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املستخلص
ؾهٌ بطٚظ ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛايسٚيَٓ ٞعطداً سازاً يف تٓع ِٝايعالق ١اييت تطبط ايٓعِ
ايكاْ ،١ْٝٛفهالً عٔ اتػاع ْطاق٘ ٚتعسز ؾدٛق٘  ٚسلٛي٘ ملٛنٛعات ناْت تعس خاضز
ْطام اٖتُاَ٘ .يكس افطظ ٖصا ايٛنع إىل داْب ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛايساخًْ ٞعاَاً قاْْٝٛاً زٚيٝاً،
مما ستِ زضاغ ١ايعالق ١بُٗٓٝا بػ ١ٝايتعطف عً ٢خكا٥ل نٌ َُٓٗا ٚأٚد٘ االيتكا٤
ٚاالختالف  ٚايٓتا٥ر املذلتب ١عً ٢شيوٚ .قس ضنع ايبشح ازٚات٘ قٛب ايٓعطٜات اييت ْاقؿت
ٖص ٙايعالقٚ ١االثاض ايكاْ ١ْٝٛاملذلتب ١عً ٢نٌ َٓٗا إظا ٤مماضغ ١ايكان ٞايٛطين يعًُ٘،
ز ٕٚإٔ ٜكف عٓس ٖصا اؿس بٌ ٚغع يف أفك٘ يٝسضؽ ٚحيًٌ املُاضغات ايعًُ ١ٝيًس ٍٚيف
َٓعَٛاتٗا ايتؿطٜع ١ٝبكٛض ٠عاََ ١ع ؽكٝل سٝعاً ملهاْ ١املعاٖسات يف املٓع١َٛ
ايعطاق ١ٝاغتككاٚ ٤ؼًٝالً ٚ .قس مت زضاغ ١ايسٚض ايص ٟميهٔ إٔ مياضغ٘ ايكان ٞايٛطين يف
غٝام اقساض ٙيألسهاّ ايكهاَ ١ٝ٥ػتٓساً عً ٢االسهاّ ايسٚيٚ ١ٝايتشسٜات اييت تٛادٗ٘
غٛاَ ٤ا أضتبط َٓٗا مبٛنٛع ١ٝايٓل املطاز تطبٝك٘ أَ ٚا أضتبط بؿدك ١ٝايكانٞ
ٚته.ٜ٘ٓٛ
ايهًُات املفتاس :١ٝايكاْ ٕٛايٛطين ،املعاٖسات ايسٚي ،١ٝايكان ٞايٛطين ،األسهاّ ايسٚي١ٝ
Abstract
The research studied the relationship between national And
international
legal systems, in order to identify the
characteristics of each of them and the convergences and
differences and the consequences. The research focused its
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tools on the theories that discussed this relationship and the
legal implications of each of them on the exercise of the
work of the national judge, without stopping at this point,
but expanded in its horizon to study and analyze the
practical practices of States in their legislative systems in
general with the allocation of space for the status of treaties
in the Iraqi system Investigation and analysis. The role
played by the national judge in the issuance of judicial
rulings was examined based on international judgments and
challenges, whether related to the objectivity of the text to be
applied or the personality and composition of the judge.
Keywords: national law, international treaties, national
judge, international judgments
املقدمـة
ٍٚ ايس٢ً َٔ ايتعاَات ع١ٝيٚ ايتٓاغِ َع َا تفطن٘ املعاٖسات ايس٠مل تعس فهط
 يكس اقبح. ٕاٝ يف أغًب األسًٕٞ ايساخْٛٗا يًكاٝ ف١ٕ ايػًبٛ ته١ٝ ٖاَؿ١ٝاالططاف قه
ٍٚ َا تًتعّ ب٘ ايس٢أنشٚ ،تؿعبت اؿاداتٚ تساخًت املكاحلٚ اضًٛ بال اغ٤ايعامل فٓا
 يكس.ٍٚ يًس١ًٝ ايساخ١ْْٝٛ ايكا١َٛ املٓع٢ً ع٣ بأخطٚ أ١كٜ بططٙٓعهؼ أثطٜ زٖاٚخاضز سس
١ْْٝٛعاً َُٗا ً يف ايتٓعرلات ايكاٝ سًٕٞ ايساخْٛايكاٚ ٞيٕٚ ايسْٛ بني ايكا١ؾػًت ايعالق
ٙ َجٌ ٖص١ ايعاّ َعاؾٞيٕٚ ايسْٛنتب ايكاٚ ح تهُٓت نٌ َطادعٝ ع،١ٝٗاملكاضبات ايفكٚ
اً يف اغًبٝاب إشا َا أقطضْا إٔ َا نتب يف ٖصا اؾاْب نإ طمطٛيعًٓا ال لايف ايكٚ . ١ايعالق
لٝف عٓس َا غٛقٛإ ايٝ يف نجرل َٔ االس٢ٓاً انتفٝ أخط أْ٘ ايتعّ طمطاً َع٢ٓ مبع،املطادع
.ر٥ْتاٚ  نال َُٓٗا َٔ اثاض٢ًذلتب عٜ ) َا١ٝ٥ايجٓاٚ ٠سسٛات بٗصا اؾاْب ( ائَٜ ْعط
 إش اقبح،لٝ ايتٓعرل إىل ايتطب٠ظ فهطٚقت ايطأٖ قس ػاٛإال إٔ األَط يف اي
 يف ايتأثرل دعًت١ٝعٛنٛ املٖٙصٚ . ًاٝعٛنَٛ ًأثطاٚ ًاًٝعاً زاخٝ س١ٝيٚ ايس١ْْٝٛ ايكا٠يًكاعس
ٟعس ايتعاّ اٜ ملٚ .يت٘ يف اـاضزٚ اإلغاؽ مبا تًتعّ ب٘ ز١ ًا بايسضدٝٓطين َعٛ ايَٞٔ ايكان
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ططف زٚيٜٓ ٞشكط بإدطاَٛ ٤ا ١ُ٥تؿطٜع ١ٝا ٚتٓفٝص ١ٜأ ٚقهاٚ ١ٝ٥فكاُ ملا ايتعّ ب٘ باضزت٘
َع االططاف ايسٚي ١ٝاألخط ،٣بٌ تؿعب يُٝتس إىل اؾاْب املٛنٛع ٞاملتعًل بٓٛع ايكاعس٠
ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜطبكٗا ايكان ٞايٛطين ٚايص ٟمل ٜعس َكَّٝساً بايكٛاْني ايساخً ١ٝبٌ بإَهاْ٘
ايتٛغع يٝػتٓس يف سهُ٘ عً ٢قاعس ٠قٝػت ٚضا ٤اؿسٚزٚ .يف ٖصا ايػٝام ٜٓبػ ٞأال ْػفٌ
سكٝك ١إٔ األَط يف ْٗا ١ٜاملطاف غٛا ٤تعًل بتفػرل ايكان ٞايٛطين يًُعاٖس ٠ايسٚي ١ٝأٚ
تطبٝكٗا أ ٚايطعٔ بسغتٛضٜتٗا َطتبط باملٛقف ايكاْ ْٞٛيهٌ زٚي ١ػاَ ٙهاْ ١املعاٖسات يف
َٓعَٛتٗا ايتؿطٜع.١ٝ
َٔ داْب أخط فإٔ ٖصا ايتٛغع احملتٌُ ميجٌ ؼسٜاً عس شات٘ ملا حيٌُ َٔ
كاطط ٚقعٛبات غٛا ٤تًو اييت تتعًل بايًػ ١املػتدسَ ١يف ايٓل ايساخًٚ ٞايسٚي ٞا ٚتًو
املطتبط ١باؾاْب ايتهٜٛين ٚايجكايف يًكان ٞايٛطين .بعباض ٠أخط ٣أقبح يًكان ٞايٛطين
زٚضاً انجط س ١ٜٛٝفُٝا ٜتعًل بتطبٝل املعاٖس ٠ايسٚي ،١ٝإش اقبح َٔ املُهٔ ي٘ إٔ حيًٌ
ايٓل ايسٚيٜٚ ٞتأنس َٔ قشت٘ فهالً عٔ فشل زغتٛضٜت٘.
ٚشلصا غٛف ٜػدل ٖصا ايبشح اغٛاض ٖص ٙايعالق ١ال غُٝا يف ظٌ املُاضغات ايسٚي١ٝ
اؿسٜج ١ز ٕٚإٔ ٜػفٌ املكاضبات ايتكًٝس ١ٜاييت غٝكت يف تفػرلٖاٚ .غٝه ٕٛايعطام ممجالً
بسغتٛض  2005اطمٛشداً يًسضاغَ ١ع ايتٛغع أفكٝاً يف ايبشح ٚايتٓكٝب يتؿٌُ مماضغات
ٚزغاترل ز ٍٚمل تكٌ ايٗٝا يػ ١ايهاز.
أُٖ ١ٝايسضاغ :١متجٌ أُٖٖ ١ٝصا ايبشح يف ن ْ٘ٛغٝكب اٖتُاَ٘ عًَ ٢ا آٍ اي ٘ٝايتعاطٞ
ايساخً ٞيًكان ٞايٛطين إظا ٤املعاٖس ٠ايسٚيَٚ ١ٝا تتهُٓ٘ َٔ قٛاعس ٚأسهاّ ز ٕٚايتكٝس
مبٓٗذ ١ٝايٓعطٜات ٚايسضاغات ايتكًٝس ١ٜيف ٖصا اؾاْب فهالً عٔ تػًٝط ايه ٤ٛعًَ ٢هاْ١
املعاٖسات يف ايكاْ ٕٛايعطاقٚ ٞاثط تًو املهاْ ١عً ٢عٌُ ايكان ٞايٛطين.
ْطام ايسضاغ :١ايكاعس ٠ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝالغُٝا املهتٛبَٚ ١س ٣سذٝتٗا أَاّ ايكانٞ
ايٛطين عًٚ ٢د٘ ايعُٚ ّٛايكان ٞايعطاق ٞعًٚ ٢د٘ اـكٛم.
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َؿهً ١ايسضاغ :١متهٔ يف االداب ١عً ٢ايػؤاٍ احملٛض ٟاآلتَ : ٞا ٖ ٞاَهاْ ١ٝايكانٞ
ايٛطين باالستذاز بايٓكٛم ايسٚي ١ٝعَُٛاً ٚيف ايعطام عًٚ ٢د٘ اـكٛم ؟ َٚا ٖٞ
ايتشسٜات اييت تكاسب ٖصا االستذاز ٚأغباب٘؟
َٓٗذ ١ٝايسضاغ :١بػ ١ٝتػطَ ١ٝؿهً ١ايسضاغ ١فػْ ٛعتُس املٓٗر االغتكطا ٞ٥ايص ٟغٝػتكط٨
االْعُ ١ايكاْٚ ١ْٝٛاملُاضغات ايكها ١ٝ٥يًعسٜس َٔ ايس ٍٚز ٕٚايٛقف عٓس سسٚز االغتكطا٤
بٌ غٝتذاٚظ ٙإىل املٓٗر ايتشً ًٞٝيًٛقٛف عٓس ْكاط ٖٗٓٚا َٚهأَ قٛتٗا.
خط ١ايسضاغٚ :١قس تٛظعت خط ١ايبشح بني ثالثَ ١باسح ْاقـ املبشح األَ :ٍٚهاْ١
املعاٖسات ايسٚي ١ٝيف ايتؿطٜعات ايٛطٓٚ ١ٝايص ٟاْؿطط إىل ثالثَ ١طايب  :املطًب األ: ٍٚ
أثط ايٓعطٜات ايفكٗ ١ٝيعالق ١ايكاْ ٕٛايٛطين بايكاْ ٕٛايسٚي ٞعً ٢عٌُ ايكان ٞايٛطين،
املطًب ايجاَْ : : ٞهاْ ١املعاٖسات ايسٚي ١ٝيف ايتؿطٜعات ايٛطٓ :،١ٝاملطًب ايجايح َ :هاْ١
املعاٖسات ايسٚي ١ٝيف ايتؿطٜعات ايعطاق .١ٝأَا املبشح ايجاْ ٞفكس غًط ن ٤ٛايبشح عً٢
َس ٣سذ ١ٝاالسهاّ ايسٚي ١ٝأَاّ ايكها ٤ايٛطين يف َطًبني  :املطًب األ : ٍٚاستذاز
ايكان ٞايٛطين باألسهاّ ايسٚي ،١ٝاملطًب ايجاْ :ٞاستذاز ايكان ٞايٛطين ايعطاقٞ
باألسهاّ ايسٚيٚ . ١ٝاخرلاً ضنع املبشح ايجايح عً ٢ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايكان ٞايٛطين
سٝاٍ استذاد٘ بايٓل ايسٚيَٛ ٞظعاً تًو ايتشسٜات عًَ ٢طًبني  :املطًب األ :ٍٚؼسٜات
َٛنٛع( ١ٝتتعًل بصات ايٓل) املطًب ايجاْ :ٞؼسٜات شات( ١ٝتتعًل بته ٜٔٛايكان.)ٞ
املبخح األول
ملانة املعايدات الدولية يف التشسيعات الوطهية
يكس ؾهٌ بطٚظ ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛايسٚيَٓ ٞعطداً سازاً يف تٓع ِٝايعالق ١اييت تطبط
ايٓعِ ايكاْٚ ،١ْٝٛايص ٟنإ قكٛضاً قبٌ شيو نُٔ إطاض ايعالقات املتبازي ١بني ايٓعِ
ايكاْ ١ْٝٛايساخً ١ٝيًس ٍٚاملتعسز .٠فهالً عٔ بطٚظ ايٓعاّ ايسٚي ٞفكس از ٣اتػاع ْطاق٘
ٚتعسز ؾدٛق٘ إىل سلٛي٘ ملٛنٛعات ناْت تعس خاضز ْطام اٖتُاَ٘ .إشا مل ٜعس َٓهباً
عً ٢تٓع ِٝاملػا ٌ٥شات ايكً ١بايس ٍٚنهٝاْات ناْت تعس املداطب ايٛسٝس بايكٛاعس
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ايسٚي ١ٝنتًو ايكٛاعس املتعًك ١باؿسٚز ا ٚتٓع ِٝايعالقات ايسٚي ١ٝيف ساييت اؿطب أ ٚايػًِ،
بٌ اتػعت زا٥ط ٠اٖتُاَ٘ يتؿٌُ ايفطز َٚا ٜطتبط ب٘ َٔ سكٛم اقتكازٚ ١ٜادتُاع١ٝ
ٚغٝاغٚ ١ٝتُٓ .١ٜٛيكس افطظ ٖصا ايٛنع إىل داْب ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛايساخًْ ٞعاَاً قاْْٝٛاً
زٚيٝاً ،مما ستِ زضاغ ١ايعالق ١بُٗٓٝا بػ ١ٝايتعطف عً ٢خكا٥ل نٌ َُٓٗا ٚأٚد٘ االيتكا٤
ٚاالختالف  َٔٚثِ ايٓتا٥ر املذلتب ١عً ٢شيوٚ .عً ٘ٝغٓكػِ ٖصا املبشح إىل ثالثَ ١طايب،
ٜسضؽ األَٗٓ ٍٚا ايٓعطٜات االػاٖات ايفكٗ ١ٝاييت ْاقؿت ٖص ٙايعالقٚ ١االثاض ايكاْ١ْٝٛ
املذلتب ١عً ٢نٌ َٓٗا إظا ٤مماضغ ١ايكان ٞايٛطين يعًُ٘ ،يف سني ٜعتهف ايجاْ ٞعً٢
زضاغٚ ١ؼً ٌٝاملُاضغات ايعًُ ١ٝيس ٍٚيف َٓعَٛاتٗا ايتؿطٜع ١ٝايساخً ١ٝشلص ٙايعالق ،١أَا
املطًب ايجايح فػٝكب اٖتُاَ٘ عجاً ٚؼًٝال ملٛقف املؿطع ايعطاق ٞاملتبٓ ٢ملهاْ١
املعاٖسات ايسٚي.١ٝ
املطلب األول
أثس الهظسيات الفقًية لعالقة القانوى الوطين بالقانوى الدولي
على عنل القاضي الوطين
يكس تٓاظع ايفك٘ ْعطٜتإ يػدل غٛض ٖص ٙايعالقْ ،١عط ١ٜايجٓاْ ٚ ١ٝ٥عط ١ٜايٛسس.٠
ٚقس نطغت ايهجرل َٔ اؾٗٛز ايعًُٚ ١ٝايبشج ١ٝيسضاغ ١تفاقٖ ٌٝص ٙايٓعطٜات َٚا شلا َٔ
ممٝعات َٚا عًٗٝا َٔ َجايب َٚا تٓتذ٘ ٖص ٙايعالق َٔ ١أثاض ْٚتا٥ر عً ٢املػت٣ٛ
ايتؿطٜعٚ ٞايتٓفٝصٚ ٟايكهاٚ .ٞ٥شلصا ئ طمه ٞبعٝساً يف تفك ٌٝايٓعطٜات ٚسػبٓا
اختكاضٖا بكسض ٜطتبط بايبشح َٛٚنٛعٜ٘ .عس ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايكاْ ٕٛايساخًٚ ٞفكاً
يٓعط ١ٜايجٓاْ( ١ٝ٥عط ١ٜاظزٚاز ايكاْْٝٛني) ْعاَني َػتكًني ال ميهٔ إٔ خيهع أٜاً َُٓٗا
يكاعس ٠ايعآََ ١ٝبجك ١عٔ اآلخط ٚال ميهٔ االزعا ٤بعً ١ٜٛأٜاً َٓٗا عً ٢اآلخط(ٚ .)1تٓطًل ٖصٙ
ايٓعط َٔ ١ٜاالختالفات املفذلن ١بني ايٓعاَني َٔ سٝح املكازض ٚاالؾدام
Malcolm Shaw, International Law, (Cambridge University Press,
New York, 6th edn, 2008) pp.132–3.
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ٚاملٛنٛعات فهالً عً ٢ايتبا ٜٔايٛانح يف ٖٝهً ١ٝنٌ َُٓٗا اغتكالالً َٔ سٝح ايؿهٌ
ٚاملٛنٛع ٚ .قس أثاضت ٖص ٙايٓعط ١ٜايهجرل َٔ اآلضا ٤ايفكٗ ١ٝبني زاعِ َٓٚتكس(ٚ .)1قسض
تعًل األَط مبٛنٛع ايبشح ٜدلظ ايػؤاٍ َا ٖ ٛأثط األخص بٗص ٙايٓعط ١ٜعً ٢زٚض ايكانٞ
ايٛطين ٚاَهاْٝت٘ يف ايطن ٕٛاملباؾط إىل ايكٛاعس ايسٚي ١ٝيف تهٝٝف أسهاَ٘ ايكها١ٝ٥؟
إٔ ايكان ٞايٛطين ال ميهٓ٘ مبٛدب ٖص ٙايٓعط ١ٜإٔ ٜطنٔ تًكاٝ٥اً إىل ايكاعس٠
ايسٚي ١ٝاملهتٛب ،١بٌ إٔ األَط ٜتطًب ادطا ً٤خاقاً تتدص ٙايسٚي ١ن ٞتكبح املعاٖس ٠دعً٤
َٔ َٓعَٛتٗا ايتؿطٜع ١ٝايساخًٜٚ .)2(١ٝهُٔ ٖصا االدطا ٤يف عًُ ١ٝايتش ٌٜٛأ ٚاإلساي١
ٚ Transformationاييت ٜٓبػ ٞعً ٢ايسٚي ١اييت اْهُت إىل املعاٖس ٠أ ٚابطَتٗا اؽاش
ايالظّ ٚفكاً يكاْْٗٛا ايساخً ٞبػ ١ٝؼ ٌٜٛاملعاٖس ٠ايسٚي ١ٝإىل دع َٔ ٤ايكٛاعس ايساخً ١ٝعً٢
اعتباض إٔ املعاٖس ٠ال ميهٔ اعتباضٖا َكسضاً َباؾطاً يًكاْ ٕٛايساخًٚ . ٞبعس ٖصا االدطا٤
ميهٔ يًكان ٞاعتُاز االسهاّ اييت ٚضزت يف املعاٖس ٠يٝػت باعتباضٖا ْكاً زٚيٝاً بٌ نْٗٛا
أقبشت ْكاً قاًْ ْٝٛا زاخًٝاً.
 َٔٚاؾسٜط بايصنط إٔ مث ١ادطا٥ني ؼهُإ َػأي ١نٝف ٜكبح ايكاْ ٕٛايسٚيٞ
دع٤اً َٔ ايكاْ ٕٛايٛطينُٖٚ ،ا ايسَر ٚاإلساي:١
 transformation and incorporationسٝح خيتل األ ٍٚبسَر قٛاعس ايكإْٛ
ايسٚي ٞايعطف ١ٝبايكاْ ٕٛايساخً ٞبكٛض ٠تًكا ١ٝ٥عً ٢اعتباض إ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكٛاعس ْؿأ
َٔ خالٍ مماضغَ ١ططز ٠يًس ٍٚعدل فذلات ظَٓ ١ٝطٚ ١ًٜٛبايتاي ٞفٗ ٞال متجٌ ايتعاَات
دسٜسٚ ٠يٝس ٠ؿعَ ١ع .١ٓٝنُا أْ٘ َٔ املعطٚف إٔ اؾٗ ١املدتك ١بايتفاٚض بؿإٔ
( )7لمسديج حؾل ٌحي الشغخية يشغخ :ابخاٌيؼ العشاىي ،القاىؾن الجولي العام (القـاٌخة ،دار
الشٍزـة العخبيـة )7000 ،ص :17عبـج العديـد سـخحان ،هبـادئ القـاىؾن الجولي العام
(القاٌخة :دار الشٍزة العخبية ،القاٌخة )7099،ص :771 - 10 :عمي صادق أبؾ

