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 عاصم خليلـوام و ـاد تـرشـ

 دعيقمساعدة البحث: ميشلين 

 

 إنفاذ االتفاقيات الدولية في فلسطين:
 * اإلشكاليات القانونية والحلول الدستورية

 

I .المقدمة 

قببرار العمةيببع الةامببع باعلبببار ولسببيين دولببع أليببر عتببو وببك اممببب الملحببدة بمر بب  مراقبب     ايببع  عقبب 
  ذهببببل الرسبببميع اليلسبببيي يع لقبببدب  ببب ود ان تبببماب للةديبببد مبببن انلياقيبببال الدوليبببع 2012لشبببرثن يبببا ك 

ائبببع بلغبببل ووقبببا لببببتاللقديرالت حبببوالك م 2018ملةبببددة اميبببرا   علبببا شببب ى دوةبببال  وحلبببا   ايبببع عببباب 
وقبالع  مل القا ون امساسك اليلسيي ك عبن الل برثب بلحديبد عملبع مبن المسبائى ذال الة قبع  1الياقيع.

بآليال اليرويع وا  ياذ انلياقيال وك ال ظاب القا و ك البوي ك وم ا بع هبذال انلياقيبال وبك ال رميبع القا و يبع  
اذ انلياقيببال. ووببك هببذا السببياه  لبب لك هببذال يببارل عملببع مببن ااشبب اليال القا و يببع والةمليببع وببك ليبيببق وا  يبب
 الورقع للحاول لي يد للد ااش اليال ولقديب لو يال بش   ا. 

                                                           
ديبوان اليلبو   ظم با    شبرها وبك العرثبدة الرسبميعت تانلياقيال الدوليع اللك ا تمل إلي با دولبع ولسبيين ويهميبعبة وان تمن  دوة  قدمل هذال الورقع *

 وقد عر  ليوثر الورقع لغايال ال شر. .2018 ا ون يول  24بلارثخ وك راب هللا واللشرثع  
امول  عبدب انليباه علبا مةيبار واحبد  وبالبةد يةلمبد مةيبار لةبدد الويبائق  والببةد ا  بر : عبدة اعلبباراليلةذر لقديب إح ائيع دقيقع وك توء  1

يع(. اليالبث  عبدب قيباب يةلبر انلياقيع وبرلكونل ا ولةدي ل ا الياقيع واحدة. اليا ك  عدب  شر انلياقيبال الدوليبع وبك العرثبدة الرسبميع االوقبائع اليلسبيي 
(  www.mofa.pna.ps/ar/archives/13674انلياقيببببال عبببببر موقة بببا االكلرو ببببك م ببببذ عبببباب اا ظببببر القائمببببع: و ارة ال ارعيبببع بلحببببديث قائمببببع 

مبا يشب د وبك مبد  مسب وليع ( مبن القائمبع ببين الحبين وا  بر ايسبقل وبك ال سبخ ام يبرة م  با شبةار البو ارة بPDFواكليائ ا بإ دار  سبخ إلكلرو يبع ا
الراببع  وعبود لبباين وبك البيا بال ببين محلبو  قبوائب و ارة ال ارعيبع والموقبع الرسبمك ل مبب الملحبدة ل لياقيبال اللبك  الو ارة عن دقع محلويبال القائمبع( 

ال امس  عدب إم ا يع انرلكان وقل لموقع اممب الملحدة المبذ ور  نقل بارال بانهلمباب علبا انلياقيبال اللبك  ( https://treaties.un.orgلرعاها ا
 لرعاها اممب الملحدة.

 .2018 ا ون امول  22م حظع: عميع الروابل المشار ل ا وك هذال الورقع  اسلرعةل بلارثخ 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3318872 
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هببى ( 1ليببره هببذال الورقببع ي يببع يسببئلع مر  ثببع: ا
باام ان انعلداد مباشرة بقاعدة موعودة بالياقيبع 

مبببا هبببك م ا بببع ( 2ا دوليبببع يمببباب مح مبببع وي يبببع 
انلياقيببال الدوليببع تببمن ال رميببع اللشببرثةيع وببك 

هبببى باام بببان ( 3ا ال ظببباب القبببا و ك اليلسبببيي ك 
اعلببببببببببار ين للحقبببببببببوه والحرثبببببببببال البببببببببواردة وبببببببببك 

 اول ولم يدا لل انلياقيال الدوليع م ا ع دسلورثع 
(   بببببان ل امبببببا ح بببببر  يببببباه IVهبببببذال امسبببببئلع ا

 (.III(  ولحديد يبةاد ااش اليع اIIالموتوع ا

II. :حصر نطاق الموضوع 

 اسلبةاد الةر  الدولك:  .1

انلياقيببببال الدوليببببع والةببببر  الببببدولك  الم ببببدران 
الوقببببل الببببذ   امساسببببيان للقببببا ون الببببدولك. ووببببك

لةلبر ويه انلياقيال الدوليع مل مع ميراو ا ملبا 
لحققبببل للبببد اليرويبببع  وبببإن الةبببر  البببدولك ملببب ب 
لعميع الدول  ون ي لقص لق ي ه وك الياقيبال مبن 

ووبببك الوقبببل  2للبببد القيمبببع اال اميبببع لعببباال الكاوبببع.

