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ملخص البحث
يُعــد إبــرام االتفاقــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن أهــم إجــراءات تعزيــز حقــوق اإلنســان،
فبمقتضاهــا يُصبــح التــزام الدولــة باحتــرام حقــوق اإلنســان لألشــخاص الخاضعيــن لهــا التزامــا
داخليــا ،باإلضافــة إلــى كونــه التزامــا دوليــا.
وتُلــزم هــذه االتفاقــات الــدول األطــراف فيهــا بتنفيذهــا؛ أي بســريان نصوصهــا فــي نظامهــا
القانونــي الداخلــى.
وتعــرض هــذه الدراســة لســريان اتفاقــات حقــوق اإلنســان فــي النظــام القانونــي الداخلــى مــن
حيــث كيفيتــه ،وااللتــزام بــه ،والرقابــة عليــه ،واإلشــكاالت المتعلقــة بــه .وقــد اتخــذت الدراســة
ســلطنة عمــان كنمــوذج.
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وائل أحمد عالم ( ) 243-216
مقدمة
تضمــن الدســاتير واألنظمــة األساســية للحكــم حمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية؛ ومــن
ذلــك النظــام األساســي لســلطنة عمــان (((.وباإلضافــة إلــى ذلــك ،توجــد جهــود دوليــة لتعزيــز التمتع
بحقــوق اإلنســان .وهــذه الجهــود الدوليــة ليســت بديــاً عــن الجهــود الداخليــة لتعزيــز وحمايــة
حقــوق اإلنســان ،وال تحــل محلهــا ،أو تقلــل بــأي حــال مــن أهميتهــا ،بــل هــى مكملــة ومســاعدة
لهــا ،فــي تحقيــق غرضهــا المتمثــل فــي ضمــان تمتــع جميــع األفــراد فــي الدولــة بحقــوق اإلنســان.
وتتضمــن الجهــود الدوليــة العديــد مــن األنشــطة واألعمــال التــي تتأســس علــى التعــاون الدولــي
والمصلحــة الدوليــة المشــتركة؛ مــن ذلــك تنظيــم المؤتمــرات الدوليــة ،وإنشــاء المؤسســات ،وعمــل
الدراســات واألبحــاث ،وإصــدار اإلعالنــات واالتفاقــات الدوليــة التــي تنــص علــى حقوق اإلنســان.
ويُعــد إبــرام االتفاقــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن أهــم إجــراءات تعزيــز حقــوق اإلنســان،
فبمقتضاهــا يُصبــح التــزام الدولــة باحتــرام حقــوق اإلنســان لألشــخاص الخاضعيــن لهــا التزامــا
داخليــا ،باإلضافــة إلــى كونــه التزامــا دوليــا .وقــد تــم بالفعــل وضــع العديــد مــن االتفاقــات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان فــي إطــار المنظمــات الدوليــة العالميــة (كاألمــم المتحــدة ومنظمــة العمــل الدوليــة
واليونســكو) واإلقليميــة (كمجلــس أوروبــا ومنظمــة الــدول األمريكيــة واالتحــاد األفريقــى وجامعــة
الــدول العربيــة).
واتفاقــات حقــوق اإلنســان هــى تلــك المعاهــدات الدوليــة التــي تتضمــن أحكامــا لتعزيــز أو حمايــة
واحــد أو أكثــر مــن حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ،وعــادة مــا تُســمى هــذه المعاهــدات
(((
باالتفاقــات أو المواثيــق.
وال يوجد إجراء موحد وثابت إلعداد االتفاقات الدولية في ميدان حقوق اإلنسان ،ولكن غالبا يتم
إعداد االتفاقية في إحدى المنظمات الدولية حيث يتم التشاور والتفاوض بين ممثلي الحكومات ،ومن
ثم االتفاق على نص االتفاقية ودعوة الدول للتصديق عليها .وتدخل االتفاقية حيز النفاذ بعد إيداع
عدد معين من التصديقات – محدد في االتفاقية نفسها  -لدى األمين العام للمنظمة .وللدول األخرى
أن تنضم لالتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ .وال تكون االتفاقية ملزمة إال للدول التى تصبح أطرافا
فيها عن طريق التصديق أو االنضمام؛ اللهم إال إذا كانت أحكام االتفاقية تعد تقنينا للعرف الدولى،
حيث تلزم في هذه الحالة الدول غير األطراف ذاتها.
((( راجع :الباب الثالث (المواد  )40 :15من النظام األساسي للدولة.
(((أما المعاهدات التي تدخل تعديال على شروط االتفاقات أو تضيف إليها أحكاما أخرى فتعرف عموما باسم
البرتوكوالت؛ مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال (المكمل التفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) والذي دخل حيز النفاذ في  25ديسمبر  ،2003وانضمت
إليه سلطنة عمان في  13مايو .2005
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وتتمثل االتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان في واحدة مما يأتي:
 .أاتفاقيــة شــاملة تتضمــن مختلــف حقــوق اإلنســان؛ أي الحقــوق المدنيــة والسياســية ،والحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والحقــوق الجماعيــة (حقــوق التضامــن) ،مثــل الميثــاق
العربــي لحقــوق اإلنســان ( ،)2004والميثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب (.)1981
 .باتفاقيــة مخصصــة لحمايــة طائفــة مــن الحقــوق؛ كالحقــوق المدنيــة والسياســية ،مثــل العهــد
الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية (.)1966
 .جاتفاقيــة معنيــة بحمايــة حــق معيــن؛ كالحــق فــي منــع التمييــز ،مثــل االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري((( ،التــي انضمــت إليهــا ســلطنة عمــان فــي  2ينايــر
.2003
 .داتفاقيــة معنيــة بحمايــة فئــة بشــرية معينــة؛ كحقــوق الطفــل وحقــوق المــرأة ،مثــل اتفاقيــة
حقــوق الطفــل((( ،التــى انضمــت إليهــا ســلطنة عمــان فــي  9ديســمبر  ،1996واتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة((( ،التــى انضمــت إليهــا ســلطنة عمــان فــي
 7فبرايــر .2006
وأيــا كان نــوع االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،فإنهــا تتضمــن نصــا أساســيا يلــزم الــدول
األطــراف بتنفيــذ االتفاقيــة فــي أقاليمهــا؛ أي ســريان االتفاقيــة فــي النظــام القانونــي الداخلــى للــدول
األطــراف .وتعــرض هــذه الدراســة لهــذا األمــر؛ فتُبيــن :فــي المبحــث األول كيفيــة ســريان اتفاقــات
حقــوق اإلنســان فــي النظــام القانونــي الداخلــي ،وفــي المبحــث الثانــى االلتــزام الدولــي بســريان
اتفاقــات حقــوق اإلنســان ،وفــي المبحــث الثالــث الرقابــة الدوليــة علــى ســريان اتفاقــات حقــوق
اإلنســان ،وأخيــرا ،فــي المبحــث الرابــع اإلشــكاالت المتعلقــة بســريان اتفاقــات حقــوق اإلنســان
فــي النظــام القانونــي الداخلــي .وســتتخذ الدراســة ســلطنة عمــان نموذجــا لبيــان هــذه الموضوعــات.