ٌيف ،القاىؾن الجولي العام(اإلسكشجرية ،هشذأة السعارف ،)7091،ص .09

( )2عمي عبجهللا أسؾد ،تأثيخ االتفاقيات الجولية الخاصة بحقؾق اإلىدان في التذخيعات
الجاخمية ،بيخوت ،هشذؾرات الحمبي الحقؾقية ،الظبعة األولى )2974 ،ص .724
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املعاٖسات ٖ ٞايػًط ١ايتٓفٝصٚ ١ٜيٝؼ ايتؿطٜعٚ ١ٝإ ايك ٍٛبعس االساي ١أ ٚايتطبٝل ايتًكاٞ٥
يًكٛاعس ايسٚيٜ ١ٝؤز ٟإىل ْتٝذَ ١فازٖا اَهاْ ١ٝايػًط ١ايتٓفٝص َٔ ١ٜفطض ايتعاَات عً٢
ايسٚي ١مبا فٗٝا ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝز ٕٚاشْٗا َ ٖٛٚا ٜؿهٌ تعاضناً ملبسأ ايفكٌ بني
ايػًطات( .)1يف سني حيهِ االدطا ٤ايجاْ ٞؼ ٌٜٛايكٛاعس ايسٚي ١ٝاملهتٛب ١إىل قٛاعس زاخً١ٝ
ٜٚتِ َٔ خالٍ تسخٌ بطملاْٚ .ٞقس أغتكط تعاٌَ ايس ٍٚعً ٢مماضغٖ ١صا ايٓٛع َٔ االدطا٤
عً ٢خٝاض : ٜٔاأل ٍٚإٔ ٜهُٔ ايعٌُ ايتؿطٜعْ ٞل املعاٖس ٠املعٓ ١ٝناًَ َٔٚ ١االَجً١
عًٖ ٢صا اـٝاض قاْ ٕٛاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاالغذلاي ٞيػٓٚ 2002 ١ايص ٟتهُٔ ناف١
اسهاّ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعٔ ططٜل ازضاد٘ َٝجام ضَٚا ناَالً تعبرلاً عٔ تٓفٝص
اغذلايٝا ياليتعاَات ايسٚي ١ٝاملفطٚن ١عً ٢األططاف مبٛدب ايٓعاّ االغاغ ٞيًُشهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي .)2(١ٝأَا اـٝاض ايجاْ ٞفإ ايعٌُ ايتؿطٜع ٞال ٜتهُٔ يف دٖٛطْ ٙل
املعاٖسٚ ٠اطما االؾاض ٠فكط إىل إٔ املعاٖس ٠املعٓ ١ٝأقبشت دع٤اً َٔ ايكاْ ٕٛايساخًَ ٞع
إنافًَ ١شل ٜتهُٔ ْل املعاٖس َٔٚ ٠االَجً ١عً ٢شيو ايكاْ ٕٛاالغذلاي ٞالتفاقٝات
دٓٝف يػٓ 1957 ١ايص ٟمل ٜتهُٔ ْكٛم االتفاقٝات يف َتٓ٘ بٌ اضفكٗا نًُشكات(.)3
ٖٓٚاى بعض ايهتاب َٔ ٜػتدسّ اقطالسات عاَ ١ز ٕٚايتُٝٝع بني ايكٛاعس ايعطف ١ٝأٚ
املهتٛبَ ١ػذلؾس ٜٔبايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيهٌ زٚيٖٚ ١ص ٙاالقطالسات ٖ ٞاالساي ١ايتؿطٜع١ٝ
أ ٚايسَر ايتًكا ٞ٥أ ٚبكٛض ٠انجط عُ ١َٝٛفِٗ ٜؿرل ٕٚإىل ايسَر ايتؿطٜع ٞا ٚايسَر
ايتًكا.)4(ٞ٥
(1) Gideon Boas , Public International Law Contemporary Principles
)and Perspectives (Northampton, Edward Elgar Publishing, 2012
p. 831.
(2) Gideon Boas, An Overview of Implementation by Australia of the
Statute of the ICC , (Journal of International Criminal Justice,
Vol.2, 2004), p. 179.
(3) Boas , Public International Law Contemporary, op.cit) ,p. 137.
(4) Humberto Henderson , Los tratados internacionales de derechos
humanos en el orden interno: la importancia del principio pro
homine , (Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
Vol 39, Enero - Junio, 2004), p. 73.
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أَا ْعطٚ ١ٜسس ٠ايكاْْٝٛني فٗ ٞتٓطًل َٔ تهطٜؼ َفٗ ّٛايهتً ١ايكاْ ١ْٝٛايٛاسس٠
ٚاييت ته ٕٛمبٛدبٗا قٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايساخًَٓ ٞع ١َٛقاْٚ ١ْٝٛاسسٜٓ ٠عِ ايعالق١
زاخًٗا َبسأ ايتسضز ايكاْ ْٞٛاشلطَٚ .)1(ٞعًٖ ٢صا األغاؽ اْؿطط اْكاض ٖص ٙايٓعط ١ٜإىل
أػاٖني يف ؼسٜس اشلطَ :١ٝاألٜ ٍٚطدح ايػُ ٛيكٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايجاْ ٞميٓش٘ يكٛاعس
ايكاْ ٕٛايساخًٚ .)2(ٞيعٌ َا ٜتعًل مبٛنٛع ايبشح ٖ ٛشات ايػؤاٍ املصنٛض آْفاً ٚاملتعًل
بعٌُ ايكان ٞايٛطين سٝاٍ ايٓكٛم ايسٚيٚ .١ٝعً ٘ٝميهٔ ايك ٍٛإٔ ايكان ٞايٛطين
ميهٓ٘ االعتُاز عًْ ٢كٛم املعاٖس ٠ايسٚي ١ٝبؿهٌ َباؾط مبذطز ايتكسٜل عًٗٝا زٚطما
ساد ١أل ٟادطا ٤قاْ ْٞٛانايف شيو اْٗا تكبح َكسضاً يهٌ َٔ ايكٛاعس ايساخً ٚ ١ٝايسٚي١ٝ
عً ٢سس غٛاٚ .٤يعٌ االؾهاي ١ٝاييت ميهٔ تكٛضٖا يف سايٚ ١دٛز تعاضض بني ايكٛاعس
ايسٚيٚ ١ٝايكٛاْني ايساخًٚ ،١ٝعً ٢ايطغِ َٔ إٔ االػا ٙايطادح ٚايػايب ٜهُٔ يف َٓح ايكٛاعس
ايسٚي ١ٝايػُٚ ٛايػًب )3(١إال إٔ َٛاقف ايس ٍٚسٝاٍ ٖص ٙاالؾهاي ١ٝقس تبآٜتَ ٖٛٚ ،ا
غٓٛنش٘ يف املطًب ايالسل عٓس زضاغَٛ ١اقف ايسٚ ٍٚقٛاْٗٓٝا إظا ٤ايعالق ١اييت تطبط
ايكاْ ٕٛايساخًَ ٞع ايكاْ ٕٛايسٚيَٚ ٞا ٜذلتب عًٗٝا َٔ َهاْ ١يًُعاٖسات ايسٚي ١ٝنُٔ
املٓع ١َٛايتؿطٜع ١ٝايساخً.١ٝ

( )7عبجهللا أسؾد ،تأثيخ االتفاقيات الجولية الخاصة بحقؾق اإلىدان ،ص.01-01

( )2لمسديج حؾل ٌحي الشغخية يشغخ  :شارل روسؾ ،القاىؾن الجولي العام ،تخجسة شكخ هللا
خميفة وعبج السحدؽ سعج( ،بيخوت ،األٌمية لمتؾزيع والشذخ ،)7010 ،ص :29-22

صالح الجيؽ عاهخ ،هقجهة لجراسة القاىؾن الجولي العام ،القاٌخة ،دار الشٍزة العخبية،
 ،)2991ص.719-711

( )9دمحم ساهي عبج الحسيج ،أصؾل القاىؾن الجولي العام ،الجدء الثاىي القاعجة الجولية،
(االسكشجرية الظبعة الدابعة ،دار السظبؾعات الجاهعية ،)7001 ،ص .772
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املطلب الجاني
ملانة املعايدات الدولية يف التشسيعات الوطهية
يكس ايكت االختالفات ايفكٗ ١ٝاملؿاض ايٗٝا اعال ٙبعالشلا عًَٛ ٢اقف ايس ٍٚػاٙ
َهاْ ١ايكٛاعس ايسٚي ١ٝنُٔ َٓعَٛاتٗا ايكاْ ١ْٝٛايساخً َٔ .١ٝخالٍ تتبع َٛاقف ايس ٍٚاظا٤
ٖص ٙاملػأي ١فُٝهٓٓا اغتهؿاف اضبع ١اػاٖات اْتٗذتٗا ايس: ٍٚ
االػا ٙاأل : ٍٚزل ٛايكٛاعس ايسٚي ١ٝعً ٢ايسغتٛض :
ميٓح ٖصا االػا ٙايػُٚ ٛايذلدٝح يًكٛاعس ايسٚي ١ٝعً ٢سػاب ايكٛاعس ايسغتٛض،١ٜ
سٝح ميٓح زغتٛض بعض ايسٖ ٍٚص ٙايػًب ١مبٛدب ْكٛق٘ٚ .قس ؾاع يف ايسضاغات ايعطب١ٝ
ايسغتٛض اشلٛيٓس ٟنُٓٛشز شلصا املػاض ٖٛٚ ،أَط ٜكسم عً ٢زغتٛض ٚ 1815تعس ًٜ٘يعاّ
 1953ايًتإ اؾاضتا إىل اَهاْ ١ٝكايف ١املعاٖسات ايسٚي ١ٝألسهاّ ايسغتٛضٚ ،أْ٘ ٜٓبػٞ
اغتبعاز ا ٟتؿطٜع غاض ٟيف املًُه ١إش ٚدس َتعاضناً َع املعاٖسات ايسٚي ١ٝغٛا ٤نإ
غابكاً أّ السكاُ يػطٜإ املعاٖس .)1(٠إال إٔ ايتعس ٌٜاالخرل يًسغتٛض اشلٛيٓس ٟعاّ  1983قس
سسز ٖص ٙاملػأي ،١سٝح ْكت ايفكط ٠ايجايج َٔ ١املاز 93 ٠بعس ايتعس ٌٜغً(( ٢إٕ أسهاّ
أَ ١ٜعاٖس ٠قس تتعاضض َع ايسغتٛض أ ٚقس تؤز ٟإىل ْؿَٓ ٤ٛاظعات َعٗا ال جيٛظ
املكازق ١عًٗٝا َٔ فًػ ٞايدلملإ َا مل ؼكٌ عً ٢ثًج ٞاألقٛات املسىل بٗا يف
ايدلملإ يكاحل املٛافكٚ ١املكازق ١عًٗٝا)) ٚاملاز 94 ٠اييت ْكت عً(( ٢إٕ ايكٛاعس
ٚاألْعُٚ ١ايًٛا٥ح ايكاْ ١ْٝٛايػاض ١ٜيف زاخٌ املًُه ١ال جيٛظ إٔ تكبح قابً ١يًتطبٝل إشا
نإ شيو ايتطبٝل ٜتعاضض َع أسهاّ املعاٖسات املًعَ ١ؾُٝع األؾدام أَ ٚع أسهاّ
( )7السؾاد  19و  14هؽ الجستؾر الٍؾلشجي وتعجيالتً لعام  . 7019وقج ذٌبت العجيج هؽ
الجراسات العخبية باالعتساد عمى ٌحي الشرؾص في التجليل لفخضيتٍا تجاي الجستؾر
الٍؾلشجي اىغخ عمى سبيل السثال :عبجهللا أسؾد ،تأثيخ االتفاقيات الجولية الخاصة بحقؾق

اإلىدان ،ص  :721اشخف عخفات ابؾ حجارة ،هكاىة القاىؾن الجولي العام في اطار
القؾاعج الجاخمية الجستؾرية( ،السجمة السرخية لمقاىؾن الجولي ،هجمج ،)2994 ،19

ص.714-719
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ايكطاضات َٔ قبٌ املؤغػات ايسٚي َٔٚ .)1())١ٝايٛانح إٔ ايتعس ٌٜقًٌ َػت ٣ٛاإلطالم يف
عً ١ٜٛاملعاٖسات ايسٚي ١ٝعً ٢ايكٛاعس ايسغتٛض ١ٜز ٕٚإٔ ًٜػٗٝا متاَاً ٚيهٓ٘ قٝسٖا بؿطٚط
انجط قطاَ ١تتعًل بٓػب ١ايتكٜٛت زاخٌ اجملًػني ايتؿطٜعٝنيٚ .يعٌ َٔ ايٓادع مبهإ
تٛغٝع ْطام ايبشح نُٔ ٖصا املػاض خاضز ْطام عح ايسضاغات ايعطبٖٚ ١ٝصا خيسّ ايبشح
ايعًُ َٔ ٞسٝح تععٜع ٖصا املػاض بُٓاشز زغتٛض ١ٜكتًف ١مل ٜتِ ايٛق ٍٛايٗٝا عجٝاً
ألغباب تتعًل باختالف ايًػ َٔٚ .١خالٍ ايبشح تبني إٔ زغتٛض نٌ َٔ نٛاتُٝاال
ٖٓٚسٚضاؽ  ٚفٓعٜٚال قس تبٓت ٖصا االػا ٙيف تػًٝب ايٓكٛم ايسٚي ١ٝعً ٢قٛاعس
زغاترلٖا .فف ٞزغتٛض غٛاتُٝال اعط ٢االتفاقٝات ايسٚي ١ٝاييت قازقت ا ٚاْهُت عًٗٝا
ايػُ ٛعً ٢ايكاْ ٕٛايٛطين غٛا ٤نإ قاْْٛاً عازٜاً أ ٚزغتٛضاً ،أال اْ٘ سكط ٖصٙ
االتفاقٝات بٓٛع َعني  ٖٞٚتًو املعٓ ١ٝعكٛم اإلْػإ( .)2يف سني تهُٔ زغتٛض مجٗٛض١ٜ
ٖٓسٚضاؽ يػٓ 1982 ١املعسٍ ثالث ١أسهاّ تتعًل باملعاٖسات ايسٚيٚ ١ٝعالقتٗا بكاْْٗٛا
ايساخً : ٞإٔ املعاٖسات اييت تهٖٓ ٕٛسٚضاؽ ططفاً فٗٝا تعس دع٤اً َٔ قاْْٗٛا ايساخًٚ ،ٞيف
سايَ ١ا تهُٓت سهُاً ٜتعاضض َع ايسغتٛض فكس اؾذلط إٔ تتِ املٛافك ١عًٗٝا بٓفؼ اآلي١ٝ
اييت تتبع يف إقالح ايسغتٛض ٚإٔ ٜتِ تعس ٌٜايسغتٛض بصات اآليٚ ،١ٝأخرلاً عٓس ٚدٛز

(1) Constitution of the Netherlands 1815 with Amendments through
2008
دستؾر ٌؾلشجا لعام  7919وتعجيالتً لغاية  ،2999هتخجؼ إلى المغة العخبية هو قبل
ﺍلهﺅسسة ﺍلﺩَلية لمﺩيهقﺭﺍﻁية َﺍالىتخاباﺕ ،هشذؾرة عمى السؾقع االلكتخوىي:
https://www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008.pdf?l
ang=ar
( )2حيث ىرت السادة  41هؽ دستؾر جسٍؾرية غؾاتيساال( .تؼ تعجيمً بسؾجب االتفاقية
التذخيعية رقؼ  09-79السؤرخة  71ىؾفسبخ  )7009عمى ((أن السبجأ العام في هجال

حقؾق اإلىدان ،يقخ إن السعاٌجات واالتفاقيات السقبؾلة والسرادق عميٍا هؽ قبل
غؾاتيساال لٍا األولؾية عمى القاىؾن السحمي)) تخجستشا.
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تعاضض بني املعاٖسٚ ٠ايكاْ ٕٛايعاز ٟفته ٕٛاألٚي ١ٜٛشلا(ٚ .)1يف شات ايػٝام فكس َٓح
زغتٛض مجٗٛض ١ٜفٓعٜٚال ايبٛيٝفاض ١ٜيػٓ ،1999 ١املعاٖسات ٚاملٛاثٝل ٚاالتفاقٝات املتعًك١
عكٛم اإلْػإ ،املٛقعٚ ١املكازم عًٗٝا َٔ قبٌ فٓعٜٚال ،تػًػالً ٖطَٝاً زغتٛضٜاً ٚيف
شات ايٛقت َٓشٗا األٚي ١ٜٛيف ايٓعاّ ايساخًٚ ٞايتطبٝل املباؾط َٔ قبٌ احملانِ ٚغرلٖا َٔ
أدٗع ٠ايػًط ١ايعاَٖٚ .)2(١صا ايػُ ٛايص ٟأؾاض اي ٘ٝايسغتٛض زفع بعض ايفكٗا ٤إىل اعتباض
اسهاّ املعاٖسات ايسٚي ١ٝتتُتع بػُ ٛعً ٢أسهاّ ايسغتٛض شات٘ عً ٢اعتباض إٔ ايكٛاعس
ايسغتٛض ١ٜتعس دع٤اً َٔ ايكٛاْني ايساخً.)3(١ٝ

( )7السؾاد  79 ،71 ،71هؽ الجستؾر الدياسي لجسٍؾرية ٌشجوراس لدشة  7092والحي تؼ
تعجيالي عجة هخات اخخٌا في  4هايؾ  ،2991والتي ىرت السادة (( -71يجب أن
يؾافق الكؾىغخس الؾطشي عمى جسيع السعاٌجات الجولية قبل الترجيق عميٍا هؽ الدمظة

التشفيحية .تعج السعاٌجات الجولية التي أبخهتٍا ٌشجوراس هع دول أخخى ،بسجخد دخؾلٍا

حيد التشفيح ،جدًءا هؽ القاىؾن السحمي)) .السادة (( -71عشجها تتعارض هعاٌجة دولية
هع حكؼ دستؾري ،يجب السؾافقة عميٍا هؽ خالل اإلجخاء الحي يحكؼ إصالح الجستؾر،

و بشفذ الظخيقة يجب تعجيل الحكؼ الجستؾري السعشي ،قبل الترجيق عمى السعاٌجة هؽ
قبل الدمظة التشفيحية)) .السادة (( -79في حالة وجؾد تعارض بيؽ السعاٌجة أو االتفاقية

والقاىؾن ،يدؾد األول)) .تخجستشا بترخف.

