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اآلثار القانونية لالنضمام لمواثيق حقوق اإلنسان
تمهيد
يستخدم مصطلح " صك " يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان كمصطلح عام لإلشارة إىل
وثيقة ،سواء كانت هذه الوثيقة ملزمة قانونيا أم ال.
ويتفاوت األثر القانوين هلذه الصكوك ،تبعا ملا تعكسه من قواعد القانون الدويل العريف أو املبادئ
القانونية العامة ،فبعضها ال تعكس القواعد القانونية الواردة فيه أي التزام قانوين ،وال متثل سوى التزام
أخالقي أو سياسي للدول اليت وافقت عليها.
ويطلق على الوثائق امللزمة قانونيا أمساء خمتلفة؛ مثل االتفاقية واملعاهدة والعهد وامليثاق والربوتوكول.
هذه األمساء على اختالفها جيمع بينها أهنا وثيقة تضعها أطرافا دولية تتضمن جمموعة من االلتزامات
القانونية ،وإن كانت ال تلزم إال الدول اليت ختضع هلا طواعية بالتصديق عليها أو االنضمام إليها.
ومن ناحية أخرى ،فإن مصطلح حقوق اإلنسان يشري أساسا إىل ما ينبغي االعرتاف به لألفراد من
حقوق مقدسة خالدة ،حتتمها الطبيعة اإلنسانية ،كحد أدىن وتفرضها فرضا كضمان حلماية األفراد
من حتك الدولة واستبدادها .فهي حقوق تنبع من الكرامة املتصصلة يف الشخصية اإلنسانية ،ومن مث
فإن انتهاكها يشكل حرمانا للشخص من إنسانيته (.هامش )02 ،91
وعلى هذا النحو ميكن تعريف حقوق االنسان بصهنا " الضمانات العاملية اليت حتمي األفراد واجلماعات
من تدخل احلكومات يف احلريات األساسية ويف الكرامة اإلنسانية".
وتقوم قواعد حقوق اال نسان ومعايريها بشكل خاص على مصدرين دوليني أساسيني مها " القانون
الدويل العريف" و " قانون املعاهدات ".
وفيما خيص قانون املعاهدات – متشيا مع إطار هذه الدراسة – فإنه يتضمن قانون حقوق اإلنسان
كما مت حتديده يف اتفاقيات دولية عديدة (معاهدات ومواثيق وعهود) ،مت وضعها مجاعيا (ثنائيا أو
من قبل أطراف متعددة) وتوقيعها واملصادقة عليها .بعض هذه املعاهدات شامل؛ كالعهد الدويل
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اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
والبعض اآلخر يتوجه إىل أنواع خاصة من االنتهاكات؛ كاتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،ومنها ما يهدف إىل محاية فئات خاصة؛ مثل اتفاقية
حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وتعترب
هذه االدوات ملزمة قانونا وبشكل تام للدول األعضاء فيها.
وتناقش هذه الورقة أليات انضمام الدولة إىل مواثيق حقوق االنسان على املستوي الدويل وأليات
انتقاهلا إىل تشريعاهتا الداخلية ،وما يرتتب على ذلك من آثار على الصعيدين الدويل والوطين.
تقسيم-:
المبحث األول :أليات انضمام الدولة إىل مواثيق حقوق االنسان على املستوي الدويل
المبحث الثاني :أليات انتقال مواثيق حقوق اإلنسان إىل التشريعات الداخلية للدول
المبحث الثالث :األثار القانونية النضمام الدول ملواثيق حقوق االنسان على الصعيد الدويل
المبحث الرابع :األثار القانونية النضمام الدول ملواثيق حقوق االنسان على الصعيد الوطين
المبحث األول
أليات انضمام الدولة إلى مواثيق حقوق االنسان على المستوى الدولي
جرى العرف الدويل على أن املعاهدات ال تصبح سارية مبجرد التوقيع عليها من ممثل الدولة ،وإمنا يلزم
لنفاذها القيام بإجراء وطين الحق هو التصديق.
ويعترب التصديق على املعاهدات أحد مراحل إبرامها ،فهو يلي التفاوض على بنود املعاهدة والتوقيع
عليها ويسبق إيداعها وتسجيلها لدى اجلهات املختصة.
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ويتضح من حتليل مصادر القانون الدويل املختلفة ،ومنها املعاهدات نفسها ،أهنا تتضمن األحكام
اخلاصة بالتصديق على املعاهدات ،دون أن تشري إىل جهة االختصاص بذلك ،تاركة األمر
لإلجراءات الدستورية اخلاصة بكل دولة.
وجتدر اإلشارة إىل أن التصديق خيتلف عن االنضمام .فاألخري ال يعدو أن يكون فعال يعرب عن
موافقة دولة ما مل توقع على معاهدة ما بصن تصبح طرفا يف تلك املعاهدة عرب إيداعها مستند أو وثيقة
االنضمام .وعادة ما تلجص الدول إىل االنضمام تعبريا عن موافقتها على االلتزام مبعاهدة ما بعد فوات
املوعد النهائي لتوقيعها ،وإن كان هناك العديد من املعاهدات احلديثة متعددة األطراف تفتح الباب
أمام االنضمام حىت أثناء الفرتة املخصصة للتوقيع.