(((االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة  2106ألف (د )20في  21ديسمبر  ،1965وبدأت النفاذ في  4يناير .1969
(((اتفاقية حقوق الطفل التى اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  44/25في  20نوفمبر ،1989
وبدأت النفاذ في  2سبتمبر .1990
(((اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 34/180في  18ديسمبر  ،1979وبدأت النفاذ في  3سبتمبر .1981
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وائل أحمد عالم ( ) 243-216
المبحث األول
كيفية سريان اتفاقات حقوق اإلنسان في النظام القانوني الداخلي
ال يوجــد نظــام موحــد لكيفيــة إدمــاج االتفاقــات (المعاهــدات) الدوليــة فــي النظــام القانونــي الداخلي،
وإنمــا هــذا شــأن داخلــي تُقــرره كل دولة.
ويحــدد دســتور كل دولــة كيفيــة ســريان االتفاقــات الدوليــة – بمــا فــي ذلــك اتفاقــات حقــوق اإلنســان
– فــي نظامهــا القانونــي الداخلــى .فقــد يُقــرر الدســتور إمــا ســريان االتفاقيــة الدوليــة بمجــرد
(((
التصديــق عليهــا ونشــرها ،أو ســريان االتفاقيــة الدوليــة بــأداة تشــريعية (كمرســوم أو قانــون).
أوال :سريان االتفاقية الدولية بالتصديق عليها ونشرها
تســرى االتفاقيــة فــي النظــام القانونــي الداخلــى مباشــرة دون حاجــة إلــى تحويلهــا إلــى قانــون
داخلــي ،ومــن ثــم ،فالقاضــى الوطنــى يُطبــق االتفاقيــة مباشــرة بمجــرد تصديــق الدولــة عليهــا،
ونشــرها (((.ومــن أمثلــة ذلــك ،الدســتور المصــرى الــذى ينــص علــى أن المعاهــدات «تكــون لهــا
قــوة القانــون بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونشــرها (((».أي إنــه ال يلــزم صــدور تشــريع أو
قانــون حتــى تُصبــح المعاهــدة نافــذة (((.ومــن أمثلــة ذلــك أيضـاً ،الدســتور اإلســبانى ( )1978الــذى
ينــص علــى أن «تُصبــح المعاهــدات الدوليــة المبرمــة ،بمجــرد نشــرها رســميا فــي إســبانيا ،جــزءا
(((
مــن النظــام القانونــي الداخلــي».
(((توجد بشأن كيفية سريان االتفاقية الدولية في النظام القانوني الداخلي نظريتان أساسيتان؛ هما :نظرية وحدة
القانون ،ونظرية ثنائية القانون .راجع :د .إبراهيم العنانى ،القانون الدولى العام ،دار الفكر العربى ،1982 ،ص
94 – 81؛ د .أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولى العام ،دار النهضة العربية ،ط ،1996 – 1995 ،1
ص .57 – 46
(((يُعرف هذا األمر بنظرية وحدة القانون التى ترى أن القانون الدولى والقانون الداخلى فرعان في نظام قانوني
واحد .ويستند أنصار هذه النظرية إلى الحجتين التاليتين( :أ) وحدة مصدر القانونين؛ وهو الظروف االجتماعية
واالقتصادية وغيرها التى تؤدى إلى نشأة القانون( .ب) كال القانونين يخاطبان نفس األشخاص؛ فاألفراد هم
المخاطبون بكافة القواعد القانونية؛ فالقانون الداخلى يُخاطبهم مباشرة ،أما القانون الدولى فيُخاطبهم – أساسا  -عن
طريق دولهم.
(((المادة  151من الدستور المصرى ( ،)1971المادة  145من الدستور المصرى ( ،)2012المادة  151من
الدستور المصرى (.)2014
(((تذكر محكمة النقض المصرية« :من المقرر أن قواعد القانون الدولى  -ومصر عضو في المجتمع الدولى تعترف
بقيامه  -تُعد مندمجة في القانون الداخلى دون حاجة إلى إجراء تشريعى فيلزم القاضى المصرى بإعمالها فيما
يعرض عليه من مسائل تتناولها تلك القواعد ولم يتعرض لها القانون الداخلى طالما أنه ال يترتب على هذا التطبيق
إخالل بنصوصه ».الدائرة المدنية ،الطعن رقم  295لسنة 51تاريخ الجلسة  25/3/1982مكتب فنى  33رقم
الجزء  1رقم الصفحة .330
((( المادة .96/1
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ثانيا :سريان االتفاقية الدولية بأداة تشريعية (كمرسوم أو قانون).
يلــزم أن تتحــول االتفاقيــة إلــى قانــون داخلــى حتــى ترتــب آثارهــا فــي مجــال النظــام القانونــي
الداخلــى .ومــن ثــم ال تســرى االتفاقيــة الدوليــة داخــل الدولــة إال بعــد تحويلهــا إلــى قواعــد داخليــة
مــن خــال إصــدار تشــريع داخلــى .وحينئــذ يُطبــق ويُفســر القضــاء الوطنــى االتفاقيــة الدوليــة
علــى أســاس أنهــا قانــون داخلــى .كذلــك تســرى االتفاقيــة الدوليــة إذا كانــت هنــاك إحالــة إليهــا
مــن القانــون الداخلــى؛ فيُمكــن للقانــون الداخلــى عنــد تحديــده اللتزامــات وحصانــات المبعوثيــن
(((
الدبلوماســيين أن يُحيــل التفاقيــة دوليــة بشــأن تحديــد المبعوثيــن الدبلوماســيين وحصاناتهــم.
ومــن أمثلــة ذلــك :دســاتير دول الخليــج العربيــة؛ فالمعاهــدة الدوليــة البــد مــن تحويلهــا إلــى قانــون
داخلــى عــن طريــق أداة تشــريعية؛ كمرســوم أو قانــون ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
•دســتور الكويــت ( )1962الــذى ينــص علــى أن «يُبــرم األميــر المعاهــدات بمرســوم ،ويبلغهــا
مجلــس األمــة فــوراً مشــفوعة بمــا يناســب مــن البيــان ،وتكــون للمعاهــدة قــوة القانــون بعــد
إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية .علــى أن معاهــدات الصلــح
والتحالــف ،والمعاهــدات المتعلقــة بأراضــي الدولــة أو ثرواتهــا الطبيعيــة أو بحقــوق الســيادة
أو حقــوق المواطنيــن العامــة أو الخاصــة ،ومعاهــدات التجــارة والمالحــة ،واإلقامــة،
والمعاهــدات التــي تُح ِّمــل خزانــة الدولــة شــيئا ً مــن النفقــات غيــر الــواردة فــي الميزانيــة أو
(((
تتضمــن تعدي ـاً لقوانيــن الكويــت يجــب لنفاذهــا أن تصــدر بقانــون».
•دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( )1971الــذى ينــص علــى أن« :يتولــى المجلــس
األعلــى لالتحــاد التصديــق علــى المعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة ،ويتــم هــذا التصديــق
(((
بمرســوم».
•النظــام األساســى للحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ( )1992الــذى ينــص علــى أن
«تصــدر األنظمــة ،والمعاهــدات ،واالتفاقــات الدوليــة ،واالمتيــازات ،ويتــم تعديلهــا بموجــب
(((يُعرف هذا األمر بنظرية ثنائية القانون والتى ترى أن القانون الدولى والقانون الداخلى يُشكالن نظامين قانونيين
متساويين ،ومستقل كل منهما عن اآلخر .ويستند أنصار هذه النظرية إلى الحجج اآلتية( :أ) اختالف مصادر
القانونين؛ فالقانون الداخلى يصدر عن اإلرادة المنفردة للدولة ،أما القانون الدولى فيصدر عن اإلرادة المشتركة
للدول( .ب) اختالف أشخاص القانون الداخلى (األشخاص الطبيعيون واالعتباريون) عن أشخاص القانون الدولى
(الدول والمنظمات الدولية)( .ج) اختالف القانونين من حيث السلطات ،فعلى خالف النظام القانوني الداخلى ،ال
توجد سلطة تشريعية في النظام القانوني الدولي ،واللجوء إلى القضاء الدولى هو أمر اختيارى ال يتم إال بموافقة
الدول ،وأخيراً ،ال توجد في القانون الدولى سلطة تنفيذية تملك سلطة إجبار المخالفين على احترامه.
((( المادة .70
((( المادة .47/4
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وائل أحمد عالم ( ) 243-216
مراســيم ملكيــة».

(((

•دســتور البحريــن ( )2002الــذى ينــص علــى أن «يُبــرم الملــك المعاهــدات بمرســوم ،ويبلغهــا
إلــى مجلســي الشــورى والنــواب فــوراً مشــفوعة بما يناســب مــن البيــان ،وتكون للمعاهــدة قوة
القانــون بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية .علــى أن معاهــدات
الصلــح والتحالــف ،والمعاهــدات المتعلقــة بأراضــي الدولــة أو ثرواتهــا الطبيعيــة أو بحقــوق
الســيادة أو حقــوق المواطنيــن العامــة أو الخاصــة ،ومعاهــدات التجــارة والمالحــة واإلقامــة،
والمعاهــدات التــي تُح ِّمــل خزانــة الدولــة شــيئا ً مــن النفقــات غيــر الــواردة فــي الميزانيــة أو
(((
تتضمــن تعديـاً لقوانيــن البحريــن  ،يجــب لنفاذهــا أن تصــدر بقانــون».
•دســتور قطــر ( )2004الــذى ينــص علــى أن «يُبــرم األميــر المعاهــدات واالتفاقات بمرســوم،
ويبلغهــا لمجلــس الشــورى مشــفوعة بمــا يناســب مــن البيــان .وتكــون للمعاهــدة أو االتفاقيــة
قــوة القانــون بعــد التصديــق عليهــا ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية ،علــى أن معاهــدات
الصلــح والمعاهــدات المتعلقــة بإقليــم الدولــة أو بحقــوق الســيادة أو حقــوق المواطنيــن العامــة
(((
أو الخاصــة أو التــي تتضمــن تعدي ـاً لقوانيــن الدولــة ،يجــب لنفاذهــا أن تصــدر بقانــون».
ففــى هــذه الدســاتير الســابقة ،ال تُصبــح االتفاقيــة الدوليــة جــزءا مــن القانــون الداخلــى إال إذا تــم
تحويلهــا إلــى قانــون داخلــى عــن طريــق أداة تشــريعية كمرســوم أو قانــون.
موقف النظام األساسي لسلطنة عُمان (مرسوم سلطاني رقم )101/96
تنــص المــادة  42مــن النظــام األساســى علــى أن “يقوم الســلطان بـــ «توقيــع المعاهــدات واالتفاقات
الدوليــة وفقــا ألحــكام القانــون أو التفويــض فــي توقيعهــا وإصــدار مراســيم التصديــق عليهــا ».أي
أنــه يلــزم صــدور مرســوم ســلطانى حتــى تُصبــح المعاهــدة ســارية؛ ومــن ثــم تصبــح جــزءا مــن
(((
قانــون الدولــة الداخلــى ،ويلتــزم القضــاء الوطنــى بتطبيقهــا ألنهــا قانــون داخلــى.

((( المادة .70
((( المادة .37
((( المادة .68
((( يأخذ النظام األساسى لسلطنة عمان – مثل دساتير دول الخليج العربية  -بنظرية ثنائية القانون.
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رسيان اتفاقات حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الداخىل (سلطنة عُ امن منوذجا) ( ) 243-216
وفــي الممارســة ،يتــم التصديــق علــى المعاهــدات بمرســوم ســلطانى .ويتضمــن المرســوم المــواد
الثــاث اآلتيــة:
المادة األولى :الموافقة على انضمام سلطنة عمان لالتفاقية.
المادة الثانية :على جهات االختصاص إيداع وثائق االنضمام.
المادة الثالثة :يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به من تاريخ صدوره.

(((

ونشــر المرســوم إجــراء ضــرورى لســريان االتفاقية،فبدونــه ال تُعــد جــزءا مــن القانــون الداخلــي،
ويجــب أن يتــم نشــر المرســوم فــي الجريــدة الرســمية .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المــادة  76مــن
النظــام األساســى للدولــة تنــص علــى أنــه «ال يجــوز فــي أي حـــال أن تـــتضمن المعاهــدة أو
االتـــفاقية شــروطا ســرية تـــناقض شــروطها العلنيــة ».كمــا أن األمــم المتحــدة – وعمــان عضــو
(((
بهــا – تدعــو إلــى تســجيل المعاهــدات بأمانتهــا العامــة.
وباإلضافــة إلــى اســتقبال المشــرع الداخلــى االتـــفاقية عــن طريــق مرســوم ،وتحويلهــا إلــى قواعــد
داخليــة ،فإنــه يمكــن أيضــا تطبيــق االتفاقيــة فــي حــال اإلحالــة إليهــا؛ ومــن أمثلــة ذلــك:
•ينــص النظــام األساســى« :تســـليم الالجئيـــن السياســيين محظور ،وتحــدد القوانيــن واالتفاقات
(((
الدوليــة أحــكام تســليم المجرميــن».
•ينــص القانــون البحــرى (مرســوم ســلطانى رقــم « :)35/81يجــوز للســفن األجنبيــة المــرور
عبــر الميــاه اإلقليميــة العمانيــة ،علــى أن تحتــرم القوانيــن العمانيــة والقواعــد الــواردة فــي
(((
المعاهــدات الدوليــة المنضمــة إليهــا حكومــة الســلطنة».
•ينــص قانــون تنظيــم المالحــة البحريــة فــي الميــاه اإلقليميــة (مرســوم ســلطانى رقــم :)98/81
«تســرى أحــكام المعاهــدات الدوليــة المنضمــة إليهــا الســلطنة وتعتبــر أحكامهــا جــزءا مكمــا
(((
لهــذا القانــون».

