً ا٢تراح بٌٗ الخلى٫  ،بهه ٖلى يىء الىخاثج التي جىنلىا بلحها

 ؤلاق٩االث التي جُغ٢ىا بلحها:

اؾخ٨ما٫  ،التي التزمذ باالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان ،ًخٗحن ٖلى الضولت-

ُٗت ،ؤلاظغاءاث الضازلُت ا مؤ ،ؤم جىُٟظًت ،ؾىاء ٧اهذ حكَغ ختى ججض جل٪ الاجٟا٢ُاث  ،ٚحَر

ىُت ،الضولُت ٣ها هدى الخُب٤ُ مً ٢بل اإلادا٦م الَى ي بمجغص الخهض٤ً ؤو وال ج٨خٟ ،ٍَغ

في التزاماتها باالجٟا٢ُاث الضولُت  ،٦ما ًٟترى مجها، بن ٧اهذ خؿىت الىُت .الاهًمام ٣ِٞ

ا ،لخ٣ى١ ؤلاوؿان ت و  ،ؤن ال جخإزغ في وكَغ خضة ال٣اهىهحن الضولي بن ٧اهذ جدبجى هٍٓغ

ا في ق٩ل ٢اهىن بطا  ،والضازلي ختى ٌٗلم بها الجمُ٘، ؾىاء ٦ؿلُاث ؤم ٦إٞغاص، ؤو بنضاَع
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ت زىاثُت ال٣اهىهحن، ختى ٌؿخُٟض مجها ألاٞغاص خذججىن بها اؾدىاصا بلى  ،٧اهذ جدبجى هٍٓغ ٍو

ُب٣ها ال٣ًاء.  ،ؤجها ظاءث زهُها  مً ؤظلهم ٍو

ىُحن- ٣ٞها  ،ؤلاإلاام ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ًٟترى مً ال٣ًاة الَى

م خماة  ،وؤخ٩اما، ٞلم ٌٗض م٣بىال مجهم ،و٢ًاء ظهلهم بها ؤو ججاَلهم لها؛ وطل٪، باٖخباَع

اث ؤوال، ومؿاولىن في الى٢ذ هٟؿه ؿها وجُب٣ُها زاهُا،  ،لهظٍ الخ٣ى١ والخٍغ ٖلى ج٨َغ

ومً زمت، ؤنبذ لؼاما بٖاصة الىٓغ في  .وببٗاص حٍٗغٌ صولهم للمؿاولُت الضولُت زالشا

وجسهُو  ،وطل٪ باالَخمام ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،الىٓام الخٗلُمي اإلاخٗل٤ بال٣ًاة

  .حجم ؾاعي ًل٤ُ بم٩اهخه الٗاإلاُت، وم٩اهخه في الىٓام ال٣اهىوي الضازلي للضو٫ 

ىُحن- ؤخ٩ام  في ٧ل ما ًسو جُب٤ُ ،ؤزظ ػمام اإلاباصعة صاثما ،البض لل٣ًاة الَى

ا، بٗض التزام صولتهم بها ،الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان م هسبت مً  ،وجٟؿحَر باٖخباَع

م بُبُٗت  عظا٫ ألامت، ؤقغبذ هٟىؾهم اخترام ال٣اهىن، واوٛغؽ في ٢لىبهم خب الٗض٫، َو

ؿهغون ٖلى جُب٣ُه.  ُٟتهم ًامىىن بمبضؤ اإلاكغوُٖت َو  ْو

ىُحن  ،ام ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضوليال ٣ًخهغ ألامغ ُٞما ًخٗل٤ باإلإلا- ٖلى ال٣ًاة الَى

اث ،٣ِٞ، ُٟٞترى مً اإلادامحن م مضاٞٗحن ًٖ الخ٣ى١ والخٍغ بإلاامهم  ،ؤًًا باٖخباَع

اجه.   بهظٍ ال٣ىاٖض والاؾدىاص بلحها في مغاٞٗاتهم وصٞاٖهم ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

٘ جدٟٓها ٖ- ٘ زهىنُتها التي ال جخٗاعى م ،جل٪ ألاخ٩ام ًحؿخُُ٘ الضولت ٞع

في الى٢ذ هٟؿه، بب٣اء الخدٟٔ في خالت  ،الضًيُت والش٣اُٞت وؤلاًضًىلىظُت، ٦ما ًد٤ لها

حٗاعى ؤي خ٨م مً ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت م٘ زهىنُتها الش٣اُٞت، ؤو الضًيُت، ؤو 

، اؾدىاصا بلى حؿاوي الضو٫ في الؿُاصة، واؾدىاصا ؤًًا بلى ٖضم  هٓامها الا٢خهاصي ؤو ٚحٍر

ظىص ؾلُت ٞى١ ؾلُت الضولت جٟغى ٖلحها ما حكاء مً ؤخ٩ام، بل هي التي ج٣غع ما جبرمه و 

ا ،مً اجٟا٢ُاث وما ال جبرمه، ألجها في ألازحر وؤن ؤي خ٨م مً  ،حٗبر ًٖ ٦ُان ألامت ومكاَٖغ

ًد٤ لها  ،ال ًخماش ى م٘ مباصئها وؤٖغاٞها ،ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان

وجدمي  ،ألجها بظل٪ جدمي ز٣اٞتها وصًجها وزهىنُتها وؤٖغاٞها مً الاهتها٥ الخدٟٔ ٖلُه،

التي جمشلها هي ٖلى اإلاؿخىي الضولي واإلاداٞل  ،خ٣ى١ الاوؿان الجماُٖت ،في الى٢ذ هٟؿه

 الضولُت.  

ىهه                                                                  ٣ُه ٖو   .جّمذ بدمض هللا وجٞى
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 :كائمت اإلاشاحؼ

 I-:باللؿت الػشبُت 

 الىخب:أوال:  

م.  اللشآن الىٍش

، ال٣اهىن الضولي الٗام، الُبٗت ألاولى، صاع الجهًت الٗغبُت، أبى الخحر أخمذ غىُت-1

 .1997ال٣اَغة، 

مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام، الضاع الجامُٗت لليكغ، صون ط٦غ ؾىت  ئبشاَُم أخمذ ؼلبي،-2

 اليكغ.

، هٟاط التزاماث مهغ الضولُت في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان في َُم غلى بذوي الؽُخئبشا-3

 .2003الىٓام ال٣اهىوي اإلاهغي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، 

 .2007، ٢اهىن الٗال٢اث الضولُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ئبشاَُم مدمذ الػىاوي-4

 .2006لضولُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ، ال٣اهىن الضولي والٗال٢اث اأخمذ أبى الىفا-5

مدايغاث في ال٣اهىن الضولي الٗام )اإلاضزل  أخمذ اظىىذسي ومدمذ هاـش بىؾضالت،-6

 . 1998للمٗاَضاث الضولُت(، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، 

 الاظتهاصاث ال٣ًاثُت الٗغبُت في جُب٤ُ الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١  أخمذ ألاؼلش،-7

 .2016الاوؿان، مٗهض عائو٫ والُىبٙر لخ٣ى١ الاوؿان وال٣اهىن الاوؿاوي، ٖمان، 

   ال٣اهىن الضولي الٗام، )اإلاٟهىم واإلاهاصع(، صاع َىمت للُباٖت واليكغ  أخمذ بللاظم،-8

 .2005والخىػَ٘، ، الجؼاثغ، 

 .2004ال٣ًاء الضولي، صاع َىمت لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،  أخمذ بللاظم،-9

جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت، صعاؾت في ٢اهىن اإلاٗاَضاث، صاع  أخمذ غادل الىائي،-10

 .2014لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  الش٣اٞت 

، اإلاٗاَضاث الضولُت ؤمام ال٣ًاء الجىاجي، صاع ال٨خب أخمذ غبذ الػلُم ؼاهش غلي-11

 ال٣اهىهُت، ال٣اَغة. 
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اث،الخماًت الضؾخىعٍت للخ٣ى١  أخمذ فخحي ظشوس،-12 الُبٗت الشاهُت، صاع  والخٍغ

 .2000الكغو١،  ال٣اَغة، 

ت، ال٣اَغة،  أخمذ وائل غالم،-13 الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان، صاع ال٨خب اإلاهٍغ

1999.  

