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 مقدمة

     تنبع أمهية تنظيم حقوق العمل من كوهنا ال تقتصر على تنظيم مصاحل وحقوق طريف 

العمل وحسب وإمنا تتناول مصاحل اجملتمع بأكملو، مما يضفي على معظم أحكام وقواعد 

قانون العمل صفة النظام العام باعتبار أهنا من القواعد اآلمرة اليت ال جيوز االتفاق على 

خمالفتها، فتشريع العمل يتناول مصلحتني خمتلفتني أوالمها مصلحة العمال وىم الطرف 

األضعف الذي استدعت الضرورة إضفاء صفة النظام العام على األحكام اليت حتمي 

حقوقو ومصاحلو، وثانيهما مصلحة أصحاب العمل وىم الطرف الذي نظم ادلشرع 

مصاحلو وحقوقو بأحكام تفسريية توضح طبيعة عالقتهم بالعمال ودورىم يف عالقة 

 .   العمل وحدود صالحياهتم وسلطاهتم

 

     ومن جانب آخر فإن أمهية تشريعات العمل تربز من خالل دورىا يف دفع حركة 

التنمية االقتصادية وتنظيم  العالقة ما بني أطراف اإلنتاج حبيث تعمل على حفظ التوازن 

يف العالقة ما بني ىذه األطراف مبا يضمن استقرار سوق اإلنتاج ويعزز االقتصاد الوطين 
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ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتطوير ، وذلك من خالل استقرار عالقات اإلنتاج وزيادة 

وحتسني مستواه وختفيض نسبة البطالة وتوجيو األيدي العاملة وتدريبها وتأىيلها مبا خيدم 

متطلبات اإلنتاج وتطوره وازدىاره ومواكبة أية مستجدات تتطلبها العملية اإلنتاجية 

. ودعم االستثمار الوطين

 

     يعرف قانون العمل بأنو رلموعة من القواعد القانونية اليت تنظم العالقات الفردية 

واجلماعية الناشئة بني أصحاب العمل والعمال الذين يعملون حتت إشرافهم  وإدارهتم 

فهو ينظم العالقة اليت دتثل اجتماع العناصر الثالثة للعمل وىي عنصر العمل . مقابل اجر

أو اجلهد الفكري أو اجلسماين الذي يبذلو العامل لقاء أجر لصاحل صاحب العمل 

وعنصر األجر وىو ما يستحقو العامل لقاء عملو نقدا أو عينا وعنصر تبعية العامل يف 

. أدائو لعملو إلشراف وإدارة صاحب العمل

 

     وعليو فإن قانون العمل حيتل أمهية كبرية تفوق غريه من القوانني فتظهر أمهيتو من 

ناحيتني األوىل اجتماعية والثانية اقتصادية فمن الناحية االجتماعية  ديس قانون العمل 

ادلصاحل احليوية جملموعة كبرية من السكان وىم العمال الذين يشكلون األكثرية الساحقة 
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يف اجملتمع ، فهذا القانون يقرر شروط العيش  ذلذه األكثرية وأسرىا ومتابعتها يف حياهتا 

اليومية من خالل القواعد ادلتعلقة باألجر وأوقات العمل وأيام الراحة واالجازات السنوية، 

ويلعب قانون العمل دورا كبريا يف حتقيق السلم االجتماعي من خالل تعبريه عن العدالة 

 .االجتماعية ووضعو أسسا للتوازن الضروري بني مصاحل العمال وأصحاب العمل

 

     ومن الناحية االقتصادية تظهر أمهيتو يف مدى التأثري على اإلنتاج فهو حيدد كمية  

العمل ،وحدا أقصى لساعات العمل اليومية ، وحدا أدىن لألجر ، وحيدد األعمال 

واألوقات ادلسموح فيها تشغيل النساء ، ويضع حدا أدىن لسن العمل ، وىو بذلك يؤثر 

على الدخل القومي والقوة الشرائية للمواطن ، ويساىم يف حتديد كلفة اإلنتاج وبالتايل 

. أسعار السلع واخلدمات

 