(((من أمثلة المراسيم :مرسوم سلطانى رقم  65/2006بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض
قواعد النقل الجوى الدولى (مونتريال  .)1999صادر بتاريخ  25/6/2006الموافق  28جمادى األولى ، 1427
وقد نُ ِش َر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية العدد رقم .818
((( المادة  102من ميثاق األمم المتحدة .
((( المادة .36
((( المادة .5
((( المادة .3
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ففــى هــذه النصــوص ،توجــد إحالــة واضحــة إلــى االتفاقــات الدوليــة ،وهــى إحالــة دون اســتقبال؛
(((
أي تظــل القاعــدة دوليــة وال تتحــول إلــى قاعــدة داخليــة.
ومفــاد مــا تقــدم ،ال تســرى االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي ســلطنة عمــان إال إذا صــدرت
بمرســوم ســلطانى؛ أي يُشــترط اســتقبال االتفاقيــة عــن طريــق صــدور مرســوم يُدمجهــا فــي
النظــام القانونــي العمانــى.
المبحث الثانى
االلتزام الدولى بتنفيذ اتفاقات حقوق اإلنسان السارية في النظام القانوني الداخلى
أيــا ً كان األســلوب الــذى بمقتضــاه يتــم ســريان االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي النظــام
القانونــي الداخلــى ،فإنــه يقــع علــى الدولــة الطــرف التــزام بــأن تُنفــذ تعهداتهــا والتزاماتهــا الدوليــة
المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة .ويتحــدد مــدى هــذه االلتزامــات وفقــا لمــا إذا كانــت الدولــة قــد
صدقــت أو انضمــت لالتفاقيــة مــع التحفــظ أو بدونــه.
ففــى حالــة عــدم التحفــظ ،تســرى كافــة نصــوص االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي النظــام
القانونــي الداخلــي؛ فعلــى ســبيل المثــال ،انضمــت ســلطنة عمــان إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز العنصــرى دون تحفــظ ،ومــن ثــم تلتــزم الســلطنة بكافــة نصــوص االتفاقيــة.
سريان االتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان «المتحفظ عليها» في النظام القانوني الداخلي
يمكــن للدولــة أن تعلــن قبولهــا االلتــزام باالتفاقيــة مــع التحفــظ .ويترتــب علــى التحفــظ اســتبعاد (أو
تعديــل األثــر القانونــي ) نصــوص معينــة فــي االتفاقيــة مــن التطبيــق بالنســبة للــدول المتحفظــة.
ويــؤدى التحفــظ إلــى عــدم وجــود نظــام موحــد لتطبيــق االتفاقيــة؛ فهنــاك تطبيــق كامــل لنصــوص
االتفاقيــة بالنســبة للــدول التــى لــم تبــد أي تحفظــات ،وهنــاك تطبيــق لنصــوص االتفاقيــة – مــع
اســتبعاد بعضهــا – بالنســبة للــدول المتحفظــة .ومــن ثــم يثــار التســاؤل حــول مقبوليــة التحفــظ
علــى اتفاقــات حقــوق اإلنســان .وهــذا التســاؤل تــم توجيهــه إلــى محكمــة العــدل الدوليــة بخصــوص
التحفــظ علــى اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا ،حيــث طلبــت الجمعيــة
العامــة مــن المحكمــة إبــداء الــرأى حــول مــا إذا كان وجــود تحفظــات مــن دولــة أو أكثــر – مــع
معارضــة دول أخــرى  -يمكــن أن يمنــع الــدول المتحفظــة مــن أن تصبــح أطراف ـا ً فــي االتفاقيــة.
وجــاء رد المحكمــة أن «االســتبعاد الكامــل مــن االتفاقيــة لدولــة أو أكثــر ال يــؤدى فقــط إلــى تقييــد
(((من أمثلة اإلحالة على القانون الدولى ،قانون الجزاء العمانى ،المادة « :7ال تُطبق الشريعة العمانية ،على الجرائم
التى يقترفها موظفو السلك الخارجى والقناصل األجانب وهم متمتعون بالحصانة التى يخولهم إياها القانون الدولى
العام ».وانظر كذلك ،المادة  )2( 11من ذات القانون.
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نطــاق االتفاقيــة ،ولكــن أيضـا ً يمكــن أن يُقلــل مــن نفــوذ المبــادئ األخالقيــة واإلنســانية التــى تمثــل
أســاس االتفاقيــة (((».وهكــذا فــإن محكمــة العــدل الدوليــة رفضــت – فــي الــرأي االستشــاري
 – 1951فكــرة منــع الــدول األطــراف مــن حــ ّ
ق إبــداء أي تحفــظّ إذا كانــت االتفاقيــة ذاتهــا ال
تحظــر ذلــك ،وذلــك علــى أســاس مــا اســتنتجته المحكمــة مــن وجــود رغبــة للجمعيــة العامــة فــي
اشــتراك أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول فيهــا .وأجــازت المحكمــة التحفــظ إذا كان ال يتعــارض مــع
(((
موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا.
وال تُجيــز اتفاقــات حقــوق اإلنســان التحفظــات التــى تتعــارض مــع موضــوع االتفاقيــة والغــرض
منهــا»؛ مــن ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــى تنــص علــى
أنــه «ال يجــوز إبــداء أي تحفــظ يكــون منافي ـا ً لموضــوع هــذه االتفاقيــة وغرضهــا ،(((».واتفاقيــة
حقــوق الطفــل التــى تنــص علــى أنــه «ال يجــوز إبــداء أي تحفــظ يكــون منافيـا ً لهــدف هــذه االتفاقيــة
وغرضهــا ،(((».واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــي جميــع أشــكال التمييــز العنصــري التــى تنــص
علــى أنــه «ال يســمح بــأي تحفــظ يكــون منافيـا ً لموضــوع هــذه االتفاقيــة ومقصدهــا ،كمــا ال يســمح
بــأي تحفــظ يكــون مــن شــأنه تعطيــل عمــل أي هيئــة مــن الهيئــات المنشــأة بهــا .ويعتبــر التحفــظ
(((
منافيـا ً أو تعطيليـا ً إذا اعتــرض عليــه مــا ال يقــل عــن ثلثــي الــدول األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة».
وهكــذا ،فــإن التحفــظ يحقــق مزيــة تتمثــل فــي الســماح للــدول التــي تعتــرض علــى بعــض المــواد
فــي اتفاقيــة لحقــوق اإلنســان ،أن تقبــل االنضمــام لالتفاقيــة وااللتــزام بكافــة المــواد األخــرى
باســتثناء تلــك المتحفــظ عليهــا ،األمــر الــذى يــؤدى إلــى توســيع نطــاق تطبيــق االتفاقيــة مــن خــال
زيــادة عــدد الــدول األطــراف .ولكــن هــذه المزيــة يُقابلهــا عيــب جوهــرى يتمثــل فــي لجــوء العديــد
مــن الــدول إلــى إبــداء تحفظــات علــى االتفاقــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،األمــر الــذى يُضعــف
((( انظر:
ICJ, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide (1950-1951), Advisory Opinion of 28 May 1951.
(((يجوز للدولة أن تُبدي تحفظا على المعاهدة عند توقيعها ،أو التصديق عليها ،أو قبولها ،أو الموافقة عليها ،أو
االنضمام إليها ،باستثناء الحاالت التالية( :أ) إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة ،أو (ب) إذا كانت المعاهدة
تُجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ ،أو (ج) إذا كان التحفظ مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض منها.
وإذا اعترضت دولة على تحفظ صادر عن دولة أخرى ولم تعترض مع ذلك على نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة
المتحفظة ،فان نصوص المعاهدة التي ورد عليها التحفظ ال تسري بين الدولتين في حدود هذا التحفظ ،ويجوز
سحب التحفظ في أي وقت كان ،وال يُشترط إلتمام السحب رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ .كما يجوز
سحب االعتراض على التحفظ في أي وقت .راجع :اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (.)1969
((( المادة .28/2
((( المادة .51/2
((( المادة .20/2
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وائل أحمد عالم ( ) 243-216
مــن تنفيــذ هــذه االتفاقــات تنفيــذا فعــاال ،لذلــك مــن المرغــوب فيــه ،أال تلجــأ الــدول إلــى وضــع
تحفظــات علــى اتفاقــات حقــوق اإلنســان إال فــي أضيــق الحــدود ،وفــى حــال تحفظهــا علــى الدولــة
(((
أن توفــق أحــكام قانونهــا الداخلــي مــع الحكــم المتحفــظ عليــه تمهيــدا لســحبه.
تحفظ عمان على اتفاقات حقوق اإلنسان
إذا رأت الدولــة أن اتفاقيــة دوليــة لحقــوق اإلنســان – باســتثناء مــواد محــددة – تتفــق مــع النظــام
األساســى للدولــة؛ أي أن هنــاك نصوصــا محــددة تُخالــف النظــام األساســى ،فإنــه يُمكــن التصديــق
أو االنضمــام إلــى االتفاقيــة مــع التحفــظ علــى هــذه المــواد ،ويُشــترط فــي هــذه الحالــة أن تكــون
االتفاقيــة نفســها تســمح بالتحفــظ علــى هــذه المــواد .ويترتــب علــى التصديــق مــع التحفــظ أن تكــون
عمــان ملتزمــة بتنفيــذ االتفاقيــة باســتثناء النصــوص ال ُمتحفــظ عليهــا ،أو أن تُطبــق عمــان المــواد
المتحفــظ عليهــا علــى نحــو معيــن (كأن ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية) .ومــن ذلــك
أن دولــة عمــان انضمــت إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــع التحفــظ علــى المــواد ،30 ،21 ،14 ،7
وبمــا ال يتعــارض مــع الشــريعة اإلســامية .كذلــك ،انضمــت عمــان إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــع التحفــظ علــى المــواد  ،)1( 29 ،16 ،)4( 15 ،)2( 9وبمــا
ال يتعــارض مــع الشــريعة اإلســامية.
تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان
يترتــب علــى ســريان االتفاقيــة الدوليــة فــي النظــام القانونــي الداخلــى االلتــزام بتنفيــذ االتفاقيــة
واحترامهــا .وطبقــا ً للقانــون الدولــي ،تقــع المســئولية األوليــة عــن تنفيــذ هــذه االتفاقــات علــى
الدولــة الطــرف ،احترامــا لمبــادئ المســاواة فــي الســيادة وعــدم التدخــل فــي الشــئون الداخليــة.
وعلــى ذلــك ،فعندمــا تصبــح دولــة طرفـا ً فــي اتفاقيــة دوليــة لحقــوق اإلنســان فإنهــا تكــون ملزمــة
قانون ـا ً بتنفيــذ الحقــوق الــواردة فــي االتفاقيــة ،وعليهــا أن تُدخــل نصــوص االتفاقيــة فــي نظامهــا
القانونــي الداخلــى بحيــث يتمكــن األفــراد مــن طلــب إعمــال حقوقهــم أمــام المحاكــم والهيئــات
القضائيــة الداخليــة .فــي هــذا الســياق ،تنــص المــادة  44مــن النظــام األساســى لســلطنة عمــان علــى
أن «مجلـــس الـــوزراء هــو الهيئـــة المنــوط بهــا تـــنفيذ السياســات العامــة للدولــة ،ويتولــى بوجــه
خــاص« :اإلشــراف العـــام علــى تـــنفيذ القـــوانين والمراســيم واللـــوائح والقــرارات والمعـــاهدات
واالتفاقــات وأحــكام المحاكــم بمــا يضمــن االلتـــزام بهــا».
وتتضمــن االتفاقــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان نصــا يلــزم الــدول األطــراف بتنفيذهــا؛ فعلــى ســبيل
المثــال تنــص اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى أن «تتخــذ الــدول
((( أنظر:
Javaid Rehman, International Human Rights Law, Longman, London, 1st ed.,
2003, pp. 18 -19.
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األطــراف فــي جميــع المياديــن ،وال ســيما المياديــن السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافية،
كل التدابيــر المناســبة ،بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا ،لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكامليــن.
وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والتمتــع بهــا علــى أســاس
المســاواة مــع الرجــل (((».كذلــك تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن «تتخــذ الــدول األطــراف
كل التدابيــر التشــريعية واإلداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر المالئمــة إلعمــال الحقــوق المعتــرف
بهــا فــي هــذه االتفاقيــة (((».أي أنــه يجــب ضــرورة قيــام كل دولــة طــرف  -فــور تصديقهــا أو
انضمامهــا لالتفاقيــة  -باتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة إلعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي
االتفاقيــة .ويجــب أن تكــون هــذه التدابيــر كافيــة وفعالــة إلعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي
االتفاقيــة؛ وهــى تتضمــن:
أ-تدابيــر تشــريعية ،مثــل إصــدار قانــون؛ كقانــون لحقــوق الطفــل ،أو إلغــاء قانــون أو نــص
يتعــارض مــع االلتزامــات الــواردة فــي االتفاقيــة .وتجــدر مالحظــة أن هنــاك اتفاقــات تُلــزم
دولــة عمــان بتعديــل أو إلغــاء القوانيــن الســابقة المتعارضــة مــع هــذه االتفاقــات؛ فتنــص االتفاقية
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري علــى أن «تتخــذ كل دولــة طــرف
تدابيــر فعالــة إلعــادة النظــر فــي السياســات الحكوميــة القوميــة والمحليــة ،ولتعديــل أو إلغــاء
أو إبطــال أيــة قوانيــن أو أنظمــة تكــون مؤديــة إلــى إقامــة التمييــز العنصــري أو إلــى إدامتــه
حيثمــا يكــون قائمــا»((( ،وتنــص اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى
أن تتعهــد الــدول األطــراف «باتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة ،بمــا فــي ذلــك التشــريعية منهــا،
لتغييــر أو إبطــال القائــم مــن القوانيــن واألنظمــة واألعــراف والممارســات التــي تشــكل تمييــزا
(((
ضــد المــرأة».
ب-تدابيــر غيــر تشــريعية ،كتعريــف األفــراد مــا هــي حقوقهــم بمقتضــى االتفاقيــة ،وتوفيــر ســبل
االنتصــاف أو التظلــم القضائــى واإلدارى ،ووضــع وســائل مالئمــة لضمــان مســاءلة الحكومــة
(((
عنــد انتهاكهــا للحقــوق ،وغيرهــا.