 ، اإلا٨خب ؤلاؾالمي، بحروث، 1جٟؿحر الىهىم في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، مج  أدًب ـالح،-14

ش اليكغ.  صون جاٍع

  ل٣اهىن الضولي الٗام، الُبٗت ألاولى، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاثا اظماغُل الؿضال،-15

 .1986واليكغ والخىػَ٘، بحروث،    

، الُبٗت الشالشت، الؽافعي مدمذ بؽحر-16 ، ٢اهىن خ٣ى١ الاوؿان، ميكإة اإلاٗاٝع

ت،   .2004ؤلاؾ٨ىضٍع

٘ يالضول ال٣اهىن  في واإلاغؤة الغظل بحن الخ٣ى١  في اإلاؿاواة ًدُاوي، ؤٖمغ-17  والدكَغ

 .2010. وػو جحز ألامل، صاع الجؼاثغي،

ىُت في ْل اإلاٗاَضاث وال٣غاعاث أمحن غاوف ـلُبا-18 ، صوع الضؾاجحر والؿُاصة الَى

 .2014الضولُت، اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب، بحروث، 

اإلاٗاَضاث الضولُت، صعاؾت جُب٣ُُت، صاع ال٨خاب الخضًض، ال٣اَغة،  بً داود ئبشاَُم،-19

2010. 

الؿلُت ال٣ًاثُت في الجؼاثغ، صاع ألامل للُباٖت واليكغ  بىبؽحر مدىذ أملشان،-20

 . 2002والخىػَ٘،  جحزي وػو، 

ال٣اهىن الضولي الٗام، اإلاضزل واإلاهاصع، الجؼء ألاو٫، صاع  حمال غبذ الىاـش ماوؼ،-21

 . 2004الٗلىم لليكغ والخىػَ٘، ٖىابت، 

و٢ذ الؿلم، الُبٗت الخامؿت، صاع الجهًت الٗغبُت،  ال٣اهىن الضولي في  خامذ ظلىان،-22

 .  1972ال٣اَغة، 

الح الذًً غامش،-23 ال٣اهىن الضولي الٗام، الُبٗت  خامذ ظلىان، وغائؽت ساجب، ـو

 .1987الغابٗت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، 

 ٢غة،  ؤمدمض بى  صعوؽ في ال٣اهىن الضولي الٗام، ال٨خاب ألاو٫، ظامٗت خبِب خذاػ،-24

 .2004ؤمدمض بى٢غة، بىمغصاؽ، 
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مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع الجهًت الٗغبُت،  خعام أخمذ مدمذ َىذاوي،-25

 ال٣اَغة، صون ؾىت وكغ.

، اللجىت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وصوعَا في جٟؿحر خحر الذًً غبذ اللىُف مدمذ-26

اث ألاؾاؾُت لؤلٞغاص والجماٖا ث، الهُئت اإلاهغة الٗامت لل٨خاب، وخماًت الخ٣ى١ والخٍغ

 .1991ال٣اَغة، 

، الخماًت الجىاثُت لخ٣ى١ الاوؿان، صعاؾت م٣اعهت، في يىء خحري أخمذ الىباػ-27

 ، ٗت ؤلاؾالمُت واإلاباصت الضؾخىعٍت واإلاىاز٤ُ الضولُت، ميكإة اإلاٗاٝع ؤخ٩ام الكَغ

ت،  صون ط٦غ ؾىت وكغ.  الاؾ٨ىضٍع

٣ًاجي في جُب٤ُ مٗاًحر خ٣ى١ الاوؿان في مدا٦م ٖغبُت، الاظتهاص ال ظامُت بىسوبت،-28

الجؼاثغ، الٗغا١، ألاعصن، اإلاٛغب، جىوـ، ٞلؿُحن، مٗهض عائو٫ والُىبٙر لخ٣ى١ الاوؿان 

 وال٣اهىن الاوؿاوي، ٖمان، صون ط٦غ ؾىت اليكغ. 

٘ والخُب٤ُ، ميكىعاث الخلبي ظػذي مدمذ الخىُب-29 ، خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن الدكَغ

 .2009، بحروث، الخ٣ى٢ُت

اث الجامُٗت،  ظػُذ الجذاس،-30 ت، صاع اإلاُبٖى جُب٤ُ ال٣اهىن الضولي ؤمام اإلادا٦م اإلاهٍغ

ت،   . 1999ؤلاؾ٨ىضٍع

ُت في ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي، صاع الهضي، ٖحن ملُلت، ظلُمان باسػ-31 ، مبضؤ الكٖغ

2006. 

،  ـادق أبى َُف،-32  . صون ط٦غ ؾىت وكغ.ال٣اَغةال٣اهىن الضولي الٗام، ميكإة اإلاٗاٝع

 ال٣اَغة، م٣ضمت لضعاؾت ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع الجهًت الٗغبُت، ـالح الذًً غامش،

1986 . 

الغ٢ابت ٖلى جُب٤ُ الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١  غبذ الشخُم مدمذ الياؼف،-33

 .2003اإلاضهُت والؿُاؾُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، 

ض كا-34 ألاصاة في ال٣اهىن الضولي الٗام )اإلاهاصع(، الُبٗت الشاهُت، صاع َىمت  دسي،غبذ الػٍض

 ، الجؼاثغ.2010لليكغ والخىػَ٘، 

ٗت  غبذ الؿني مدمىد،-35 الخدٟٔ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الضولي والكَغ

 .1986ؤلاؾالمُت، الُبٗت ألاولى، صاع الاجداص الٗغبي للُباٖاث، ال٣اَغة، 
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م غلىان،غبذ -36 الىؾُِ في ال٣اهىن الضولي الٗام، ال٨خاب الغاب٘، اإلاىٓماث  الىٍش

 .  1997الضولُت، م٨خبت صاع الش٣اٞت، ٖمان، 

، ٢ىاٖض جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت، صاع الجهًت الٗغبُت، غبذ الىاخذ مدمذ الفاس-37

 .1980ال٣اَغة، 

ت ال٣ا عجت الجُاللي،-38 هىن بحن الخ٣لُض والخضازت، صاع اإلاضزل للٗلىم ال٣اهىهُت، هٍٓغ

 الخلضوهُت، لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، صون ط٦غ ؾىت اليكغ.   

خماًت خ٣ى١ الاوؿان في ْل الخىُٓم ؤلا٢لُمي، صون ط٦غ  البرعي،العُذ غضث ظػذ -39

 .1985صاع اليكغ، 

، مباصثه وؤَم ٢ىاٖضٍغفام غبذ الفخاح مىش-40 ، صاع ، ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، مهاصٍع

 .2008الجامٗت الجضًضة، ال٣اَغة، 

، ال٣اهىن الضولي الجىاجي، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، الُبٗت غلي غبذ اللادس كهىجي-41

 .2001ألاولى، بحروث، 

اإلاٗاَضاث الضولُت ؤمام ال٣اض ي الجىاجي، صاع الجامٗت  غلي غبذ اللادس اللهىجي،-42

ت،   .2010الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .1971اإلاضزل للٗلىم ال٣اهىهُت وال٣ٟه ؤلاؾالمي، صون ط٦غ صاع اليكغ،  س،غلي مىفى -43

اث الجامُٗت،  غمش ظػذ هللا، مضزل في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ الاوؿان، صًىان اإلاُبٖى

 .1993الجؼاثغ، 

اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الضولي )صعاؾت جُب٣ُُت(، صون ط٦غ  غىك غبذ الجلُل،-44

 ؾىت اليكغ.صاع اليكغ وال 

مٗاَضاث صولُت لخ٣ى١ الاوؿان حٗلى ال٣اهىن، صاع الهضي للُباٖت  ؾبىػ وػمان،-45

 .2008واليكغ، الجؼاثغ، 

جي، صاع َىمت لليكغ والخىػَ٘،  لخمش صاصة،-46 ؤؾب٣ُت ال٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اهىن الَى

