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التقدمي

" كلمة معهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسايّن"

جاءت فكرُة وضع هذا الدليل كاستكمال لكافِة األنشطة اليت ُأجنرت يف إطار تنفيذ مذكرة التفاهم املوقعة يف العام 2014 بني معهد راؤول 
واملغرب؛  ولبنان؛  األردن؛ واجلزائر؛ وتونس؛  العربية يف:  القضائية  واملدارس  املعاهد  اإلنساين وشركائه من  والقانون  اإلنسان  والينربغ حلقوق 
والعراق؛ وفلسطني، هبدف تنفيذ الربانمج اإلقليمي املشرتك ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،املوسوم بـ "دعم تطبيق معايري حقوق اإلنسان 
يف احملاكم العربية"، فقد تّوجت هذه اجلهود مبجموعة من املخرجات واإلجنازات املهّمة سواء على صعيد العمل على املستوى الوطين يف نطاق 

الدول الشريكة الذي نفذته جمموعات العمل الوطنية، أو العمل املشرتك على املستوى اإلقليمي.

وقد أفرزت هذه اجلهود مجلًة من املخرجات النظرية ذات العالقة أبهداف املشروع؛ فعلى املستوى الوطين لكل دولة من الدول الشريكة، عمل 
معهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين جنًبا إىل جنب مع جمموعات العمل الوطنية على تشكيل خطط عمل تتمحور- بشكل 
صادق عليها؛ هبدف حتديد وحتليل إشكاليات 

ُ
رئيسي - حول إجراء حبث يقارن بني القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان امل

عدم املواءمة ما بينها وبني التشريعات الوطنية، وذلك من أجل رفع توصيات حول الطريقة الفضلى لتخطي حاالت عدم املواءمة يف جمال 
االجتهاد القضائي، إذ أسفر هذا التعاون مع الشركاء على إجناز دراسات نوعية مقارنة.

أبرز االجتهادات  تنفيذها هبدف تسليط الضوء على  التنفيذية مجلًة من األنشطة اليت مّت  أما على املستوى اإلقليمي؛ فقد تضّمنت اخلطة 
القضائّية العربّية يف جمال احلماية القضائّية حلقوق اإلنسان؛ وإبراز مكانة القضاء ودوره يف إدماج مبادئ حقوق اإلنسان ذات الُبعد الّدويل 
يف التطبيقات القضائّية الوطنّية؛ وتوفري املصادر الالزمة لتمكني السادة القضاة من الوصول إىل قواعد القانون الّدويل حلقوق اإلنسان بيّسر 
وسهولة. وأسفرت هذه اجلهود عن إصدار كتابـنَْي إقليميَـّنْي: األّول يتناول "االجتهادات القضائّية العربّية يف تطبيق االتفاقّياِت الدولّية حلقوق 
اإلنسان" من أتليف القاضي أمحد األشقر، والثاين يبحث يف "االجتهادات القضائّية العربّية يف محاية حقوق اإلنسان للمرأة" من أتليف 
األستاذة سامية بوروبة فقد محل هذان الكتاابن طابعا إقليمياً سامهت يف تشكيل مالحمه جهود جمموعات العمل الوطنية يف املعاهد القضائية 
الشريكة من خالل تزويد الباحثني جبملة من األحكام الوطنية يف كل دولة، وكذلك من خالل تزويد الباحثني أيضاً جبملة من املالحظات على 

املسّودة األوىل وصوال للنسخة النهائية املعتمدة.
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شار إليها سابقاً إىل مرحلة التطبيق والتدريب العملي يف مناهج التعليم القضائي؛ إذ مت إعداد هذا الدليل 
ُ
وهبدف نقل املخرجات النظرية امل

الستخدام أفضل الطرق والوسائل التعليمية للتدريب على اخلروج أبحكام خالّقة ومستنرية ُتطبق فيها االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان، وذلك 
ابالستناد اىل الدراسات املقارنة الوطنية اليت أعّدهتا جمموعات العمل الوطنية، وكذلك الدراسات اإلقليمية، إضافًة إىل بقّية الدراسات الوطنية 
واإلقليمية املرتبطة مبجال حقوق اإلنسان، حبيث تُعتمد هذه الدراسات لتكون مواّد مرجعّية خاّصة، عالوًة على املرجعّيات العاّمة الواردة يف 

هذا الدليل، من أجل تدريب منسويب املعاهد القضائّية يف مرحليَتْ التكوين والتأهيل والتدريب األساسي واملستمر.

إننا يف معهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسايّن، نتوّجه ابلشكر الوافر للسادة والسيدات مدراء املعاهد القضائّية على دعمهم 
ومساندهتم للجهود املشرتكة يف وضع هذا الدليل واعتماده، كما نعرب عن شكران للسادة والسيدات أعضاء وعضوات جمموعة العمل اإلقليمّية 
املركزة على جهودهم يف مراجعة الدليل،  ونتقدم ابلشكر أيضاً لعشرات اخلرباء من القضاة العرب ُمدريب ومدرابت املعاهد القضائية الشريكة 
واألكادمييني واالكادمييات على مشاركتهم يف ورشات العمل املتخّصصة واللقاءات التشاورية من أجل الوصول إىل هذه النسخة النهائية من 
الدليل، وكذلك الشكر موصول لسعادة القاضي أمحد األشقر على إعداده للدليل وتنفيذ توصيات املعاهد الشريكة، وكذلك السيدة إميان صيام 
مسؤولة برانمج الّشرق األوسط ومشال إفريقيا، جلهودها وإشرافها على إخراج هذا الدليل إىل حّيز الوجود، آملني أْن حنّقق األهداف املرجوة 

سويًة، وأْن يستمر العطاء والتعاون دائماً. 
                                               

كارال بو خري
مديرة مكتب الشرق األوسط ومشال أفريقيا

معهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسايّن  
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املقدمة

يسعى هذا الدليل إىل توفري مرجٍع منهجيٍّ تدرييبٍّ مُيكن للمدربني يف املعاهد القضائية ِملؤه ابملعارف النظرية الالزمة تبعاً خلصوصية كّل دولة، 
واألولوايت اليت ترتئيها املعاهد القضائّية يف مناهجها التدريبية، مع اإلشارة إىل أّن هذا الدليل ال يستهدف - يف جوهره - بناء املعرفة النظرية 
بقدر ما يستهدف إحداث تغّيري نوعيٍّ ونقلة جلهة تعزيز قدرة القضاة على تطبيق االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان يف أحكامهم القضائية. 
أساسّية  مادة  وتوفري  املدرب  مهّمة  تسهيل  لغاايت  دراسّية وضعت  وحاالت  منوذجّية  وجداول  نظرية  معارف  من  فيه  ورد  ما  فإّن  وعليه؛ 
ومقرتحات حلاالٍت افرتاضّية وواقعّية، وقد يكون مفيداً تطويرها من جانب املدرب مبا يتواءم مع االحتياجات التدريبّية للمتدربني، وخصوصّية 

اإلطار الدستورّي والتشريعّي لدولته، مع إمكانية استخدام املدرب حاالت دراسّية واقعّية.

وعليه؛ فإّن هذا الدليل ميتاز بكونه يتمتع مبرونة عالية من انحية إاتحة اجملال للمدربني يف املعاهد القضائّية إىل مواءمة املنهجّية التدريبّية مبا 
التدريبية؛ ومناذج  التدريبّية لكّل دولة من الدول الشريكة، وهذا ينسحب على ترتيب وعدد اجللسات  ينسجم مع خصوصّية االحتياجات 
احلاالت الدراسّية، وكذلك عدد الساعات الدراسية أيضاً؛ ومدى حاجة املتدربني إىل املعارف النظرية اليت يستطيع املدرب حتديدها قبل الشروع 

يف التدريب.

وجرايً على ذلك، فإّن هذا الدليل موّجه للمدربني املتخّصصني يف جمال التدريب يف املعاهد القضائّية العربّية الشريكة، ويفضل تبعاً لإلمكانيات 
املتاحة أّن يكون السادة املدربون من ذوي اخلربة يف التدريب على العمل القضائّي، ومن املتخّصصني يف جمال القانون العام، السيما القانون 

الدويل العام أو القانون الدستورّي، أو التخّصصات األخرى ذات العالقة.

مراحل إعداد الدليل:
لقد مّت إعداد هذا الدليل مبشاركة واسعة من اخلرباء ومدريب املعاهد القضائّية العربّية يف الدول الشريكة، وذلك من خالل تشكيل جمموعة عمل 
مرّكزة ضّمت خرباء من املعاهد القضائية الشريكة توّلت مهمة مراجعة الدليل ومتابعة إجراءات وآليات اعتماده يف اخلطط الدراسية واألكادميية 

يف املعاهد القضائية.

كما مت عقد لقاءات تشاورية مع عشرات املدربني يف املعاهد القضائية يف لقاءات منفصلة، وقد مّت األخذ مبالحظاهتم على الدليل من واقع 
خربهتم العملية يف التدريب والعمل القضائي، وقد أوصى املدربون يف املعاهد القضائية يف األردن وتونس واملغرب واجلزائر والعراق ابعتماد الدليل 
ضمن اخلطط الدراسّية هلذه املعاهد من خالل القنوات املتخّصصة فيها وحسب االجراءات املعتمدة يف كل معهد، وذلك إما ابعتماده بوصفه 
مساقاً مستقاًل، أو ابعتماده يف ِسياق املقاربة االندماجّية حلقوق اإلنسان يف املواّد اليت يتّم تدريسها يف املعاهد القضائية، أو بكلتا الطريقتني 

معاً، وتعترب هذه النسخة من الدليل نتاجاً جملموعة من اللقاءات مت عقدها وفقا للتايل:

أواًل: على مستوى اجتماعات اللجنة املركزة: 

االجتماع األول واملنعقد يف األردن، عمان، بتاريخ 19 نيسان 2016، وقد مت فيه مراجعة املسودة األوىل وحتديد أهداف وضع الدليل . 1
ونطاق العمل به.



ولّية حلقوِق اإلنسان 9دليُل منهجّيِة التدريِب على تطبيق االتفاقّيات الدُّ

االجتماع الثاين يف بريوت بتاريخ 26 تشرين أول 2016، ومت فيه تناول االجراءات املتخذة من قبل املعاهد القضائية يف سبيل اعتماد . 2
الدليل يف اخلطط الدراسية للمعاهد القضائية واخلروج ابلتوصيات النهائية.