((( المادة 3
((( المادة .4
((( المادة /2/1ج.
((( المادة /2و.
((( راجع:
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 9, The
domestic application of the Covenant (Nineteenth session, 1998), U.N. Doc.
E/C.12/1998/24 (1998).
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وتوجد مالحظتان أساسيتان:
1 .1بموافقــة الدولــة علــى االنضمــام التفاقيــة دوليــة لحقــوق اإلنســان ،تُصبــح الدولــة مســئولة عــن
تنفيــذ االتفاقيــة أمــام مواطنيهــا وكافــة المقيميــن علــى إقليمهــا ،وكذلــك أمــام المجتمــع الدولــى،
وأمــام بقيــة الــدول التــى صدقــت علــى االتفاقيــة نفســها .ومــن ثــم ،علــى الدولــة الطــرف أن
تتقبــل مطالبــة الــدول األطــراف األخــرى لهــا باحتــرام التزاماتهــا الــواردة فــي االتفاقيــة.
وال يمكــن لهــا أن ترفــض ذلــك بذريعــة التمســك بمبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــئون الداخليــة
واحتــرام الخصوصيــة الوطنيــة .فــي هــذا الصــدد ،أكــد إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا علــى:
«فــي حيــن أنــه يجــب أن توضــع فــي االعتبــار أهميــة الخصوصيــات الوطنيــة واإلقليميــة
ومختلــف الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة ،فــإن مــن واجــب الــدول ،بصــرف النظــر
عــن نظمهــا السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة ،تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق اإلنســان
(((
والحريــات األساســية».
2 .2ال يُمكـن تعطيـل االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان بحجـة أنهـا تحتـاج إلـى تدخـل تشـريعى
لتنظيـم الحقـوق الـواردة فيهـا؛ وهـذه الحقيقة أكدتهـا محكمة أمن الدولة العليـا في مصر ،حيث
ذكـرت« :عـدم وضـع تنظيـم لذلـك الحـق ال يعنـى على اإلطلاق العصف بـه أو تأجيلـه لحين
وضـع تلـك النظـم وإال السـتطاعت أي دولـة التحلـل من التزامهـا بعدم وضع تنظيم لممارسـة
ذلـك الحـق (((».فعـدم تنظيـم الحقـوق ال يُقبـل كمسـوغ للعصف بمـا تُقـرره االتفاقية.
التزام سلطنة عمان بتنفيذ اتفاقات حقوق اإلنسان السارية فيها
يترتــب علــى ســريان االتفاقيــة الدوليــة فــي النظــام القانونــي العمانــى االلتــزام بتنفيــذ االتفاقيــة
واحترامهــا .وهــذا األمــر يتأســس علــى اآلتــي:
أوالً :الشريعة اإلسالمية
تنــص المــادة  2مــن النظــام األساســى علــى أن «ديــن الدولــة اإلســام والشــريعة اإلســامية هــى
أســاس التشــريع ».ووفق ـا ً لهــذا النــص ،فــإن المشــرع يعمــل علــى أن تكــون تشــريعاته مســتمدة
مــن الشــريعة اإلســامية.

(((الفقرة  5من إعالن وبرنامج عمل فيينا الذى صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المعقود في فيينا خالل
الفترة من  14إلى  25يونيه .1993
(((محكمة أمن الدولة العليا (مصر) – طوارئ – القضية رقم  4190لسنة  86األزبكية –  121كلى شمال –
.16/4/1987
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ومــن أحــكام الشــريعة؛ الوفــاء بالعهــد ،فلقــد تضمــن القــرآن الكريــم العديــد مــن اآليــات التــى تحــث
علــى احتــرام العهــود؛ مثــلَ « :وأَوْ فُـ ْ
ـوا بِ ْال َع ْهـ ِد إِ َّن ْال َع ْهـ َد َكانَ َم ْسـؤُوالً»(((َ « ،و َمـ ْ
ـن أَوْ فَــى بِ َمــا عَاهَـ َد
ضـ ْ
َظيم ـاً»(((َ « ،وأَوْ فُـ ْ
َعلَ ْي ـهُ َّ
ـوا َاأل ْي َمــانَ بَ ْع ـ َد
ـوا بِ َع ْه ـ ِد ِللاّ إِ َذا عَاهَدتُّ ـ ْم َو َال تَنقُ ُ
للاَ فَ َس ـي ُْؤتِي ِه أَجْ ــراً ع ِ
للاَ َعلَ ْي ُكـ ْم َكفِيـاً إِ َّن ّ
تَوْ ِكي ِدهَــا َوقَـ ْد َج َع ْلتُـ ُم ّ
للاَ يَ ْعلَـ ُم َمــا تَ ْف َعلُونَ (((».فالشــريعة اإلســامية تتطلــب –
علــى نحـ ٍو واضــح – مراعــاة العهــود والمعاهــدات .وهــذا األمــر يوجــب علــى المشــرع أال يســن
تشــريعا ً يُخالــف اتفاقــات حقــوق اإلنســان المرتبطــة بهــا دولــة عمــان.
ثانيا :النظام األساسى للدولة
حــ َّدد النظــام األساســى للدولــة المبــادئ الموجهــة لسياســة الدولــة ،وذكــر مــن بينهــا المبــادئ
السياســية والتــى تتضمن»توثـــيق عــرى التعــاون وتأكيــد أواصــر الصـداقـــة مــع جميــع الــدول
والشعـــوب علــى أســـاس مــن االحتــرام المتبـــادل ،والمصلحــة المشــتركة ،وعــدم التـــدخل فــي
الشــؤون الداخليــة ،ومراعــاة المواثـــيق والمعاهـــدات الـــدولية واإلقليميــة وقواعـــد القانــون الدولي
(((
المعتــرف بهــا بصــورة عامــة ،وبمــا يــؤدي إلــى إشــاعة الســام واألمــن بيــن الــدول والشــعوب.
ويســتخلص مــن هــذا النــص أن مراعــاة االتفاقــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان -ومــن ثــم ســريانها
وتنفيذهــا -هــو أمــر تســعى إلــى تحقيقــه سياســات الدولــة.
ثالثا :اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
نصــت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات((( علــى أن «كل معاهــدة نافــذة تكــون ملزمــة ألطرافهــا
وعليهــم تنفيذهــا بحســن نية(((».وأنــه «ال يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يتمســك بقانونــه الداخلــى
كســبب لعــدم تنفيــذ هــذه المعاهــدة (((».وقــد انضمــت لالتفاقيــة ســلطنة عمــان فــي  18أكتوبــر
 ،1990ومــن ثــم فإنهــا تلتــزم بتنفيــذ االتفاقــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان المرتبطــة بهــا ،وال يجــوز
لهــا عــدم تنفيــذ اتفاقيــة دوليــة بســبب وجــود قانــون داخلــى يتعــارض معهــا.