( )2ىرت السادة السادة  29هؽ دستؾر جسٍؾرية فشدويال البؾليفارية لدشة  7000عمى أن
((لمسعاٌجات والسؾاثيق واالتفاقيات الستعمقة بحقؾق اإلىدان ،السؾقعة والسرجق عميٍا هؽ
قبل فشدويال ،تدمدل ٌخهي دستؾري وتدؾد في الشغام الجاخمي ،بقجر ها تحتؾي عمى
قؾاعج افزل هؽ حيث التستع بٍا وهسارستٍا هؽ تمػ السشرؾص عميٍا في ٌحا

الجستؾر .وقاىؾن الجسٍؾرية ،وتظبق هباشخة وهباشخة هؽ قبل السحاكؼ وغيخٌا هؽ أجٍدة
الدمظة العاهة)) .تخجستشا بترخف.
(3) Carlos Corre, Democracia, libertad de expresión y procesos
electorales, en Prensa y elecciones. Experiencias de América
Latina, )Caracas Instituto Prensa y Sociedad, 2004(, p. 126.
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االػا ٙايجاْ :ٞزغتٛض ١ٜايكٛاعس ايسٚي( ١ٝمتتعٗا بصات ق ١ُٝايكٛاعس ايسغتٛض)١ٜ
ؼتٌ ايكٛاعس ايسٚي ١ٝشات زضد ١ايكٛاعس ايسغتٛض ١ٜيف غًِ اشلطَ ١ٝايكاْ،١ْٝٛ
سٝح تػا ٟٚزغاترل بعض ايس ٍٚبني ايكٛاعس ايسٚي ١ٝايٛاضز ٠يف املعاٖسات ٚاالتفاقٝات اييت
تًتعّ بٗا زٚشلا َع زغاترلٖا َٔ سٝح ايك ١ُٝايكاْ ١ْٝٛيف االستذاز بٗا ٚاالستهاّ إيٗٝا.
فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ َٓح ايسغتٛض االضدٓتٝين ايكٛاعس ايسٚيَ ١ٝطتب ١ايكٛاعس
ايسغتٛض ،١ٜسٝح دا ٤بٓل َفكٌ ٜهاز إٔ ٜه ٕٛفطٜساً َٔ ْٛع٘ سٝح َّٝع بني ْٛعني َٔ
االتفاقٝات ٚاملعاٖسات ايسٚي ١ٝيف غٝام َٓح قٛاعسٖا املطتب ١ايكاْ ١ْٝٛنُٔ َٓعَٛتٗا
ايتؿطٜع .١ٝفكس اٚضز يف اؿهِ األ ٍٚعسزاً َٔ املعاٖسات ٚاالتفاقٝات ايسٚي ١ٝأٚضزٖا عً٢
غب ٌٝاؿكط َٓٚشٗا تطاتب ١ٝايكٛاعس ايسغتٛضٚ ،١ٜدعًٗا قٛاعس َهًُ ١ملا ٚضز يف ايسغتٛض
َٔ سكٛم ٚنُاْات ز ٕٚإٔ تٓتكل َٔ َػت ٣ٛاؿُا ١ٜاييت تٛفطٖا .اَا اؿهِ ايجاْٞ
فكس أؾاض إىل اتفاقٝات سكٛم االْػإ بكٛض ٠عاَ َٔ ١غرل َا ٚضز شنط ٙيف اؿهِ األ،ٍٚ
سٝح أؾذلط املكازق ١عًٗٝا َٔ قبٌ فًػ ٞايٓٛاب ٚايؿٛٝر بأغًب ١ٝايجًجني يهٌ فًؼ
َُٓٗا ن ٞتتُتع بصات املطتب ١يًكٛاعس ايسغتٛض .)1(١ٜأَا ايسغتٛض ايدلاظ ًٜٞيعاّ  1988فكس
( )7الفقخة  22هؽ السادة  11هؽ القاىؾن االرجشتيؽ السعجل في  22أب سشة  ،7004ىرت
عمى ((يختص الكؾىكخس (هجمذ الشؾاب والذيؾخ) (( ......السؾافقة أو الخفض عمى أبخام

السعاٌجات هع الجول األخخى وهع السشغسات الجولية واالتفاقيات هع الكخسي البابؾي.

حيث يكؾن لمسعاٌجات واالتفاقيات هع الكخسي البابؾي أعمى التدمدل الٍخهي لمقؾاىيؽ.

أن لإلعالن األهخيكي لحقؾق وواجبات اإلىدان ،اإلعالن العالسي لحقؾق اإلىدان؛

االتفاقية األهخيكية لحقؾق اإلىدان؛ العٍج الجولي الخاص بالحقؾق االقترادية
واالجتساعية والثقافية؛ العٍج الجولي الخاص بالحقؾق السجىية والدياسية وبخوتؾكؾلً

االختياري؛ اتفاقية هشع جخيسة اإلبادة الجساعية والسعاقبة عميٍا ؛ االتفاقية الجولية لمقزاء

عمى جسيع أشكال التسييد العشرخي؛ اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج

السخأة؛ اتفاقية هشاٌزة التعحيب وغيخي هؽ ضخوب السعاهمة أو العقؾبة القاسية أو

الالإىداىية أو السٍيشة؛ واتفاقية حقؾق الظفل ووفقاً لذخوط سخيان كل هشٍا تدمدل ٌخهي
دستؾري ،وال يسكشٍا أن تمغي أي هادة وردت في القدؼ األول هؽ ٌحا الجستؾر ،ويشبغي=
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تعاٌَ َع املعاٖسات ايسٚي ١ٝؿكٛم اإلْػإ باعتباضٖا فُٛع َٔ ١اؿكٛم احملُ١ٝ
زغتٛضًٜا .سٝح تهُٓت املازتإ  5 ٚ 4عً ٢فُٛع َٔ ١االسهاّ أييت تؤنس املطتب١
ايكاْ ١ْٝٛيًكٛاعس ايسٚي ١ٝاملػا ١ٜٚيًكٛاعس ايسغتٛض .١ٜفكس أؾاضت املاز ٠ايطابع ١يف فكطتٗا
ايجاْ ١ٝإىل زل ٛقٛاعس سكٛم االْػإ نُبسأ زغتٛض ٟؽهع مجٗٛض ١ٜايدلاظ ٌٜاالؼاز ١ٜيف
عالقاتٗا ايسٚي .)1(١ٝأَا املاز ٠اـاَػ َ٘ٓ ١فكس أؾاضت إىل إٔ اؿكٛم ٚايهُاْات
ايسغتٛض ١ٜال تًػ ٞأ ١ٜسكٛم ٚنُاْات ْابع َٔ ١ايٓعاّ َٚباز ٘٥املعتُس ٠اَ ٚا ٚضز َٓٗا
يف املعاٖسات ايسٚي ١ٝاييت ته ٕٛمجٗٛض ١ٜايدلاظ ٌٜايفٝسضاي ١ٝططفًا فٗٝا(ٖ .)2ص ٙايٓكٛم
زفعت عسز َٔ املؤيفني إىل ايك ٍٛأْ٘ َٔ ايٛانح إٔ ايسغتٛض ايدلاظ ًٜٞقس َٓح ايك١ُٝ
ايسغتٛض ١ٜيًُعاٖسات ايسٚي ١ٝضغِ متٝع ٙيف ططٜك ١ايٓفاش بني املعاٖسات املتعًك ١عكٛم
اإلْػإ ٚتًو اييت ال تتعًل بٗا(.)3
=فٍسٍا عمى أىٍا هكسمة لمحقؾق والزساىات السعتخف بٍا .وال يجؾز رفزٍا هؽ قبل
الدمظة التشفيحية الؾطشية وأن يشؼ ذلػ عشج الزخورة ،بسؾافقة هدبقة هؽ أغمبية ثمثي

أعزاء كل هجمذ .أها هعاٌجات واتفاقيات حقؾق األىدان االخخى التي يتؼ اعتسادٌا هؽ
قبل الكؾىغخس الحقاً ،فتتظمب ترؾيت ثمثي هجسؾع أعزاء كل هجمذ كي تتستع

بالتدمدل الٍخهي الجستؾري)) .تخجستشا بترخف.

( )7ىرت السادة الخابعة هؽ دستؾر جسٍؾرية الب اخزيل لدشة  7099عمى ((تخزع جسٍؾرية
الب اخزيل االتحادية في عالقاتٍا الجولية لمسبادئ التالية :أوالً  :االستقالل الؾطشي ،ثاىياً
غمبة حقؾق اإلىدان .....تخجستشا بترخف)).

( )2ىرت السادة الخاهدة الفقخة  )2( 11هؽ دستؾر جسٍؾرية الب اخزيل لدشة  7099عمى

(( .....ال تدتبعج األحكام والزساىات السشرؾص عميٍا في ٌحا الجستؾر ها يذتق هؽ
الشغام والسبادئ الجستؾرية السعتسجة ،أو لمسعاٌجات الجولية التي تكؾن جسٍؾرية الب اخزيل

الفيجرالية طخًفا فيٍا .)).تخجستشا بترخف.
(3) De Oliveira Massuoli, Valerio, Direitos humanos e relações
internacionais: status do tratado internacional na ordem jurídica
interna, (Revista Nacional de Direito e Jurisprudência, vol. 21,
2001), p. 61; Henderson , Los tratados internacionales de derechos
humanos en el orden interno, p. 78.
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ٚيف ٖصا ايػٝام فالبس َٔ تٛنٝح األثط املذلتب عً ٢تبين ٖصا املػاض سٝح تدلظ
اإلؾهاي ١ٝاالندل عٓس ٚدٛز تعاضض بني اسهاّ املعاٖسَ ٠ع دع َٔ ٤ايكاْ ٕٛايٛطينٚ ،يف
ٖص ٙاؿايٜ ١عس ايكاْ ٕٛأ ٚاؾع ٤املدايف باطالً نٜ ْ٘ٛتعاضض َع قاعس ٠قاْ ١ْٝٛشلا ق٠ٛ
ايسغتٛض ايكاْ ٕٛايٛطين األزل .٢أَا إٕ نإ ايتعاضض َع اسهاّ ايسغتٛض شات٘ عٓسٖا ال
بس َٔ بصٍ فٗٛز قها ٞ٥يًتٛفٝل بني االسهاّ املتعاضن ١باالعتُاز عً ٢املباز٨
ايتفػرل ١ٜشات ايبعس ايٛطين ٚايسٚي . ٞبعباض ٠أخط ٣جيب ايتفهرل يف ايكاْٚ ٕٛتفػرلٙ
ٚتطبٝك٘ مبا ٜٓػذِ  ٚايفًػف ١ايكاْ ١ْٝٛيًُعاٖس ٠ايسٚي ١ٝشات ايكً ١ز ٕٚأغفاٍ ايفًػف١
()1

ايكاْ ١ْٝٛايٛطٓ١ٝ

االػا ٙايجايح :زل ٛايكٛاعس ايسٚي ١ٝعً ٢ايكٛاْني ايعاز١ٜ
عٓسَا ٜه ٕٛايتسضز اشلطَ ٞايصٜ ٟكط ٙزغتٛض زٚي ١يًكٛاعس ايسٚي ١ٝأزَْٔ ٢
ايسغتٛض ٚأزل َٔ ٢ايكٛاْني ايعاز ،١ٜفإْٗا ال ميهٔ إٔ تعسٍ ايسغتٛض إال اْٗا تػًب  ٚتػٛز
عً ٢ايكٛاْني ايٛطٓ َٔٚ .١ٝاألَجً ١عً ٢ايس ٍٚاييت تبٓت زغاترلٖا ٖصا املػاض نٛغتاضٜها
ٚاإلنٛازٚض ٚايػًفازٚض ٚنٛيَٛبٝا  ٚباضاغٛا .ٟفكس ْكت املاز ٠ايػابع َٔ ١زغتٛض
نٛغتاضٜها يػٓٚ 1949 ١املعسٍ غٓ 2001 ١إٔ يًُعاٖسات غًط ١عًٝا عً ٢ايكٛاْني
ايعاز .)2(١ٜأَا زغتٛض اإلنٛازٚض فكس نإ انجط ٚنٛساً ،إش مل ٜهتف مبٓح ايكٛاعس ايسٚي١ٝ
َطتب ١تػُ ٛعً ٢ايكٛاْني ايعاز ١ٜبٌ شٖب إىل تأنٝس أْ٘ يًُشانِ ايٛطٓ ١ٝإٔ متتٓع عٔ
تطبٝل أ ٟقاْٜ ٕٛتعاضض َع ايسغتٛض ٚاملعاٖسات االتفاقٝات ايسٚيٚ .)3(١ٝقس غاضت عً٢
(1) Henderson , Los tratados internacionales de derechos humanos en
el orden interno , p. 79.
( )2ىرت السادة الدابعة هؽ الجستؾر الدياسي لجسٍؾرية كؾستاريكا لدشة  7040والسعجل
في  2997عمى ((إن لمسعاٌجات العاهة واالتفاقيات الجولية واالتفاقيات هع الكخسي
البابؾي التي وافقت عميٍا الجسعية التذخيعية حدب األصؾل ،سمظة أعمى هؽ القاىؾن

هشح إصجارٌا أو هشح التاريخ السعيؽ لشفاذٌا  ....تخجستشا بترخف)).
( )9ىرت السادة  719هؽ الجستؾر الدياسي لجسٍؾرية اإلكؾادور عمى ((إن القؾاعج الؾاردة
في السعاٌجات واالتفاقيات الجولية ،وبسجخد ىذخٌا في الجخيجة الخسسية ،ستكؾن جدًء=
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شات ٖصا املػاض زغاترل نٌ َٔ ايػًفازٚض ٚنٛيَٛبٝا ٚ ٚايباضغٛا ٟضغِ اختالف ايعباضات
ٚايكٝاغات املػتدسَٚ .1١ميهٔ اجياظ االثاض ايكاْ ١ْٝٛاملذلتب ١عً ٢اعتُاز ٖصا املػاض مبا
ٜأت: ٞ
 )1تعتدل املعاٖس ٠غرل زغتٛض ١ٜعٓس َعاضنتٗا يًسغتٛض ايٛطين.
 )2إٔ املعاٖسات ايسٚيٜٓ ١ٝبػ ٞإٔ تفػط مبا ٜتُاؾٚ ٢ايكٛاعس ايسغتٛض.١ٜ

=هؽ الشغام القاىؾىي لمجسٍؾرية وسؾف تدؾد عمى القؾاىيؽ وغيخٌا هؽ القؾاعج ذات
الختب األدىى)) أها السادة  241فقج ىرت عمى ((يجؾز ألي قاض أو هحكسة ،ألسباب
بشاء عمى طمب أحج األطخاف عجم تظبيقٍا ألي
تعخفٍا ،،أن تعمؽ هؽ تمقاء ىفدٍا أو ً
قاعجة تتعارض هع قؾاعج الجستؾر أو هع السعاٌجات واالتفاقيات الجولية  ..تخجستشا

يترخف)).

( )7ىرت السادة  744هؽ دستؾر جسٍؾرية الدمفادور( )7099عمى ((تذكل السعاٌجات
الجولية التي أبخهتٍا الدمفادور هع دول أخخى أو هع هشغسات دولية ،قؾاىيؽ لمجسٍؾرية

عشج دخؾلٍا حيد التشفيح ،وفًقا ألحكام السعاٌجة ىفدٍا وأحكام ٌحا الجستؾر .وال يجؾز
لمقاىؾن تعجيل أو إلغاء أحكام السعاٌجة السعسؾل بٍا في الدمفادور .و في حالة وجؾد

تعارض بيؽ السعاٌجة والقاىؾن ،تدؾد السعاٌجة)) .في حيؽ ىرت السادة  09هؽ
الجستؾر الدياسي الكؾلؾهبي لدشة  7007عمى ((السعاٌجات واالتفاقيات الجولية التي

صادق عميٍا الكؾىغخس والتي تعتخف بحقؾق اإلىدان وتحغخ تقييجٌا في حاالت

الظؾارئ ،تدسؾ في الشغام القاىؾىي الجاخمي .ويتؼ تفديخ الحقؾق والؾاجبات السشرؾص

عميٍا في ٌحا الجستؾر وفًقا لمسعاٌجات الجولية لحقؾق اإلىدان التي صادقت عميٍا

كؾلؾهبيا)) أها السادة  791هؽ دستؾر جسٍؾرية البارغؾاي فقج ىرت عمى ((يعج ٌحا
الجستؾر القاىؾن األعمى لمجسٍؾرية ،وأن السعاٌجات واالتفاقيات الجولية السعتسجة
والسرادق عميٍا ،والقؾاىيؽ التي يذخعٍا الكؾىغخس واألحكام القاىؾىية األخخى ذات

التدمدل الٍخهي األدىى ،التي يعاقب عميٍا ،تجهج في القاىؾن الؾطشي الؾضعي وحدب
التدمدل الٍخهي السبيؽ))  .....تخجستشا بترخف .وقج أكجت السادة  747هؽ دستؾر

البارغؾاي أن السعاٌجات السرادق عميٍا تعج جدءاً هؽ القاىؾن الجاخمي وفقا لحات
التدمدل الٍخهي التي تزسشتً السادة  791هؽ الجستؾر.
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 )3ال ميهٔ يًكاْ ٕٛايٛطين إيػا ٤أ ٚتعسَ ٌٜعاٖسَ ٠كازم عًٗٝا ست ٢ي ٛنإ السكاً
عًٗٝاٚ .ضغِ شيو شٖب بعض ايفكٗا ٤إىل اَهاْ ١ٝايكها ٤ايٛطين َٔ تطبٝل ايكإْٛ
ايساخً ٞيف ٖص ٙاؿايٚ ١إٔ نإ يف َطتب ١أزْ َٔ ٢املعاٖس ٠ايسٚي ١ٝاملعٓ ١ٝعُا١ٜ
سكٛم اإلْػإ إٕ نإ ٜٓؿ ٧أٜ ٚهطؽ محا ١ٜأنجط َال ١ُ٥يألفطاز َٔ تًو املهطغ١
يف املعاٖس ٠ايسٚيٖٓٚ .1١ٝا ال بس َٔ ايتٛنٝح َٔ إٔ ايكاْ ٕٛايالسل ال ًٜػ ٞاملعاٖس٠
ايسٚي ١ٝضزلٝاًٚ ،يهٓ٘ قس جيعًٗا غرل قابً ١يًتطبٝل بػبب طبٝعتٗا اؿُا ،١ٝ٥بكطف
ايٓعط عٔ تػًػًٗا اشلطَ ٞاألزْ ،٢زٚطما أغفاٍ َا قس ٜذلتب عً ٢شيو َٔ َػؤٚي١ٝ
يًسٚي ١ال غُٝا إش تطتب عً ٢شيو إنطاضاً مبكاحل األططاف األخط. ٣
 )4جيب تفػرل ايكاْ ٕٛايٛطين ٚفكًا ملعاٖسات ايسٚي ١ٝاملكازم عًٗٝا عٝح ٜهٖٓ ٕٛاى
تٓػٝل بني ايكاْٚ ٕٛاالبعاز اإلٜسٜٛيٛدٚ ١ٝاملعٝاض ١ٜيًُعاٖس.٠
االػا ٙايطابع  :ايكٛاعس ايسٚي ١ٝمبطتب ١ايكاْ ٕٛايعازٟ
ميٓح ايسغتٛض يف بعض ايس ٍٚاييت تتبٖٓ ٢صا االػا ٙاملعاٖسات ايسٚي ١ٝشات
َطتب ١ايكاْ ٕٛاحملًٚ . ٞيعٌ زغتٛض ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜهٜ ١ٝعس ايُٓٛشز األبطظ نُٔ
ٖصا االػا ،ٙإال إ مث ١ز ٍٚأخط ٣مل ٜػًط عًٗٝا ن ٤ٛايبشح قس اْتٗذت شات ايٓٗر َٗٓٚا
األٚضٚغٛاٚ ،ٟضمبا املهػٝو ،عً ٢ايطغِ َٔ إٔ األخرل ٠يسٜٗا سهِ تفػرل ٟحملهُ ١ايعسٍ
ايعًٝا يف يألَ ١مما جيعًٗا َتأضدش ١املٛقف بني ٖصا االػاٚ ٙايص ٟغبك٘.
فكس ْكت املاز ٠ايػازغ ١يف فكطتٗا ايجاْ َٔ ١ٝايسغتٛض األَطٜه ٞيػٓ1787 ١
عًٜ(( ٢عس ٖصا ايسغتٛض ٚقٛاْني ايٛالٜات املتشس ٠اييت تكسض تبعاً ي٘ٚ ،مجٝع املعاٖسات
املعكٛز ٠أ ٚاييت تعكس ؼت غًط ١ايٛالٜات املتشس ٠ايكاْ ٕٛاألعً ٢يف ايبالزٜٚ ،عس ايكها٠
يف مجٝع ايٛالٜات ًَعَني ب٘ ٚال ٜعتس بأْ ٟل يف زغتٛض أ ٚقٛاْني أٚ ١ٜالٜ ١ٜه ٕٛكايف٘
ي٘)) َٔٚ .خالٍ خصا ايٓل ٜتدي ظال ٤إٔ املؿطع األَطٜه ٞقس غا ٣ٚبني املعاٖسات
ايسٚيٚ ١ٝايكٛاْني ايفسضايٚ ١ٝدعًُٗا بصات املطتب ١نُٔ ايتسضز ايكاْٚ ،ْٞٛبصيو فإٔ ايكاعس٠
(1) Henderson , Los tratados internacionales de derechos humanos en
el orden interno, p. 80-81 .
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اييت ؼهُُٗا ٖ ٞإٔ ايالسل ٜعسٍ أًٜ ٚػ ٞايػابل .مبعٓ ٢اْ٘ ميهٔ يًكاْ ٕٛايفسضاي ٞإٔ
ٜعسٍ أًٜ ٚػَ ٞعاٖس ٠غابك ١يتؿطٜع٘ ٚايعهؼ اٜهاً( .)1أَا زغتٛض األٚضغٛا ٟيػٓ1966 ١
فًِ ٜؿرل قطاس ١إىل ايتػًػٌ اشلطَ ٞزاخٌ ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛاحملً ٞإال إٔ ايفك٘
ٚاملُاضغات ايعًُ ١ٝقس عهػت بٛنٛح تًو املطتب ١املتػا ١ٜٚبني ايكاْ ٕٛايساخًٞ
ٚاملعاٖسات ايسٚي .)2(١ٝأَا ايسغتٛض املهػٝه ٞيػٓ 1917 ١املعسٍ فكس تهُٔ ْكاً َؿابٗاً
ملا ٚضز يف ايسغتٛض األَطٜه ٞاملؿاض إي ٘ٝأعال ،ٙفكس غاٚت املاز َ٘ٓ 133 ٠بني ايكٛاْني
االؼازٚ ١ٜمجٝع املعاٖسات ايسٚيٚ ١ٝاعتدلتُٗا َع ايسغتٛض ايكاْ ٕٛاألعً ٢يالؼاز(ٚ .)3عً٢
ايطغِ َٔ ٚنح ايٓل ايسغتٛض ،ٟفإٔ قهُ ١ايعسٍ ايعًٝا يألَ ١قس فػطت غٖٓ 1999 ١صٙ
املاز ٠بؿهٌ جيعٌ َٔ املعاٖس ٠ايسٚي ١ٝيف املطتب ١ايجاْ ١ٝبعس ايكاْ ٕٛاألغاغٚ ٞيف َطتب١
أعً َٔ ٢ايكٛاْني ايعازٚ ١ٜاالؼازَ ١ٜعتدل ٠إٔ ايكاْ ٕٛاألعً ٢ايص ٟأؾاضت اي ٘ٝاملاز133 ٠
( )7لمسديج هؽ التفاصيل حؾل هؾقف السذخع األهخيكي تجاي السعاٌجات الجولية يشغخ كتاب
((حقؾق اإلىدان الجولية في سياق  :القاىؾن ،الدياسية واألخالق  ...ىرؾص