اثنياً: على مستوى امللتقيات التعريفية: 
امللتقى التعريفي يف تونس، واملنعقد يومي اخلميس واجلمعة 19 -20 أاير 2016 مبشاركة السادة والسيدات القضاة مدريب املعهد األعلى . 1

للقضاء، والسادة والسيدات أعضاء جمموعة العمل التونسية. 
امللتقى التعريفي يف األردن، واملنعقد يومي األحد واالثنني املوافق 30-31 أاير 2016، مبشاركة السادة القضاة املدربني يف املعهد القضائي . 2

األردين والسادة أساتذة احلقوق يف اللجنة األكادميية للمعهد، والسادة أعضاء جمموعة العمل األردنية.
امللتقى التعريفي يف  اجلزائر واملنعقد يومي االثنني والثالاثء  16-17 أاير 2016 مبشاركة من السادة والسيدات املدربني واملدرابت يف . 3

املدرسة العليا للقضاء يف اجلزائر، والسادة والسيدات أعضاء جمموعة العمل اجلزائرية.
امللتقى التعريفي يف املغرب والذي عقد يومي اخلميس واجلمعة 2 و 3 حزيران 2016، مبشاركة من السادة القضاة املدربني املعهد العايل . 4

للقضاء يف املغرب وخرباء يف القانون الدويل وممثلني عن وزارة العدل، والسادة والسيدات أعضاء جمموعة العمل املغربية.
امللتقى التعريفي للمعهد القضائي العراقي واملنعقد يومي اجلمعة والسبت 32-24 أيلول، مبشاركة من السادة والسيدات املدربني يف املعهد . 5

القضائي العراقي.
امللتقى التعريفي يف فلسطني، والذي عقد يومي السبت واالحد 20-21 شباط 2016 مبشاركة قضاة وأعضاء يف النيابة العامة، وحضور . 6

ممثلني عن مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية وجلنة التدريب يف نقابة احملامني، ومبشاركة أكادمييني من كليات احلقوق يف جامعة بريزيت 
واجلامعة العربية األمريكية ومعهد احلقوق يف جامعة بريزيت.

امللتقى التعريفي يف لبنان، واملنعقد يف كلية احلقوق يف جامعة بريوت العربية بتاريخ 10 -11 آذار 2016، مبشاركة أكادمييني من كليات . 7
احلقوق يف اجلامعات اللبنانية.

أهداف الدليل:  
يتوّقع من هذا الدليل أن يؤّدي إىل حتقيق جمموعة من األهداف منها:

تطبيق . 1 املتدربني، وتعزيز قدرهتم على  فاعلٍة وقادرة على رفع كفاءة  تدريبيٍة  تطبيق منهجّيٍة  القضائّية على  املعاهد  درِبني يف 
ُ
امل مساعدة 

االتفاقّيات الدولّية يف اجتهاداهتم القضائّية. 
تطبيقاته . 2 استخدامها يف  للقاضي  مُيكن  اليت  املصادر  بوصفها إحدى  اإلنسان  الدولّية حلقوق  املتدربني ابالتفاقّيات  أمهّية معرفة  أتّكيد 

القضائّية، وحتفيزهم على احلصول على املعرفة.
أتّكيد أمهّية دور القاضي ورسالته يف محاية حقوق اإلنسان واحلرايت العاّمة؛ وتعزيز جرأته وقوة حضوره يف استخدام سلطاته وأدواته يف . 3

االجتهاد القضائّي لتطبيق االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان.
تعزيز قناعة القاضي بدوره اإلجيايب ابلتغلب على إشكاليات عدم املواءمة يف حال عجز السلطة التشريعّية من خالل استخدام سلطته . 4

القضائّية؛ فالقاضي يصنع القانون وال يطبقه فقط )إدراك حقيقة إمكانية قصور يف التشريع(.
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تعزيز االستعداد لتقبل املفاهيم، واستيعاب القدرة على إحداث تغّيري نوعّي يف أسلوب االجتهاد القضائي جلهة تطبيق االتفاقّيات الدولّية . 5
يف القضاء الوطين.

الوطين مع . 6 التشريع  للتعرف على إشكاليات عدم مواءمة  التطبيقّي  القضائّي  آليات االجتهاد  البعيد يف  املدى  نوعية على  نقلة  حتقيق 
االتفاقّيات الدولّية جلهة التغلب على هذه اإلشكاليات.

 منهجّية الدليل:
يستهدف هذا الدليل - بصورة أساسّية - تعميق القدرة التحليلّية والعملّية لدى املستفيدين منه يف تطبيق االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان 

يف القضاء الوطين، والتغلب على إشكالّيات عدم املواءمة. ومن أجل حتقيق ذلك، مّت اتباع املنهجّية التالّية:

تقسيم الدليل إىل قسمني رئيسيني؛ ومها:. 1
القسم األول: منهجّية التدريب على تعميق املعرفة األساسّية ابالتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان، وعالقتها ابلتشريع الوطيّن.	 
القسم الثاين: منهجّية التدريب التطبيقّي على حتليل احلالة التشريعّية، والتغّلب على إشكالّيات عدم املواءمة.	 

تقسيم الدليل إىل حلقات تدريبّية أساسّية، ومتارين فرعّية.  .2

وتبادل  والعرض؛  )Brainstorming(؛  الذهيّن  العصف  أسلوب  التدريب،ِمثل:  يف  املعتمدة  الرتبوية  التقنيات  استخدام   .3
األدوار يف التدريب؛ وحاالت دراسّية افرتاضّية وواقعّية خيتارها املدرب من واقع اإلطار التشريعّي يف بلده.

إعداد جداول منوذجّية من أجل تثبيت املفاهيم.  .4

املرجعّية النظرية للدليل:
يستند هذا الدليل إىل إطارْين مرجعينْي، عاّم وخاّص:

اإلطار املرجعّي العاّم، ويتكون من:	 

االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان؛ والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ وتعليقات اللجان التعاقدية املنبثقة عن هذه االتفاقّيات: إذ تشّكل . 1
االتفاقّيات ركيزًة أساسّيًة يف جمال  املنبثقة عن هذه  اللجان  امللحقة هبا؛ وتعليقات  الدولّية حلقوق اإلنسان؛ والربوتوكوالت  االتفاقّيات 
التكوين األساسّي واملستمر، لكوهنا الوعاء الذي سيعمد املدرب إىل استخدامه يف جمال التدريب على تطبيق االتفاقّيات الدولّية حلقوق 

اإلنسان يف القضاء الوطيّن.

الدساتري والتشريعات والقوانني الوطنّية: تعّد الدساتري الوطنّية اإلطار املرجعّي األساسّي للحقوق واحلراّيت العاّمة، وهي اليت حتّدد مرتبة . 2
االتفاقّية الدولّية ابلنسبة للتشريع العادّي، وكذلك فإّن القوانني والتشريعات الوطنّية هي الوعاء الذي تنصب فيه املبادئ الدستورية املتعّلقة 
حبقوق اإلنسان، لذلك فهي مادة مرجعّية أساسّية يف جمال التدريب على تطبيق االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان يف القضاء الوطيّن.  
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االجتهادات القضائّية العربّية املقارنة وآراء واجتهادات الفقهاء: تساهم االجتهادات القضائّية العربّية املقارنة وآراء واجتهادات الفقهاء . 3
يف تكوين إطار تطبيقي معريف يّوسع من مدارك املتدرب، ومينحه القدرة على تفسري نصوص االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان، وآليات 
إدماجها يف التطبيق القضائّي، لذلك فهي مادة مرجعّية أساسّية يف جمال التدريب على تطبيق االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان يف 

القضاء الوطيّن.  
اإلطار املرجعي اخلاّص، ويتكّون من:	 

الدراسات الوطنّية املقارنة: وهي اليت قامت إبعدادها اجملموعات الوطنّية العاملة يف إطار هذا املشروع يف: املغرب؛ وتونس؛ ولبنان؛ . 1
واجلزائر؛ والعراق؛ واألردن؛ وفلسطني، وذلك الحتواء هذه الدراسات على إشكالّيات تشريعّية حقيقّية من واقع اإلطار التشريعّي لكّل 

دولة؛ األمر الذي ميكن أن يساعد املدربني على استخدام املعلومات الواردة فيها يف احللقات التدريبية.

الدراسة اإلقليمية "االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان" اليت أعّدها القاضي أمحد األشقر بوصفها . 2
اإلنسان،  الدولّية حلقوق  االتفاقّيات  تطبيق  القضائّية كافة يف  األمناط  نظرّي عن دور  إطار  املشروع، الحتوائها على  إحدى خمرجات 

واحتوائها على مجلة كبرية من األحكام القضائّية الواقعية اليت ميكن االسرتشاد هبا يف التدريب العملّي.1

الدراسة اإلقليمية "االجتهادات القضائّية العربّية يف تطبيق املصادر الّدولّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة" اليت أعّدهتا األستاذة سامية بوروبة، . 3
الحتوائها على إطار نظرّي عن دور القضاء يف تطبيق االتفاقّيات الدولّية للحقوق اإلنسانية للمرأة على وجه اخلصوص، واحتوائها على 

مجلة كبرية من األحكام القضائّية الواقعّية اليت ميكن االسرتشاد هبا يف التدريب العملّي.2

نطاق االستخدام:
يصلح هذا الدليل لتدريب الفئات التالية:

التدريب والتأهيل والتكوين املستمر للسادة القضاة؛ وأعضاء النيابة العاّمة؛ واالدعاء العاّم  العاملني يف احملاكم والنياابت.	 
التدريب والتأهيل والتكوين األساسي للمنتسبني؛ واملتدربني؛ وامللحقني القضائّيني يف املعاهد واملدارس القضائّية.	 

http://rwi.lu.se/app/uploads/2016/09/Arabic-version-Arab-Jurisprudence-in-the-Application-of-International-Human-Rights-Conventions.pdf  1
http://rwi.lu.se/app/uploads/2016/09/Arabic-version-Arab-Jurisprudence-in-the-Application-of-International-Conventions-on-the-Rights-of-Women1.pdf  2
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القسم األول

منهجّية التدريب على تعميق املعرفة األساسّية باالتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان وعالقتها 
بالتشريع الوطنّي

األهداف العاّمة واملخرجات املتوّقعة: 	 
1-  تعميق معرفة املتدربني بعالقة التشريع الوطيّن ابالتفاقّيات الدولّية واحلقوق واحلرايت الواردة يف الدساتري الوطنّية.

صادق عليها من الدولة.
ُ
2-  تعميق املعرفة ابالتفاقّيات الدولّية امل

3- التذكري ابملفاهيم األساسّية اخلاّصة ابالتفاقّيات واملعاهدات الدولّية حلقوق اإلنسان.