     بناء على ىذه االعتبارات كان لتدخل الدولة يف تنظيم عالقات العمل أمهية كربى 

لتحقيق السلم االجتماعي ومنع االستغالل وحتقيق إشراف الدولة على االقتصاد 

. وتوجيهو مبا خيدم ادلصلحة الوطنية 
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     ونظرا حلساسية العالقة اليت تربط طريف العمل وتعقيداهتا وتنوع وتشعب ادلواضيع 

والنزاعات اليت تفرض نفسها بينهما سواء حول النصوص القانونية وفهم مضموهنا وكيفية 

تطبيقها أو حول شؤون مل يعاجلها ادلشرع ومل يضع حلوال صرحية ذلا يف القانون ،فكان 

لإلجتهادات القضائية بصفتها مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع الدور الفعال منذ نشأة 

. تشريعات العمل يف تفسري النصوص ومعاجلة النقص فيها أو عدم الوضوح

 

     ويف األردن وكما ىو احلال يف دول العامل ادلختلفة لعب القضاء ىذا الدور بفعالية، 

فوضع قواعد راسخة يف العديد من شؤون العمل واستقرت إجتهاداتو على رلموعة من 

ادلبادئ القانونية سامهت بشكل كبري يف دعم استقرار عالقات العمل بشىت أشكاذلا 

. وصورىا 

 

السلطة القضائية 

على الرغم من أن الرأي الغالب و احلاسم يف موضوع  صفة القضاء بالنسبة      

لسلطات الدولة ىو الرأي الذي يعترب القضاء سلطة مستقلة عن كل من السلطتني 

التشريعية والتنفيذية، إال أن ىناك خالف واضح بني فقهاء احلقوق الدستورية حول 



 

 محاده أبو جنمة - معايري وتشريعات العمل واإلجتهادات القضائية 6

 

الواقع احلقيقي دلدى اإللتزام هبذه اإلستقاللية وفيما إذا كان القضاء فعال سلطة ثالثة 

مستقلة يف الدولة أم ال ، فقد اعترب البعض أن القضاء ال يعدوا إال جزءا اليتجزأ من 

السلطة التنفيذية ، أي أنو ليس للقانون سوى مرحلتان ، ادلرحلة األوىل ىي ادلرحلة 

التشريعية اليت تقرىا السلطة التشريعية ادلتمثلة بالربدلان ، وادلرحلة الثانية ىي ادلرحلة 

التنفيذية اليت تتوالىا السلطة التنفيذية ، ودور القاضي يف ذلك يدخل يف نطاق ادلرحلة 

التنفيذية من خالل دوره ادلعروف يف تطبيق نصوص القانون ، وأن رلرد تعيني أشخاص 

خمتصني ألداء مهامو وىم القضاة للحكم يف ادلنازعات الناشئة عن تطبيق القوانني ال 

. يعين استقالال عن السلطة التنفيذية

 

     بينما يرى البعض اآلخر أن دور السلطة القضائية يتجاوز رلرد تطبيق القانون ،   

نظرا ألنو يتوجب على القاضي حسم النزاع ادلعروض علية سواء وجد نص قانوين يعاجلو 

أم مل يوجد ، فدور القاضي يف ىذه احلالة يوجب عليو إصدار احلكم يف النزاع مستقى 

من قواعد العدالة ، أي أن دوره احلقيقي يف ذلك يتمثل يف حل ادلنازعات بادلفهوم 

الواسع لذلك وباستخدام كافة وسائل العدالة ومصادرىا وقواعدىا ، وىو ما تتميز بو 

. ىذه السلطة عن كل من السلطتني التشريعية و التنفيذية
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     وىذا ما أكدت عليو العديد من الدساتري و التشريعات اليت أقرت مببدأ استقالل 

السلطة القضائية عن كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية ، وخاصة يف الدول اليت 