وهدتمدهات)).
Henry J. Steiner, Philip Alston, Ryan Goodman, International Human
Rights in Context: Law, Politics, Morals: Text and Materials, (New
York third edition, Oxford University Press, 2008), pp. 1022-1078.
( )2فقج أشارت السادة الدادسة هؽ دستؾر جسٍؾرية أوروغؾاي الذخقية  7011إلى
السعاٌجات بذكل عام دون التظخق إلى هكاىتٍا ،حيث ىرت ((في كل السعاٌجات
الجولية التي تبخهٍا الجسٍؾرية ،سؾف تقتخح فقخة بأن جسيع االختالفات التي تشذأ بيؽ

االطخاف الستعاقجة سيتؼ تقخيخٌا عؽ طخيق التحكيؼ أو غيخٌا هؽ الؾسائل الدمسية
...تخجستشا بترخف)).
( )9ىرت السادة  799هؽ الجستؾر الدياسي لمؾاليات الستحجة السكديكية لدشة 7071
والسعجل لعجة ه اخت أخخٌا في  20يشايخ  2971عمى ((يعج ٌحا الجستؾر ،وقؾاىيؽ

كؾىغخس االتحاد السشبثقة عشً وجسيع السعاٌجات السبخهة التي تتفق هعً ،والتي أبخهٍا
رئيذ الجسٍؾرية ،بسؾافقة هجمذ الذيؾخ ،القاىؾن األعمى لالتحاد بأكسمً .ويمتدم قزاة

كل كيان اتحادي بالجستؾر والقؾاىيؽ والسعاٌجات السحكؾرة ،عمى الخغؼ هؽ األحكام
السخالفة التي قج تؾجج في دساتيخ أو قؾاىيؽ الكياىات االتحادية  ....تخجستشا بترخف)).
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ٖ ٛايسغتٛض  ٖٞٚبٗصا ايتفػرل تطدح املػاض ايػابل َٔٚ .اؾسٜط بايصنط إٔ احملهُ ١بٗصا
ايتفػرل ايصٜ ٟعس األسسخ ْػبٝاً قس ؽًت عٔ تفػرل غابل شلا يصات املاز ٠ناْت قس تبٓت
املػاٚا ٠بني املعاٖسات ٚايكٛاْني االؼاز.)7(١ٜ
ٜٚذلتب عًٖ ٢صا ايٓٗر ،إٔ املعاٖسات ايسٚي ١ٝتأت ٞيف َطتب ١أزْ َٔ ٢ايسغتٛض
فالبس إٔ تهَ ٕٛتٓاغكَ ١ع اسهاَ٘ ٚإ ٜتِ تفػرلٖا يف ن ٤ٛقٛاعسٚ .ٙأْ٘ َٔ ؾإٔ
َعاٖس ٠السك ١إيػا ٤قاْ ٕٛغابل ٚايعهؼ قشٝح اٜهًا (ز ٕٚأغفاٍ ْٗٛض املػؤٚي١ٝ
ايسٚي ١ٝيف اؿاي ١املعانػَ )١ع َطاعاَ ٠بسأ ايٓل األنجط َال ١ُ٥املؿاض اي ٘ٝيف َٛاطٔ
غابك َٔ ١ايبشح َٔٚ .اؾسٜط بايصنط أْ٘ يف َععِ األسٝإ فإٕ املعاٖسات شاتٗا ٖ ٞاييت
تٓل قطاس ١عًٖ ٢صا املبسأ.
املطلب الجالح
ملانة املعايدات الدولية يف التشسيعات العساقية
إٔ غٝام املٓطل ايكاْ ْٞٛحيتِ عًٓٝا ايبس ٤بايسغتٛض ايعطاق ٞباعتباض ٙايكإْٛ
األزل ٢عً ٢املػت ٣ٛايٛطين فهالً عٔ زٚض ٙاملطدع ٞايص ٟتسٚض يف َٓٛاي٘ ؾطعَ ١ٝا
غٛا َٔ ٙقٛاْني ٚدٛزاً أ ٚعسَاًٚ .ي ٛأَعٓا ايٓعط يف َٛاز زغتٛض ايعطام يػٓ 2005 ١قسض
تعًل األَط مبٛنٛع ايبشح ،لسٖا قس أٚدعت يف االؾاض ٠إىل املعاٖسات ايسٚي ١ٝقطاس ١أٚ
نُٓاً  .فكس متت اإلؾاض ٠أيٗٝا يف ثالثَٛ ١از بؿهٌ قطٜح ٚيف قً َٔ ١املٛانع بؿهٌ
نُين الغُٝا يف ْل املاز ٠ايجآَٚ َ٘ٓ ١اييت غٓفكٌ بٗا بعض ايؿ ٤ٞملا شلا َٔ عالق١
مبٛنٛع ايبشح.
( )7لمسديج هؽ السعمؾهات والتعمقات هؾقف القاىؾن السكديكي هؽ القاىؾن الجولي و عمى اراء
واحكام هحكسة العجل العميا يشغخ:
Barrena, Guadalupe y Carlos Montemayor, Incorporación del derecho
internacional en la Constitución Mexicana, (México, Derechos
Humanos, Memoria del IV Congreso Nacional del Derecho
Constitucional, vol. III, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001),
pp.167-191.
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يكس اؾاضت املاز َ٘ٓ 61 ٠إىل اختكام فًؼ ايٓٛاب بػٔ قاْ ٕٛبأغًب ١ٝثًجٞ
عسز أعهآٜ ،ٙ٤عِ عًُ ١ٝاملكازق ١عً ٢املعاٖسات ٚاالتفاقٝات ايسٚي .١ٝيف سني إٔ
املاز َ٘ٓ 73 ٠تهُٓت تٛي ٞضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜاملكازق ١عًٗٝا بعس َٛافك ١فًؼ
ايٓٛاب(ٚ .)1قس َٓشت املاز َ٘ٓ 80 ٠قالس ١ٝايتفاٚض بؿإٔ املعاٖسات ٚاالتفاقٝات ايسٚي١ٝ
ٚايتٛقٝع عًٗٝا جملًؼ ايٛظضاٚ ،٤قس أعازت املاز 110 ٠شات املهُ ٕٛعٓسَا دعًت ٖصٙ
االختكام َٔ اختكام ايػًطات االؼاز ١ٜاؿكط.)2(١ٜ
َٔ خالٍ ايتأٌَ يف ٖص ٙايٓكٛم لس إٔ ايسغتٛض ايعطاق ٞغالف ايهجرل َٔ
زغاترل ايس ٍٚاالخط ،٣نُا غًفت االؾاض ٠إىل شيو ،مل حيسز طبٝعَ ١هاْ ١املعاٖسات
ٚاالتفاقٝات اييت ٜعكسٖا أٜٓ ٚهِ إيٗٝا ايعطام ٚطبٝع ١ايعالق ١اييت تطبطٗا باملٓع١َٛ
ايكاْ ١ْٝٛايٛطٓ .١ٝإٕ اُٖاٍ ايسغتٛض َعاؾٖ ١صا املػأي ١املُٜٗ ١فتح ايباب الغتٓباط ٖصٙ
املهاْ ٖٛٚ ١أَط ٜكعب ايتٛقٌ إي ٘ٝعدل غبٚ ٌٝاسسٚ .إشا َا أضزْا امله ٞقسَاً يف ايبشح
عٔ غبب ٖصا املٛقف َٔ قبٌ املؿطع ايسغتٛض ،ٟفـإْٓا ال لايف ايكٛاب اشا شٖبٓا اىل
ايك ٍٛإٔ غبب شيو ٜهُٔ يف االعتكاز ايص ٟنإ َُٗٓٝاً عً ٢ؾٓ ١نتاب ١ايسغتٛض عٓس
َٓاقؿَ ١ػٛز ٠املاز ٠ايجآَ َٔ ١إٔ ((َكازق ١ايعطام عً ٢اَ ١ٜعاٖس ٠أ ٚاتفاق ١ٝزٚي١ٝ

( )7ىرت السادة  17هؽ دستؾر جسٍؾرية العخاق لدشة  2991عمى ((يختص هجمذ الشؾاب
بسا يأتي .....:رابعاً -:تشغيؼ عسمية السرادقة عمى السعاٌجات واالتفاقيات الجولية،
بقاىؾ ٍن يدؽ بأغمبية ثمثي أعزاء هجمذ الشؾاب.))...

( )2ىرت السادة  99هؽ دستؾر جسٍؾرية العخاق لدشة  2991عمى ((يسارس هجمذ الؾزراء
الرالحيات اآلتية :أوالً  ....سادساً -:التفاوض بذأن السعاٌجات واالتفاقيات الجولية،

والتؾقيع عميٍا ،أو هؽ يخؾلً)) في حيؽ ىرت السادة  779عمى ((تختص الدمظات
االتحادية باالختراصات الحرخية اآلتية :أوالً -:رسؼ الدياسة الخارجية والتسثيل
الجبمؾهاسي ،والتفاوض بذأن السعاٌجات واالتفاقيات الجولية ،وسياسات االقت اخض

والتؾقيع عميٍا وإبخاهٍا ،ورسؼ الدياسة االقترادية والتجارية الخارجية الديادية.))....
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جيعًٗا يف َطتب ١أعً َٔ ٢ايكاْ ٕٛايساخً ٞمبا يف شيو ايسغتٛض))( .)1إش نإ َٔ املكطض إٔ
تؿرل املاز ٠إىل اسذلاّ ايعطام يالتفاقٝات ٚاملعاٖسات ايسٚي ،١ٝمما زفع ببعض االعها٤
اقذلاح االؾاض ٠إىل عباض ٠انجط عُ( ١َٝٛااليتعاَات ايسٚيٚ .)2()١ٝباعتكاز ٟنإ األدسض بًذٓ١
نتاب ١ايسغتٛض إٔ تٛيٖ ٞص ٙايكهَ ١ٝعٜساً َٔ االٖتُاّ ٚاملؿٛض ٠ألٌٖ االختكام ٚعسّ
االنتفا ٤مبٛقف آْ ٞمت ايتعبرل عٓ٘ يف غٝام املٓاقؿات.
ٚقس غاض قاْ ٕٛاملعاٖسات ايص ٟمت تؿطٜع٘ تطبٝكاً يًُاز َٔ 61 ٠ايسغتٛض عً٢
ْٗر ايسغتٛض شات٘( .)3إش مل حيسز ٖصا ايكاَْ ٕٛهاْ ١املعاٖسات يف املٓع ١َٛايتؿطٜع١ٝ
ايعطاق .١ٝإال اْ٘ قس سسز أي ١ٝايتعاّ مجٗٛض ١ٜايعطام باملعاٖسات سػب ْٛع املعاٖس،٠
سٝح دعٌ تبازٍ ٚثا٥ل ايتكسٜل ٚغ ١ًٝااليتعاّ يف املعاٖسات ايجٓا ١ٝ٥أَا املعاٖسات
َتعسز ٠األططاف فكس َٝع بني سايتني :اؿاي ١األٚىل  :خالٍ املس ٠احملسز ٠يًتٛقٝع ٚيف ٖصٙ
اؿايٜٓ ١بػ ٞأٜساع ٚثا٥ل ايتكسٜل خالٍ املس ٠احملسز ،٠أَا اؿاي ١ايجاْ ١ٝفته ٕٛيف ساي١
اْتٗاَ ٤س ٠ايتٛقٝع أ ٚبعس زخ ٍٛاملعاٖسَ ٠تعسز ٠األططاف سٝع ايٓفاشٚ ،عٓسٖا فٝعس إٜساع
ٚثا٥ل االْهُاّ نفٝال بذلتٝب أثط االيتعاّ َٔ قبٌ ايعطام بأسهاّ املعاٖسات َٔ ٖصا
ايٓٛع(.)4
( )7هحاضخ اجتساعات لجشة كتابة الجستؾر العخاقي  ،2991السجمج ،الظبعة األولى،
العرخي لمظباعة والشذخ ،بغجاد ،2979 ،ص.7101-7101

( )2ىرت السادة  9هؽ دستؾر جسٍؾرية العخاق لدشة  2991عمى ((يخعى العخاق هبجأ حدؽ
الجؾار ،ويمتدم بعجم التجخل في الذؤون الجاخمية لمجول األخخى ،ويدعى لحل الشـداعات

بالؾسائل الدمسية ،ويقيؼ عالقاتً عمى أساس السرالح السذتخكة والتعاهل بالسثل ،ويحتخم
التداهاتً الجولية)).

( )9قاىؾن عقج السعاٌجات رقؼ ( )91لدشة  ،2971الؾقائع العخاقية العجد  ،4999تاريخ
العجد ،2971-79-72 :ص .70-7

( )4ىرت السادة  71هؽ قاىؾن عقج السعاٌجات رقؼ ( )91لدشة  2971عمى ((يتؼ التعبيخ
عؽ التدام جسٍؾرية العخاق بالسعاٌجة وفقا لألحكام السشرؾص عميٍا في ٌحا القاىؾن

بإحجى الؾسائل اآلتية :اوال -تبادل وثائق الترجيق في السعاٌجات الثشائية .ثاىيا ايجاع=
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ٚعً ٢ايطغِ َٔ عسّ ْل ايكاْ ٕٛاملصنٛض بكٛض ٠قطحي ١عً ٢ايتهٝٝف ايكاْْٞٛ
يًُعاٖسات اييت ًٜتعّ بٗا ايعطام ٚعالقتٗا بايتؿطٜعات ايساخً ،١ٝنُا اغًفٓا ايك ،ٍٛإال أْ٘
ميهٔ اغتٓباط ٖص ٙاملهاْ َٔ ١خالٍ ؼًْ ٌٝكٛم أسهاَ٘ اييت تٓاٚيت اآلي ١ٝايكاْ١ْٝٛ
اييت ٜٓبػ ٞاتباعٗا زاخًٝاً .فكس اؾذلطت املاز َ٘ٓ 17 ٠بؿهٌ عاّ َٛافك ١فًؼ ايٓٛاب
باألغًب ١ٝاملطًك ١يعسز أعها ٙ٤عً ٢قاْ ٕٛايتكسٜل أ ٚاالْهُاّ إىل املعاٖسات ،يف
اغتجٓت بعض املعاٖسات عً ٢غب ٌٝاؿكط ْعطاً ألُٖٝتٗا بػبب َٛنٛعٗا ايص ٟقس
ٜتعًل بايػٝاز ٠ايٛطٓ ١ٝنُعاٖسات تطغ ِٝاؿسٚز ،أ ٚالضتباط٘ بكه ١ٝاؿطب ٚايػالّ
فهالً عُا ٜذلتب عً ٢بعض َٓٗا ايتعاَات اغذلاتٝذ ١ٝبعٝس ٠املس ٣نتًو املتعًك ١ببٓا٤
ايتشايفات ايػٝاغٚ ١ٝاالَٓٚ ١ٝايعػهط ١ٜأ ٚاييت تؤغؼ َٓعُات إقً ١ُٝٝأ ٚتٓعِ االْهُاّ
ايٗٝا ،سٝح اؾذلط ايكاَْٛ ٕٛافك ١فًؼ ايٓٛاب بأغًب ١ٝايجًجني ٚمل ٜهتف باألغًب١ٝ
املطًك َٔ .)1(١دٗ ١أخط ٣فكس أؾاض ايكاْ ٕٛإىل غًػً َٔ ١األسهاّ اإلدطا ١ٝ٥اييت ٜٓبػٞ
َطاعاتٗا ن ٞتكبح املعاٖسْ ٠افص ٠زاخًٝاًٚ ،ميهٔ اجياظ ٖص ٙاالدطا٤ات مبا ٜأت:ٞ

=وثائق الترجيق في السعاٌجات هتعجدة االطخاف السؾقع عميٍا خالل السجة السحجدة

لمتؾقيع .ثالثا -ايجاع وثائق االىزسام في السعاٌجات هتعجدة االطخاف بعج االىتٍاء هؽ
السجة السحجدة في ىرٍا لمتؾقيع او بعج دخؾلٍا حيد الشفاذ)).

( )7ىرت السادة  71هؽ قاىؾن عقج السعاٌجات رقؼ ( )91لدشة  2971عمى ((يخزع التدام
جسٍؾرية العخاق بالسعاٌجات السعقؾدة وفقاً ألحكام ٌحا القاىؾن الى هؾافقة هجمذ الشؾاب
عمى قاىؾن الترجيق عمى السعاٌجة او قاىؾن االىزسام عميٍا باألغمبية السظمقة لعجد
اعزاء السجمذ ،عجى السعاٌجات التالية التي يجب حرؾل السؾافقة عميٍا بأغمبية
الثمثيؽ :-اوالً -هعاٌجات الحجود والسعاٌجات التي تسذ الديادة االقميسية لجسٍؾرية
العخاق .ثاىياً -هعاٌجات الرمح والدالم .ثالثاً -هعاٌجات التحالف الدياسية واالهشية

والعدكخية.رابعاً -هعاٌجات تأسيذ السشغسات االقميسية او االىزسام اليٍا)).
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أٚالً :تتٛىل ٚظاض ٠اـاضد ١ٝبعس َٛافك ١فًؼ ايٛظضا ٤بأعساز ناف ١ايٛثا٥ل املتعًك١
بايتفٜٛض ٚايتكسٜل(.)1
ثاْٝاً :طًب املؿٛض ٠ايكاْ َٔ ١ْٝٛفًؼ ؾٛض ٣ايسٚي ١بؿإٔ َؿطٚع املعاٖسٜٚ . ٠تشتِ
عً ٢اجملًؼ إضغاٍ ضأ ٜ٘ايكاَْ ْٞٛع ايٓػد ١املعتُس َٔ ٠املعاٖس َٔ ٠قبً٘ إىل اؾٗات
اؿه ١َٝٛشات ايكًٚ ١إىل االَاْ ١جملًؼ ايٛظضا ٤اييت تتهفٌ بإضغاشلا إىل فًؼ ايٛظضا٤
يػطض اؿك ٍٛعًَٛ ٢افكت٘ عً ٢ايتد ٌٜٛبايتفاٚض ٚايتٛقٝع.
ثايجاً :تطغٌ املعاٖس ٠بعس ايتٛقٝع عًٗٝا َسع ١َٛبٛثٝك ١ايتد ٌٜٛبايتفاٚض ٚايتٛقٝع إىل
االَاْ ١ايعاَ ١جملًؼ ايٛظضا ٤يػطض َٛافك ١اجملًؼ  َٔٚثِ اضغًٗا إىل فًؼ ايٓٛاب
يًُكازق ١عًٗٝا .
ضابعاً :تكازم ض٥اغ ١اؾُٗٛض ١ٜعً ٢املعاٖس ٠بعس َٛافك ١فًؼ ايٓٛابٚ ،تُعس َكازقاً
عًٗٝا بعس َه ٞمخػ ١عؿط َٜٛاً َٔ تاضٜذ تػًُٗا( َٔٚ .)2ثِ تتٛىل ٚظاض ٠ايعسٍ ْؿط
املعاٖسٚ ٠قاْ ٕٛتكسٜكٗا أ ٚاالْهُاّ ايٗٝا يف اؾطٜس ٠ايطزل.)3(١ٝ

( )7ىرت السادة  21هؽ قاىؾن عقج السعاٌجات رقؼ ( )91لدشة  2971عمى ((تتؾلى و ازرة
الخارجية بشاء عمى هؾافقة هجمذ الؾزراء اعجاد وثائق التفؾيض بالتفاوض والتفؾيض

بالتؾقيع ووثائق الترجيق او السؾافقة ووثائق التفؾيض بتبادل وثائق الترجيق وهحاضخ
تبادل وثائق الترجيق والسحكخات السؤيجة لمترجيق او السؾافقة ووثائق االىزسام

لألغخاض السحجدة في ٌحا القاىؾن.)).