                                                           
هبببببدال لةببببباب لقبببببا ون المةاويي بببببا الياقيبببببع مبببببن ( 38ا ظبببببر: المبببببادة ا 2

 ملوورة عبر الرابل اللالك:. 1969/1980
hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.h
tml 

القتيع الملةلقع بام شبيع الةسب رثع وقرار مح مع الةدل الدوليع وك ت
 ي ببببباراألوا وتبببببدها ا ي ببببباراألوا تبببببد الونيبببببال وشببببببه الةسببببب رثع وبببببك 

 . 1986 وح ثران/ يو ي 27 ت  وكالملحدة اممرث يع(
لميالةع مل ص القرار باللغع الةربيع: اممب الملحدة  مبوع  امح باب 

-1948واليلبببباو  واموامببببر ال ببببادرة عببببن مح مببببع الةببببدل الدوليببببع ا
]الوييقبببببببببببببببببع رقبببببببببببببببببب:  226-212(  1992( ا] يوثبببببببببببببببببورد : 1991

ST/LEG/SER.F/1:ملوور عبر الرابل اللالك    
 

الذ  للمسد به الدول بسبيادل ا لعباال انلياقيبال  
اب إلببببا يرويببببع ي  مببببن وبببب  لقببببدب علببببا ان تببببم

انلياقيبببببال إن عبببببن إرادة حبببببرة ببببببإل اب ذال بببببا بمبببببا 
ي بببببلقص مبببببن سبببببيادل ا  وبببببإن البببببدول لقبببببر تبببببم ا 
با لقبببباص سببببيادل ا لعبببباال الةببببر  الببببدولك  الببببذ  
يش ى الل امبا قا و يبا بال سببع للبدول. ووبك الواقبع  
وك حال اللةارد ببين القبوا ين الوي يبع والقبا ون 

علببداد بالقببا ون الببدولك الببدولك الةروببك  يم ببن ان
الةروببك يمبباب المحبباكب الوي يببع. وباللببالك  ن يييببر 
هبببذا الم بببدر عظبببيب ااشببب اليع  وبامسببباس هبببو 

 ليس موتوع الورقع  ول ذا  سلبةدال. 

 اللميي  بين ي  ا  انلياقيال الدوليع:  .2

عببرل الةبببادة علبببا اللمييبب  ببببين ي بببواع انلياقيبببال 
ا ه ببا اللمييبب  مببا ية ي بب 3مببن  بب ل عببدة ي ائيببال 

ببببين اي لبببين مبببن للبببد الي ائيبببال: لل بببى الي ائيبببع 
امولببببببا ببببببباللميي  بببببببين انلياقيببببببال اللببببببك لتببببببع 
الل امال علا دولع لعاال شب ص خ بر/ يشب اص 
مبببببببببن يشببببببببب اص القبببببببببا ون البببببببببدولك اانلياقيبببببببببال 
اللةاقديع(  وانلياقيال اللك لتبع الل امبال علبا 
دولببببببع لعبببببباال مواي ي ببببببا واا سببببببان ب ببببببيع عامببببببع 

انلياقيبال الشببارعع(. يمبا الي ائيببع اليا يبع  ولميبب  ا

                                                                                    
 www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-
1948-1991-ar.pdf  

مقدمبببع لدراسبببع القبببا ون البببدولك :  ببب ه البببدين عبببامر  مبببي ا ظبببر  3
 .174-169(  2003االقاهرة: دار ال  تع الةربيع   الةاب
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بببين  بب يين مببن انلياقيببال الشببارعع: انلياقيببال 
 الم ش ة لم ظمال دوليع  وانلياقيال القاعديع. 

ألالبببا ن يييببر ال بب   امول وببك  ببى ي ائيببع ييببع 
إشببببببب اليال وبببببببك إ ياذهبببببببا  بح بببببببب ين انلياقيبببببببال 

 ظب الم درعبببع تبببمن هبببذا اللو بببي  عبببادة مبببا لببب
خليببببببببببال إ يبببببببببباذ يح ام ببببببببببا ب  ببببببببببوص واتببببببببببحع 

وألالبا ما لحيى الي بى وبك ال  اعبال  4و رثحع.
ال اشبببببببئع ب  و ببببببب ا لع بببببببال  بببببببار  القتببببببباء 
الوي ك  ما حع الونيع القتائيع لمحاكب يو لعان 
دوليبببع يو مبببا شبببابه. وعلبببا هبببذا امسببباس  سبببلبةد 
انلياقيال اللةاقديع  وانلياقيال الشارعع الم شب ة 

دوليع  ويما يبقا قيبد ال ظبر انلياقيبال  لم ظمال
الشببببارعع القاعديببببع. وهببببذا ال ببببوع مببببن انلياقيببببال 
عببادة مببا يييببر ااشبب اليال عمومببا  ووببك السببياه 
ن لةبيببر تانلياقيببال  اليلسببيي ك بشبب ى  بباص. وا 
الدوليعت ويما يلك ي  ذ بامساس بالمي وب التيق 

 السابق لحديدال اانلياقيال الشارعع القاعديع(.

 

                                                           
الياقيبع اممبب الملحبدة ( مبن 186ا ظر علبا سببيى الميبال: المبادة ا 3

 . ملوورة عبر الرابل اللالك:1994/1982لقا ون البحار لةاب 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreem
ents/texts/unclos/unclos_a.pdf 

. 1948دسلور م ظمع ال حع الةالميع لةاب ( من 75والمادة ا
 ملوور عبر الرابل اللالك:

https://www.who.int/governance/eb/who_constit
ution_ar.pdf 

( مببببببببببن الياقيببببببببببع ويي ببببببببببا لقببببببببببا ون المةاهببببببببببدال لةبببببببببباب 66والمببببببببببادة ا
   ايشير للرابل سابقا(. 1969/1980

