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 ًَدل ايبرث 

3 

ٔ  ــــ املبصٚيــ١  ٛزيًحٗــ املتتبــ  إٕ ٞ  اجملتُــ  قبــٌ َــ ِ  ممــ ٬ً ايــسٚي  بــا٭َ

ـــ عٓٗــا املٓب كــ١ املدتكــ١ ٚا٭جٗــع٠ املترــس٠  زٚيٝــ١ قٛاعــس إضغــا٤ غــبٌٝ يف ـ

 تكـسض  ؾتـاض٠ً  ، َٚتتايٝـ١  َتػـاضع١  ناْـ   أْٗا هس اٱْػإ ذكٛم ؿُا١ٜ

 إيعاَــ٘ َــٔ أن ــط إذٝــا٥ٞ ٖــسؾٗا ْكٛقــًا ٜتهــُٔ إع٬ْــًا املترــس٠ ا٭َــِ

 ت٪نــس خاقــ١ أٚ عاَــ١ اتؿاقٝــا  املٓعُــ١ ٖــصٙ تكــسض شيــو بعكــ يًــسٍٚ،

 .بتٓؿٝصٖا ا٭عها٤ ٫غُٝا ايسٍٚ ٚتًعّ اْتٗانٗا، ٚػطّ اؿكٛم تًو

 اٱْػــإ عكــٛم املتعًكــ١ ٫ٚغــُٝا ايسٚيٝــ١ املعاٖــسا  تٓؿٝــص ٜٚعــس       

ٔ  َٚـا  ايٓكٛم، تًو تتهُٓٗا اييت اؿكٛم يتًو اؿكٝكٞ ايهُإ  َـ

 تٛجــ٘ قــسم عــٔ يًتعــبرل ٜهؿــٞ ٫ شاتــ٘ ذــس يف اقٝــا ا٫تؿ ٚجــٛز إٔ ؾــو

ٌ  اٱْػـإ،  ذكـٛم  ٜطع٢ زميكطاطٞ نبًس تًو أٚ ايسٚي١ ٖصٙ ٔ  بـس  ٫ بـ  َـ

 يف شلـــا ايؿـــطز ٬ََٚػـــ١ ايتكـــسٜل شيـــو عـــٔ املٓب كـــ١ ا٫يتعاَـــا  تٓؿٝـــص

 ، تعػـــ أٚ قٝــس أٟ ٚنــ  زٕٚ اؿكــٛم يتًــو مماضغــت٘ خــ٬ٍ َــٔ ايٛاقــ 

 .ذكٛق٘ َٔ ذل اْتٗاى  ذاي يف ا٫ْتكاف ع٢ً ٚقسضت٘

 ز. قــاحل ظٜـس قكًٝ٘                           

 قٓعا٤   -أغتاش ايكإْٛ ايسٚيٞ املػاعس بأنازمي١ٝ ايؿطط١  
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  املكس١َ:

 اؿكٝكٞ ايهُإ ٜعس اٱْػإ عكٛم املتعًك١ ٫ٚغُٝا ايسٚي١ٝ املعاٖسا  تٓؿٝص ٕإ ايكٍٛ َٔ ٫َٓام

 يًتعبرل ٜهؿٞ ٫ شاتٗا ذس يف ا٫تؿاقٝا  ٚجٛز إٔ ؾو َٔ َٚا ، ايٓكٛم تًو تتهُٓٗا اييت اؿكٛم يتًو

 ا٫يتعاَا  تٓؿٝص َٔ بس ٫ بٌ ، اٱْػإ ذكٛم ٜطع٢ زميكطاطٞ نبًس تًو أٚ ايسٚي١ ٖصٙ تٛج٘ قسم عٔ

 قٝس أٟ ٚن  زٕٚ اؿكٛم يتًو مماضغت٘ خ٬ٍ َٔ ايٛاق  يف شلا ايؿطز ٬ََٚػ١ ايتكسٜل شيو عٔ املٓب ك١

 . ذكٛق٘ َٔ ذل اْتٗاى ١ذاي يف ا٫ْتكاف ع٢ً ٚقسضت٘ ، تعػـ أٚ

 ايسٍٚ ٖصٙ َٚٔ ،اٱْػإ ذكٛم اتؿاقٝا  غايب١ٝ ع٢ً بايتكسٜل غاضع  قس ايسٍٚ َععِ بإٔ ٫ٚجساٍ

 ع٢ً ٚايتطبٝل ايتٓؿٝص يف تهُٔ أْٗا ايسٚيٞ ايكإْٛ ؾكٗا٤ غاي١ٝ باتؿام ؟ املؿه١ً تهُٔ أٜٔ يهٔ ، ايُٝٔ

 يف ايسٍٚ جس١ٜ عسّ إىل ٜعٛز أّ ؟ ايسٚي١ٝ ايطقاب١ نعـ إىل ٚايتطبٝل ايتٓؿٝص غ٤ٛ ٜطج  ٌٖ يهٔ ، ايٛاق 

 ذكٛم ؼذلّ ٫ بأْٗا ٚقؿٗا ـؿ١ٝ أٚ يهػٛط ْتٝح١ تكسٜكٗا نإ ٚإمنا ا٫تؿاقٝا  بتًو ٫يتعاّا

 اٱْػإ؟

ٚأثطٖا ع٢ً ذكٛم   ،تٓؿٝص ا٫يتعاَا  با٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ٚتهُٝٓٗا يف ايٛاق  ايؿعًٞ ايُٝينٚيبٝإ 

اّ بكٛاعس محا١ٜ ذكٛم اٱْػإ ، ثِ خكٛق١ٝ ا٫يتع ،غٓتعطض ٯي١ٝ تٓؿٝص ا٫تؿاقٝا  اٱْػإ ٚذطٜات٘ 

 ًٜٞ شيو بٝإ ايٛاق  ايؿعًٞ يتًو ا٫يتعاَا  ٚأثطٖا ع٢ً ذكٛم اٱْػإ ،ٚشيو ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

عًٝٗا ايُٝٔ ٚايػرل َٓع١ُ بكٛاْني  ١أ٫ًٚ: آي١ٝ إقساض قٛاْني َٓع١ُ ي٬تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ املكازق

 ق١ًٝ:.

ت ٛض بؿأْٗا ، ؾإٕ ا٭َط وتِ عًٝٓا قبٌ اـٛض يف شيو بٝإ  ًو اٯيٝا  ٚاٱؾها٫  اييتتيتٛنٝح 

َطاذٌ إبطاّ املعاٖس٠ ايسٚي١ٝ ، ًٜٞ شيو ايٛقٛف ع٢ً آي١ٝ إزَاد ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ يف ايتؿطٜعا  ايٛط١ٝٓ 

 ٚاٱؾهايٝا  اييت قس تٛاج٘ ذٝاٍ شيو ٚشيو ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ: ،٫ٚغُٝا يف ايٓعاّ ايُٝين

 ملعاٖسا  ايسٚي١ٝ:  َطاذٌ إبطاّ ا

قبٌ ايٛيٛد إىل بٝإ َطاذٌ إبطاّ املعاٖسا  ٫ بس َٔ تعطٜـ املعاٖس٠ ايسٚي١ٝ، ًٜٞ شيو ايٛقٛف عٓس 

 َطاذٌ إبطاَٗا، ٚشيو ؾُٝا ًٜٞ:

 ايسٚيٞ ايكإْٛ أؾدام َٔ أن ط أٚ ؾدكني بني إبطاَ٘ ٜتِ زٚيٞ اتؿام ٖٞ :ايسٚي١ٝ املعاٖس٠ تعطٜـ

 .1عًٝ٘ تطبل اييت ايتػ١ُٝ ناْ  ٚأٜا أن ط، أٚ ٚاذس٠ ٚثٝك١ يف غٛا٤  ْٕٛايكا ٖصا ٚوهُ٘ نتاب١

                                                           
1
 .92، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، ص2004هـ ، 1425، 4أحمد أبو الوفاء ، الوسٌط فً القانون الدولً العام ، ط 
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 َٝ ام، عٗس، اتؿاق١ٝ، اتؿام،: َ ٌ ٚاذس َع٢ٓ إىل ت٪زٟ َذلازؾ١ عس٠ َػُٝا  املعاٖس٠ ٚميهٔ إٔ تأخص

 .اخل...بطٚتٛنٍٛ

 1:عٓاقط 3 ع٢ً تكّٛ املعاٖس٠ إٔ ٬ْذغ ايػابل ايتعطٜـ خ٬ٍ َٚٔ

 ٚايتػحٌٝ، ٚايتكسٜل نايتٛقٝ  قسز٠ ٱجطا٤ا  أْٗا ؽه  بصيو ٜٚككس :ؾهًٞ اماتؿ أ ـ املعاٖس٠

 ايتػا٩ٍ ا٭خرل ٜططح ٖٚصا ايؿطط. ٚثا٥ل عس٠ يف أٚ ٚاذس٠ ٚثٝك١ يف ناْ  غٛا٤ ايهتاب١ اؾذلاط عٔؾه٬ً 

 ٱثباتٗا؟ نٛغ١ًٝ أٚ املعاٖس٠ يكر١ ؾطط نإ إشا َا ذٍٛ

 ٫ أْٗا أٟ ، ؾؿ١ٜٛ بكؿ١ املعاٖس٠ تتِ إٔ زٕٚ وٍٛ َا ٖٓاى يٝؼ أْ٘ شٖب ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايسٚيٞ، إىل

 ٚقـ اتؿام ع٢ً نسيٌٝ املتراضبني بني ؾُٝا ايبٝها٤ ايطا١ٜ بطؾ  عاز٠ شيو ع٢ً ٜٚػتسيٕٛ ايهتاب١ تػتسعٞ

 تٓل 201 املاز٠ لس املترس٠ ا٭َِ َٝ ام إىل ضجعٓا إشا ٚيهٔ ، َ٪قت١ بكؿ١ ايعػهط١ٜ ٚايعًُٝا  ايٓاض إط٬م

 بٗصا ايعٌُ بعس" املترس٠ ا٭َِ" أعها٤ َٔ عهٛ أٟ ٜعكسٙ زٚيٞ اتؿام ٚنٌ َعاٖس٠ نٌ/ 2 »:ًٜٞ َا ع٢ً

 اتؿام أٚ َعاٖس٠ يف ططف ٭ٟ يٝؼ/ 1. ميهٔ َا بأغطع بٓؿطٙ تكّٛ ٚإٔ اشل١٦ٝ أَا١ْ يف ٜػحٌ إٔ هب املٝ ام

 َٔ ؾطع أٟ أَاّ ا٫تؿام شيو أٚ املعاٖس٠ ًوبت ٜتُػو إٔ املاز٠ ٖصٙ َٔ ا٭ٚىل يًؿكط٠ ٚؾكا ٜػحٌ مل زٚيٞ

 .«املترس٠ ا٭َِ ؾطٚع

 بني تتِ إٔ هب ايسٚي١ٝ املعاٖسا  إٔ ٖصا َ٪ز٣ :ايسٚيٞ ايكإْٛ أؾدام بني ٜدلّ اتؿام ب ـ املعاٖس٠

 زضاغ١ ْطام َٔ املٓؿطز٠ ايسٚي١ٝ ٚبصيو ؽطد ايتكطؾا   ، ايسٚيٞ ايكإْٛ أؾدام َٔ أن طأٚ  ؾدكني

 املعاٖسا  ٱبطاّ امل٪١ًٖ ايسٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ يٮؾدام بايٓػب١ ايسٚيٞ ايكإْٛ َكازض َٔ نُكسض سا املعاٖ

  ايسٚي١ٝ

 :ايسٚيٞ ايكإْٛ قٛاعس ٚؾل ايسٚي١ٝ املعاٖسا  د ـ إبطاّ

 بكؿ١ تتعاضض ٫ ٚإٔ ، َؿطٚعا ٜهٕٛ إٔ هب ايسٚي١ٝ املعاٖسا  َٛنٛع إٔ إىل ٜٓكطف ايعٓكط ٖصا

 ايسٚيٞ ايكإْٛ بكٛاعس املككٛز ؼسٜس يف ت ٛض ايكعٛب١ يهٔ.  اٯَط٠ ايسٚيٞ ايكإْٛ اعسقٛ َ  أغاغ١ٝ

 اٯَط٠، ٚيًتٛنٝح ؾكط ميهٔ ايٛقٛف ع٢ً تكٓٝـ املعاٖسا  ٚؾل املعٝاض ض املٛنٛعٞ ٚاملعٝاض ايؿهًٞ:

 ايكا١ْْٝٛ يًٛظٝؿ١ ااغتٓاز  ٚاملعاٖسا  ايعكس١ٜ ايؿاضع١ املعاٖسا  بني ايتُٝٝع هطٟ: املٛنٛعٞ املعٝاض

 تٓعِٝ إبطاَٗا َٔ اشلسف ٜهٕٛ اييت تًو بٗا ٜٚككس يًكإْٛ املٓؿ١٦ املعاٖسا  تًو ٖٞ ايؿاضع١ ،ؾاملعاٖسا 

 ايعكس١ٜ املعاٖسا  عهؼ ع٢ً ٚايتحطٜس بايع١َُٝٛ تتػِ قا١ْْٝٛ قٛاعس ٚن  خ٬ٍ َٔ ا٭ططاف بني ايع٬ق١

 ؾإٕ اؿانط ايٛق  يف ٚ.  ؾدكٞ بؿهٌ أططاؾٗا بني ق١ايع٬ تٓعِٝ ٖٛ إبطاَٗا َٔ اشلسف ٜهٕٛ اييت

                                                           
1
 .23ون تارٌخ ، صأحمد محمد رفعت ، القانون الدولً العام ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، بد 

 



 

06 
 

 جامعة الناصرمجلة 

 

 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير

 

 تهفيذ االلتسامات باالتفاقية الدولية وتضنيهًا يف الواقع الفعلي الينين 
 

 ز. قــاحل ظٜـس قك١ًٝ                   
 

 ؾٝٓا اتؿاق١ٝ:  ايٓٛع ٖصا أَ ١ً َٚٔ ، زٚيٞ َ٪متط يف أٚ زٚي١ٝ َٓع١ُ إطاض يف تدلّ َا عاز٠ ايؿاضع١ املعاٖسا 

 1 ...،2191 اٱْػاْٞ ايسٚيٞ ايكإْٛ بؿإٔ جٓٝـ اتؿاقٝا ٚ ،2193 ايبراض قإْٛ ، 2191 يًُعاٖسا 

 أَ ًتٗا َٚٔ إيٝٗا، با٫ْهُاّ عاز٠ تػُح ٫ٚ ، ايسٍٚ َٔ ًاَعٝٓ ًاعسز ؽل ؾٗٞ ايعكس١ٜ سا أَا املعاٖ

 ... ايتحاض٠ٚ ، اؿسٚز َعاٖسا 

 َتعسز٠) اؾُاع١ٝ ٚاملعاٖسا  اي ٓا١ٝ٥ املعاٖسا  بني ايتُٝٝع ميهٔ ايؿهًٞ: ٚؾل ٖصا املعٝاض املعٝاض

 ٫ عا١َ نكاعس٠ ٭ْ٘ عًٝٗا، ايترؿغ قبٍٛ عسّ أٚ قبٍٛ َس٣ يف تهُٔ بُٝٓٗا ايتُٝٝع ٚأ١ُٖٝ ،(ا٭ططاف

 .اي ٓا١ٝ٥ املعاٖسا  يف ايترؿغ ٜهٕٛ

 ذاٍ ٚيف بايتؿاٚض، بس٤ًا َطاذٌ بعس٠ ايسٚي١ٝ  املعاٖسا  إبطاّ متط ع١ًُٝ 2:ايسٚي١ٝ املعاٖسا  ـ إبطا1ّ

 نكاعس٠ املعاٖس٠ إٔ نُا ٗا،عًٝ ايتٛقٝ  ؾبٌ املعاٖس٠ ؼطٜط َٔ ٫بس ؾإْ٘ ا٭ططاف بني املؿاٚنا  لاح

 ا٫يتعاّ اضتها٤ ٜكذلٕ ٚقس ايسٚيٞ، ايكإْٛ أؾدام ططف َٔ عًٝٗا ايتكسٜل بعس إ٫ ًَع١َ تكبح ٫ عا١َ

 : املع١ٝٓ ٚبٝإ شيو نايتايٞ اؾ١ٗ يس٣ تػحٌ إٔ ٚهب َٓٗا، أجعا٤ بعض ع٢ً بايترؿغ باملعاٖس٠

 يًُعاٖس٠ ؾبايٓػب١ أخط٣، إىل َعاٖس٠ َٔ ؽتًـ زٚي١ٝ َعاٖس٠ إبطاّ بؿإٔ املؿاٚنا  :ـ املؿاٚنا 2. 1

 ايسبًَٛاغٞ باملُ ٌ اـاضج١ٝ ٚظٜط هُ  بؿهٌ زبًَٛاغٞ بأغًٛب تتِ َا عاز٠ إبطاَٗا َؿاٚنا  ؾإٕ اي ٓا١ٝ٥

 ػطٟ َا عاز٠ َٛنٛعٗا ع٢ً ا٫تؿام بؿإٔ املؿاٚنا  ؾإٕ ا٭ططاف املتعسز٠ املعاٖسا  يف أَا بسٚيت٘، املعتُس

 ول ايصٜٔ با٭ؾدام ٜتعًل ٚؾُٝا ايػطض، شلصا خكٝكا ٜعكس زٚيٞ َ٪متط إطاض يف أٚ زٚي١ٝ َٓع١ُ إطاض يف

 ٚض٥ٝؼ ايسٚي١ ض٥ٝؼ َٔ نٌ إٔ ع٢ً اغتكط ايسٚيٞ ايعطف ؾإٕ ايسٚي١ ٚؿػاب باغِ املؿاٚنا  إجطا٤ شلِ

 ٚؾاٌَ، عاّ اختكام شلِ ٤ٖٚ٪٫ ،تؿٜٛض ٚثٝك١ إىل ذاج١ زٕٚ ايتؿاٚض شلِ ول اـاضج١ٝ ٚٚظٜط اؿه١َٛ

 ٖٚ٪٤٫ ايتٓؿٝص١ٜ، ايػًطا  اختكام َٔ تهٕٛ َا عاز٠ ايسٚي١ٝ املعاٖسا  إبطاّ ع١ًُٝ إٔ شيو ٚأغاؽ

 ايتؿٜٛض ٚثٝك١ ؾطط َٔ أخط٣ ؾ١٦ أعؿ٢ قس لسٙ ؾإْٓا املعاٖسا  قإْٛ إىل ضجعٓا ٚإشا مي ًْٛٗا، اي ٬ث١

 املعتُس املبعٛث إناؾ١ عٓسٖا، املعتُس٠ ٚايسٍٚ زٚيت٘ بني ًتؿاٚضي بايٓػب١ ايسبًَٛاغٞ باملبعٛث ا٭َط ٜٚتعًل

 ٚذط١ٜ غٝاز٠ َٔ ايسٚي١ ب٘ تتُت  َا أغاؽ ٚع٢ً شيو إىل ٚإناؾ١ زٚيٞ، َ٪متط يس٣ أٚ زٚي١ٝ َٓع١ُ يس٣

 . تؿٜٛض بٛثٝك١ تعٚزٙ إٔ بؿطط ٚؿػابٗا بازلٗا يًتؿاٚض آخط ؾدل أٟ ؽتاض إٔ ميهٔ ؾإْ٘ ا٫ختٝاض

                                                           
1
،  1423، 1. القاهرة ، ط 2004، دار الشروق ، 2، 1راجع محمود شرٌف بسٌونً ، االتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان ، جـ  
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 ؾُٝا تططح قه١ٝ ٚأٍٚ املعاٖسا  ؼطٜط َطذ١ً تأتٞ املؿاٚنا  لاح بعس :املعاٖسا  ؼطٜطـ 1 .1.2

 .كتًؿ١ أٚ َتعسز٠ ا٭ططاف يػ١ ناْ  إشا خاق١ املعاٖس٠ بٗا ؼطض اييت ايًػ١ يف تتُ ٌ بايترطٜط ٜتعًل

 اييت ايًػ١ ٖٞ اي٬ت١ٝٓٝ ايًػ١ ناْ  ذٝث املانٞ يف َتب  َ ًُا نإ ٚاذس٠ بًػ١ املعاٖس٠ ؾترطٜط

 ايعامل١ٝ اؿطب غا١ٜ إىل ايٛن  ٖصا ٚاغتُط ، شيو بعس قًٗا ايؿطْػ١ٝ ايًػ١ ٚذً  ،املعاٖسا  بٗا ؼطض

 .ا٭ٚىل

 َٔ ايطغِ ٚع٢ً قسز٠، بًػ١ قطض يٓل ا٭ٚي١ٜٛ إعطا٤ عسّ َ  يػ١ َٔ بأن ط املعاٖس٠ أَا ؼطٜط

 اغتٓازا ايسٚيٞ ايكعٝس ع٢ً بٗا َعٍُٛ أْٗا إ٫ عاٖسا امل ؼطٜط يف ايططٜك١ ٖصٙ ت رلٖا قس اييت املؿانٌ

 .ايػٝاز٠ َعاٖط َٔ َعٗط ايًػ١ ٚباعتباض ايػٝاز٠، يف املػاٚا٠ َبسأ ع٢ً

 ٭١ٜ ا٭ٚي١ٜٛ إعطا٤ عسّ َ  املترس٠ ا٭َِ َٓع١ُ يف بٗا املعٍُٛ بايًػا  ؼطض املعاٖسا  ؾإٕ ايػايب ٚيف

ٚا٫غبا١ْٝ، ٚيف اٯ١ْٚ ا٭خرل٠ ايعطب١ٝ نُا  ايك١ٝٓٝ، ايطٚغ١ٝ، ًٝع١ٜ،ا٫ل ايؿطْػ١ٝ،: ٖٞ ايًػا  ٖٚصٙ يػ١،

 .يف ْعاّ ضَٚا

 ٬َذل أٚ تٛنٝر١ٝ ؾ١ٝٓ بٝاْا  -املعاٖس٠ َٛنٛع -زٜباج١ املعاٖسا : قٝاغ١.3.1.2

 ايؿإٔ بٗصا ايسٚي١ٝ ٚاملُاضغ١ ا٭ططاف، بأزلا٤ بٝإ عاز٠ ٚتتهُٔ ،املعاٖس٠ َكس١َ ٖٚٞ :ايسٜباج١ -

 ا٭غباب شنط تتهُٔ نُا املتعاقس٠، ا٭ططاف أزلا٤ زٜباجتٗا تتهُٔ املعاٖسا  ؾبعض َٛذس٠، يٝػ 

 .ؼكٝكٗا إىل املعاٖس٠ تػع٢ اييت ا٭ٖساف ٚنصيو املعاٖس٠، إبطاّ إىل ايساع١ٝ ٚا٭غاْٝس

 أبٛاب يف املٛاز ٖصٙ تهٕٛ ٚقس ،َٛاز ؾهٌ يف عًٝٗا ا٫تؿام مت اييت ايكٛاعس ٜٚتهُٔ: املعاٖس٠ قًب -

 .بٓٛز أٚ ؾكٍٛ أٚ

 .ؾين طاب  شا  تؿك١ًٝٝ بٝاْا  ٖٚٞ: املعاٖس٠ ٬َذل -

 املعاٖس٠ يف ططف ايسٚيٞ ايكإْٛ أؾدام َٔ ؾدل ب٘ ٜكّٛ إجطا٤ ايتٛقٝ  :املعاٖسا  تٛقٝ .  9.1.2

 ايكؿ١ إنؿا٤ إىل ِٜ٪زٟ ايتٛقٝ  إٔ أٟ املعاٖس٠، يف ٚضز مبا ا٫يتعاّ اضتها٥٘ عٓس مبكتهاٖا ٜٚعدل ايسٚي١ٝ،

 املاز٠ يف ْل املعاٖسا  ٚقإْٛ ، ايتؿاٚض َطذ١ً خ٬ٍ عًٝٗا ا٫تؿام مت اييت املعاٖس٠ ْكٛم ع٢ً ايطزل١ٝ

 1ٚاحملسز٠ يف: عًٝٗا بايتٛقٝ  ًَع١َ املعاٖس٠ ؾٝٗا تهٕٛ اييت اؿا٫  ع٢ً 21

 إجطا٤ إىل بصيو ؼتاد ٫ٚ ٝٗاعً ايتٛقٝ  مبحطز ًَع١َ تكبح بأْٗا ٜؿٝس ْكا شاتٗا املعاٖس٠ ْعُ  َا ذاي١

 .ايتكسٜل َ ٌ آخط

 .عًٝٗا بايتٛقٝ  ًَع١َ تهٕٛ أْٗا ع٢ً اتؿكٛا قس املعاٖس٠ أططاف إٔ أخط٣ بططٜك١ ثب  إشا َا ذاي١