( )2ىرت السادة  19هؽ دستؾر جسٍؾرية العخاق لدشة  2991عمى ((تؾلى رئيذ
الرالحيات اآلتية أوالً ...ثاىياً -:السرادقة عمى السعاٌجات واالتفاقيات الجولية ،بعج

هؾافقة هجمذ الشؾاب ،وتعج هرادقاً عميٍا بعج هزي خسدة عذخ يؾهاً هؽ تاريخ

تدمسٍا)).

( )9ىرت السادة  21هؽ قاىؾن عقج السعاٌجات رقؼ ( )91لدشة  2971عمى((لسادة – -21
اوال -عمى الؾ ازرة او الجٍة غيخ السختبظة بؾ ازرة إرسال هذخوع السعاٌجة الى هجمذ
شؾرى الجولة لظمب السذؾرة القاىؾىية ويقؾم هجمذ شؾرى الجولة باستظالع رأي الجٍات

الحكؾهية ذات الرمة بذأن ابخام السعاٌجة قبل اصجار السذؾرة القاىؾىية .ثاىياً -يقؾم=
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ٚيف ٖصا ايػٝام ميهٔ ايك ٍٛأْ٘ ٜذلتب عً ٢ؼً ٌٝاالسهاّ املٛنٛعٚ ١ٝاالدطا١ٝ٥
اييت تهُٓٗا قاْ ٕٛاملعاٖسات َععظاً باألسهاّ ايسغتٛضْ ١ٜتٝذَ ١فازٖا إٔ املؿطع ايعطاقٞ
اؾذلط شات ؾطٚط ْفاش ٚتؿطٜع ايكٛاْني ايعاز ١ٜعً ٢املعاٖسات يٓفاشٖا زاخًٝاًٖٚ .صا
ٜسفعٓا إىل ايك ٍٛإىل إٔ املؿطع ايعطاقٚ ٞإٔ مل ٜكطح َٛقفاً ٚانشاُ يف تبٓ ٘ٝأٜا َٔ
املباز ٨ايفكٗ ١ٝاييت عاؾت ايعالق ١بني ايكاْ ٕٛايساخًٚ ٞايسٚي ٞإال اْ٘ َٔ ايٛانح مبهإ
أْ٘ أقطب يف َٛقف٘ إىل ْعط ١ٜاالظزٚاز َٓ٘ إىل ْعط ١ٜايٛسس .٠سٝح أْ٘ مل ٜعاجل ،زغتٛضٜاً
أٚ ٚفكاً يًكٛاْني االعتٝاز ،١ٜايتٛسٝس أ ٚايسَر بني االسهاّ ايسٚيٚ ١ٝايكاْ ٕٛايٛطين فهال
عٔ عسّ اْؿػاي٘ مببسأ زل ٛأٜاً َُٓٗا عً ٢األخط ٚايصٜ ٟعس َٔ َطتهعات ْعط ١ٜاساز١ٜ
ايكاْْٝٛني .يف سني قب دٖٛط اٖتُاَ٘ عً ٢اي ١ٝاملكازقٚ ١االيتعاّ باملعاٖسات َاماً
=هجمذ شؾرى الجولة بإرسال الشدخة السعتسجة هؽ قبمً هؽ هذخوع السعاٌجة والسذؾرة
القاىؾىية الى االهاىة العاهة لسجمذ الؾ ازرة والجٍة الحكؾهية السعشية .ثالثا -تتؾلى االهاىة
العاهة لسجمذ الؾزراء بخفع الشص السعتسج هؽ هذخوع السعاٌجة والسذؾرة القاىؾىية الؾاردة

هؽ هجمذ شؾرى الجولة الى هجمذ الؾزراء لمحرؾل عمى هؾافقتً عمى التخؾيل

بالتفاوض والتؾقيع عمى السعاٌجة .رابعاً– تتؾلى و ازرة الخارجية اعجاد وثيقة التفاوض

والتؾقيع عمى السعاٌجة وارسالٍا الى االهاىة العاهة لسجمذ الؾزارء الستحرال السؾافقة
عمى التؾقيع عميٍا وتخسل الشدخة االصمية هؽ ٌحي الؾثيقة الى الجٍة السخترة التخاذ
ها يمدم .خاهداً -بعج التؾقيع عمى السعاٌجة تقؾم الجٍة السعشية بإرسالٍا هع وثيقة
التخؾيل بالتفاوض والتؾقيع الى االهاىة العاهة لسجمذ الؾزراء الستحرال هؾافقتً عميٍا

وارسالٍا الى هجمذ الشؾاب لتشغيؼ عسمية السرادقة عميٍا .سادسا -تقؾم رئاسة
الجسٍؾرية بالسرادقة عمى السعاٌجة بعج هؾافقة هجمذ الشؾاب عميٍا.سابعا -تقؾم و ازرة

العجل بشذخ السعاٌجة وقاىؾن الترجيق عميٍا او االىزسام اليٍا في الجخيجة الخسسية.
ثاهشا – أ -تقؾم ازرة الخارجية باتخاذ ها يمدم بذان تبادل وثائق ترجيق السعاٌجة الثشائية
او السحكخات الجبمؾهاسية بذأن اتسام اجخاء الترجيق عميٍا هع الجولة السؾقعة عميٍا.

ب -تقؾم و ازرة الخارجية بإيجاع وثيقة الترجيق او االىزسام لجى جٍة االيجاع حدب
االحكام الختاهية لمسعاٌجة الستعجدة االطخاف .تاسعا :تقؾم و ازرة الخارجية باتخاذ ها يمدم
لتحجيج تاريخ دخؾل السعاٌجة حيد الشفاذ ويشذخ ذلػ في الجخيجة الخسسية)).
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ايٗٝا شات ايك ١ُٝايكاْ ١ْٝٛيًكٛاْني ايساخًٚ ،١ٝعً ٘ٝفأْ٘ َٔ ايٓاس ١ٝايٓعط ١ٜعً ٢أقٌ تكسٜط
َتُا اغتٛفت اَ ١ٜعاٖس ٠اؾٛاْب ايتؿطٜع ١ٝاييت مت االؾاض ٠أيٗٝا أعال ٙفأْٗا تعاٌَ َعاًَ١
ايكاْ ٕٛاالعتٝازٚ .)1(ٟعًٖ ٢صا االغاؽ ميهٔ ايك ٍٛإٔ االتفاقٝات ٚاملعاٖسات ايسٚي ١ٝاييت
ٜكازم عًٗٝا ايعطام أٜٓ ٚهِ إيٗٝا ٜٓٚؿط قاْ ٕٛايتكسٜل أ ٚاالْهُاّ يف اؾطٜس٠
ايطزل ١ٝتعس دع٤ا َٔ ايكاْ ٕٛايساخً ٞز ٕٚإٔ ته ٕٛشلا ا ١ٜعً ١ٜٛعً ٢ايكاْ ٕٛايساخًٞ
ٚاطما تعاٌَ َعاًَ ١ايتؿطٜعات ايساخً ،١ٝأَا اشا ٚدس تعاضض بٗٓٝا ٚبني ايكٛاْني ايساخً،١ٝ
فإٔ ايكان ٞايٛطين ًَعّ بتطبٝل قٛاعس ايتفػرل ايعاَ ،١ناـام ٜكٝس ايعاّ أ ٚايالسل
ًٜػ ٞأٜ ٚعسٍ أٜ ٚكٝس ايػابل ...اخلٖٚ .صا بسٚض ٙقس ٜػتتبع املػؤٚي ١ٝايسٚي ١ٝإشا َا
أخًت بايتعاَاتٗا املفطٚن ١عًٗٝا مبٛدب املعاٖس ٠قٌ ايتطبٝل .سٝح إٔ املازَٔ 27 ٠
اتفاق ١ٝفٓٝا يكاْ ٕٛاملعاٖسات يػٓ 1969 ١مل ػع االستذاز بايٓكٛم ايساخً ١ٝنُدلض
يعسّ تٓفٝص املعاٖسات.
املبخح الجاني
مدى حجية االحلام الدولية أمام القضاء الوطين
مما الؾو ف ٘ٝفإٔ ايتبا ٜٔيف َٛاقف ايس ٍٚػاَ ٙهاْ ١املعاٖسات نُٔ
تؿطٜعاتٗا ايساخً ١ٝتٓعهؼ غًباً أ ٚإجياباً عً ٢ايسٚض ايص ٟميهٔ إٔ مياضغ٘ ايكانٞ
ايٛطين يف غٝام اقساض ٙيألسهاّ ايكهاٚ .١ٝ٥بػ ١ٝايتعطف عًَٛ ٢قف ايكها ٤ايٛطين
ػا ٙاالستذاز بايكٛاعس ايسٚي ١ٝيف اسهاَ٘ فأْٓا غٓكػِ ٖصا املبشح إىل فطعني ٜػتككٞ
األَُٗٓ ٍٚا َٛقف ايكها ٤بكٛض ٠عاَٚ ١أَا ايجاَُْٗٓ ٞا فػٝػًط ايه ٤ٛعًَٛ ٢قف
ايكها ٤ايعطاق ٞسٝاٍ ٖص ٙاملػأي.١

( )7سالؼ روضان السؾسؾي ،دور القزاء في إدهاج االتفاقيات الجولية هع الشرؾص
الؾطشية ،ق اخرات هحكسة التسيد اىسؾذجا ،ص  .9بحث هشذؾر عمى السؾقع االلكتخوىي:
https://www.iraqfsc.iq/uploaded/pdf/role.pdf
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املطلب األول
احتجاج القاضي الوطين باألحلام الدولية
اْطالقاً َٔ َٛقف زغاترل ايس ٍٚػاَ ٙهاْ ١ايكٛاعس ايسٚي ١ٝنُٔ ْعُٗا
ايتؿطٜع ،١ٝميهٔ ايك ٍٛإٔ يًكها ٤ايٛطين زٚضإ ناؾف َٓٚؿ .٧فايسٚض ايهاؾف فأْ٘
ٜتذػس يف ايس ٍٚاييت تبٓت َٛقفاً ٚانشاً يف َٓح املعاٖسَ ٠هاَْ ١ع ١ٓٝنُٔ تؿطٜعاتٗا
ايساخًٚ ١ٝشيو َٔ خالٍ تبين أ َٔ ٟاملػاضات اييت متت اإلؾاض ٠إيٗٝا أعال .ٙأَا ايسٚض
املٓؿ ٧فَٗ ٛا ميهٔ إٔ ٜك ّٛب٘ ايكها ٤ايٛطين يف ايس ٍٚاييت مل تهٔ َهاْ ١املعاٖسات اٚ
ايكٛاعس ايسٚيٚ ١ٝانش ١يف زغاترلٖا ،فٝأت ٞزٚض ايكها ٤يٝشسز يف غٝام ايٓعاعات
املعطٚن ١أَاَ٘ إَهاْ ١ٝاالستذاز بايكٛاعس ايسٚي َٔ ١ٝعسَ٘ قسزاً َهاْتٗا ٚعالقاتٗا
بايٓعاّ ايتؿطٜع ٞايٛطين.
ٚيف غٝام ايسٚض ايهاؾف يًكها ٤ايٛطين لس إٔ ايكها ٤ايسغتٛض ٟايفطْػٞ
حيذِ عٔ ايتسخٌ يف اؿهِ عً ٢زغتٛضَ ١ٜعاٖس َٔ ٠عسَٗا العتباض شيو َٔ أعُاٍ
ايػٝاز .٠أَا ايكها ٤ايعاز ٟفأْ٘ ميٓح املعاٖسَٓ ٠ص ْؿطٖا زلٛاً يف ايتطبٝل عً ٢سػاب
ايكاْ ٕٛايعاز ٟغٛا ٤نإ السكاً شلا أ ٚغابل عًٗٝا ،تطبٝكاً يٓل املاز َٔ 55 ٠ايسغتٛض
ايفطْػ ٞيػٓ .)1(1958 ١فكس قهت قهُ ١ايٓكض ايفطْػ ١ٝعاّ  2000إٔ ْل املاز188 ٠
َٔ قاْ ٕٛاالْتدابات ايفطْػ ٞيػٓٚ 1999 ١اييت تهُٓت أسهاَاً بتكػ ِٝايسٚا٥ط االْتداب١ٝ
باغتبعاز ٖصا ايكاْ َٔ ٕٛايتطبٝل نٜ ْ٘ٛتعاضض َع اسهاّ ايعٗس اـام باؿكٛم املسْ١ٝ
ٚايػٝاغ ١ٝيعاّ ٚ 1966أسهاّ ْكٛم االتفاقٚ ١ٝاألٚضب ١ٝؿكٛم اإلْػإ يػٓ.1950 ١
نُا قهت شات احملهُ ١يف سهِ غابل شلا عاّ  1975بتطبٝل املازَ َٔ 95 ٠عاٖس ٠ضَٚا
يًػٛم األٚضب ١ٝاملؿذلن ١يًعاّ  1957عً ٢سػاب قاْ ٕٛايهُاضى ايفطْػ ٞضغِ أْ٘ قسض
( )7ىرت السادة  11هؽ الجستؾر الفخىدي لدشة  7019عمى ((أن السعاٌجات واالتفاقيات
السؾافق عميٍا والسرجق عميٍا قاىؾىياً ،لٍا هشح الشذخ قؾة أسسى هؽ القؾاىيؽ الؾطشية

شخط أن يظبقٍا الظخف اآلخخ)).
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السكاً عً ٢املعاٖسٚ .)1(٠يف ايػٝام شات٘ ٜأتَٛ ٞقف ايكها ٤األَطٜه ٞناؾفاً ملهاْ١
املعاٖس ٠اييت سسزٖا ايسغتٛض األَطٜه ٞنُا غبل االؾاض ٠إي ،٘ٝسٝح أعتدل ايسغتٛض
األَطٜه ٞاملعاٖسات ايكاْ ٕٛاألعً ٢يًبالز  .سٝح ضدح ايكها ٤األَطٜه ٞتطبٝل املعاٖس٠
عً ٢ايتؿطٜع ايساخً ٞيًٛالٜات غٛا ٤نإ غابل أ ٚالسل ،تطبٝكاً يًُاز ٠ايػازغَٔ ١
ايسغتٛض األَطٜهٚ .ٞيف ٖصا االػا ٙفكس قهت قهُ ١دٓٛب ْٜٛٛٝضى ايفسضاي ١ٝغٓ1988 ١
بتطبٝل ٚزل ٛاتفاق ١ٝاملكط املٛقع ١بني االَِ املتشسٚ ٠ايٛالٜات املتشس ٠عاّ  1947عً٢
أسهاّ قاَْ ٕٛهافش ١االضٖاب يػٓٚ 1987 ١ايص ٟأعتدل َٓعُ ١ايتشطٜط ايفًػطَٓ ١ٝٓٝعُ١
اضٖابٚ ١ٝأٚدب أغالم َهاتبٗا يف ايٛالٜات املتشس ٠مبا فٗٝا َهتبٗا يسَٓ ٣عُ ١األَِ
املتشسٚ ٠ضفهت ايػًل(.)2
 َٔٚدٗ ١أخط ٣فأْ٘ َٔ األَجً ١ايكطٜب ١عً ٢ايسٚض املٓؿ ٧يًكها ٤ايٛطين ٖٛ
ايكها ٤األضزْ ،ٞسٝح مل ٜؿط ايسغتٛض األضزْ ٞعًٚ ٢د٘ ايسق ١إىل َهاْ ١املعاٖسات نُٔ
ايٓعاّ ايتؿطٜع ٞاالضزْ .ٞإش أؾاض ايسغتٛض إىل ططٜكْ ١فاش املعاٖسات زاخٌ ايذلاب األضزْٞ
ز ٕٚؼسٜس ملهاْتٗا أ ٚقابً ١ٝاالستذاز بٗا أَاّ ايكهاٖٚ .)3(٤صا َا فػح اجملاٍ أَاّ
ايكها ٤األضزْ ٞيالدتٗاز يف تطبٝل املعاٖسات َٔ عسَ٘ َٔٚ .خالٍ تتبع ايكطاضات اييت
قسضت َٔ قهُ ١ايتُٝٝع األضزْ ١ٝلس أْٗا اعتدلت إٔ االتفاقٝات اييت تدلَٗا ايسٚي ١تػُٛ

( )7أبؾ الخيخ أحسج عظية ،ىفاذ السعاٌجات الؾطشية في الشغام القاىؾىي الجاخمي ،الظبعة
األولى ،دار الشٍزة العخبية ،القاٌخة ،2999 ،ص 711و .719
( )2عظية ،ىفاذ السعاٌجات الؾطشية ،ص .741-749
( )9ىرت السادة  99هؽ الجستؾر األردىي لدشة  7012السعجل عمى (( -7السمػ ٌؾ الحي

يعمؽ الحخب ويعقج الرمح ويبخم السعاٌجات واالتفاقات -2 .السعاٌجات واالتفاقات التي

يتختب عميٍا تحسيل خداىة الجولة شيئاً هؽ الشفقات او هداس في حقؾق االردىييؽ العاهة
او الخاصة ال تكؾن ىافحة اال اذا وافق عميٍا هجمذ االهة وال يجؾز في أي حال ان
تكؾن الذخوط الدخية في هعاٌجة او اتفاق ها هشاقزة لمذخوط العمشية)).
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عً ٢ايكٛاْني ايعاز ١ٜايٓافصٚ ٠اْٗا ٚادب ١ايتطبٝل ٚيف ساي ١ايتعاضض فال جيٛظ تطبٝل أٟ
قاْٜ ٕٛتعاضض َع اسهاّ َعاٖس ٠أ ٚاتفاقٚ ١ٝال ميهٔ االستذاز ب٘(.)1
املطلب الجاني
احتجاج القاضي الوطين العساقي باألحلام الدولية
يكس أْعهؼ عسّ ٚنٛح َٛقف املؿطع ايعطاق ٞػاَ ٙهاْ ١املعاٖسات نُٔ
املٓع ١َٛايتؿطٜع ١ٝايساخً ١ٝعً ٢عٌُ ايكهاٚ ٤ضن ْ٘ٛيتػبٝب اسهاَ٘ إىل ايكٛاعس
ايسٚي .١ٝفعً ٢ايطغِ َٔ إٔ املػح ايعاّ يألسهاّ ايكهاٜ ١ٝ٥دي بٛنٛح ْسض ٠ايٓٛع َٓٗا
ايصٜ ٟػتٓس عً ٢االسهاّ ايسٚي ،١ٝإال مث ١اغتجٓا٤ات فٗٝا تهطؽ ايطأ ٟايص ٟشٖبٓا إي٘ٝ
اعال َٔ ٙإٔ املؿطع ايعطاقٚ ٞنع شات ؾطٚط ايكاْ ٕٛايعاز ٟيٓفاش املعاٖسات عً٢
املػت ٣ٛايٛطينٚ .قس أنست احملهُ ١االؼازٖ ١ٜصا املٛقف عٓسَا ضزت زع ٣ٛاملسعٞ
ايص ٟطايب بإيػاَ ٤عاٖسَ ٠دلَ ١بني ايعطام ٚايٛالٜات املتشسَ ٠ػتٓس ٠يف سهُٗا إىل إٔ
املعاٖس ٠قٌ ايٓكاف َا تعاٍ قٝس ايتؿطٜع ٚمل ٜهتٌُ تؿطٜعٗا مبا ميهٔ احملهُ ١ايٓعط
فٗٝا إش إ ايسع ٣ٛضفعت قبٌ َكازق ١ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜعً ٢قاْ ٕٛتٛقٝع االتفاقٚ ١ٝقبٌ
ْؿطٖا يف اؾطٜس ٠ايطزلٚ .)2(١ٝقس عهػت املُاضغات ايكها ١ٝ٥يف بعض اسهاَٗا ٖصا
املٛقف غٛا ٤قبٌ ايكها ٤ايعاز ٟأّ َٔ قبٌ ايكها ٤ايسغتٛض.ٟ
( )7يشغخ في ذات السعشى :ق اخرات هحكسة التسييد األردىية قخار رقؼ  7009/091الرادر
في  ،7009/77/79قخار رقؼ  2999/9011في  ،2994/2/20قخار رقؼ
 2999/1990في  2994/4/22ز ىقالً عؽ عسخ صالح عمي العكؾر و هسجوح حدؽ
هاىع العجوان وهبداء بيزؾن ،هختبة السعاٌجات الجولية في التذخيعات الؾطشية والجستؾر
األردىي ،دراسات عمؾم الذخيعة والقاىؾن ،السجمج  ،49العجد  ،2979 ،7ص.94

( )2حيث ذٌبت السحكسة االتحادية في ق اخراٌا رقؼ /44اتحادية  2999/في 2990/2/0
إلى أن االتفاقية التي طالب السجعي بإبظالٍا ٌي االتفاقية السرادق عميٍا بقاىؾن قاىؾن