4- التذكري ابملصطلحات اخلاّصة آبلّيات تعبري الدولة عن التزامها أبحكام االتفاقّية.

عدد احللقات التدريبية 4.	 
املدة الزمنّية: إحدى عشرة ساعة تدريبّية موزعة على حلقات التدريب والتمارين.	 
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حلقة التدريب األوىل:

)التذكري باملفاهيم األساسّية ذات العالقة باالتفاقّيات الدولّية(

اهلدف الفرعّي: تعميق فهم املتدربني ابملفاهيم األساسّية حول االتفاقّيات واملعاهدات الدولّية.	 
املدة الزمنّية: ساعة ونصف الساعة.	 
األسلوب التدرييّب: عصف ذهيّن/ عرض.	 
اخلطوات.	 

- يقوم املدرب بتقسيم املتدربني إىل جمموعتني.
- يقوم بطرح األسئلة الواردة يف املربع أدانه على اجملموعة األوىل.

ما الذي تعنيه املعاهدة، وما هي دالالهتا ؟
ما هي االتفاقّية أو العهد، وما هي دالالهتا من الناحية القانونّية ؟
ما الذي يعنيه الربوتوكول، وما هي دالالته من الناحية القانونّية ؟

ما الذي يعنيه امليثاق أو النظام، وما هي دالالته من الناحية القانونّية ؟
ما الذي يعنيه االتفــاق، وما هي دالالته من الناحية القانونّية ؟

ما الذي تعنيه املعايري الدولية اليت ليست هلا صفة املعاهدات، وما هي دالالهتا من الناحية القانونّية ؟ 
ما الذي تعنيه املعاّيري الدولية بشكل عاّم، وما هي دالالهتا من الناحية القانونّية ؟

- يطلب املدرب من اجملموعة الثانية وضع أمثلة على كّل إجابة، مثال على املعاهدة؛ ومثال على العهد؛ ومثال على االتفاقّية؛ ومثال 
على الربوتوكول ..وغريها.

- يتّم إجراء نقاش حتاورّي بني اجملموعتني إبشراف املدرب للوصول إىل النتائج.
- يقوم املدرب بعرض جدول منوذجّي رقم )1( وتوزيعه على املتدربني.

- بعد توزيع اجلدول رقم )1( على املتدربني؛ يقوم املدرب بتحفيز املتدربني على إجراء نقاش حتاورّي بني اجملموعتني لتحديد الفروق 
املتوّقعة بني هذه املفاهيم، ودالالهتا من الناحية القانونّية.

- يقوم املدرب بتأّكيد املعلومات الواردة يف اجلدول النموذجّي رقم )2( وترسيخه يف ذهن املتدربني.
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"اجلدول النموذجّي رقم )1("

نقاط رئيسّية جيب أن يركز عليها املدربإجابة منوذجّية مقرتحة املصطلح 
أشخاص املعاهدة  من  أكثر  أو  شخصني  بني  يُعقد كتابًة  اتفاق 

وخيضع  قانونّية،  آاثر  إحداث  بقصد  الدويّل،   القانون 
لقواعد القانون الدويّل سواء مّت هذا االتفاق يف وثيقة واحدة 

أو أكثر، ومهما كانت التسمية اليت ُتطلق عليه.

املعاهدات  على  إطالقه  درج  املعاهدة  اصطالح 
اليت تتناول تنظيم موضوعات يغلب عليها "الطابع 
ومعاهدات  التحالف  كمعاهدات  السياسي" 

الصلح. 

تعاجل االتفاقّية أو العهد اليت  الدولّية  للمعاهدات  ُخصص  اصطالح 
للعالقات  قانونياً  موضوعات قانونّية أو اليت تضع تنظيماً 
الدبلوماسية  للعالقات  فيينا  )اتفاقية  مثال:  أطرافها.  بني 
الدويل  والعهد  الطفل(   حقوق  واتفاقية  1961؛  العام 
للحقوق  الدوليذ  والعهد  والسياسّية،  املدنّية  للحقوق 

االقتصاديّة واالجتماعّية والثقافّية(.

االتفاقّية أو العهد تكون ذات طابع قانويّن أو تضع 
ال  وغالباً  حمّددة،  عالقات  يعاجل  قانونياً  تنظيماً 

تكون ذات عالقة ابجلوانب السياسّية 

أحكام الربوتوكول لبعض  تعدياًل  تتضّمن  معاهدة  عادًة  به  يقصد 
أو  تبعّية  ملسائل  تنظيماً  تتضّمن  أو  األصلية،  املعاهدة 
بني  إبرامها  أصلية سبق  معاهدة  تضّمنته  ما  متفرعة على 
 1977 للعام  جنيف  )بروتوكوال  ذلك  مثال  األطراف. 
االختياري  والربوتوكول    ،1949 ابتفاقيات  وامللحقان 

امللحق ابلعهد الدويّل للحقوق املدنّية والسياسّية(.

ملحق مبعاهدة أصلية وهو بذلك منبثق عنها ويف 
الغالب يتطلب مصادقة جديدة.

مثل امليثاق أو النظام الدولّية  للمنظمات  نشئة 
ُ
امل املعاهدات  على  يُطلق 

الدول  جامعة  وميثاق  املتحدة؛  األمم   منظمة  )ميثاق 
يتّم  أن  وميكن  اإلفريقية(  الوحدة  منظمة  وميثاق  العربية؛ 
اليت  املواثيق اإلقليمّية  امليثاق على بعض  إطالق مصطلح 
تُنظم احلقوق احلرايت، ِمثل: امليثاق العريّب حلقوق اإلنسان.

قد يُطلق على هذه املعاهدات املصطلحات اآلتيـــة 
)نظام جملس أورواب( أو نظام )جملس التعاون لدول 
اخلليج( وكذلك دستور ِمثل: دستور )منظمة األمم 

املتحدة لألغذية والزراعة( 

خُيصص للمعاهدات الدولّية اليت ليست هلا صفة سياسية االتفــاق
ِمثل: االتفاقّيات التجاريّة والثقافّية واملالّية ِمثل:

)اتفاقّيات حترير التجارة العاملّية للعام 1994؛  واالتفاق 
العاّم للتعريفات والتجارة املوّقع يف جنيف العام 1947(

االتفاقّيات  على  االتفاق  مصطلح  يُطلق  ما  غالباً 
الدولّية التجاريّة والثقافّية واملالّية بني الدول، اليت ال 

تتصل حبقوق اإلنسان واحلّرايت العاّمة.
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نقاط رئيسّية جيب أن يركز عليها املدربإجابة منوذجّية مقرتحة املصطلح 
املعاّيري الدولّية اليت 

ليست هلا صفة 
املعاهدات

بقضية  املتصلة  اإلنسان  حقوق  معاّيري  من  الكثري  يوجد 
عدالة احملاكمة اليت ال أتخذ شكل املعاهدة أو االتفاقّية أو 
العهد. وعادًة ما يُطلق على هذا النوع من املعاّيري مسمى : 

-  إعالن 
-  جمموعة مبادئ 

-  قواعد 
ومن أمثلة تلك املعاّيري اليت توفر ضماانت مهّمة للمحاكمة 
جمموعة  اإلنسان،  حلقوق  العاملّي  اإلعالن   - العادلة: 
يتعرضون  الذين  األشخاص  مجيع  حبماية  اخلاّصة  املبادئ 
والقواعد  السجن،  أو  االحتجاز  أشكال  من  ألي شكل 

النموذجّية الدنيا ملعاملة السجناء.

رغم أّن هذه املعاّيري ليست هلا ما للمعاهدات من 
سلطة قانونّية،  لكن هلا قوة وحّجية؛ ألن صدور كّل 
معيار من هذه املعاّيري جاء تتوجياً لعملّية تفاوضّية 
بني احلكومات، استغرقت سنوات طويلة، وأن كاًل 
اجلمعية  مثل  سياسية كربى،   هيئة  اعتمدته  منها 
العاّمة لألمم املتحدة،  وعادة ما يكون ذلك إبمجاع 
يرى  السياسّي،   الثقل  هذا  وبسبب  األصوات،  
أييت  وأحياانً  ملزمة كاملعاهدات،   أهنا  الكثريون 
مبادئ  ليؤّكد جمدداً  املعاّيري  من  النوع  هذا  إصدار 
اعتربت ابلفعل ملزمة من الناحية القانونية ،  جلميع 

البلدان مبوجب قانون "الُعرف الدويّل".

املعاّيري الدولّية بشكل 
عام

يُطلق هذا املصطلح على االتفاقّيات الدولية اليت هلا صفة 
اإللزام وجمموعة اإلعالانت واملبادئ والقواعد اليت ليست 

هلا صفة اإللزام أيضاً.

مصطلح مشويّل عاّم 
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حلقة التدريب الثانية:

)تعميق املعرفة باالتفاقّيات الّدولية امُلصادق عليها من الدولة(

صادق عليها من الدولة.	 
ُ
اهلدف الفرعّي: تذكري املتدربني؛ وتعميق معرفتهم ابالتفاقّيات الدولّية امل

املدة الزمنية: ساعة ونصف الساعة.	 

 	) Brainstorming( األسلوب التدرييّب: حلقة عصف ذهيّن

اخلطوات:	 
- يقوم املدرب يف بداية التمرين بطرح األسئلة الواردة يف املربع التايل على املتدربني. 

ماهي االتفاقّيات الدولّية املتعّلقة حبقوق اإلنسان اليت صادقت عليها الدولة ؟
ما هو اتريخ التصديق؟ 

هل مت نشر االتفاقّية يف اجلريدة الرمسية؟ 
ما هو نطاق احلماية اليت توفرها االتفاقّية؟

ما هي التحّفظات اليت وضعتها الدولة على هذه االتفاقّيات؟
ما هي اآلاثر املرتتبة أمام اهليئات الدولّية على عدم التزام الدولة من خالل قضائها الوطيّن بتنفيذ أحكام االتفاقّية ؟

صادق 
ُ
- بعد طرح األسئلة يقوم املدرب بتعميم جدول منوذجّي على املتدربني يتضمن مجيع االتفاقّيات واملعاهدات والربوتوكوالت امل

للجدول  وفقاً  الوطنّية،  الدراسة  مبوضوع  املتعّلق  اجملال  اإلنسان يف  احرتام حقوق  على  القائمة  املقاربة  إطار  الدولة يف  من  عليها 
النموذجّي رقم )2(، ويقوم ابستعراض االتفاقّيات الدولية من جانب املدرب على املتدربني لتثبيت املعلومات.