                                                           
1
 وما بعدها.92، 2004، دار المطبوعات الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، 1د. محمد سعٌد الدقاق ،القانون الدولً العام ، جـ 
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 ٜعدل نإ ايسٚيٞ ايكاْْٛٞ ايؿدل بإٔ املؿاٚنا  أثٓا٤ أٚ ايتؿٜٛض ٚثٝك١ َٔ تبني إشا َا ذاي١ -د

 .يًُعاٖس٠ ْْٛٞايكا ا٭ثط ايتٛقٝ  إعطا٤ عٔ

 ع٢ً ٚايتٛقٝ  .عًٝٗا ايتٛقٝ  مبحطز ْاؾص٠ تكبح ؾإْٗا املبػط ايؿهٌ ايٓٛع َٔ املعاٖس٠ ناْ  إشا -ز

 اٱؾاض٠ غبك  ٚايصٜٔ ايسٚي١ٝ املعاٖسا  ٱبطاّ امل٪ًٖني ا٭ؾدام َٔ ٜهٕٛ إٔ هب ايكازم باملع٢ٓ املعاٖس٠

 .املؿاٚنا  عٔ ذسٜ ٓا َعطض يف إيِٝٗ

 با٭ذطف بايتٛقٝ  بتػُٝت٘ ٜكطًح َا إىل ٜؿرل َا عاز٠ ايتٛقٝ  ٱجطا٤ َعاؾت٘ إطاض يف ٚيٞايس ٚايؿك٘ 

 ، املتعاقس٠ ايسٚي١ ملُ ٌ ايهاٌَ ا٫غِ بهتاب١ ٜهٕٛ ايسٚي١ٝ املعاٖسا  ع٢ً ايتٛقٝ  نإ إشا أْ٘ شيو ، ا٭ٚىل

 بهتاب١ ٜٛقعٕٛ ا٭ططاف مم ًٞ إٔ ذٝث َٔ ا٭خط٣ ايتٛقٝ  أؾهاٍ ببعض جا٤  ايسٚي١ٝ املُاضغ١ إٔ إ٫

 .أزلا٥ِٗ َٔ ا٭ٚىل ا٭ذطف

 عسّ أٚ قبٍٛ بني َذلززا ٜهٕٛ قس ايسٚي١ مم ٌ إٔ يف تهُٔ ايتٛقٝ  أؾهاٍ َٔ ايؿهٌ ٖصا َٔ ٚاؿه١ُ    

 .ايٓٗا١ٝ٥ املٛاؾك١ ٱعطا٤ زٚيت٘ يف ايعًٝا املع١ٝٓ اؾ١ٗ اغتؿاض٠ إىل ٚوتاد املعاٖس٠ َٔ َع١ٓٝ ْكٛم قبٍٛ

 ، زٚي١ٝ َٓع١ُ إطاض يف تدلّ اييت تًو عاز٠ ٖٚٞ عًٝٗا ايتٛقٝ  ٜتِ ٫ املعاٖسا  بعض ٖٓاى رلاٚأخ

 .إقطاضٖا بعس ٚشيو ايتكسٜل ع٢ً َباؾط٠ تعطض ذٝث

 أٚ عًٝٗا ايتٛقٝ  غبل اييت باملعاٖس٠ ا٫يتعاّ اضتها٤ ع٢ً ايطزلٞ ايتأنٝس ٖٛ :ايتكسٜل- 5.1.2

 ٭ذهاّ قبٛي٘ مبكتهاٙ ٜٚعًٔ يسغتٛضٙ، ٚؾكا ايسٚيٞ ايكاْْٛٞ ايؿدل ب٘ ٜكّٛ زاخًٞ إجطا٤ إقطاضٖا، ٚ ٖٛ

 ع٢ً ايتكسٜل ايسٚيٞ ايكإْٛ ٜؿذلط ، يهٔ ايػ٪اٍ املتبازض إىل ا٭شٖإ ٖٛ: ملاشا بتٓؿٝصٖا ٚا٫يتعاّ املعاٖس٠

 املعاٖسا ؟ َٚا ٖٞ اؿه١ُ َٓ٘؟

 َٔ اؿه١ُ ؼسز ع١ًُٝ ٚاعتباضا  قا١ْْٝٛ ع١ًُٝ اعتباضا  ٖٓاى إٔ ايسٚيٞ ٜط٣ ؾكٗا٤ ايكإْٛ

 ع٢ً( ايسٚي١)املٛنٌ جاْب َٔ ضجعٞ بأثط إقطاض ايتكسٜل إٔ يف تتُ ٌ ايكا١ْْٝٛ ؾا٫عتباضا  ايتكسٜل،

 ايكإْٛ يف ايٛناي١ َٔ َػتُس ا٫عتباض ٖصا َٚ ٌ ايسٚي١ٝ، املعاٖسا  بإبطاّ قاّ ايصٟ ايٛنٌٝ تكطؾا 

 .اـام

 مما يًسٚي١ بايٓػب١ نبرل٠ أ١ُٖٝ اش َٛنٛعا تعاجل قس ايسٚي١ٝ املعاٖسا  إٔ يف ٜتُ ٌ ايعًُٞ ٚا٫عتباض

 عًٝ٘. اٱقساّ تطٜس ؾُٝا ٚايتكرٝح ايٓعط ٱعاز٠ أخط٣ ؾطق١ ايسٚي١ إعطا٤ ٜػتٛجب

 عًٝٗا؟ ايتٛقٝ  َا بعس َعاٖس٠ ع٢ً متتٓ  عٔ ايتكسٜل إٔ يًسٚي١ ٚبايتايٞ ٌٖ ول

 ىه  ؾإْ٘ ، يػًطتٗا ٚؾكا ايسٚي١ ب٘ تكّٛ قاْْٛٞ تكطف كسٜلايت باعتباض :ايتكسٜل يف ايسٚي١ ذط١ٜ

 1:خ٬ٍ َٔ ايتكسٜل يف ايسٚي١ ذط١ٜ ٚتتح٢ً ، ايتكسٜط١ٜ ايسٚي١ يػًط١

                                                           
1
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 َٔ غٓٛا  عس٠ ٜتأخط ايتكسٜل ٚقس ايتكسٜل، ع١ًُٝ ٱجطا٤ شلا املٓاغب ايتٛقٝ  اختٝاض ذل يًسٚي١

اـاق١ مبٓاٖه١ ايؿكٌ ايعٓكطٟ يف  اتؿاق١ٝ يف ٚاملتُ ١ً ٓاأٜسٜ بني اييت املعاٖس٠ املعاٖس٠، ؾُ ٬ إبطاّ

ّ، ٚاييت 2111ا٭يعاب ايطٜان١ٝ ٚاييت اعتُستٗا اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املترس٠ ٚزخً  ذٝع ايتٓؿٝص يف عاّ 

 بطؾض ايسٚي١ تكّٛ إٔ إَها١ْٝ ّ، مل تكازم عًٝٗا ايُٝٔ ذت٢ اٯٕ، ٚنصيو2119ٚقع  عًٝٗا ايُٝٔ يف 

 ؾاضغاٟ َعاٖس٠ ع٢ً ايتكسٜل ضؾض ا٭َطٜهٞ ؾايهٛلطؽ ا٭غباب، َٔ غبب ٭ٟ املعاٖس٠ ٢ًع ايتكسٜل

 ٖصٙ إىل يًتٛقٌ(  ٚيػٔ) ا٭َطٜه١ٝ املترس٠ اي٫ٜٛا  ض٥ٝؼ بصشلا اييت اؾٗٛز َٔ ايطغِ ّ ع2121٢ً غ١ٓ

 .املعاٖس٠، ٖٚٛ َا ؾعًت٘ ايُٝٔ ػاٙ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

 أْ٘ إ٫ ايع٬قا ، ْكا٠ٚ تعهط قس اييت ايٛز١ٜ غرل ا٭عُاٍ َٔ ٜعتدل املعاٖس٠ ع٢ً ايتكسٜل عسّ نإ ٚإٕ

 ايع١ًُٝ املُاضغ١ خ٬ٍ َٚٔ ايسٚي١ٝ، املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ع٢ً ٜطتب زٚيٞ ٫يتعاّ خطم أٚ اْتٗاى مب اب١ ٜعتدل ٫

 :بٝٓٗا َٔ أغباب عس٠ إىل ٜطج  قس ايسٚي١ٝ املعاٖسا  ع٢ً ايتكسٜل عٔ ايسٍٚ إذحاّ إٔ ٜتبني ايسٚي١ٝ

 .املعاٖس٠ ٖصٙ يف أبطَ  اييت ايعطٚف تػرل - أ

 .ايتؿٜٛض ٚثٝك١ مبكته٢ ي٘ املُٓٛذ١ يًػًطا  املؿاٚض ػاٚظ  - ب

           ايػًط١ َٔ .إضازت٘ إؾػاز أٚ َعاٖس٠ ع٢ً ايتٛقٝ  ع٢ً ايسٚي١ مم ٌ نإنطاٙ اٱضاز٠ عٝٛب غبب    -د

 بايتكسٜل؟ املدتك١

 ايساخًٞ ايكإْٛ وهُٗا ايكه١ٝ ٖصٙ ٚعاز٠ بايتكسٜل، املدتل ايسٚي١ جٗاظ ؿإٔب تططح ايكه١ٝ عاز٠

 ٖصا يف ايع١ًُٝ ٚاملُاضغ١ ،( ايتكسٜل بع١ًُٝ املدتك١ ايػًطا  أٚ ا٭جٗع٠ ؼسز اييت ٖٞ ايسغاترل عاز٠)

 ٖٛ ٖٚصا ٚي١ايس ض٥ٝؼ يف املتُ ١ً ايتكسٜل بع١ًُٝ املدتك١ ايػًط١ ٖٞ ايتٓؿٝص١ٜ ايػًط١ بإٔ تعٗط ايؿإٔ

 ايػًط١ إىل بايتكسٜل ا٫ختكام متٓح ايسغاترل بعض ٖٚٓاى ايسميكطاط١ٝ، ا٭ْع١ُ يف ايػا٥س ايٛن 

 ٚإقا١َ اٱغ١َٝ٬ اـ٬ؾ١ إيػا٤ بعس ايذلن١ٝ اؾُٗٛض١ٜ زغتٛض يف عًٝ٘ اؿاٍ نإ نُا ايتؿطٜع١ٝ

 ا٫ختكام ػعٌ ايسغاترل بعض ؾإٕ اؿانط ايٛق  ٚيف ايعًُاْٞ، ايتٛج٘ شا  ايذلن١ٝ اؾُٗٛض١ٜ

 بعس ايتكسٜل بع١ًُٝ ايسٚي١ ض٥ٝؼ ٜكّٛ ذٝث ٚايتٓؿٝص١ٜ، ايتؿطٜع١ٝ ايػًطتني بني َؿذلى بايتكسٜل

 زغتٛض يف عًٝ٘ ايؿإٔ ٖٛ نُا املعاٖسا  يهٌ أٚ املعاٖسا  يبعض بايٓػب١ شيو ٜهٕٛ ٚقس ايدلملإ، َٛاؾك١

 .1اؿايٞ ايُٝين 

 َػاٜط٠ أٚ كتًؿ١ بهٝؿ١ٝ ٚيهٔ أبطَتٗا َعاٖس٠ ع٢ً بايتكسٜل ٚي١ايس تكّٛ قس : ايٓاقل ايتكسٜل

 ٚيهٔ يًره١َٛ، بايتكسٜل ا٫ختكام أعط٢ قس ايسغتٛض ٜهٕٛ إٔ شيو َٚ اٍ زغتٛضٖا، يف احملسز٠ يًهٝؿ١ٝ
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 ايؿك٘ عًٝ٘ ٜطًل ايتكسٜل ٖصا ؾُ ٌ عًٝٗا، ايدلملإ َٛاؾك١ غرل َٔ املعاٖس٠ ع٢ً بايتكسٜل قاّ ايط٥ٝؼ

تبآٜ  آضا٤ ؾكٗا٤ ايكإْٛ  ؟ايكا١ْْٝٛ شلصا ايتكسٜل ايك١ُٝ ، ؾُا ٖٞ ايٓاقل ايتكسٜل َكطًح ٞايسٚي

  ايسٚيٞ يف ٖصٙ املػأي١ إىل ث٬ث١ اػاٖا :

 يف ايتسخٌ عسّ ٚجٛب ذح١ إىل ٜٚػتٓسٕٚ ،قرٝح ايٓاقل ايتكسٜل بإٔ  أْكاضٙ ٜط٣ :ا٭ٍٚ ا٫ػاٙ

 عسّ َبسأ ع٢ً تـــٓل ٚاييت املترس٠ ا٭َِ َٝ ام َٔ 1 املاز٠ َٔ 7 كط٠ايؿ إىل اغتٓازا يًسٍٚ ايساخ١ًٝ ايؿ٪ٕٚ

 يف ايػا٥س٠ ايسغتٛض١ٜ ا٭ٚناع َٔ ايتركل ٜكعب ؾإْ٘ أخط٣ ْاذ١ٝ َٚٔ ايساخ١ًٝ، ايؿ٪ٕٚ يف ايتسخٌ

 .املعُٛض٠ زٍٚ كتًـ

 ايٓاقل، يتكسٜلا ببط٬ٕ ايكٍٛ َٚعٓاٙ ا٭ٍٚ ا٫ػاٙ عهؼ ا٫ػاٙ ٖصا أْكاض ٜصٖب :اي اْٞ ا٫ػاٙ

 َؿطٚعا ٜهٕٛ يهٞ تكطف ٕأ مبع٢ٓ. ا٫ختكام ؾهط٠ إىل ْعطِٖ ٚج١ٗ تدلٜط يف ا٫ػاٙ ٖصا أْكاض ٜٚػتٓس

 َٔ يٝؼ ايػابل يًُ اٍ ٚؾكا ًاْاقك ايتكسٜل نإ ٚملا ، ا٫ختكام شٟٚ َٔ ٜكسض إٔ هب ٚقرٝرا

 .باط٬ ٜك  ؾإْ٘ ايسٚي١ بط٥ٝؼ اـايل ا٫ختكام

 ب٘ أت  اييت ٚايسٚي١ قرٝح غرل ايٓاقل ايتكسٜل ذاٍٚ أقراب٘ ايتٛؾٝل، ذٝث ٜط٣ إٔ :اي ايث ا٫ػاٙ

 ٱغكاط ايسٚي١ ٖصٙ تكسَ٘ تعٜٛض ،ٚخرل ايسٚي١ٝ املػ٪ٚي١ٝ وًُٗا مما َؿطٚع غرل بؿعٌ أت  قس تعتدل

 .ايٓاقل ايتكسٜل شيو ٚاعتُاز قبٍٛ ٖٛ عٓٗا املػ٪ٚي١ٝ زع٣ٛ

 . َؿطٚع غرل ايٓاقل ايتكسٜل س أْ٘ اعتدلٚبايطجٛع إىل قإْٛ املعاٖسا  ل

 نٌ ٕإ ايكٍٛ ميهٔ ْاؾص٠ تكبح يهٞ املعاٖسا  ع٢ً ايتكسٜل ؾٝٗا ؿذلطُٜ اييت باؿا٫  ٜتعًل ٚؾُٝا

 ًَع١َ املعاٖس٠ ؾٝٗا تهٕٛ اييت اؿا٫  عًٝٗا باغت ٓا٤ ايتكسٜل بعس إ٫ ايكا١ْْٝٛ آثاضٖا تٓتخ ٫ املعاٖسا 

 . املبػط ايؿهٌ شا  املعاٖسا  َٔ املعاٖس٠ ناْ  إشا أٚ ، إيٝٗا اٱؾاض٠ غبل ٚاييت عًٝٗا بايتٛقٝ 

  يؿدل املٓؿطز٠ اٱضاز٠ عٔ قازض تكطف ٖٛ ايترؿغ 1:ايسٚي١ٝ املعاٖسا  ع٢ً ايترؿغ-9.1.2

 فاشلس ٜٚهٕٛ ، ايطزلٞ اٱقطاض أٚ ايتكسٜل أٚ ايتٛقٝ  خ٬ٍ َٔ باملعاٖس٠ ي٬يتعاّ اضتها٥٘ عٔ زٚيٞ قاْْٛٞ

 ، ايسٚيٞ ايكاْْٛٞ ايؿدل ع٢ً يتطبٝكٗا املعاٖس٠ ْكٛم ضعيب ايكاْْٛٞ ا٭ثط تعسٌٜ أٚ ا٫غتبعاز َٓ٘

 .تؿػرلٜا ٜهٕٛ ٚقس(  املٛاز بعض ذصف)  إعؿا٥ٝا ٜهٕٛ قس ٚايترؿغ

 ْكٛقٗا َٔ نٓل ٚضز إشا ٭ْ٘ املعاٖس٠، عٔ َٓؿكٌ نٝإ ي٘ ٜهٕٛ إٔ هب ايهٝؿ١ٝ بٗصٙ ٚايترؿغ

 َٔ نٓل ٜعتدل ايعٌُ ٖصا َ ٌ ٚإمنا ؼؿغ، بكسز ْهٕٛ ٫ ؾإْٓا تؿػرلٟ أٚ إعؿا٥ٞ ؾهٌ يف نإ غٛا٤

 ا٫يتعاّ اضتها٥ٗا عٓس ايترؿغ أغًٛب إىل تًحأ ايسٚي١ ػعٌ أغباب عس٠ ٖٚٓاى ، شاتٗا املعاٖس٠ ْكٛم
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 إٔ لس يصيوٚ ا٭خط٣، يًؿعٛب اـكٛق١ٝ َبسأ ع٢ً ٜكهٞ ٫ إٔ هب ايعامل١ٝ ؾُبسأ ايسٚي١ٝ، باملعاٖس٠

 نٛغ١ًٝ ٜعتدل املعاٖسا  ع٢ً ٚايترؿغ. قؿٛظ١ ايسٍٚ خكٛق١ٝ ناْ  نًُا تعزٖط ايسٚي١ٝ ايع٬قا 

 اييت ايتٓؿٝص١ٜ ايػًط١ ع٢ً ايطقاب١ ؾهط٠ ؾإٕ أخط٣ ْاذ١ٝ َٚٔ ْاذ١ٝ، َٔ ٖصا اـكٛق١ٝ ٖصٙ ع٢ً يًرؿاظ

 .املعاٖسا  ٖصٙ ع٢ً ايترؿعا  بعض إبسا٤ إىل ا٭ذٝإ َٔ ن رل يف ٜ٪زٟ املعاٖسا  بإبطاّ تكّٛ

املعاٖسا  ذسز  اؿا٫  اييت هٛظ ؾٝٗا ايترؿغ ذٝث ْك   قإْٛ َٔ 21 املاز٠ اؾسٜط بايصنط إٔ

 تبسٟ إٔ إيٝٗا، ا٫ْهُاّ أٚ إقطاضٖا أٚ قبٛشلا أٚ عًٝٗا ايتكسٜل أٚ َا َعاٖس٠ تٛقٝ  يس٣ يًسٚي١،» :ع٢ً

 :إشا إ٫ ؼؿعا،

 .يترؿغا ٖصا املعاٖس٠ ذعط ( أ)

  أٚ املعين؛ ايترؿغ بٝٓٗا َٔ يٝؼ قسز٠ ؼؿعا  إ٫ تٛن  إٔ هٛظ ٫ أْ٘ ع٢ً املعاٖس٠ ْك ( ب)

 ملٛنٛع َٓاؾٝا ،(ب)ٚ( أ) ايؿطعٝتإ ايؿكطتإ عًٝٗا تٓل اييت اؿا٫  غرل يف ايترؿغ، ٜهٕٛ إٔ( د)

 « . ٚغطنٗا املعاٖس٠

اي١ُٝٓٝ لس أْٗا مل تٛضز أٟ ؼؿغ ع٢ً أٟ  ٚمبطاجع١ ا٫تؿاقٝا  اييت قازق  عًٝٗا اؾُٗٛض١ٜ

َا عس٣ ايترؿغ ع٢ً بعض ْكٛم اتؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً مجٝ  أؾهاٍ ايتُٝٝع  ،ْكٛم تًو ا٫تؿاقٝا 

 تؿاق١ٝ اـاق١ باؿكٛم ايػٝاغ١ٝ يًُطأ٠.ٱٚا ،نس املطأ٠

 ؾطط يف ٓاذسٜ  َعطض يف اؾع١ٝ٦ٜ ٖصٙ إىل اٱؾاض٠ غبك  1:ايسٚي١ٝ املعاٖسا  تػحٌٝ -7.1.2

إثبا ، ٚعطؾٓا  ؾطط أٚ قر١ ؾطط ايهتاب١ ؾطط نإ إشا عُا تػا٤يٓا ٚٚقتٗا ايسٚي١ٝ املعاٖسا  ع٢ً ايهتاب١

  بأْ٘ ؾطط إثبا  .

 إىل تػحًٝ٘ بطًب املعاٖس٠ أططاف أذس ٜكّٛ :اٯتٞ يف تتُ ٌ ؾإْٗا ايتػحٌٝ بإجطا٤ا  ٜتعًل ٚؾُٝا

 ٖٛ املترس٠ يٮَِ ايعاّ ا٭َني ؾإٕ املعاٖس٠ يف ططؾا املترس٠ ٭َِا ناْ  إشا املترس٠ يٮَِ ايعا١َ ا٭َا١ْ

 .ايتػحٌٝ بطًب ٜتكسّ ايصٟ

 عٔ بٝاْا  َ  املعاٖس٠ تكٝٝس ٜتهُٔ ، يصيو َعس خام غحٌ يف ايتػحٌٝ ع١ًُٝ د. تتِ      

 ذٝع عاٖس٠امل زخٍٛ ٚتاضٜذ .ايتكسٜكا  ٚتبازٍ ايطزلٞ اٱقطاض أٚ ٚايتكسٜل ايتٛقٝ  ٚتٛاضٜذ ا٭ططاف

 .املعاٖس٠ ٖصٙ بٗا ذطض  اييت ايًػا  عٔ بٝإ ٚنصيو ايتٓؿٝص،

 فُٛع١ تػ٢ُ خاق١ فُٛع١ يف املعاٖس٠ بٓؿط شيو بعس املترس٠ يٮَِ ايعا١َ ا٭َا١ْ ز. تكّٛ   

 .املترس٠ ا٭َِ ْؿطتٗا اييت املعاٖسا 

 .ٚايؿطْػ١ٝ ًٝع١ٜاٱل بايًػتني بذلمج١ َكرٛب١ ا٭ق١ًٝ بًػتٗا املعاٖس٠ تٓؿط -ٖـ  
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 . املترس٠ ا٭َِ أعها٤ مجٝ  إىل اجملُٛع١ ٖصٙ تطغٌ -ٚ   

 بني تٓركط املعاٖس٠ آثاض إٔ اجملاٍ ٖصا يف ايعا١َ ايسٚي١ٝ ايكاعس٠ إٕ 1:ايسٚي١ٝ املعاٖسا  .آثاض1.1.2

 .ايػرل إىل اٯثاض ؾٝٗا متتس اغت ٓا٤ا  ٖٓاى يهٔ أططاؾٗا،

 ؼهِ اييت عسز َٔ ايكٛاعس ٚؾل قإْٛ املعاٖسا  ٖٓاى :ؾٝٗا ؿاضن١امل ا٭ططاف ع٢ً املعاٖس٠ آثاض

 ايسٍٚ ا٭ططاف يف املعاٖس٠ َٓٗا:

 ١ْٝ. عػٔ ايسٚي١ٝ املعاٖسا  تٓؿٝص ٚجٛب

 ايسٚي١ٝ. املعاٖسا  آثاض ضجع١ٝ عسّ

 بططٜك١ شيو خ٬ف ٜ ب  أٚ َػاٜط قكس املعاٖس٠ َٔ ٜعٗط مل َا: يًُعاٖس٠ اٱقًُٝٞ ايٓطام ؼسٜس 

 إقًُٝٗا. يهاٌَ بايٓػب١ ؾٝٗا ططف نٌ املعاٖس٠ ْكٛم تًعّ أخط٣،

 ايساخًٞ. ايكإْٛ يف املعاٖسا  اذذلاّ

 اضته  ٚإٔ شلا ٜػبل مل اييت اي اي ١ ا٭ططاف “ايػرل“ب املككٛز :يًػرل بايٓػب١ املعاٖسا  آثاض -ب

 :املعاٖسا  قإْٛ َٔ 39 املاز٠ يف ٚضز  اَ ًُ ٚايكاعس٠ احملسز٠ اؿا٫  ٚيف ، شيو بٛغا٥ٌ باملعاٖس٠ ا٫يتعاّ

 «. ضناٖا بسٕٚ ايػرل يًسٚي١ ذكٛقًا أٚ ايتعاَا  املعاٖس٠ تٓؿ٧ ٫»

 ٚشيو ايػرل إىل آثاضٖا خ٬شلا َٔ متتس ا٫غت ٓا٤ا  بعض عًٝٗا ٚتطز َطًك١ يٝػ  ايكاعس٠ ٖصٙ ٚيهٔ