رقؼ  17لدشة ( 2999قاىؾن ترجيق اتفاق جسٍؾرية العخاق والؾاليات الستحجة األهخيكية
بذأن اىدحاب القؾات األهخيكية هؽ العخاق وتشغيؼ أىذظتٍا خالل وجؾدٌا السؤقت=
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فعًَ ٢ػت ٣ٛايكها ٤ايعاز : ٟميهٔ غطز بعض االسهاّ اييت تسٍ عً ٢أْ٘
تعاٌَ َع املعاٖسات اييت قازم ايعطام أ ٚاْهِ ايٗٝا باعتباضٖا دع َٔ ٤املٓع١َٛ
ايتؿطٜع ١ٝايساخً ١ٝعٝح اغتٓست إىل بعض َٛاز املعاٖسات ٚاالتفاقٝات يف زعِ ٚتهٝٝف
اسهاَٗاَٗٓ .ا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ :
أٚالً :سهِ قهُ ١دٓاٜات ْ ٣ٛٓٝيف ايسع( ٣ٛضقِ ايسع/779 ٣ٛز 2009 /يف )2010/2/22
ٚايص ٟقه ٢بدلا ٠٤املتِٗ عكاّ قالح ايس ٜٔقاغِ َٔ ايتِٗ املٓػٛب ١اي ٘ٝاغتٓازاً اىل
فُٛعْ َٔ ١كٛم َٛٚاز املٛاثٝل ايسٚي ١ٝاييت اؾاضت اىل إٔ َكا ١َٚاالستالٍ بهاف١
اؾهاي٘ مبا يف شيو االعُاٍ املػًش ١تعس َؿطٚعَ ،١ػتٓس ٠يف سهُٗا عً ٢االتفاق ١ٝايعطب١ٝ
ملهافش ١االضٖاب اييت قازم عًٗٝا ايعطام ْ ٚؿطت يف ايٛقا٥ع ايعطاق ،١ٝعسز  4104يف
 ،2009/1/5ز ٕٚإٔ ٜؤغؼ سهُ٘ عً ٢قاَْ ٕٛهافش ١االضٖاب ٚايص ٟعً ٢أغاغ٘ مت إساي١
ايسع َٔ ٣ٛقان ٞايتشكٝل .سٝح قاّ أسس دٓٛز املاضٜٓع ٜسع ٢بطا ٜٔنٝت بتشطٜو ؾه٣ٛ
أَاّ قهُ ١اؾٓاٜات يف ْ ٣ٛٓٝنس أسس املٛاطٓني ايعطاقٝني نإ قس ْفص ٖذَٛاً عً٢
زٚض ١ٜأَطٜه ١ٝيف َس ١ٜٓاملٛقٌ يف /ْٜٛٝٛسعٜطإ  2009أقٝب دطاٖ٤ا اؾٓس ٟاألَطٜه،ٞ
ٚأقٝب ايعطاق ٞبسٚض ٙبطقام أفطاز ايسٚضٚ ١ٜأيك ٞايكبض عً.)1(٘ٝ
=فيً) والحي أصجري هجمذ رئاسة الجسٍؾرية بتاريخ  2999/72/4وتؼ ىذخي في الؾقائع
العخاقية بالعجد  4792في  2999/72/24والتي تعج ىافحة في  .2990/7/7وحيث أن
السجعي سجل دعؾاي ودفع الخسؾم عميٍا بتاريخ  .2999/72/7وبحلػ يكؾن السجعي قج

أقام دعؾاي واالتفاقية هؾضؾع الجعؾى ها زالت في دور التذخيع وغيخ هعسؾل بٍا وغيخ

ىافحة ولؼ تربح قاىؾىاً عمى وقف االجخاءات الجستؾرية ولحلػ قخرت رد الجعؾى وتحسيل
السجعي الخسؾم.

( )7حكؼ هحكسة جشايات ىيشؾى ،السؤرخ  22فبخايخ  ،2979الحي ىص عمى )) ...أن قاىؾن
الترجيق عمى السيثاق العخبي ضج اإلرٌاب رقؼ  91لعام  ،2999والحي دخل حيد
التشفيح بعج ىذخي في الؾقائع العخاقية في العجد  4794بتاريخ  ،2997/97/91يشص
عمى أن جسيع أشكال السقاوهة ضج السحتميؽ ،بسا في ذلػ السقاوهة السدمحة
هذخوعة)).
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ثاْٝاً :سهِ قهُ ١املٛاز ايؿدك ١ٝيف ايهطاز ٠عٓسَا طبل اسهاّ اتفاق ١ٝايكها ٤عً٢
مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأ( ٠غٝسا )ٚيعسّ ٚدٛز ْل ْافص يف املٓع ١َٛايكاْ١ْٝٛ
ايعطاقٜ ١ٝعاجل َٛنٛع َطاٚع ١ايعٚد ١املػٝش ١ٝإىل ظٚدٗا سٝح دا ٤ف ٘ٝاآلت( ٞمل ػس
احملهُ ١يف ايكاْ ٕٛاملسَْ ٞا ٜػعف طًب املسعٚ ،ٞمل تػتطع تطبٝل قاْ ٕٛاالسٛاٍ
ايؿدك ١ٝيهَ ٕٛكسض ٙاسهاّ ايؿطٜع ١االغالَ ١ٝيتعاضض شيو َع سهِ املاز ٠ايجايجَٔ ١
ايسغتٛض ايصٜ ٟكط بتعسز االزٜإٚ ،املاز/37( ٠ثاْٝا) َٓ٘ اييت ايعَت ايسٚي ١بهفاي ١محا١ٜ
ايفطز َٔ اإلنطا ٙايفهطٚ ٟايػٝاغٚ ٞايسٜين ،إناف ١اىل سهِ املاز َٔ )42( ٠ايسغتٛض اييت
تٓل عً ٢سط ١ٜايعكٝسٚ ،٠أَاّ ٖصا ايٛنع فإٔ ايكانًَ ٞعّ بايفكٌ يف ايسعٚ ،٣ٛقس
ٚدس إٔ اقطب ْل قاْْ ْٞٛافص ٜٓطبل عًٖ ٢ص ٙاؿاي ٖٛ ١سهِ ايكاْ ٕٛاملطقِ  66يػٓ١
 ٖٛٚ 1986قاْ ٕٛتكسٜل اتفاق ١ٝايكها ٤عً ٢مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأ٠
(غٝساٚ )1()ٚسٝح اْٗا دع َٔ ٤ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛايعطاقٚ ٞفٗٝا تفاق ٌٝعٔ عكس ايعٚاز أثٓا٤
قٝاّ ايعٚدٚ ١ٝبعسٚ ٙإٔ اسهاَ٘ تٓطبل عً ٢اؿاي ١املعطٚن ١عً ٢احملهُٚ ،١بعس ادطا٤
احملهُ ١ؼكٝكاتٗا سهُت احملهُ ١بطز زع ٣ٛاملسع.)2()ٞ
أَا عًَ ٢ػت ٣ٛايكها ٤ايسغتٛضٚ :ٟايص ٟمياضؽ مجًَٗ ١اّ َٔ بٗٓٝا ايطقاب١
عً ٢زغتٛض ١ٜايتؿطٜعات ايعاز ١ٜبػ ١ٝايـتأنس َٔ عسّ كايفتٗا يًسغتٛضٚ .قس أُْٝطت ٖصٙ
املُٗ ١يًُشهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا ٚاييت مت ايتأغٝؼ شلا بكاْ ٕٛإزاض ٠ايسٚي ١يػٓٚ 2004 ١ايصٟ
مت تؿطٜع٘ يٝه ٕٛزغتٛض ايعطام ٚيٝشٌ قٌ زغتٛض ٚ ،1970قس َٓح ٖصا ايكاْ ٕٛغًط١
ايٓعط يف زغتٛض ١ٜايكٛاْني ٚاالْعُٚ ١إيػاَ ٤ا ٜعس كايفاً(ٚ .)3قس أنس زغتٛض  2005شات
( )7صادق العخاق عمى اتفاقية سيجاو بالقاىؾن السخقؼ ( )11لدشة  ،7091وىذخ الترجيق
في جخيجة الؾقائع العخاقية العجد (  )9791بتاريخ .7091 / 1 / 27

( )2حكؼ هحكسة الكخادة في السؾاد الذخرية ،ىقالً عؽ سالؼ روضان السؾسؾي ،دور القزاء
في إدهاج االتفاقيات الجولية هع الشرؾص الؾطشية ،ص .77

( )9ىرت السادة  44هؽ قاىؾن إدارة الجولة لدشة  2994عمى (( (أ) يجخي تذكيل هحكسة

في العخاق بقاىؾن
وتدسى السحكسة االتحادية العميا .وحجد الفقخة (ب) هؽ ذات السادة=
ّ
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االختكام يًُشهُ ١يف املازٚ 93 ٠اييت ْكت عً( ٢ؽتل احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا مبا
ٜأت:ٞاٚالً :ايطقاب ١عً ٢زغتٛض ١ٜايكٛاْني ٚاالْعُ ١ايٓافصٚ .)... ٠اْطالقاً َٔ ٖصا ايسٚض فكس
تعاًَت احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا َع املعاٖسات ٚاالتفاقٝات ايسٚي ١ٝاملكازم عًٗٝا َٔ قبٌ
ايعطام باعتباضٖا قاْْٛاً ٚطٓٝاً ال خيتًف عُا غٛا َٔ ٙايكٛاْني األخط َٔ ٣خالٍ اخهاعٗا
يطقابتٗا ايسغتٛضٚ ١ٜايتأنس َٔ َطابك ١اسهاّ املعاٖسات يًكٛاعس ايسغتٛضٚ ،١ٜقسض عٓٗا يف
ٖصا ايػٝام قطاض (إٕ طًب تػً ِٝاحمله ّٛايعطاق َٔ ٞقبٌ قهُ ١دٓح ايؿاضقٚ ١فل
املاز َٔ 40 ٠اتفاق ١ٝايطٜاض يػٓ 1983 ١املكازم عًٗٝا بايكاْ ٕٛضقِ  110يػٓ1983 ١
خيايف زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓٚ 2005 ١بصيو تعتدل املاز ٠املصنٛضَ ٠عطًٚ ١تعتدل غرل
زغتٛضٚ.)1()١ٜقس داٖ ٤صا اؿهِ يٝؤنس بؿهٌ قطٜح إٔ أ ١ٜاتفاقٜ ١ٝكازم عًٗٝا ايعطام
ٜٚكسض قاْ ٕٛمبكازقتٗا تعس تؿطٜعاً ٚطٓٝاً ٚؽهع يصات اآليٝات اييت خيهع إيٗٝا اٟ
تؿطٜع اخط الٕ احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا  ٖٞٚاحملهُ ١ايسغتٛض ١ٜيف ايعطام اييت تٓعط يف
زغتٛض ١ٜايكٛاْني عهِ قالسٝتٗا مبٛدب املاز َٔ 93 ٠ايسغتٛض املؿاض ايٗٝا أعال،ٙ
ٚشلصا ق ّطضت اؿهِ بعسّ زغتٛض ١ٜاملاز ٠ملدايفتٗا ْل املاز/21 ٠أٚالً َٔ ايسغتٛض اييت
تكه ٞععط تػً ِٝايعطاق ٞإىل ايػًطات االدٓب ،١ٝيف سني ْل املاز/40 ٠ز َٔ االتفاق١ٝ
ٜكه ٞبايػُاح بتػً ِٝاحملهَٛني إىل اؾٗ ١اييت تطًب٘ يف أ ٟزٚي َٔ ١ايس ٍٚاألعها ٤يف
االتفاقٖٚ .١ٝصا املٛقف ٜتعاضض َع َبسأ تٓفٝص االيتعاَات ايسٚي ١ٝعػٔ ْٚ ١ٝايص ٟقس
ٜه ٕٛغبباً يٓٗٛض َػؤٚي ١ٝايس ٍٚاييت تعٌُ غالف٘.
وبشاء عمى
=اختراصات السحكسة والتي هؽ بيشٍا (االختراص الحرخي واألصيل،
ً
بشاء عمى إحالة هؽ هحكسة أخخى ،في دعاوى بأن قاىؾىاً أو ىغاهاً
دعؾى هؽ ّ
هج ٍع ،أو ً
أو تعميسات صادرة عؽ الحكؾهة االتحادية أو الحكؾهات اإلقميسية أو إدارات السحافغات

قخرت السحكسة العميا
والبمجيات واإلدارات السحمية ال تتفق هع ٌحا القاىؾن... .ج) إذا ّ
ٍ
عميسات أو إجخاء جخى الظعؽ فيً ّأىً غيخ هتّ ٍ
فق هع
أن قاىؾىاً أو ىغاهاً أو ت
االتحادية ّ
ً
ٌحا القاىؾن فيعتبخ همغياً)).

( )7قخار السحكسة االتحادية العميا رقؼ /71اتحادية  2971/في .2971/4/27
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املبخح الجالح
التخديات اليت تواجٌ القاضي الوطين حيال احتجاجٌ بالهص الدولي
َٔ املٓطك ٞايك ٍٛإٔ عًُ ١ٝتطبٝل أْ ٟل قاْ ْٞٛأَاّ ايكهاْ ٖٞ ٤تاز مجً١
َٔ ايتفاعالت ٚاحملسزات َٔ أٖ ٍٚص ٙاحملسزات ايٓل املطاز تطبٝك٘ ٚايؿدل ايصٟ
مياضؽ ٚظٝف ١ايتطبٝلٖٓ َٔٚ .ا فإٔ مث ١ؼسٜات تعذلض ططٜل ٖص ٙايعًُ .١ٝإٔ زضاغ١
ٖص ٙايتشسٜات َٖ ٞا غٝعهف عً ٘ٝاملبشح األخرل غٛاَٗٓ ٤ا َا تعًل بايٓل شات٘
(َطًب أ )ٍٚأَ ٚا أضتبط بؿدك ١ٝايكانٚ ٞتهَ( ٜ٘ٓٛطًب ثاْ.)ٞ
املطلب األول
حتديات موضوعية (تتعلق برات الهص)
إٔ سػِ َهاْ ١ايكٛاعس ايسٚي ١ٝاييت متٓشٗا ايتؿطٜعات ايساخً ١ٝباػاَ ٙعني ال
ٜعين سػِ َٛنٛع تطبٝكٗا َٔ قبٌ ايكان ٞايٛطين ،إش ٜعذلض ٖص ٙايعًُ ١ٝمجًَٔ ١
ايتشسٜات املطتبط ١بصات ايٓل ايسٚي ٞاملطاز تطبٝك٘ قهاٝ٥اً .بعباض ٠أخط ٣إٔ اغتٓفاش
ايططم ايكاْ ١ْٝٛناف ١اييت ػعٌ َٔ ايٓل ايسٚي ٞقابٌ يًٓفاش ايساخًٜ ٞعذلن٘ عٛا٥ل
ٚؼسٜات عٓس تطبٝك٘ ٚ .ميهٔ سكط ٖص ٙايتشسٜات يف َػأيتني األٚىل تتعًل بطٝع ١ايٓل
ايسٚي َٔ ٞسٝح شات ١ٝايتطبٝل ٚعسَ٘ ٚايجاَْ ١ٝطتبط ١باختالف ايٓل ايسٚي ٞعٔ ايٓل
ايساخً َٔ ٞسٝح ايكٝاغْ ١عطاً الختالف ايٛظٝف ١ٝايتفك ١ًٝٝيهٌ َُٓٗا.
ففُٝا ٜتعًل باملػأي ١األٚىل  :فٝككس بصات ١ٝايتطبٝل اَهاْ ١ٝايطن ٕٛإىل ايكاعس٠
ايسٚي ١ٝيػطض االستذاز ٚاملكانا ٠أَاّ ايكان ٞايٛطين بؿهٌ تًكا ٞ٥زٚطما ساد ١إىل أٟ
ادطا ٤تؿطٜعَ ،ٞتَ ٢ا متت املكازق ١عًٗٝا ٚاغتكباشلا نُٔ املٓع ١َٛايتؿطٜع١ٝ
ايٛطَٓ ٖٛٚ ،١ٝا ٜطًل عً ٘ٝاٜهاً بـ(ايكابً ١ٝيًتطبٝل املباؾط) أ( ٚايطابع ايتًكاٞ٥
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يًتطبٝل)(ٜٚ .)1تِ اغتهؿاف ٖصا األثط أَا بؿهٌ قطٜح عٔ ططٜل ايٓل عًَ ٘ٝباؾط٠
نُٔ ْكٛم املعاٖس ٠نُا يف االتفاق ١ٝاألٚضب ١ٝؿُا ١ٜسكٛم االْػإ ٚاؿطٜات
االغاغ )2(١ٝأ ٚبؿهٌ نُين ٜػتٓبط َٔ ْ ١ٝاألططاف املتعاقس )3(٠أ َٔ ٚطبٝع ١االيتعاَات
اييت تتهُٓٗا املعاٖس ٠يف َٓح ْكٛقٗا ٖصا االثط َٔ عسَ٘ .إٔ تكطٜط ٖصا األثط َٔ عسَ٘
َطتبط إىل سس نبرل بايكٝاغ ١ايكاْ ١ْٝٛيٓكٛم ايسٚي ١ٝفهالً عٔ طبٝع ١االيتعاَات اييت
تٓط ٟٛعًٗٝا .فًهُا ناْت ايكٝاغ ١زقٝكٚ ١قهَُٚ ١تهُٓ٘ يكاعسٚ ٠انش ١اقذلبت َٔ
ايتًكا ١ٝ٥يف ايتطبٝلٚ ،بصيو ميهٔ ايك ٍٛباغتبعاز االتفاقٝات أ ٚاملعاٖسات اييت ٜهٕٛ
َٛنٛعٗا قكٛض يف تٓع ِٝايعالقات بني ايس ٍٚأ ٚتًو اييت تفطض ايتعاَات عً ٢أططافٗا
باسذلاّ اؿكٛم املكطض ٠ز ٕٚإٔ تٓؿ ٧سكٛقاً َكطض ٠يألفطازٚ .عًٖ ٢صا األغاؽ مت
االعذلاف َٔ قبٌ ايكها ٤ايٛطين ايفطْػ ٞباألثط املباؾط ألسهاّ ايعٗس اـام باؿكٛم
املسْ ١ٝبؿهٌ عاّ ٚايػٝاغ ١ٝعً ٢عهؼ ايعٗس اـام باؿكٛم االقتكازٚ ١ٜاالدتُاع١ٝ

( )7ﺯيَﻱ خيﺭ ﺍلﺩيو ،ﺇﺩهاﺝ ﺍلهعاٌﺩﺍﺕ ﺍلﺩَلية في ﺍلىﻅان ﺍلقاىَىي ﺍلﺩﺍخمي ﺍلجﺯﺍئﺭﻱ،
ﻁبقا لﺩستَﺭ سىة ( ،7001رسالة هاجدتيخ في ﺍلقاىَو ﺍلﺩَلي َﺍلعالقاﺕ ﺍلﺩَلية ،ﻜمية
ﺍلحقَﻕ ،جاهعة ﺍلجﺯﺍئﺭ )2999-2992 ،ص  :14سفيان عبجلي ،دور القاضي
الؾطشي في تظبيق وتفديخ السعاٌجات الؾطشية( ،رسالة هاجدتيخ هقجهة إلى كمية

الحقؾق والعمؾم الدياسية ،جاهعة دمحم خزيخ بدكخة ،)2971-2971 ،ص .97

( )2ىرت السادة األولى هؽ االتفاقية األوروبية لحساية حقؾق اإلىدان والحخيات األساسية
لدشة  ،7019دخمت حيد التشفيح في  9سبتسبخ/أيمؾل  7019عمى ((تعتخف األطخاف
الداهية الستعاقجة لكل شخص يخزع لقزائٍا بالحقؾق والحخيات السحجدة في الجدء

األول هؽ ٌحي االتفاقيـة)).