((( اإلسراء {.}34
((( الفتح {.}10
((( النحل {.}91
((( المادة (.)10
(((اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( 23مايو  )1969دخلت حيز النفاذ في  27يناير  ،1980وعدد الدول األطراف
 113دولة؛ من بينها الدول العربية اآلتية :الكويت والسعودية وعمان والجزائر والمغرب وتونس والسودان
وسوريا ومصر وليبيا.
((( المادة .26
((( المادة .27
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المبحث الثالث
الرقابة الدولية على سريان اتفاقات حقوق اإلنسان
إذا كان ســريان اتفاقــات حقــوق اإلنســان داخــل النظــام القانونــي الداخلــى هــو مســئولية هــذه
الدولــة التــى صدقــت أو انضمــت إلــى هــذه االتفاقــات ،إال أن مــن حــق باقــى الــدول األطــراف أن
تراقبهــا وأن تتأكــد مــن إعمــال نصــوص االتفاقيــة .ولتحقيــق ذلــك ،تنــص اتفاقــات حقــوق اإلنســان
(((
علــى إنشــاء آليــات يُعهــد إليهــا بمهمــة هــذه الرقابــة؛((( مثــل إنشــاء محكمــة أو لجنــة.
أوال :إنشاء محكمة لحقوق اإلنسان
يمكــن أن تنشــئ االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان محكمــة للنظــر فــي انتهــاك أي مــن الحقــوق
المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة .ومــن أمثلــة ذلــك ،علــى المســتوى اإلقليمــى المحكمــة األوروبيــة
لحقــوق اإلنســان ،والمحكمــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ،والمحكمــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان
والشــعوب .أمــا فــي إطــار األمــم المتحــدة ،فــا توجــد محكمــة للنظــر فــي انتهــاكات حقــوق
اإلنســان .وتوجــد محكمــة  -مســتقلة عــن األمــم المتحــدة – تنظــر فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان
والقانــون الدولــي اإلنســانى؛ وهــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
ثانيا :إنشاء لجنة لحقوق اإلنسان
يمكــن أن تنشــئ االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان لجانــا دوليــة لرصــد مــدى وفــاء الــدول
األطــراف فــي االتفاقيــة المعنيــة بالتزاماتهــا .وتتشــكل هــذه اللجــان مــن خبــراء مســتقلين مــن ذوي
الكفــاءة والخبــرة فــي مجــال االتفاقيــة المعنيــة .ويتــم ترشــيح الخبــراء واختيارهــم مــن قبــل الــدول
األطــراف ،ويعينــون لمــدة معينــة .ويراعــى فــي اختيــار األعضــاء عدالــة التوزيــع الجغرافــي
وتمثيــل الحضــارات والنظــم القانونيــة الرئيســة .ففــى إطــار منظمــة األمــم المتحــدة ،نصــت
االتفاقــات الدوليــة الرئيســة لحقــوق اإلنســان ،علــى إنشــاء اللجــان اآلتيــة:
•اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
•اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (العهــد الدولــي الخــاص
(((يجدر التأكيد على أن هذه اآلليات الدولية هى مكملة لآلليات الداخلية ،ولهذا ال يجوز اللجوء لآلليات الدولية إال
بعد استنفاد سبل االنتصاف الداخلية.
(((راجع :د .محمد يوسف علوان ،د .محمد خليل الموسى ،القانون الدولى لحقوق اإلنسان (المصادر ووسائل
الرقابة) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عَمان ،2005 ،الجزء األول ،ص 275 – 252؛
Rhona K. M. Smith, Textbook on International Human Rights, Oxford University
Press, Oxford, 3rd ed., 2007, pp. 138-162.
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بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة).
•لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري (االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز العنصــري).
•اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة (اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة).
•لجنــة مناهضــة التعذيــب (اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة).
•لجنة حقوق الطفل (اتفاقية حقوق الطفل)
•اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم (االتفاقيــة الدوليــة
لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم).
•اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة).
•اللجنــة المعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري (االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن
االختفــاء القســري).
وتقــوم هــذه اللجــان بمراقبــة احتــرام حقــوق اإلنســان مــن خــال اختيــار واحــد أو أكثــر مــن
اآلليــات التاليــة:
1 .1التقاريــر :فتُقــدم الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان تقاريــر
دوريــة علــى مــدد زمنيــة تحددهــا االتفاقيــة نفســها؛ ومــن ذلــك التــزام الــدول األطــراف
بتقديــم تقاريــر إلــى لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة((( ،واللجنــة المعنيــة
بحقــوق اإلنســان((( ،واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري((( ،واللجنــة المعنيــة
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة((( ،ولجنــة مناهضــة التعذيــب((( ،واللجنــة المعنيــة

((( المادتان  17 ،16من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
((( المادة  40من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
((( المادة  9من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى .
((( المادة  18من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
((( المادة  19من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية والال إنسانية والمهينة.
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بحقــوق الطفــل((( ،ولجنــة العمــال المهاجريــن((( ،واللجنــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي
(((
اإلعاقــة((( ،واللجنــة المعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري.
 2 .2الشــكاوى بيــن الــدول :فلدولــة طــرف أن تتقــدم بشــكوى ضــد دولــة طــرف أخــرى علــى
أســاس أن هــذه األخيــرة ال تفــى بالتزاماتهــا الــواردة فــي االتفاقية .ويشــترط أن تكــون الدولتان
قــد قبلتــا ســلفا ً اختصــاص اللجنــة بالنظــر فــي الشــكاوى بيــن الــدول .وهــذه اآلليــة يجــوز
اســتخدامها باللجــوء إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان((( ،واللجنــة المعنيــة بالقضــاء
علــى التمييــز العنصــري((( ،ولجنــة مناهضــة التعذيــب((( ،ولجنــة العمــال المهاجريــن(((،
واللجنــة المعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري(((.ولم يحــدث حتــى اآلن أن تــم اســتخدام هــذه
اآلليــة.
ـر إذا تلقــت معلومــات تتضمــن
3 .3التحقيــق :فللجنــة حقــوق اإلنســان أن تُجــرى تحقيقــا أو تحـ ٍ
أدلــة لهــا أســاس قــوي علــى ممارســة انتهــاك منتظــم للحقــوق المقــررة بموجــب االتفاقيــة
فــي أراضــي دولــة طــرف .ويشــترط لقيــام اللجنــة بإجــراء تحقيــق أو تحــر أن تكــون الدولــة
الطــرف المعنيــة قــد وافقــت علــى تمتــع اللجنــة بهــذه الصالحيــة .ويجــوز اســتخدام هــذه
اآلليــة باللجــوء إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب ((1(،واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييز ضد
المــرأة ((1(،واللجنــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة((1(.وتتســم التحقيقــات بالســرية
مــع نشــر بيــان موجــز بالنتائــج.

((( المادة  44من اتفاقية حقوق الطفل.
((( المادة  73من االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
((( المادة  35من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
((( المادة  29من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.
((( المادة  41من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
((( المادة  11من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.
((( المادة  21من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية والال إنسانية والمهينة.
((( المادة  74من االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
((( المادة  32من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.
( ((1المادة  20من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية والال إنسانية والمهينة.
( ((1المادة  8من البرتوكول االختيارى الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
( ((1المادة  6من البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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4 .4الشــكاوى الفرديــة :يجــوز للجنــة حقــوق اإلنســان أن تنظــر فــي شــكاوى (رســائل أو بالغات)
األفــراد – أو جماعــات األفــراد  -الذيــن يدعــون انتهــاك حقوقهــم طبقــا ً لالتفاقيــة الدوليــة
المعنيــة بحقــوق اإلنســان .ويشــترط أن تكــون الدولــة قــد أقــرت بقبــول اختصــاص اللجنــة
بالنظــر فــي الشــكاوى الفرديــة .ويمكــن اســتخدام هــذه اآلليــة أمــام اللجنــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان((( ،واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري((( ،واللجنــة المعنيــة بالقضــاء
علــى التمييــز ضــد المــرأة((( ،ولجنــة مناهضــة التعذيــب((( ،ولجنــة حقــوق األشــخاص ذوي
(((
اإلعاقــة((( ،واللجنــة المعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري.
التزام الدولة الطرف بالتعاون مع آليات الرقابة الدولية
إذا قبلــت الدولــة الطــرف اختصــاص آليــة معينــة للرقابــة علــى ســريان اتفاقيــة حقــوق اإلنســان
داخــل إقليمهــا ،فإنــه ال يجــوز لهــذه الدولــة أن تحتــج باختصاصهــا الداخلــى فــي مواجهــة عمــل
هــذه اآلليــة (((.وهــذا األمــر وضحتــه المــادة الثانيــة مــن قــرار مجمــع القانــون الدولــى حــول حمايــة
حقــوق اإلنســان ومبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــئون الداخليــة للــدول (دورة ســانتياجو  )1989التــى
تنــص علــى أنــه «ال يمكــن للدولــة التــى تتصــرف منتهكــة التزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان
أن تتهــرب مــن مســئوليتها الدوليــة باالدعــاء بــأن هــذه التدابيــر تكــون مــن صميــم اختصاصهــا
الداخلــى (((».وعلــى ذلــك ،يتعيــن علــى الــدول األطــراف فــي اتفاقــات حقــوق اإلنســان أن تتعــاون
(((
مــع آليــات الرقابــة وأن تُســهل عملهــا.
((( البرتوكول االختياري األول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
((( المادة  14من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.
((( البرتوكول االختيارى التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
((( المادة  22من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية والال إنسانية والمهينة.
((( البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة.
((( المادة  31من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.
(((مبدأ االختصاص الداخلي هو مبدأ أساسى في القانون الدولي يهدف إلى التعايش السلمى بين الدول .ووفقا ً
له ،تستقل الدولة بتصريف شئونها الداخلية دون تدخل من المنظمات الحكومية أو الدول األخرى .راجع :د.
محمد طلعت الغنيمى ،الغنيمى الوسيط في قانون السالم ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،1982 ،ص .7؛ د.
مصطفى سالمة حسين ,المظاهر الجديدة لتقييد االختصاص الداخلي للدول ،مجلة الحقوق ,كلية الحقوق جامعة
اإلسكندرية,العدد الرابع ،1991,ص .412 – 337
((( انظر:
Institut De Droit International, Session of Santiago de Compostela, 1989, The
Protection of Human Rights and the Principle of Non-intervention in Internal Affairs of States.
(((راجع :د .جعفر عبد السالم ،القانون الدولى لحقوق اإلنسان ،دار الكتاب المصري ،القاهرة 1419 ،هـ 1999 /
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التزام عمان بتقديم تقارير دورية للجان حقوق اإلنسان
يعتبــر التــزام الــدول األطــراف بتقديــم تقاريــر دوريــة اآلليــة الرئيســة التــى ال تــكاد تخلــو منهــا
اتفاقيــة .ومــن خــال هــذه اآلليــة تتحقــق اللجنــة المعنيــة مــن ســريان االتفاقيــة وتنفيذهــا فــي الــدول
األطــراف .فــي هــذا الســياق ،تلتــزم ســلطنة عمــان بتقديــم تقاريــر دوريــة إلــى اللجــان اآلتيــة:
•تقرير كل سنتين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري(((.
•تقرير كل أربع سنوات للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
•تقرير كل خمس سنوات للجنة المعنية بحقوق الطفل.