 . 2016الجؼاثغ، 

لم والخغب، صون ط٦غ صاع اليكغ، ٢اهىن الٗال٢اث الضولُت في الؿ ماحذ ئبشاَُم غلي،-47

 .1993ال٣اَغة، 

 .2010مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع ال٨خب ال٣اهىهُت، ال٣اَغة،  مأمىن البىاوي،-48
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خضوص ؾلُت ال٣اض ي الجىاجي في جُب٤ُ ال٣اهىن، صاع ال٨ٟغ  مأمىن مدمذ ظالمت،-49

 .1975الٗغبي،  ال٣اَغة، 

الٗام، الُبٗت الؿاصؾت، ميكىعاث الخلبي  ال٣اهىن الضولي مدمذ اإلاجذوب،-50

 . 2007الخ٣ى٢ُت، بحروث، 

صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي الُبٗت ألاولى، صاع الش٣اٞت لليكغ  مدمذ خاج مدمىد،-51

 .2013والخىػَ٘، ٖمان، 

جُب٤ُ الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان في ال٣ًاء ألاعصوي،  مدمذ خلُل اإلاىس ى،-52

 .2009إلاخاخت، مغ٦ؼ جم٨حن اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت وخ٣ى١ الاوؿان، ٖمان، الىا٢٘ والؿبل ا

ؤنى٫ ال٣اهىن الضولي الٗام، الجؼء ألاو٫ )ال٣اٖضة  مدمذ ظامي غبذ الحمُذ،-53

 الضولُت( الضاع الجامُٗت، ال٣اَغة.

 مدمذ ظامي غبذ الحمُذ، ود. مدمذ العػُذ الذكاق، ود. ئبشاَُم اخمذ خلُفت،-54

ت، ال٣اهىن الض اث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .2003ولي الٗام، صاع اإلاُبٖى

ال٣اهىن الضولي للمٗاَضاث، بٌٗ اإلاالخٓاث خى٫ مٗاَضاث ُِٞىا مدمذ ظػادي، -55

ت،   .2014ل٣اهىن اإلاٗاَضاث، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

ض ؼىشي،-56 -1986الىظحز في ال٣اهىن الضولي الٗام، ميكىعاث ظامٗت صمك٤،  مدمذ غٍض

1987. 

ازخهام ال٣اض ي ؤلاصاعي بخٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت، صاع  مدمذ فإاد غبذ الباظي،-57

ت،   .2007الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ال٣اهىن الضولي الٗام، اإلا٣ضمت واإلاهاصع، الجؼء ألاو٫، الُبٗت  دمذ ًىظف غلىان،م-58

 .2007الشالشت، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان،  مدمذ ًىظف غلىان، د. مدمذ خلُل اإلاىس ى،-59

 . 2005اإلاهاصع ووؾاثل الغ٢ابت، الجؼء ألاو٫، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 

ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، الخ٣ى١  مدمذ خلُل اإلاىس ى، مدمذ ًىظف غلىان،-60

 .2007لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، اإلادمُت، الجؼء الشاوي، صاع الش٣اٞت 

ال٣اهىن الضولي الٗام، الُبٗت الشاهُت، مُبٗت لجىت الخإل٠ُ  مدمىد ظامي حىِىت،-61

 .1983والترظمت واليكغ، ال٣اَغة، 
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م،-62 حجُت اإلاٗاَضاث الضولُت ؤمام ال٣اض ي الجىاجي  مفىفى مدمذ مدمىد غبذ الىٍش

 .2011، )صعاؾت م٣اعهت(، صاع ال٨ٟغ وال٣اهىن، ال٣اَغة

آلُاث الخماًت الضولُت لخ٣ى١ الاوؿان، صاع الجهًت  هبُل مفىفى ئبشاَُم خلُل،-63

 .2005الٗغبُت، ال٣اَغة، 

، الٗضالت اإلادخ٣غة، ٖضم جىُٟظ الخ٩ىمت ألخ٩ام ال٣ًاء ...الضواٞ٘ والىخاثج، هجاد البرعي-64

لضعاؾاث خ٣ى١  ؾلؿلت مً م٣االث في ٦خاب ال٣ًاة وؤلانالح الؿُاس ي، مغ٦ؼ ال٣اَغة

 ؤلاوؿان، صون ؾمت وكغ، ال٣اَغة.

ىُت، جغظمت ًىؾ٠ باؾُل، بِذ الخ٨مت، بٛضاص،  َُلحن جىساس،-65 ل الضؾاجحر الَى جضٍو

2004  . 

 ألاوشوخاث واإلازهشاث:زاهُا: 

 ألاوشوخاث:-أ
آلالُاث الضولُت لخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان ومبضؤ الؿُاصة، عؾالت ص٦خىعاٍ في أخمذ وافي، -1

 .2011-2010، ٧لُت الخ٣ى١، الجؼاثغ، 1هىن الضولي والٗال٢اث الضولُت، ظامٗت الجؼاثغ ال٣ا

جٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت، عؾالت ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت  بؿذاد خىِؾ،-2

 .2014/2015، 1الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ 

 صعاؾت) الجؼاثغي  ال٣اهىن  في ؤلاصاعة ؤٖما٫ ٖلى ال٣ًاثُت الغ٢ابت مباع٧ي، ببغاَُم-3

 .2017 وػو، جحزي  ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت ص٦خىعاٍ، ؤَغوخت ،(م٣اعهت

الخىإػ بحن اإلاٗاَضة الشىاثُت وال٣اهىن في اإلاجا٫ الضازلي في يىء  بىؾضالت مدمذ هاـش،-4

 .1996ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي الٗام، عؾالت ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن، ظامٗت الجؼاثغ، 

ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت  الخهض٤ً خعحن خُاة،-5

 .2015/2016، الؿىت الجامُٗت 1الجؼاثغ 

خضوص جُب٤ُ مبضؤ الخ٩امل ٖلى يىء الٗال٢اث ال٣اهىهُت  ظاس ي مدمذ فُفل،-6

للمد٨مت الجىاثُت الضولُت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت 

 .2014-2013جلمؿان، ؤبىب٨غ بل٣اًض، 

هٓام الك٩اوي ٦ألُت للخُب٤ُ الضولي الجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿان، عؾالت  مبرون حىُذي،-7

 . 2015-2014ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، 
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اث الٗمل والًمان  ملني بً غماس،-8 ال٣ىاٖض الٗامت للخٟؿحر وجُب٣ُاتها في مىاٖػ

عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الاظخماعي، صعاؾت م٣اعهت، 

غان، الؿىت الجامُٗت   .  2008/2009َو

 مزهشاث اإلااحعخحر:-ب
هٟاط اإلاٗاَضاث في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي، مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن حمال مىػت، -1

 .2001/2002غ، الضولي والٗال٢اث الضولُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الجؼاث

اء -2 ت، ال٣ىاهحن في والؿُاؾُت اإلاضهُت للخ٣ى١  الضولي الٗهض هٟاط مضي عبُ٘، ػ٦ٍغ  الجؼاثٍغ

 الخ٣ى١، ٧لُت ؤلاوؿان، لخ٣ى١  الضولي ال٣اهىن  جسهو ،خ٣ى١ ال في ماظؿخحر مظ٦غة

 .2010 اإلاضًت، ٞاعؽ، ًخي ظامٗت

مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت ال٣ُىص الىاعصة ٖلى خ٣ى١ الاوؿان،  غماسي واَش الذًً،-3

 الخ٣ى١، ظامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو.