 :اٯت١ٝ اؿا٫  يف

 تًعّ إقًُٝٞ أغاغٞ ْعاّ ٚن  تتهُٔ اييت ؾاملعاٖسا :  َٛنٛع١ٝ قا١ْْٝٛ ملطانع املٓؿ١٦ املعاٖسا 

 .30/03/2125 يف ٚن  ايصٟ “غٜٛػطا ذٝاز“  بؿإٔ ايكاْْٛٞ بايٓعاّ ايؿإٔ ٖٛ نُا ايػرل

 2111ّ يػ١ٓ ايكػطٓط١ٝٓٝ اتؿاق١ٝ َ ٌ: ٚايٓٗط١ٜ ايبرط١ٜ ايسٚي١ٝ املٛاق٬  بططم املتعًك١ املعاٖسا 

)  ايذلن١ٝ املهاٜل ّ بؿأ2113ٕ يػ١ٓ بػٜٛػطا يٛظإ َعاٖس٠ ٚنصيو ايػٜٛؼ بكٓا٠ امل٬ذ١ ْعاّ بؿإٔ

 .( ٚايسضْسٌٜ ايبٛغؿٛض

 املاز٠ َٔ 9 ايؿكط٠ يف املترس٠ ا٭َِ َٝ ام شيو ع٢ً ْل َ ًُا: جسٜس٠ زٚي١ٝ يٛذس٠ املٓؿ١٦ املعاٖسا 

 ذؿغ نطٚض٠ تكتهٝ٘ َا سضبك املباز٨ ٖصٙ ع٢ً ؾٝٗا ا٭عها٤ غرل ايسٍٚ تعٌُ إٔ ع٢ً اشل١٦ٝ تأٌَ» :بكٛشلا 1

 ؾبٍٛ بؿطط: ؾٝٗا ططؾا يٝػ  زٍٚ أٚ زٚي١ إىل متتس آثاضٖا إٔ ع٢ً َعاٖس٠ يف ايٓل «ايسٚيٞ ٚا٭َٔ ايػًِ

 ايػرل ايسٚي١ ع٢ً ايتعاّ ٜٓؿأ» :بكٛشلا املعاٖسا  قإْٛ َٔ 35 املاز٠ عًٝ٘ ْك  َا ٖٚٛ بصيو ا٭خرل٠ ٖصٙ

 ايػرل ايسٚي١ ٚقبً  ا٫يتعاّ ٱْؿا٤ ٚغ١ًٝ ايٓل ٖصا ٜهٕٛ إٔ ٗاؾٝ ا٭ططاف قكس إشا املعاٖس٠ يف ْل َٔ

 . «ٚنتاب١ قطاذ١ شيو
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قؿ٠ٛ ايكٍٛ بإٔ املعاٖس٠ ايسٚي١ٝ إشا َا مت إبطاَٗا ٚؾل اٱجطا٤ا  ايػابك١، تٓتكٌ َٔ اٱطاض ايسٚيٞ 

ٗا، ٚاملعٍٛ ع٢ً ايسٍٚ َهإ اٱقساض إىل اٱطاض احملًٞ َهإ ايتٓؿٝص ٚايتطبٝل ٖٚٛ اشلسف ٚايػا١ٜ َٔ إبطاَ

 ؾُا ٖٞ آيٝا  إزَاد املعاٖسا  يف ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايساخ١ًٝ؟ ٖصا َا غٓٛنر٘ يف احملٛض ايتايٞ:  ،ايكٝاّ بصيو

َٔ ايكٛاعس املػًِ بٗا يف ايكإْٛ ايسٚيٞ إٔ إمتاّ  :ـ آي١ٝ إزَاد املعاٖسا  ايسٚي١ٝ يف ايتؿطٜعا  ايٛط6١ٝٓ

١ ، ٜذلتب عًٝ٘ بايهطٚض٠ ايتعاّ ناؾ١ ايسٍٚ ا٭ططاف بتٓؿٝصٖا يف فاٍ ايكإْٛ ع١ًُٝ إبطاّ املعاٖس٠ ايسٚيٝ

ٕ ايتعاّ ايسٚي١ بتٓؿٝص أايسٚيٞ ٚيف فاٍ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايساخًٞ ع٢ً ذس غٛا٤. َٚٔ املػًِ ب٘ نصيو 

، ٚإٔ َٔ ؾإٔ املعاٖس٠ زاخٌ إطاض ْعاَٗا ايكاْْٛٞ ٖٛ ايتعاّ بتركٝل ْتٝح١ ٚيٝؼ فطز ايتعاّ ببصٍ عٓا١ٜ

 . 1إخ٬ٍ ايسٚي١ بٗصا ا٫يتعاّ أٚ تطاخٝٗا يف ا٫ْكٝاع ي٘ إٔ ٜ٪ز٣ إىل قٝاّ َػ٪ٚيٝتٗا ايسٚي١ٝ يف ٖصا ايكسز 

ٚتطبٝكٗا زاخٌ ايسٚي١ قس أثاض ايه رل َٔ اـ٬ؾا ،  ،بٝس إٔ ْؿاش املعاٖس٠ يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايساخًٞ يًسٚي١

ط نٞ تكبح املعاٖس٠ ْاؾص٠ زاخٌ ايسٚي١ ًَٚع١َ يًػًطا  ايٛط١ٝٓ إش ٜ ٛض ايبرث ذٍٛ َا إشا نإ ٜؿذل

ٚايطعاٜا إٔ ٜكسض بٗا قإْٛ زاخًٞ َٔ ايػًط١ املدتك١ يف ايسٚي١ َتبع١ يف شيو اٱجطا٤ا  ايساخ١ًٝ املتبع١ 

طاَٗا يف إقساض ايكٛاْني ايعاز١ٜ زاخٌ ايسٚي١؟ أّ أْ٘ ٜهؿ٢ يػطٜإ املعاٖس٠ زاخٌ ايسٚي١ إٔ ٜهٕٛ قس مت إب

بططٜك١ غ١ًُٝ ضٚعٝ  ؾٝٗا ناؾ١ ا٭ٚناع اييت ٜتطًبٗا ايكإْٛ ايسٚيٞ باٱناؾ١ إىل ا٭ٚناع اييت ٜتطًبٗا 

باغتكطا٤ زغاترل ٚقٛاْني َععِ ايسٍٚ ٫ٚغُٝا ايسٍٚ ايعطب١ٝ لس أْٗا تٓٗخ إذس٣ ططٜكتني  زغتٛض ايسٚي١؟  

ق١ٝ يتكبح نُٔ ايتؿطٜ  ايٛطين ٖٚصا َا ٜتعًل ٫ ثايث شلُا، ٖٚٛ إَا ا٫نتؿا٤ باملكازق١ ع٢ً ا٫تؿا

با٫تؿاقٝا  ايبػٝط١ أٚ اييت ٫ ؼتاد إىل إقساض قإْٛ بٗا، أَا ايططٜل اٯخط ؾٗٛ نطٚض٠ اغتكباٍ املعاٖسا  

ايسٚي١ٝ بكإْٛ، ٚذٝث أْ٘ قس غبل بٝإ شيو يف ا٭ٚضام ايػابك١ ؾػٛف ْكتكط ــ َٔ باب ايتٛنٝح 

 بٝإ اٯي١ٝ املتبع١ يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايُٝين، ٚاٱؾهايٝا  اييت قس ت ٛض ذٝاشلا : ٚا٫غتؿٗاز ؾكط ــ ع٢ً

مبا إٔ ايسغاترل تعٌ ٖٞ ايكإْٛ ا٭زل٢ مبا  :2آي١ٝ إزَاد املعازا٠ ايسٚي١ٝ يف ايتؿطٜ  ايُٝينـ 2

ٟ ْل قاْْٛٞ ٚمبا تهؿً٘ َٔ محا١ٜ قا١ْْٝٛ ٚضقاب١ نْٛٗا ٫ ػٝع ٭ ،تهؿٞ َٔ ؾطع١ٝ مماضغ١ ايػًطا 

ٚاْط٬قًا َٔ تًو ا٭١ُٖٝ ؾإْ٘ ٫ َٓام َٔ ايكٍٛ بأْٗا أقبر   ،آخط كايؿ١ أذهاَٗا نكاعس٠ عا١َ

ايكإْٛ املعين بترسٜس اٯي١ٝ اييت تٓتٗح٘ ايسٍٚ يف إزَاد املعاٖسا  ايسٚي١ٝ يف أغًب بًسإ ايعامل إٕ مل تهٔ 

 ين ايٓاؾص بٗصا اـكٛم؟مجٝعٗا .ؾُا ٖٞ اٯي١ٝ اييت أْٓتٗحٗا ايسغتٛض ايُٝ

                                                           
1
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  اي١ُٝٓٝ ٫ ىطد عٔ ١زغتٛض اؾُٗٛضٜإشا َا اغتكطاْا ٚن  املعاٖسا  ايسٚي١ٝ يف ايٓعاّ ايُٝين لس إٔ 

١ ٚإزَاجٗا ٚيٝساغتكباٍ ا٫تؿاقٝا  اي ٛجبٗاتِ مبٜيف ايهٝؿ١ٝ اييت  نُا غبل،  ايسٍٚ ايٛن  ايعاّ يف غايب١ٝ

نس ع٢ً ) ايعٌُ مبٝ ام ا٭َِ املترس٠ ٚاٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ أت (9)ؾاملاز٠  يف ايتؿطٜ  ايساخًٞ

َٚٝ ام جاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚقٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ املعذلف بٗا بكٛض٠ عا١َ ( َٚٔ امل٬ذغ إٔ ايسغتٛض قس 

ؿطع ايُٝين أٚضز ايٓل مبا ٜؿٝس ايع١َُٝٛ ؾهٌ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫تؿاق١ٝ َٓٗا ٚايعطؾ١ٝ ًٜتعّ بٗا امل

إٔ ٜأتٞ ْل  ىلايعاّ ٜعٌُ ب٘ إايٓل ايػًط١ ايكها١ٝ٥ ، َٚعًّٛ بإٔ  َٚٓٗاٚنصا ايػًطا  اي١ُٝٓٝ نهٌ ، 

تًو   ٝمل ٜأ  يف ايسغتٛض ْل ٜكٝس ايعٌُ بكٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ، ؾٝحب ا٫يتعاّ ظُأْ٘ ٜكٝسٙ ، ٚطاملا 

كايؿ١ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ باعتباضٖا َكسض مجٝ  ٖٚٓاى قٝس ٚذٝس ٖٚٛ أ٫ تهٕٛ تًو ايكٛاعس ، ايكٛاعس

،َٚٔ ٖٓا ٬ْذغ إٔ ايسغتٛض ايُٝين يف ٖصٙ املاز٠ ٜأخص بايسَخ املباؾط ، ذٝث   ايكٛاْني يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ

إٔ ايٓل عاّ يهٌ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ َٚٓٗا ا٫تؿاقٝا ، إ٫ أْ٘ أٚضز ْل خام وسز آي١ٝ اغتكباٍ املعاٖسا  

 . ايتؿطٜ  ايٛطينْٚؿاشٖا يف

 ؾكس، ايُٝينذٝع ايتٓؿٝص يف ايتؿطٜ  ايساخًٞ  ايسخٛشل ًاأغاغٝ ًاٚملا نإ ايتكسٜل ع٢ً املعاٖسا  ضنٓ

بإٔ )ٜكازم فًؼ ايٓٛاب ع٢ً املعاٖسا  ٚا٫تؿاقٝا  ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ  ( َٔ ايسغتٛض12ْك  املاز٠ )

خاق١ تًو املتعًك١ بايسؾاع أٚ ايترايـ أٚ ايكًح أٚ  ،تٛاٖاايسٚي١ٝ شا  ايطاب  ايعاّ أًٜا نإ ؾهًٗا أٚ َػ

ايػًِ أٚ تعسٌٜ اؿسٚز أٚ اييت ٜذلتب عًٝٗا ايتعاَا  َاي١ٝ أٚ اييت وتاد تٓؿٝصٖا إيٞ إقساض قإْٛ (  ٚجا٤ 

 ( ٜتٛىل ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ اٯتٞ َٚٓٗا:    221يف املاز٠ )

 تؿاقٝا  اييت ٜٛاؾل عًٝٗا فًؼ ايٓٛاب.إقساض قطاض املكازق١ ع٢ً املعاٖسا  ٚا٫ـ 2  

 تكسٜل فًؼ ايٓٛاب بعس َٛاؾك١ فًؼ ايٛظضا٤. املكازق١ ع٢ً ا٫تؿاقٝا  اييت ٫ ؼتاد إىل ـ 1  

 تٞ: ٬ٜذغ اٯميهٔ إٔ  َٔ خ٬ٍ اغتكطا٤ ايٓكٛم ايػابك١ٚ

ب َكازق١ ايدلملإ َاي١ٝ أٚ تتعًل بػٝاز٠ ايسٚي١ ه ايتعاَا ٕ ا٫تؿاقٝا  اييت ٜذلتب عًٝٗا أ -2

 .عًٝٗا  )فًؼ ايٓٛاب ايُٝين(

تكسٜل ايدلملإ ٚإمنا ٜهؿٞ إىل  تادؼملكاف )اٱطاض( ٫ ابك١ٝ ا٫تؿاقٝا  اييت ىطد عٔ ٖصا  -1

 َكازق١ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ.

 ؾ١٦ يف ــ تٓتعِ يف ايكإْٛ ايساخًٞ أ٫تؿاقٞبايٓػب١ ملػأي١ تطبٝل ايكإْٛ ايسٚيٞ ــ إٕ ايُٝٔ  -3

 ايسٍٚ اييت تػتًعّ )اغتكباٍ( املعاٖس٠ يف ايٓعاّ ايساخًٞ مبكته٢ عٌُ خام قازض َٔ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ

نإقساض قإْٛ بٗا أٚ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ نإقساض قطاض مجٗٛضٟ باملكازق١ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ، أٚ 

 تكسٜل ايط٥ٝؼ ع٢ً املعاٖسا  اييت ٫ ؼتاد إىل َكازق١ ايدلملإ.

 يسَخ املعاٖسا  ايسٚي١ٝ ٖٚٞ: ًاث٬ث ًااملؿطع ايُٝين أْتٗخ ططق مما غبل شنطٙ إٔنًل 
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 ايسَخ املباؾط ع٢ً ٚؾل املاز٠ ايػازغ١ َٔ ايسغتٛض غايؿ١ ايصنط. 

 َٔ ايسغتٛض.  221ا٫نتؿا٤ باملكازق١ ع٢ً ٚؾل ْل املاز٠ 

 .12نطٚض٠ اغتكباٍ املعاٖس٠ بإجطا٤ تؿطٜعٞ زاخًٞ  ع٢ً ٚؾل املاز٠ 

 :ايسٚي١ٝ يف ايتؿطٜعا  ايٛط١ٝٓ تؿاقٝا اد ا٫إزَ ـ إؾهاي1.1١ٝ

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ اْتؿاض ظاٖط٠ ايعٛمل١ ٚاييت طاي  مجٝ  اجملا٫   ايػٝاغ١ٝ مبدتًـ أؾهاشلا قس أز  إىل 

ا٭َط ايصٟ ٜؿطظ يٓا إؾهاي١ٝ  إنعاف َها١ْ ايتؿطٜعا  ايٛط١ٝٓ َؿػر١ اجملاٍ أن ط ؾأن ط يًتؿطٜ  ايسٚيٞ

ؾاع١ً ؾٝٗا, ٚقس أؾطظ  ايعسٜس َٔ  ًاصٙ اؿطن١  ٫غُٝا ٚإٔ ٖصٙ ايتػرلا  ن رلًا َا تهٕٛ ايسٍٚ أططاؾٖ

َٚٓرتٗا اؿط١ٜ ايها١ًَ يف ٚنعٗا آيٝا  إزَاجٗا  ١ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ ٚاييت أؾػر  اجملاٍ أَاّ نٌ زٚي

 ٚايتعاطٞ َعٗا يف ْعُٗا ايكا١ْْٝٛ ايساخ١ًٝ.

 ،ٍٚ ايعامل ع٢ً إزَاد تًو ا٫تؿاقٝا  ٚاملعاٖسا  ايسٚي١ٝ بعس املكازق١ عًٝٗاٚقس ذطق  ايعسٜس َٔ ز

ٚشيو إَا بتعسٌٜ أٚ إيػا٤ ايٓكٛم  ،ٚعًُ  ع٢ً َٛا١َ٤ تؿطٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ ع٢ً ايٓرٛ ايصٟ ٜتؿل َعٗا

ىل َٛا١َ٤ اييت قس تتعاضض َعٗا يف تؿطٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ أٚ بإقساض قٛاْني َٓع١ُ شلا، بٌ لس َٓٗا َٔ غع  إ

تؿطٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ قبٌ ايتكسٜل ع٢ً تًو ا٫تؿاقٝا  ذطقًا َٓٗا ع٢ً إزَاجٗا ٚايٛؾا٤ بايتعاَاتٗا َٔ ج١ٗ 

َٚٔ  ايسٍٚ اييت أخص  بٗصا املػًو  ،١َ تؿطٜعاتٗا ٚقابًٝتٗا ٫غتٝعابٗا٤َٚٔ ج١ٗ أخط٣ َس٣ إَها١ْٝ ٬َ

٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ اييت غٛف تكازم عًٝٗا ، ٖٚٛ ٖٛيٓسا. ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً َكساق١ٝ ايسٍٚ يف ايتعاٌَ َ  ا

٫ٚغُٝا يف ظٌ خكٛق١ٝ ايتؿطٜ  ايُٝين ايصٟ جعٌ ايؿطٜع١  ،املؿطع اي١ُٝٓٝ ا٭خص ب٘بب ٝايٓٗخ ايصٟ ْٗ

 اٱغ١َٝ٬ َكسض مجٝ  ايتؿطٜعا .

أٚ  إ٫ إٔ ا٭َط ٫ ىًٛ  َٔ قعٛبا  ٚإؾها٫  قس ٜعع٣ قػِ َٓٗا إىل أغباب تاضى١ٝ ٚاجتُاع١ٝ

تؿطٜع١ٝ أٚ َ٪غػات١ٝ يف نٌ بًس إظا٤ شيو, ٚإشا َا عطجٓا ع٢ً ٚاق  تًو اٱؾهايٝا  يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 

  1ايُٝين ٚتًُػٓا ٚاق  اؿاٍ ؾػٓحسٖا تتبًٛض باٯتٞ:

ٚيٝؼ غاف  ،عسّ ْل ايسغتٛض ايُٝين قطاذ١ً ع٢ً َطتب١ املعاٖسا  ايسٚي١ٝ َٔ ايتؿطٜعا  ايٛط١ٝٓ

 َٔ أ١ُٖٝ نبرل٠ نٞ تتهح ايط٩ٜا ٫ٚغُٝا عٓس ايتطبٝل. ع٢ً اذس َا يصيو

قإْٛ يف ذني مل  ببعهٗاٚقس أقسض  ،َكازق١ ايُٝٔ ع٢ً عسز نبرل َٔ املعاٖسا  ٚا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ

 . ٜكسض ببعهٗا ا٭خط قإْٛ ذت٢ اٯٕ, ٚغهٛ  املؿطع ايسغتٛضٟ عٔ بٝإ املٛقـ إظا٤ ٖصٙ ا٭خرل٠ 

ا٫تؿاقٝا  ٚاملعاٖسا   ايسٚي١ٝ اييت قازق  عًٝٗا ايُٝٔ  ٚمل تكسض بٗا قإْٛ  ٚمٌٝ يًُعٜس ذٍٛ تًو 

 ٚنصيو اييت قازم عًٝٗا ٚأقسض بٗا قإْٛ إىل املًرل اـام   بٗصٙ ايٛضق١.

                                                           
1
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 جامعة الناصرمجلة 

 

 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير

 

 تهفيذ االلتسامات باالتفاقية الدولية وتضنيهًا يف الواقع الفعلي الينين 
 

 ز. قــاحل ظٜـس قك١ًٝ                   
 

قكٛض بعض ْكٛم ايكٛاْني اي١ُٝٓٝ  بعسّ إٜطازٖا يبعض اؿكٛم  اييت ٚضز  يف املعاٖسا  ٚا٫تؿاقٝا  

   عًٝٗا ايُٝٔ .ايسٚي١ٝ اييت  قازق

 -ٚبػ١ٝ اـطٚد  َٔ ٖصٙ اٱؾهايٝا  ٫بس يٓا َٔ أتباع اٯتٞ:

إٜطاز ْل قطٜح يف ايسغتٛض ايُٝين ايٓاؾص ٜتهُٔ ؼسٜس َطتب١ املعاٖسا  ٚا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ  َٔ 

از٠ ايتؿطٜعا  ايٛط١ٝٓ , ٫ٚ بأؽ َٔ إعاز٠ ايتأنٝس ع٢ً شيو بٓكٛم ايكٛاْني ا٭خط٣  نُا ؾعٌ بٓل امل

 (  َٔ ايكإْٛ ايُٝين املسْٞ ايٓاؾص  ذت٢ ٫ تتبأٜ اٯضا٤ ٚا٭ذهاّ  ذٝاٍ شيو.39)

ايٓل نصيو باٱذاي١ ع٢ً ا٫تؿاقٝا  ٚاملعاٖسا  ايسٚي١ٝ املكازم عًٝٗا  يف ذاي١ قكٛض ايكٛاْني املٓه١ُ 

ٗا َ  أذهاّ ايؿطٜع١ شلا أٚ املتعًك١ بٗا, ٚنصيو تػًٝب أذهاَٗا عٓس ايتعاضض َعٗا, ؾطٜط١ عسّ تعاضن

اٱغ١َٝ٬ ايػطا٤  َٚباز٥ٗا ايػُرا٤, ٚخاق١ إشا َا عطؾٓا إٔ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ اييت 

 قازق  عًٝٗا ايُٝٔ  قابً٘ يًٓؿاش املباؾط, ٚشيو إىل ذني إقساض قإْٛ ٜٓعُٗا.

ملعطٚن١  عًٝ٘  عٓس َػاغٗا ذساث اٚبصيو ٜتُهٔ ايكها٤  ايُٝين  َٔ قٍٛ نًُت٘  ذٝاٍ ايكهاٜا ٚا٭

ٚبصيو ٜتركل ايتهاٌَ بني ْكٛم املعاٖسا  ٚا٫تؿاقٝا   ،باملكاحل ٚاؿكٛم ٚاؿطٜا  أٚ اْتٗانٗا شلا

ٚغ٬ؾ٘ ؾػٝهٌ ايػ٪اٍ قا٥ُا َٔ يًُهطٚض؟ ٖصا َٔ ج١ٗ َٚٔ ج١ٗ أخط٣   ،ٚايكٛاْني ايٛط١ٝٓ  ،ايسٚي١ٝ

 يًتكسٜل ٚعسّ ايتطبٝل. ذت٢ ٫ ْك  ؼ  طا١ً٥ املػا١ً٥ ايسٚي١ٝ ْتٝح١

غرلٖا َٔ  أّ يفٕ إقساض قإْٛ ٜٓعِ ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ املكازم عًٝٗا  غٛا٤ أنإ شيو يف ايُٝٔ أمبا 

ب باملؿطع ايُٝين إىل ْٝٓا ْٗإايبًسإ ٜتطًب قسضًا نبرلا َٔ اـدل٠ ٚاملعطؾ١ ايسقٝك١ ٚايتدكل ايسقٝل ؾ

ٱؾطاف ع٢ً إقساض ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ املٓه١ُ ي٬تؿاقٝا  اغترساث آي١ٝ ٚط١ٝٓ  زا٥ُا تتٛىل ع١ًُٝ ا

 ٚاملعاٖسا  ايسٚي١ٝ املتؿل عًٝٗا.

ٚشيو باغترساث ؾعب  ،تععٜع ٚتؿعٌٝ ايسٚض ايطقابٞ ٚايتطبٝكٞ ؾُٝ  احملانِ  يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ

ٚنصيو ايكٛاْني   ،١ٚزٚا٥ط َتدكك١ بايٓعط يف املٓاظعا  املتعًك١ بتطبٝل ا٫تؿاقٝا  ٚاملعاٖسا  ايسٚيٝ

أٚ ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً  ،املٓع١ُ شلا ع٢ً َػت٣ٛ مجٝ  قانِ  اؾُٗٛض١ٜ مبدتًـ زضجاتٗا إٕ أَهٔ شيو

 َػت٣ٛ قانِ ا٫غت٦ٓاف ٚاحمله١ُ ايعًٝا.