- يقوم املدرب بتقسيم املتدربني إىل ثالث جمموعات رئيسية، وجُيري املدرب متريناً حوارايً بني اجملموعات الثالث: اجملموعة األوىل تتوىل 
استعراض االتفاقّيات ونطاق احلماية؛ بينما تتوىّل اجملموعة الثانية بيان اتريخ التصديق؛ يف حني تتوىّل اجملموعة الثالثة بيان التحّفظات 

إن وجدت. 
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"اجلدول النموذجّي رقم )2("

التحّفظات اتريخ التصديقنطاق احلمايةاالتفاقّية الدولّية )املعاهدة؛ الربوتوكول(

)CRC( الطفل  اتفاقّية حقوق الطفل.........................

املرأة  ضّد  التمّييز  أشكال  مجيع  على  القضاء  اتفاقّية 
)CEDAW( املرأة.........................

من  وغريه  التعذيب  مناهضة  التفاقّية  اختياري  بروتوكول 
هينة

ُ
......................... اإلنسان بوجه عاّم ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانّية أو امل

..........................

.........................اإلنسان بوجه عاّمالعهد الدويّل اخلاّص ابحلقوق املدنّية والسياسّية

نبثقة عن االتفاقّيات الدولّية، ِمثل: جلنة 
ُ
- يقوم املدرب بعرض أهّم التعليقات العاّمة ذات األمهّية اخلاّصة الصادرة عن اللجان املعنّية امل

حقوق الطفل؛ أو اللجنة املعنّية ابحلقوق املدنّية والسياسّية.
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حلقة التدريب الثالثة

)تعميق املعرفة بعالقة التشريع الوطنّي باالتفاقّيات الدولّية(

اهلدف الفرعي: تعميق معرفة املتدربني بعالقة التشريع الوطيّن ابالتفاقّية الدولّية واحلقوق واحلرايت الواردة يف الدساتري الوطنّية.	 
املدة الزمنّية: ساعتان، بواقع ساعة لكّل مترين.	 
األسلوب التدرييّب: عصف ذهين/ حماورة	 
اخلطوات:	 

يقوم املدرب إبجراء متريننْي وفقاً للتايل:

 مترين )1(

- يقوم املدرب بطرح األسئلة الواردة يف املربع أدانه على املتدربني:

عرتف هبا يف الدستور الوطيّن ؟
ُ
ماهي احلقوق واحلرايت امل

ما هي القيمة القانونية لالتفاقّيات الدولّية ابلنسبة للتشريع الوطيّن ؟
ماهي االشرتاطات الدستورية إلدماج  أحكام االتفاقّيات الدولّية يف التشريع الوطيّن ؟

هل حّدد صراحة مدى مسّو االتفاقّيات الدولّية على القواعد الدولّية ؟
هل يُعّد تطبيق نصوص االتفاقّية يف القضاء الوطيّن تطبيقاً لقانون وطيّن بعد استيفاء االشرتاطات الدستوريّة؟

- يتّم إجراء نقاش حول اإلجاابت املتوّقعة قبل مراجعة املتدربني للنصوص الدستورية.
- يقوم املدرب بتدوين اإلجاابت.

مترين )2(
يقوم املدرب مبا يلي: 

- تقسيم املتدربني إىل ثالث جمموعات.
- تكليف كّل جمموعة مبراجعة النصوص الدستورية، وتسّلم إجابتها .

- مجع اإلجاابت من كّل جمموعة، وعرضها على اجملموعات األخرى ملراجعتها.
- فتح نقاش للوصول إىل نتائج وإجاابت هنائّية منوذجّية بعد مقارنتها ابإلجاابت اليت قدمها املتدربون قبل االطالع على النصوص 

الدستورية. على أن تُعرض على اجملموعات الثالث يف هناية حلقة التدريب، ويتّم تدوينها وتعميمها على املتدربني. 
- إعداد مفاهيم منوذجية هبذا اخلصوص لتوزيعها على املتدربني حسب خصوصية النظام الدستورّي لكّل دولة.
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حلقة التدريب الرابعة 

)التذكري بأدوات تعبري الدولة عن االلتزام باالتفاقّية(

اهلدف الفرعي: تعميق معرفة املتدربني وتذكريهم أبدوات تعبري الدولة عن إرادهتا اباللتزام ابالتفاقّيات الدولّية. 	 

املدة الزمنّية: ساعتان بواقع ساعة واحدة لكّل مترين.	 

األسلوب التدرييّب: عصف ذهيّن/ عرض:	 

اخلطوات:	 
يقوم املدرب بتقسيم املتدربني إىل جمموعتني، وجيري التمرينـنَْي التاليَـّنْي:

مترين )1(
- يقوم املدرب بطرح األسئلة الواردة يف املربع أدانه على املتدربني.

1. ما الذي تعنيه املصطلحات التالية: التوقيع  -  القبول واملوافقة -  االنضمام  -  التصديق  -  اإلقرار الرمسي -  التحّفظ وأنواعه.
2. ما هو األثر القانوين لكّل مصطلح من هذه املصطلحات على التزام القاضي بتطبيق االتفاقّية ؟

- يتّم تكليف اجملموعة األوىل ابإلجابة عن هذه األسئلة.
- يتّم تكليف اجملموعة الثانية بتدوين اإلجاابت؛ وحتليلها؛ والتعليق عليها.

- يتّم جتميع اإلجاابت من جانب املدرب، ويفتح حواراً لنقاشها، والوصول إىل املخرجات. 
- يقوم املدرب بعرض اجلدول النموذجي رقم )3( وتعميمه على املتدربني، والتأّكيد على ترسيخ املفاهيم الواردة فيه يف ذهن املتدربني.
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"اجلدول النموذجي رقم )3("

التعليقاملفهوماملصطلح
وهو إجراء تقوم به الدولة، وال يُعّد من انحية األصل من التوقيــع

اإلجراءات الكافية لقبول املعاهدة هنائياً؛ ألنه يلزم عادة أن 
بعد  عليها  ابلتصديق  الدولة  املتخّصصة يف  األجهزة  تقوم 
ذلك حىت تكتسب املعاهدة قوهتا اإللزامّية،  إال أنه جيوز 
مبجرد  ابملعاهدة  االلتزام  عن  رضائها  عن  تعرّب  أن  للدولة 

التوقيع عليها من جانب ممثلها املفوض قانوانً بذلك .

املعاهدة  تذييل  أي  األوىل؛  ابألحرف  التوقيع  يكون  قد 
الذين  األطراف  الدول  ممثلي  أمساء  من  األوىل  ابألحرف 
ابالستشارة،  مرهوانً  يكون  وقد  املفاوضات،  يف  اشرتكوا 
أبن يقرن ممثل الدولة توقيعه على املعاهدة بشرط استشارة 

الدولة

هو اإلجراء اخلاّص بقبول االلتزام ابملعاهدة والصادر بطريقة التصديق
رمسية من األجهزة املتخّصصة دستورايً بتمثيل الدولة يف إبرام 

املعاهدات.

تقضي القواعد العاّمة يف القانون الدويّل أبن التصديق إجراء 
ملزمة ألطرافها،  املعاهدة  تصري  اختاذه حىت  يلزم  ضروري 
إال إذا ُنّص صراحة يف املعاهدة على عدم ضرورته لنفاذ 
واثئقه  تبادل  بتمام  األثر  هذا  التصديق  وينتج  املعاهدة، 
اإليداع  لدى جهة  الواثئق  إيداع هذه  أو  األطراف،  بني 

املتفق عليها

هو إجراء ميكن بوساطته لدولة أو ملنظمة دولّية مل تشرتك االنضمـــام
يف املفاوضات اخلاّصة إببرام معاهدة معينة أن تصبح طرفاً 
فيها،  إبعالن يصدر من جانبها وفقا ألحكام هذه املعاهدة  

يف  طرفاً  تصبح  أن  توقع  مل  اليت  املنظمة  أو  للدولة  يتيح 
املعاهدة، ويتيح هلا االنضمام إليها

هو إجراء يقرتب من التصديق من انحية أنه يعّد من وسائل القبول واملوافقة
تعبري الدولة عن قبول االلتزام ابملعاهدة.

القبول وسيلة أبسط من التصديق، لكنه قد يتطلب حبثاً 
جديداً للمعاهدة من جانب األجهزة املتخّصصة 

فيينا اإلقرار الرمسّي اتفاقّية  واعتربته  دولية  منظمة  عن  يصدر  إجراء  هو 
لقانون املعاهدات صورة التعبري الرمسية عن ارتضاء املنظمة 

االلتزام هنائياً أبحكام املعاهدة الدولية

خيتلف عن التصديق الذي ال يصدر إال من دولة

مترين )2(:
- يقوم املدرب بطرح األسئلة الواردة يف املربع أدانه على املتدربني.

ما هو مفهوم التحّفظ؟
ما هي أنواع التحّفظ ؟

ما هو مفهوم  التحّفظ ابالستبعاد؟
ما هو مفهوم اإلعالن التفسريّي )التحّفظ التفسريّي( ؟

هل القاضي الوطيّن ملتزم ابستبعاد املواد املتحّفظ عليها يف التطبيق عند وجود حتّفظ ابالستبعاد ؟ 
هل القاضي الوطيّن ُمقّيد بتفسري املواد املتحّفظ عليها يف التطبيق عند وجود حتّفظ )إعالن( تفسريّي؟
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- يقوم املدرب بتكليف اجملموعة الثانية ابإلجابة عن هذه األسئلة.
- يقوم املدرب بتكليف اجملموعة األوىل بتدوين اإلجاابت؛ وحتليلها؛ والتعليق عليها.

- يتّم جتميع اإلجاابت من جانب املدرب، ويفتح حواراً لنقاشها والوصول للمخرجات.
- يقوم املدرب بعرض اجلدول النموذجي رقم )4( وتعميمه على املتدربني، والتأّكيد على ترسيخ املفاهيم الواردة فيه يف ذهن املتدربني.

"اجلدول النموذجي رقم )4("

اإلجابة النموذجّية املقرتحةالسؤال
هو إعالن من جانب واحد مهما كانت صيغته أو تسميته يصدر عن دولة أو منظمة ما هو مفهوم التحّفظ ؟ 

دولّية عند توقيعها أو تصديقها أو إقرارها الرمسي أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها 
إىل معاهدة، وهتدف به إىل استبعاد أو تعديل األثر القانوين لبعض نصوص املعاهدة 

يف تطبيقها على الدولة أو على املنظمة الدولّية.