III. :تحديد أبعاد اإلشكالية 

لمببببا  ا ببببل الببببدول لقببببدب علببببا يرويببببع انلياقيببببال 
الدوليبببببببببع ببببببببببإرادة حبببببببببرة وواعيبببببببببع ايو هبببببببببذا هبببببببببو 
الميبببرود(  ول بببا ين ل لبببار: اي( لوقيبببل إقبببدام ا 
علببببا للببببد اليرويببببع  ا ( الببببلحي  علببببا بةببببد 
يح بباب انلياقيببال اللببك ن لم ببع ذلببد  ا ( خليل ببا 
الوقيبببع ول بببديق  يو ا تبببماب  يو سبببواها(  واد( 

امح ببباب اللبببك الل مبببل ب بببا بموعببب   يرثقبببع إ يببباذ
دراع بببا وببك  ظام بببا القبببا و ك.  للببد انلياقيبببال  وا 
ن وسبببببحع اارادة والحرثبببببع للدولبببببع وبببببك ذلبببببد ن  وا 
ي لقص من قيمع انلياقيع ذال ا  ولكن ي ير علا 
سبببرثان انلياقيبببع وبببك ال ظببباب القبببا و ك مبببن حيبببث 

 اللوقيل والمد . 

  ن السببياه اليلسببيي كب  ببوص ووببك اللةقيبب  
 :بد من لسعيى الم حظال اللاليع

 اللوقيل:  .1

يقبببببببدمل ولسبببببببيين علبببببببا ان تبببببببماب ل لياقيبببببببال 
الدوليببببع وببببك سببببياه لياعببببى ويببببه عببببام ن: امول  
لرقيع وتع ولسيين وك اممب الملحدة إلا  يع 
تدولعت بمر   مراق   بما ي ال انعلراتبال اللبك 
 ا ل لواع  ا سابقا باللش يد بلواور للد ال بيع 
لغايبببببال ان تبببببماب للم ظمبببببال الدوليبببببع ويرويبببببع 

قيببال الدوليببع  ويا يببا  اسببل دام ا ل  تببماب انليا
إلببا انلياقيببال الدوليببع  بب داة م اكيببع وببك ال ببراع 

ن  بب  هببذين الةبباملين -اليلسببيي ك ااسببرائيلك. وا 
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ييرحبببان إشبببب ان يشبببب د وببببك مببببد  لببببواور اارادة 
الحبببببرة الواعيبببببع  ولك  بببببا مشببببب لع دا ليبببببع  ولبببببيس 

لبببع باام بببان اللبببذرع ب بببا لةبببدب إ يببباذ الل امبببال الدو 
 بموع  للد انلياقيال.

 اللحي :  .2

يسببببببببل د  الببببببببلحي  تاسببببببببلبةاد يو لغييببببببببر اميببببببببر 
القبببا و كت ل ح ببباب المبببلحي  علي بببا. ووبببك الوقبببل 

ألالبيببع انلياقيببال  -يو ن لمبا ع–البذ  للببيب ويببه 
الدوليع اليرويبع مبع البلحي  علبا بةبد يح ام با 
امببببن أليببببر مببببا ي ببببون الببببلحي  تم اويببببا لموتببببوع 

وعلببببا الببببرألب مببببن  ببببون  5ت( المةاهببببدة وألرتبببب ا
 يببار الببلحي  قببد يقببر للشببعيع الببدول اللببك لشببد 
بإم ا يببببع قيام ببببا بعميببببع انلل امببببال الببببواردة وببببك 

مببع –قوا ي  ببا وواقة ببا  انلياقيببع  ولببدوة ا للكييبب 
مبببع امح ببباب المبببلحي  علي بببا  ولسبببح   -الوقبببل

وإن ولسيين لبب لبلحي  علبا ي  مبن  6لحيظال ا 
ا تببمل إلي ببا. دوليببا هببذال  يح بباب انلياقيببال اللببك

 يوة لحس  ليلسيين  ولكن عمليا  ا ل  يوة 
ألير مدروسع  وقد ييبر علي با بب  رثب  الةبام ن 

 المذ وران خ يا. 

                                                           
 با لقبا ون المةاهبدال لةباب يي/د( مبن الياقيبع و2/1( وا19المادلان ا 5

1969/1980. 
للع بببع المة يبببع ببببالحقوه ( 24( مبببن اللةليبببق الةببباب رقبببب ا4اليقبببرة ا 6

ملبببوور  .1994عببباب  (52االمد يبببع والسياسبببيع  ال بببادر وبببك دورل بببا 
 :اللالك الرابلعبر 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc24.html  

 خليع اليرويع:  .3

مببن بببين عببدة خليببال ن للببد ى انلياقيببال الدوليببع 
ووبببك الوقبببل البببذ  لبببب يببب ظب ويبببه  7وبببك لحديبببدها 

القببببببببا ون امساسببببببببك هببببببببذا الموتببببببببوع  ا لببببببببارل 
الممارسببببع اليلسببببيي يع خليببببع ان تببببماب المباشببببر. 
ووك الواقع واقمل هذال ا ليع ااش ال  وك تبوء 
 و  ببا لسبب ى ااقببداب علببا يرويببع انلياقيببال  ون 
لليب سبليع المراعةبع لع بع ي بر   و بان بإم بان 

يين ب ذا الكب من انلياقيبال الرئيس ين يل ب ولس
 علا ش ى دوةال.