أناطت أمر القضاة جبهة قضائية خالصة وبشكل خاص من حيث التعيني والنقل و 

.  الًتفيع والعزل

 

     فالقضاء كان وما زال منذ البدايات وظيفة مقدسة عند مجيع األمم نظرا ألن 

اخلصومة ىي من طبيعة البشر، فوظيفة القضاء دتكني سيادة القانون وإلزام الناس حدود 

القانون مهما تعارضت مع أىوائهم ومصاحلهم، وتدعيم الوئام بني الناس من خالل 

األحكام اليت تصدر عنو لصيانة احلقوق وفرض العقوبات باسم اجملتمع، مما يستلزم أن 

يكون من يتوىل ىذه الوظيفة بعيدا عن أي تأثري يؤدي إىل احنرافو عن احلياد الكامل 

والنزاىة التامة ومن ىنا كان مبدأ فصل السلطات ، وفكرة الضمان الدستوري الستقالل 

. القضاء
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وحىت يكون القاضي مستقال جبب أن يكون بعيدا عن تأثري اخلصوم ، وأن يكون       

مركزه يف أعلى درجة من االحًتام ، ومن ىنا  وضعت التشريعات احلديثة أسسا عديدة  

.  لضمان استقالل القضاء فضال ىيبة القضاء واحًتامو

     وحصانة القضاء يف ىذا احلالة تشبو احلصانة الربدلانية فهما من النظام العام وجزاء 

خمالفتها البطالن الذي ال يعفي فيو تنازل القاضي أو النائب عن حقو أو تنازلو أو إجازتو 

.     لإلجراءات الباطلة حبقة

                                                    

قانون العمل 

 يعرف قانون العمل بأنو رلموعة من القواعد القانونية اليت تنظم العالقات الفردية 

واجلماعية الناشئة بني اصحاب العمل والعمال الذين يعملون حتت اشرافهم وادارهتم 

. مقابل اجر

:  أي أنو ينظم العالقة اليت تتضمن العناصر الثالثة التالية

وىو كل جهد فكري أو جسماين يبذلو العامل لقاء أجر عمل لصاحل / العمل  .1

 .صاحب العمل 

 .وىو ما يستحقو العامل لقاء عملو نقدا أو عينا / االجر  .2
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. تبعية العامل يف ادائو لعملو الشراف وادارة صاحب العمل/ التبعية  .3

     وعليو فإن قانون العمل حيتل امهية كبرية تفوق غريه من القوانني وتظهر امهيتو من 

 :-ناحيتني االوىل اجتماعية والثانية اقتصادية 

 

: من الناحية االجتماعية 

     ديس قانون العمل ادلصاحل احليوية جملموعة كبرية من السكان وىم العمال الذين 

يشكلون االكثرية الساحقة يف اجملتمع ، فهذا القانون يقرر شروط العيش  ذلذه االكثرية 

واسرىا ومتابعتها يف حياهتا اليومية من خالل القواعد ادلتعلقة باالجر واوقات العمل وايام 

الراحة واالجازات السنوية، ويلعب قانون العمل دورا كبريا يف حتقيق السلم االجتماعي 

من خالل تعبريه عن العدالة االجتماعية ووضعو اسسا للتوازن الضروري بني مصاحل 

 .العمال واصحاب العمل

 

: من الناحية االقتصادية

      تظهر امهيتو يف مدى التأثري على االنتاج فهو حيدد كمية  العمل ، وحدا اقصى 

لساعات العمل اليومية ، وحدا ادىن لالجر ، وحيدد االعمال واالوقات ادلسموح فيها 
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تشغيل النساء ، ويضع حدا ادىن لسن العمل ، وىو بذلك يؤثر على الدخل القومي 

والقوة الشرائية للمواطن ، ويساىم يف حتديد كلف االنتاج وبالتايل اسعار السلع 

. واخلدمات

     بناء على ىذه االعتبارات كان لتدخل الدولة يف تنظيم عالقات العمل امهية كربى 

يف حتقيق السلم االجتماعي ومنع االستغالل وحتقيق اشراف الدولة على االقتصاد 

. وتوجيهو مبا خيدم ادلصلحة الوطنية 

     وعلى ىذا االساس جاء  ادلوقف الدويل ممثال  باالعالن العادلي حلقوق االنسان 

هبذا اخلصوص بالقواعد اخلاصة بالعمل اليت وضعها وأخذت هبا معظم تشريعات العمل 

: يف العامل يف ىذا اجملال وىي 

   
  لكل فرد دون دتييز احلق يف اجر متساو للعمل. 