1- التحّفظ ابالستبعاد. 2- التحّفظ )اإلعالن( التفسريّيما هي أنواع التحّفظ؟

هو إجراء يهدف إىل استبعاد األثر القانويّن للنّص حمّل التحّفظ؛ أي بعدم انطباق ما هو مفهوم التحّفظ ابالستبعاد؟
النّص حمّل التحّفظ على الدولة أو على املنظمة الدولّية 

يُطبق يف إطاره على ما هو مفهوم التحّفظ )اإلعالن( التفسريّي؟ هو إجراء يهدف إيل إعطاء النص املتحّفظ عليه معىن معيناً 
بدية للتحّفظ، أو أن يُطبق النّص وفق تفسري ال 

ُ
الدولة أو على املنّظمة الدولّية امل

يتعارض مع القيم واملبادئ اليت يقوم عليها النظام القانويّن للدولة املتحّفظة.

املتحّفظ  املواد  ابستبعاد  ملتزم  الوطيّن  القاضي  هل 
عليها يف التطبيق عند وجود حتّفظ ابالستبعاد ؟

مُينع على القاضي الوطيّن تطبيق القاعدة اليت مشلها التحّفظ ابالستبعاد.

هل القاضي الوطيّن ُمقّيد بتفسري املواد املتحّفظ عليها 
يف التطبيق عند وجود )إعالن( حتفظ تفسريّي؟

القاضي الوطيّن ُمقّيد ابلتحّفظ التفسريّي الوارد على االتفاقّية
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القسم الثاين

منهجّية التدريب التطبيقّي على حتليل احلالة التشريعّية والتغّلب على إشكاليات عدم املواءمة

األهداف واملخرجات املتوّقعة: 	 

1- تعزيز قدرة املتدرب على تفسري االتفاقّيات الدولّية من منظور إجيايّب يتفق مع دور القاضي الوطيّن يف محاية حقوق اإلنسان.

2 تعميق القدرة لدى املتدربني على حتليل احلالة التشريعّية من منظور املعاّيري الدولّية.

3- تعميق قدرة املتدربني على فهم واستنباط إشكالّيات عدم املواءمة بني التشريع الوطين واالتفاقّيات الدولّية.

4- تعزيز قدرة املتدربني على مواجهة ممكنة مع التطبيقات القضائّية للتغّلب على إشكالّيات عدم املواءمة.

عدد احللقات التدريبّية 4.	 
املدة الزمنّية: 15 ساعة تدريبّية.	 
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حلقة التدريب األوىل

)التدريب على آلّيات تفسري االتفاقّية الدولّية(

اهلدف الفرعّي: تعزيز قدرة املتدرب على تفسري االتفاقّيات الدولّية من منظور إجيايّب يتفق مع دور القاضي الوطيّن يف محاية 	 
حقوق اإلنسان.

املدة الزمنّية: أربع ساعات، بواقع ساعة تدريبّية لكل مترين.	 
األسلوب التدرييّب: عصف ذهيّن	 

مترين )1(
اخلطوات:	 

- يقوم املدرب بطرح سؤال حمورّي؛ وإجراء عصٍف ذهيّن لدى املتدربني والسؤال هو:

هل قواعد تفسري االتفاقّية الدولّية هي ذاهتا القواعد اليت يتّم هبا تفسري قواعد القانون الوطيّن ؟

- يقوم املدرب بتحفيز املتدربني على اإلجابة عن السؤال احملورّي، ويطلب من كّل متدرب طرح مثال وتفسريه من واقع االتفاقّيات اليت 
صادقت عليها الدولة.

- يقوم املدرب ابلرتكيز على املفاهيم األساسّية الالزمة الواردة يف املربع التايّل:

مفاهيم أساسّية
شرّع الدويّل وفقه القانون 

ُ
شرّع أو الفقه التقليدّي إىل آفاق امل

ُ
إن إعمال قواعد التفسري تقتضي من القاضي اخلروج آبفاقه إىل رحاب تتجاوز امل

الدويل، وأيضاً اجتهادات القضاء الدويّل حلقوق اإلنسان.

مترين )2(
اخلطوات:	 

- يقوم املدرب بطرح سؤال حموري وإجراء عصف ذهين لدى املتدربني والسؤال هو:

ما هي القواعد اليت جيب أن يتبعها القاضي الوطيّن يف تفسري االتفاقّية الدولّية؟

- يقوم املدرب بتحفيز املتدربني على اإلجابة عن السؤال احملورّي، ويطلب من كّل متدرب طرح مثال وتفسريه من واقع االتفاقّيات اليت 
صادقت عليها الدولة.

- يقوم املدرب ابلرتكيز على املفاهيم األساسّية الالزمة الواردة يف املربع التايّل:
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مفاهيم أساسّية
مبعناها 	  االتفاقّية  القاعدة  نص  إعمال  جيب  أنه  ذلك  ومفاد  اللغوّي،  دون  االصطالحّي  املعىن  إىل  النص  ألفاظ  صرف 

االصطالحّي دولياً دون املعىن اللغوّي السائد حملياً. 
إن كانت عبارة النص واضحة املعىن؛ فال جيوز االحنراف عنها أو البحث عن حكمة التشريع ودواعيه أو ابألعمال التحضرييّة 	 

أو عنوان االتفاقّية. 
إذا كان النّص عاّماً أو مطلقاً، امتنع ختصيصه أو تقّييده بغري خُمّصص أو ُمقّيد،  ولو ابالستناد إىل احلكمة من االتفاقّية أو 	 

القاعدة؛ إذ إن احلكم يدور مع علته وليس مع حكمته. 
إذا كان النّص قد ورد على سبيل االستثناء؛ وجب تفسريه تفسرياً ضيقاً بغري توسع،  وابلتايل جيب تفسري كافة االستثناءات 	 

الواردة يف االتفاقّيات الدولّية للحقوق تفسرياً ضيقاً.
 يف حالة غموض النص إذا كان اللفظ فيه خفاء أو يتضمن أكثر من معىن،  أو إذا كان هناك تعارض؛ فيتّم التفسري بوسيلتني: 	 

داخلية بتحليل عبارة النّص مع النظر إليه مجلة واحدة متكاملة، والربط بينه وبني بقّية النصوص -  فإذا احتملت العبارة أكثر 
من معىن  -  رجح املعىن الذي تقتضيه طبيعة احلكم الوارد فيها أو املعىن الذي ينتج أثراً قانونّياً، وخارجّية من خالل  االستهداء 
ابحلكمة من االتفاقّية الدولّية والعمل على تقريب النصوص، إذ قد خيّصص بعضها بعضاً، أو يُفّسر اجململ أو يُقّيد املطلق أو 

يُنسخ السابق.
شرّع الدويّل يف 	 

ُ
شرّع الدويّل النّص وآراء الشراح الذين اهتدى هبم امل

ُ
يستعان ابملصدر التارخيي؛ أي املصدر الذي استقى منه امل

وضع االتفاقّية أو اشرتكوا يف وضعها، كما ُيستعان ابألعمال التحضريية لالتفاقّية، وهي جمموعة الواثئق الرمسّية واملشاورات 
واملداوالت اليت سبقت أو صاحبت صدور االتفاقّية الدولّية، ومنها أعمال اللجنة اخلاّصة إبعداد االتفاقّية وصوغها. 

يف حالة الشّك، تفسر القاعدة لصاحل حرّية األفراد وحقوقهم، وليس العكس.	 

مترين )3(
اخلطوات:	 

- يقوم املدرب بطرح سؤال حمورّي، وإجراء عصٍف ذهيّن لدى املتدربني والسؤال هو:

شرّع الوطيّن أم من منطلق دويّل ابالستناد 
ُ
هل يعتمد القاضي الوطيّن على تفسري نصوص املعاهدة من منطلق وطيّن ابالستناد إىل مقصد امل

صادقة على االتفاقّية؟
ُ
إىل النّية املشرتكة للدول امل

- يقوم املدرب بتحفيز املتدربني على اإلجابة عن السؤال احملورّي، ويُطلب من كّل متدرب طرح مثال وتفسريه من واقع االتفاقّيات اليت 
صادقت عليها الدولة.

- يقوم املدرب ابلرتكيز على املفاهيم األساسّية الالزمة الواردة يف املربع التايّل:
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مفاهيم أساسّية 
يتجه الرأّي السائد إىل ضرورة تفسري نصوص املعاهدة يف ضوء النّية املشرتكة للدول املتعاهدة؛ ألن املعاهدة- وإن كان يصدر 	 

هبا قانون-  إالّ أهنا على خالف القانون الداخلّي ليست جمرد تعبري عن اإلرادة املنفردة للدولة بل هي تعبري عن اإلرادة املشرتكة 
للدول املتعاهدة.

يستهدي القاضي يف التعّرف على النّية املشرتكة ابهلدف من إبرام املعاهدة واألعمال التحضريية هلا،  فإن عجز عن التعّرف على 	 
النّية املشرتكة، أمكنه الرجوع إىل قانونه يف تفسري املعاهدة. 

جيب النظر إىل أن املعاهدة تعترب يف حكم التشريع اخلاّص؛ ألهنا إمنا تعقد بقصد تنظيم حالة معينة،  فإن تعارضت أحكامها 	 
مع التشريع الداخلّي، فإن ذلك ال يؤثّريف وجوب إعمال كّل منهما يف جماله، سواء أكان هذا التشريع سابقاً على املعاهدة أم 
الحقاً هلا؛  إذ ال يُعطل حكم املعاهدة إال بتشريع خاّص الحق هلا ينّص على تعطيل حكمها، كما أن العمل ابملعاهدة ال ميّس 

القوانني الداخلّية السابقة عليها، إالّ يف النطاق اخلاّص الذي تعرضت له.
 إن تفسري قواعد االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان، ال يكفي فيه رجوع القاضي إىل القانون الوطيّن لتفسري االتفاقّية؛ ألن 	 

أحكام القانون الوطيّن قد تتعارض مع أحكام تلك االتفاقّيات، وهو ما حيدث يف كثري من البلدان؛ إذ تصادق الدولة على 
االتفاقّيات الدولّية حلقوق اإلنسان، وال تتخذ أي تدابري تشريعّية إلزالة التعارض بني تشريعاهتا وتلك االتفاقّيات، وهو ما قد 

يؤّدي ابلقاضي عند إعمال قواعد التفسري إىل أتويل النّص، واخلروج عن حكمته وعّلته. 
يتعني على القاضي اخلروج إىل فضاء أوسع للتعّرف على النّية املشرتكة واهلدف من إبرام املعاهدة واألعمال التحضريية هلا، 	 

وعليه ليس فقط االستئناس ابلواثئق اليت صاحبت وسبقت إصدار االتفاقّية، بل عليه أيضاً أن يستأنس يف تفسري أحكام هذه 
االتفاقّيات. 