  ياذ: يرثقع اا .4

للببببدول لحببببل شببببةار سببببيادل ا  وبمببببا يلواوببببق مببببع 
ال ظامين القبا و ك والسياسبك اللبذيتن للب اهمبا  ين 

ون يميبببى ل يبببر  8ل لبببار امسبببلو  ام سببب  ل بببا 
للبببد امسبببالي  مياتبببلع وبببك امكيبببر ديمقراييبببع  
بقببدر مبببا يةباببر عمبببا ارلتببه  بببى دولببع مبببن  ظببباب 

البذ   تالوحبدةتوبةد الدول للب ا  ظاب ي اسب ا  
مباشببببرة  انلياقيببببال الدوليببببع حيبببب  الل ييببببذ يببببد ى 

عبب ءا مببن ال ظبباب وبشبب ى تيولمببالي كت  باعلبارهببا 
 ظببباب  دول ي بببر     ويمبببا للب ببباالقبببا و ك البببوي ك

بقبببببا انلياقيبببببال الل امبببببا علبببببا ي البببببذ  عتالي ائيبببببت

                                                           
 5  ط الةباب القبا ون البدولك: محمبد المعبذو   حبول ا ليبال ا ظر 7

   .515  (2004  م شورال الحلبك الحقوقيعابيرول: 
  ومن ذلبد وبك مرةيكدل علا ذلد مح مع الةدل الدوليع يكير من  8

اسبببابقع ااشبببارة  تقتببيع  ي ببباراألوا تبببد الونيبببال الملحبببدة اممرث يبببعت 
 .(219ص 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3318872 
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 إنل بببببببب قا و ببببببا  اوببببببذا  لك  ببببببا ن  الح ومببببببال
مبببببن  ببببب ل لحوثبببببى   لبببببد ى السبببببليع اللشبببببرثةيعب

لبببب  9إلبببا قبببا ون وي بببك.   للبببد انلياقيبببالمحلبببو 
يرسب ال ظاب الدسلور  اليلسيي ك ال يك م مبب 

  واتببببحع م  مببببن ال ظببببامين  وذلببببد مببببا يتببببا
 لإلش اليع بةدا خ ر.

IV. :األسئلة المركزية المطروحة 

 مباشـــر  االعتـــداد باإلمكـــان الســـ ال األول:  ـــل
 محكمـــة أمـــام دوليـــة باتفاقيـــة موجـــود  بقاعـــد 
 وطنية؟

علبببببا يبيةبببببع  لةلمبببببدهبببببذا السببببب ال عبببببن ااعاببببببع 
 :  ووقا لما يلكالحالع القائمع

 يبيةع ال ظاب القا و ك القائب:  .1

من ألير العائ  ذلد وك البدول اللبك للببع ال ظباب 
ام علوس سببببو ك اقببببا ون الةمببببوب  ميببببى المملكببببع 
الملحببببدة ويسببببلراليا و  ببببدا(  حيببببث ن ل يببببذ قواعببببد 
انلياقيبببببال الدوليببببببع وي يببببببا مببببببا لببببببب لة ببببببس وببببببك 
اللشرثع الوي ك. وذلد مبن حيبث المببدي. يمبا وبك 
البببدول اللبببك للببببع ال ظببباب ال لي بببك االقبببار   ميبببى 
ور سببا وألالبيببع الببدول الةربيببع بمببا وي ببا ولسببيين(  

 وذلد يةلمد ووقا للحالع القائمع   ما يلك:

                                                           
عمببر الة ببور وممببدوه الةببدوان وميسبباء بيتببون  تمرلبببع المةاهببدة  9

 –معلبع دراسبال الدوليع وبك اللشبرثةال الوي يبع والدسبلور امرد بكت  
 .79-77(  2013ا 1(  عدد 40  معلد اعلوب الشرثةع والقا ون 

 اليراغ واللةارد:  .2

وبببببك حبببببال  ا بببببل القاعبببببدة القا و يبببببع البببببواردة وبببببك 
انلياقيع الدوليع ن للةارد مع قاعدة وي يع من 
درعببببع قببببا ون وبببب علا  وباام ببببان انعلببببداد بللببببد 

 ل للد القاعدة للةارد القاعدة. يما وك حال  ا
مببع قاعببدة وببك ال ظبباب القببا و ك مببن درعببع قببا ون 
وبب علا  وليببار ه ببا مسبب لع م ا ببع انلياقيببع الدوليببع 
وببببك ال رميببببع اللشببببرثةيع. وهببببذا مببببا يحيل ببببا ليببببره 

 الس ال اليا ك.

قببى ل باول السبب ال اليبا ك  ن ببد مببن ااشبارة إلببا 
ةبى ين  شر انلياقيال وك العرثدة الرسبميع ن يع

م  ببا بحببد ذالببه مل مببع  و ببك مل مببع للدولببع حلببا 
دون  شبببببببرها  ملبببببببا عبببببببر  ان تبببببببماب إلي بببببببا يو 
الم ادقع علي ا. يما ال شر وك العرثدة الرسميع  
ولببببببه ألببببببرد خ ببببببر يل ببببببى بببببببإع ب الم ببببببايبين 

ن ية ببك  بالقببا ون  الياقببا وقاعببدة الةلببب بالقببا ون.
هذا اليره دعوة إلا عدب  شر انلياقيال  ولك ه 

لل كيببد علببا  بببون انلياقيببال اللبببك ا تببمل ل بببا ل
ولسببيين بالببل  اوببذة  ومل مببع حلببا قبببى  شبببرها. 
وقد ي ون ي س  خليع للقرثر  شبر هبذال انلياقيبال 
ايو الياقيببال ي ببر  قببد ل تببب ل ببا ولسببيين ول يببذ 
لعاها( هو لقرثر ال شر اليبور  مبن يبر  ديبوان 

ن اليلبببو  واللشبببرثع ذالبببه  وبببور  يببباذ انلياقيبببع  دو 
ا لظبببار لقرثبببر ذلبببد مبببن يبببر  ييبببع ع بببع دا ليبببع 
 ا ببل. ون يتببير ين ي شببر مة ببا مرسببوب الببرئيس 
بلقرثر لقبديب يلب  ان تبماب ل لياقيبع. وه با مبن 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3318872 
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التبببببرورة بم بببببان الل كيبببببد علبببببا تبببببرورة مراعببببباة 
البببديوان ل شبببر  سبببخ رسبببميع مبببن للبببد انلياقيبببال 

 باللغع الةربيع. 