 اإلالاالث:زالثا: 
ت لللاهىن الذولي)خ٣ى١ ؤلاوؿان(،  ئبشاَُم غلى بذوي الؽُخ،-1 ، 6الٗضص  ،اإلاجلت اإلافٍش

 . 1978ال٣اَغة، 

، جُب٤ُ مهغ لالجٟا٢ُت الضولُت للخ٣ى١ الؿُاؾُت واإلاضهُت، ئبشاَُم غلي بذوي الؽُخ-2

ت لللاهىن الذولياإلاج ت لل٣اهىن الضولي، ال٣اَغة، 39، اإلاجلض لت اإلافٍش ، الجمُٗت اإلاهٍغ

 . 327-311، م 1983

، الٗضص 9اإلاجلض  ،مجلت الحلىق )جضعط ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام(،  أخمذ وائل غالم،-3

ً، 18، ؤلانضاع 1  . 58-8.  م م 2012، البدٍغ

لُت بلى الضولت ًٖ اهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان(، )بؾىاص اإلاؿاولُت الضو  أؼشف غشفاث،-4

ت لللاهىن الذولي ت لل٣اهىن الضولي، 66اإلاجلض  ،اإلاجلت اإلافٍش ، جهضع ًٖ الجمُٗت اإلاهٍغ

 .160-3، م 2010ال٣اَغة، 

ت لللاهىن الذولجُب٤ُ ال٣اهىن الضولي الاجٟاقي في الجؼاثغ،  الخحر كش ي،-5 ، ياإلاجلت اإلافٍش

 .284-263. م م 1995، ال٣اَغة، 51الٗضص 

مجلت الػلىم ، مؿاَمت البرإلاان الجؼاثغي في ببغام اإلاٗاَضاث الضولُت، الخحر كش ي-6

 .34-11، م 1996، ظامٗت باجىت، 5، ٖضص الاحخماغُت وؤلاوعاهُت
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، الٗضص مجلت الػلىم الاحخماغُت، اإلاٗاَضة الضولُت ؤمام ال٣اض ي ؤلاصاعي، أمُىت ساٌغ-7

 .194-177غ ظهت ؤلانضاع، م ، صون ط2015٦صٌؿمبر  21

ذ همىطظا،  زلل ظػذ العجمي،-8 جي(، ال٩ٍى مجلت )٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي في ال٣اهىن الَى

ذ، ، الحلىق   .133-15 ، م م2010ال٩ٍى

)جُىع الىٓام ال٣اهىوي لخ٣ى١ ؤلاوؿان في بَاع ال٣اهىن الضولي   حػفش غبذ العالم،-9

ت لللاهىن الذولي، الٗام(  . 61-33، مهغ، م م 1977، 43ٖضص  ،اإلاجلت اإلافٍش

ت في الٗال٢اث الضولُت(،  حػفش غبذ العالم،-10 ت )صوع اإلاٗاَضاث الكاٖع اإلاجلت اإلافٍش

ت لل٣اهىن الضولي، ال٣اَغة،  ،لللاهىن الذولي اإلاجلض الؿاب٘ والٗكغون، الجمُٗت اإلاهٍغ

 . 98-61، م م 1971

جي، ، جُب٤ُ وجٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُحلىل ؼِخىس -11 مجلت البدىر ت في ال٣ًاء الَى

 .144-133، م م 2012(، الؿىت الخاؾٗت، 14، الٗضص )والذساظاث

ت لللاهىن الذولي)جٟؿحر الاجٟا٢ُاث الضولُت(،  خامذ ظلىان،-12 اإلاجلض  ،اإلاجلت اإلافٍش

ت لل٣اهىن الضولي، ال٣اَغة،  ا الجمُٗت اإلاهٍغ  .38-1، م م 1961الؿاب٘ ٖكغ، جهضَع

جهضع ًٖ  ،مجلت اإلاداماة، )الجؼاثغ واإلاىاز٤ُ الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان( اػ،خبِب خذ-13

 .112-62، م 2004، ماي 01مىٓمت اإلادامحن لىاخُت مى٣ُت جحزي وػو، الٗضص 

مجلت الػلىم ، جُب٤ُ الاجٟا٢ُاث الضولُت ؤمام ال٣اض ي الجؼاجي، خعِىت ؼشون-14

 .109-89، م م 2007الٗضص الخاصي ٖكغ، ماي  ،ؤلاوعاهُت

جي،  خعِىت ؼشون،-15 مى٠٢ ال٣ًاء الضولي مً الخٗاعى بحن الاجٟا٢ُاث وال٣اهىن الَى

 .202-185الٗضص الشالض، ظامٗت بؿ٨غة، صون ؾىت اليكغ، م  ش،مجلت اإلافى

جُىع ال٣ىاٖض آلامغة في ال٣اهىن الضولي، ٖلى اإلاى٢٘  خُذس أدَم الىائي،-16

   .https :www.iasj.netالخالي:

ام ئلُاط،خلف-17 م ـو )الٗال٢ت بحن ال٣اهىن الضولي وؤخ٩ام ال٣اهىن الضؾخىعي،  ان هٍش

ت، جهضع ًٖ اإلاجلـ  ،مجلت اإلاجلغ الذظخىسيجبُٗت، ؾمى ؤو ج٩امل(،  مجلت هه٠ ؾىٍى

 . 29-11م م  .2014ؾىت  ، الجؼاثغ،03الضؾخىعي، الٗضص 

ُت الجىاثُت سها ئبشاَُم ظلُمان الػىىس،-18 مجلت في الجغاثم الضولُت(،  )الالتزام بالكٖغ

ػت واللاهى  ل 46الٗضص  ن،الؽَش ذ، م م 2011، ؤبٍغ  . 155-71، ال٩ٍى
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اك العجالوي-19 ، جُىع بظغاءاث الىٓغ في الُلباث الٟغصًت ؤمام اإلاد٨مت ألاوعوبُت ٍس

، الٗضص 28، اإلاجلض مجلت حامػت دمؽم للػلىم الاكخفادًت واللاهىهُتلخ٣ى١ الاوؿان، 

 .195-165، م ٤2012، الشاوي، صمك

اء-20  وزهىنُت ؤلاوؿان خ٣ى١  ٖاإلاُت بحن الؼوظُت الخ٣ى١  ظما٫، جىمي عبُ٘، ػ٦ٍغ

 الؿاصؽ، الٗضص مد٨مت، ٖلمُت صوعٍت ،والؿُاؾُت ال٣اهىهُت ألابدار مجلت اإلاجخمٗاث،

 .162-140 م ؾُٗضة، الُاَغ، مىالي. ص ظامٗت ،2016 ظىان

الالخ٣ت ٧ىؾُلت اإلاٗاَضاث الضولُت "صعاؾت جدلُلُت ، اإلاماعؾت ظلىي ًىظف ؤلاهُابي-21

٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام،  ، الٗضص الشالض، ًىاًغ، اإلاىامت، مجلت اللاهىهُتجإنُلُت ٞو

 .275-223، م 2015

مجلت الحلىق آلازاع ال٣اهىهُت إلاماعؾت الازخهام الجىاجي الٗالمي،  ؼىقي ظمحر،-22

-10، م م 2015، ظامٗت ٖباؽ لٛغوع، زيكلت، ظىان 04، الٗضص والػلىم العُاظُت

22. 

م، ٖبض خاعر ؾغي -23 ٟا٫ آزاع ؤلاماعة، َالب خُضع ال٨ٍغ عي ؤلٚا  الاظخماُٖت الدكَغ

 ،2019 الشاوي الٗضص بٛضاص، ظامٗت ال٣اهىن، ٧لُت ،ال٣اهىهُت الٗلىم مجلت ،(م٣اعهت صعاؾت)

 .64-26م  م

غ ٢ىاٖض الخٟؿحر في  ه ولُاء غبذ هللا،ـالح حبحر البفُص ي، مدمذ زامش خما-24 جٍُى

، اإلاجلض مجلت الىىفت للػلىم اللاهىهُت والعُاظُتاجٟا٢ُاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، 

 .198-171، م م 2009ألاو٫، الٗضص ألاو٫، 

في هادًت، وبشابذ العػُذ،-25 ٨ُت لخ٣ى١  لٍش بظغاءاث الخ٣اض ي ؤمام اإلاد٨مت ألامٍغ

، 2017، اإلاجلض الٗاقغ، الٗضص الغاب٘، الجلٟت، ق والػلىم الاوعاهُتمجلت الحلى الاوؿان، 