مع ذلك ،فإن لالنضمام ذات املفعول نفسه الذي يرتتب على التصديق أو القبول أو املوافقة ،كما أن
شروط االنضمام واإلجراء اخلاص به يعتمدان على أحكام املعاهدة املعنية.
التصديق في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 9191
تعترب اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  9191أه اتفاقية تعرب عن موقف القانون الدويل من
التصديق على االتفاقيات اليت تربمها الدول ،سواء من حيث موضوع هذه االتفاقية وهي املعاهدات،
أو من حيث أطرافها البالغ عدده  02دولة.
هذا وقد عرفت املادة ( )0من االتفاقية التصديق بصنه" اإلجراء الدويل الذي تثبت الدولة مبقتضاه
على املستوى الدويل ارتضائها االلتزام باملعاهدة".
واعتربت التصديق أحد أشكال تعبري الدولة عن التزامها باملعاهدة ،فنصت املادة ( )99من هذه
االتفاقية على أنه " جيوز للدولة أن تعرب عن ارتضائها االلتزام باملعاهدة بالتوقيع عليها أو بتبادل
الوثائق املكونة هلا أو بالتصديق أو باالنضمام إليها أو بصي وسيلة آخرى يتفق عليها".
كما عددت املادة ( )91احلاالت اليت تلتزم فيها الدولة بالتصديق وهي:
 إذا نصت املعاهدة على أن يكون التصديق هو وسيلة التعبري عن االلتزام.Page 4
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 إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على اشرتاط التصديق. إذا كان ممثل الدولة قد وقع املعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق. إذا بدت نية الدول املعنية يف أن يكون التوقيع بشرط التصديق الالحق يف وثيقة تفويضممثلها ،أو عربت عن ذلك أثناء املفاوضة.
على الرغ مما تقدم ،فإن اتفاقية فيينا مل تتدخل يف حتديد اجلهة املختصة بالتصديق على املعاهدات
يف كل دولة ،كما مل تتضمن أية نصوص تبني دور كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية يف ذلك.
غري أهنا تضمنت حكما هاما يف مادهتا ( )19حظرت فيه على الدولة أن تتنصل من التزاماهتا الدولية
حبجة أن املعاهدة مل يت ال تصديق عليها حسب اإلجراءات الدستورية املتبعة لديها ،أو أن املعاهدات
ختالف أحكاما يف قانوهنا الداخلي ،واستثنت من ذلك احلاالت اليت يشكل هذا اإلجراء إخالال
واضحا بقاعدة ذات أمهية جوهرية من قواعد قانوهنا الداخلي ،وهو ما يفتح الباب أمام اجتهادات
واسعة يف التفسري واختالفات يف التطبيق العملي حبسب بنية النظام القانوين الداخلي لكل دولة
والقواعد اجلوهرية فيه.
وقد أكد القضاء الدويل على مبدأ عدم جواز تذرع الدولة بعدم اتباع االجراءات الدستورية بشصن
اتفاقية دولية للتنصل من االلتزامات اليت تفرضها تلك االتفاقية ،وعلى سبيل املثال قضية إقلي جرين
الند بني النرويج والدامنارك عام .9111
خالصة القول أن مسصلة التصديق على املعاهدات مرتوكة لإلجراءات الدستورية اخلاصة بكل دولة،
ومل يشرتط القانون الدويل رقابة برملانية على املعاهدات اليت تربمها الدول باستثناء حاالت معينة مثل
ميثاق منظمة العمل الدولية (م.)91
المبحث الثاني
أليات االنضمام لمواثيق حقوق االنسان على المستوى الوطني
انفردت السلطة التنفيذية لعهود طويلة بالتصديق على املعاهدات ،وال زال الوضع كذلك يف أنظمة
احلك الديكتاتورية والشمولية.
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ومع التطور الدميوقراطي وتكريس مبدأ الفصل بني السلطات ورقابة السلطة التشريعية على أعمال
السلطة التنفيذية أصبح الوضع الغالب يف دول العامل مييل إىل منح السلطة التشريعية دورا يف التصديق
على املعاهدات إىل جانب السلطة التنفيذية.
وختتلف صالحيات السلطة التشريعية يف التصديق على املعاهدات على الصعيد الوطين من دولة
ألخرى .فبينما يتوىل الربملان يف بعض الدول – سواء جملسي الربملان أو أحدمها وذلك يف الدول اليت
تصخذ بنظام اجمللسني – التصديق على كافة املعاهدات ،سواء بقرار برملاين أو بقانون يت من خالله
حتويل املعاهدة إىل قانون داخلي ،يقتصر دور الربملان يف دول أخرى على التصديق على بعض
املعاهدات ذات الطبيعة اخلاصة ويتوىل رئيس الدولة التصديق على باقي املعاهدات.