  لكل فرد يقوم بعمل احلق يف اجر عادل ، يكفل لو والسرتو عيشة الئقة بكرامة

 .االنسان تضاف اليو عند اللزوم وسائل اخرى للحماية االجتماعية

 لكل شخص احلق يف ان ينشىء ويضم اىل نقابة محاية دلصلحتو. 

  لكل شخص احلق يف الراحة ويف  اوقات الفراغ وال سيما يف حتديد معقول

. لساعات العمل ويف عطالت اسبوعية بأجر 
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وقد اكدت منظمة العمل الدولية وكذلك نظريهتا منظمة العمل العربية على ىذه 

ادلبادىء من خالل دستور كل منها ومن خالل االتفاقيات والتوصيات اليت 

اصدرهتا ورعتها وشجعت على احًتامها وكذلك من خالل انشطتها ادلتنوعة 

. وبرامج الدعم اليت تنفذىا يف خمتلف احناء العامل

 
  : و يستهدف قانون العمل بشكل عام تحقيق عدد من األهداف أهمها

حتقيق التوازن يف احلقوق والواجبات بني العامل وصاحب العمل ، فحصول العامل - 1

على حقوقو العمالية ال يعين بالضرورة ترتيب اعباء على صاحب العمل تثقل 

صاحب العمل  كاىلو وتعيق تقدم مشروعو ، وبالعكس فان احملافظة على قدرة 

على ادلنافسة وتعزيز تطور مشروعو جيب ان ال يكون على حساب حقوق 

وعليو فان على تشريع العمل ان يضبط عملية التوازن ىذه مبا . العاملني لديو 

.  يضمن حتقيق احلماية للطرفني ودعم مصاحلهما 

حتقيق ادلسامهة يف معاجلة مشكلة البطالة وتوفري فرص العمل للباحثني عن عمل ، - 2

. وخاصة للداخلني اجلدد اىل سوق العمل

حتقيق شروط وظروف عمل أفضل للطرفني من كافة اجلوانب وتوفري احلماية الالزمة - 3

. للعامل ومكان العمل من االخطار 
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مراعاة الظروف الداخلية للدولة خاصة يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية ، ومبا ال - 4

. يتناقض مع التزاماهتا الدولية 

 

االنسجام مع ادلعايريالدولية يف ادلواضيع اليت تطرح ، واعادة النظر يف أي نصوص - 5

. قائمة حتمل شكال من اشكال ادلخالفة للمبادئ الدولية هبذا اخلصوص

مواكبة التطور الدويل يف رلال صياغة تشريعات العمل واالستفادة من خربات الدول  - 6

. ادلتقدمة يف ىذا اجملال 

            ونظرا ألن األصل يف قانون العمل أنو من القوانني اليت يفًتض فيها مواكبة 

التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية والتكنولوجةادلتسارعة باعتبار أنو ال ديكن لو أن 

يكون جامدا أو أن يتوقف عند حدود معينة،  ففي كثري من األحيان  يعجز 

ادلشرع عن احتواء كافة التطورات وتعجز النصوص القانونية عن معاجلة العديد من 

القضايا اليت تطرحها عالقات العمل ادلتنوعة ، وىنا  

        يكون للقاضي دور ىام يف كشف ثنايا النصوص القانونية وتفسري الغامض منها 

 .وإنشاء ادلبادئ القانونية الالزمة
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: الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل

            يتميز قانون العمل يف قواعده ذات الصفة اآلمرة عن غريه من القوانني يف 

استقاللو عن القانون ادلدين خاصة من حيث أن قواعده متعلقة يف الغالب بالنظام 

العام ال جيوز اإلتفاق على خمالفتها باعتبار أن احلقوق العمالية فيها دتثل احلد 

األدىن ذلا واليت ال جيوز إعطاء العامل أقل منها محاية لو من استغالل صاحب 

العمل كونو الطرف األضعف يف عالقة العمل هبدف حتقيق التوازن يف العالقة 

بينهما، ومن ىنا كان فرض العقوبات على ادلخالفني ألحكامو والتشدد فيها يف 

 .بعض األحيان

 

:   تفسير قواعد قانون العمل

             يتجو القضاء العمايل يف الغالب إذا كانت النصوص القانونية قابلة للتأويل 

إىل األخذ بقاعدة األصلح للعامل تنفيذا لروح القانون وأىدافو ، خاصة وأن 

معظم أحكامو هتدف إىل محاية العامل، وبالنتيجة حتقيق التوازن بني مصاحل طريف 

العمل، األمر الذي يعين بأنو يف حالة وضوح النص القانوين فال رلال لألخذ 

بقاعدة األصلح للعامل حيث يكون على احملكمة يف ىذه احلالة اإللتزام بالقواعد 
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القانونية اليت حددىا القانون نفسو واإلحتكام إليها، فال اجتهاد يف مورد النص، 

ومن ىنا جاء اعتبار . وال رلال يف ىذه احلالة للبحث عن حكمة ادلشرع وغاياتو

القضاء أحد ادلصادر الرئيسية لقانون العمل، فالقاضي ملزم حبسم النزاع ادلعروض 

عليو حىت ولو جيد احلكم الالزم بشأنو يف القانون ، فهو ال ديلك اإلمتناع عن 

البت يف النزاع حبجة قصور النصوص، بل عليو إنشاء  القواعد القانونية اجلديدة 

.  اليت تعاجل ادلوضوع

 

معايري العمل 

             دتثل معايري العمل العربية والدولية أحدادلصادر الرئيسية لقانون العمل، وىي 

هتدف إىل توحيد القواعد القانونية لقوانني العمل يف الدول األعضاء يف كل من 

منظميت العمل العربية و الدولية  هبدف إجياد قواعد متماثلة ومشًتكة فيها ، 

وتدويلها وحتويلها إىل ما ديكن تسميتو بقانون العمل الدويل الذي يشكل رلموعة 

قواعد العمل الدولية اليت تنظم خمتلف مواضيع وشؤون العمل اليت تصدرىا 

 .ادلنظمات الدولية واإلقليمية 
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            فعلى مستوى منظمة العمل الدولية فبموجب االتفاقيات والتوصيات اليت 

أصدرهتا من خالل مؤدتراهتا من تشكيل قانون العمل الدويل على مدار سنوات 

عملها منذ نشأهتا ، فقد عاجلت اتفاقيات العمل الدولية شؤون العمل وقضاياه 

ادلختلفة واحلقوق األساسية يف العمل وبشكل خاص مكافحة العمل اجلربي 

وحرية التنظيم النقايب والقضاء على التمييز يف العمل بكافة أشكالو واحلد من 

.  عمل األطفال

             وبسبب صعوبة التدويل الفعلي لقانون العمل فقد قامت ادلنظمة بإقرار ىذه 

القواعد بصياغات عامة و مرنة ديكن ألي دولة أن تطبقها وأن تستفيد من ىذه 

 .      ادلرونة اليت تسهل على الدول اإللتزام هبا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            أما على صعيد منظمة العمل العربية فهي أيضا قد أصدرت عددا من 

اإلتفاقيات والتوصيات عاجلت كل منها مواضيع خاصة يف العمل باإلضافة إىل  

دستورىا الذي تضمن كل ما يتعلق بشؤون العمل والعمال حيث يشكل مع 

رلموع اإلتفاقيات والتوصيات اليت أصدرهتا ما ديكن أن يصبح يوما ما قانون 

. العمل العريب
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تطبيق القاضي دلعايري العمل 