(((

(((

المبحث الرابع
اإلشــكاالت المتعلقــة بســريان اتفاقــات حقــوق االنســان فــي النظــام القانونــي
الداخلــى
إذا مــا أصبحــت االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ســارية ،فإنهــا تُصبــح جــزءا مــن النظــام
القانونــي الداخلــى لهــذه الدولــة .بيــد أن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ليســت وليــدة إرادة
المشــرع فــي دولــة مــا ،وإنمــا هــى وليــدة اإلرادة المشــتركة للــدول األطــراف .ويترتــب علــى ذلك،
وجــود بعــض اإلشــكاالت لــدى دمــج أحــكام االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي هــذه البيئــة
الداخليــة الجديــدة؛ مــن ذلــك :مــا هــى القــوة اإللزاميــة لالتفاقيــة الدوليــة فــي مواجهــة كافــة القواعــد
القانونيــة األخــرى؟ وهــل يحــق للقضــاء ممارســة رقابتــه علــى االتفاقيــة ،أم إنهــا عمــل ســيادى
تنحســر عنــه الرقابــة القضائيــة؟ وكيــف ســيتم تفســير االتفاقيــة؟ ومــا الحــل عنــد تعــارض االتفاقيــة
الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــع القواعــد القانونيــة األخــرى؟ وهــذه األمــور هــى مــا ســنوضحه فــي
النقــاط اآلتيــة:
أوال :القوة اإللزامية لالتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان
يُحــدد دســتور الدولــة مرتبــة االتفاقيــة (المعاهــدة) الدوليــة فــي نظامهــا القانونــي الداخلــي .فقــد
يضــع الدســتور االتفاقيــة الدوليــة فــي مرتبــة أعلــى مــن القوانيــن أو فــي مرتبــة مســاوية لهــا.
وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
م ،ط ،1ص .280 – 276
((( المادة  9من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى .
((( المادة  18من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
((( المادة  44من اتفاقية حقوق الطفل.
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1 .1سمو االتفاقية الدولية عن القانون
تجعــل بعــض الدســاتير االتفاقيــة فــي وضــع أعلــى مــن القوانيــن العاديــة؛ أي إنهــا تســمو
عــن القوانيــن الســابقة لهــا والالحقــة عليهــا؛ فتكــون االتفاقيــة الدوليــة فــي مرتبــة وســط بيــن
الدســتور والقوانيــن؛ فــا يجــوز للمعاهــدة الدوليــة أن تُخالــف الدســتور ،كمــا أنــه ال يجــوز
ألي قانــون  -أو الئحــة – أن يُخالــف االتفاقــات الدوليــة المنضمــة لهــا الدولــة.
ومــن أمثلــة هــذه الدســاتير ،الدســتور التونســى ( )2012الــذى ينــص علــى أن»المعاهــدات
المصــادق عليهــا مــن لــدن رئيــس الجمهوريــة ،والموافــق عليهــا مــن لــدن مجلــس الشــعب
أقــوى نفــوذا مــن القوانين(((».والدســتور الجزائــري ( )2008الــذى ينــص علــى أن
«المعاهــدات التــي يُصــادق عليهــا رئيــس الجمهوريــة ،حســب الشــروط المنصــوص عليهــا
فــي الدســتور ،تســمو عــن القانــون (((».وكذلــك ،الدســتور الفرنســى ( )1958الــذى ينــص
علــى أن «المعاهــدات أو االتفاقــات التــى تــم التصديــق أو الموافقــة عليهــا ،والتــي تــم نشــرها،
(((
تســمو عــن القوانيــن ،شــريطة أن يُطبــق الطــرف اآلخــر هــذه المعاهــدة أو هــذا االتفــاق».
2 .2مساواة االتفاقية الدولية للقانون
هنــاك دســاتير تجعــل االتفاقيــة الدوليــة فــي وضــع مســا ٍو للقوانيــن العاديــة؛ أي إن االتفاقيــة
تكــون فــي وضــع أقــل مــن الدســتور ،ومــن ثـ ّم ،ال يجــوز لهــا أن تُخالفــه .وتكــون المعاهــدة
فــي نفــس درجــة القوانيــن العاديــة .ومــن أمثلــة هــذه الدســاتير :دســتور الكويــت (،((()1962
الدســتور المصــرى((( ،دســتور البحريــن ( ،((()2002دســتور قطــر ( ((()2004حيــث تنــص
هــذه الدســاتير علــى أن المعاهــدات «تكــون لهــا قــوة القانــون».
موقف النظام األساسى للدولة في عمان
تنــص المــادة  76مــن النظــام األساســى للدولــة فــي عمــان علــى أنــه «ال تكــون للمعاهـــدات
واالتفاقــات قـــوة القانـــون إال بعـــد التصديــق عليهــا ».وتنــص المــادة  80من النظام األساســي على
((( الفصل ( 38الباب الثانى)
((( المادة .132
((( المادة .55
((( المادة .70
((( المادة ( )151من دستور  ،1971المادة  145من دستور  ،2012المادة ( )151من دستور .2014
((( المادة .37
((( المادة .68
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أنــه «ال يجــوز ألي جهــة فــي الدولــة إصــدار أنظمــة أو لوائــح أو قــرارات أو تعليمــات تُخالــف
أحــكام القوانيــن والمراســيم النافــذة أو المعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة التــي هــي جــزء مــن قانــون
البــاد ».ومــن ثَـ ّم فــإن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان لهــا قــوة القانــون؛ فهــي أقــل مــن النظــام
األساســي ،وأعلــى مــن اللوائــح.
ويجدر األخذ بعين االعتبار اآلتي:
 .أتنــص المــادة  72مــن النظــام األساســي للدولــة علــى أنــه «ال يخــل تطبيــق هـــذا النظــام
بمــا ارتبطــت بــه ســلطنة عمــان مــع الـــدول والهيئـــات والمنظمــات الـدوليـــة مــن معـاهـــدات
واتفاقات(((».فوفقــا ً لهــذا النــص ،تظــل االتفاقــات الســابقة علــى صــدور النظــام األساســي
ص ـ َد بــه
للدولــة (عــام  )1996ســارية .وهــذه المــادة هــى نــص خــاص ذو طبيعــة انتقاليــة قُ ِ
التأكيــد علــى احتــرام النظــام األساســي للعهــود واالتفاقــات الدوليــة ،وال يعنــى هــذا النــص
(((
الســمو المطلــق لالتفاقــات عــن النظــام األساســي.
 .بهناك عدد من النصوص تُقرر تقدم االتفاقية (المعاهدة) على القانون ،من ذلك:
•تنــص المــادة  24مــن قانــون المعامــات المدنيــة (مرســوم ســلطاني رقــم )29/2013
علــى أنــه «ال تســري أحــكام المــواد الســابقة إذا وجــد نــص يتعــارض معهــا فــي قانــون
خــاص أو فــي معاهــدة دوليــة نافــذة فــي ســلطنة عمــان».
•تنــص المــادة  355مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة والتجاريــة (مرســوم ســلطاني رقــم
 )29/2002علــى أنــه «ال تخــل القواعــد المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة بأحكام
المعاهــدات بيــن ســلطنة عمــان وغيرهــا مــن الــدول فــي هــذا الشــأن».
•تنــص المــادة  1مــن قانــون تســليم المجرميــن (مرســوم ســلطاني رقــم  )4/2000علــى
أنــه «مــع عــدم اإلخــال باالتفاقــات التــى تبرمهــا الســلطنة مــع الــدول األخــرى ،يكــون
القبــض علــى المجرميــن وتســليمهم إلــى الدولــة الطالبــة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون».
•تنــص المــادة  200مــن قانــون التجــارة (مرســوم ســلطاني رقــم  )55/90علــى أنــه
«مــع عــدم اإلخــال باالتفاقــات الدوليــة التــي تكــون الســلطنة طرفــا فيهــا تســري علــى
النقــل الجــوي أحــكام البــاب الثالــث مــع مراعــاة األحــكام الخاصــة المنصــوص عليهــا
((( وردت المادة ( )72في الباب السابع المعنون بأحكام عامة.
(((وهذا النص متكرر في دساتير دول الخليج العربي؛ أنظر :دستور الكويت ( )1962المادة  ،177الدستور
اإلماراتي ( )1971المادة  ،147النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ( )1992المادة (،)81
دستور البحرين ( )2002المادة /121أ ،دستور قطر ( )2004المادة .143
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فــي المــواد التاليــة».
•تنــص المــادة  3مــن قانــون الطيــران المدنــى (مرســوم ســلطاني رقــم  )93/2004علــى
أنــه «تعتبــر أحــكام معاهــدة شــيكاغو ومعاهــدة مونتريــال لعــام  1999والمعاهــدات
واالتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة بهــذا الشــأن المنضمــة إليهــا الســلطنة جــزءا مكمــا
لهــذا القانــون  ،وإذا حــدث تعــارض بينهــا تســري أحــكام المعاهــدات واالتفاقــات
الدوليــة».
وهــذه النصــوص تعالــج حــاالت محــددة؛ وهــى :تنــازع القوانيــن ،وتنفيــذ األحــكام األجنبيــة،
والتعــاون الدولــي فــي التســليم ،والنقــل .ومــن ثــم ،فهــذه النصــوص ال تضــع قاعــدة عامــة
للترتيــب ،وال يســتنتج منهــا ســمو االتفاقيــة الدوليــة – بصفــة عامــة – عــن القانــون فــي إطــار
(((
النظــام القانونــي لدولــة عمــان.
وخالصــة األمــر ،أن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي مرتبــة القوانيــن وتتســاوى معهــا،
فتُنفــذ كالقانــون؛ وتُطبــق بأثــر فــوري؛ وال يجــوز تطبيقهــا بأثــر رجعــي.
ثانيا :الرقابة القضائية على االتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان
علــى الــدول األطــراف فــي اتفاقــات حقــوق اإلنســان أن تضمــن احتــرام التمتــع بالحقــوق الــواردة
فــي هــذه االتفاقــات ،وأن تُدخــل نصوصهــا فــي نظامهــا القانونــي الداخلــي ،ومــن ثــم ،يتمكــن
األفــراد مــن إعمــال حقوقهــم أمــام المؤسســات الداخليــة؛ والســيما أمــام المحاكــم التــى يمكــن
الطعــن أمامهــا فــي انتهــاك أي مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة.