وعلى هذا النحو ميكن التمييز بني مناذج ثالثة خبصوص املعاهدات اليت يت التصديق عليها من
الربملان ،وذلك على النحو التايل-:
النموذج األول :تصديق البرلمان على كافة المعاهدات:
ومن الدول اليت تصخذ هبذا النموذج الواليات املتحدة األمريكية وتونس ومجهورية مصر العربية بعد ثورة
 02يناير .0299
الدستور األمريكي:
وفقا للمادة الثانية ميلك رئيس اجلمهورية سلطة عقد املعاهدات إال أنه يشرتط موافقة جملس الشيوخ
على كل املعاهدات بصغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين.
الدستور التونسي:
ينص الفصل  10من الدستور التونسي على أن " املعاهدات ال تعد نافذة املفعول إال بعد املصادقة
عليها واملعاهدات املصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانني".
وينص الفصل  11على أن " تقع املصادقة على املعاهدات مبقتضى قانون" .ومعلوم أن القانون يسنه
جملس النواب.
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الدستور املصري:
تنص املادة  912من دستور  0290على أن " ميثل رئيس اجلمهورية الدولة يف عالقاهتا اخلارجية،
ويربم املعاهدات ،ويصدق عليها بعد موافقة جملسي النواب والشورى ،وتكون هلا قوة القانون بعد
التصديق عليها ونشرها ،وفقا لألوضاع املقررة.
وجتب موافقة اجمللسني بصغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف ومجيع املعاهدات اليت
تتعلق حبقوق السيادة.
وال جيوز إقرار أي معاهدة ختالف أحكام الدستور".
النموذج الثاني :تصديق البرلمان على بعض المعاهدات
وتصخذ هبذا النموذج معظ الدول .فتمنح رئيس السلطة التنفيذية حق التصديق على املعاهدات،
وتستثين بعض املعاهدات ذات األمهية اخلاصة ،فترتك التصديق عليها للسلطة التشريعية .ومن أمثلة
هذه املعاهدات املعاهدات السياسية واملعاهدات املتعلقة باالنضمام إىل املنظمات الدولية وتلك
املتعلقة باملسائل امل الية واملعاهدات املتعلقة بسيادة الدولة واملعاهدات املتعلقة بالقضاء الدويل أو اليت
تتطلب تعديال يف القوانني الداخلية.
الدستور البلجيكي:
وهو من أقدم الدساتري اليت تصخذ هبذا األسلوب .فوفقا للمادة  991من الدستور فإن امللك هو
الذي يعقد املعاهدات دون حاجة ملوافقة الربملان ،ويستثىن من ذلك املعاهدات املنصوص عليها يف
املادة  ، 990وتشمل  :معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واملالحة ،واملعاهدات اليت يرتتب عليها
تعديل يف أراضي الدولة سواء بالض أو التنازل ،واملعاهدات اليت تنتقص من سيادة الدولة،
واملعاهدات اليت حتمل خزينة الدولة نفقات غري واردة بقانون امليزانية ،واملعاهدات املتعلقة حبقوق
املواطنني وأمالكه يف اخلارج ،واملعاهدات املنشئة ملنظمات دولية دائمة مزودة بسلطة إصدار قرارات
قد تؤثر أو حتد من اختصاصات الدولة.
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الدستور الفرنسي:
خصص الدستور الفرنسي الصادر عام  9120الباب السادس منه لتدابري املصادقة على
املعاهدات وإبرامها وآثارها القانونية يف التشريع الوطين.
فقد نصت املادة  20على ما يلي :
"يربم رئيس اجلمهورية املعاهدات ويصادق عليها .ويطلع على مجيع املفاوضات اليت تستهدف
عقد اتفاق دويل غري خاضع للتصديق".
ونصت املادة  21على ما يلي:
" معاهدات الصلح والتجارة واملعاهدات أو االتفاقات اخلاصة بالتنظي الدويل واملعاهدات اليت
حتمل الدولة شيئا من النفقات أو اليت يكون فيها تعديل للنصوص ذات الطبيعة التشريعية وتلك
اخلاصة حبالة األشخاص واملعاهدات اليت تقضي بالنزول عن أراض أو إبدال أخرى هبا أو ضمها
ال جيوز التصديق عليها أو املوافقة عليها إال بقانون وهذه املعاهدات ال تكون هنائية إال بعد
التصديق و املوافقة عليها .وكل تنازل أو ض ألرض من أراضي الدولة ال يكون صحيحا ما مل
يقره السكان ذوو الشصن ".
ومبوجب القانون الدستوري رق  9029 -11املؤرخ  9111/99/02أضيفت إىل املادة 21
فقرة أوىل ونصها كما يلي :
" -9ميكن للجمهورية أن تربم مع الدول األوربية اتفاقات متعلقة بالتزامات حمددة بذاهتا يف
ميدان اللجوء و محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  ،حتددت اختصاصاهتا لدراسة طلبات
اللجوء املقدمة إليها .