بكؿ١ عا١َ ٚقٛاعس  ت ٛض ٖصٙ املػأي١ بؿإٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ:. ايسٚي١ٝ كٛاعسثاًْٝا :خكٛق١ٝ اي

تكسضٙ غًط١ عًٝا ٚاييت ٫ تٛجس يف ايكإْٛ ٚايصٟ  ايكإْٛ ايساخًٞ بعهؼ ْػإ بكؿ١ خاق١،ذكٛم اٱ

 . 1ايسٚيٞ، بٌ تٓؿأ تًو ايكٛاعس بني زٍٚ شا  غٝاز٠ يف َطتب١ َتػا١ٜٚ
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 جامعة الناصرمجلة 

 

 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير

 

 تهفيذ االلتسامات باالتفاقية الدولية وتضنيهًا يف الواقع الفعلي الينين 
 

 ز. قــاحل ظٜـس قك١ًٝ                   
 

ٚملا نإ ايكإْٛ ايسٚيٞ ظاٖط٠ اجتُاع١ٝ، ؾإٕ أغاغ٘ ٚجٖٛطٙ ٜتٛقؿإ ع٢ً طبٝعت٘ ا٫جتُاع١ٝ، ٚاملها١ْ 

ا  ايسٚي١ٝ ع٢ً ٚج٘ ٝٗا، ٚايسٚض ايصٟ ٜ٪زٜ٘ يف ْعاّ ايع٬قا  ا٫جتُاع١ٝ، َٚٔ املعًّٛ إٔ ا٫تؿاقاييت ٜؿػً

  َٔ أِٖ َكازض ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ. ع٢ً ٚج٘ اـكٛم املع١ٝٓ عكٛم اٱْػإ املعاٖسا ٚ ايعُّٛ

عٛب١ مبهإ ؼسٜس ايكٛاعس ؾُٔ ايك  ،قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞايصٟ ٜتٛىل غٔ ٚيػٝاب اؾٗاظ ايتؿطٜعٞ 

  ًَع١َ.ايٛاجب تطبٝكٗا ع٢ً ايٓعاعا  بني ايسٍٚ يف ذاييت عسّ ٚجٛز َعاٖس٠ بني ايسٍٚ أٚ إٔ املعاٖس٠ مل تعس 

ٚمبا إٔ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ َكسضٖا ا٭غاغٞ ايعطف َٚا املعاٖسا  أٚ ا٫تؿاقٝا  إ٫ ناؾؿ١ شلصا ايعطف، 

 ٙ ايكٛاعس ًَع١َ يًسٍٚ؟ ٚإشا ناْ  اٱجاب١ باٱهاب ؾُا َكسض إيعاَٗا ؟ ٌٖ ٖص :يصا ٜ اض ايػ٪اٍ اٯتٞ

ٚيٲجاب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ غٓتططم إىل بٝإ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يكٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ،  ثِ 

 1بٝإ ا٭غاؽ ايكاْْٛٞ ايصٟ ٜٛجب ع٢ً ايسٍٚ ا٫يتعاّ بتًو ايكٛاعس، ٚشيو ؾُٝا ًٜٞ:

 : ذكٛم اٱْػإايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ كٛاعس شات١ٝ اي ـ6     

إشا نإ ايكإْٛ بكؿ١ عا١َ ٜٗسف إىل غعاز٠ اٱْػإ يف ذٝات٘ ع٢ً ٖصٙ املعُٛض٠ ؾإٕ قٛاعس ذكٛم 

ٚؼكني اؿكٛم اييت تهؿٌ ي٘ ايبكا٤  ،إىل محا١ٜ ٚقٝا١ْ اؾٓؼ ايبؿطٟ ع٢ً ٖصٙ ا٭ضض اٱْػإ تٗسف

ذكٛم اٱْػإ شلا محا١ٜ ؾإٕ قٛاعس  ، شلصاٚعسّ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ ،ٚاؿط١ٜ ،ا٠اؿل يف اؿٝ :ذٝاً نطميًا َ ٌ

ٚشيو طابعٗا اـام ايصٟ ميٝعٖا عٔ بك١ٝ قٛاعس ايكإْٛ ا٭خط٣ غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ أٚ ايساخًٞ 

 َٔ ذٝث: 

 ٱْػاْٞ،اْتٝح١ ٫ضتباط ذكٛم اٱْػإ بايطاب    :اعتباض ذكٛم اٱْػإ َٔ ايكٛاعس اٯَط٠ 2.6

ؾكس نإ ا٫ٖتُاّ ايسٚيٞ  ايسٚي١ٝ،ٚايكٛاْني غٛا٤ ايٛط١ٝٓ، َٓٗا أٚ  ؿطا٥ ٚايسع٠ٛ إىل محاٜتٗا يف كتًـ اي

  ايكٛاْني.بٗا ذت٢ أقبح شلصٙ اؿكٛم طابعًا َتُٝعًا عٔ بك١ٝ اؿكٛم ا٭خط٣ اييت ؼُٝٗا كتًـ 

ٕ ذٍٛ ْؿاش١ٜ ٚتطبٝل ٖصٙ اؿكٛم إ٫ إٔ ٖٓاى َؿانٌ ٜٛاجٗٗا ايباذ ٕٛ يف فاٍ ذكٛم اٱْػا

، ضغِ إٔ ٖصٙ ايكٛاعس تٗسف إىل محا١ٜ ايؿطز يف َٛاج١ٗ ايػًطا  ايعا١َ يف ايسٚي١ ، ٚيصيو  زاخٌ ايسٍٚ

إ ايترهرل ٫تؿاق١ٝ ـ١ خاق١ إبــإ بكؿــ١ يٲْػــٛم ا٭غاغٝــؾكس ػً  ايطبٝع١ اٯَط٠ يكٛاعس محا١ٜ اؿك

َٔ ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً ايكٛاعس اٯَط٠ يف ايكإْٛ  ( 99، 53 )ذٝث ْك  املازتإ ،2191ّيعاّ  قإْٛ املعاٖسا 

ايكٛاعس اٯَط٠ اييت َٔ بٝٓٗا قٛاعس محا١ٜ ذكٛم  ٢ًايسٚيٞ ، ٚقس قسّ أعها٤ ؾ١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ أَ ١ً ع

املباز٨ املتعًك١ ٚ، ذل ايؿعٛب يف تكطٜط املكرلٚ ،َٓٗا َباز٨ املٝ ام اـام بترطِٜ اغتعُاٍ ايك٠ٛٚ ،اٱْػإ

 2طِٜ إباز٠ اؾٓؼ ايبؿطٟ ٚايتؿطق١ ايعٓكط١ٜ ... ػٚعُا١ٜ ذكٛم اٱْػإ  
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 جامعة الناصرمجلة 

 

 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير

 

 تهفيذ االلتسامات باالتفاقية الدولية وتضنيهًا يف الواقع الفعلي الينين 
 

 ز. قــاحل ظٜـس قك١ًٝ                   
 

نُا أنس  قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايطبٝع١ ايعامل١ٝ يكٛاعس ذكٛم اٱْػإ ٚشيو مبٓاغب١ ذسٜ ٗا عٔ 

ٜث تعٗط َ ٬ً َٔ خ٬ٍ ايكٛاعس شا  اؿح١ٝ ايعا١َ بكٛشلا " إٕ ٖصٙ ا٫يتعاَا  يف ايكإْٛ ايسٚيٞ اؿس

 . 1ٚنصيو املباز٨ ٚايكٛاعس املتعًك١ عكٛم اٱْػإ ا٭غاغ١ٝ" ،طِٜ أعُاٍ ايعسٚإ ٚاٱباز٠ػ

ٚآَط١ٜ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ بكؿ١ عا١َ ٚقٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ بكؿ١ خاق١ ٜ٪ٜسٖا 

َٚدلضا  عا١َ َتك١ً بكٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ  ،عسز َٔ املدلضا  َٓٗا َدلضا  تتعًل بكٛاعس ذكٛم اٱْػإ

 2بكؿ١ عا١َ:

:اعتباض ذكٛم اٱْػإ إجباض١ٜ ٚيٝػ  اختٝاض١ٜ، إش إٔ ا٫ختٝاض١ٜ تتٓاؾ٢ َ  ايكاعس٠ املدلضا  اـاق١

 .3ايكا١ْْٝٛ اٯَط٠

ي ٬ث١ ٖٚٞ ) املؿاِٖٝ املٛنٛع١ٝ ٚتأٜٝسٖا يًطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ اٯَط٠ ؿكٛم اٱْػإ ٚتتُ ٌ يف املٛانٝ  ا

 ايكاعس١ٜ ٚامل اي١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ (.

اؾتُاٍ ايكإْٛ ايسٚيٞ ع٢ً بعض عٓاقط اـهٛع، ؾٗٓاى ث٬ث١ َػتٜٛا  تتٛظع عًٝٗا  املدلضا  ايعا١َ:

 املػت٣ٛ ايكاعسٟ.ٚاملػت٣ٛ ايتٓعُٝٞ، ٚعٓاقط ْعاّ اـهٛع يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ: املػت٣ٛ ايؿدكٞ، 

٠ ايٛط١ٝٓ، ؾايترٍٛ ٚانح َٔ خ٬ٍ تطٛض ايكإْٛ ايسٚيٞ َٔ ايػٝاز٠ املطًك١ إىل تهٝٝل َسيٍٛ ايػٝاز

َٚٔ ثِ اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ إىل ا٫تؿاقٝا   ،ايػٝاز٠ ايٓػب١ٝ، ٚشيو  بكسٚض َٝ ام ا٭َِ املترس٠

يسٚي١ٝ شا  اؾاْب ايسٚي١ٝ املتعاقب١ ٚاييت َٔ  ؾأْٗا اؿس َٔ غٝاز٠ ايسٍٚ ا٭عها٤ ٚاـهٛع يًكٛاعس ا

 اٱْػاْٞ.

عٔ ايطبٝع١ اٯَط٠ يكٛاعس ذكٛم اٱْػإ زلٖٛا ع٢ً بك١ٝ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايساخًٞ ٚايصٟ ايٓاتخ  

 .4ٜٓتخ عٓ٘ أٜهًا أٚيٜٛتٗا يف ايتطبٝل ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ

تُ ٌ يف ايتحطِٜ ًُٗا َٜيكس ؾٗس  قٛاعس محا١ٜ ذكٛم اٱْػإ تطٛضًا إقطاض ْكٛم ػطمي١ٝ:  ـ1. 2

َٔ املؿطٚع ( 21)ايعاملٞ ٭عُاٍ ايتعسٟ ع٢ً ٖصٙ اؿكٛم، ٚخطم ايكٛاعس اييت ؼُٝٗا ذٝث ْك  املاز٠ 

يكٝا١ْ املكاحل ا٭غاغ١ٝ مبهإ اْتٗاى ا٫يتعاّ ايسٚيٞ ٖٛ َٔ ا٭١ُٖٝ  )اـام باملػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ع٢ً إٔ 

ؾٗصٙ املاز٠ عّطؾ  اؾطمي١  (، اْتٗانٗا ٜؿهٌ جطمي١ يًُحتُ  ايسٚيٞ عٝث ٜعذلف ٖصا اجملتُ  نً٘ بإٔ
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 جامعة الناصرمجلة 

 

 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير
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ٖٚصا ايٛقـ ٜٓطبل ع٢ً قٛاعس ذكٛم  ،بأْٗا اْتٗاى ٫يتعاّ زٚيٞ ي٘ أ١ُٖٝ قك٣ٛ عٓس مجٝ  ايسٍٚ

  1اٱْػإ

نُا عدل  عٓ٘ أٜهًا ْكٛم  ؾحطمي١ اٱباز٠ تعتدل جطمي١ يف ْعط ناؾ١ ايسٍٚ يف إطاض كتًـ ايكٛاْني،

ٚاييت أعًٓ  قطاذ١ً إٔ ْٛعًا َعًٝٓا َٔ ايػًٛى ٜؿهٌ  قٝا  ايسٚي١ٝ اـاق١ عكٛم اٱْػإ،عسٜس٠ يف ا٫تؿا

ايسٍٚ ا٭ططاف يف ا٫تؿاقٝا  إٔ تعتدلٖا نصيو يف  قس تتهُٔ ٖصٙ ا٫تؿاقٝا  ْكٛقًا تًعّجطمي١ زٚي١ٝ، ٚ 

ؾاْٞ أٚ تػًُٝ٘ إىل َا تًعّ ٖصٙ ا٫تؿاقٝا  ايسٍٚ ا٭ططاف مبران١ُ ا غايبًاٚ ،قٛاْٝٓٗا ايساخ١ًٝ

 . 2ذهَٛت٘

 3ؾ٦تني:  ٚاْط٬قُا َٔ قٛاعس ػطِٜ ا٭ؾعاٍ املاغ١ عكٛم اٱْػإ مت تكػِٝ تًو اؾطا٥ِ إىل

ع٢ً ايسٍٚ ايكٝاّ بٛاغط١ َٛظؿٝٗا بأعُاٍ َٔ ؾأْٗا إٔ متٓ   هطا٭ٚىل: ػػسٖا ايٓكٛم اييت ؼ  

اٱباز٠ اؾُاع١ٝ ٚايؿكٌ ايعٓكطٟ، ٚايتعصٜب ، ا٭ؾدام َٔ ذكٛقِٗ املٓكٛم عًٝٗا يف تًو ايكٛاعس ن

 َٔ اؾطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ.  اٚإجطا٤ ايتحاضب غرل املؿطٚع١ ع٢ً اٱْػإ ٚغرلٖ

أَا ايؿ١٦ اي ا١ْٝ: ؾتحػسٖا ايٓكٛم اييت تًعّ ايسٍٚ بإٔ تهؿٌ عسّ اْتٗاى ا٭ؾطاز ايعازٜني ؿكٛم اٱْػإ 

ايسبًَٛاغٝني ٚاذتحاظ ايطٖا٥ٔ املسْٝني ٚغرلٖا َٔ نُٓ  أعُاٍ ايكطق١ٓ ٚخطـ ايطا٥طا  ٚخطـ 

 اؾطا٥ِ اييت ػطَٗا قٛاعس ذكٛم اٱْػإ.

بايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ ،  َٚٔ أبطظ ا٭َ ١ً ع٢ً ايٓكٛم ايتحطمي١ٝ اييت ٜٓعُٗا َا ٜعطف ذايًٝا

( 21و َا ْك  عًٝ٘ املاز٠) ٜ٪ٜس شيايٓكٛم اييت ؼعط اٱباز٠ اؾُاع١ٝ ، ٚايؿكٌ ايعٓكطٟ ٚا٫غذلقام ، 

   (4: )  أْ٘املؿطٚع اـام باملػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ذٝث تهُٓ َٔ

 نإ قٌ ا٫يتعاّ. غرل َباح زٚيًٝا أٜا ٫يتعاّ زٚيٞ ؾع٬ً ٜهٕٛ ؾعٌ ايسٚي١ ايصٟ ٜؿهٌ اْتٗانًا

ط١ٜ يكٝا١ْ َكاحل أ١ُٖٝ جٖٛ اش ٜؿهٌ ايؿعٌ غرل املباح جطمي١ زٚيٝ٘ ذني ٜٓحِ عٔ اْتٗاى ايسٚي١ ايتعاًَا

 أغاغ١ٝ يًُحتُ  ايسٚيٞ ٜعذلف ٖصا اجملتُ  بإٔ اْتٗان٘ ٜؿهٌ جطمي١.

ع٢ً قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ايٓاؾص٠ ميهٔ يًحطمي١ ايسٚي١ٝ إٔ تٓحِ خكٛقًا  ٚبٓا٤ً (1)طبكًا ٭ذهاّ ايؿكط٠

 عٔ: 

                                                           
1
 .219،ص 2005،  3. الجزائر ، ط 2004عمر سعد هللا ، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ،  دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  

2
 .35محمد ولد أعلً سالم، مرجع سابق، ص  

3
، وعمر سعد هللا ،  456،. 455،ص 2تجرٌم فً القانون الجنائً الدولً ، كتاب حقوق اإلنسان ، جراجع محمود شرٌف بسٌونً ،  ال 

 .220حقوق اإلنسان والشعوب ، المرجع السابق ، ص 

4
 . 36، 35.محمد ولد أعل سالم، المرجع السابق، ص  222،  221راجع عمر سعد هللا ، حقوق اإلنسان والشعوب ، المرجع السابق ، ص   
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ٚيٝني نايتعاّ ذعط اْتٗاى خطرل ٫يتعاّ زٚيٞ شٟ أ١ُٖٝ جٖٛط١ٜ يًرؿاظ ع٢ً ايػًِ ٚا٭َٔ ايسأـ 

 ايعسٚإ.

ايؿعٛب يف يهُإ ذكٛم  اٱْػاْٞ، جٖٛط١ٜ ؿُا١ٜ ايؿدل يتعاّ زٚيٞ شٟ أ٫١ُٖٝ اْتٗاى خطرلب ـ 

 اغتعُاض١ٜ أٚ َٛاقًتٗا بايك٠ٛ . غٝطط٠طض ذعط ؾ  تكطٜط َكرلٖا نايتعاّ

اٱْػاْٞ، ؿُا١ٜ ايؿدل  ٫يتعاّ زٚيٞ شٟ أ١ُٖٝ جٖٛط١ٜٚٚاغ  ايٓطام اْتٗاى خطرل  جـ ـ 

 .اؾُاع١ٝ ٚذعط ايؿكٌ ايعٓكطٟ اٱباز٠ ا٫غذلقام ٚذعط نايتعاَا  ذعط

ث ٜايبؿط١ٜ، نايتعاّ ذعط ايتًٛ اْتٗاى خطرل ٫يتعاّ زٚيٞ شٟ أ١ُٖٝ جٖٛط١ٜ ؿُا١ٜ ٚقٕٛ ايب١٦ٝزـ 

 اؾػِٝ يًحٛ أٚ ايبراض.

 . (١ زٚي١ٜٝؿهٌ جٓر)( ٫1 ٜهٕٛ جطمي١ طبكًا يًؿكط٠ )ً زٚيٝا َباح غرل ؾعٌ نٌ.9

ع٢ً  إٔ ايٓكٛم ايتحطمي١ٝ اييت ٜتهُٓٗا ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ تٓطبل اؾسٜط بايصنط

 ٚاييت تؿهٌ اْتٗانا نيا٭ؾعاٍ اييت ٜطتهبٗا ا٭ؾطاز بسٕٚ متٝٝع بني ايػًطا  ايعا١َ يف ايسٚي١ ٚا٭ؾطاز ايعازٜ

 .(1ؿكٛم اٱْػإ ٚايؿعٛب احمل١ُٝ زٚيًٝا)

املكًر١ اييت ؼُٝٗا: إٕ قٛاعس محا١ٜ ذكٛم اٱْػإ مت ٌ اؿس ا٭ز٢ْ يتًو اؿُا١ٜ ـ  طبٝع١ 3.3

ٚايكاغِ املؿذلى بني زٍٚ ايعامل ٚاييت تٗسف إىل محا١ٜ إْػا١ْٝ اٱْػإ ٚنطاَت٘ باعتباضٖا َكًر١ عا١َ 

طؽ َبسًأ غاًَٝا ٖٛ تِٗ اجملتُ  ايسٚيٞ نهٌ ، ؾكٛاعس اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملتُ ١ً يف ايتحطِٜ ٚايعكاب ته

( يصيو ؾٗٞ تؿطض ايتعاًَا 2اذذلاّ نطا١َ ايها٥ٔ ايبؿطٟ نك١ُٝ قا١ْْٝٛ َطًك١ يس٣ اؾُاع١ ايسٚي١ٝ)

٫ٚ ميهٔ  ،َٛنٛعًٝا ع٢ً اؾُٝ  زٕٚ اـهٛع ٭ٟ َػا١َٚ أٚ َٓاقؿ١، ؾٗٞ ٫ تكبٌ ا٫غت ٓا٤ أٚ ايتكٝٝس

 (3إ شيو ؾُٝا ًٜٞ:)ايترؿغ عًٝٗا ٫ٚ ؽه  ملبسأ املعا١ًَ بامل ٌ، ٚبٝ

يهُإ تًو ايكٛاعس ٚنُإ ؼكٝل محا١ٜ ذكٛم اٱْػإ  ـ  عسّ خهٛعٗا ي٬غت ٓا٤ أٚ ايتكٝس:2  

٫ٚغُٝا اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ، أْٗا ٫ ؼتٌُ أٟ اغت ٓا٤ ع٢ً ايػٛا٤ يف ظَٔ ايػًِ نُا يف ظَٔ ايٓعاعا  

                                                           
((

1
 . 36محمد ولد أعل سالم ، المرجع السابق ، ص   

مبحث ( نصت على هذا المبدأ العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان ، وفً مقدمتها اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ، راجع ال2)
السعماوٌة وفعً مقعدمتها الشعرٌعة اإلسعالمٌة ،  األول من الفصل األول من هذا الباب من هذه االطروحة ، وهو مبدأ كفلته جمٌعع الشعرائع

فقعد أنععزل هللا سععبحانه وتعععالى نٌعات بٌنععات تتلععى حتععى قٌعام السععاعة منهععا قولععه تععالى  ح ولقععد كرمنععا بنععً ندم وحملنعاهم  فععً البععر والبحععر 
اآلٌعة توضعح بع ن  اإلنسعان  كعل ح من سورة اإلسراء ، فهعذه 70ورزقناهم من الطٌبات وفضلناهم على كثٌر ممن خلقنا تفضٌال ح اآلٌة ح

اإلنسان  مكرم منذ خلقه هللا وهذا التكرٌم مقدم على ساٌر المخلوقات لممٌزات مكمونعة فٌعه والتعً أودعهعا فٌعه خالقعه وملٌكعه ، فعال ٌحعق 
 ون وجه حق وفق األحكام والشرائع ألي مخلوق كان االنتقاص منها د

لقعانون العدولً ، رسعالة ماجسعتٌر ، كلٌعة  الحقعوق والعلعوم اإلدارٌعة  بعن عكنعون  ، جامععة ( راجع غربً عبد العرزاق ، جرٌمعة التععذٌب وا3)
 . 56ـــ  54، ص  2000الجزائر ، 
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ؾإْٗا ٫ تػتطٝ  ايتصضع بهطٚضا  ذؿغ املػًر١ ، ؾرت٢ عٓسَا تهٕٛ ايسٚي١ نر١ٝ انططابا  زاخ١ًٝ، 

( َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًركٛم املس١ْٝ 9ايٓعاّ ايعاّ يتعًٝل تًو ايهُاْا  ، ٖٚصا َا تٓل ع١ًٝ املاز٠ )

ؿكٛم  ١( َٔ ا٫تؿاق١ٝ ا٭َطٜه17ٝ( َٔ ا٫تؿاق١ٝ ا٭ٚضٚب١ٝ ؿكٛم اٱْػإ، ٚ املاز٠ )25ٚايػٝاغ١، ٚاملاز٠ )

 ؿهٌ ْٛا٠ ٫ ميهٔ املػاؽ بٗا.اٱْػإ ؾٗصٙ ايهُاْا  ت

َٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ ٜٗسؾإ يف ْٗا١ٜ ا٭َط،  إناؾ١ً إىل إٔ ن٬ً

ٚإٕ اختًؿ  ؾطٚط تطبٝكُٗا إىل إٔ ىٍٛ ا٭ؾطاز ايصٜٔ تؿًُِٗ ٖصٙ اؿُا١ٜ، ذكٛقًا ؾطز١ٜ ميهٔ ؾطنٗا 

 ذت٢ ع٢ً ايسٍٚ ايت٢ ٜتبعْٛٗا.

اٍ ايكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ بايصا  ، ؾإْ٘ ملا ناْ  اؿطب متٌٝ زا٥ًُا إىل اغتبعاز ايكإْٛ ؾإْ٘ يف يف ف

ٖصٙ اؿاي١ مت ايتأنٝس  َٔ قبٌ ايكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ  ٚبكؿ١ خاق١ ، ع٢ً محا١ٜ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ 

( املؿذلن١ بني اتؿاقٝا  7ملاز٠ )يٮؾطاز ، ؾٗصٙ اؿكٛم غرل قابً٘ يًتكطف ، ٚشيو َا ْك  عًٝ٘ قطاذ١ ا

اييت تهُٓٗا  ّ بكٛشلا: )٫ هٛظ يف أٟ ذاٍ ايتٓاظٍ جع٥ًٝا أٚ نًًٝا، ع٢ً اؿكٛم2191جٓٝـ ا٭ضبع١ يعاّ 

ٖصا بايٓػب١ يٮؾطاز، أَا ؾُٝا ىل ايسٍٚ، ؾإْٗا ٚ إٕ نإ شلا اؿل مبٛجب ا٫تؿاقٝا   شلِ ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ(

خاق١، يػس اي ػطا  املٛجٛز٠ يف أذهاّ اتؿاقٝا  جٓٝـ ، ؾإٕ ٖصٙ ايسٍٚ ا٭ططاف ٫  ا٭ضب  يف إبطاّ اتؿاقٝا 

ميهٔ شلا ، يف أٟ ذاٍ َٔ ا٭ذٛاٍ، إبطاّ اتؿاقٝا  َٔ ؾأْٗا عطق١ً أٚ تكًٝل ايهُاْا  املعذلف بٗا 

 يٮؾدام احملُٝني َٚٓٗا َٓ  ايتعصٜب.