مترين )4(
اخلطوات:	 

- يقوم املدرب بطرح سؤاٍل حمورّي، وإجراء عصٍف ذهيّن لدى املتدربني والسؤال هو:

ما هي القوة التفسرييّة للمعاّيري الدولّية اليت ليست هلا صفة اإللزام؟

- يقوم املدرب بتحفيز املتدربني على اإلجابة عن السؤال احملورّي، ويطلب من كّل متدرب طرح مثال وتفسريه من واقع املعاّيري الدولّية.
- يقوم املدرب ابلرتكيز على املفاهيم األساسّية الالزمة الواردة يف املربع التايّل:
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مفاهيم أساسّية
إن املعاّيري الدولّية من إعالانت ومبادئ وقواعد اليت اشرتط أن تكسب قوهتا وحجيتها من إمجاع اجملتمع الدويل عليها، قد تفيد 	 

شرّع الدويّل، وأيضاً تطبيقها على 
ُ
القاضي عند تطبيق القاعدة الدولّية حلقوق اإلنسان يف بيان نطاقها،  والتعّرف على إرادة امل

مادايت الواقعة؛ ألهنا قد تكون أكثر تفصياًل يف بيان إطار احلّق، ونطاقه الوارد يف االتفاقّية الدولّية حلقوق اإلنسان. 

منوذج حالة دراسّية تطبيقّية يف التفسري

تنّص املادة 3 فقرة 1 من اتفاقّية حقوق الطفل لسنة 1989 على: " يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق ابألطفال، سواء قامت هبا مؤسسات 
الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية، يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل الُفضلى."

يقوم املدرب بتوجيه األسئلة التالية للمتدرب:
- ما هو مفهوم املصاحل الُفضلى للطفل ؟

شرّع الوطيّن أم مقصد اإلرادة 
ُ
- هل ستعمد على تفسري مصطلح )مصاحل الطفل الُفضلى ( من منطلق وطيّن ابالستناد إىل مقصد امل

املشرتكة للدول؟
- ما رأيك ابلرجوع إىل التعليق العاّم رقم 14)2013( املتعلِّق حبّق الطفل يف إيالء االعتبار األول ملصاحله الُفضلى )الفقرة 1 من املادة 

3(* من أجل تفسري مصطلح )مصاحل الطفل الُفضلى(؟ 
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حلقة التدريب الثانية

)حتليل احلالة التشريعّية من منظور املعاّيري الدولّية(

 	 Brainstorming –rovocation( الذهيّن  العصف  حلقة  خالل  من  دراسّية  حاالت  مراجعة  التدرييّب:  األسلوب 
.)intellectuel

املدة الزمنّية: 8 ساعات تدريبّية موزعة بواقع ساعة تدريبّية على كّل مترين.	 
اهلدف الفرعّي: تعزيز القدرة لدى املتدربني على حتليل احلالة التشريعّية من منظور املعاّيري الدولّية.	 
اخلطوات:	 

- يقوم املدرب ابستعراض حاالٍت دراسّية، ويعمل على تقسيم املتدربني إىل ثالث جمموعات على األقل، ويعرض على كّل جمموعة حالًة 
دراسّية، وبعد عرض كّل حالة، تقوم اجملموعة األوىل بعرض اإلجاابت على املتدربني كافة.

- يقوم املدرب بطرح األسئلة الواردة أسفل كّل حالة دراسية، وحيّث املتدربني على التفكري يف إجاابت هلا، ويتّم تدوين كافة اإلجاابت.
- يقوم بتكرار اخلطوات السابقة مع كّل جمموعة.

- يتّم اختيار متدرب مُيّثل كّل جمموعة لوضع اإلجاابت النهائّية، وشرحها لكّل املتدربني، وتسليمها للمتدرب.
التشريع  الدراسّية، وتطبيقها على  الوطنّية املقارنة والدراسات اإلقليمّية لالستفادة من مضموهنا يف احلاالت  الدراسة  يتّم استعراض   -

الوطيّن حمل الدراسة. 

منوذج ) مترين 1( 

تصاعد  الربملان، وعلى خلفّية  أصدر   ، املصادقة  من  وبعد شهرين  الدستورية،  لإلجراءات  وفقاً  الدوليَـّنْي  العهَدْين  على  الدولة  صادقت 
االحتجاجات السياسّية يف هذا البلد، تشريعاً تضّمن حظر جتمع أكثر من مخسة أشخاص يف الشوارع وامليادين، ومنعت كافة أشكال 

االحتجاج مبا فيها احلّق يف التظاهر السلمّي، وفرضت عقوبة جزائّية على ذلك.

يف ضوء هذه الوقائع، فّكر يف حتليل احلالة التشريعّية من خالل اإلجابة عن األسئلة التالّية:
ما هي املعاّيري الدولّية ذات العالقة ؟

هل ينسجم النّص الوطيّن مع املعاّيري الدولّية؟
ما هو حتليل التشريع الوطيّن من منظور هذه املعاّيري؟
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منوذج ) مترين2( 

 صادقت الدولة على العهَدْين الدوليَـّنْي وعلى اتفاقّية التمّييز )يف جمال االستخدام واملهنة( االتفاقّية )رقم 111( اخلاّصة ابلتمّييز يف جمال 
االستخدام واملهنة ، وفقاً لإلجراءات الدستوريّة، ويف عقب ذلك، أصدر الربملان تشريعاً تضّمن حظر أقلّية معينة من الرتشح لالنتخاابت، 
وكذلك حظر تعيني أي فرد من هذه األقلية يف املناصب احلكومية العليا، أو اشتغاهلم يف جمال الشركات الكربى العاملة يف قطاع االتصاالت 

ألسباب أمنّية.
يف ضوء هذه الوقائع، فّكر يف حتليل احلالة التشريعّية من خالل اإلجابة عن األسئلة التالّية:

ما هي املعاّيري الدولّية ذات العالقة ؟
هل ينسجم النّص الوطيّن مع املعاّيري الدولّية؟

ما هو حتليل التشريع الوطيّن من منظور هذه املعاّيري؟

منوذج ) مترين 3( 

 صادقت الدولة على اتفاقّية حقوق الطفل، ومّت اختاذ كافة اإلجراءات الدستوريّة الالزمة لنفاذها على املستوى الوطيّن، يوجد يف هذه الدولة 
ن األدىن للمسؤولّية اجلزائّية للطفل هي 10 سنوات. قانوٌن خاصٌّ للطفل، حُيّدد أّن السِّ

يف ضوء هذه الوقائع فّكر يف حتليل احلالة التشريعّية من خالل التايّل؟
ما هي املعاّيري الدولّية ذات العالقة ؟

هل ينسجم النّص الوطيّن مع املعاّيري الدولّية؟
ما هو حتليل التشريع الوطيّن من منظور هذه املعاّيري؟

منوذج ) مترين 4( 

 صادقت الدولة على اتفاقّية القضاء على مجيع أشكال التمّييز ضّد املرأة )سيداو( دون أي حتّفظات، يوجد يف الدولة قانوٌن خاصٌّ ابجلنسّية 
حيظر على املرأة منح جنسيتها لطفلها املولود منها.

يف ضوء هذه الوقائع فّكر يف حتليل احلالة التشريعّية من خالل التايّل؟
ما هي املعاّيري الدولّية ذات العالقة ؟

هل ينسجم النّص الوطيّن مع املعاّيري الدولّية؟
ما هو حتليل التشريع الوطيّن من منظور هذه املعاّيري؟
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منوذج ) مترين5( 

هينة، وذلك وفقاً لإلجراءات 
ُ
صادقت الدولة على اتفاقّية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانّية أو امل

الدستوريّة، وكانت الدولة قبل املصادقة قد تعرضت ملوجة كبرية من اجلرمية املنظمة دعت الربملان إىل إصدار تشريع يعطي احلّق لألجهزة 
األمنّية يف استخدام أساليب تعذيب غري قاسية مع املتهمني هبذه اجلرائم، وذلك حفاظاً على األمن والنظام العاّم، وبعد املصادقة على هذه 

االتفاقّية مل تقم الدولة إبلغاء هذا التشريع أو تعديله.

يف ضوء هذه الوقائع، فّكر يف حتليل احلالة التشريعّية من خالل اإلجابة عن األسئلة التالّية؟
ما هي املعاّيري الدولّية ذات العالقة ؟

هل ينسجم النّص الوطيّن مع املعاّيري الدولّية؟
ما هو حتليل التشريع الوطيّن من منظور هذه املعاّيري؟

- بعد االنتهاء من استعراض احلاالت ووضع اإلجاابت، يقوم املدرب بشرح منهجّية حتليل احلالة التشريعّية من منظور املعاّيري الدولّية 
ابستخدام النموذج التايّل:

- يقوم املدرب بتأّكيد طريقة التحليل من خالل الرجوع إىل الدراسة الوطنّية املقارنة، حبيث يستعرض كّل مبدأ دويل، وما يقابله من 
نصوص وطنّية ذات عالقة.

- يقوم املدرب بتحفيز املتدربني على فتح نقاش حتليلّي لكّل مبدأ والنّص الوطيّن الذي يقابله من خالل مراجعة التحليل الوارد يف الدراسة 
الوطنّية لبيان مدى مواءمة النّص الوطيّن للمعاّيري الدولّية.
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- يرّكز املدرب على حوارية تعتمد على التفسري املوّسع للمربرات اإلجيابّية الداعمة الستخدام مشتمالت االتفاقّيات الدولّية.
ستحسن أن يشار عند االقتضاء إىل بعض التعليقات العاّمة الصادرة عن اللجان املعنّية املنبثقة عن االتفاقّيات الدولّية، ِمثل: 

ُ
- من امل

جلنة حقوق الطفل، أو اللجنة املعنّية ابحلقوق املدنّية والسياسّية، وهكذا.
- يقوم املدرب بوضع حاالٍت دراسّيٍة واقعّيٍة تتفق مع خصوصّيات كّل دولة، على أن يسلط الضوء يف هذه احلالة على القانون الوطيّن، 

واملبدأ الدويّل يف أثناء نقاش احلالة الدراسّية.
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حلقة التدريب الثالثة

)التعّرف على إشكالّيات عدم املواءمة(
األسلوب التدرييّب: استخدام حاالٍت دراسّية وتبادل األدوار للوصول إىل احملاورة القائمة على مقاربة دور القاضي الوطيّن 	 

واحملامي يف محاية حقوق اإلنسان.
املدة الزمنّية: 5 ساعات تدريبّية موزعة بواقع ساعتني للتمرين األول، وثالث ساعات للتمرين الثايّن.	 
اهلدف الفرعّي: متكني املتدربني من التعرف على اإلشكالّيات األساسّية لعدم املواءمة بني التشريع الوطيّن واالتفاقّيات الدولّية 	 

صادق عليها. 
ُ
امل
اخلطوات:	 

- يقوم املدرب ابلربط بني حلقة التدريب السابقة وهذه احللقة، وذلك لتمكني املتدرب من التعّرف على إشكالّية عدم املواءمة وآلية 
التغّلب عليها كمخرج متوّقع هلذه احللقة التدريبّية.