ويف مجيع األحوال وإذا كان الطلب ال يدخل يف صالحياهتا مبوجب هذه االتفاقات  ،فإن
سلطات اجلمهورية هلا احلق دوما بصن متنح اللجوء إىل كل أجنيب مضطهد بسبب نشاطه يف سبيل
احلرية أو يرتبط حبماية فرنسا لسبب آخر " .
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ومن اجلدير بالذكر أن املطلوب يف فرنسا هو موافقة كل من اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ
الفرنسيني ،على اعتبار أن إقرار القانون يف فرنسا يت عن طريق كال اجمللسني.
واجلديد يف الدستور الفرنسي أنه يضيف إىل جانب الرقابة الربملانية على بعض املعاهدات رقابة شعبية
متمثلة يف االستفتاء الشعيب على بعض املعاهدات وذلك بالنسبة للمعاهدات اليت تتعلق بصراضي
الدولة؛ إذ يتطلب التصديق على املعاهدة موافقة السكان ذوي الشصن.
الدستور القطري:
يشرتط النظام القانوين القطري لنفاذ املعاهدة يف القانون الداخلي القطري ان يت ابرامها مبرسوم
على ان تبلغ اىل جملس الشورى وال تكون هلا قوة القانون اال بعد التصديق عليها و نشرها يف
اجلريدة الرمسية مع مراعاة ان معاهدات الصلح و املعاهدات املتعلقة باقلي الدولة او حبقوق
السيادة او حقوق املواطنني العامة او اخلاصة او اليت تتضمن تعديال لقوانني الدولة  ،فانه جيب
لنفاذها ان تصدر بقانون وهو ما اكدت عليه املادتني ( )9و ( )90من الدستور الدائ لدولة
قطر و اللتان تنصان على ان:
مادة ( " :) 9حترتم الدولة املواثيق والعهود الدولية ،وتعمل على تنفيذ كافة االتفاقيات واملواثيق
والعهود الدولية اليت تكون طرفا فيها "
مادة ( " :) 90يربم األمري املعاهدات واالتفاقيات مبرسوم ،ويبلغها جمللس الشورى مشفوعة مبا
يناسب من البيان .وتكون للمعاهدة أو االتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها يف
اجلريدة الرمسية ،على أن معاهدات الصلح واملعاهدات املتعلقة بإقلي الدولة أو حبقوق السيادة أو
حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة أو اليت تتضمن تعديال لقوانني الدولة ،جيب لنفاذها أن تصدر
بقانون .وال جيوز يف أي حال أن تتضمن املعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية".
التصديق على االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان أو االنضمام إليها في دولة قطر
-9اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  :9111حيث صدر املرسوم
األمريي رق ( )00لسنة 0221م بتاريخ 0221/9/01م واملعمول به اعتبارا من تاريخ
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صدوره ،باملوافقة على انضمام دولة قطر لالتفاقية ،وقد مت نشره يف اجلريدة الرمسية،
وأصبحت هلا قوة القانون.
 -0اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها لعام :9111
حيث صدر املرسوم األمريي رق ( )01لسنة  ،0229بتاريخ 0229/1/0م ،واملعمول
به اعتبارا من تاريخ صدوره ،بالتصديق على تلك االتفاقية ،وقد مت نشره يف اجلريدة
الرمسية ،وأصبح هلا قوة القانون.
 -1اتفاقية حقوق الطفل :حيث صدر املرسوم األمريي رق  21لسنة  9112واملعدل باملرسوم
األمريي رق  12لسنة  0292باملوافقة على انضمام دولة قطر لالتفاقية ،وقد مت نشرمها
يف اجلريدة الرمسية ،وأصبح هلا قوة القانون.
كما صدر املرسوم األمريي رق ( )92لسنة  ،0221واملعدل باملرسوم األمريي رق
( )19لسنة  ،0292باملوافقة على انضمام دولة قطر إىل الربوتوكول االختياري امللحق
باتفاقية حقوق الطفل بشصن بيع األطفال واستغالهل يف البغاء ويف املواد اإلباحية ،وقد مت
نشرمها يف اجلريدة الرمسية ،وأصبح للربوتوكول املشار إليه قوة القانون.
 -1اتفاقية حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة :حيث صدر املرسوم األمريي رق ( )00لسنة
 ،0220بالتصديق على االتفاقية ،ومت نشرها يف اجلريدة الرمسية ،وأصبح هلا قوة القانون.
النموذج الثالث :االتفاقيات التنفيذية أو البسيطة :
ويقصد هبا تلك االتفاقيات اليت تعترب نافذة من تاريخ التوقيع عليها دون حاجة إىل عرضها على
الربملان لتصديقها أو قبوهلا ،حبيث يعترب التوقيع على االتفاقية تصديقا عليها.
وجتد الدول يف هذا النوع من االتفاقيات وسيلة سهلة وسريعة للتوقيع والتصديق ،فضال عن اهلروب
من رقابة الربملان ،السيما يف الدول اليت تشرتط دساتريها موافقة الربملان على كافة املعاهدات.