(، مبٛجب Erga Omnes َٛاج١ٗ اؾُاع١ ايسٚي١ٝ )ؾا٭َط ٜتعًل ٖٓا بايتعاّ اْؿطازٟ يؿا٥س٠ اٱْػإ يف

ّ، ؾإْ٘ يٝؼ َٔ ق٬ذٝا  ايسٚي١ إٔ تكطض َٓح أٚ 2191( املؿذلن١ بني اتؿاقٝا  جٓٝـ ا٭ضبع١ يعاّ 3املاز٠)

 َٓ  أٟ ؾدل َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ذكٛق٘ ا٭غاغ١ٝ نإْػإ.

يف ايػ١َ٬ اؾػس١ٜ ٚايعك١ًٝ أٚ اؿل يف  ؾع٢ً غطاض اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ اييت تطبط ٚجٛزًا ٚعسًَا ب٘، ؾإٕ اؿل

إٔ ٫ ىه  ايؿدل يًتعصٜب، أٚ ايتُٝٝع أٚ اٱباز٠ ... إخل وع٢ مبٛجب أذهاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ اييت تع٢ٓ 

 (. 1عُا١ٜ ذكٛم اٱْػإ مبا ٜعطف باؿُا١ٜ املهاعؿ١، أٟ محا١ٜ َطًك١ يف ايػًِ نُا ٖٛ يف اؿطب)

(: ايترؿغ غرل ٚاضز بايٓػب١ يًركٛم ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ ، غٛا٤ يف 2ًٝٗا)عسّ قابًٝتٗا يًترؿغ ع – 1

قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ أٚ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ، ؾٗصا املبسأ ايصٟ ٜؿهٌ ذحط ايعا١ٜٚ 

إبطاّ املعاٖسا ،  يف ايع٬قا  ايسٚي١ٝ ايه٬غٝه١ٝ َكٝس ٖٚٛ َا ٜؿهٌ بايتايٞ تكٝٝسًا قطوًا يػٝاز٠ ايسٍٚ يف

                                                           
ة ( راجع حسن سعد سند، الحماٌة الدولٌة لحق اإلنسان فً السالمة الجسدٌة ) مقارنة بها فً ظل أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ومدى هذه الحما1ٌ)

 .145، ص 2004، 2دكتوراه دارا لنهضة العربٌة، القاهرة ، طفً مصر( ،رسالة 

 . 99ــ  96، ص 2، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،2000هـ ، 1420( راجع أحمد أبو الوفاء ، الحماٌة الدولٌة  لحقوق اإلنسان ، ط2)
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٭ْ٘ َٔ غرل املعكٍٛ إٔ ٜػُح بتطبٝل املباز٨ ايه٬غٝه١ٝ يف ايع٬قا  ايسٚي١ٝ يف فاٍ ذكٛم اٱْػإ، 

ؾا٫تؿاقٝا  اييت تع٢ٓ بٗصا اجملاٍ يٝػ  نػرلٖا َٔ ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ، ٚشيو ْعطًا ملٛنٛعٗا، نُا أؾاض  

ّ ذٍٛ ١ُ2152 ايعسٍ ايسٚي١ٝ يف ضأٜٗا ا٫غتؿاضٟ عاّ( ٚأنس  عًٝ٘ قه1إيٝ٘ َععِ تًو ا٫تؿاقٝا )

(، ٖٚٛ ايصٟ أخص  ب٘ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ 2ايترؿغ ع٢ً اتؿاق١ٝ َٓ  جطمي١ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ ٚايعكاب عًٝٗا)

ٚغٝهٕٛ  (٫ هٛظ إبسا٤ أ١ٜ ؼؿعا  ع٢ً ٖصا ايٓعاّ ا٭غاغٞ )َٓ٘ ع٢ً أْ٘ (210)ْك  املاز٠  ايسٚي١ٝ ذٝث

 ط٣ عٓس ٖصٙ ايٓكط١ أثٓا٤ اؿسٜث عٔ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ؾٓطج٧ اؿسٜث إىل ٖٓاى.يٓا ٚقؿ١ أخ

ع٢ً إٔ تطبٝل أذهاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ  ايسٚيٞ ايؿك٘عًُا٤ هُ   :(3عسّ قابًٝتٗا ملبسأ املعا١ًَ بامل ٌ) – 3

إىل َٛقـ احمله١ُ املتعًك١ عُا١ٜ اٱْػإ ٫ ميهٔ إٔ ؽه  ملبسأ املعا١ًَ بامل ٌ، ٚهسض اٱؾاض٠ ٖٓا 

ؿكٛم اٱْػإ اييت تط٣ أْ٘ نكاعس٠ عا١َ، ؾإٕ املعاٖسا  اؿاي١ٝ املتعًك١ عكٛم اٱْػإ ٫غُٝا  ١ا٭َطٜهٝ

ا٫تؿاق١ٝ ا٭َطٜه١ٝ، يٝػ  مبعاٖسا  تكًٝس١ٜ َتعسز٠ ا٭ططاف ٜتِ إبطاَٗا َٔ أجٌ تبازٍ ذكٛم ع٢ً أغاؽ 

 يًسٍٚ املتعاقس٠ . املعا١ًَ بامل ٌ، ٚشيو يًؿا٥س٠ املتبازي١ 

ٚتصٖب ؾ١ٓ ا٭َِ املترس٠ املع١ٝٓ عكٛم اٱْػإ يف ا٫ػاٙ ْؿػ٘ بكٛشلا إٕ املٛاثٝل املتعًك١ عكٛم اٱْػإ 

٫ تؿهٌ ؾبه١ يتبازٍ ا٫يتعاَا  بني ايسٍٚ، بٌ تٗسف إىل ا٫عذلاف باؿكٛم يٮؾطاز ٚ بايتايٞ ؾإْ٘ ٫ ٜطبل 

ايسٍٚ.. ع٢ً أْ٘ ٜٓبػٞ اٱؾاض٠ إىل إٔ اغتبعاز َبسأ املعا١ًَ بامل ٌ يف فاٍ  بامل ٌ بني ١عًٝٗا َبسا املعاًَ

اتؿاقٝا  ذكٛم اٱْػإ ٫ ٜتِ ايعٌُ ب٘ بكؿ١ َطًك١، بٌ إْ٘ ٜكتكط ع٢ً اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ أَا بايٓػب١ 

ُاضغ١ يًركٛم ا٭خط٣، ؾُا َٔ ؾ٤ٞ ميٓ  زٚي١ َا َٔ إٔ ػعٌ َٛاطين زٚي١ أخط٣ ٜػتؿٝسٕٚ َٔ ظطٚف مل

ذكٛم اٱْػإ، تهٕٛ أؾهٌ َٔ ايعطٚف املطبك١ عًَُٛا، ٚشيو مبٛجب َبسأ املعا١ًَ بامل ٌ، ٚتطبل ٖصٙ 

                                                           
من اتفاقٌعة القضعاء علعى كعل أشعكال التمٌٌعز ضعد التمٌٌعز  28/2من االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة العمال المهاجرٌن ، والمادة   91( راجع المادة 1)

مععن االتفاقٌععة التكمٌلٌععة   9مععن االتفاقٌععات الدولٌععة الخاصععة بالقضععاء علععى  أشععكال التمٌٌععز العنصععري ، المععادة  20العنصععري ، والمععادة 
 1الدولٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان ، جعـلرق ، موسوعة االتفاقٌات واألنظمة والممارسات المشابهة ل بخصوص إلغاء الرق وتجارة الرقٌق

 وما بعدها . 379، المرجع السابق ، ص

 . 55( أنظر  غربً عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص 2)

اقععة ٌقصعد بالمعاملعة بالمثععل مجموععة  القواععد الدولٌععة غٌعر الملزمعة كالحصععانة وتبعادل العالقعات الدبلوماسععٌة ، إال أنعه ٌحعتم القٌععام بهعا اللٌ 3))

لعة اآلداب واإلرادة الحسنة وحسن النٌة والكٌاسة ، وقد تعنً االنتقام فً حالة استخدام القوة المسلحة للرد علعى اعتعداء بسعٌط معن قبعل الدوو

 نونالبادئة وٌعتبر هذا عمالً مخالفاً لقواعد القانون الدولً  لمزٌعد معن التفصعٌل ععن هعذه القواععد راجعع أحمعد ابعو الوفعاء ، الوسعٌط فعً القعا

 .734ــ  732،  69،  68الدولً العام ، مرجع سابق، ص 
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امل٬ذع١ أٜهًا ع٢ً ا٫عذلاف باختكام ؾ١ٓ ا٭َِ املترس٠ ملٓاٖه١ ايتعصٜب ؾُٝا ىل تطبٝل أذهاّ 

                  (.                 1ّ ملٓاٖه١ ايتعصٜب )2119( َٔ اتؿاق١ٝ 11املاز٠)

ٚعٛز٠ً ع٢ً َا بسأْا ب٘ ؾإٕ قٛاعس اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ؿكٛم اٱْػإ ــ ا٫تؿاق١ٝ أٚ ايعطؾ١ٝ ــ تتُت  مبها١ْ 

غا١َٝ نُٔ ايٓعاّ ايكاعسٟ ايسٚيٞ، نٝـ ٫ ٖٚٞ ؼُٞ إْػا١ْٝ اٱْػإ َٔ أٟ اعتسا٤ غاؾط ٜٗسز 

ز٢ْ ٚايكاغِ املؿذلى ٚاييت ذعٝ  بإمجاع اجملتُ  نٝاْٗا، ْاٖٝو ع٢ً إٔ ٖصٙ ايكٛاعس أنر  اؿس ا٭

ايسٚيٞ، بٌ غاضع  َععِ ايسٍٚ إىل املكازق١ ع٢ً ا٫تؿاقٝا  املع١ٝٓ بتًو ايكٛاعس، ٖٚٛ َا جعٌ غايب١ٝ 

ايؿكٗا٤ ٜكٛيٕٛ بأٚي١ٜٛ قٛاعس محا١ٜ ذكٛم اٱْػإ بايتطبٝل ٚزلٖٛا ع٢ً ايكٛاْني ايساخ١ًٝ ٚغٝتهح 

 ايتايٞ.نٌ ٖصا َٔ خ٬ٍ ايبٓس 

ٚاٱع٬ْا  ايسٚي١ٝ  ا٫تؿاقٝا   تعسز :يكسذكٛم اٱْػإُا١ٜ كٛاعس املتعًك١ عاي إيعا١َٝ ـ َس3٣

ٚ ايصٟ ٜعس نُاًْا يف ذس شات٘ ــ إش  ٚاٱق١ًُٝٝ املتعًك١ عكٛم اٱْػإ ذت٢ غس  ذكٛم اٱْػإ ؾأًْا عاملًٝا

ْتكٌ ا٫ٖتُاّ بٗا َٔ َٝسإ املباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ ثِ ا(، 2) اْ٘ مي ٌ ايػكـ ايكاْْٛٞ ــ ؿُا١ٜ ذكٛم اٱْػإ

ايػٝاغ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ إىل َٝسإ املُاضغ١ ايٛاقع١ٝ َٔ جاْب ا٭ؾطاز ٚ ١ٚايٓعطٜا  ايؿًػؿ١ٝ ٚا٫ٜسيٛجٝ

 .(3ٚاؾُاعا  ايبؿط١ٜ )

اثٝل ضغِ شيو ؾكس ثاض اـ٬ف ذٍٛ َس٣ أ١ُٖٝ ايكٛاعس املتعًك١ عكٛم اٱْػإ ايٛاضز٠ يف تًو املٛ

َٔ أِٖ خكا٥ك٘ أْ٘  ٜهٕٛٚاٱع٬ْا ، ا٭َط ايصٟ ٜ رل بسٚضٙ ايتػا٩ٍ عٔ َس٣ ٚجٛز قإْٛ ؿكٛم اٱْػإ 

ٚايػ٪اٍ بعباض٠ أخط٣ ٌٖ ايٓكٛم ؟ ٜتهُٔ قٛاعس ًَع١َ يًحُٝ  ٚجعا٤ا  ٜٛقعٗا عٓس كايؿ١ أذهاَ٘ 

 ٍ ٚشلا ق١ُٝ قا١ْْٝٛ؟اييت تتهُٓٗا ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ عكٛم اٱْػإ ًَع١َ يًسٚ

 :(4)يٲجاب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ميهٔ بًٛض٠ اـ٬ف ايؿكٗٞ ذٍٛ ٖصٙ املػأي١ يف اػاٖني 

، ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ: ٜ٪نس أقراب٘ انتػاب ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ قؿيت ايكإْٛ ٚايعامل١ٝ          

 ٜٚػتٓس أْكاض ٖصا ا٫ػاٙ ع٢ً اؿحخ اٯت١ٝ:  

                                                           
 (غربً عبد الرزاق ، جرٌمة التعذٌب والقانون الدولً ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة  الحقوق والعلوم اإلدارٌة  بعن عكنعون  ، جامععة الجزائعر ،1)

 . 56،ص 2000

((
2
 وما بعدها .  77راجع خٌري الكباش ، المرجع السابق ، ص  

((
3
ـ  24، ص  2004ن المحمدي بوادي ، حقوق اإلنسان  بٌن مطرقة اإلرهاب وسندان الغرب ،  دار الفكعر الجعامعً ، اإلسعكندرٌة،  حسنٌ 

25  . 

(
4

وما بعدها ـ نقعالً  25، ص 1993، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،  1( عمر سعد هللا ،مدخل فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان ط

ٌن  حقععوق اإلنسععان  والسععلطة الداخلٌععة ، منشععور فععً كتععاب حقععوق اإلنسععان ، تعع لٌف عععدد مععن األسععاتذة ب شععراف ، تومععاك عععن لععوٌك هنكعع

 .  31م ,ص1977برجنتال ، وترجمة جورج عزٌز ، مكتبة غرٌب ، القاهرة ، 
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ع محا١ٜ ذكٛم اٱْػإ، ؾأٟ خطم يكٛاعس اؿُا١ٜ ٜععٚايصٟ َٔ ؾأْ٘ ت صٙ ا٫تؿاقٝا قبٍٛ ايسٍٚ شل 

 ايٛاضز٠ يف تًو ا٫تؿاقٝا  ؾأْ٘ ؾإٔ أٟ ايتعاّ قاْْٛٞ زٚيٞ.

يب ايٓعاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايصٟ تعتدل ذكٛم اٱْػإ جع٤ َٓ٘  ٜعسٚجٛب ايٛؾا٤ بايتعٗسا  ايسٚي١ٝ  

 تعٗسا  ايسٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ اتؿاقٝا  ذكٛم اٱْػإ. مما ٜكتهٞ ا٫َتٓاع عٔ خطم اي

( 1)إٕ ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ًَع١َ يًسٍٚ اييت قبًتٗا عٔ ططٜل ايتكسٜل أٚ ا٫ْهُاّ 

أْٗا تؿهٌ  أٚ غرل شيو أَا بايٓػب١ يًسٍٚ اييت مل تٓهِ إىل تًو ا٫تؿاقٝا  ؾإْٗا ًَع١َ مبهُْٛٗا باعتباض

 ُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايعطؾ١ٝ. بايٓػب١ شلِ ف

 ا٫تؿاقٝا تكسٜل ايسٍٚ ٚقبٛشلا ملٝ ام ا٭َِ املترس٠، ٜٓػرب ٖصا ايكبٍٛ ٚايتكسٜل ع٢ً بك١ٝ  

 ٖسا  َٚٓٗا اتؿاقٝا  ذكٛم اٱْػإ، ٚأٟ خطم شلا ٜعـس خطقًا يًُٝ ام. اعٚامل

١ ايتابع١ يًعٗس ايسٚيٞ ٚجٛز آي١ٝ تهُٔ خطم ٖصٙ ا٫تؿاقٝا  َٔ قبٌ ايسٍٚ أٚ ا٭ؾطاز َ ٌ ايًحٓ 

اـاق١ عكٛم اٱْػإ املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚنصيو ؾ١ٓ اٱؾطاف ع٢ً تٓؿٝص ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ يًكها٤ 

خام ٱْؿاش  ٟٕ ٜعدلإ عٔ ٚجٛز ْعاّ تٓؿٝصٟ جدلإ ايُٓٛشجاع٢ً مجٝ  أؾهاٍ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ، ؾٗص

 ذكٛم اٱْػإ  ٚاٱؾطاف عًٝٗا. 

ٜٚػتٓس  ،ْٞ: ٜط٣ أْكاض ٖصا ا٫ػاٙ عسّ إيعا١َٝ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإا٫ػاٙ اي ا     

 أْكاض ٖصا ا٫ػاٙ ع٢ً اؿحخ اٯت١ٝ: 

 ،ٜسخٌ يف ْطام ا٫ختكام ايساخًٞ يًسٍٚ ًاٚشيو ٭ْٗا تعاجل َٛنٛع ،أْٗا يٝػ  ٚاجب١ ايٓؿاش

( َٔ َٝ ام ا٭َِ املترس٠  ٚاييت تؿرل إىل 17يؿكط٠ )اغتٓازًا إىل ْل ا ٚن رل َٔ ايسٍٚ َٔ ؼتخ بٗصا املدلض

ايساخ١ًٝ اييت تهٕٛ َٔ قُِٝ ايػًطإ  ٕأْ٘ " يٝؼ يف ٖصا املٝ ام َا ٜػٛؽ يٮَِ املترس٠ إٔ تتسخٌ يف ايؿ٪ٚ

 (.2) ايساخًٞ يسٚي١ َا ...إخل "

                                                           
 ٌقصد باالنضمام : 1))

ة ، وغالباً ما ٌحصل   بالنسبة للدول  التً تلتحق بالمعاهدة بعد إبرامها التصدٌق القانونً الذي ٌصدر عن دولة لم تكن طرفاً فً المعاهد        
 . وكذلك الش ن بالنسبة للقبول والموافقة ، وال ٌكون االنضمام إال فً المعاهدات المفتوحة . راجع  كالً من : 

 . 15، ص27/7/2002ر نشر ، ـ محمد النباوي ، نظام المحكمة الجنائٌة الدولٌة إشكالٌة المصادقة والتطبٌق ، بدون دا

 . 75،  74ــ  جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولً العام ، المرجع السابق ، ص 

((
2

 .111، ص2005راجع عبدالقادر صابر ، القضاء الجنائً الدولً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة، 
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نصيو ؾإٕ قٛاعس ذكٛم اٱْػإ غرل ًَع١َ بٛج٘ عاّ يٮططاف املكازق١ عًٝٗا ٭ٕ ايسٍٚ تػتطٝ  إٔ 

 غرل املكازق١ عًٝٗا.  فيٮططاؼُٞ َباؾط٠ ذكٛم نٌ ا٭ؾطاز يف نٌ َهإ ٖٚٞ نصيو يٝػ  ًَع١َ 

 ( .٫1 ٜٛجس شلا أٟ نُاْا  تٓؿٝص أٚأٟ ع٬د عٓس خطقٗا)

ُٜعس ؾكط تكسٜل ايسٍٚ ع٢ً َٝ ام ا٭ َِ املترس٠ ٚٚجٛز ق١ً بٝٓ٘ ٚبني ا٫تؿاقٝا  اـاق١ عكٛم اٱْػإ 

، ٚيٝؼ َباز٨ قا١ْْٝٛ  عًٝا ؾكط يًتعإٚ بني ايسٍٚ ٚبعباض٠ أٚنح ؾإٕ َاجا٤ يف املٝ ام تعبرل مل ٌ عاًَا َطًبًا

ذهِ ًٜعّ بتٓؿٝصٙ  تعذلف بٗا ايسٍٚ ا٭عها٤ يف َٓع١ُ ا٭َِ املترس٠ ٚتطبكٗا ، بسيٌٝ أْ٘ ٫ ٜتهُٔ أٟ

 يكاحل ايؿطز. 

أقراب ا٫ػاٙ ايطاؾض يًك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يكٛاعس ذكٛم اٱْػإ ٚعسّ  شٖب إيَٝ٘ا  يهٔ ٜبسٚ يٞ بإٔ

ٚزيٌٝ شيو  ٗا ايعَٔ ٚإٔ ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭قٛب،ًٝ، بأْٗا ؾهط٠ تكًٝس١ٜ عؿا ع بأٟ ق١ُٝ قا١ْْٝٛا٫عذلاف 

ٖٚصا  ،املٛقـ ايػا٥س يس٣ ايكها٤ ايسٚيٞ   ٝا  ذكٛم اٱْػإ، ٖٚٛتكسٜل أغًب ايسٍٚ ع٢ً َععِ اتؿاق

َصٖب َععِ ايؿكٗا٤، نُـا إٔ ٖـصا ايطأٟ ت٪نسٙ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ املتعاضف عًٝٗا يف مجٝ  ا٭ْع١ُ 

                                                           
((

1
بععالمعنى المتفععق علٌعه فععً القععانون الععداخلً بحجعة عععدم وجععود الجععزاء  لعذلك ذهععب الععبع  بعع ن قواععد القععانون الععدولً لٌسععت قواععد قانونٌععة 

المترتب على مخالفة هذه القواعد والذي ٌعتبر ركناً أساسٌاً من أركان القاعدة القانونٌة. إضافة إلى عدم وجود المشرع الذي ٌصعدر عنعه 
ن هعذا العرأي وجٌعه معن الناحٌعة إل بعع  الفقهعاء ، وذلعك بعالقول القاعدة القانونٌة والمحكمة التً تطبقها. وقد قوبل هذا النقد بالرد من قب

 الشكلٌة دون الموضوعٌة إذ أن القاعدة القانونٌة تععرف ب نهعا ) القاععدة التعً ٌلعزم مراعاتهعا ألنهعا تهعدف إلعى كفالعة النظعام االجتمعاعً (
 ووفق هذا التعرٌف ف ن القاعدة القانونٌة : 

 ًسواء كان وطنٌاً أو دولٌاً.  تهدف إلى كفالة النظام االجتماع 

  .أنها موجهة إلى أشخاص القانون بصفاتهم ال بذواتهم ح أفراداً أو دوالً ح 

  .أنها تتمتع بصفة اإللزام 

وهعذه العناصعر تعتبعر مكونعات القاععدة القانونٌععة سعواء كانعت قاععدة قانونٌعة داخلٌعة أو دولٌععة. والمالحعظ أن الجعزاء لعٌك عنصعراً معن عناصععر 

ة القانونٌعة ألنعه شعرط فعالٌععة ولعٌك شعرط تكعوٌن وإنمععا ٌع تً تبععا ،  فهعو ضععمان فعالٌعة ولعٌك ركنعاً حتمٌععاً فعً تكوٌنهعا . لمزٌعد مععن القاععد

وما بعدها ، إبراهٌم أحمد  55التفصٌل انظر أحمد محمد رفعت ، القانون الدولً العام ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، بدون تارٌخ ، ص 

، لعععدد مجموعععة مععن  3ة علععى فعالٌععة تطبٌععق قواعععد القععانون الععدولً اإلنسععانً ، القععانون الععدولً اإلنسععانً نفععاق وتحععدٌات ،جععـخلٌفععة ، نظععر

 . وكذلك راجع 57، ص 2005، 1األساتذة من كلٌة الحقوق  فً جامعة بٌروت العربٌة  ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت، ط

D.W.)Greg(, International law, Butterworth, London, 1976, p6. 

أشار إلٌه عو  حسن النور ، حقوق اإلنسان  فً المجال الجنعائً  فعً ضعوء الفقعه اإلسعالمً والقعانون السعودانً والمواثٌعق الدولٌعة دراسعة   

 .425،ص1999،  1مقارنه، رسالة دكتوراه ، مكتبة روائع مجدالوي، ط
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ايكا١ْْٝٛ ٖٚٞ  ايعكس ؾطٜع١ املتعاقسٜٔ، ٚايعطف ايػا٥س َٓص ايكسّ ٚايصٟ ٜكط تًو ايكٛاعس ٫غُٝا اجملط١َ 

 ٮؾعاٍ املاغ١ عكٛم اٱْػإ.ي

 املطنع ايكاْْٛٞ ؿكٛم اٱْػإ بني ا٫يتعاَا  ايسٚي١ٝ ٚقُِٝ ايػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ:.9

إٕ ؼسٜس املطنع ايكاْْٛٞ ؿكٛم اٱْػإ، َٚا إشا ناْ  تك  نُٔ ا٫يتعاَا  ايسٚي١ٝ يًسٍٚ أّ أْٗا    

ايكاْْٛٞ املٛنٛعٞ عٔ َس٣ جٛاظ تسخٌ ا٭َِ  َٔ قُِٝ ايػًطا  ايساخًٞ يًسٍٚ، ٜبك٢ أغاؽ ايبرث

املترس٠ يف قهاٜا ذكٛم اٱْػإ ٚؾكًا يًؿكط٠ ايػابع١ َٔ املاز٠ اي ا١ْٝ َٔ املٝ ام، بػض ايٓعط عٔ تطٛض 

ايب١٦ٝ ايػٝاغ١ٝ ايسٚي١ٝ ٚآثاضٖا ع٢ً املٓعٛض ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ شلصٙ املػأي١، ٚقس ضبط ايؿك٘ ايسٚيٞ بٗصا 

( أٟ املٝسإ Domaine  Reserveايػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ َٚسيٍٛ َا ٜػ٢ُ ؾكًٗا ) ايكسز بني َؿّٗٛ

 احملحٛظ يًسٍٚ ايصٟ ٫ هٛظ ايتعطض إيٝ٘.