( )9خمصﺕ هحﻜهة ﺍلعﺩل ﺍلﺩﺍئهة في ﺭﺃيٍا ﺍالستشاﺭﻱ في  9هارس  7029حؾل االتفاق
السبخم بيؽ بَلَىيا َهﺩيىة ﺩﺍىﺯيىﻎ ﺍلحﺭﺓ سشة  7027وهو خالل تفسيﺭٌا ألحﻜان
ﺍالتفاقية إلى (ﺃو ىية ﺍلﻁﺭفيو ﺍلهتعاقﺩيو ﺍتجٍﺕ ﺇلى تﺭتيﺏ حقَقا هباشﺭﺓ لهَﻅفي
ﺍلسﻜﻙ ﺍلحﺩيﺩية لهﺩيىة ﺩﺍىﺯيىﻎَ ،بالتالي ﺍلهﻁالبة بتﻁبيقٍا ﺃهان هحاﻜن ٌﺫي ﺍلهﺩيىة).
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ٚايجكافٚ ١ٝاييت ٜتٛدب ايـتأنس َٔ اَهاْ ١ٝايتًكا ١ٝ٥بؿهٌ َٓفكٌ سػب نٌ َازٚ .)1(٠يف
ٖصا ايػٝام ميهٔ االغتدالم إىل ؾططني البس َٔ تٛافطُٖا يف ايٓل ايسٚي ٞيٝه ٕٛشاتٞ
ايتطبٝل األ :ٍٚإٔ ٜٓؿ ٧سكٛقاَ يألفطاز ٚال ٜكتكط عً ٢تٓع ِٝايعالق ١بني األططاف،
ٚايجاْ ٞإٔ ال ٜؿذلط يتطبٝك٘ أ ٟعٌُ تؿطٜعٚ ٞطينٖٚ ،ص ٙايؿطٚط ٜتِ ايتٛقٌ ايٗٝا
َٔ خالٍ ؼً ٌٝايٓكٛم ٚااليتعاَات اييت تتهُٓٗا.
أَا املػأي ١ايجاْ ١ٝاييت تتعًل باختالف ايٓل ايسٚي ٞعٔ ايٓل ايساخًَٔ ٞ
سٝح ايكٝاغ ،١تعطف ايكٝاغ ١ايكاْ ١ْٝٛباْٗا ٚغ ١ًٝيتش ٌٜٛاملاز ٠االٚي ١ٝاييت تتهٕٛ
َٓٗا ايكاعس ٠ايكاْ ١ْٝٛإىل قٛاعس عًُ ١ٝقاؿ ١يًتطبٝل ايفعً ٞعً ٢م ٛحيكل ايػا ١ٜاييت
ٜفكح عٓٗا دٖٛطٖا ٜٚتِ شيو عٔ ططٜل اختٝاض ايٛغاٚ ٌ٥االزٚات ايهف ١ًٝبايذلمج١
ايكازق ١ملهُ ٕٛايكاعس ٚاعطاٗ٥ا ايؿهٌ ايعًُ ٞايص ٟتكًح ب٘ يًتطبٝل نكٛاعس غًٗ١
ايفِٗ(ٚ .)2بايتاي ٞفٗ ٞعًُ ١ٝؼ ٌٜٛق َٔ ِٝقٛضتٗا ايصٖٓ ١ٝإىل قٛضٚ ٠اقع ًَُٛؽ قابٌ
يًتطبٝلٚ .مما الؾو ف ٘ٝفإٔ ٚالز ٠ايٓل عدل املطٚض مبطاسٌ ايكٝاغٜ ١طََٗٓ ٢ا إىل
ؼكٝل ٚظٝفَ ١عٚ ،١ٓٝإشا ناْت ٖص ٙايٛظٝف ١تبس ٚأنجط ٚنٛساً يف قٝاغ ١ايكٛاْني ايٛطٓ١ٝ
اييت ته ٕٛقسز ٠يف غاٖٚ ١ٜسف قابٌ يًتٓبؤ ٚايكٝاؽ ،فأْ٘ يف قٝاغ ١ايكٛايب ايتؿطٜع١ٝ
ايسٚي ١ٝقس ٜبس ٚأنجط تعكٝساً .إش غايباً َا ته ٕٛايٓكٛم ايسٚيْ ١ٝتاز يعًُ ١ٝتٛفٝك ١بني
إضازات زٚيَ ١ٝتعاضن ١أ ٚضمبا َتكاضع ١األَط ايصٜٓ ٟعهؼ عً ٢ططٜك ١قٝاغ ١ايٓل
ايسٚيٚ ٞايصٜ ٟأت ٞبكٝػ ١أنجط عُٚ ١َٝٛأقٌ زق َٔ ١ايٓل ايٛطين .إش غايباً َا ٜتذٓب
ٚانع ٛايٓل ايسٚي ٞايٛيٛز يف ايتفاق ٌٝحيذُٛا عٓس تكٓني املبازٚ ٨ايكٛاعس ايعاَ١

( )7عبجلي ،دور القاضي الؾطشي في تظبيق وتفديخ السعاٌجات الؾطشية ،ص .92
قزاء( ،األردن ،هكتبة دار
( )2عبج القادر الذيخمي ،فؽ الرياغة القاىؾىية تذخيعاً وفقٍاً و
ً
الثقافة لمشذخ والتؾزيع ،)7001 ،ص  :74تؾفيق حدؽ فخج ،السجخل لمعمؾم القاىؾىية،
االسكشجرية ،هؤسدة الثقافة الجاهعية ،)7011،ص .710
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تاضنني َُٗ ١ايتفك ٌٝيًتؿطٜعات ايساخًٚ .)1(١ٝيف ٖصا ايػٝام البس َٔ االؾاض ٠إىل ْٛعني
َٔ ايكٝاغ ١ايكاْ ،١ْٝٛايكٝاغ ١اؾاَسٚ ٠اييت تعين سكط َهُ ٕٛايٓل ايكاْ ْٞٛيف
َعٓ ٢قسز ثابت غرل قابٌ يًتأٚ ،ٌٜٚايكٝاغ ١املطْ ١اييت تكتكط عًٚ ٢نع َعٝاض تاضن١
ؼسٜس ساالت اْطبام املعٝاض َٔ عسَ٘ عً َٔ ٢تٛنٌ إي ١َُٗ ٘ٝتطبٝل ايكاعس ٠ايكاْ. ١ْٝٛ
مما الؾو ف ٘ٝإٔ يهٌ اغًٛب َُٓٗا َا ميٝعَ َٔ ٙعاٜا َٚا ٜؿٛب٘ َٔ عٛٝب ٚيعٌ
ايتفك ٌٝيف شيو خيطز َٔ زا٥ط ٠اٖتُاّ ايبشح(َٚ .)2ا ُٜٓٗا يف ٖصا ايؿإٔ إٔ ايٓل ايسٚيٞ
غايباً َا ٜعتُس ايٓٛع ايجاْ َٔ ٞايكٝاغٚ ١اييت اختًف ايفكٗا ٤يف قفتٗا اإليعاَ ١ٝففٞ
ايٛقت ايص ٟدطزٖا ايبعض َٔ ٖص ٙايكفَٓ ،١شٗا ايبعض االخط قف ١االيعاّ ز ٕٚاَهاْ١ٝ
االستذاز بٗا َباؾط ٠أَاّ ايكهاٜٚ .)3(٤بس ٚاألَط انجط قعٛب ١عٓسَا ٜطاز االستذاز
بايٓل ايسٚي ٞأَاّ ايكان ٞايٛطين ايص ٟاعتاز عً ٢ايتعاٌَ َع ْكٛم قسز ٠االيفاظ
ٚايسالي ١تعهػٗا غٝاغ ١ٝتؿطٜعَٛ ١ٝسس ٠ؼتهِ يصات ايًػٚ ١االزالي . ١إش َٔ املُهٔ تكٛض
اختالف ايسالالت بني ايٓل ايسٚيٚ ٞايٓل ايساخً ٞبػبب ايًػ ١املػتدسَٚ ١اييت قس
تكته ٞايذلمج ١فهالً عٔ ايػٝاقات املتبا ١ٜٓاييت ؼهِ نٌ ْلٚ .عًٖ ٢صا األغاؽ لس
إٔ ايكها ٤ايٛطين اختًف َٔ زٚي ١إىل أخط ٣يف َٛقف٘ ػا ٙاالعذلاف بايتطبٝل ايتًكاٞ٥
يًٓكٛم ايسٚي ١ٝست ٢ي ٛاػٗت إضاز ٠ايس ٍٚأْ ٚكت املعاٖسات إىل شيو ألٕ األَط ٜتذاٚظ
فهط ٠اإلضاز ٠إىل شات ١ٝايٓل ٚاَهاْ ١ٝتطبٝك٘ َٔ عسَٗا(.)4
( )7خيخ الجيؽ كاعؼ اهيؽ ،تظبيق القزاء الجاخمي لمسعاٌجات الجولية( ،هجمة جاهعة بابل،
العمؾم االىداىية ،هجمج  ،71العجد  ،)2991 ،2ص .204-209
( )2لمسديج هؽ التفاصيل حؾل هدايا وعيؾب كل ىؾع هؽ اىؾاع الرياغات القاىؾىية يشغخ:
خالج جسال أحسج حدؽ ،هبادئ الرياغة التذخيعية( ،هجمة القاىؾىية ،العجد الخابع ،يؾىيؾ
 ،)2971ص .29-22

( )9حاهج سمظان وعائذة راتب و صالح الجيؽ عاهخ ،القاىؾن الجولي العام( ،القاٌخة ،دار
الشٍزة العخبية ،الظبعة الثالثة ،)7094 ،ص .19
( )4لمسديج عؽ هؾقف الجول واىغستٍا القزائية حيالة هدألة التظبيق التمقائي لمسعاٌجات
الؾطشية يشغخ :جسيمة عتساىي ،حهاية حقوق اإلىسان بين االختصاص األصيل=
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املطلب الجاني
حتديات ذاتية (تتعلق بتلويو القاضي)
إٔ ايك ٍٛبصات ١ٝتطبٝل اْ ٟل زٚي ٞأ ٚقسٚض تؿطٜع زاخً ٞيتصي ٌٝتطبٝل َا
ٜفتكط إىل تًو ايصات ١ٝال ٜعين بايهطٚض ٠تعبٝس ططٜل االستذاز ب٘ َٔ قبٌ ايكان ٞايٛطين.
فػايباً َٔ ٜعذلض ٖصا ايططٜل ؼسٜات تطتبط بؿدك ١ٝايكانٚ ٞته ٜ٘ٓٛاملعطيف َٚا ٜتػِ
ب٘ َٔ فطٚم فطز ١ٜمتهٓ٘ َٔ االْعٚا ٤بعض ايؿَٝ َٔ ٤ٞساْ٘ املعتاز يف مماضغٚ ١ظٝفت٘
ٚاملتُجٌ يف ايتؿطٜعات ايٛطٓ ١ٝإىل ايفها ٤ايتؿطٜع ٞايسٚي ٞاألٚغع َٔٚ .خالٍ املالسع١
ٚاالغتككاٚ ٤دسْا إٔ أغًب ايكها ٠ال غُٝا يف ايبالز ايٓاََٗٓٚ ١ٝا ايعطب ١ٝال مي ٌٝإىل
ايطن ٕٛإىل ايٓل ايسٚي ٞنأغاؽ ٜبين عً ٘ٝسهُ٘ بٌ ٜكب عكاض ٠ادتٗاز ٙعًَ ٢ا
َتٛافط َٔ ْكٛم زاخًَ ١ٝػتعٓٝاً بأزٚات٘ ايتفػرل ١ٜاملعَٓٚ ١ٝا تتهُٓ٘ َٔ عالقات
ثٓا ١ٝ٥بني ايٓكٛم املدتًف ١نتًو املتعًك ١بايػابل ٚايالسل أ ٚايعاّ ٚاـام أ ٚاملطًل
ٚاملكٝسَ ،عتهفاً عً ٢املٓع ١َٛايتؿطٜع ١ٝايٛطٓ ١ٝتفػرلا ٚتطبٝكاً ز ٕٚإٔ ٜتعساٖا إىل
ايسٚيَٗٓ ١ٝا أ ٚحيا ٍٚاملعٚاد ١بُٗٓٝا عً ٢أقٌ تكسٜطٚ .مث ١عٛاٌَ ؼ ٍٛز ٕٚؾ٤ٛ
ايكان ٞايٛطين إىل تهٝٝف اسهاَ٘ عًٚ ٢فل ايكٛاعس ايسٚي ١ٝاييت اقبشت دعَٔ ً٤
ايكٛاْني ايساخً ١ٝبعس اغتفاٖ٤ا ايؿطٚط املٛنٛعٚ ١ٝايؿهً ١ٝاييت تتطًبٗا ايس ٍٚيف
زغاترلٖاَٗٓ .ا َا ْٖ ٛفػٜ ٞطتبط بؿعٛض ايكًل ٚايطٜب ١يًكان ٞايٛطين سٝاٍ ايٓكٛم
ايسٚي ١ٝألْ٘ ٜٓعط ايٗٝا نكٛاْني ادٓبٚ ١ٝيٝؼ نذع َٔ ٤ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيسٚيت٘ .باإلناف١
إىل اغباب أخط ٣تتعًل بايجكاف ١ايكاْ ١ْٝٛايػا٥سٚ ٠اييت ٖ ٞاسس ٣كطدات ايػٝاغ١ٝ
ايتعً ١ُٝٝيف ٖصا ايؿإٔ .إش التعاٍ املٓاٖر ايكاْ ١ْٝٛيف نجرل َٔ َفاقًٗا تطنع عًْ ٢عطٜات
َٚفاٖ ِٝقٝػت ابإ ْؿ ٤ٛفهط ٠ايسٚي ١ايكَٚ ١َٝٛا الظّ ٖصا ايتش ٍٛآْصاى ز ٕٚاالخص بٓعط
االعتباض ايتطٛض اؿاقٌ يف اجملتُع ايسٚيٚ ٞايتطٛضات ايتهٓٛيٛدٝا ٚغطع ١ايتٛاقٌ ٚاييت
=لمقضاء الداخمي واالختصاص االستثىائي لمقضاء الدولي( ،رسالة هاجدتيخ هقجهة إلى

كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية ،جاهعة أكمي هحشج اولحاج ،)2979 ،ص .20-21
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دعًت َٔ ايعامل قط ١ٜقػرلَ ٠تكًَٚ ١تٛاقً .١فً ٛاَعٓا ايٓعط فُٝا ٜسضؽ يطًب ١نًٝات
اؿكٛم يف ايعطام عً ٢غب ٌٝاملجاٍ لس ٙاطمٛشداً تهطٜػاً شلصا االػا ٙأش ؽكل
َػاسات ٚاغع َٔ ١ايهتب املكطض ٠شلص ٙايٓعطٜات غٛا ٤تًو املتعًك ١مبفٗ ّٛايػٝاز٠
ايتكًٝس ٟا ٚتًو اييت تٓاقـ ايعالق ١بني ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايكاْ ٕٛايٛطين ز ٕٚضبط عًُٞ
َٓٚطك ٞمبا اٍ اي ٘ٝايتعاٌَ ايسٚي ٞإال َا ْسض َٔٚ ،ز ٕٚقاٚي ١يفِٗ َٛقف ايسٚيٖ َٔ ١صٙ
ايٓعطٜات  .إش غايباً َٔ  ٜٞٗٓايطايب زضاغت٘ األنازميَ ١ٝعتكساً إٔ َا زضغ٘ يف َاز ٠ايكإْٛ
ايسٚي ٞايعاّ ال ٜتذاٚظ نْ ْ٘ٛكٛم تاضخي ١ٝأ ٚغطز َانٜٛاً ملا سكٌٚ ،إٔ ايٛاقع
ؼهُ٘ قٛاعس َٚباز ٨ال عالق ١شلا مبا زضغ٘ .فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ مل خيكل دعَٔ ٤
املٓٗر ملهاْ ١املعاٖسات يف ايتؿطٜع ايعطاقٚ ٞمل ٜتِ اقذلاح قاْ ٕٛاملعاٖسات ايعطاقٞ
املؿاض اي ٘ٝاعال ٙنُفطز ٠نُٔ املكطض يٝتِ زفٗا ٚتٛظٝفٗا يف فِٗ دعٝ٥ات ٖص ٙايعالق١
بني ايكاْْٝٛنيٚ .يعًٓا ال لايف ايكٛاب إش شٖبٓا بايك ٍٛإٔ شات ٖص ٙاالؾهاي ١ٝتٓػشب إىل
َكطضات املعٗس ايكها ٞ٥باعتباض ٙاؾٗ ١اييت تٗتِ يف ته ٜٔٛايكهاٚ ٠ؽطجيِٗ ،إش ْعط٠
عاَ ١إىل َا ٜتًكا ٙطًب ١املعٗس تؤنس قب االٖتُاّ عً ٢ايتؿطٜعات ايساخً ١ٝمبععٍ عٔ
اؾهاي ١ٝعالقتٗا َع ايكٛاعس ايسٚي ١ٝالغُٝا تًو اييت ٜكازم آٜ ٚعِ ايٗٝا ايعطام(.)1
إٔ نٌ ٖص ٙايعٛاٌَ فهالً عٔ عٛاٌَ اخط ٣شات قبػ ١غٝاغَ ١ٝطتبط١
بايػٝاغٝات ايتؿطٜع ١ٝايٛطٓٚ ١ٝأخطَ ٣طتبط ١بايػٝاقات املتبع ١يف ايعٌُ ايكهاٞ٥
( )7ىرت السادة التاسعة هؽ قاىؾن السعٍج القزائي رقؼ ( )99لدشة  7011عمى "تكؾن
الجراسة في السعٍج عمى الؾجً االتي  :اوال  -الدشة االولى  -وتجرس فيٍا السؾاد االتية

 .7القاىؾن السجىي  .2اىؾن العقؾبات  .9قاىؾن االثبات  .4قاىؾن االحؾال الذخرية
 .1قاىؾن السخافعات السجىية ىغخيا وتظبيقيا  .1قاىؾن اصؾل السحاكسات الجدائية ىغخيا

وتظبيقيا  .1المغة العخبية  .9المغة االىكميدية او الفخىدية حدب اختيار الظالب .ثاىيا -
الدشة الثاىية  -وتذتسل عمى السؾاد التالية  :ا  -دراسة ىغخية وتظبيقية لمسؾاد التالية

 .7التحقيق الجشائي  .2الظب العجلي  .9عمؼ الشفذ الجشائي  .4تشازع القؾاىيؽ لمسؤٌميؽ
لمقزاء واالدعاء العام السقارن لمسؤٌميؽ لؾعائف االدعاء العام .ب  -تقجيؼ بحث

في القاىؾن السجىي او قاىؾن العقؾبات".
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غاُٖت يف ضزلت سادعاً بني ايكان ٞايٛطين ٚتًو ايكٛاعس ايسٚيٖٚ .١ٝصا َا ٜفػط يٓا إٔ
أغًب االسهاّ اييت قسضت َٔ بعض احملانِ ٚاييت اغتٓست فٗٝا عً ٢قٛاعس زٚيٚ ،١ٝاييت
مت اإلؾاض ٠إىل بعهٗا ،مت ضزٖا يف َطاسٌ االغتٓ٦اف ٚايتُٝٝع .فكس ضزت قهُ ١ايتُٝٝع قطاض
قهُ ١دٓاٜات املٛقٌ بؿإٔ اؾٓس ٟاألَطٜه ٞبطا ٜٔنُا إٔ قهُ ١ايتُٝع ضفهت سهِ
قهُ ١املٛاز ايؿدكٚ ١ٝايص ٟاعتُس عً ٢اسهاّ اتفاق ١ٝغٝسٚا يػٓ ، 1979 ١سٝح
اعتدلت إٔ ْكٛم املعاٖسات ايسٚيٚ ١ٝايٓكٛم ايسغتٛض ١ٜال تتعس ٣نْٗٛا َباز ٨عاَ١
ٜػذلؾس بٗا املؿطع عٓس غٔ ايكٛاْني( .)1بٌ إٔ بعض ايهتاب اعتدل إٔ َٔ ؾذاع١
ايكانَٛ ٚ ٞنٛعٝت٘ ايطن ٕٛإىل ايكٛاعس ايسٚي ١ٝنأغاؽ ٜبين عًٗٝا سهُ٘ ٜٚؤغؼ ي٘(.)2

( )7حكؼ هحكسة التسييد بشقض حكؼ هحكسة السؾاد الذخرية في الكخادة ،،ىقالً عؽ سالؼ
روضان السؾسؾي ،دور القزاء في إدهاج االتفاقيات الجولية هع الشرؾص الؾطشية،
ق اخرات هحكسة التسيد اىسؾذجا  ....هرجر سابق ،ص .77

( )2يشغخ الجراسة التي قام بٍا االستاذ الجكتؾر ضاري خميل هحسؾد والتي اخح القاضي
جسال هحسؾد هرظفى اىسؾذجاً في دراستً كقاضي شجاع وهؾضؾعي عشجها استشج إلى
احكام العٍج الخاص بالحقؾق السجىية والدياسية لعام  7011في هؾاجٍة عقؾبة االعجام

في االحكام التي اصجرٌا في ثساىيشات القخن السشرخم عؽ جخائؼ اعتقج اىٍا ال تتدؼ
برفة (األشج خظؾرة) كسا اشتخطت السادة الدادسة الفقخة الثاىية والتي اشارت إلى ((ال
يجؾز في البمجان التي لؼ تمﻎ عقؾبة اإلعجام ،أن يحكؼ بٍحي العقؾبة إال جداء عمى أشج

الجخائؼ خظؾرة وفقا لمتذخيع الشافح وقت ارتكاب الجخيسة وغيخ السخالف ألحكام ٌحا العٍج
والتفاقية هشع جخيسة اإلبادة الجساعية والسعاقبة عميٍا .وال يجؾز تظبيق ٌحي العقؾبة إال

بسقتزى حكؼ ىٍائي صادر عؽ هحكسة هخترة)) .ضاري خميل هحسؾد ،واجب
القاضي الؾطشي في تظبيق اتفاقيات حقؾق االىدان القاضي جسال هحشج هرظفى