 .  18-7م م

، ٢ىاٖض الخٟؿحر ال٣ًاجي الضولي للمٗاَضة الضولُت )صعاؾت في غادل أخمذ الىائي-26

ػت واللاهىن ٢اهىن اإلاٗاَضاث(،  ل مجلت الؽَش ، 2011، الٗضص الؿاصؽ وألاعبٗىن ؤبٍغ

ذ، م م   .458-383ال٩ٍى

ض ظشخان،غبذ -27 )٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي في ؤخ٩ام اإلادا٦م وما ظغي ٖلُه الٗمل في  الػٍض

ت لللاهىن الذوليمهغ(،  ت  ،اإلاجلت اإلافٍش اإلاجلض الشامً والٗكغون، الجمُٗت اإلاهٍغ

 .  203-10، م م 1972لل٣اهىن الضولي، ال٣اَغة، الؿىت 
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ض مدمذ ظشخان،-28 ولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وال٣ىاهحن )الٗال٢ت بحن الاجٟا٢ُاث الض غبذ الػٍض

ذ، الؿىت الغابٗت الٗضص الشالض، مجلت الحلىق ، الضازلُت(، صعاؾت م٣اعهت ، ال٩ٍى

 .134-111، م م 1980ؤٚؿُـ، 

ض مدمذ ظشخان،-29 ٗت  غبذ الػٍض )يماهاث خ٣ى١ ؤلاوؿان في ال٣اهىن الضولي والكَغ

ىُت( ، ىم اللاهىهُت والاكخفادًتمجلت الػل، ؤلاؾالمُت وؤخ٩ام اإلادا٦م الضولُت والَى

ش. م م 81اإلاجلض ألاو٫، الٗضص   . 193-1، صون جاٍع

ؼ ؾاإلاان-30 عي، ميكىعاث ٢اهىهُت ٖبضالٍٗؼ ، الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى ٢هىع الخىُٓم الدكَغ

  https://manshurat.org/node/66837ٖلى اإلاى٢٘: 

ض مخُمش غبذ الهادي، غبذ-31 )اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل زُىة بلى ألامام ؤم بلى  الػٍض

ذ، ؾبخمبر 17، الؿىت 3الٗضص  ،مجلت الحلىق الىعاء(،   .193-115، م م 1993، ال٩ٍى

عي للمٗاَضاث في ال٣اهىن الضولي،  غضالذًً فىدة،-32 ت الضوع الدكَغ اإلاجلت اإلافٍش

ت لل٣الللاهىن الذولي  . 150-99، م م1971هىن الضولي، ال٣اَغة، ، الجمُٗت اإلاهٍغ

ت ، )٢اهىن اإلاٗاَضاث لخماًت خ٣ى١ الاوؿان(، غضث ظػذ الذًً-33 اإلاجلت اإلافٍش

ت لل٣اهىن الضولي، ال٣اَغة، 39ٖضص  ،لللاهىن الذولي -265، م 1983، الجمُٗت اإلاهٍغ

310 . 

فاجش العُاظت مجلت د)الُبُٗت ال٣اهىهُت ل٣ىاٖض خ٣ى١ ؤلاوؿان(،  غالوة َىام،-34

 .252-229، م م 2014الٗضص الٗاقغ، باجىت، ظاهٟي  ،واللاهىن 

اب  غلي الحىباوي،-35 يماهاث خ٣ى١ الاوؿان اإلاضهُت والؿُاؾُت وخماًتها وزُغ ؤلاَع

، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص الشامً، مجلت غذن للػلىم الاحخماغُت وؤلاوعاهُتالضولي ٖلحها، 

 .292-267، م م 2001صٌؿمبر -ًىلُى

، اإلاؿاولُت الجىاثُت الضولُت للٟغص ًٖ اعج٩اب غلي غمش مفخاح وأخمذ مدمذ خعني-36

٣ا إلاٗاَضة  مت ؤلاباصة الجماُٖت ٞو (، صون ط٦غ 1) 35، الٗضص مجلت ئظالمُاث، 1919ظٍغ

 .137-131، م م 2013ظهت ؤلانضاع 

ى١ الاوؿان، ، جُٟٗل خ٤ الٟغص في الخ٣اض ي ؤمام ال٣ًاء الضولي لخ٣غلُان بىصٍان-37

ً، 1، الٗضص، 12، اإلاجلض مجلت الحلىق صاعؾت جإنُلُت،  -116، م م 2015، البدٍغ

163. 

)وكغ الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان في الىٓام ال٣اهىوي  غماس سصٍم،-38

 .115-105، م م 2000، باجىت، 13ٖضص  ،مجلت الػلىم ؤلاوعاهُتالجؼاثغي(، 

https://manshurat.org/node/66837
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الجض٫ خى٫ ألازغ ألا٣ٞي لخ٣ى١ الاوؿان في اإلامل٨ت اإلاخدضة مىظ صزى٫ ) فاهِعا باسبُه،-39

صون ط٦غ ظهت ، مجلت اللاهىن اإلالاسن ، خحز الىٟاط( ٢1998اهىن خ٣ى١ الاوؿان لٗام 

    ؤلانضاع وال ؾىت ؤلانضاع.

اإلاجلض  ،مجلت الحلىق ، )م٩اهت الٟغص في ال٣اهىن الضولي( مدمذ خعً اللاظمي،-40

ً،  الشاوي، الٗضص  .246-210، م 2014ألاو٫، البدٍغ

ألازغ اإلاباقغ الجٟا٢ُاث خ٣ى١ الاوؿان في الىٓم ال٣اهىهُت مدمذ خلُل اإلاىس ى، )-41

ىُت(،  ذ، مجلت الحلىق الَى  . 506-423، م م 2009 ،ال٩ٍى

)ج٩امل خ٣ى١ الاوؿان في ال٣اهىن الضولي وؤلا٢لُمي اإلاٗانغ(،  مدمذ خلُل اإلاىس ى،-42

ل31، اإلاجلض 4الٗضص  ،شمجلت غالم الفى ، م 2003ًىهُى -، صون ط٦غ ظهت ؤلانضاع، ؤبٍغ

 .172-149م 

ت ال٣ىاٖض آلامغة(،  مدمذ خلُل اإلاىس ى،-43 مجلت )ؾلُاث مجلـ ألامً في يىء هٍٓغ

ػت واللاهىن  ذ، ًىاًغ ، الؽَش  .   87-21، م م 2009الٗضص الؿاب٘ والشالزىن، ال٩ٍى

غاٝ في الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ )هُا١ التز  مدمذ خلُل اإلاىس ى،-44 اماث الضو٫ ألَا

ٗت وال٣اهىن، اإلاجلض  ،مجلت دساظاث، الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت( ، 33ٖلىم الكَغ

 .175-160، م م 2006، صون ط٦غ ظهت ؤلانضاع، 1الٗضص 

اث ، الخُب٤ُ ألا٣ٞي لالجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ الاوؿان والخٍغمدمذ خلُل اإلاىس ى-45

ً، مجلت الحلىق ألاؾاؾُت،  م  -7، م م 2007، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص ألاو٫، البدٍغ

30. 