 1.َعاٜرل ؼسٜس املٝسإ احملحٛظ يًسٍٚ: 2.  9

إٕ املعاٜرل اييت اعتُسٖا ايؿك٘ ٚا٫جتٗاز ايسٚيٝإ يترسٜس املٝسإ احملحٛظ يًسٍٚ يف مماضغ١ غًطاْٗا 

 يساخًٞ يٝػ  َعاٜرل جاَس٠، ٚميهٔ اٱؾاض٠ إىل َعٝاضٜٔ ض٥ٝػٝني َٚذلابطني ُٖا:ا

ا٫يتعاّ ايسٚيٞ: َٔ املتؿل عًٝ٘ بإٔ ايتعاّ ايسٍٚ مبٛجب َعاٖس٠ َتعسز٠ ا٭ططاف أٚ ثٓا١ٝ٥ ىطد 

ٓا يكإْٛ َٔ اتؿاق١ٝ ؾٝٝ 17املٛنٛعا  اييت أزضج  يف املعاٖس٠ َٔ املٝسإ احملحٛظ، ٚلس شيو يف املاز٠ 

٫ هٛظ ٭ٟ ططف إٔ ٜػتعٗط بأذهاّ قاْْٛ٘ ايساخًٞ يتدلٜط عسّ تٓؿٝصٙ )) املعاٖسا  اييت ْك  ع٢ً أْ٘ 

عطَّف يف املاز٠ ا٭ٚىل َٓ٘  2159، ٚنإ َعٗس ايكإْٛ ايسٚيٞ يف ٫ٖاٟ قس اعتُس قطاضًا عاّ (( َعاٖس٠ َا

١ عٓسَا ٫ تهٕٛ َطتبط١ بايكإْٛ ايسٚيٞ"، ٚجا٤ يف املاز٠ املٝسإ احملحٛظ بأْ٘ "ايؿعايٝا  اييت متاضغٗا ايسٚي

ٕ اتػاع ٖصا املٝسإ َطتبط بايكإْٛ ايسٚيٞ ٚبكبٍٛ تطٛضٙ ، ٚناْ  قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايسا١ُ٥ إْؿػٗا 

قس أؾاض  إىل املؿّٗٛ ايسٜٓاَٞ املتطٛض يًُٝسإ احملحٛظ ذكطًا يًػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ يف قطاضٖا اـام 

غِٝ اؾٓػ١ٝ يف تْٛؼ ٚاملػطب، ذٝث جا٤ ؾٝ٘ "إٔ َعطؾ١ َا إشا ناْ  بعض ايكهاٜا تسخٌ أٚ ٫ تسخٌ مبطا

يف املٝسإ أؿكطٟ يًسٚي١ َػأي١ ْػب١ٝ ٚتتعًل بتطٛض ايع٬قا  ايسٚي١ٝ"، ٫ٚ ؾو يف إٔ ايع٬قا  ايسٚي١ٝ يف 

١ ع٢ً قعٝس َٓعٛض اجملتُ  ايسٚيٞ املطذ١ً ايطا١ٖٓ بعس اْتٗا٤ اؿطب ايباضز٠ قس َٗس  إىل تطٛضا  َُٗ

يًُٝسإ احملحٛظ يًسٍٚ، ذٝث ٜػٛز اٯٕ املٓعٛض ايػطبٞ ايصٟ ٜهٝل إىل أبعس اؿسٚز َٔ املٝسإ احملحٛظ 

يًسٍٚ ذت٢ يٛ ناْ  غرل َٓه١ُ ي٬تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ، ٬ٜٚذغ بأْ٘ ٜؿاض يف قطاضا  اؿُا١ٜ 

                                                           
1
 2001لحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسعان ، مركعز اإلمعارات للدارسعات والبحعوث اإلسعتراتٌجٌة ، باسٌل ٌوسف باسٌل ، سٌادة الدول فً ضوء ا 

 .112ــ110،ص
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ملترس٠ ٚاٱع٬ْا  ايكازض٠ عٔ ا٭َِ املترس٠ نْٛٗا َكسضًا ٫يتعاّ ايسٍٚ ايسٚي١ٝ إىل َٛاز َٝ ام ا٭َِ ا

 مبٛجب ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعطيف.

: إثط تٓاَٞ ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚتكسضٙ ايتعاَا  احلقوق األشاشية اليت ال جيوز املصاس بًا

ٔ ذكٛم اٱْػإ؛ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ اييت ايسٍٚ مبٛجب َٝ ام ا٭َِ املترس٠، َٝع ايؿك٘ ايسٚيٞ بني ْٛعني َ

٫ هٛظ املػاؽ بٗا يف مجٝ  ا٭ذٛاٍ ذت٢ يف أٚقا  اؿطب ٚذا٫  ايطٛاض٨ ، ٚاؿكٛم ا٭خط٣ ايٛاضز٠ يف 

( َا ٚضز يف املاز٠ اي اي ١ Jus Cogensايٛثا٥ل  ايسٚي١ٝ، ٚاعتُبط َٔ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ اييت تؿهٌ قٛاعس آَط٠ )

ٚاملاز٠ اي ا١ْٝ َٔ اتؿاق١ٝ َٓ  جطمي١ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ ٚاملعاقب١ عًٝٗا يعاّ  ،  2191عاّ َٔ اتؿاقٝا  جٓٝـ ي

ٚتؿٌُ: اؿل يف اؿٝا٠،  2199ٚاملاز٠ ايطابع١ َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًركٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يعاّ  2191

ع٢ً ايعٓكط أٚ ايسٜٔ أٚ  ٚاٱعساَا  زٕٚ قان١ُ، ٚايتعصٜب، ٚا٫غذلقام، ٚإباز٠ اؾٓؼ، ٚايتُٝٝع املبين

املعتكس، ٖٚصٙ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ ٚاملُاضغا  اييت تٓتٗهٗا يٝػ  جاَس٠ ٚإمنا تتطٛض بتطٛض ايع٬قا  ايسٚي١ٝ 

 21يف  97/233ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ، ٚع٢ً غبٌٝ امل اٍ ؾكس ٚضز يف زٜباج١ إع٬ٕ ا٭َِ املترس٠ 

إٔ مماضغ١ ا٫ختؿا٤ أيكػطٟ ع٢ً مٛ َٓتعِ تعتدل جطمي١ نس ذٍٛ ا٫ختؿا٤ أيكػطٟ،  2111زٜػُدل 

اٱْػا١ْٝ، ٚتعتدل اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ املؿاض إيٝٗا َٔ ا٫يتعاَا  ايسٚي١ٝ اـاضج١ عٔ ايػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ 

ذت٢ يٛ ناْ  ايسٚي١ غرل َٓه١ُ إىل ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني ؿكٛم اٱْػإ أٚ اتؿاق١ٝ َٓ  جطمي١ اٱباز٠ 

١ٝ ٚاملعاقب١ عًٝٗا، ٭ٕ ايتعاّ ايسٍٚ بٗصٙ اؿكٛم ْاب  َٔ املكازض ايعطؾ١ٝ يًكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اؾُاع

 اٱْػإ اييت تعاٜس  أُٖٝتٗا.

 :وإخراجًا مو امليداى احملجوز قضاء حمكنة العدل الدولية حول احلقوق األشاشية. 1. 9

ايصٟ ٜعتدل ذكٛم اٱْػإ ا٭غاغ١ٝ اييت  أتٝر  عس٠ َٓاغبا  حمله١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ يتعُٝل ا٫ػاٙ

٫ هٛظ املػاؽ بٗا يف مجٝ  ا٭ذٛاٍ َٔ ايكٛاعس اٯَط٠، ٖٚٞ ؽطد عٔ املٝسإ احملحٛظ يًسٍٚ، أٟ عٔ 

 1ايػًطإ ايٛطين ، ْٚؿرل بٗصا ايكسز إىل مناشد َٔ ا٫جتٗاز ايكها٥ٞ ايسٚيٞ ٖٚٞ:

ذٍٛ ايترؿعا  املٓكب١ ع٢ً ّ 2152آٜاض/َاٜٛ 21 ايطأٟ ا٫غتؿاضٟ حمله١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايكازض يف

، ذٝث جا٤ ؾٝ٘: "إٔ اؿؿاظ ع٢ً ا٭ٖساف 2191ّاتؿاق١ٝ َٓ  جطمي١ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ ٚاملعاقب١ عًٝٗا يعاّ 

ايػا١َٝ ي٬تؿاق١ٝ اييت أْؿ٦  َٔ أجًٗا ٫ ٜؿذلط ؾٝ٘ ؼكل َكًر١ خاق١ يًسٍٚ املٛقع١ عًٝٗا"، ٚأناؾ  

ا٫يتعاَا  تٓب  ع٢ً غبٌٝ امل اٍ َٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط يف ػطِٜ أؾعاٍ ايعسٚإ ٚإباز٠ احمله١ُ بإٔ ٖصٙ 

ٚنصيو َٔ املباز٨ ٚايكٛاعس املتعًك١ باؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يًؿدل اٱْػاْٞ، مبا ؾٝٗا  ،اؾٓؼ ايبؿطٟ

                                                           
1
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إْٛ ايسٚيٞ عا١َ اؿُا١ٜ نس مماضغ١ ا٫غذلقام ٚايتُٝٝع ايعٓكطٟ، ٚإٕ بعض ذكٛم اؿُا١ٜ تًتكل بايك

 ٚا٭خط٣ َهطغ١ يف ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ غٛا٤ ناْ  عامل١ٝ أٚ ؾب٘ عامل١ٝ.

( ايصٟ Barcelona Tractationذٍٛ زع٣ٛ )ّ 2170ؾدلاٜط  5قطاض قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايكازض يف 

س٠ اٯَط٠ أٚنر  ؾٝ٘ إٔ بعض ا٫يتعاَا  يف ذكٛم اٱْػإ شا  طاب  ؾاٌَ أٚ عاملٞ ًَعّ ٜٚٓب ل عٔ ايكاع

ٕ متٝٝعًا جٖٛطًٜا هب إٔ ٜتِ بني ايتعاَا  ايسٍٚ ػاٙ إاييت تتحاٚظ ا٫ختكام ايٛطين، ٚجا٤ يف ٖصا ايكطاض "

اجملتُ  ايسٚيٞ بأنًُ٘، ٚا٫يتعاَا  ػاٙ زٚي١ أخط٣ يف إطاض اؿُا١ٜ ايسبًَٛاغ١ٝ، ٚا٫يتعاَا  ا٭ٚىل 

ٛنٛع ايبرث، ذٝث هٛظ ؾُٝ  ايسٍٚ إٔ تعتدل بإٔ شلا بطبٝعتٗا تِٗ مجٝ  ايسٍٚ ْعطًا ٭١ُٖٝ اؿكٛم َ

ٕ ٖصٙ ا٫يتعاَا  تعتدل مبٛاج١ٗ ايهاؾ١  ٚتٓب ل ع٢ً غبٌٝ امل اٍ يف أَكًر١ قا١ْْٝٛ ؿُا١ٜ ٖصٙ اؿكٛم، ٚ

ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط يٝؼ َٔ اعتباض أؾعاٍ ايعسٚإ ٚإباز٠ اؾٓؼ ايبؿطٟ خاضج١ عٔ ايكإْٛ ؾرػب، 

 اض تًو ا٫يتعاَا  َباز٨ ٚقٛاعس َتعًك١ باؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يًؿدل اٱْػاْٞ.ٚيهٔ َٔ اعتب

ذٍٛ املٛظؿني ايسبًَٛاغٝني ي٫ًٜٛا   2110ّآٜاض/َاٜٛ 19قطاض قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ ايكازض يف 

١ املترس٠ ا٭َطٜه١ٝ يف طٗطإ، ذٝث قاي  "إٕ ػطٜس اٱْػإ تعػؿًا َٔ ذطٜت٘ ٚٚنع٘ يف ظطٚف َ٪مل١ ٚمماضغ

اٱنطاٙ اؾػسٟ عًٝ٘ ٜعتدل َتٓاؾًٝا بكٛض٠ ٚانر١ َ  َباز٨ َٝ ام ا٭َِ املترس٠ ٚاؿكٛم ا٭غاغ١ٝ 

 املع١ًٓ يف إع٬ٕ ذكٛم اٱْػإ".

مما تكسّ ٜتهح إٔ قها٤ قه١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ قس تطغذ ع٢ً اعتباض اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ مجٝعٗا اييت 

ٔ املٝسإ احملحٛظ يًػًطإ ايٛطين ٚتعتدل َٔ َتعًكا  ايٓعاّ ٫ هٛظ املػاؽ بٗا َٔ اؿكٛم اييت ؽطد ع

 .ايعاّ ايسٚيٞ أٚ ايكٛاعس اٯَط٠

 :حقوق اإلنصاى اخلاضعة للصلطاى الداخلي للدول. 3. 9

أٚضزْا أع٬ٙ عطنًا َه ؿًا يًركٛم ا٭غاغ١ٝ اييت ؽطد عٔ املٝسإ احملحٛظ أٚ ايػًطإ ايساخًٞ        

٭خط٣ ايٛاضز٠ يف ايكهٛى ايسٚي١ٝ ؾتسخٌ نُٔ ايػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ َٔ ذٝث املبسأ، يًسٍٚ، أَا اؿكٛم ا

ٚتبك٢ َتابع١ تطبٝكٗا خانع١ ٯيٝا  ضقس قهٛى ذكٛم اٱْػإ ايتعاٖس١ٜ اييت ٫ تٓطٟٛ ع٢ً املػاؽ 

ٍٚ ا٭خط٣ بايػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ، َٚٔ أِٖ اؿكٛم املدتًـ ع٢ً َٓٗخ تطبٝكٗا بني ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٚايس

ٖٛ اؿل يف املؿاضن١ يف اؿٝا٠ ايعا١َ ٚا٫ْتدابا  ٚاختٝاض ايٓعاّ ايػٝاغٞ اييت تسخٌ مجٝعٗا يف اؾاْب 

ايساخًٞ يًػٝاز٠، أٟ غٝاز٠ ايؿعب ٚمماضغت٘ ؿكٛق٘ يف اختٝاض ْعاَ٘ ايػٝاغٞ، نُا أْٗا تسخٌ يف مماضغ١ 

ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني ؿكٛم يف املاز٠ ا٭ٚىل َٔ ذل ايؿعٛب يتكطٜط َكرلٖا ع٢ً ايكعٝس ايٛطين نُا ٚضز 

ٚمبٛاظا٠ شيو ؾكس أزضد بٓسإ ذٍٛ ا٫ْتدابا  يف جسٍٚ أعُاٍ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املترس٠  ،اٱْػإ

"ظٜاز٠ ؾعاي١ٝ َبسأ إجطا٤ اْتدابا  زٚض١ٜ  :ٜعهػإ ٖصا اـ٬ف يف ٚجٗا  ايٓعط بني ايسٍٚ، ا٭ٍٚ بعٓٛإ

يًسٍٚ يف عًُٝاتٗا  ٛإ "اذذلاّ َبسأٟ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ ٚعسّ ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًْٝٚع١ٜٗ"، ٚاي اْٞ بعٓ



 

69 
 

 جامعة الناصرمجلة 

 

 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير

 

 تهفيذ االلتسامات باالتفاقية الدولية وتضنيهًا يف الواقع الفعلي الينين 
 

 ز. قــاحل ظٜـس قك١ًٝ                   
 

اؾُع١ٝ ايعا١َ تعتُس قطاضا  ذٍٛ ٖصٜٔ ايبٓسٜٔ يف نٌ غٓتني، ٚناْ  اؾُع١ٝ نُا إٔ  ا٫ْتداب١ٝ"

ذٝث اعتُس  ايكطاض  2111ّايعا١َ قس أزضج  ايبٓس ا٭ٍٚ يف جسٍٚ أعُاشلا َٓص ايسٚض٠ اي اي ١ ٚا٭ضبعني عاّ 

زٕٚ تكٜٛ  ّ 2111زٜػُدل  25يف  99/299زٕٚ تكٜٛ ، ثِ ت٬ٙ ايكطاض ّ 2111زٜػُدل  1يف  93/257

يف  95/250، ذٝث اعتُس ايكطاض 2110أٜهًا، ٚبسأ ا٫ْكػاّ بني ايسٍٚ ذٍٛ ٖصا املٛنٛع اعتباضًا َٔ عاّ 

أعها٤ عٔ ايتكٜٛ ، ثِ ظاي  املعاضن١  1أقٛا  ٚاَتٓاع  1قٛتًا نس  211بأن ط١ٜ ّ 2110زٜػُدل 21

؛ إش ناْ  تكسض ايكطاضا  ذٍٛ ٖصا ايبٓس بأن ط١ٜ نبرل٠ ٚاَتٓاع فُٛع١ َٔ ايسٍٚ 2111ّاعتباضًا َٔ عاّ 

 21يف  51/211، ٖٚٞ ْتٝح١ ايتكٜٛ  ع٢ً ايكطاض 2117ّزٚي١ عاّ  25ّٚ 2111زٚي١ عاّ  10ضاٚذ  بني 

 .2117ّ1زٜػُدل

"تععٜع زٚض ا٭َِ املترس٠ يف ظٜاز٠ ؾاع١ًٝ َبسأ  2115ٛإ ايبٓس قس أقبح َٓص عاّ اؾسٜط بايصنط إٔ عٓ 

إجطا٤ اْتدابا  زٚض١ٜ ْٚع١ٜٗ ٚتؿحٝ  ع١ًُٝ إقا١َ ايسميكطاط١ٝ"، ٚقس ضغذ ٖصا ايبٓس َٚا قسض ذٛي٘ َٔ 

ؾعب١ خاق١  قطاضا  آي١ٝ زٚي١ٝ ملطاقب١ ا٫ْتدابا  تتِ بٓا٤ ع٢ً طًب ايسٍٚ، ٚقس أذسث  ا٭َِ املترس٠

ملطاقب١  اغت٦ُاْايًُػاعس٠ ا٫ْتداب١ٝ تابع١ ٱزاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ با٭َا١ْ ايعا١َ، نُا أْؿأ  قٓسٚقًا 

 ا٫ْتدابا ، ٚقس ٚنع  ا٭َا١ْ ايعا١َ يٮَِ املترس٠ َباز٨ تٛج١ٝٗٝ ملطاقب١ ا٫ْتدابا .

١ بايٓػب١ إىل ايسٍٚ، ؾإٕ ايكٛاعس ٚإشا نإ َٛنٛع َطاقب١ ا٫ْتدابا  ذت٢ اٯٕ ٜتدص قٝػ١ اختٝاضٜ 

املٛاج١ٗ املٛذس٠ ي٬ْتدابا  غتػاعس ع٢ً خًل أجٛا٤ غٝاغ١ٝ تٓتعع املٛنٛعا  املتعًك١ عكٛم املؿاضن١ يف 

اؿٝا٠ ايعا١َ ٚاختٝاض ايٓعاّ ايػٝاغٞ َٔ خا١ْ ايػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ إىل َٛق  ا٫يتعاَا  ايسٚي١ٝ 

ني، ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو ا٫ْكػاّ اؿاقٌ بني ايسٍٚ ذٍٛ ايبٓس اي اْٞ اـانع١ يًرُا١ٜ ٚايطقس ايسٚيٝ

 ٚعسّ ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ يًسٍٚ يف عًُٝاتٗا ا٫ْتداب١ٝ. ،املتعًل باذذلاّ َبسأٟ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ

تتُت  ايسٍٚ مماضغ١   :انعكاشات احلناية الدولية حلقوق اإلنصاى على الصيادة القانونية للدول.9. 9

يػٝازتٗا، بػًط١ إقساض ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚتطبٝكٗا ع٢ً َٛاطٓٝٗا ٚا٭ؾطاز املكُٝني ع٢ً أضانٝٗا 

ٚاـانعني ي٫ٜٛتٗا، ٜٚعتدل إقساض ايكٛاْني َٔ قُِٝ ايػًطإ ايساخًٞ يًسٍٚ عٝث ٫ هٛظ يٮَِ 

إٔ تسٌٜٚ ذكٛم اٱْػإ ٚعسٖا  املترس٠ ايتسخٌ ؾٝ٘ مبٛجب ايؿكط٠ ايػابع١ َٔ املاز٠ اي ا١ْٝ َٔ املٝ ام، إ٫

َٔ ا٫يتعاَا  ايسٚي١ٝ مبٛجب َٝ ام ا٭َِ املترس٠ ٚقسٚض ايعسٜس َٔ ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ 

بكٝػ١ إع٬ْا  ٚاتؿاقٝا  زٚي١ٝ، قس ٚن  قٝٛزًا َٛنٛع١ٝ ع٢ً غٝاز٠ ايسٍٚ املطًك١ يف إقساض ايكٛاْني 

 تأثط  َععُٗا باٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ.ٚتطبٝكٗا بس٤ًا بايسغاترل ايٛط١ٝٓ اييت 
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ْٚؿرل بٗصا ايكسز إىل َا جا٤ يف ايؿكط٠ اي اي ١ َٔ زٜباج١ اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ، ذٝث ٚضز      

ؾٝٗا أْ٘: "ملا نإ َٔ ا٭غاغٞ إٔ تتُت  ذكٛم اٱْػإ عُا١ٜ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ إشا أضٜس يًبؿط أ٫ ٜهططٚا 

إىل إٔ ًٜٛشٚا بايتُطز ع٢ً ايطػٝإ ٚا٫نطٗاز"، مما ٜ٪نس نطٚض٠ تٛاؾل ايتؿطٜعا  ايٛط١ٝٓ َ  آخط ا٭َط 

املباز٨ اييت أعًٓ  يف اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ، نُا تهُٓ  اٱع٬ْا  ايكازض٠ عٔ ا٭َِ املترس٠ 

يتؿطٜع١ٝ اي٬ظ١َ يتطبٝل أذهاّ ٚاملتعًك١ ظٛاْب َع١ٓٝ َٔ ذكٛم اٱْػإ ايطًب َٔ ايسٍٚ اؽاش ايتسابرل ا

 اٱع٬ٕ.

ٚع٢ً قعٝس ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ، ؾكس ْك  مجٝ  ا٫تؿاقٝا  ع٢ً ايتعاّ ايسٍٚ باؽاش   

إجطا٤ا  تؿطٜع١ٝ يتطبٝل ا٫تؿاق١ٝ إشا ناْ  تسابرلٖا ايتؿطٜع١ٝ ايكا١ُ٥ ٫ تهؿٌ ؾع٬ً إعُاٍ اؿكٛم 

ْؿرل ع٢ً غبٌٝ امل اٍ إىل َا جا٤ يف ايؿكط٠ اي ا١ْٝ َٔ املاز٠ اي ا١ْٝ َٔ ايعٗس املعذلف بٗا يف ا٫تؿاق١ٝ، ٚ

ايسٚيٞ يًركٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، نُا ْك  ايؿكط٠ )د( َٔ ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ يًكها٤ ع٢ً ايتُٝٝع 

ٕ َ٪ز١ٜ إىل ايعٓكطٟ ع٢ً إٔ تتدص ايسٍٚ تسابرل ؾعاي١ يتعسٌٜ أٚ إيػا٤ أٚ إبطاٍ أ١ٜ قٛاْني أٚ أْع١ُ تهٛ

إقا١َ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ أٚ إىل إزاَت٘ ذٝ ُا ٜهٕٛ قا٥ًُا، ْٚك  ايؿكط٠ )ٚ( َٔ املاز٠ اي ا١ْٝ َٔ اتؿاق١ٝ 

ايكها٤ ع٢ً مجٝ  أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأ٠ ع٢ً ايتعاّ ايسٍٚ باؽاش مجٝ  ايتسابرل ايتؿطٜع١ٝ يتػٝرل أٚ 

 ُاضغا  اييت تؿهٌ متٝٝعًا نس املطأ٠.إبطاٍ ايكا٥ِ َٔ ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚا٭عطاف ٚامل

ٚؽتًـ آي١ٝ َتابع١ ا٭َِ املترس٠ يتطبٝل ايسٍٚ يف تؿطٜعاتٗا يٲع٬ْا  ايسٚي١ٝ اييت تكتكط ع٢ً  

، بُٝٓا تتاب  تطبٝكا  ايسٍٚ ي٬تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ َٔ قبٌ ايًحإ املهًؿ١ بتطبٝل   ا٫غتبٝاْا

ٚتكسض عهٛض ٚؾس ايسٚي١  ،ٚتٓاقـ َٔ قبٌ ايًح١ٓ املع١ٝٓ ،ايسٚض١ٜ اييت تعسٖا ايسٍٚا٫تؿاقٝا  عدل ايتكاضٜط 

تٛقٝا  ذٍٛ َػت٣ٛ تطبٝل ايسٚي١ ي٬تؿاق١ٝ، ٚتعس ٖصٙ املٓاقؿا  ْٚتا٥حٗا اؿُا١ٜ ا٫تؿاق١ٝ ؿكٛم 

 .1اٱْػإ

ٜعا  ايٛط١ٝٓ َ  ايكهٛى ٚتكّٛ آيٝا  اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ املٛنٛع١ٝ ؿكٛم اٱْػإ بطقس َس٣ تٛاؾل ايتؿط  

 ايسٚي١ٝ ٚتطبٝكاتٗا ايؿع١ًٝ.