وال تعتبــر االتفاقيــة الدوليــة مــن أعمــال الســيادة((( ،ومــن ثــم يمكــن النظــر قضائيـا ً فيمــا تتضمنــه
مــن قواعــد وأحــكام .وتأكيــدا لذلــك ،ذكــرت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر بأنــه «ليــس
صحيحـا ً إطــاق القــول بــأن جميــع االتفاقــات الدوليــة  -أيـا ً كان موضوعهــا  -تعتبر مــن «األعمال
السياســية»؛ وقضــت بأنــه «وحيــث إن البيــن مــن اتفاقيــة تأســيس المصــرف العربــي الدولــي
ونظامــه األساســي الــذى يعتبــر -وفقــا ً لمادتهــا األولــى  -جــزءاً ال يتجــزأ منهــا ،أن حكومــات
مصــر وليبيــا وســلطنة عمــان اتفقــت علــى تأســيس هــذا المصــرف  ...وحيــث إن االتفاقيــة المشــار
إليهــا إنمــا تتمخــض عــن إنشــاء بنــك يقــوم باألعمــال التــي تقــوم بهــا البنــوك التجاريــة ،فــا يســوغ
اعتبارهــا مــن «األعمــال السياســية» التــي تنحســر عنهــا رقابــة القضــاء الدســتوري ،وال يغيــر
مــن ذلــك مــا تضمنتــه بعــض نصــوص االتفاقيــة مــن امتيــازات معينــة للمصــرف أو لموظفيــه
(((وهذا األمر موجود في النظام القانوني المصري؛ أنظر :المادة  23من القانون المدني المصري ،المادة  301من
قانون المرافعات المصري ،المادة  26من قانون رقم  26لسنة  1975بشأن الجنسية المصرية.
((( أعمال السيادة هي األعمال التي تقوم بها الحكومة بوصفها سلطة حكم ال سلطة إدارة.
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وائل أحمد عالم ( ) 243-216
أو ألمــوال المســاهمين أو المودعيــن فيــه .كمــا ال يغيــر مــن ذلــك مــا ورد بصــدر هــذه االتفاقيــة
(((
بشــأن البواعــث التــى دفعــت الحكومــات العربيــة الموقعــة عليهــا إلــى تأســيس هــذا المصــرف».
وعلــى ذلــك يخضــع تنفيــد االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان للرقابــة القضائيــة علــى أســاس أنهــا
قانــون داخلــي ،ومــن ثــم فــإن علــى القاضــى فــي المحاكــم العمانيــة أن يُطبــق االتفاقيــة مــن تلقــاء
نفســه ،ومــن دون حاجــة إلــى طلــب مــن الخصــوم .وإذا امتنــع القاضــي عــن تطبيــق االتفاقيــة فإنــه
يجــوز الطعــن علــى حكمــه أمــام محكمــة أعلــى ،ويتضمــن تطبيــق القاضــي لالتفاقيــة إمكانيــة
تفســيرها.
ثالثا :تفسير االتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان
يُعتبــر التفســير ضروري ـا ً للتطبيــق الصحيــح لالتفاقيــة وللفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بهــا،
ولذلــك ،فــإن القاضــي يُفســر االتفاقيــة – والتــي لهــا قــوة القانــون  -ألنهــا جــزء مــن قانونــه
الداخلــي .ونظــرا ألن تطبيــق االتفاقيــة الدوليــة هــو أمــر يتعلــق بكافــة الــدول األطــراف األخــرى،
فإنــه يتعيــن علــى القاضــي مراعــاة قصــد أطــراف االتفاقيــة ،وأن يأخــذ بعيــن االعتبــار مبــادئ
التفســير المذكــورة فــي المادتيــن  31و  32مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات ،ولــه أن يســتعين
بتفســير وزارة الخارجيــة فــي دولتــه .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن وضــع تفســير ال يتمشــى مــع القصــد
المشــترك لألطــراف قــد يُفضــى إلــى المســئولية الدوليــة؛ وال يمكــن للدولــة أن تدفــع مســئوليتها
بحجــة اســتقالل القضــاء إذ إن الدولــة يُنظــر إليهــا كوحــدة سياســية واحــدة ،أيــا كانــت الســلطة
المخالفــة.
رابعا :التعارض بين االتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان وغيرها من القواعد
يمكــن أن تتعــارض االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــع القانــون ،أو مــع الدســتور ،وحينئــذ يثــار
التســاؤل حــول أيهمــا يُطبق؟
1 .1التعارض بين االتفاقية الدولية والقانون
إذا كان دســتور الدولــة يجعــل االتفاقيــة فــي وضــع أســمى مــن القانــون ،فإنه والشــك سـتُطبق
االتفاقيــة الدولية.
أمــا إذا كانــت االتفاقيــة الدوليــة فــي مرتبــة القانــون ،فإنــه عنــد وجــود تعــارض بينهمــا،
يمكــن حلــه عــن طريــق قاعــدة أن الالحــق ينســخ أو يلغــى الســابق .فــإذا كان هنــاك قانــون
ســار فــي دولــة مــا ،ثــم فــي وقــت الحــق ،صدقــت أو انضمــت هــذه الدولــة إلــى اتفاقيــة
((( المحكمة الدستورية العليا (مصر) ،قضية رقم  10لسنة  14قضائية 19 ،يونيه سنة .1993
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دوليــة تُعــارض هــذا القانــون ،فــإن هــذه االتفاقيــة الدوليــة تعتبــر الغيــة للمــواد المتعارضــة
فــي القانــون الســابق ،أي أن بعــض نصــوص القانــون يمكــن إلغاؤهــا وليــس كامــل القانــون.
وبالمثــل ،إذا كانــت هنــاك اتفاقيــة دوليــة ســارية فــي دولــة مــا ،ثــم فــي وقــت الحــق ،صــدر
قانــون يتعــارض مــع هــذه االتفاقيــة ،فــإن القانــون الالحــق هــو الــذي يُطبــق .ومــن ثــم ،يتعيــن
وقــف تطبيــق االتفاقيــة الدوليــة ،وهــو مــا يُخالــف مــا اســتقر عليــه القانــون الدولــي مــن أنــه
ال يجــوز لدولــة االمتنــاع عــن تنفيــذ اتفاقيــة دوليــة مرتبطــة بهــا بذريعــة مخالفتهــا لقانونهــا
الداخلــي ،وهــذا األمــر أكــده القضــاء الدولــي؛ فذكــرت المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي أن
«هنــاك مبــدأ مقبــوال عمومــا للقانــون الدولــي أنــه ،فــي العالقــات بيــن الســلطات التــي هــي
أطــراف متعاقــدة فــي معاهــدة ،ال يمكــن أن تســود نصــوص القانــون المحلــي علــى نصــوص
المعاهــدة»((( ،كذلــك قــررت محكمــة العــدل الدوليــة أن «القانــون الدولــي يســمو علــى
(((
القانــون المحلــي».
ويالحــظ أن ســريان القانــون الالحــق علــى المســتوى الداخلــي ،بينمــا تظــل االتفاقيــة الدوليــة
ســارية علــى المســتوى الدولــى يمكــن أن يــؤدى إلــى المســئولية الدوليــة ،ولذلــك مــن المأمول
فيــه أن يحــاول القضــاء الوطنــى التوفيــق بيــن االتفاقيــة الدوليــة الســابقة والقانــون الالحــق.
ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق تفســير القانــون الداخلــى وتطبيقــه علــى نحــو يتفــق مــع
أحــكام االتفاقيــة ،الســيما وأنــه وفقــا للقانــون الدولــى يجــب علــى المحاكــم أن تتجنــب وضــع
الحكومــات فــي موقــف مخالــف ألحــكام أيــة اتفاقيــة دوليــة تكــون قــد صدقــت عليهــا .كذلــك
يمكــن التوفيــق بيــن االتفاقيــة الدوليــة والقانــون الالحــق عليهــا والمتعــارض معهــا ،عــن
طريــق اعتبــار االتفاقيــة الســابقة قانونــا خاصــا ،واعتبــار القانــون الالحــق قانونــا عامــا،
ومــن ثــم ،علــى أســاس قاعــدة الخــاص مقــدم علــى العــام ،يمكــن ســريان االتفاقيــة والقانــون
معــا ،علــى أن يكــون لــكل منهمــا مجالــه فــي التطبيــق.
الوضع في النظام القانوني لسلطنة عمان
تعتبــر االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان بعــد التصديــق عليهــا ،وصدورهــا بمرســوم
ســلطاني ،ونشــرها ،قانونـا ً واجــب النفــاذ داخــل دولــة عمــان .وفــى حالــة تعــارض االتفاقيــة
((( انظر:
PCIJ, The Greco-Bulgarian «Communities» Advisory Opinion of 31 July 1930,
Series B, No. 17, p. 32.
((( انظر:
ICJ, Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United
Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947, Advisory Opinion of 26 April
1988, Para. 57.
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الدوليــة مــع القانــون ،يثــار التســاؤل حــول أيهمــا يُطبــق؟
أ -التعارض بين اتفاقية الحقة وقانون سابق
إذا كان هنــاك قانــون ســار فــي ســلطنة عمــان ،ثــم فــي وقــت الحــق ،ص ّدقــت أو انضمــت
عمــان إلــى اتفاقيــة دوليــة لحقــوق اإلنســان تُعــارض هــذا القانــون ،فــإن هــذه االتفاقيــة الدوليــة
تعتبــر الغيــة للمــواد المتعارضــة فــي القانــون الســابق.
ب -التعارض بين اتفاقية سابقة وقانون الحق
إذا كان هنــاك اتفاقيــة دوليــة نافــذة فــي عمــان ،ثــم فــي وقــت الحــق ،صــدر قانــون يتعــارض
مــع االتفاقيــة الدوليــة ،يُطبــق القانــون علــى أســاس أن الالحــق ينســخ الســابق .غيــر أنــه
ينبغــى أن يكــون التعــارض بيــن االتفاقيــة الســابقة والقانــون الالحــق واضحـاً؛ كمــا ذكــرت
المــادة  4مــن قانــون المعامــات المدنيــة (مرســوم ســلطاني رقــم « :)29/2013ال يجــوز
إلغــاء نــص تشــريعى إال بتشــريع الحــق ينــص صراحــة علــى هــذا اإللغــاء ،أو يشــتمل علــى
نــص يتعــارض مــع النــص التشــريعى القديــم أو ينظــم مــن جديــد الموضــوع الــذى ســبق أن
(((
قــرر قواعــده ذلــك التشــريع».
2 .2التعارض بين االتفاقية الدولية والدستور
تتمتــع االتفاقيــة الدوليــة بوضــع أقــل مــن الدســتور ويترتــب علــى ذلــك ،أنــه ال يجــوز
لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان أن تُخالــف الدســتور ،ولضمــان ذلــك فــإن هنــاك رقابــة