            يف حالة التعارض بني ادلعايري الدولية والقوانني الداخلية فإن القاضي يتبع يف 

حكمو دستور وقوانني البلد الذي ينفذ قوانينو يف ىذا الشأن ، فاألصل أن ترجح 

ادلعايري الدولية أوالعربية على القوانني الداخلية وبغض النظر عما إذا كانت الدولة 

قد أصدرت ذلك القانون قبل أو بعد اإلنضمام إىل اإلتفاقية، غري أن الكثري من 

الدول قد اعتمدت نظاما آخر يف ىذا الشأن يقضي بأنو يف حالة وجود تناقض 

بني اإلتفاقيات والقوانني الداخلية يتم اللجوء إىل نظرية تنازع القوانني يف الزمان 

حيث يؤخذ بالنص األحدث مبا يعين أن اإلتفاقية الدولية تسمو على القوانني  

 .الداخلية إذا كان قد مت تصديق اإلتفاقية بعد أصدار تلك القوانني 

 



 

 محاده أبو جنمة - معايري وتشريعات العمل واإلجتهادات القضائية 17

 

         وىذا يعتمد على مبدأ يقول بأن القانون الدويل والقانون الداخلي يشكل كل 

منهما قانونا مستقال عن اآلخر ، وأنو حىت يتم تطبيق أحد مبادئ  قانون دويل 

ما  كإتفاقيات العمل الدولية جيب أوال حتويلها إىل قانون داخلي، أي أن ىذه 

النظرية تعتمد على أن إرادة الدولة يشكل أساس إلتزامها بقواعد القانون الدويل 

 .نظرا الختالف مصدر كل من القانونني 

 

              وىذا التوجو يشهد تراجعا واسعا يف ىذا الوقت يف مقابل امتداد النظرية 

القائلة بًتجيح القانون الدويل يف حالة التعارض مع القانون الداخلي ىذه  النظرية 

اليت تواكب التطور ادلطرد يف العالقات الدولية وتقدم القانون الدويل ، فهي تعتمد 

على أن القانون الدويل والقانون الداخلي يشكالن معا  نظاما قانونيا واحدا 

مكونة من قواعد ملزمة للدولة واألفراد، غري أن اإلختالف ما زال قائما حول 

أولوية أحد القانونني يف مواجهة اآلخر يف حالة التعارض واإلجتاه الراجح يف ذلك 

ىو أفضلية القانون الدويل على القانون الداخلي على اعتبار أن القانون الدويل 

أمسى من القوانني الداخلية ، ذلك ألن األصل يف الدولة اإللتزام مبوائمة قوانينها 
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الداخلية مع قواعد القانون الدويل كضرورة تفرضها عليها حقيقة أهنا عضو يف 

 .اجملتمع الدويل وأن من واجبها جتاه ىذا اجملتمع احًتام ادلبادئ اليت جيمع عليها

 

             وقد تضمن عدد من قوانني العمل العربية نصوصا خاصة  تؤكد على   

تطبيق أحكام اتفاقيات العمل الدولية ادلصادق عليها يف حالة عدم وجود نص ، 

إال أن ذلك يعين بالنتيجة تغليب القانون الداخلي على القانون الدويل وعلى 

التزامات الدولة الناجتة عن مصادقتها على اتفاقيات العمل الدولية يف حالة 

 .  تعارض النصوص بينها

 