َٚٔ أِٖ املٛنٛعا  اييت تٓاٚشلا اؿُا١ٜ املٛنٛع١ٝ ٚاييت ت رل قعٛبا  تؿطٜع١ٝ ٚتطبٝك١ٝ يس٣ ايسٍٚ عٓس 

ضقسٖا زٚيًٝا، َٛنٛع تٓؿٝص إع٬ٕ ايكها٤ ع٢ً مجٝ  أؾهاٍ ايتعكب ٚايتُٝٝع ايكا٥ُني ع٢ً أغاؽ ايسٜٔ أٚ 

َػأي١ ا٫ذتحاظ ايتعػؿٞ، ٚاٱعساّ خاضد ْطام ايكإْٛ، ٚايتعصٜب ٚغرلٙ َٔ نطٚب املعا١ًَ املعتكس، ٚ

ايكاغ١ٝ، ٚذكٛم ا٭ؾدام املٓتُني يٮقًٝا ، ٚذكٛم اٱْػإ ٚذا٫  ايطٛاض٨، باٱناؾ١ إىل َٛنٛع 

ي١ٝ َٔ ذٝث يٮؾدام؛ إش تتِ املكاض١ْ بني ايتؿطٜعا  ايٛط١ٝٓ ٚأذهاّ ايكهٛى ايسٚ أيكػطٟا٫ختؿا٤ 
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احملت٣ٛ، ذٝث ٜؿاض إىل ايتؿطٜعا  اييت تتعاضض َ  ايكهٛى ايسٚي١ٝ نُا ٜؿاض إىل َػت٣ٛ تطبٝل 

 ايتؿطٜعا  ايٛط١ٝٓ ٚذا٫  اْتٗانٗا.

ُٚتتدص املعًَٛا  ايٛاضز٠ عٔ تؿطٜعا  ايسٍٚ يف تكاضٜط ٦ٖٝا  َعاٖسا  ذكٛم اٱْػإ ٚآيٝا  اؿُا١ٜ  

ذكٛم اٱْػإ أٚ ايًح١ٓ ايؿطع١ٝ نُٔ إطاض اؿُا١ٜ  فًؼطا٤ َٔ قبٌ املٛنٛع١ٝ أغاغًا يتبين أٟ إج

ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ بٗسف ؼسٜس َا إشا ناْ  ايسٚي١ املػتٗسؾ١ تٓتٗو ذكٛم اٱْػإ بكٛض٠ َٓٗح١ٝ 

َٚ٪غػات١ٝ، ٚبتعبرل آخط ؾإٕ ايتعطف ع٢ً َس٣ َٓٗح١ٝ اْتٗانا  ذكٛم اٱْػإ ، ػٝب عٔ ايتػا٩ٍ املِٗ 

  : ٌٖ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يف ايسٚي١ عس شات٘ َتعاضض َ  ذكٛم اٱْػإ أّ ٫؟ٖٚٛ

٫ ؾو يف إٔ تٛقٝـ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يف زٚي١ َا بأْ٘ مبحًُ٘ ٜتٓاقض َ  ذكٛم اٱْػإ تذلتب عًٝ٘ آثاض 

تتكاط   قا١ْْٝٛ ٚغٝاغ١ٝ ١َُٗ تؿكس ايٓعاّ ايكاْْٛٞ َؿطٚعٝت٘ ٚمتٗس ملؿطٚع١ٝ تبسًٜ٘، ٚعٓس ٖصٙ ايٓكط١

امل٪ثطا  ايػٝاغ١ٝ َ  ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املٛنٛع١ٝ يف اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ اييت تػتػٌ يبٛاعث 

ٚأٖساف غٝاغ١ٝ، ؾتدطد اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ عٔ أٖساؾٗا املٛنٛع١ٝ ٚتترٍٛ إىل أزا٠ يًُػاؽ عل تكطٜط املكرل 

يف املٛنٛع غٓكـ يف ايؿكط٠ ايتاي١ٝ عٓس ايٛاق   ، ٚذت٢ ْتؿعب يًؿعٛب يف اختٝاض ْعاَٗا ايػٝاغٞ عط١ٜ

 يؿعًٞ ي٬يتعاّ بتٓؿٝص املعاٖسا  َٚس٣ تأثرلٖا ػاٙ محا١ٜ ذكٛم ٚذطٜا  اٱْػإ، ٚشيو نُا ًٜٞ:

يبٝإ شيو غٓتعطض أ٫ٚ زٚض املؿطع يف َٛا١ُ٥  :ثالجًا. الواقع الفعلي لاللتسام باالتفاقيات الدولية

م ايسٚي١ٝ املكازم عًٝٗا ، ثاًْٝا تٛنٝح اٱجطا٤ا  اي٬ظّ اؽاشٖا َٔ قبٌ ايسٍٚ ايتؿطٜ  ايساخًٞ َ  ايٓكٛ

 ٚؾل ا٫تؿاقٝا  ٚاملعاٖسا  ايسٚي١ٝ، َٚس٣ تأثرلٖا ع٢ً محا١ٜ ذكٛم ٚذطٜا  اٱْػإ، ٚشيو ؾُٝا ًٜٞ:  

ٚي١ٝ ؿكٛم ًرُا١ٜ ايس: ٫ ٜهؿٞ ٚجٛز قٛاعس ي.تهُني ْكٛم املعاٖسا  ايسٚي١ٝ يف ايتؿطٜعا  ايٛط2١ٝٓ

يف َتٕٛ ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ ، ٫ٚ ٜهؿٞ نصيو َكازق١ ايسٍٚ ع٢ً تًو ا٫تؿاقٝا ، ٚإمنا هب زَخ  اٱْػإ

ذت٢ بعس  هُا١ْ محا١ٜ ذكٛم اٱْػإَطذ١ً ي أِٖ  ٚاييت تعسيًسٍٚ  ١ايساخًٝ ا ايتؿطٜع تًو ايكٛاعس يف

ٖٞ املع١ٝٓ با٭َط ٫ختكام ا٭قٌٝ ٖٞ ايسٍٚ ٚٚجٛز اٯيٝا  ايكها١ٝ٥ ؾاختكاقٗا تهًُٝٞ، إش إٔ قاذب ا

ٓٗخ اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم ٚؾكًا ملــ أنـ إىل شيو إٔ ايٛغ١ًٝ ايؿعاي١ ؿُا١ٜ ذكٛم اٱْػإ  ، أ٫ًٚ ٚأخرلًا

ٖٞ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت مت ٌ ايكاغِ املؿذلى ٚاؿس ا٭ز٢ْ يًرُا١ٜ اييت ابتػاٖا اجملتُ  ــ اٱْػإ 

ٕ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ٫ ؼكل ايػا١ٜ َٓٗا إ٫ إشا قاض  نُٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايٛنعٞ ايكابٌ يًتطبٝل ٭ٚ . ايسٚيٞ

ايسٚي١ٝ ـ تتػِ بايع١َُٝٛ ٚايتحطٜس َٔ  ـ ايصاتٞ زاخٌ ايسٚي١ ٚأَاّ قها٥ٗا ، ٚطاملا إٔ طبٝع١ ٖصٙ ايكٛاعس

نٌ شيو ٜتطًب َٔ ايسٍٚ اييت  ْاذ١ٝ ٚيف فاٍ ايتحطِٜ ٚايعكاب تؿتكس إىل ؾل ايعكاب َٔ ْاذ١ٝ أخط٣

 .يف ايؿطع١ٝ ايسٚي١ٝ إٔ تطبل تًو ايكٛاعس ٚػعًٗا جع٤ًا َٔ تؿطٜعاتٗا قاض  ططؾًا

ٚيهٞ ؼكل ٖصٙ ايكٛاعس محا١ٜ ذكٛم اٱْػإ، ؾُٔ ايهطٚضٟ إٔ تسَخ نُٔ ٖصٙ ايٓعِ، عٝث تكبح   

َٔ املعًّٛ إٔ ايسٚي١ اييت تكبح ططؾًا يف أٟ ٚ  ،٫ ٜتحعأ َٔ ايتؿطٜ  املعٍُٛ ب٘ أَاّ احملانِ ايٛط١ٝٓ ًاجع٤
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 ١ٗا ايساخًٝاتنطٚض٠ جعٌ تؿطٜع 1.اتؿاق١ٝ تتعًل عكٛم اٱْػإ  ٜك  ع٢ً عاتكٗا ث٬ث١ ايتعاَا  أغاغ١ٝ:

 ٚغٝاغتٗا ايٛط١ٝٓ َتٛا١ُ٥ َ  ا٫يتعاَا  ايسٚي١ٝ اييت تٓل عًٝٗا املعاٖس٠.

تؿاق١ٝ ٚأَاّ اجملتُ  اٖا ٚأَاّ ايسٍٚ ا٭خط٣ ا٭ططاف يف ا٫ٚي١ٝ ايتككرل يف تطبٝكٗا أَاّ ضعاٜ٪ؼًُٗا َػ

 ا.أْ٘ ٜك  ع٢ً عاتكٗا بعض ا٫يتعاَا  اييت هب عًٝٗا تٓؿٝصٖ ايسٚيٞ نهٌ

ؿكٛم اٱْػإ هب إٔ ٜهٕٛ يًُؿطع ايٛطين يًسٚي١ املكازق١ ع٢ً يسٚي١ٝ ٚيتركٝل ؾعاي١ٝ قٛاعس اؿُا١ٜ ا

ع٢ً ايتكسٜل ع٢ً تًو ايكٛاعس  ًاغٛا٤ أنإ ٖصا ايسٚض غابك، ايكٛاعس  تًو تًو ا٫تؿاقٝا  زٚض باضظ ػاٙ

 2:يعٌ أُٖٗا ،ٚشيو باؽاش ايتسابرل ايتؿطٜع١ٝ اي٬ظ١َ ؿُا١ٜ ذكٛم اٱْػإ ،ًا ٫ذك ّأ

 املؿطع ايٛطين يف املطذ١ً ايػابك١ ع٢ً ايتكسٜل أٚ ا٫ْهُاّ:  .ايتعاَا 6 .2

اْٗا محا١ٜ ذكٛم ٛ تطٜس إٔ تػرل يف ضنب اؿهاضا  ٚاييت عٓاييتــ ؽطٖٛا ايسٚي١  ١إٕ أٍٚ َطذً

تططح أَاّ أعٝٓٗا بٛنٛح ناؾ١ تًو إٔ اٱْػإ ـ ٚقبٌ إٔ تٓعِ يكٛاعس ايؿطع١ ايسٚي١ٝ ٚتكسم عًٝٗا 

   إىلثِ تطج ، ا١ٜ بٗا َٚا ًٜعّ يتركٝكٗا ٚتطبٝكٗا أَاّ ايكها٤ــايكٛاعس عٝث تعطف َهُْٛٗا ٚقٌ اؿُ

ٚؼسز  ،َٗا ايكاْْٛٞ بهاؾ١ زضجات٘ ٚقٛت٘ ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛاكا١ْْٝٛ املطبك١ يسٜٗا نُٔ ْعايكٛاعس اي

، ٚيف ذاي١ ايتعاضض ٌٖ هٛظ شلا إٔ تبس٣ ؼؿعٗا عًٝٗا ، ٚيف ذاي١ َا  ٔا٫تؿام َٚس٣ ايتعاضض بٝٓٗ َس٣

ؾٌٗ مي ٌ شيو عكب١  جا٥عًا ٚإشا مل ٜهٔ ،٘ ٚقً ٘هب عًٝٗا إٔ ؼسز ْطاق٘ َٚهُْٛ ًاٜهٕٛ ايترؿغ جا٥ع

يف غبٌٝ اْهُاَٗا إىل قٛاعس تًو اؿُا١ٜ ٚعٓس٥ٍص ػس ايسٚي١ َتُ ١ً يف غًطتٗا ايتؿطٜع١ٝ أَاّ ذاي١ َٔ 

 يتني اٯتٝتني:ااؿ

ي١ ٫ ت اض أٟ  َؿه١ً أَاّ ا، ٚيف ٖصٙ اؿٚجٛز اتؿام تاّ بني قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚقٛاعس ايكإْٛ ايساخًٞ 

، بٌ إشا ناْ  قٛاعس ايكإْٛ ايٛطين  يس٣ تكسٜكٗا ع٢ً قٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ٖصٙ ايسٚي١

ؼكل محا١ٜ أؾهٌ ؾٝحب ع٢ً املؿطع اٱبكا٤ عًٝٗا نُا ٖٞ ٚيٝؼ شلا إٔ تتصضع باملػت٣ٛ املكطض يسٜٗا ٚشيو 

 نُا غبل ٚإٔ بٝٓا.َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًركٛم ايػٝاغ١ٝ ( 5إعُاٍ يٓل املاز٠ )

ٚجٛز تعاضض نًٞ أٚ جع٥ٞ بني قٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ قٌ ايتكسٜل ٚبني قٛاعس ايكإْٛ ايساخًٞ ؾإْ٘  

ًٜعّ ؼسٜس ْطام ٖصا ايتعاضض َٚس٣ َػاغ٘ بؿهط٠ ايٓعاّ ايعاّ ٚاٯزاب ايعا١َ يف اجملتُ ، َٚا إشا نإ ٖصا 

                                                           
1
،  2004 2. العربٌة ، القاهرة ، ط 2004حقوق اإلنسان فً القانون الدولً والشرٌعة اإلسالمٌة ، دار النهضة عبد الواحد الفار  
 وما بعدها.417ص

، نبٌل عبد الرحمن ناصر الدٌن ، ضمانات حقوق اإلنسان وحماٌتها وفقاَ للقانون الدولً والتشرٌع الوطنً ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الحقوق  2
 .2004ــ  1425الٌمن ، جامعة عدن ، 
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تعني تعسٌٜ  ٘ إشا مل ٜهٔ جا٥عًاايتعاضض ميهٔ ذً٘ بططٜل ايترؿغ عًٝ٘ َٚس٣ جٛاظ ٖصا ايترؿغ؟ ٭ْ

ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايساخ١ًٝ زغتٛض١ٜ ناْ  أّ عاز١ٜ يتتؿل َ  قٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ أٚ إيػا٥ٗا. ٚقس ايتعَ  

عٓاٖا ايٛاغ  مبايٓٗخ عٓس ايتكسٜل ع٢ً قٛاعس ايؿطع١ ايسٚي١ٝ  ب١ٝ ع٢ً غبٌٝ امل اٍ بٗصا ٚأغًب ايسٍٚ ا٭ٚض

امله١ًُ  ب١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ٚايدلٚتٛن٫ٛ ٚا١َٝ ؿكٛم اٱْػإ ٚقٛاعس املعاٖس٠ ا٭ٚض) ايكٛاعس ايسٚي١ٝ اؿ

قبٌ تكسٜكٗا ع٢ً قٛاعس محا١ٜ ذكٛم اٱْػإ ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ، عًُ  ع٢ً تعسٌٜ أٚ إيػا٤ َا ٚشلا ، 

 تعاضض َ  تًو ايكٛاعس، َٚٔ ثِ إزخاشلا نُٔ ايكإْٛ ايٛنعٞ.

 ، ٛم اٱْػإـاي١ ؿكـ١ ؾعـل محاٜـسٍٚ يتركٝـ  ايـ١ مجٝـ٘ ذايـٕٛ عًٝـب إٔ ٜهٖٚصا ايٛن  ٖٛ ايصٟ ه   

يهٔ ايٛاق  ٜػاٜط شيو ٫ٚغُٝا زٍٚ ايعامل اي ايث، ذٝث أْٗا تػاضع باملكازق١ ع٢ً تًو ا٫تؿاقٝا  يهٞ 

ْػإ، ٚقٛاْٝٓٗا تعٗط أَاّ ايطأٟ ايعاملٞ بأْٗا ذا١َٝ ؿكٛم اٱْػإ يهٔ ذكٝكتٗا أْٗا تٓتٗو ذكٛم ٖصا اٱ

ايساخ١ًٝ اييت بكٝ  ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ ؾاٖس٠ ع٢ً شيو ، َٚاظاي  قٛاعس ايؿطع١ ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ ذكٛم 

اٱْػإ ع٢ً ذايتٗا غرل ايكاب١ً يًتطبٝل ايصاتٞ بعس ايتكسٜل عًٝٗا ٚإزخاشلا نُٔ ْعاَٗا ايكاْْٛٞ ، 

 عٔ ايتكسٜل. يصيو ؾإٕ زٚض ايطقاب١ ايتؿطٜع١ٝ اي٬ذك١ ٫ تكٌ أُٖٝتٗا

 ، ايؿطض ٖٓا إٔ ايسٚي١ ٬ذك١ ع٢ً ايتكسٜل أٚ ا٫ْهُاّ:ايتعاّ املؿطع ايٛطين يف املطذ١ً اي .6. 2

٫ ٜتحعأ  َٔ  ُ  إيٞ قٛاعس ايؿطع١ ايسٚي١ٝ ٚقسق  عًٝٗا ٚأزخًتٗا إيٞ ْعاَٗا ايكاْْٛٞ ٚقاض  جع٤ًاْع

خ١ًٝ ٚقٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ خاق١ يف فاٍ بعض قٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسا بني ٖصا ايٓعاّ، َ  ٚجٛز تعاضض

زٚض ايطقاب١ ايتؿطٜع١ٝ اي٬ذك١ نهُا١ْ ق١ٜٛ ٚؾعاي١ ؿُا١ٜ  ٠ايتحطِٜ ٚايعكاب، عٓس٥ص تتهح أ١ُٖٝ ٚنطٚ

 ذكٛم اٱْػإ، ٜٚهٕٛ ع٢ً ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف َ ٌ ٖصٙ ايسٍٚ ايكٝاّ بأَطٜٔ ٫ظَني ُٖا: 

غٛا٤  ،١ـ١ ايسٚيٝـبني ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايساخ١ًٝ ٚبني قٛاعس ايؿطعإظاي١ ايتعاضض ايكا٥ِ  ا٭َط ا٭ٍٚ:

عٝث تهٕٛ ٖصٙ اٱظاي١ يكاحل قٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ  ؿكٛم اٱْػإ، ٚع٢ً  ،ٌ أٚ اٱيػا٤ـبططٜل ايتعسٜ

٫ٚغُٝا يف  ٠املؿطع بعس شيو إٔ ٜه  ْكب عٝٓٝ٘ قٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ عٓس إقساض أ١ٜ تؿطٜعا  جسٜس

ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ايعا١َ يف ايسٚي١ ، ذت٢ ٫ ٜكسض تؿطٜعا  تتعاضض  ضغِفاٍ ايتحطِٜ ٚايعكاب بٌ عٓس 

َ  تًو ايكٛاعس املسف١ يف ايتؿطٜ  ايساخًٞ، ٭ْ٘ ٫ ميًو ٖصا ا٭َط إ٫ إشا ؼًٌ أ٫ًٚ َٔ املعاٖسا  

عًٝٗا ٜٚهٕٛ ٖصا ايترًٌ باٱجطا٤ا    زقاايسٚي١ٝ اؿا١َٝ ؿكٛم اٱْػإ ٚامله١ْٛ يًؿطع١ ايسٚي١ٝ اييت ق

 احملسز٠ يف قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ.

ٖٚٛ ايتعإٚ َ  َٓع١ُ ا٭َِ املترس٠ ٚاشل٦ٝا  ايتابع١ شلا املدتك١ مبطاقب١ تٓؿٝص  أ٭َط اي اْٞ:

ي٬ظ١َ مٛ ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ، ٖٚصا ٜتطًب َٔ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف ٖصٙ ايسٍٚ إٔ تكّٛ بإعساز ايتكاضٜط ا

يًسضاغ١ يف ايباب  ذػب ايُٓٛشد املعس بٗصا اـكٛم ـ ٚايصٟ غٝهٕٛ ق٬ً ،تًو اؾٗا  ٗا إىلشيو ٚتكسمي
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اي اْٞ َٔ ٖصٙ ايطغاي١ ـ ؾإشا َا قاَ  ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ بٗصا ايعٌُ ؾ٬ ؾو إٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايساخًٞ 

 ٕ.غٛف ٜتؿل متاًَا ٚاملػت٣ٛ ايسٚيٞ ؿُا١ٜ ذكٛم اٱْػا

إشا ناْ  اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ أَطا  .  اٱجطا٤ا  اي٬ظّ اؽاشٖا يًتُت  عكٛم اٱْػإ :2

ْ٘ مما ٫ جساٍ ؾٝ٘ إٔ ؾاعًٝتٗا تتٛقـ ـ يف ْٗا١ٜ املطاف ـ ع٢ً اٱجطا٤ا  اييت تتدصٖا نٌ زٚي٘ إنطٚضٜا , ؾ

عاَاتٗا ، ؾإْٗا مت ٌ ذحط ايعا١ٜٚ يٓعاّ اؿُا١ٜ ع٢ً ايكعٝس ايساخًٞ , َٚٔ ايٓاذ١ٝ ايٛاقع١ٝ , يًٛؾا٤ بايت

ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ، ٚتتُ ٌ أِٖ ٖصٙ اٱجطا٤ا  , خكٛقا إشا نإ املصٖب ايصٟ تتبٓاٙ ايسٚي١ ٖٛ َصٖب 

 1ثٓا١ٝ٥ ايكإْٛ  يف:

 .تطبٝل ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ايكازض٠ عٔ ا٭َِ املترس٠ ٚشيو عٔ ططٜل:6. 2

 احملانِ ايٛط١ٝٓ.*        

 * تٛع١ٝ ايطأٟ ايعاّ ٚجعً٘ ع٢ً ق١ً بايكٛاعس ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ايكازض٠ عٔ ا٭َِ املترس٠ .       

 ،* إزَاد ايكٛاعس ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ايكازض٠ عٔ ا٭َِ املترس٠ يف تؿطٜعاتٗا ايساخ١ًٝ      

 :ٚٚاجبا  ايسٚي١ يف ٖصا اـكٛم قس تأخص إذس٣ قٛضتني

َٔ إع٬ٕ محا١ٜ نٌ ا٭ؾدام نس  3هاب١ٝ أٚ ايكٝاّ بعٌُ، َٔ شيو َا قطضت٘ املاز٠ إإَا اؽاش إجطا٤ا  

ا٫ختؿا٤ أيكػطٟ: "تتدص نٌ زٚي١ اٱجطا٤ا  ايؿعاي١ ايتؿطٜع١ٝ  ٚاٱزاض١ٜ ٚايكها١ٝ٥ ٚغرلٖا ملٓ  ايكها٤ 

 ع٢ً أؾعاٍ ا٫ختؿا٤ أيكػطٟ يف أٟ إقًِٝ خان  ٫ختكاقٗا. 

َٔ ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ غكٛم 1َ اٍ شيو املاز٠  ،س تهٕٛ ٖصٙ ا٫يتعاَا  غًب١ٝ ,أٟ با٫َتٓاع عٔ عٌُ أٚ ق

 ( ٚاييت تٓل ع٢ً تعٗس نٌ زٚي١ ططف:2195ايكها٤ ع٢ً نٌ أؾهاٍ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ )

بعسّ ايكٝاّ بأٟ عٌُ أٚ غًٛى ٜٓطٟٛ ع٢ً متٝٝع عٓكطٟ نس ا٭ؾدام  أٚ اجملُٛعا  ا٭ؾدام أٚ 

 امل٪غػا ؛

 ًتُٝٝع ايعٓكطٟ بٛاغط١ ا٭ؾدام أٚ املٓعُا .يبعسّ تؿحٝ  أٚ ايسؾاع عٔ أٚ ايتأٜٝس 

إْػا١ْٝ أٚ ي٬أٚ املعا١ًَ ايكاغ١ٝ أٚ أ ا َٔ اتؿاق١ٝ قاضب١ ايتعصٜب ٚغرلٙ َٔ ايعكٛب 3َٚٔ شيو أٜها املاز٠

أٚ تطج  عٓس اؿسٚز أٚ تػًِ ؾدكا إىل ( ٚاييت تٓل ع٢ً أْ٘:    "٫ هٛظ ٭١ٜ زٚي١ إٔ تططز 2119امل١ٓٝٗ )

 أٟ زٚي١ أخط٣ تٛجس أغباب جٖٛط١ٜ ي٬عتكاز إٔ غٝهٕٛ ؼ  خطط اـهٛع يًتعصٜـب"   

 َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًركٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ,ٚاييت تٓل ع٢ً َا ًٜٞ:10َٚٔ شيو املاز٠ 

طق١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ تؿهٌ ذ ا ع٢ً ايتُٝٝع أٚ أٟ تطٜٚخ يًهطا١ٖٝ ايك١َٝٛ أٚ ايعٚ ميٓ  ايكإْٛ أ١ٜ زعا١ٜ يًرطب.