Page 10

ورقة عمل مقدمة من المستشار القانوني /معتز أحمد شعير -المجلس االعلى لشؤون االسرة

ومن الدساتري اليت تصخذ هبذا الن موذج الدستور الرتكي ،إذ يشرتط لنفاذ أي معاهدة أن يت التصديق
عليها من جملسي اجمللس الوطين الكبري ،باستثناء ما يسمى باالتفاقيات التنفيذية اليت يصادق عليها
رئيس اجلمهورية منفردا.
وهناك دوال أخرى تصخذ هبذا النموذج رغ أن دساتريها ال تنص عليه صراحة ،كالواليات املتحدة
األمريكية.
حيث درج القضاء األمريكي ممثال يف احملكمة الفيدرالية العليا على التفرقة بني نوعني من املعاهدات
الدولية وهي :
النوع األول  :املعاهدات ذات التطبيق التلقائي الفوري املباشر وهي ترتب حقوقا والتزامات مباشرة
لصاحل األفراد أو ضده  ،وهذه املعاهدات ال حتتاج إىل تدخل من جانب الكوجنرس األمريكي
الستقباهلا أو إدماجها يف النظام القانوين األمريكي بواسطة تشريع  ،وإمنا تقوم احملاك األمريكية
بتطبيقها مبجرد التصديق عليها .
النوع الثاين  :وهي املعاهدات اليت ال تقبل التطبيق مباشرة بواسطة احملاك  ،وإمنا يلزمها صدور قانون
من جانب الكوجنرس حىت تطبقها احملاك .
ويرى الفقه أن القضاء األمريكي يفرتض دائما عند تطبيقه للمعاهدات الدولية أهنا ذات أثر فوري
مباشر إىل أن يثبت العكس وذلك بوجود نص صريح يف صلب املعاهدة يتطلب اختاذ إجراء آخر
من الكوجنرس أو من احلكومة لوضعها موضع التنفيذ .
المبحث الثالث
االثار القانونية النضمام الدول لمواثيق حقوق االنسان على الصعيد الدولي
يقتصر األثر القانوين للتوقيع على اتفاقية ما يف جمال حقوق االنسان على التزام الدولة باالمتناع عن
أي فعل يتناىف مع موضوع االتفاقية أو اهلدف منها.
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ويتجاوز األثر القانوين للتصديق هذا النطاق ،إذ يعين قبول الدولة ألحكام االتفاقية والتزامها هبا
قانونا ،دون أن خيل ذلك حبق الدولة يف التحفظ على بعض األحكام الواردة يف االتفاقية ،ويصخذ
التحفظ يف الواقع العملي صورة قيام الدولة بإصدار بيان يستبعد أو يغري من األثر القانوين ألحكام
معينة من االتفاقية فيما خيص الدولة املتحفظة بشرط أال تكون تلك التحفظات متعارضة مع موضوع
االتفاقية وغرضها.
 مضمون التصديق على المعاهدات الدولية :يفرض التصديق هبذا املضمون سالف الذكر على الدولة يف احملافل الدولية ثالثة مستويات من
االلتزام؛ االلتزام باالحرتام ،وااللتزام باحلماية وااللتزام باألداء والذي يشمل االلتزام بالتسهيل وااللتزام
بالتوفري.
ويتطلب االلتزام باالحرتام امتناع الدولة عن التدخل بشكل مباشر أو غري مباشر مبا يؤثر سلبا يف
املستوى القائ للتمتع باحلقوق.
ويقتضي االلتزام باحلماية أن تتخذ الدول تدابري من شصهنا أن متنع أطرافا ثالثة من التصثري سلبا يف
املستوى القائ للتمتع باحلقوق أو الضمانات املقررة الحرتامها.
وأخريا يتطلب االلتزام باألداء – أو كما يطلق عليه البعض االلتزام بالتنفيذ – أن تعتمد الدولة تدابري
قانونية وإدارية وتدابري تتعلق بامليزانية وتدابري قضائية وتشجيعية مالئمة من أجل اإلعمال الكامل
للحقوق.
وال شك أن إخفاق الدولة يف الوفاء بالتزاماهتا على أي من هذه املستويات يشكل انتهاكا حلقوق
اإلنسان.
ويف هذا الصدد جتدر مراعاة أن اإلعمال الكامل لبعض االتفاقيات املتعلقة حبقوق االنسان ال يتحقق
إال بطريقة تدرجيية ،ومع ذلك فإهنا يف الوقت ذاته تنطوي على عناصر ميكن تطبيقها بشكل فوري.
وبالنسبة للجوانب اليت ال تتحقق إال بشكل تدرجيي فإنه يتعني التمييز بني عدم قدرة الدولة الطرف
على االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة باحلق املعين وعدم استعدادها للقيام بذلك أو عدم قيامها باختاذ ما
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يلزم من تدابري لكفالة إعمال احلق على الرغ من توافر االمكانيات لديها للقيام بذلك .ويقع عبء
إثبات استحالة اإلعمال الكامل للحق على عاتق الدولة املعنية إذ عليها أن تثبت أهنا قد بذلت كل
جهد ممكن واستخدمت كافة املوارد املتاحة على أفضل وجه للوفاء بالتزاماهتا وأنه رغ كل ذلك مل
تتمكن من اإلعمال الكامل للحق.
 مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي:يقوم هذا املبدأ يف الصعيد الدويل على منح املعاهدات الدولية ،بعد تصديقها وفق اإلجراءات
الدستورية ،قيمة قانونية أعلى من قيمة التشريعات الداخلية.
وتتضمن العديد من االتفاقيات والعهود الدولية مبدأ مسو املعاهدات الدولية على القوانني الداخلية،
ويتمثل ذلك يف النص الصريح الذي يطالب الدول األعضاء بسن التشريعات الالزمة أو تعديل
التشريعات القائمة لتتوافق مع االتفاقيات الدولية .ومن ذلك العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات سالفة
اإلشارة.
وقد أكد القضاء الدويل هذا املبدأ مرات عديدة ،من أشهرها قرار حمكمة العدل الدولية بشصن النزاع
بني منظمة األم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية عام  9100حول اتفاق مقر األم املتحدة
يف نيويورك عام .9111
وال تثور مشكلة تطبيق هذا املبدأ أمام القاضي الدويل ،الذي يقدم نصوص املعاهدة على التشريع
الداخلي ،سواء كان دستورا أو قانونا عاديا ،إمنا تثور املشكلة أمام القاضي الوطين ،ويتوقف حس
هذا ا لنزاع على القوة القانونية للمعاهدة من ناحية ومرتبة التشريع املتعارض معها من ناحية أخرى.
رصد المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان
يقصد برصد املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق االنسان مراقبة تطبيق االتفاقيات فيما يتعلق حبقوق
االنسان موضوعها ،وفيما يلي نشري إىل هيئات الرصد والطرق املختلفة للرصد.
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أوال :هيئات رصد معاهدات حقوق االنسان:
هي جلان مكونة من خرباء مستقلني مشهود هل بالكفاءة ترشحه وتنتخبه الدول األطراف
ملدد حمددة كل منها أربع سنوات قابلة للتجديد ،ترصد تنفيذ املعاهدات الدولية األساسية حلقوق
اإلنسان .وجتتمع يف جنيف بسويسرا ،وتتلقى دعما من شعبة معاهدات حقوق االنسان التابعة
للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف.
وفيما يلي بيان هيئات رصد املعاهدات الدولية األساسية املتعلقة حبقوق االنسان اليت انضمت
اليها دولة قطر وهي:
-9اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة :وترصد تطبيق وتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة ( )9111وبروتوكوهلا االختياري (.)9111
-0جلنة حقوق الطفل :ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( )9101وبروتوكوليها االختياريني
()0222
 -1اللجنة املعنية حبقوق االشخاص ذوي اإلعاقة :ترصد تنفيذ االتفاقية الدولية حلقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ()0229
ثانيا :طرق ومهام الرصد:
تؤدي هيئات الرصد عددا من املهام وفقا ألحكام املعاهدات اليت أنشصهتا ،وتتضمن هذه املهام ما
يلي-:
-9النظر يف تقارير الدول األطراف:
عندما يصدق بلد على معاهدة ،يتحمل التزاماً قانونياً بإعمال احلقوق املعرتف هبا يف تلك املعاهدة.
بيد أن كون البلد أصبح طرفاً ما هو إال اخلطوة األوىل ألن االعرتاف باحلقوق على الورق ال يكفي
لضمان أنه سيجري التمتع هبا يف الواقع .
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ومن مث ،فإن كل دولة طرف ،باإلضافة إىل التزامها بتنفيذ األحكام املوضوعية للمعاهدة ،يقع عليها
أيضاً التزام بتقدمي تقارير دورية إىل هيئة املعاهدة املعنية (إال يف حالة الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب) بشصن الكيفية اليت جيري هبا إعمال احلقوق
وباإلضافة إىل تقارير الدول األطراف ،جيوز هليئات املعاهدات أن تتلقى معلومات بشصن حالة حقوق
اإلنسا ن يف أي بلد من مصادر أخرى ،مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،ومنظمات
اجملتمع املدين ( الدولية والوطنية على السواء) ،وكيانات األم املتحدة ،واملنظمات احلكومية الدولية
األخرى ،واجلماعات املهنية ،واملؤسسات األكادميية .وختصص معظ اللجان وقتاً حمدداً يف اجللسات
العامة لالستماع إىل إفادات من منظمات اجملتمع املدين وكيانات األم املتحدة .
وعلى ضوء مجيع املعلومات املتاحة ،تدرس هيئة املعاهدة املعنية التقرير يف حضور وفد من الدولة
الطرف .وعلى أساس هذا احلوار البناء ،تنشر اللجنة شواغلها وتوصياهتا ،اليت يشار إليها بعبارة
"املالحظات اخلتامية".
-0النظر يف الشكاوى الفردية:
ميكن لست من اللجان (اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة
مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة واللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري) ،يف ظل شروط معينة ،أن تتلقى التماسات
من أفراد .