: سلطة القضاء في تفسيراالتفاقيات الدولية

             من ادلعروف حكما بأن لكل اتفاقية دولية طرقا لتفسريىا دوليا سواء من 

قبل أجهزة اجلهة اليت أصدرهتا أو من قبل احملاكم الدولية ادلختصة أو بأي طرق 

بالنسبة  أخرى يتفق عليها يف اإلتفاقية نفسها، ولكن األمر ليس هبذه البساطة

لطرق التفسري الداخلية ذلذه اإلتفاقيات ، فمن ادلهم معرفة ما إذا كان للسلطة 

التشريعية أوالتنفيذية أو القضائية يف الدول األطراف يف اإلتفاقية تفسري ما غمض 
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يف نصوصها ، ومن الواضح أن ىذا التفسري ال حيتج بو يف مواجهة الدول األخرى 

األطراف فيها أو يف مواجهة أي جهة دولية أخرى خاصة إذا تبنت تلك الدول 

أواجلهات تفسريات أخرى ، وعليو فإن أسلوب التفسري الدويل ىو الذي يفرض 

نفسو يف حالة وقوع  خالف يف التفسري بني اجلهات الوطنية من جهة واجلهات 

الدولية من جهة أخرى وكذلك بني اجلهات الداخلية نفسها، ويف ىذه األحوال 

فإن موقف القضاء الوطين من ىذه ادلسائل خيتلف من دولة ، بل قد قد خيتلف 

 .يف داخل نفس الدولة من قضاء آلخر 

 

:    أعمال السيادة واإلتفاقيات الدولية

             من ادلتفق عليو أن اضفاء صفة إعمال السيدة على تصرف من التصرفات 

من شأنو أن يبعده عن رقابة القضاء إلغاءا وتعويضا ، فيكون يف احلالة ىذه من 

. الصعوبة مبكان تعريف ىذه األعمال تعريفا جامعا مانعا

 

              وال شك أن عملية اإلنضمام إلتفاقية دولية تعترب عمال من األعمال اليت 

جتريها الدولة كسلطة سياسية ، وىي عملية تتسم بطابع خاص يضفي عليها 
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أحيانا نوع من اخلصوصية والسرية ما يقتضي معو أن تكون ىذه اإلتفاقية مبنأى 

.   عن رقابة القضاء

            ومن ادلتفق عليو أيضا يف ىذا الصدد أن كل ما يتصل بادلراحل ادلختلفة 

لتصديق اإلتفاقية تدخل أيضا يف أعمال السيادة وخترج بالتايل عن اختصاص 

القضاء عمال مببدأ الفصل بني السلطات وعلى ىذا  األساس ديكن أن ندرك أن 

اعتبار عملية تفسري اإلتفاقيات الدولية تعترب أيضا يف ىذه األحوال من أعمال 

السيادة على الرغم من أن اإلجتاه القضائي احلايل يتجو حنو التضييق من ىذه 

 .األعمال باعتبارىا خلل واضح يف مبدأ ادلشروعية

 

             حيث يالحظ أن من حق القضاء البحث يف صحة اإلتفاقية من الناحية 

الدستورية ، فإذا استلزم الدستور موافقة الربدلان عل اإلتفاقية من أجل نفاذىا فإن 

عدم ادلوافقة يعين عدم نفاذىا يف النظام القانوين الداخلي وعدم تطبيقها من قبل 

 .احملاكم ادلخنصة
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              وقد استقر الفقو و القضاء على أن القضاء اإلداري ال خيتص بنظر الطعون 

ادلؤسسة على خمالفة احلكومة ألحكام اإلتفاقيات الدولية يف مواجهة األفراد 

،سواء كانت ادلخالفة عبارة عن امتناع احلكومة عن تنفيذ نص يف اإلتفاقية 

يستفيد منو الفرد أو يف صورة تنفيذ احلكومة لنص يف اإلتفاقية على حنو خمالف 

لنصوص اإلتفاقية نفسها أو يف صورة اصدار قرار أوسع مما تسمح بو نصوص 

اإلتفاقية ، ذلك أن النزاع ادلؤسس على مثل ىذه الوسائل يرتبط بكيفيةتنفيذ 

احلكومة لنصوص اإلتفاقية فقط ، وىو ما خيرج بطبيعتو عن اختصاص القضاء 

. اإلداري لتعلقو بأعمال السيادة

 
 