 ايعسا٠ٚ أٚ ايعٓـ هب إٔ ميٓعٗا ايكإْٛ".

                                                           
1
 وما بعدها.174أحمد أبو الوفاء ، الحماٌة الدولٌة  لحقوق اإلنسان، 
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ٜكتهٞ اذذلاّ ذكٛم اٱْػإ يٝؼ ؾكط  1:.تٛؾرل نٌ ططم ا٫ْتكاف اي٬ظ١َ ؿُا١ٜ ذكٛم اٱْػا6ٕ. 1

يف إطاض ذكٛم َٓ  أٟ اعتسا٤ عًٝٗا ٚإمنا أٜهًا إهاز ططم اْتكاف نس َٔ ٜكّٛ باْتٗانٗا. َع٢ٓ شيو أْ٘ 

 ع٢ً ايكعٝسٜٔ ايسٚيٞ ٚايساخًٞ ْٛعإ َٔ ايٓكٛم:  -اٱْػإ ,هب إٔ ٜتٛاجس

 *ْكٛم َاْع١ ٫ْتٗاى تًو اؿكٛم .

 *ْكٛم تعاقب َٔ ٜٓتٗو تًو اؿكٛم.

أ َٔ ايعٗس \3\1ٜهؿٞ إٔ ْصنط املاز٠  ، ٚقس ْك  ايعسٜس َٔ ايٛثا٥ل ايكازض٠ عٔ ا٭َِ املترس٠ ع٢ً شيو

 كٛم  املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ, ٚاييت ْك  ع٢ً تعٗس ايسٍٚ ا٭ططاف :ايسٚيٞ يًر

بهؿاي١ إٔ وكٌ أٟ ؾدل اْتٗه  ذكٛق٘ ٚذطٜات٘ , عًٞ ططٜل  اْتكاف ؾعاٍ ,بػض ايٓعط عٔ إٔ 

 ا٫ْتٗاى اضتهب٘ أؾدام ٜعًُٕٛ بكؿتِٗ ايطزل١ٝ.

 أ١ٜ زٚي١ ًَع١َ بايترطٟ ٫ جساٍ إٔ ايػًطا  املدتك١ يف 2: . ايتركٝل يف اْتٗاى ذكٛم اٱْػا6ٕ. 2

ٚإجطا٤ ايتركٝكا  اي٬ظ١َ ,إشا ٚق  َا ٜؿهٌ اعتسا٤ ع٢ً ذكٛم اٱْػإ ٚذطٜات٘ ا٭غاغ١ٝ. غرل أْ٘ ,ٚآغؿاٙ؛ 

َٔ املؿاٖس ٚاملعطٚف ذايًٝا ٚجٛز عسز َٔ ايسٍٚ اييت ٜك  ؾٝٗا اْتٗانا  خطرل٠ يتًو اؿكٛم ٚاؿطٜا , 

ٕ شيو َٔ ا٭َٛض ايعاز١ٜ ايبػٝط١ اييت ٫ وػب ي٘ عٓسِٖ أٟ زٕٚ إٔ وطى شيو يسٜٗا غانًٓا , ٚنأ

 عٓس اهلل ٚعٓس ايؿعٛب أَط ععِٝ.  –يٛ ٜعًُٕٛ  –ذػاب .َ  إٔ شيو 

َٔ فُٛع١ املباز٨ املتعًك١ عُا١ٜ مجٝ  39َٚٔ أَ ١ً املٛاثٝل اييت ْك  ع٢ً إجطا٤ ايتركٝل , املبسأ ضقِ 

ٍ ا٫ذتحاظ أٚ ايػحٔ ، ٚايصٟ قطض : "إشا تٛيف ؾدل قتحع ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜتعطنٕٛ ٭ٟ ؾهٌ َٔ أؾها

أٚ َػحٕٛ أٚ أختؿٞ أثٓا٤ اذتحاظٙ أٚ غحٓ٘, تكّٛ غًط١ قها١ٝ٥ أٚ غًط١ أخط٣ بايتركٝل يف غبب ايٛؾا٠ أٚ 

ا٫ختؿا٤ غٛا٤ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا, أٚ بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ أذس أؾطاز أغط٠ شيو ايؿدل أَٚٔ أٟ ؾدل ع٢ً 

                                                                                                                                                 .                                                                                                                            َعطؾ١ بايكه١ٝ" 

أبعس َٔ شيو , بكٛي٘: "هط٣ ٖصا ايتركٝل , إشا اقته  ايعطٚف, عًٞ ْؿؼ  إىلٜٚصٖب املبسأ ْؿػ٘ 

ا٭غاؽ اٱجطا٥ٞ إشا ذسث  ايٛؾا٠ أٚ ذسث ا٫ختؿا٤ عكب اْتٗا٤ ا٫ذتحاظ أٚ ايػحٔ بؿذل٠ ٚجٝع٠ ٚتتاح عٓس 

 دطط ؼكٝكًا جٓا٥ًٝا جاضًٜا".     ايطًب ْتا٥خ ٖصا ايتركٝل أٚ تكطٜط عٓ٘ َا مل ٜعطض شيو يً

َٔ اي اب  إٔ َعاٖط كايؿ١  ؟.َت٢ تهٕٛ ايسٚي١ كايؿ١ ٫يتعاَاتٗا غكٛم ذكٛم اٱْػا9ٕ. 1

ايسٚي١ ٫يتعاَاتٗا غكٛم ذكٛم اٱْػإ ن رل٠ َٚتعسز٠ ، ٫ٚ ميهٔ شنطٖا ع٢ً غبٌٝ اؿكط. ٚيعٌ خرل 

                                                           
1
 .179أحمد أبو الوفاء ، الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 

2
 .180المرجع نفسه ، ص 
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ايتعاَاتٗا ٚؾكا يٛثٝك١ زٚي١ٝ َع١ٓٝ )ايعٗس ايسٚيٞ يًركٛم َٔ عدل ٚعسز اؿا٫  اييت ؽًـ ؾٝٗا ايسٚي١ 

 1ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚاي كاؾ١ٝ( ، َباز٨ يُٝدلد ، ٚاييت قطض  إٔ ايسٚي١ ؽايـ شيو ايعٗس :

 إشا تكاعػ  عٔ اؽاش إجطا٤ وتِ ايعٗس اؽاشٙ.

 َا . اٱلاظ ايؿٛضٟ ؿل  إشا تكاعػ  عٔ إٔ تٓٗٞ بػطع١ ايعٛا٥ل اييت متٓ

 إشا تكاعػ  عٔ إٔ تطبل ذكا تًتعّ مبٓر٘ ؾٛضا ٚزٕٚ إبطا٤.

 إشا تكاعػ  عُسا عٔ إٔ تٛيف عس أز٢ْ َ ايٞ ، َكبٍٛ عَُٛا ، يف غًطتٗا إٔ تٛيف ب٘.

 إشا ؾطن  قٝسا ع٢ً ذل ٜعذلف ب٘ ايعٗس غرل تًو املطابك١ يًعٗس .

 رل ا٭ذٛاٍ اييت ٜػُح بٗا ايعٗس .إشا أخط  أٚ عطقً  عُسا ايتُت  ايتسضهٞ عل َعني ، يف غ

 إشا تكاعػ  عٔ تكسِٜ ايتكاضٜط اييت ٜتطًبٗا ايعٗس .

٫ٚ ؾو إٔ ا٭ذٍٛ ايػابك١ ، يف ن رل َٓٗا ، قاب١ً يًتطبٝل ع٢ً أ١ٜ اْتٗانا  ٭١ٜ ٚثٝك١ زٚي١ٝ تتعًل 

 عكٛم اٱْػإ ، َ  َطاعا٠ بعض ايتػٝرلا  . 

 2: ١ ذكٛم اٱْػإ يف ايٛطٔ ايعطبٞ.َس٣ اْعهاؽ ٖصا ا٫يتعاّ ع٢ً محا5ٜ

٠ رل نبني إٔ ٖٓايو ْكٛقًا تٜ ع٢ً ٚج٘ اـكٛم ايسغاترل ايعطب١ٝ ، ٚايكٛاْني اؾعا١ٝ٥ باغتكطا٤ 

، ٚمجٝ  ٖصٙ ايٓكٛم تتؿل َ  ايؿطع١ٝ ايسٚي١ٝ ؿكٛم  جسًا تترسث عٔ نُاْا  اؿطٜا  ٚنؿايتٗا

اؿسٜ ١ ايػطب١ٝ، يهٔ ايسضاغا  املٛنٛع١ٝ يًٛاق  ايكا٥ِ، تبني  ٚاملباز٨ املتعاضف عًٝٗا يف ايتؿطٜعا  اٱْػإ

ظ٤٬ إٔ ٖٓايو ْٛاقل خطرل٠ ٚتؿٖٛا  ندل٣ تتح٢ً يف ايه رل َٔ ا٭َٛض، َٚٔ أُٖٗا َا مياضؽ يف ْطام 

اؾعا١ٝ٥ ٚغاق١ ا٫غت ٓا١ٝ٥ َٓٗا ٚاييت ٖٞ ن رل٠ جسًا ٚقس تطاٍ أعسازًا ٜعٜس عُٔ وانِ أَاّ  اٱجطا٤ا 

٢ً ايسضاغا  يف ٖصا ايكسز، ع٢ً تكاضٜط َٓع١ُ ايعؿٛ ايسٚي١ٝ، ٚعحملانِ ايعاز١ٜ.. ٚإشا عسْا إىل ايٛاق  ٚا

يف  اٱْػإًْرغ عًًُٝا يف أغًب أقطاض ايٛطٔ ايعطبٞ عسّ نؿا١ٜ ايهُاْا  ا٭غاغ١ٝ ؿُا١ٜ ذكٛم 

 ،ٚغُٛض اختكاقاتٗا، غت ٓا١ٝ٥ ٚٚجٛز ايه رل َٔ ايعكٛبا  ا٫غت ٓا١ٝ٥ ٚاحملانِ ا٫ ، احملان١ُ ايعازي١

ٕ إ  إشا قً أبايؼ٫ ٚأعتكس أْين يف املٛاثٝل ايسٚي١ٝ ٚؾطع١ ا٭َِ املترس٠،  اٱْػإٚتٓاقض ٚجٛزٖا َ  ذكٛم 

ٖٓايو زلا  َؿذلن١ يف أْع١ُ ايٛطٔ ايعطبٞ، تٓكل أٚ تعٜس ق٬ًًٝ َٔ بًس ٯخط، َٚٔ أبطظٖا ٖصا ايتباعس 

١ْْٝٛ َٔ ج١ٗ ٚبني ايٛاق  ايعًُٞ َٔ ج١ٗ أخط٣، ٜهاف إىل شيو عسّ ضغٛر بني ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ ٚايكا

                                                           
1
 .183ــ181أحمد أبو الوفاء ، الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 

2
، إعداد  3إبراهٌم أحمد خلٌفة ، نظرة على فعالٌة تطبٌق قواعد القانون الدولً اإلنسانً ، القانون الدولً اإلنسانً نفاق وتحدٌات ،جـ 

 ،  2005، 1مجموعة من األساتذة من كلٌة الحقوق  فً جامعة بٌروت العربٌة  ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت، ط
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ٚغٝاب ايتعسز١ٜ ايػٝاغ١ٝ مبعٓاٖا املتعاضف عًٝ٘، ٚتكٝٝس اٱضاز٠ ايػٝاغ١ٝ ْتٝح١  ، َؿّٗٛ زٚي١ امل٪غػا 

ايػُا  ٚقس عًٌ ايباذ ٕٛ نٌ َٔ جاْب٘ ايعٛاٖط ايؿاش٠ شلصٙ ، ايتبع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايٛانر١ يف بعض ا٭قطاض

ٚع ٛا يف ا٭غباب اييت جعً  ايٓدب اؿان١ُ ٚاملعاضن١ ٚامل كؿ١ ع٢ً ايػٛا٤ يف ب٦ٝا  أْع١ُ اؿهِ ايػطبٞ 

تتُػو بايكِٝ ايسغتٛض١ٜ ٚبػٝاز٠ ايكإْٛ عٝث اغتكط  ٖصٙ ايكِٝ يف نُرلٖا ٚغًٛنٗا ع٢ً ذٝاتٗا 

ٝـ تٓعِ خ٬ؾاتٗا ٚتتكبٌ تٓاظع اٯضا٤ ٚأمثط  ْتا٥حٗا املًُٛغ١ يف تًو ايبًسإ، ٚعطؾ  َٔ خ٬ٍ شيو ن

ٚتبأٜ ايٓعطٜا  .. يف ذني إٔ اغترلاز ايبًسإ ايعطب١ٝ ٭ْع١ُ ايػطب ٖصٙ مل ٜ٪ز يف َععِ اؿا٫  إٕ مل ْكٌ 

نًٗا اي ُط٠ املطج٠ٛ ٚايٛظٝؿ١ املٓتعط٠ شلا يف ايبًسإ ايعطب١ٝ، ٚبكٝ  ايعطٚف املٛنٛع١ٝ ٚايتطٛضا  املتعاقب١ 

ط بٗا اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ تباعس ن رلًا بني ايٓكٛم ٚٚاق  تطبٝكٗا .. ٚبكٞ اييت َط  ٚمت

 اؿهِ ٚاملعاضن١ ع٢ً أْٛاعٗا ٌٜٓٗ نٌ َٓٗا َٔ َٛقـ ايتػًط ٚإْهاض ٚجٛز نٌ َٓٗا يٰخط .

 اـامت١:

جٗع٠ املدتك١ املٓب ك١ عٓٗا ــ يف إٕ املتتب  يًحٗٛز املبصٚي١ ــ َٔ قبٌ اجملتُ  ايسٚيٞ مم ٬ً با٭َِ املترس٠ ٚا٭

غبٌٝ إضغا٤ قٛاعس زٚي١ٝ ؿُا١ٜ ذكٛم اٱْػإ هس أْٗا ناْ  َتػاضع١ َٚتتاي١ٝ ، ؾتاض٠ً تكسض ا٭َِ 

املترس٠ إع٬ًْا ٜتهُٔ ْكٛقًا ٖسؾٗا إذٝا٥ٞ أن ط َٔ إيعاَ٘ يًسٍٚ، عكب شيو تكسض ٖصٙ املٓع١ُ 

 طّ اْتٗانٗا، ٚتًعّ ايسٍٚ ٫غُٝا ا٭عها٤ بتٓؿٝصٖا.عا١َ أٚ خاق١ ت٪نس تًو اؿكٛم ٚػ  اتؿاقٝا

ٜعس تٓؿٝص املعاٖسا  ايسٚي١ٝ ٫ٚغُٝا املتعًك١ عكٛم اٱْػإ ايهُإ اؿكٝكٞ يتًو اؿكٛم اييت ٚ 

تتهُٓٗا تًو ايٓكٛم، َٚا َٔ ؾو إٔ ٚجٛز ا٫تؿاقٝا  يف ذس شات٘ ٫ ٜهؿٞ يًتعبرل عٔ قسم تٛج٘ ٖصٙ 

ميكطاطٞ ٜطع٢ ذكٛم اٱْػإ، بٌ ٫ بس َٔ تٓؿٝص ا٫يتعاَا  املٓب ك١ عٔ شيو ايسٚي١ أٚ تًو نبًس ز

ايتكسٜل ٬ََٚػ١ ايؿطز شلا يف ايٛاق  َٔ خ٬ٍ مماضغت٘ يتًو اؿكٛم زٕٚ ٚن  أٟ قٝس أٚ تعػـ ، ٚقسضت٘ 

 .اْتٗاى ذل َٔ ذكٛق٘ ١ع٢ً ا٫ْتكاف يف ذاي

م ا٭قٌٝ يف تطبٝل قٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم نُا إٔ املؿطع ٚ ايكها٤ احملًٞ ُٖا قاذبا ا٫ختكا

اٱْػإ، ؾؿعاي١ٝ تًو ايكٛاعس ٚتطبٝل ايعكٛب١ املٓاغب١ َطٖٕٛ ظٗٛز تبصٍ َٔ قبٌ املؿطع ايٛطين أ٫ًٚ ثِ 

اؾٗا  املع١ٝٓ ٚخاق١ ايكها٤ اؿاضؽ ٚايهُإ اؿكٝكٞ ؿكٛم اٱْػإ، ٫ٚؾو إٔ اـ٬ف قا٥ِ ذٍٛ 

مجاع قا٥ِ ع٢ً إٔ قٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم غرل إٔ اٱ ،َس٣ إيعاَٝتٗا يًسٍٚطبٝع١ تًو ايكٛاعس ٚ

ٜٓب ل ٖصا ايطاب  َٔ خ٬ٍ املكًر١ اييت ؼُٝٗا ٚإمجاع ا٭١َ ع٢ً تًو ايكٛاعس  ،اٱْػإ شلا طاب  خام

املكسض ايط٥ٝؼ  ذت٢ قبٌ إقساضٖا يف قٛض٠ ٚثا٥ل تكازم عًٝٗا ايسٍٚ، ؾإْٗا َتك١ً يف عـطف اجملتُ  ايـسٚيٞ

يتًو ايكـٛاعس، َٚٔ ثِ ؾإٕ زلٛ قٛاعس اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ع٢ً بك١ٝ ايكٛاعس ع٢ً املػت٣ٛ 

ٚيصيو هب ع٢ً ايسٍٚ ا٭عها٤ بكؿ١ خاق١ ٚاجملتُ  ايسٚيٞ بكؿ١ ، ايسٚيٞ ٚايٛطين ٖٛ ايطأٟ ايكا٥ب 
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اخ١ًٝ ٚتطبٝكٗا عدل ايػًطا  املع١ٝٓ يف يسَخ تًو ايكٛاعس يف ايتؿطٜعا  ايس ٜٔجاٖس ٝاعا١َ إٔ ٜػع

 ايساخٌ ٫ٚغُٝا ايػًط١ ايكها١ٝ٥، ذٝث ٜػسٚ ٖصا ايعٌُ احملو ا٭غاغٞ يهُإ ذكٛم اٱْػإ. 

 املطاج :

، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ، 1000ٖـ ، 2910ز. أمحس أبٛ ايٛؾا٤ ، اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ  ؿكٛم اٱْػإ ،  1

 . 211ــ  277ايكاٖط٠ ، 

عبس ايطظام ، جطمي١ ايتعصٜب ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ، ضغاي١ َاجػترل ، ن١ًٝ  اؿكٛم ٚايعًّٛ . غطبٞ 1

 .1000اٱزاض١ٜ  بٔ عهٕٓٛ  ، جاَع١ اؾعا٥ط ، 

بني َططق١ اٱضٖاب ٚغٓسإ ايػطب ،  زاض ايؿهط اؾاَعٞ ،  ذكٛم اٱْػإ . ذػٓني احملُسٟ بٛازٟ ، 3

 .  15ـ  19، م  1009اٱغهٓسض١ٜ،  

، عٓاب٘،  1001. قاحل ظٜس قكًٝ٘ ، نُاْا  اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ؿكٛم اٱْػإ، ضغاي١ زنتٛضاٙ، . ز9

 اؾعا٥ط،

 .1001.قُس ايٓباٟٚ ، ْعاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ إؾهاي١ٝ املكازق١ ٚايتطبٝل ، بسٕٚ زاض ْؿط ، 5

ٞ اٱْػاْٞ ، ايكإْٛ ايسٚيٞ .إبطاِٖٝ أمحس خًٝؿ١ ، ْعط٠ ع٢ً ؾعاي١ٝ تطبٝل قٛاعس ايكإْٛ ايسٚي9

، إعساز فُٛع١ َٔ ا٭غاتص٠ َٔ ن١ًٝ اؿكٛم  يف جاَع١ برلٚ  ايعطب١ٝ  ،  3اٱْػاْٞ آؾام ٚؼسٜا  ،جـ

 ،  1005، 2َٓؿٛضا  اؿًيب اؿكٛق١ٝ ، برلٚ ، ط

ع١ٝ ، . قُس ايػعٝس ايسقام ٚ َكطؿ٢ غ١َ٬ ذػني ، ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط ، زاض املطبٛعا  اؾا7َ

 .  2117اٱغهٓسض١ٜ ، 

. ْبٌٝ عبس ايطمحٔ ْاقط ايسٜٔ ، نُاْا  ذكٛم اٱْػإ ٚمحاٜتٗا ٚؾكَا يًكإْٛ ايسٚيٞ ٚايتؿطٜ  1

 .1009ّــ  ٖـ2915ايٛطين ، ضغاي١ َاجػترل ، ن١ًٝ اؿكٛم ، جاَع١ عسٕ ، ايُٝٔ ، 

 .1009،  9ٗه١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠، طأمحس ابٛ ايٛؾا٤ ، ايٛغٝط يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ ، زاض ايٓ .20

 أمحس قُس ضؾع  ، ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ ، بسٕٚ تاضٜذ . .22

 .2111ٜٗاضا   َٛيطـ ضباضز ، ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚذكٛم اٱْػإ ، زاض ايعًِ ي٬ًُٜني، برلٚ   ، . إ21

 :عبس ايععٜع غطذإ . 23

 .2111اْا  ذكٛم اٱْػإ ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ ، َكس١َ يسضاغ١ نُ 

 .2117اٱطاض ايكاْْٛٞ ؿكٛم اٱْػإ ، جاَع١ عني سلؼ ، 

 .2191ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠،

ايعطب١ٝ ، .  ٚايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ، زاض ايٓٗه١ذكٛم اٱْػإ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ، عبس ايٛاذس ايؿاض . 29

 . 1009،  1ايكاٖط٠ ، ط
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 عًٞ َهطز  ايعٛانٞ ، املٓعُا  ايسٚي١ٝ ٚذكٛم اٱْػإ ، َطنع ايكازم، قٓعا٤ ، بسٕٚ تاضٜذ . .25

 :عُط غعس اهلل . 29

  1005 ، 3ط ،اؾعا٥ط . ب ،  زٜٛإ املطبٛعا  اؾاَع١ٝذكٛم اٱْػإ ٚذكٛم ايؿعٛ ــ     

 .2113ؾاَع١ٝ ، اؾعا٥ط ، ط ، ا، زٜٛإ املطبٛعا   2يٞ ؿكٛم اٱْػإ َسخٌ يف ايكإْٛ ايسٚ ــ       

 :قُس ايػعٝس ايسقام  .27

 .2111زاض ي٬ًُٜني ، برلٚ ،  ايتؿطٜ  ايسٚيٞ يف فاٍ ذكٛم اٱْػإ ،ـ           

 2111، زاض املطبٛعا  اؾاَع١ٝ ، اٱغهٓسض١ٜ ،  2ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ ، جـ ـ          

  2111ًٓؿط ٚايتٛظٜ  ، اؾعا٥ط ، ، زاض ايػطب ي 1قُس بٛ غًطإ ، َباز٨ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ ، جـ. 21

 ، ايكاٖط٠ زاض ايؿطٚم ، 2،1ا٫تؿاقٝا  ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ عكٛم اٱْػإ ، جـ، قُٛز ؾطٜـ بػْٝٛٞ  .21

 . 1003ّ،  ٖـ2913، 2ط

ػإ يف ايػ١َ٬ اؾػس١ٜ ) َكاض١ْ بٗا يف ظٌ أذهاّ ذػٔ غعس غٓس، اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ ؿل اٱْ. 10 

 . 1009، 1ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َٚس٣ ٖصٙ اؿُا١ٜ يف َكط( ،ضغاي١ زنتٛضاٙ زاضا يٓٗه١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠ ، ط

 . 1002خرلٟ ايهباف ،  اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ؿكٛم اٱْػإ ، ضغاي١ زنتٛضاٙ ، جاَع١ اٱغهٓسض١ٜ ، . 12

ٛض ، ذكٛم اٱْػإ  يف اجملاٍ اؾٓا٥ٞ  يف ن٤ٛ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚايكإْٛ ايػٛزاْٞ عٛض ذػٔ ايٓ .11

 . 2111،  2ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ زضاغ١ َكاضْ٘، ضغاي١ زنتٛضاٙ ، َهتب١ ضٚا٥  فس٫ٟٚ، ط

عُط بٛيٝؿإ ، ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿكٛم اٱْػإ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايتؿطٜ  اٱغ٬َٞ ، ضغاي١ . 13

 .1003ـ1001ػترل ، ن١ًٝ اؿكٛم ، جاَع١ باجٞ كتاض ، عٓاب١ ، اؾعا٥ط  َاج

ضغاي١ َاجػترل َكس١َ  قُس ٚيس أعٌ غامل، محا١ٜ ذكٛم اٱْػإ يف إطاض َٝ ام ا٭َِ املترس٠، .19

 .1001-1002إيٞ ن١ًٝ اؿكٛم جاَع١ اؾعا٥ط، 

١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ، َطنع اٱَاضا  .باغٌٝ ٜٛغـ باغٌٝ ، غٝاز٠ ايسٍٚ يف ن٤ٛ اؿُا١ٜ ايسٚي15 

 . 1002يًساضغا  ٚايبرٛث ا٫غذلاتٝح١ٝ ، 

 