االتفاقيات الدوليـة  ي مكانة ما الس ال الثاني: 
ضــمن المرميــة التشــريعية فــي الننــام القــانوني 

 الفلسطيني؟

ااشبب اليع الظبباهرة ين القببا ون امساسببك لببب يحببدد 
للببببد الم ا ببببع  بشبببب ى واتببببب و ببببرثب. وباللببببالك 
شبببب ليا ه الببببد وببببراغ. ولكببببن موتببببوعيا قببببد لكببببون 
ه الببد قاعببدة  سببلل م ا ب بباء علببا و م ببا للقببا ون 

ا هببببذا امسبببباس اعل ببببدل امساسببببك. وألالبببببا علبببب
ن عببببباو ل ا ل ا ببببب ا  المح مبببببع الدسبببببلورثع  وا 
وعا بببل ال ببوا  بريي ببا  وإتبباوع إلببا مببا وقةببل 
بببببه المح مببببع المببببوقرة مببببن ل بببباقد ويمببببا ورد وببببك 

لببببببب يي ببببببى بببببببين لببببببارثخ  10اي ببببببين مببببببن قرارال ببببببا 
 ببدورهما يكيببر مببن ي يببع يشبب ر وي يببع يسببابيع  

من وإن المح مع الموقرة  اقتبل  يسب ا حلبا تب
القبببرار اليبببا ك وحبببدال. وباللبببالك باام بببان الحبببديث 

 عن موتةين للل اقد:

 

                                                           
( وببببك القتببببيع رقببببب 4/2017قببببرار المح مببببع رقببببب االقببببرار امول:  10
ايةبببن دسبببلور (   بببادر بلبببارثخ دسبببلورثع -قتبببائيع 2( لسببب ع 12ا

  والقببببببرار اليبببببببا ك: قببببببرار المح مبببببببع رقبببببببب 2017لشببببببرثن يبببببببا ك  19
دسببلورثع اليسببير -قتببائيع 3( لسبب ع 2( وببك اليلبب  رقببب ا5/2017ا

 . 2019خذار  12دسلور (   ادر بلارثخ 

يةببببن  – 4/2017الل بببباقد بببببين القببببرارثن ا .1
 ليسير دسلور (: – 5/2017دسلور ( وا

قبببررل المح مبببع المبببوقرة وبببك قرارهبببا امول تسبببمو 
انلياقيببببببال الدوليببببببع علببببببا اللشببببببرثةال الدا ليببببببع 

الوي يبببع والدي يبببع ]...   بمبببا يلبببوا]ء ب مبببع ال ويبببع 
يمبببا وبببك  11واليقاويبببع للشبببة  الةرببببك اليلسبببيي كت.

قرارهببببببا اليببببببا ك  وراحببببببل المح مببببببع المببببببوقرة قبببببببى 
م يبببببوه الح بببببب لتبببببي  ميبببببردة تالةاديبببببعت عقببببب  
عبببارة تاللشببرثةال الدا ليببعت  وببك  ببى مببرة ذ ببرل 
وي بببا للببببد الةبببببارة محيلببببع لقرارهببببا السببببابق. وذلببببد 

نلياقيببببال للم ببببد للقببببول وببببك م يببببوه الح ببببب ين ا
الدوليببع يسببما مببن اللشببرثةال الدا ليببع تالةاديببعت 

ووقببا –اوقببل(  ويد ببا مببن القببا ون امساسببك الببذ  
لسبببببببمو عليبببببببه وييقبببببببع إعببببببب ن  -للمح مبببببببع ذال بببببببا

 انسلق ل. 

 – 5/2017تمن القرار االدا لك الل اقد  .2
 ليسير دسلور (: 

وببببببك هببببببذا القببببببرار  قببببببررل المح مببببببع المببببببوقرة ين 
بذال ا قا و ا ييبق وك ولسيين   تانلياقيع ن لةد

وا  مبببا ن ببببد ين لكلسببب  القبببوة مبببن  ببب ل مرورهبببا 

                                                           
بال  وص  ي درل وحدة القا ون الدسلور  وك عامةبع بير ثبل  11

وحبببببدة القبببببا ون   ا ظبببببر: البببببعورقبببببع موقببببب    حيبببببى إلي بببببا لةبببببدب ااي
حبببببول ح بببببب المح مبببببع  ورقبببببع موقببببب تالدسبببببلور  بعامةبببببع بير ثبببببل  

الدسبببلورثع ب  بببوص م ا بببع انلياقيبببال الدوليبببع وبببك ال ظببباب القبببا و ك 
 . ملوورة عبر الرابل الم ل ر:2017 ا ون يول   اليلسيي كت

 https://goo.gl/2tbx6J 
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بالمراحى الشب ليع الواعب  لواورهبا ا بدار قبا ون 
دا لك مةين ا ياذهات. وه ا  لساءل:  يب  سباغ 
للمح مببع المببوقرة ين لقببرر ذلببد وببك الب ببد اليالببث 
مببن م يببوه الح ببب  وببك الوقببل الببذ  قببررل ويببه 

ول مببببببن م يببببببوه الح ببببببب ذالببببببه ين وببببببك الب ببببببد ام
القا ون يد ا من انلياقيع  ب لمبال ي بر :  يب  
يرل ن  يباذ انلياقيبع وهبك امسبما  علبا  بدور 
قبببا ون وهبببو امد بببا و  بببى ذلبببد ووقبببا لمبببا قررلبببه 

 المح مع الموقرة.