فمن اجلائ ز ألي فرد يدعي أن حقوقه املكفولة مبوجب املعاهدة انتهكتها دولة طرف يف تلك املعاهدة
أن يقدم بالغاً أمام اللجنة املعنية ،بشرط أن تكون الدولة قد اعرتفت باختصاص اللجنة بتلقي
شكاوى من هذا القبيل ،وأن تكون سبل االنتصاف احمللية قد استُنفدت.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن ثالث معاهدات (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين
وأفراد أسره  ،والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات) حتتوي على أحكام
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خبصوص البالغات الفردية اليت يتعني أن تنظر فيها اللجان املعنية ،ولكن هذه األحكام مل يبدأ
نفاذها بعد .
-1إجراء االستعالمات احمللية:
جيوز لست من اللجان من بينها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وجلنة حقوق الطفل – عندما يبدأ نفاذ الربوتوكول االختياري ذي الصلة –
يف ظل شروط معينة ،أن تبدأ استعالمات حملية إذا تلقت معلومات موثوقاً هبا حتتوي على أدلة متينة
األساس تبني أنه حدثت انتهاكات جسيمة أو خطرية أو منهجية لالتفاقيات يف دولة طرف.
-1التعليقات العامة:
تنشر اللجان أيضاً تفسريها حملتوى أحكام حقوق اإلنسان ،املعروف بالتعليقات العامة .وتغطي هذه
التعليقات العامة جمموعة كبرية من املوضوعات ،ترتاوح بني تفسري األحكام املوضوعية ،مثل احلق يف
احلياة أو احلق يف الغذاء الكايف ،واإلرشادات العامة بشصن املعلومات اليت ينبغي تقدميها يف تقارير
الدول فيما يتعلق مبواد حمددة واردة يف املعاهدات.
-2اجتماعات الرؤساء:
تسعى هيئات املعاهدات باستمرار إىل التوصل إىل سبل لتعزيز فعاليتها من خالل تبسيط أساليب
وممارسات العمل ومواءمتها.
ويوفر اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان السنوي ألعضاء هيئات معاهدات حقوق
اإلنسان العشر منتدى ملناقشة عمله وتبادل أفضل املمارسات والنظر يف سبل تعزيز فعالية نظام
هيئات املعاهدات ككل.
املبحث الرابع
األثار القانونية للتصديق على الصعيد الوطين
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حترص اتفاقيات حقوق االنسان على إيراد نص بتضمني االتفاقية املعايري والضمانات الدنيا لتلك
االتفاقيات ،وبالتايل ليس هناك ما مينع من تقرير معايري وضمانات أعلى يف التشريعات الوطنية للدول
األعضاء يف هذه االتفاقيات.
وقد مضت اإلشارة إىل أن املعاهدات تكتسب قوهتا ،على املستوى الدويل ،مبجرد التصديق حسب
االجراءات الدستورية املتبعة يف كل دولة .أما حسب الدساتري املختلفة ،فإن املعاهدات تكتسب
قوهتا ،إما بتوقيعها من قبل رئيس الدولة ،أو بالتصديق عليها من قبل الربملان ،أو بإصدارها بقانون
وفق إجراءات التشريع الدستورية.
وختتلف األثار القانونية للتصديق على الصعيد الوطين حبسب اجلهة اليت تصادق على اتفاقيات
حقوق االنسان .فاألثار الناجتة عن االتفاقيات اليت يصدق عليها الربملان ختتلف عن تلك اليت مل
يصدق عليها .وبالنسبة لالتفاقيات اليت يصدق عليها الربملان ختتلف األثار القانونية لالتفاقيات اليت
يصدرها الربملان بقانون عن تلك اليت يصدرها بقرار.
أوال :القيمة القانونية للمعاهدات التي يصدق عليها البرلمان:
ختتلف القيمة القانونية والقوة اإللزامية للمعاهدات املصدق عليها من دستور إىل أخر ،وذلك على
النحو التايل-:
-9معاهدات تمثل القانون األعلى في البالد :ويصخذ بذلك الدستور األمريكي ،حيث نصت
املادة ( ) 9منه على أن " هذا الدستور وقوانني الواليات املتحدة اليت ستصدر فيما بعد
طبقا له ،ومجيع املعاهدات الدولية املربمة أو اليت ستربم حتت سلطة الواليات املتحدة ،
هي القانون األعلى يف البالد ،وهي ملزمة جلميع القضاة ويف مجيع الواليات بغض النظر
عن النصوص املخالفة املدرجة يف دستور أو يف قوانني الواليات".
ونشري هنا إىل أن املادة  9-9من الدستور األوريب قد نصت على ما يلي :
"يتمتع الدستور والقانون الذي يعتمد من مؤسسات االحتاد مبمارسة مهامها  ،بسمو على قانون
الدول األعضاء".
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-0معاهدات أعلى من القانون :والنموذج املثايل لذلك هو الدستور الفرنسي ،حيث تنص املادة
( ) 22على أن " املعاهدات أو االتفاقيات اليت يت التصديق أو املوافقة عليها وفقا
لألوضاع املقررة يكون هلا مبجرد نشرها قوة أعلى من قوة القانون ،وذلك بشرط أن يطبق
الطرف األخر االتفاق أو املعاهدة".