اىسؾذجاً ،هجمة جاهعة التشسية البذخية ،العجد الثاىي ،ص  .71-2هشذؾر عمى:
http://juhd.uhd.edu.iq/journals/images/Vol1_No3/2-15.pdf
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اخلامتـة
يكس ضنع ايبشح عدل َباسج٘ ايجالث ١عًَ ٢س ٣اَهاْ ١ٝايكان ٞايٛطين َٔ االعتُاز
عً ٢ايكٛاعس ايسٚي ١ٝتدلٜطاً ألسهاّ ٜكسضٖا مبٓاغب ١ايٓعاع املعطٚض أَاَ٘ٚ ،اييت تعس يف
ْٗا ١ٜاملطاف أسسْ ٣تا٥ر ايعالق ١بني ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايٛطينٚ .عً ٢ايطغِ َٔ قسّ
ٚأقاي ١ايتٓعرل شلص ٙايعالق ١إال إٕ تطبٝكاتٗا َٚا ٜتُدض عٓٗا َٔ آثاض تبك ٢ممتس٠
َٚتذسز .٠إش إٔ األَط يف ايٛقت ايطأٖ قس ػاٚظ فهط ٠ايتٓعرل إىل ايتطبٝل ،إش اقبح
يًكاعس ٠ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝسٝعاً زاخًٝاً ٚأثطاً َٛنٛعٝاً  َٔٚ .خالٍ زضاغٚ ١ؼً ٌٝايٓعطٜات
اييت غٝكت يتأطرل ايعالق ١بني ايكاْْٛني (ْعط ١ٜايٛسسٚ ٠ايجٓاَٚ )١ٝ٥ا ايكت٘ َٔ ظالٍ عً٢
َٛاقف ايس ٍٚػاَ ٙهاْ ١ايكٛاعس ايسٚي ١ٝنُٔ َٓعَٛاتٗا ايكاْ ١ْٝٛايساخً ،١ٝاتهح يٓا
 َٔٚخالٍ االغتككا ٤إٕ ايس ٍٚعازَ ٠ا اْتٗذت َػاضًا َٔ بني اضبع ١اػاٖات يتٓعَ ِٝهاْ١
املعاٖسات يف زغاترلٖا ،سٝح تسضدت ٖص ٙاالػاٖات َٔ ايػُٚ ٛايذلدٝح يًكٛاعس ايسٚي١ٝ
عً ٢سػاب ايكٛاعس ايسغتٛض ١ٜإىل املػاٚا ٠بُٗٓٝا أ ٚاملػاٚا ٠بٗٓٝا ٚبني ايكٛاْني ايعاز١ٜ
َطٚضاُ مبٓعي ١تػُ ٛعً ٢األخرلٚ ٠ته ٕٛأزَْ ٢طتب َٔ ١ايكٛاعس ايسغتٛضٚ .١ٜقس تبني َٔ
خالٍ ايتشً ٌٝاالثط املذلتب عً ٢نٌ ػا ٙال غُٝا فُٝا حيسز قسض ٠ايكان ٞعً ٢اعتُاز
ايكٛاعس ايسٚي ١ٝنأغاؽ ؿهُ٘ ٚاي ١ٝايتعاٌَ َع ا ٟتعاضض قتٌُ بني ايتؿطٜعات ايٛطٓ١ٝ
ٚايسٚي.١ٝ
ٚفُٝا ٜتعًل مبهاْ ١املعاٖسات نُٔ ايٓعاّ ايتؿطٜع ٞايعطاقٚ ٞدسْا َٔ خالٍ
ايسضاغٚ ١ايتشً ٌٝإٔ ايسغتٛض ايعطاق ٞغالف ايهجرل َٔ زغاترل ايس ٍٚاالخط ،٣مل حيسز
طبٝعَ ١هاْ ١املعاٖسات ٚاالتفاقٝات اييت ٜعكسٖا أٜٓ ٚهِ إيٗٝا ايعطام ٚطبٝع ١ايعالق ١اييت
تطبطٗا باملٓع ١َٛايكاْ ١ْٝٛايٛطٓ .١ٝإال أْ٘ ميهٔ اغتٓباط ٖص ٙاملهاْٚ ١يف ٖصا ايػٝام
ميهٔ ايتٛقٌ َٔ خالٍ ؼً ٌٝاالسهاّ املٛنٛعٚ ١ٝاالدطا ١ٝ٥اييت تهُٓٗا قاْ ٕٛعكس
املعاٖسات َععظاً باألسهاّ ايسغتٛض ١ٜإىل ْتٝذَ ١فازٖا إٔ املؿطع ايعطاق ٞاؾذلط شات
ؾطٚط ْفاش ٚتؿطٜع ايكٛاْني ايعاز ١ٜعً ٢املعاٖسات يٓفاشٖا زاخًٝاًٚ .عًٖ ٢صا االغاؽ
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ميهٔ ايك ٍٛإٔ االتفاقٝات ٚاملعاٖسات ايسٚي ١ٝاييت ٜكازم عًٗٝا ايعطام أٜٓ ٚهِ إيٗٝا
ٜٓٚؿط قاْ ٕٛايتكسٜل أ ٚاالْهُاّ يف اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝتعس دع٤ا َٔ ايكاْ ٕٛايساخً ٞزٕٚ
إٔ ته ٕٛشلا ا ١ٜعً ١ٜٛعً ٢ايكاْ ٕٛايساخًٚ ٞاطما تعاٌَ َعاًَ ١ايتؿطٜعات ايساخً ،١ٝأَا
اشا ٚدس تعاضض بٗٓٝا ٚبني ايكٛاْني ايساخً ،١ٝفإٔ ايكان ٞايٛطين ًَعّ بتطبٝل قٛاعس
ايتفػرل ايعاَ ،١ناـام ٜكٝس ايعاّ أ ٚايالسل ًٜػ ٞأٜ ٚعسٍ أٜ ٚكٝس ايػابل ...اخلٚ .ضغِ
شيو فكس تبني قً ١املُاضغات َٔ ٖصا ايٓٛع يف غاس ١ايكها ٤ايعطاقٚ ٞأْٗا مل ٜهتب ي٘
امله ٞيف ايتأغٝؼ ٚايتأق ٌٝالػا ٙقها ٞ٥يف ٖصا املػاض ،بٌ اْٗا قس مت ْكهٗا يف
املطاسٌ املتكسَ َٔ ١ايسعا.٣ٚ
َٔ ْاس ١ٝأخط ٣فكس اتهح إٔ يًكها ٤ايٛطين زٚضإ ناؾف َٓٚؿ .٧فايسٚض
ايهاؾف فأْ٘ ٜتذػس يف ايس ٍٚاييت تبٓت َٛقفاً ٚانشاً يف َٓح املعاٖسَ ٠هاَْ ١ع ١ٓٝنُٔ
تؿطٜعاتٗا ايساخً .١ٝأَا ايسٚض املٓؿ ٧فَٗ ٛا ميهٔ إٔ ٜك ّٛب٘ ايكها ٤ايٛطين يف ايسٍٚ
اييت مل تهٔ َهاْ ١املعاٖسات ا ٚايكٛاعس ايسٚيٚ ١ٝانش ١يف زغاترلٖا ،فٝأت ٞزٚض ايكها٤
يٝشسز يف غٝام ايٓعاعات املعطٚن ١أَاَ٘ إَهاْ ١ٝاالستذاز بايكٛاعس ايسٚي َٔ ١ٝعسَ٘
قسزاً َهاْتٗا ٚعالقاتٗا بايٓعاّ ايتؿطٜع ٞايٛطينٚ .أخرل فكس تبني إٔ سػِ َهاْ١
ايكٛاعس ايسٚي ١ٝاييت متٓشٗا ايتؿطٜعات ايساخً ١ٝباػاَ ٙعني ال ٜعين سػِ َٛنٛع
تطبٝكٗا َٔ قبٌ ايكان ٞايٛطين ،إش إٔ اغتٓفاش ايططم ايكاْ ١ْٝٛناف ١اييت ػعٌ َٔ
ايٓل ايسٚي ٞقابٌ يًٓفاش ايساخًٜ ٞعذلن٘ عٛا٥ل ٚؼسٜات عٓس تطبٝك٘ .أٖ ٍٚصٙ
ايتشسٜات َطتبط بطبٝع ١ايٓل ايسٚي َٔ ٞسٝح شات ١ٝايتطبٝل ٚعسَ٘ فهالً عٔ اختالف
ايٓل ايسٚي ٞعٔ ايٓل ايساخً َٔ ٞسٝح ايكٝاغْ ١عطاً الختالف ايٛظٝف ١ٝايتفك ١ًٝٝيهٌ
َُٓٗا َٔٚ .دٗ ١أخط ٣إٔ ايك ٍٛبصات ١ٝتطبٝل اْ ٟل زٚي ٞأ ٚقسٚض تؿطٜع زاخًٞ
يتصي ٌٝتطبٝل َا ٜفتكط إىل تًو ايصات ١ٝال ٜعين بايهطٚض ٠تعبٝس ططٜل االستذاز ب٘ َٔ قبٌ
ايكان ٞايٛطين .فػايباً َٔ ٜعذلض ٖصا ايططٜل ؼسٜات تطتبط بؿدك ١ٝايكانٚ ٞتهٜ٘ٓٛ
املعطيف َٚا ٜتػِ ب٘ َٔ َٝعات فطز ١ٜمتهٓ٘ َٔ االْعٚا ٤بعض ايؿَٝ َٔ ٤ٞساْ٘ املعتاز يف
مماضغٚ ١ظٝفت٘ ٚاملتُجٌ يف ايتؿطٜعات ايٛطٓ ١ٝإىل فها ٤ايفها ٤ايتؿطٜع ٞايسٚيٞ
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األٚغع ،ألغباب ْفػ ١ٝتطتبط بؿعٛض ايكًل ٚايطٜب ١يًكان ٞايٛطين سٝاٍ ايٓكٛم
ايسٚي ١ٝباإلناف ١إىل اغباب أخط ٣تتعًل بايجكاف ١ايكاْ ١ْٝٛايػا٥سٚ ٠اييت ٖ ٞاسس٣
كطدات ايػٝاغ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف ٖصا ايؿإٔ .إش التعاٍ املٓاٖر ايكاْ ١ْٝٛيف نجرل َٔ َفاقًٗا
تطنع عًْ ٢عطٜات َٚفاٖ ِٝقٝػت ابإ ْؿ ٤ٛفهط ٠ايسٚي ١ايكَٚ ١َٝٛا الظّ ٖصا ايتشٍٛ
آْصاى ز ٕٚاالخص بٓعط االعتباض ايتطٛض اؿاقٌ يف اجملتُع ايسٚيٚ ٞايتطٛضات ايتهٓٛيٛدٝا
ٚغطع ١ايتٛاقٌ ٚاييت دعًت َٔ ايعامل قط ١ٜقػرلَ ٠تكًَٚ ١تٛاقً.١
ايتٛقٝات َٔ :خالٍ زضاغٚ ١ؼًَٛ ٌٝنٛع ايسضاغ ١ميهٔ اـطٚز بايتٛقٝات اآلت:١ٝ
 )1تطٜٛط ٚؼسٜح املٓٗاز األنازمي ١ٝغٛا ٤يف نًٝات اؿكٛم أ ٚاملعٗس ايكها ٞ٥فُٝا
ٜتعًل بايعالق ١بني ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايٛطين مبا ٜتالٚ ّ٤ايتطٛضات اؿاقً ١بٗصا
املٝسإ ٚمبا ٜػِٗ بتٛظٝف ايٓعطٜات اييت غٝكت يف ٖصا يف ٖصا اجملاٍ ٚضبطٗا بايٛاقع
ايعًُ ٞاييت تٓتٗذ٘ ايس ٍٚسٝاٍ ٖصا املػأي.١
 )2تسضٜب ٚتطٜٛط َٗاضات ايكها ٠يًتعاٌَ َع ايٓكٛم ايسٚيٚ ١ٝزفٗا باملٓع١َٛ
ايتؿطٜع ١ٝايٛطٓ ١ٝمبا ٜػاِٖ يف اْتاز اسهاّ قهآَ ١ٝ٥ػذُٚ ١املُاضغات اؿسٜج ١يف
ٖصا ايؿإٔ.
 )3ايػع ٞيتعس ٌٜايٓكٛم ايسغتٛض ١ٜيٓل قطاس ١عًَ ٢هاْ ١املعاٖسات نُٔ ايٓعاّ
ايتؿطٜع ٞايٛطين ،أ ٚتععٜع ايٓكٛم ايػاض ١ٜمبُاضغات ٚتفػرلات قها ١ٝ٥تٛنح
َهاْ ١ايٓكٛم ايسٚي ١ٝاييت تطز يف املعاٖسات اييت ٜكازم عًٗٝا ايعطام أٜٓ ٚعِ
ايٗٝا.
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املصـادز
أً ٚال  :ايهتب ايعطب١ٝ
 .1ابطاٖ ِٝايعٓاْ ،ٞايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ( ،ايكـاٖط ٠زاض ايٓٗهـ ١ايعطبٝـ.) 1999 ،١
 .2أب ٛاـرل أمحس عطْ ،١ٝفاش املعاٖسات ايٛطٓ ١ٝيف ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛايساخً( ،ٞايكاٖط،٠
ايطبع ١األٚىل ،زاض ايٓٗه ١ايعطب.)2003 ،١ٝ
 .3تٛفٝل سػٔ فطز ،املسخٌ يًعً ّٛايكاْ( ،١ْٝٛاالغهٓسضَ ،١ٜؤغػ ١ايجكاف ١اؾاَع،١ٝ
.)1976
 .4ساَس غًطإ ٚعا٥ؿ ١ضاتب  ٚقالح ايس ٜٔعاَط ،ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ( ،ايكاٖط ٠ايطبع١
ايجايج ،١زاض ايٓٗه ١ايعطب.)1984 ،١ٝ
 .5ؾاضٍ ضٚغ ،ٛايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ ،تطمج ١ؾهط اهلل خًٝفٚ ١عبس احملػٔ غعس،
(برلٚت ،األًٖ ١ٝيًتٛظٜع ٚايٓؿط.)1979 ،
 .6قالح ايس ٜٔعاَطَ ،كسَ ١يسضاغ ١ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ( ،ايكاٖط ،٠زاض ايٓٗه ١ايعطب،١ٝ
.)2007
 .7عبـس ايععٜـع غـطسإَ ،بـاز ٨ايكـاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ( ،ايكاٖط :٠زاض ايٓٗه ١ايعطب،١ٝ
.)1980
 .8عبس ايكازض ايؿٝدً ،ٞفٔ ايكٝاغ ١ايكاْ ١ْٝٛتؿطٜعاً ٚفكٗاً  ٚقها( ،ً٤األضزَٕ ،هتب١
زاض ايجكاف ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع.)1995 ،
 .9عً ٞقازم أبٖٝ ٛف ،ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ( ،اإلغهٓسضَٓ ،١ٜؿأ ٠املعاضف. )1985 ،
 .10عً ٞعبساهلل أغٛز ،تأثرل االتفاقٝات ايسٚي ١ٝاـاق ١عكٛم اإلْػإ يف ايتؿطٜعات
ايساخً( ،١ٝبرلٚتَٓ ،ؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝايطبع ١األٚىل.)2014 ،

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )96السنة ()00

742

 .11قُس غاَ ٞعبس اؿُٝس ،أق ٍٛايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ ،اؾع ٤ايجاْ ٞايكاعس ٠ايسٚي،١ٝ
(االغهٓسض ،١ٜايطبع ١ايػابع ،١زاض املطبٛعات اؾاَع.)1995 ،١ٝ
ثاْٝاً  :ايبشٛخ ٚاملكاالت بايعطب: ٞ
 .1أؾطف عطفات اب ٛسذاضَ ،٠هاْ ١ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ يف اطاض ايكٛاعس ايساخً١ٝ
ايسغتٛض ،١ٜاجملً ١املكط ١ٜيًكاْ ٕٛايسٚي ،ٞفًس .2004 ،60
 .2خايس مجاٍ أمحس سػَٔ ،باز ٨ايكٝاغ ١ايتؿطٜع( ،١ٝفً ١ايكاْ ،١ْٝٛايعسز ايطابع،
.)2015،ْٜٛٝٛ
 .3خرلايس ٜٔناظِ اَني ،تطبٝل ايكها ٤ايساخً ٞيًُعاٖسات ايسٚي( ،١ٝفً ١داَع ١بابٌ،
ايعً ّٛاالْػاْ ،١ٝفًس  ،15ايعسز .)2007 ،2
 .4غامل ضٚنإ املٛغ ،ٟٛزٚض ايكها ٤يف إزَاز االتفاقٝات ايسٚيَ ١ٝع ايٓكٛم
ايٛطٓ ،١ٝقطاضات قهُ ١ايتُٝع أّطمٛشدا ،عح َٓؿٛض عً ٢املٛقع االيهذل: ْٞٚ
https://www.iraqfsc.iq/uploaded/pdf/role.pdf
 .5ناض ٟخً ٌٝقُٛزٚ ،ادب ايكان ٞايٛطين يف تطبٝل اتفاقٝات سكٛم االْػإ
ايكان ٞمجاٍ قٓس َكطف ٢أطمٛشداً( ،فً ١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط ،١ٜايعسز ايجاْ.)ٞ
 .6عُط قاحل عً ٞايعهٛض  ٚممسٚح سػٔ َاْع ايعسٚإ َ ٚبػا ٤بٝهَ ،ٕٛطتب١
املعاٖسات ايسٚي ١ٝيف ايتؿطٜعات ايٛطٓٚ ١ٝايسغتٛض األضزْ( ،ٞزضاغات عً ّٛايؿطٜع١
ٚايكاْ ،ٕٛاجملًس  ،40ايعسز .)2013 ،1
 .7قانط أدتُاعات ؾٓ ١نتاب ١ايسغتٛض ايعطاق( ،2005 ٞاجملًس ايجايح ،ايطبع ١األٚىل،
ايعكط ٟيًطباعٚ ١ايٓؿط ،بػساز.)2018 ،
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: حٜاألطاضٚ ٌ٥ ايطغا: ًثايجا
ًٞ ايساخ٤ٌ يًكهاٝم اإلْػإ بني االختكام األقٛ ﺣﻣﺎﻳﺔ سك،ْٞ عتُا١ًٝ مج.1
مٛ اؿك١ًٝ إىل ن١َ َادػترل َكس١ (ضغاي،ٞيٚ ايس٤ يًكهاٞ٥االختكام االغتجٓاٚ
.)2013 ،ؿازٚ قٓس اًٞ أن١ داَع،١ٝاغّٝ ايػًٛايعٚ
 ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺯﻴﻭﻱ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ.2
 َادػترل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ١ (ضغاي،1996  ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻨﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
.)2003-2002 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
١ (ضغاي،١ٝٓطٛتفػرل املعاٖسات ايٚ لٝطين يف تطبٛ ايٞضايكانٚ ز،ٞإ عبسيٝ غف.3
،٠ قُس خهرل بػهط١ داَع،١ٝاغّٝ ايػًٛايعٚ مٛ اؿك١ًٝ إىل ن١ََادػترل َكس
.)2017-2016
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17 ُاال املعسٍ يفٝاتٛ غ١ٜضٛٗض مجٛ زغت،2005 ١ٓ ايعطام يػ١ٜضٛٗض مجٛزغت
١ٜضٛٗض مجٛ زغت،1982 ١ٓضاؽ يػٚ ٖٓس١ٜضُٛٗ ؾٞاغٝض ايػٛ ايسغت،1993 فُدلْٛ
ضٛ زغت،1994 ١ٓ أب غ22 ض االضدٓتني املعسٍ يفٛ ايسغت،1999 ١ٓ يػ١ٜفاضٝيٛال ايبٜٚفٓع
1949 ١ٓها يػٜغتاضٛ ن١ٜضُٛٗ ؾٞاغٝض ايػٛ ايسغت،1988 ١ٌٓ يػٜ ايدلاظ١ٜضٛٗمج
١ٜضٛٗض مجٛ زغت،1998 ١ٓض يػٚازٛ اإلن١ٜضُٛٗ ؾٞاغٝض ايػٛ ايسغت،2001 املعسٍ يفٚ
ضٛ ايسغت،1966 ١ٓ يػ١ٝ ايؿطقٟاٛغٚضٚ أ١ٜضٛٗض مجٛ زغت،1983١ٓض يػٚايػًفاز
طٜٓاٜ 29  َطات أخطٖا يف٠املعسٍ يعسٚ 1917 ١ٓ يػ١ٝهٝ املهػ٠ات املتشسٜالًٛ يٞاغٝايػ
ٕ عكسْٛ قا.1958 ١ٓ يػٞض ايفطْػٛ ايسغت،ٍ املعس1952 ١ٓ يػْٞض األضزٛ ايسغت،2016
-10-12: ذ ايعسزٜ تاض،4383  ايعسز١ٝع ايعطاق٥قاٛ اي،2015 ١ٓ) يػ35( ِاملعاٖسات ضق
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