- يقوم املدرب إبجراء التمرينـنَْي التاليَـّنْي:

مترين 1

- يقوم املدرب بطرح األسئلة الواردة يف املربع أدانه على املتدربني لتعريفهم على إشكالّيات عدم املواءمة. 

ما هو مفهوم )التعارض التشريعّي( بني االتفاقّية الدولّية والتشريع الوطيّن، وكيف ميكن التغّلب عليه ؟
ما هو مفهوم )القصور التشريعّي( يف القانون الوطيّن ابلنسبة لالتفاقّية الدولّية، وكيف ميكن التغّلب عليه؟
ما هو مفهوم )الفراغ التشريعّي( يف القانون الوطيّن ابلنسبة لالتفاقّية الدولّية، وكيف ميكن التغّلب عليه؟ 

ما هو مفهوم )الغموض التشريعّي( يف القانون الوطيّن ابلنسبة لالتفاقّية الدولّية، وكيف ميكن التغّلب عليه ؟
ما هو مفهوم تعزيز النّص الوطيّن أبحكام االتفاقّية الدولّية؟

- بعد أن يتّم طرح األسئلة، يقوم املدرب إبجراء عصٍف ذهيّن لتحفيز املتدربني للوصول إىل اإلجاابت النموذجّية.
- يقوم املدرب بتعميم اجلدول النموذجّي رقم )5( على املتدربني للنقاش حوله.
- يقوم املدرب برتسيخ املعلومات الواردة يف اجلدول رقم )5( يف ذهن املتدربني.
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"اجلدول النموذجي رقم )5("

آلّية التغّلب على اإلشكالّيةاإلشكالّيةالوصف
هو التعارض بني نصٍّ وطينٍّ ونصٍّ وارد يف االتفاقّية الدولية، وقد ينشأ التعارض التشريعّي

هذا التعارض بعد املصادقة على االتفاقّية أبن يصدر تشريع ال يتواءم مع 
االتفاقّية وال أيخذها يف احلسبان، أو أن يكون هذا التشريع قد صدر 
قبل املصادقة على االتفاقّية لكّن العملّية التشريعّية مل أتت على تعديله 

مبا يتواءم واالتفاقية  

وفقاً  الوطيّن  التشريع  على  االتفاقّية  تغليب   
لقاعدة السمّو

التشريع القصور التشريعّي التشريعّي يف حالة وجود نصوص غري كافية يف  القصور  ينشأ 
الوطنّية جاءت قاصرًة عن  املعاجلة  أّن  الوطيّن ملعاجلة املسألة، أو مبعىن 
أّن  االتفاقّية، وهذا يعين  الوارد يف  احلّق  تنظيم  اإلحاطة جبميع جوانب 
التشريع الوطيّن اعرتف هبذا احلّق، لكّنه مل يضع مجيع تصّورات تنظيمه 
ضمن نصوص القانون الوطيّن، وميكن أّن ينشا هذا القصور عن عدم 
يتواءم  مبا  القانون  إقرار  شرّع عند 

ُ
امل لدى  فهم مشويّل  تكوين  أو  مراعاة 

واالتفاقّية الدولّية أو أّن التشريع قد صدر قبل  املصادقة على االتفاقّية ومل 
يتّم تعديله مبا ينسجم مع مجيع مضامني احلق الوارد يف االتفاقّية 

اعتبار  مبعىن  )استكمايّل(،  مباشر  تطبيق 
مكملة  الدولّية  االتفاقّية  يف  الواردة  القواعد 
للقواعد الوطنّية؛ فيصار إىل تطبيقها بشكل 

مباشر بوصفها جزءاً من التشريع الوطيّن 

ينشأ يف حالة سكوت التشريع الوطيّن عن تنظيم حّق بعينه وارد يف اتفاقّية الفراغ التشريعّي 
التشريع  أّن  يعين  أصاًل، وهذا  الدولة  عليها من جانب  دولّية مصادق 
ينص صراحة  مل  يعارضه؛ ألنه  أو  أو حيظره  احلّق  ينكر هذا  الوطيّن ال 
على ما يناقضه، لكون العملية التشريعّية مل أتت على تنظيمه يف شكل 

نصوص تشريعّية.

القواعد  اعتبار  مبعىن  )كّلي(؛  مباشر  تطبيق 
الواردة يف االتفاقّية الدولّية جزءاً من منظومة 
إىل  فيصار  الوطنّية؛  للقواعد  الوطيّن  التشريع 

تطبيقها بشكل مباشر وكلّي. 
حني  العقوابت  شرعّية  مسألة  إاثرة  )جيب 
تكون االتفاقّية الدولّية قد نّصت على فرض 
عقوابت على أفعال معينة، ويُفّضل يف هذه 
حُمّدد  يكن  مل  إذا  النّص  تطبيق  عدم  احلالة 
تطبيقاً  وذلك  العقوبة  حُمّدد  وغري  األركان 
للقاعدة الدستوريّة القاضية أبن ال عقوبة وال 

جرمية إال بنّص(

ينشأ من خالل اعرتاف التشريع الوطيّن ابحلّق الوارد يف االتفاقّية الدولّية، الغموض التشريعّي
لكن الصياغة التشريعّية جاءت مبهمة، وال تنبين على حنو واضح الصياغة 
املعتمدة يف االتفاقّية الدولّية، ما يؤّدي إىل لَْبس وإهبام يف تفسري القاعدة 

القانونّية الوطنّية من منظور املعاّيري الدولّية

تطبيق التفسري الشمويّل للقاعدة الدولّية من 
احرتام  على  يقوم  تفسريّي  هنج  تبين  خالل 
اللجان  آراء  إىل  ويستند  اإلنسان،  حقوق 
املعنّية املتخّصصة املنبثقة عن هذه االتفاقّيات

أتّكيد القاعدة 
الدولّية

وهذه ال تُعّد إشكالّية حبد ذاهتا، لكن قد تكون هناك حاجة لتواتر أتّكيد 
عرتف هبا يف التشريع الوطيّن من خالل 

ُ
هذه القاعدة الدولّية حبّق ما، وامل

استخدام القاعدة الدولّية يف أتّكيد هذا احلّق وتعزيزه مبا يساهم يف تكوين 
استقرار قضائّي على تطبيق القاعدة الدولّية يف األحكام القضائّية.

تطبيق ضميّن.
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مترين 2 

- يتّم استخدام احلاالت الدراسّية التطبيقية الواردة يف املربعات أدانه بعد أن يقوم املدرب بتوزيعها على املتدربني، من أجل التدريب 
التطبيقّي على التعّرف على إشكاليات عدم املواءمة، وكيفية التغّلب عليها من الناحية التطبيقّية.
- يتّم تقسيم املتدربني إىل مخس جمموعات تتبادل األدوار فيما بينها الستعراض كّل حالة دراسّية.

- يتّم تبادل األدوار يف كّل حالة من خالل قيام املدرب  بتكليف كّل جمموعة بدراسة احلالة، حبيث يقوم املدرب بتكليف كّل جمموعة 
من املتدربني بطرح أسئلة عّدة، وُيكّلف جمموعًة أخرى ابإلجابة عنها أمام كّل املتدربني.
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مناذج حلاالت دراسّية تطبيقّية

أواًل: الفراغ التشريعّي

حالة دراسّية رقم 1:
قام االدعاء العاّم إبحالة متهم للمحاكمة لدى حمكمة جزائّية، وعند تالوة التهمة عليه تبني لك سواء أكنت القاضي الذي نظر النزاع 
أو حمامياً للدفاع أّن املتهم ال جييد النطق ابللغة العربّية، وال يوجد يف القانون الوطيّن ما يُلزم القاضي بتعّيني ُمرتجم للمتهم، على الّرغم من 

مصادقة الدولة على العهَدْين الدوليـنّْي.

حالة دراسّية رقم 2:
يف أثناء قيامك ابلنظر فيدعوى جزائّية، كان فيها املتهم طفاًل واقعاً يف خالف مع القانون، تبنّي لك أّن إجراءات احملاكمة مّتت دون حضور 
حماٍم أو مستشار قانوين للدفاع عنه، وكانت الدولة قد صادقت على اتفاقّية حقوق الطفل، وال يوجد يف القانون الوطين أّي نّص يُلزم اجلهات 

القضائّية بعدم السري يف إجراءات حماكمة الطفل أو التحقيق معه دون حضور حماٍم.

اخلطوات:
- توزيع منوذج احلالة الدراسّية على كّل متدرب.

- يرفق منوذج حتديد إشكالّية عدم املواءمة للحالة الدراسّية مع منوذج احلالة الدراسّية بعد أن يقوم املدرب بشرح تفاصيل احلالة الدراسّية 
ووقائعها لكّل املتدربني.

- يطلب املدرب من كّل متدرب دراسة احلالة من واقع القوانني الوطنّية؛والدراسة الوطنّية املقارنة؛ والدراسات اإلقليمّية؛ وتعبئة منوذج 
اإلجابة.

"منوذج حتديد إشكالّية عدم املواءمة"

وجه الفراغ التشريعّيالنّص الدويّل النّص الوطيّن 

آلّية التغّلب  
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ثانيًا: التعارض التشريعّي

حالة دراسّية رقم 1: 
يف أثناء قيامك ابلنظر يف دعوى جزائّية، وعند قيامك بدراسة البياانت املقدمة، تبنّي لك أّن اعرتافات املتهم قد انُتزعت منه ابلتعذيب يف 
مركز حتقيق الشرطة، وأّن القانون الوطيّن ينّص على اعتبار هذه االعرتافات صحيحًة؛ لكون القانون الوطيّن صدر يف ظروف أمنّية استدعت 
حماربة انتشار اجلرمية، وذلك على الّرغم من مصادقة الدولة على اتفاقّية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

هينة، ما خلق حالة تعارض بني نّص القانون الوطيّن واملادة 15 من االتفاقّية املذكورة.
ُ
الالإنسانّية أو امل

حالة دراسّية رقم 2:
أحالت عليك النيابة العاّمة ُمتهماً يتمتع بصفة الجئ، مسندة له هتمة مزاولة مهنة خالفاً ألحكام القانون، ابالستناد إىل أحكام القانون 
الوطيّن الذي مينع الالجئ من مزاولة أي مهنة يف أثناء إقامته يف بلد اللجوء، على الّرغم من مصادقة هذه الدولة على االتفاقّية اخلاّصة بوضع 

الالجئني، ما أحدث تعارضاً بني نّص القانون الوطيّن، واملادة 18 من هذه االتفاقّية.