إن المرعع الي ى للحديد م ا ع انلياقيبع الدوليبع 
هببببببببو قاتببببببببك الموتببببببببوع االقاتببببببببك ال ظببببببببامك/ 

الشبببببرعك/ القاتبببببك اادار / القاتبببببك  القاتبببببك
الةسبب ر (  ولببيس المح مببع الدسببلورثع  ولقاتببك 
الموتوع ين يعل د  ووك حال ا ل   انعل اد 
بببين القتبباة  ومرعةيببع درعببال اللقاتببك بال  ايببع 

اول ببببا وببببك  مردهبببا لمح مببببع عليببببا  ول بببا ين لقببببرر
اللعربع امرد يع يسوة حس ع  ويما رس له مح مع 

لبيس باام بان و بب الم ا بع السباميع و  12.اللمييب (
للمح مع الدسلورثع الموقرة ووقا لقاعدة تمن يملد 
امكيببببببببر يملببببببببد امقببببببببى بالتببببببببرورةت  والمح مببببببببع 
الدسلورثع  احبع ا ل باص علي با ين للعباو ال  
ن بالل مشرعا دسلورثا ان قاتيا للدسبلورثع(   وا 
ملةديببببع علببببا ا ل بببباص السببببليع الل سيسببببيع يو 

 يسيع المةدلع بش ى يده.السليع الل س
                                                           

  تا ظببببر: الة ببببور والةببببدوان وبيتببببون  تمرلبببببع المةاهببببدة الدوليببببع 12
84-85. 

هببببذال ااعابببببع الةامببببع يو اليبيةيببببع لسبببب ال يلةلببببق 
لقاتك بال رميع اللشرثةيع  إذ ي ون الي ى وي ا 

. ولكبن وببك مواع بع ااشبب ال القبائب وببك الموتبوع
 السياه اليلسيي ك ه الد ح ن خ ران:

 ع اللشرثةيع:اءمالمو  .1

الشببروع بلةببديى القببا ون الببوي ك بمببا يل اسبب  مببع 
انلياقيال الدوليع. ي ون هذا ال يار ترورثا وك 
حبببال لب بببك وع بببع ال ظبببر القائلبببع بلسببباو  م ا بببع 
انلياقيببال الدوليببع مببع القببوا ين الةاديببع. يمببا وبببك 
حبببال لب بببك وع بببع ال ظبببر القائلبببع بببب ن انلياقيبببال 

لبداد ب با الدوليع مل مع بش ى مباشر  ويم ن انع
يمببببباب المحببببباكب الوي يبببببع  ولسبببببمو علبببببا القبببببوا ين 
الةاديع  وي ون وك حي  ا هبد  المواءمبع إع  يبا  
و اشببيا  لقاعببدة موعببودة ي بب  بح ببب وعودهببا وببك 

 انلياقيع الدوليع.

ان سبببببببببحا  مبببببببببن انلياقيبببببببببال اللبببببببببك لييبببببببببر  .2
 13اللةبببارد العببباد مبببع اللشبببرثةال الوي يبببع 

  :ء لحيظالوا عادة ان تماب إلي ا مع إبدا

ن  شعع علا هبذا الحبى  لمبا سية سبه مبن خيبار 
سياسببيع سببلبيع لل ببار .  مببا ين عا بببا  مببن ا راء 
يةلقببببد بةببببدب إم ا يببببع ان سببببحا  مببببن انلياقيببببال 
ال ا ببببع بحقببببوه اا سببببان ملببببا لببببب ل كيببببد هببببذال 
الحقبببوه للم ببببايبين ب بببا. وقببببد لب بببل هببببذا الببببري  

                                                           
ميببببى تالياقيببببع القتبببباء علببببا عميببببع يشبببب ال اللمييبببب  تببببد المببببريةت  13
 .(CEDAWا

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3318872 
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علببا  اللع ببع المة يببع بحقببوه اا سببان اللببك لسبب ر
ليبيبببق الة بببد البببدولك ال ببباص ببببالحقوه المد يبببع 

 14والسياسيع.

 للحقـوق  أن اعتبار باإلمكان الس ال الثالث:  ل
 مكانــة الدوليــة االتفاقيــات فــي الــوارد  والحريــات
 دستورية؟

مببن بببين عميببع انلياقيببال  وببإن نلياقيببال حقببوه 
  عةبى بةبد البدول اميبى  با   ا ةا  اا سان وت
امرع لبببببين   ي ببببباراألوا  والم سبببببيد( ين البرا ثبببببى  

ويمببا بقيببع  15لتببة ا وببك م ا ببع موا ثببع للدسببلور 
وم اط هذا الوتع ال باص   م ه انلياقيال يد ا

ل ببببببذال انلياقيبببببببال هببببببو محلواهبببببببا ولببببببيس شببببببب ل ا 
 انعلبارال اللاليع  الياقيع. وباللالك  ووك توء 

باام ببببان اندعبببباء ين لمحلببببو  الياقيببببال حقببببوه 
اا سببان وببك السببياه اليلسببيي ك م ا ببع دسببلورثع  

 حلا قبى يرويع ولسيين وك للد انلياقيال:

                                                           
(ت  15الميوتيع الساميع لحقوه اا سان  ت حييع الوقائع رقب ا 14

 د.ل. ملوور عبر الرابل:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/F
actSheet15Rev.1ar.pdf  

لةببباب  البرا ثبببى( مبببن دسبببلور 5المبببادة اا ظبببر مبببع بةبببد اللبببباين:  15
لةببببباب  امرع لبببببين( مبببببن دسبببببلور 75  المبببببادة ا2017مةبببببدل  1988
 1917لةباب  الم سبيد( من دسبلور 1  المادة ا1994مةدل  1853
 1987لةببببباب   ي ببببباراألوا( مبببببن دسبببببلور 46والمبببببادة ا  2015مةبببببدل 
 .  2014مةدل 

اال سبب ع الةربيببع باام ببان ميالةببع هببذال الدسببالير عبببر الموقببع اللببالك 
ب  بببببببوص دسبببببببلور  البرا ثبببببببى وامرع لبببببببين  وال سببببببب ع اا علي ثبببببببع 

 :م سيد و ي اراألوا(ب  وص دسلور  ال
 www.constituteproject.org 

 المحلو  الةروك نلياقيال حقوه اا سان: .1

إن يأللببب  محلبببو  الياقيبببال حقبببوه اا سبببان وبببك 
ي بل ا قواعببد عرويببع  عببر  لق ي  ببا وببك الياقيببال. 

 ببان للةببر  الببدولك ذلببد السببمو حلببا علببا  ولمببا
حسبا  سبيادة الدولبع  وبإن لق ي به وبك الياقيبال ن 
ي ببببببلقص مببببببن قيملببببببه لي ببببببون بدرعببببببع يد ببببببا مببببببن 

 الدسلور.

 /ي( من القا ون امساسك:10إحالع المادة ا .2

/ي( مببن القببا ون امساسببك احقببوه 10إن المببادة ا
اا سببببببببان وحرثالببببببببه امساسببببببببيع مل مببببببببع وواعبببببببببع 
انحلراب(  لةلبر مد   وعاهيا ل علداد بالم ا ع 
الدسببلورثع لمحلببو  الياقيببال حقببوه اا سببان  وببك 
تببببببوء هببببببذال ااحالببببببع الدسببببببلورثع.  اهيببببببد عمببببببا 
لتببم له وييقببع إعبب ن انسببلق ل االلببك اعلبرل ببا 

 مع الدسلورثع يسما مبن القبا ون امساسبك( المح
 16من إشارال موع ة لحقوه اا سان.

                                                           
 هبببببببك ولسبببببببيين دولبببببببع تإنيببببببببر  مبببببببا عببببببباء ب بببببببا بال  بببببببوص:  16

 واليقاويببببع  الوي يببببع هببببوثل ب ييببببورون  وي ببببا  ببببا وا يي مببببا لليلسببببيي يين
 مةلقببببدال ب وي ببببا ول ببببان الحقببببوه  وببببك الكاملببببع بالمسبببباواة وثلملةببببون 

 ديمقرايببببك  ظبببباب ظببببى وببببك اا سببببا يع  و ببببرامل ب والسياسببببيع الدي يببببع
 ورعايبع امحب ا  لكبوثن وحرثبع البري  حرثبع يسباس علا يقوب برلما ك
 الةببدل وعلببا امأللبيببع  قببرارال امقليبع واحلببراب امقليببع حقببوه  امأللبيبع

 يسبباس علببا الةامببع الحقببوه  وببك اللمييبب  وعببدب والمسبباواة انعلمبباعك
للببوور  سبب ع . ت]...  والرعببى  المبرية بببين يو اللببون  يو الببدين يو الةبره 

موقبع مر بب  المةلومبال البوي ك اليلسبيي ك تووببات  مبن ااعب ن عببر 
 الرابل اللالك:من   ل 

 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4938  

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3318872 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1ar.pdf
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. اللبببببب اب وييقببببببع إعبببببب ن انسببببببلق ل بببببببااع ن 3
 الةالمك لحقوه اا سان:

 وك توء ما  ل ل إليه المح مع الدسلورثع وك
  ليسببببببببير دسببببببببلور ( – 5/2017اقرارهببببببببا رقببببببببب 

باعلبار وييقع إع ن انسلق ل يسما م ا بع مبن 
اوبغد ال ظبر عبن موقي با مبن  القا ون امساسك

  ولما  ا ل وييقع إعب ن انسبلق ل هذال ال ليعع(
يعل ببببل  ببببراحع اللبببب اب دولببببع ولسببببيين بببببااع ن 

ولما  ا ل انلياقيال  17الةالمك لحقوه اا سان 
يبببار القبببا و ك لتبببع ااالدوليبببع لحقبببوه اا سبببان 

ممارسببببع الحقببببوه الم يولببببع بببببااع ن الةببببالمك  ل
وبببإن محلبببو  الياقيبببال حقبببوه اا سبببان ذو م ا بببع 

ثع ن لقببى عببن مسببلو  القببا ون امساسببك  ر دسببلو 
 18إن لب لساو  م ا ع إع ن ااسلق ل.