غ ال٣اهىن الضولي  مدمذ خلُل اإلاىس ى،-46 صوع ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ الاوؿان في جٍُى

 ArabLawInfo. الضلُل ؤلال٨ترووي لل٣اهىن الٗغبي ٖلى اإلاى٢٘  34-1للمٗاَضاث، م م

www.arablawinfo.com 

ت لللاهىن خؿً الىُت في ال٣اهىن الضولي الٗام، مدمذ مفىفى ًىوغ، -47 اإلاجلت اإلافٍش

ت لل٣اهىن الضولي، ال٣اَغة، 51، الٗضص الذولي   .235-147، م 1995، الجمُٗت اإلاهٍغ

مجلت غالم جدضًاث(، ، ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ الاوؿان،)آٞا١ و مدمذ ًىظف غلىان-48

ل31، اإلاجلض 4، الٗضص الفىش  .211-173،م م 2003ًىهُى -، صون ط٦غ ظهت ؤلانضاع، ؤبٍغ

ٖلى اإلاى٢٘:     الُبُٗت ؤلاؾالمُت لل٣اهىن، ،مدمذ ًىظف غذط-49

https://www.kutub-pdf.net/downloading/cL0au.html 

http://www.arablawinfo.com/
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مجلت صت ال٣اهىن الضولي، ، آزاع اإلاٗاَضاث في يىء ٢ىاٖض ومبامخلذ الىشواهت-50

ً،الحلىق   .448-409م  ، م 2005، اإلاجلض الشاوي، الٗضص ألاو٫، البدٍغ

مجلت ، ظهىص اإلاىٓماث الضولُت في خٟٔ الؿلم وألامً الضولُحن، مذلل خفىاوي -51

، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الكهُض 10، ٖضص الػلىم اللاهىهُت والعُاظُت

 .87-62، م 2015ي، ظاهٟي خّمت لخًغ، الىاص

جي مذوط فالح الشؼُذي-52 ، )مداولت جإنُل آلُت صولُت الهضماط اإلاٗاَضة في ال٣اهىن الَى

تي( الٗضص ألاو٫، الؿىت الشالزىن،  ،مجلت الحلىق ، م٘ بقاعة زانت بلى ال٣اهىن ال٩ٍى

ذ، ماعؽ   .135-79، م م 2006ال٩ٍى

جي في مذومباسن حعام مد، مفُذ هاًف جشوي الذلُمي-53 ، ؾلُت ال٣اض ي الجىاجي الَى

، الٗضص الشاوي مجلت حامػت ألاهباس للػلىم اللاهىهُت والعُاظُتجٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت، 

 .20-1، م م 2017ٖكغ، اإلاجلض ألاو٫، ألاهباع، الؿىت 

)ؤلازال٫ بكغوٍ الخدٟٔ في يىء الىٓام ال٣اهىوي  وػمان غىا هللا مدمىد الهُتي،-54

ً، 6(، الٗضص )12اإلاجلض ) ،مجلت الحلىق ، ي اإلاٗاَضاث الضولُت(للخدٟٓاث ف (، البدٍغ

 .74-44، م م 2015

 :الىفىؿ اللاهىهُتسابػا: 

 :الىوىُتالىفىؿ -أ

 الذظاجحر:-1
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ٫ -1 الن اإلاخًمً وكغ هو صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثٍغ ؤلٖا

 .1963، ٖام 64ط ع ٖضص  10/09/1963

مبر  22ماعر في  97-76ؤمغ ع٢م  ت 1976هٞى ، ًخًمً بنضاع صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ًىلُى  7اإلااعر في  06-79اإلاٗض٫ واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن ع٢م  الضًم٣غاَُت الكٗبُت،

شهاصعة ال، 28ط ع ٖضص ، 1979 لُت  10 بخاٍع ، 01-80ال٣اهىن ع٢م بمىظب ، و 1979ظٍى

ش هاصعة ال، 03، ط ع ٖضص 1980ظاهٟي  12اعر في اإلا وبمىظب ، 1980ظاهٟي  15بخاٍع

مبر 05اإلااعر في  233-88اإلاغؾىم ع٢م  اإلاخٗل٤ بيكغ الخٗضًل الضؾخىعي ، 1988هٞى

مب 03اؾخٟخاء اإلاهاص١ ٖلُه بمىظب  شهاصعة ال، 45، ، ط ع ٖضص 1988 رهٞى  05 بخاٍع

مبر   .1988هٞى
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خٗل٤ بيكغ هو الخٗضًل اإلا، 1989ُٟٞغي  28اعر في اإلا، 18-89اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م -2

ش  9ط ع ٖضص ، 1989ُٟٞغي  23ٖلُه بمىظب اؾخٟخاء هاص١ الضؾخىعي اإلا  1الهاصعة بخاٍع

 .1989ماعؽ 

خًمً بنضاع هو اإلا، 1996صٌؿمبر  07اعر في اإلا، 438-96ع٢م اإلاغؾىم الغثاس ي -3

مبر  ١18 ٖلُه في اؾخٟخاء هاصالخٗضًل الضؾخىعي اإلا صعة هاال، 76ط ع ٖضص  ،1996هٞى

ش  ل  10اعر في اإلا، 03-02بمىظب ال٣اهىن ع٢م واإلاخمم ، اإلاٗض٫ 1996صٌؿمبر  08بخاٍع ؤٍٞغ

ل  14هاصعة في ال، 25، ط ع ٖضص 2002 اعر في اإلا، 19-08ال٣اهىن ع٢م بمىظب ، و 2002ؤٍٞغ

مبر  15 ش هاصعة ال، 63، ط ع ٖضص 2008هٞى مبر  16بخاٍع -16بمىظب ال٣اهىن و ، 2008هٞى

ش هاصعة ال، 14، ط ع ٖضص 2016ماعؽ  06 اعر فياإلا، 01  .2016ماعؽ  07بخاٍع

 :خىظُمُتالىفىؿ ال-2
اإلاخٗل٤ بازخهاناث وػٍغ الخاعظُت، ط ع  01/03/1977اإلااعر في  54-77غؾىم ع٢م م-1

ش ، الهاصعة 28ٖضص  ل  6بخاٍع  .1977ؤبٍغ

 ، اإلاخًمً جدضًض نالخُاث وػٍغ 01/12/1979اإلااعر في  249-79مغؾىم ع٢م -2

ش الهاصعة  50الخاعظُت، ط ع ٖضص   .1979صٌؿمبر  11بخاٍع

الظي ًدضص نالخُاث وػٍغ الخاعظُت  14/07/1984، اإلااعر في 165-84مغؾىم ع٢م -3

ش الهاصعة  29وهاثب الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالخٗاون، ط ع ٖضص    .1984ًىلُى  17بخاٍع

ث وػٍغ الكاون ، الظي ًدضص نالخُا10/11/1990، اإلااعر في 359-90مغؾىم ع٢م -4

شالهاصعة  50الخاعجي، ط ع ٖضص  مبر 21 بخاٍع  .1990هٞى

، اإلاخًمً جدضًض نالخُاث وػٍغ 26/11/2002اإلااعر في  403-02مغؾىم عثاس ي ع٢م -5

ش الهاصعة  79الخاعظُت، ط ع ٖضص   .2002صٌؿمبر  1بخاٍع

 الىفىؿ الذولُت:-ب

  :الػاإلاُت ىفىؿال-1
٘ في  1945مُشا١ ألامم اإلاخدضة لٗام -1

ّ
في ؾان ٞغاوؿِؿ٩ى  في زخام  1945ًىهُه  26اإلاى٢

. و٢ض اهًمذ 1945ؤ٦خىبغ  24ماجمغ ألامم الخام بىٓام الهُئت الضولُت وؤنبذ هاٞظا في 

ش  غة ٖلى اإلاى٢٘ 1962ؤ٦خىبغ  08بلُه الجؼاثغ بخاٍع -http :www.org/ar/charte. وز٣ُت مخٞى

united-nation/index-utml. 

الن ال-2 ، وا٣ٞذ الجؼاثغ ٖلُه نغاخت بمىظب اإلااصة 1948ٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان لٗام ؤلٖا

 .  1963مً صؾخىع  11
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اٖخمضث مً ٢بل الجمُٗت الٗامت  1948اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة إلاى٘ ؤلاباصة الجيؿُت لٗام -3

، وصزلذ الاجٟا٢ُت 260يمً ٢غاع الجمُٗت الٗامت ع٢م  1948صٌؿمبر  9لؤلمم اإلاخدضة في 

، 339-63. اهًمذ بلحها الجؼاثغ بخدٟٔ بمىظب اإلاغؾىم ع٢م 1951ًىاًغ  12الخىُٟظ في  خحز 

 .1966ؾبخمبر  14الهاصع في  66، ط ع ٖضص 1963ؾبخمبر  11اإلااعر في 

غيذ للخى٢٘ -3 اجٟا٢ُت خٓغ الاججاع باألشخام واؾخٛال٫ صٖاعة الٛحر اٖخمضث ٖو

٧اهىن  2(، ًىم 4-)ص 317مت لؤلمم اإلاخدضة والخهض٤ً والاهًمام بمىظب ٢غاع الجمُٗت الٗا

ش بضء الىٟاط: 1949ألاو٫/صٌؿمبر   .1951جمىػ/ًىلُه  25، جاٍع

اجٟا٢ُت ظى٠ُ هي ٖباعة ًٖ ؤعب٘ اجٟا٢ُاث صولُت  1949اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ لٗام -4

ا في  1864جمذ ألاولى مجها في  ت جدىاو٫ خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان ألاؾاؾُت في خال 1949وؤزحَر

 الخغب. 