اخلطوات:
- توزيع منوذج احلالة الدراسّية على كّل متدرب.

- يرفق منوذج حتديد إشكالّية عدم املواءمة للحالة الدراسّية مع منوذج احلالة الدراسّية بعد أن يقوم املدرب بشرح تفاصيل احلالة الدراسّية 
ووقائعها لكّل املتدربني.

- يطلب املدرب من كّل متدرب دراسة احلالة من واقع القوانني الوطنّية؛ والدراسة الوطنّية املقارنة؛ والدراسات اإلقليمّية؛ وتعبئة منوذج 
اإلجابة.

"منوذج حتديد إشكالّية عدم املواءمة"

وجه الفراغ التشريعّيالنّص الدويّل النّص الوطيّن 

آلّية التغّلب  
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ثالثًا: القصور التشريعّي

حالة دراسّية رقم 1: 
ّدعية حبقوقها العمالّية على أساس املساواة يف األجر مع الرجال العاملني معها، وقد 

ُ
أثناء قيامك ابلنظر يف دعوى حقوق عمالّية، طالبت امل

أيدت البينات واقعة أّن  رب العمل كان يُعطي أجراً أقّل للمّدعية املرأة من الرجال العاملني معها، ودفع وكيل املدعي أبّن قانون العمل قد 
أاتح للرجل احلّق يف أجر أكرب من أجر املرأة لكونه املعيل األساسّي لألسرة، وعلى الّرغم من أنَّ القانون الوطيّن ال يعرتف حبّق الرجل يف 
أن حيصل على أجر أكرب من أجر املرأة، ونّص على املساواة بني املرأة والرجل على وجه العموم، إالّ أنه جاء قاصراً عن النّص صراحًة على 
مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف األجر، إعمااًل لنّص املادة 11 من اتفاقّية سيداو، واملادة 7 من العهد الدويّل اخلاّص ابحلقوق االقتصاديّة 

صادق عليها من جانب الدولة.
ُ
واالجتماعّية والثقافّية امل
حالة دراسّية رقم 2:

تقّدم املدعي بدعوى للتعويض عن الضرر الذي حلق به جرّاء قيام الشرطة بتوقيفه مدة 27 يوماً بشكل غري قانوين، ويف أثناء نظرك للدعوى؛ 
تبنّي لك أنَّ القانون املديّن يسمح ابلتعويض عن األضرار اليت يرتكبها األفراد، لكنه جاء قاصراً عن النّص صراحًة على جواز التعويض عن 
صادق عليه 

ُ
االعتقال غري القانوين الذي تقوم به السلطات العامذة، إعمااًل للمادة 9 من العهد الدويّل اخلاّص ابحلقوق املدنّية والسياسّية امل

من جانب الدولة.

اخلطوات:
- توزيع منوذج احلالة الدراسّية على كّل متدرب.

- يُرفق منوذج حتديد إشكالّية عدم املواءمة للحالة الدراسّية مع منوذج احلالة الدراسّية بعد أن يقوم املدرب بشرح تفاصيل احلالة الدراسّية 
ووقائعها لكّل املتدربني.

- يطلب املدرب من كّل متدرب دراسة احلالة من واقع القوانني الوطنّية؛ والدراسة الوطنّية املقارنة؛ والدراسات اإلقليمّية؛ وتعبئة منوذج 
اإلجابة.

"منوذج حتديد إشكالّية عدم املواءمة"

وجه الفراغ التشريعّيالنّص الدويّل النّص الوطيّن 

آلّية التغّلب  
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رابعًا: الغموض التشريعّي

حالة دراسّية رقم 1: 
تقدم وكيل املتهم بطلب إخالء سبيل متهم موقوف، ودفع بنّص املادة 9 من العهد الدويّل اخلاّص ابحلقوق املدنّية والسياسّية اليت ورد فيها 
مصطلح التوقيف أو االعتقال، رابطاً ذلك بنصوص القانون الوطيّن اليت كفلت احلّق يف احلرّية الشخصّية من االحتجاز التعسفّي،  وعند 
نظرك الطلب؛ تبني وجود عدم وضوح وتطابق يف الصياغة بني مصطلح االعتقال أو التوقيف الوارد يف العهد، ومصطلح االحتجاز التعسفّي 

شرّع الوطيّن لالعرتاف ابحلق ذاته الوارد يف االتفاقّية.
ُ
أو غري املشروع الوارد يف القانون الوطيّن، على الّرغم من انصراف إرادة امل

حالة دراسّية رقم 2:
يف أثناء نظرك يف دعوى جزائّية، كان فيها املتهم طفاًل واقعاً يف خالف مع القانون؛ تبنّي لك أّن القانون الوطيّن خياطب هذا الطفل مبصطلح 
صادق عليها من جانب الدولة ختاطبه مبصطلح )الطفل( وعند نظرك يف الدعوى؛ تبنّي وجود 

ُ
)احَلدث( يف حني أّن اتفاقّية حقوق الطفل امل

عدم وضوح وتطابق يف الصياغة بني احلدث الوارد يف القانون الوطيّن، ومصطلح الطفل املدعى انتهاكه لقانون العقوابت الوارد يف االتفاقّية، 
شرّع الوطيّن لالعرتاف ابحلقوق ذاهتا للطفل الواردة يف االتفاقّية.

ُ
على الّرغم من انصراف إرادة امل

اخلطوات:
- توزيع منوذج احلالة الدراسّية على كّل متدرب.

- يُرفق منوذج حتديد إشكالّية عدم املواءمة للحالة الدراسّية مع منوذج احلالة الدراسّية بعد أن يقوم املدرب بشرح تفاصيل احلالة الدراسّية 
ووقائعها لكّل املتدربني.

- يطلب املدرب من كّل متدرب دراسة احلالة من واقع القوانني الوطنّية؛ والدراسة الوطنّية املقارنة؛ والدراسات اإلقليمّية؛ وتعبئة منوذج 
اإلجابة.

"منوذج حتديد إشكالّية عدم املواءمة"

وجه الفراغ التشريعّيالنّص الدويّل النّص الوطيّن 

آلّية التغّلب  
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- بعد قيام املتدربني ابستعراض احلاالت الفردية املخّصصة لكّل إشكالّية من إشكالّيات عدم املواءمة؛ يقوم املدرب بتحفيز الطلبة على 
استعراض كّل احلاالت الدراسّية اليت مّت استخدامها، ويقوم املدرب بطرح األسئلة الواردة يف املربع أدانه على كّل املتدربني:

هل يوجد نّص يف التشريع الوطيّن يغطي هذه احلالة الدراسّية ؟
ما هو املبدأ الدويّل الواجب التطبيق يف هذه احلالة ؟  

ماهي نصوّص االتفاقّية الدولية الناظمة هلذا احلّق ؟ 
يف حال تبنّي لك وجود نّص وطيّن: كيف ميكن لك أْن تُعّزز هذا النّص الوطيّن بنّص اتفاقّية دولّية؟

يف حال عدم وجود نّص وطيّن )فراغ تشريعّي( وكانت دولتك مصادقة على االتفاقّية املعنّية: كيف ميكنك التغّلب على هذه اإلشكالّية؟ 
يف حال عدم وجود نّص وطيّن وعدم مصادقة دولتك على االتفاقّية الدولّية، )التغليب(: كيف ميكن لك التغّلب على هذه اإلشكالّية؟ 

يف حال وجود نّص وطيّن، لكّنه غري كاٍف يف احلالة املعروضة عليك)قصور تشريعّي(: كيف ميكنك التغّلب على هذه اإلشكالّية؟

- من أجل تثبيت املعلومات حول حاالت عدم املواءمة بشكل متكامل، يقوم املدرب إبعطاء كّل متدرب منوذج مذكرة رأي لكتابة رأيه 
النهائّي من واقع اإلجاابت عن كّل حالة.

- بعد انتهاء كّل متدرب من تعبئة منوذج مذكرة الرأي؛ يقوم املدرب إبجراء نقاش تفاعلّي لتثبيت املعلومات يف ذهن املتدرب.
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)منوذج مذكرة الرأي(

أكتب موجزاً عن تفاصيل احلالة الدراسّية: رقم احلالة ) (

النصوص الوطنّية حمل التطبيق: 
 -1
 -2
 -3

النّص الوارد يف االتفاقّية الدولّية:
 -1
 -2
-3

اإلشكالّية: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة، وميكن إبداء أي مالحظة يف الفراغ
تعارض: .......................................................................................................	 
قصور تشريعّي: ................................................................................................	 
فراغ تشريعّي: .................................................................................................	 
غموض تشريعّي: ..............................................................................................	 

أسلوب املعاجلة القضائّية: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة، وميكن إبداء أي مالحظات يف الفراغ
تغليب:

تطبيق مباشر:
تطبيق ضميّن:

التوّسع يف التفسري:
تعزيز النّص الوطيّن:

الرأي القانوينّ النهائّي:
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امللحق 1

العناوين اإللكرتونّية لقواعد بيانات يف جمال حقوق اإلنسان

-RWI موقع معهد راؤول والنبريغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
/http://rwi.lu.se

قاعدة بياانت مكافحة التمّييز -
 http://adsdatabase.ohchr.org

قاعدة بياانت التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان-
 http://hre.ohchr.org

قاعدة بياانت االجتهادات القانونّية -
 http://juris.ohchr.org

لوحة املتابعة التفاعلّية حلالة التصديق-
 http://indicators.ohchr.org

قاعدة بياانت اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان-
 http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx

املؤّشر العاملّي حلقوق اإلنسان-
 http://uhri.ohchr.org

قاعدة بياانت اهليئات املنشأة مبوجب امليثاق-
 http://ap.ohchr.org/documents/mainec.aspx

قاعدة بياانت هيئات معاهدات األمم املتحدة -
 http://tbinternet.ohchr.org

االستعراض الدورّي الشامل-
 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx

قاعدة بياانت اإلجراءات اخلاّصة-
 http://spinternet.ohchr.org

املوقع الشبكي اخلاّص ابملؤّسسات الوطنّية حلقوق اإلنسان-
 http://nhri.ohchr.org

منتدى األمم املتحدة املعين ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -
 https://bhr.ohchr.org

منتدى األمم املتحدة املعين بقضااي األقليات-
https://fmi.ohchr.org

املوقع الرمسي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ابللغة العربية -
http://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
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