قضائيــة علــى دســتوريتها؛ أي علــى اتفــاق االتفاقيــة مــع أحــكام الدســتور .وتختلــف دســاتير
الــدول فــي أســاليب الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن وذلــك حســب اختيــار المشــرع فــي كل
دولــة بمــا يتفــق مــع ظروفهــا التاريخيــة والسياســية والقانونيــة .فقــد تكــون رقابــة سياســية أو
رقابــة قضائيــة .كذلــك ،قــد تكــون رقابــة ســابقة أو الحقــة علــى دخــول التشــريع حيــز النفــاذ،
وقــد تكــون رقابــة المركزيــة تمارســها جميــع المحاكــم أو مركزيــة يُعهــد بهــا إلــى محكمــة
معينــة.
(((ينص قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة  ،1973قانون رقم  3لسنة  ،1973المادة ”:)2( 10عندما يلغي
قانون قانونا آخر أو أي حكم من أحكامه  ،فإن أيا من األمور التالية ال تترتب على هذا اإللغاء ما لم يتضح قصد
مغاير لذلك -:أ -ال يؤثر اإللغاء على أي أثر سابق للقانون الملغى أو الحكم الملغى أو على أي فعل عمل بمقتضاه.
ب -ال يؤثر اإللغاء على أي حق أكتسب أو أي امتياز أكتسب أو أي التزام نشأ أو أية مسئولية نشأت بموجب
القانون الملغى أو الحكم الملغى.ج -ال يؤثر اإللغاء على أي جزاء أو عقوبة أو مصادرة فرضت بالنسبة ألية
جريمة أو مخالفة بموجب القانون الملغى أو الحكم الملغى .هـ -ال يؤثر اإللغاء على أي تحر أو أجراء قضائي أو
مطلب قانوني بالنسبة ألي حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية أو إجراء أو عقوبة أو مصادرة  ،مما سلف ذكرها
 ،اكتسبت أو نشأت .ويجوز إقامة التحري واإلجراء القضائي والمطلب القانوني أو االستمرار فيها أو تنفيذها
ويجوز فرض الجزاء أو المصادرة أو العقوبة كأن لم يصدر القانون الالغى».
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غيــر أن وقــف ســريان االتفاقيــة فــي النظــام القانونــي الداخلــي بســبب مخالفتهــا لدســتور
الدولــة (أي الحكــم بعــدم دســتورية االتفاقيــة) يُثيــر إشــكاال كبيــرا؛ إذ إنــه يــؤدى إلــى عــدم
ســريانها داخــل إقليــم الدولــة الطــرف ،ومــن ثــم يجــوز لألطــراف األخــرى فســخ االتفاقيــة
أو الدفــع بعــدم تنفيذهــا أو تحريــك دعــوى المســئولية الدوليــة (أي تُســأل الدولــة عــن وقــف
ســريان االتفاقيــة) .وتجنبــا ً لهــذا اإلشــكال ،يُحبــذ بعــض الدســتوريين الرقابــة الســابقة –
وليــس الالحقــة – علــى دســتورية االتفاقيــة الدوليــة.
الوضع في النظام القانوني لسلطنة عمان
تتمتــع االتفاقيــة الدوليــة بقــوة القانــون داخــل النظــام القانونــي العمانــي؛ أي أنهــا فــي وضــع أقــل
مــن النظــام األساســى للدولــة الــذى تنــص المــادة  79منــه علــى أنــه «يجــب أن تتطابــق القوانيــن
واإلجــراءات التــي لهــا قــوة القانــون مــع أحــكام النظــام األساســي للدولة (((».ويترتــب علــى ذلــك،
أنــه ال يجــوز لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان أن تُخالــف النظــام األساســى للدولــة.
وتنـص المـادة  70مـن النظـام األساسـى علـى أن «يعيـن القانـون الجهـة القضائيـة التـي تختـص
بالفصـل فـي المنازعـات المتعلقـة بمـدى تطابق القوانيـن واللوائح مع النظام األساسـي للدولة وعدم
مخالفتهـا ألحكامـه ،ويبيـن صالحياتهـا واإلجـراءات التـي تتبعهـا ».في هـذا اإلطار ،نصـت المادة
 10مـن قانـون السـلطة القضائيـة (المرسـوم السـلطاني رقـم  )90/99علـى أن «تشـكل بالمحكمـة
العليـا – عنـد الحاجـة – هيئـة تتألـف مـن رئيـس المحكمـة العليـا وأقـدم خمسـة مـن نوابـه أو األقدم
فاألقـدم مـن قضـاة المحكمـة ينضـم إليهـم رئيـس محكمة القضـاء اإلداري ونائبـه وأقـدم ثالثـة
مـن مستشـاري المحكمـة” .ونصـت المـادة  11علـى أن تكـون هـذه الهيئـة «هـي الجهـة القضائيـة
المختصـة بالفصـل فـي المنازعـات المتعلقـة بمـدى تطابـق القوانيـن واللوائـح مع النظام األساسـي
للدولـة وعـدم مخالفتهـا ألحكامـه .ويصـدر مرسـوم سـلطاني يبيـن صالحياتهـا واإلجـراءات التـي
تتبعهـا» .إال أن هـذا المرسـوم لـم يصـدر بعـد ،غيـر أن هنـاك مشـروع قانـون بإنشـاء المحكمـة
الدسـتورية (أو المحكمـة النظاميـة) معـروض علـى مجلـس الدولـة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن المــادة  58مكــررا ( )41مــن النظــام األساســي تنــص علــى أن «تحــال
مشــروعات االتفاقــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــى تعتــزم الحكومــة إبرامهــا أو االنضمــام إليهــا
إلــى مجلــس الشــورى ،إلبــداء مرئياتــه وعــرض مــا يتوصــل إليــه بشــأنها علــى مجلــس الــوزراء
التخــاذه مــا يــراه مناســبا ».وعلــى ذلــك ،يتعيــن إحالــة مشــاريع اتفاقــات حقــوق اإلنســان التــى
تتضمــن حقوقــا اقتصاديــة أو اجتماعيــة إلــى مجلــس الشــورى .وال شــك أن ذلــك يُشــكل فرصــة
جيــدة للنظــر فــي مــدى اتســاق االتفاقيــة مــع النظــام األساســى قبــل التصديــق علــى االتفاقيــة.
(((تنص المادة  77من النظام األساسي« :كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم واألوامـر والقرارات المعمول
بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا ،شريطة أال يتعارض مع نص من نصوصه« .
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وائل أحمد عالم ( ) 243-216
الخاتمة
تعتبــر طريقــة ســريان اتفاقــات حقــوق اإلنســان فــي النظــام القانونــي الداخلــي للدولــة هــي مســألة
يتــم تنظيمهــا وفقـا ً لدســتور هــذه الدولــة ،إال أن القانــون الدولــي يتطلــب أن تفــي الــدول بالتزاماتهــا
وإال ســوف تكــون مســئولة دوليــاً .ومــن ثــم ،يجــب علــى الدولــة الطــرف تنفيــذ االتفاقيــة ،وال
يجــوز للدولــة أن تتهــرب مــن ســريان االتفاقيــة بذريعــة عــدم التدخــل فــي شــئونها الداخليــة ،أو
أن االتفاقيــة تحتــاج لصــدور تشــريع داخلــى لتنظيــم الحقــوق الــواردة فيهــا ،أو أن آليــات الرقابــة
تمثــل تعديــا علــى اختصاصهــا الداخلــى.
وعلــى صعيــد النظــام القانونــي الداخلــي لســلطنة عمــان ،فإنــه يتــم ســريان اتفاقــات حقــوق
اإلنســان بالتصديــق عليهــا وصــدور مرســوم ســطاني ،ونشــره بالجريــدة الرســمية .وتعتبــر
االتفاقيــة الدوليــة قانون ـا ً داخلي ـا ً واجــب التطبيــق ،ومــن ثــم يُطبــق القاضــى االتفاقيــة مــن تلقــاء
نفســه ودون حاجــة إلــى طلــب ذلــك مــن الخصــوم.
وتُظهــر الدراســة الحاليــة أنــه لفعاليــة ســريان اتفاقــات حقــوق اإلنســان داخــل النظــام القانونــي
الداخلــي ،يتعيــن األخــذ بعيــن االعتبــار مــا يأتــي:
1 .1التحفــظ علــى اتفاقــات حقــوق اإلنســان يحــد مــن نطــاق ســريانها داخــل الدولــة الطــرف،
ولهــذا فــإن التحفــظ أمــر غيــر مرغــوب فيــه .ولذلــك ،يجــب عــدم اللجــوء إليــه إال كمــاذ
أخيــر لحمايــة إحــدى القيــم األساســية فــي دســتور الدولــة.
2 .2تعــاون الــدول األطــراف مــع آليــات الرقابــة المنشــأة فــي إطــار اتفاقــات حقــوق اإلنســان
والتــي مهمتهــا ضمــان ســريان وتنفيــذ هــذه االتفاقــات.
3 .3تفســير القانــون الداخلــي يجــب أن يتمشــى مــع االلتزامــات الــواردة فــي االتفاقــات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان الســارية فــي الدولــة الطــرف.
4 .4تعريــف جميــع الســلطات اإلداريــة والقضائيــة بااللتزامــات التــي تلتــزم بهــا الدولــة بمقتضــى
االتفاقــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان الســارية فــي الدولــة ،مــع إيــاء االهتمــام بتدريــب القضــاة
والمحاميــن ورجــال الشــرطة علــى اإلحاطــة بالجوانــب المختلفــة التفاقــات حقــوق اإلنســان.
5 .5أهميــة وجــود قضــاء دســتورى فــي إطــار النظــام القانونــي الداخلــي لســلطنة عمــان ،والــذى
يمكــن أن يعهــد إليــه بمهمــة مراعــاة احتــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،وتفســير
االتفاقيــة فــي حالــة االختــاف .ومــن المرغــوب أن يمــارس هــذا القضــاء رقابــة ســابقة علــى
دســتورية االتفاقيــة.
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Abstract
The international conventions on human rights are considered the most important
measures to promote human rights. According to them, the State’s obligation
to respect the human rights to all persons becomes a domestic commitment, in
addition to being an international commitment.
These conventions oblige states parties to implement them; i.e., to implement
these conventions through their domestic legal systems.
This study presents the entry into force of human rights conventions in the
domestic legal system in terms of how they are implemented, the obligation to
apply them, the mechanisms of control and the related problems. The study has
taken the Sultanate of Oman as a model.
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