غى  1966الٗهض الضولي للخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت لٗام -5 اٖخمض ٖو

ؤل٠  2200للخى٢ُ٘ والخهض٤ً والاهًمام بمىظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م 

. اهًمذ بلُه 1976، وصزل خحز الىٟاط ٧1966اهىن ألاو٫/ صٌؿمبر  16( اإلااعر في 21-)ص

لٗام  20. ط ع ٖضص 1989ماي  16اإلااعر في  67-89ظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م الجؼاثغ بمى 

1989. 

غى للخى٢ُ٘ والخهض٤ً  1966الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت لٗام -6 اٖخمض ٖو

( اإلااعر في 21-ؤل٠ )ص 2200والاهًمام بمىظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م 

. اهًمذ بلُه الجؼاثغ بمىظب 1976، وصزل خحز الىٟاط ٧1966اهىن ألاو٫/ صٌؿمبر  16

 .1989لٗام  20، ط ع ٖضص 1989ماي  16اإلااعر في  68-89اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 

اإلاٗخمضة مً ٢بل الجمُٗت  الاجٟا٢ُت الضولُت لل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز الٗىهغي -7

وصزلذ  21/12/1965اإلااعر في ( 20-ؤل٠ )ص 2106الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ب٣غاع جدذ ع٢م 

ش  اإلااعر في  348-66. ناص٢ذ ٖلحها الجؼاثغ بمىظب ألامغ ع٢م 04/01/1969خحز الىٟاط بخاٍع

 .1967لٗام  7، ط ع ٖضص 1966صٌؿمبر  15

٢ّغث مً ٢بل ألامم اإلاخدضة في  1951الاجٟا٢ُت الخانت بىي٘ الالظئحن لٗام -8
ُ
 28ؤ

ل  22اإلاٗاَضة خحز الخىُٟظ في . وصزلذ 1951جمىػ/ًىلُى مً الٗام  . 1954هِؿان/ؤبٍغ

لُت  25نض٢ذ ٖلحها الجؼاثغ في  ضة الغؾمُت ع٢م 1963ظٍى لٗام  105، ووكغث في الجٍغ

1963. 
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جم اٖخماصَا  1979لٗام  الاجٟا٢ُت الضولُت لل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز يض اإلاغؤة-9

، وصزلذ خحز الىٟاط 18/12/1979ماعر في  24/180مً ٢بل الجمُٗت الٗامت ب٣غاع ع٢م 

ش   51-96. اهًمذ بلحها الجؼاثغ بخدٟٔ، بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 03/09/1981بخاٍع

 .1996لٗام  06، ط ع ٖضص 1996ظاهٟي  22اإلااعر في 

حٍر مً يغوب اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت -10 اجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب ٚو

صٌؿمبر  10و الاجٟا٢ُت مً ظاهب اإلاٟىيُت الؿامُت لؤلمم اإلاخدضة في ؤو اإلاهُىت، اٖخمض ه

. اهًمذ بلحها الجؼاثغ بمىظب اإلاغؾىم 1987ًىهُى  26، وصزلذ خحز الىٟاط في 1984

 . 1989ماي  17الهاصعة في  20، ط ع ٖضص 1989ماي  16، اإلااعر في 66-89الغثاس ي ع٢م 

ماعر  44/25ضة ب٣غاع مً الجمُٗت الٗامت ع٢م الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل اإلاٗخم-11

ش  20/11/1989في  . نض٢ذ ٖلحها الجؼاثغ م٘ 02/09/1990و٢ض صزلذ خحز الىٟاط بخاٍع

ت، بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  داث جٟؿحًر ، ط 1992صٌؿمبر  19اإلااعر في  461-92جهٍغ

 . 1992صٌؿمبر  23الهاصعة في  91ع ٖضص 

، نض٢ذ ٖلحها الجؼاثغ بمىظب اإلاغؾىم ع٢م 1969اإلاٗاَضاث لٗام اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن -12

 .1987ؤ٦خىبغ  14، الهاصعة في 42، ط ع ٖضص 1987ؤ٦خىبغ  13، اإلااعر في 87-222

الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت )هٓام عوما( ؤ٢غث الجمُٗت مكغوٕ ال٣غاع -13

 .2002وصزل خحز الىٟاط ٖام  1998ٖام 

 :ؤلاكلُمُتىفىؿ ال-2
ا مً ٢بل مجلـ ؤوعوبا ؾىت -1 ، 1950الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ الاوؿان جم ب٢غاَع

 .1953ؾبخمبر ؾىت  3وصزلذ خحز الىٟاط في 

٨ُت لخ٣ى١ الاوؿان لٗام -2 اإلاٗخمضة مً ٢بل مىٓمت الضو٫  1969الاجٟا٢ُت ألامٍغ

ش  ٨ُت في ؾان زىؾُه بخاٍع  . 22/11/1969ألامٍغ

٣ي لخ٣ى١ الاوؿان والكٗىب جم نُاٚخه في اإلاُشا١ ؤلا -3 في هحروبي  1981ًىهُى  27ٍٞغ

، نض٢ذ ٖلُه الجؼاثغ بمىظب 1986ؤ٦خىبغ  21)٦ُيُا(، وصزل اإلاُشا١ خحز الخىُٟظ في 

ُٟٞغي  4، الهاصعة في 06، ط ع ٖضص 1987ُٟٞغي  30، اإلااعر في 37-87اإلاغؾىم ع٢م 

1987. 

٣ي لخ٣ى١ الُٟل وع -4 ، نض٢ذ ٖلُه الجؼاثغ بمىظب 1990ٞاَُخه لٗام اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ

لُت 242-03اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م   09الهاصعة في  41، ط ع ٖضص 2003، اإلااعر في ظٍى

 .2003ظىٍلُت 
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 :كشاساث اإلاجلغ الذظخىسيخامعا: 
اإلاخٗل٤ ب٣اهىن الاهخساباث ط ع  1989ؤوث  20اإلااعر في  ٢01غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م -1

 .1989لٗام  36ٖضص 

 :حػلُلاث لجان اإلاشاكبت غلى جىفُز الاجفاكُاث الذولُتظادظا: 
الخام بلجىت الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت الضوعة  3الخٗل٤ُ الٗام ع٢م -1

غاٝ )ال٣ٟغة 1990الخامؿت ) مً الٗهض م٨خبت  2مً اإلااصة  1(: َبُٗت التزاماث الضو٫ ألَا

 .umn.edu/arabic/hrc-gc24.htmٖلى اإلاى٢٘:  خ٣ى١ الاوؿان، ظامٗت مُيؿىجا،

الخام بلجىت الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت اإلاخٗل٤  4الخٗل٤ُ الٗام ع٢م -2

( م٨خبت خ٣ى١ الاوؿان، ظامٗت 6-( مً الٗهض، )ص1)11بالخ٤ في الؿ٨ً اإلاالثم اإلااصة 

 .umn.edu/arabic/hrc-gc24.htmمُيؿىجا ٖلى اإلاى٢٘: 

(، للجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان، اإلاخٗل٤ باإلااصة الؿاصؾت 1982(، )6ٗل٤ُ الٗام ع٢م )الخ-3

مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى اإلاى٢٘:  م٨خبت خ٣ى١ الاوؿان، ظامٗت 

  umn.edu/arabic/hrc-gc24.htm مُيؿىجا  ٖلى اإلاى٢٘

الخام بدٓغ  7اإلاخٗل٤ باإلااصة  ؿانللجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ الاو 7الخٗل٤ُ الٗام ع٢م -4

. 181، م 1982( 16-)ص الخٗظًب ؤو اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت

 umn.edu/arabic/hrc-gc24.htmظامٗت مُيؿىجا ٖلى اإلاى٢٘: 