                                                           
 اممببببب بمببببباد  الل ام ببببا ولسببببيين دولببببع ولةلببببنالوييقببببع: تورد وببببك  17

 ]... ت. اا سان  لحقوه  الةالمك وبااع ن ويهداو ا الملحدة
ما  ال العدل اليق ك قائما حول القيمع القا و يبع لإلعب ن الةبالمك  18

لو بببيع  /لحقبببوه اا سبببان  وبببك تبببوء  و بببه شببب ليا عببببارة عبببن قبببرار
 ببادرة عبببن العمةيببع الةامبببع ل مببب الملحبببدة  ون يرلقببك إلبببا مسبببلو  

 -يو اللشب يد وبك قيمبع ااعب ن–انلياقيع الدوليع. ولكبن هبذا العبدل 
ن قيمع له حال وعود وييقع دسلورثع لةلن إلل ام ا ب ذا ااعب ن. ببى 
ه هك بذلد لم حه م ا ع يعلا من م ا ع انلياقيال الدوليع  للرلقبك بب

 إلا مسلو  ال ص الدسلور  ذاله الذ  يعلن الل امه به.
لوعبببه   بببذا ي بببذ ببببه المعلبببس الدسبببلور  اللب بببا ك  ل سيسبببا علبببا مبببا 
لتبببببم له مقدمببببببع الدسببببببلور مببببببن إللبببببب اب بببببببااع ن الةببببببالمك لحقببببببوه 

(  1/2013(  ا2/2001اا سببببببببببببان. ا ظبببببببببببببر مبببببببببببببي  القبببببببببببببرارال: ا
لبببببببببس: (. ملبببببببببوورة ببببببببببال ص الكامبببببببببى عببببببببببر موقبببببببببع المع6/2014ا

controle-http://www.cc.gov.lb/decisions   
لعبببدر ااشبببارة إلبببا ين هبببذا اللوعبببه ليلببب  يساسبببا ين يقبببرر المعلبببس 
 مسبقا مساواة القيمع القا و يع لمقدمع الدسلور مبع مبوادال. وذلبد ابلبداء  

 (.  1/1997(  يب يكير  راحع وك القرار ا4/1996بموع  القرار ا

 :ما يلك وعليه  يماب للد ااش اليال   ر  

علببا المحبباكب اليلسببيي يع ليبيببق انلياقيببال  .1
الدوليبببببببع لحقبببببببوه اا سبببببببان بشببببببب ى مباشبببببببر  

مببببببببببببن القببببببببببببا ون  /ي(10بموعبببببببببببب  المببببببببببببادة ا
 .وييقع إع ن انسلق ل/يو و  امساسك

يم ببن اليةببن بةببدب دسببلورثع لشببرثع م ببال   .2
لحقببببببوه اا سببببببان مةلمببببببدين علببببببا ااحالببببببع 

ييقببع و للبب اب إ/يو   و/ي(10الببواردة وببك المببادة ا
 . وب بببذاببببااع ن الةبببالمك إعببب ن ااسبببلق ل

ي ببون ل امببا علببا المح مببع الدسببلورثع إبيببال 
ي  لشرثع يو مادة ي ال  انلياقيبال الدوليبع 
لحقوه اا سان   و  با حقبوه إ سبان  واعببع 

 19وليس باعلبارها الياقيع دوليع. الليبيق 

                                                           
 -ب ببببببيل ا للببببببد– ويمببببببا لببببببه  ببببببلع باعلمبببببباد انلياقيببببببال الدوليببببببع 19
لبببببل الرقابببببع علببببا دسببببلورثع القببببوا ين مببببن قبببببى المحبببباكب   مرعةيببببعت

والمعببالس الدسببلورثعت  يقببول رئببيس المعلببس الدسببلو  اللب ببا ك: تيبببدو 
ب ممارسببع رقابببع علببا دسببلورثع القببوا ين ين القاعببدة الةامببع  هببك عببد

بانرلكبببا  علبببا انلياقيبببال الدوليبببعت اللبببك تن لشببب ى قيةبببا  عببب ءا  مبببن 
ايسبببلةرد يح امبببا للقتبباء الدسبببلور  وبببك   بببدا ’ت الكللببع الدسبببلورثع’

وور سببا(. ولكببن مببع ذلببد  وببك بةببد الببدول اميببى يلبا يببا  سبببلووي يا  
اقيبببببال الدوليبببببع لحقبببببوه بلعي ببببا  ب بببببان  وألي يبببببا بيسببببباو(  لشببببب ى انلي

اا سببببان يو بةتبببب ا عبببب ءا  مببببن الكللببببع الدسببببلورثع  إمببببا اسببببل ادا إلببببا 
  بببوص  بببرثحع ببببذلد وبببك الدسبببلور  يو ووقبببا نعل بببادال راكم ببببا 
القتاء الدسلور . ا ظر: عمبر سبليمان  تمرعةيبع انلياقيبال الدوليبع 

ب واعليببع انلياقيببال الدوليببع يمبباوببك قببرارال المعلببس الدسببلور ت  وببك: 
ابيبببببرول: الم سسببببببع  المحببببباكب الوي يبببببع: خليببببببال الحمايبببببع والليبيببببببق

 . 42-41(  2016اللب ا يع للسلب امهلك الدائب  
بغببد ال ظببر عببن هببذا العببدل  وببإن ال ليعببع اللببك  ل ببل إلي ببا هببذال 
الورقببببع ن للةببببايا مببببع انلياقيببببال الدوليببببع لحقببببوه اا سببببان ب و  ببببا 

ا سبببان اللببك  يل بببا القبببا ون الياقيببال  وا  مبببا ل ببلع محلواهبببا بحقببوه ا
امساسك وك المادة المذ ورة  ولكو  ا لتع اايبار القبا و ك للحقبوه 
الببببببواردة وببببببك ااعبببببب ن الةببببببالمك الببببببذ  الل مببببببل بببببببه وييقببببببع إعبببببب ن 

 انسلق ل. 
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http://www.cc.gov.lb/decisions-controle
http://www.cc.gov.lb/decisions-controle


كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين
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