ووفقا للمادة ( ) 21من الدستور " إذا قرر اجمللس الدستوري ،بناء على إبالغ رئيس
اجلمهورية أو الوزير األول أو رئيس أي من اجمللسني ،أن تعهدا دوليا يتضمن شرطا خمالفا
للدستور ،فال ميكن اإلذن بالتصديق أو املوافقة عليه إال بعد تعديل الدستور".
 -1معاهدات لها قوة القانون :ومن أمثلة الدولة اليت تصخذ بذلك مجهورية مصر العربية ودولة
قطر ،وقد سلفت اإلشارة إىل ذلك.

 -1معاهدات لم تحدد قوتها بالنسبة للقانون الداخلي :مل حتدد دساتري معينة ،كالدستور
األردين ،مكانة معينة للمعاهدات الدولية ،واكتفت بتحديد جهة االختصاص يف
التصديق على املعاهدات.
ويرتتب على ذلك عدم منح املعاهدات صفة قانونية داخلية وعدم امتداد أثارها إىل احملاك
الوطنية ،ويقتصر األمر على اعتبار املعاهدة شصنا من شؤون السياسة اخلارجية اليت متارسها السلطة
التنفيذية.
خاتمة:
إن حقوق اإلنسا ن هي حقوق متصصلة يف مجيع البشر ،تكفل هل على قدم املساواة دون متييز،
وهي حقوق عاملية غري قابلة للتصرف ،مرتابطة غري قابلة للتجزئة.
وتكشف اإلحصائيات أن  %02من الدول صدقت على أربع معاهدات أو أكثر من املعاهدات
الرئيسية حلقوق اإلنسان.
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وقد تناولت هذه الورقة أليات التصديق على مواثيق حقوق اإلنسان أو االنضمام هلا وفقا للقانون
الدويل  .والبني أن التصديق أو االنضمام ال يعدو أن يكون إجراء أو فعال تعرب به الدولة عن
ارتضائها االلتزام بصحكام املعاهدة ،ويت وفقا لإلجراءات الدستورية اخلاصة بكل دولة.
أما على املستوى الوطين فتختلف إجراءات التصديق أو االنضمام من دولة إىل أخرى ،وحبسب
نظام احلك السائد فيها .ففي أنظمة احلك الشمولية أو الديكتاتورية تتوىل السلطة التنفيذية
التصديق على كافة املعاهدات .أما يف الدول الدميوقراطية ،فإن الربملان يتمتع بصالحيات واسعة
يف جمال التصديق على املعاهدات أو االنضمام إليها ،ترتاوح بني التصديق على كل املعاهدات أو
على بعضها ذات الطبيعة اخلاصة ويتوىل رئيس الدولة التصديق على باقي املعاهدات وهو ما
تصخذ به دولة قطر.
ويرتتب على تصديق الدولة على مواثيق حقوق اإلنسان أو اإلنضمام إليها أثارا قانونية عديدة
سواء على املستوى الدويل أو على الصعيد الوطين.
فعلى املستوى الدويل توجد ثالثة مستويات من االلتزام على النحو الذي جرى بيانه تفصيال،
وهي  :االلتزام باالحرتام وااللتزام باحلماية وااللتزام باألداء أو التنفيذ.
أما على املستوى الوطين فيختلف األمر حبسب القيمة القانونية للمعاهدة يف النظام القانوين
الداخلي لكل دولة .فبعض الدول ترفع املعاهدة إىل مصاف القانون األعلى للبالد الذي تكون له
األولوية يف التطبيق على الدستور ذاته كالواليات املتحدة األمريكية .ومنها ما جيعل املعاهدة يف
منزلة أعلى من القانون ،وهذا هو الوضع يف الدستور الفرنسي .ومن الدول من يضفي على
املعاهدة قوة القانون ،فتصري يف مرتبة القوانني الداخلية اليت تصدر عن الربملانات ،وتصخذ دولة
قطر هبذا االجتاه.
المراجع:
 الرقابة الربملانية على املعاهدات اليت تربمها السلطة التنفيذية ،إعداد :عزيز كايد0220 ،م. القانون الدويل املعاصر – حممد السعيد الدقاق ومصطفى سالمة حسن -االسكندرية 9111م. الوسيط يف املعاهدات الدولية – علي إبراهي – القاهرة 9112م.Page 19
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 مدخل عام للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،جامعة منيسوتا ،مكتبة حقوقاإلنسان.
 اآلثار القانونية ملصادقة الدول على االتفاقيات الدولية وأمهية دور القضاة واحملامني يف تعزيزها -باسيل يوسف جبك .
 فهرس حقوق اإلنسان يف الدول العربية. مقدمة يف دراسة القانون الدويل العام – صالح الدين عامر9110- موقع املفوضية السامية حلقوق االنسان – األم املتحدة :www.ohchr.org
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