 مً الٗهض الضولي 1اإلاخٗل٤ باإلااصة  12لجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ الاوؿان ع٢م الٗام لخٗل٤ُ ال-5

غ اإلاهحر( م٨خبت خ٣ى١  186م  1984( 21-)ص للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت )خ٤ ج٣ٍغ

  umn.edu/arabic/hrc-gc24.htmالاوؿان، ظامٗت مُيؿىجا ٖلى اإلاى٢٘: 

،  21(، للجىت الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت الضوعة 13الخٗل٤ُ الٗام ع٢م )-6

 umn.edu/arabic/hrc-gc24.htmلى اإلاى٢٘: م٨خبت خ٣ى١ الاوؿان، ظامٗت مُيؿىجا ٖ

(، اإلاخٗل٤ باإلااصة الؿابٗت مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ 1992(، )20الخٗل٤ُ الٗام ع٢م )-7

اإلاضهُت والؿُاؾُت: م٨خبت خ٣ى١ الاوؿان، ظامٗت مُيؿىجا  ٖلى اإلاى٢٘: 

umn.edu/arabic/hrc-gc24.htm. 

م٨خبت خ٣ى١ الاوؿان، ظامٗت  ١ الاوؿان،للجىت اإلاٗىُت بد٣ى  24الخٗل٤ُ الٗام ع٢م -8

 umn.edu/arabic/hrc-gc24.htmمُيؿىجا  ٖلى اإلاى٢٘: 

للجىت اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان، َبُٗت الالتزام ال٣اهىوي الٗام  31الخٗل٤ُ الٗام ع٢م -9

غاٝ في الٗهض، ال٣ٟغة   .249، م 15اإلاٟغوى ٖلى الضو٫ ألَا
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 2-ؤ٦خىبغ 15(، ظى٠ُ 91ضهُت والؿُاؾُت )الضوعة اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى١ اإلا حٗل٤ُ-10

مبر    CCPR/C/DZA/CO/3. الىز٣ُت 2007هٞى

 .°U.N.Doc, GAOR, Suppl, N .، 09/10/1992(، 45خ٣ى١ ؤلاوؿان )الضوعة لجىت -11

40(A/47/40) 

ماعؽ  2-ٞبراًغ 13(، 51اللجىت اإلاٗىُت بال٣ًاء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة )الضوعة حٗل٤ُ  -12

 .  CEDAW/C/DZA/CO/3-4، الىز٣ُت 2012

وزاث٤ ألامم اإلاخدضة: اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت )الضوعة -13

 . E/C.12/DZA/CO/4، الىز٣ُت 2010ماًى  21-3(، ظى٠ُ 44

، 2013ماعؽ  1-ٞبراًغ  11وزاث٤ ألامم اإلاخدضة: لجىت ال٣ًاء ٖلى الخمُحز الٗىهغي -14

 .CERD/C/DZA/CO/15-19مم اإلاخدضة، الىز٣ُت:ألا 

لجىت ال٣اهىن الضولي صلُل اإلاماعؾت اإلاخٗل٤ بالخدٟٓاث ٖلى اإلاٗاَضاث. وزاث٤ ألامم -15

 https://www.un.org/ar/documentsاإلاخدضة. ٖلى اإلاى٢٘: 

 مإجمشاث:ا: بػظا
ى اإلاى٢٘: ٖل ، وزاث٤ ألامم اإلاخدضة.1993مإجمش فُِىا لحلىق الاوعان لػام -1

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 

اء سبُؼ-2 ، وا٢٘ خ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الضولي بحن ؤلالؼام ال٣اهىوي واإلاماعؾاث صهٍش

إلا٣بىلت في اإلااجمغ اإلاىؾىم "وا٢٘ وجُٟٗل الٗملُت للضو٫، مجمىٖت البدىر اإلاد٨مت وا

، ب٩لُت الخ٣ى١، 25/11/2015و ٢24ىاٖض ال٣اهىن الضولي في ػمً الؿلم والخغب"، ًىمي 

 ظامٗت عجلىن، الُبٗت ألاولى، ٖمان، اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت.

 مىاكؼ الاهترهِذ:: زامىا
  http://www.cco.gov.jo/ar-joDاإلاد٨مت الضؾخىعٍت ألاعصهُت ٖلى اإلاى٢٘: -1

  https://ar.wikipedia.org/wikiزؿاثغ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت: -2

 https://almerja.com/reading.php?i=6&idaاإلاغظ٘ في اللٛت: ٖلى اإلاى٢٘: -3

 https://al-maktaba.org/book/1749/4اإلا٨خبت الكاملت ٖلى اإلاى٢٘:  -4

 

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://almerja.com/reading.php?i=6&ida
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 110.........1663 عاـ قبللية الدك  االتفاقيات تفسير من الفرنسي الدكلة مجلس موقف-أ
 114.......1663في الدكلية  االتفاقيات تفسير عدـ عن الفرنسي الدكلة مجلس عدكؿ-ب
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 :الثاني الفصل
 لحقوؽ الدكلية االتفاقيات أحكاـ كتفسير تطبيق في الوطني القضاء يد تقيّيد

  100..................................اإلنساف..................................
 104االنساف........... لحقوؽ الدكلية االتفاقيات أحكاـ دقة عدـ: األكؿ المبحث
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 106االنساف............ لحقوؽ الدكلية االتفاقيات أحكاـ دقة عدـ مواضيع: الثاني المطلب
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 146كالثقافية.............................................................................
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 161.......................االتفاقية الدكلية .. في األطراؼ الدكؿ إلى التحفظات إبالغ-ج
 161التحفظ............................................................... إبداء كقت-د

 160الدكلية............................. االتفاقيات ىعل للتحفظ الموضوعية الشركط: ثانيا
 160...................................تفاقية الدكلية.اال في محظورا التحفظ يكوف ال أف-أ

 164...............كغرضها..........الدكلية  االتفاقية موضوع مع التحفظ يتنافى ال أف-ب
 163...................................................للتحفظ..... الواضحة الصياغة-ج
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 :اإلالخق      

ؤنبذ لالجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان اَخماما ٖاإلاُا ٞغيخه ٖضة اٖخباعاث، 

ُت التي جسغظها ًٖ ؤلا  َاع الضازلي للضو٫ بلى لٗل ؤَمها اجهاٝ خ٣ى١ ؤلاوؿان باإلاىيٖى

ى ما ًٟغى ٖلى الضو٫ الالتزام بها، وبلؼام ؤظهؼتها، وزانت ال٣ًاء  الاَخمام الٗالمي، َو

اث.  جي  باخترامها وجُب٤ُ ما وعص ٞحها مً خ٣ى١ وخٍغ  الَى

بن جُب٤ُ وجٟؿحر ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان مً نمُم ازخهام     

جي الظي ٌؿ دىض بلى ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت بطا ٧اهذ ٢ابلت بظاتها للخُب٤ُ ال٣اض ي الَى

اإلاباقغ وال جدخاط بلى جضابحر صازلُت، ؤو جٟؿحر. ل٨ً في ٦شحر مً الخاالث ٢ض ال ٌؿخُُ٘ 

 .ال٣اض ي جُب٤ُ ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُاث لٗضم ص٢تها ؤو جدٟٔ الضولت ٖلحها

 

Résumé : 

Les conventions internationales relatives aux droits de l'homme 

sont devenues une préoccupation mondiale imposée par plusieurs 

considérations, dont la plus importante est l'objectivité  des droits de 

l'homme, qui l'écarte du cadre interne des Etats à la préoccupation 

mondiale,  ce qui oblige les Etats à y adhérer et à adopter leurs 

dispositions dans le système juridique et oblige ses institutions à 

respecter et à appliquer les droits et les libertés par le pouvoir 

judiciaire national. 

L'application et l'interprétation des dispositions des conventions 

internationales relatives aux droits de l'homme sont au cœur de la 

compétence du juge national, qui doit s'appuyer sur les normes et les 

dispositions énoncées par les conventions internationales. 

 

 


