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 الفصل األول
 حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري والواقع العملي

واس�ع ف�ي موض�وعه  يعتبر موضوع حق�وق اإلنس�ان م�ن المواض�يع الش�ائكة، نظ�را ألنّ  

وه�و ق�ديم . مضمونه، خطير في آثاره، وتنبع سعته من شموله على مجموعة كبيرة من الحق�وق

 .دم اإلنسان، كما أن أغلب الّنظم والتنظيمات القانونية والسياسية قد نظمت هذا الموضوعقِ 

وتنب��ع خط��ورة موض��وع حق��وق اإلنس��ان م��ن تدخل��ه ف��ي حي��اة اإلنس��ان اليومي��ة، وف��ي  

لفة وعالقته الفردية ب�اآلخرين، وبالس�لطة القائم�ة عل�ى أم�ر الجماع�ة، وأّي إنك�ار نشاطاته المخت

0Fلوجود الفرد ولكرامته هو نفي لشرعية وجود الدولة نفسها

1. 

إن البحث في مجال حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق، يقتضي منا ف�ي مرحل�ة أول�ى  

ثم في مرحلة ثانية نحاول الكشف ع�ن  ،)المبحث األول(دراسة اإلطار النظري لحقوق اإلنسان 

 ).المبحث الثاني(التحديات التي تواجه حقوق اإلنسان في الواقع العملي 

 المبحث األول
 اإلطار النظري لحقوق اإلنسان

ُتع��د حق��وق اإلنس��ان م��ن أكث��ر المج��االت الت��ي تس��تقطب االهتم��ام ف��ي المج��ال ال��دولي، 

 .والداخلي على السواء

ان البحث ينصب بأكمله حول ال�دول وماله�ا م�ن حق�وق، وم�ا عليه�ا وهكذا فإنه بعد أن ك

من التزامات، أصبح اإلنسان في ذاته مج�اال للدراس�ة بالنس�بة للحق�وق الت�ي يج�ب أن يتمت�ع به�ا 

التع���ذيب، ومن���ع  العنص���ري، ومن���عكح���ق الحي���اة، وحري���ة التفكي���ر والعقي���دة، وتح���ريم التميي���ز 

1Fإلخ... وحق التعليم  االسترقاق، ومنع اإلبادة، وحق العمل،

2. 

وم��ن أج��ل دراس��ة اإلط��ار النظ��ري لحق��وق اإلنس��ان، س��نتناول البع��د المف��اهيمي لحق��وق 

 ).المطلب الثاني(، ثم سنتناول مصادر وتطور حقوق اإلنسان )المطلب األول(اإلنسان 

 

 

 

                                                 
، حق�وق اإلنس�ان وحريات�ه ودور ش�رعية اإلج�راءات الش�رطية ف�ي تعزيزه�ا، دار الثقاف�ة للنش�ر والتوزي�ع، )علي(، عليان أبو زيد )علي(محمد الدباس  1
 .26: ، عمان، األردن، ص2009، سنة 1ط
 .191: ، القاهرة، مصر، ص1984، سنة 40حقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد رقم ، تأمالت دولية في )مصطفى(سالمة حسين  2
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 المطلب األول
 البعد المفاهيمي لحقوق اإلنسان

المف�اهيمي لحق�وق اإلنس�ان، س�نحاول ف�ي البداي�ة إدراك من أجل إماط�ة اللث�ام ع�ن البع�د  

الفرع (، ثم نقوم بإبراز خصائص وأصناف حقوق اإلنسان )الفرع األول(مفهوم حقوق اإلنسان 

 ).الثاني

 الفرع األول
 مفهوم حقوق اإلنسان

–إن فكرة حقوق اإلنسان موجودة بالفطرة، ومع دعوة األنبي�اء والمرس�لين م�ن ل�دن آدم  

2F، وطوال التاريخ مع المصلحين، وشغلت عقول الفالسفة والمفكرين–السالمعليه 

1. 

ونظرا لخطورة حقوق اإلنسان وس�عتها، نج�د أن المواثي�ق والمعاه�دات الدولي�ة ل�م تض�ع  

تعريفا لها، فنجد أن اإلع�الن الع�المي لحق�وق اإلنس�ان ق�د اقتص�ر ف�ي ديباجت�ه عل�ى التأكي�د ب�أن 

ة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحق�وقهم المتس�اوية الثابت�ة ه�و االعتراف بالكرامة المتأصل

3Fأساس الحق والعدل والسالم في العالم

2. 

ونج��د أن الفق��ه ق��د اختل��ف ف��ي محاوالت��ه لوض��ع تعري��ف لحق��وق اإلنس��ان، ومنش��أ ه��ذا  

4Fاالختالف هو تباين وجهات النظر إليجاد تعريف جامع مانع للحق

3. 

اإلنس��ان، س��وف نتط��رق إل��ى الكش��ف ع��ن ماهي��ة الح��ق وم��ن أج��ل إدراك مفه��وم حق��وق  

، وتسليط الض�وء عل�ى الف�رد ال�ذي يتمت�ع به�ذه الحق�وق م�ن خ�الل تحدي�د ماهي�ة )الفقرة األولى(

، ث��م نق��وم بتعري��ف مص��طلح حق��وق )الفق��رة الثاني��ة(اإلنس��ان ومكان��ة الف��رد ف��ي المجتم��ع ال��دولي 

ب�ين مص�طلحي الق�انون ال�دولي لحق�وق اإلنس�ان ، كما نش�ير إل�ى التميي�ز )الفقرة الثالثة(اإلنسان 

 ).الفقرة الرابعة(والقانون الدولي اإلنساني 

 الفقرة األولى
 ماهية الحق

 .سنحاول إبراز ماهية الحق لغة واصطالحا، وإعطاء مختلف وجهات النظر حول الحق 

 

                                                 
 .101: ، بيروت، لبنان، ص 1997، سنة 2، حقوق اإلنسان في اإلسالم، دار ابن كثير، ط)محمد(الزحيلي  1
 .26: ، المرجع السابق، ص)علي(، عليان أبو زيد )علي(محمد الدباس  2
 .204: ، بن عكنون، ص2007، سنة 2، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط)عمر( سعد هللا 3
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 :الحق لغة -أوال
وهو في اللغ�ة ي�أتي بمع�ان متع�ددة، فه�و أوال . الحقوق في تعريفها اللغوي هي جمع حق 

ف�ذلكم هللا ربك�م الح�ق : " ف�ي الق�رآن الك�ريم -عز وج�ل–اسم من أسماء هللا تبارك وتعالى، قال 
 .32يونس ". فماذا بعد الحق إال الضالل فأنى ُتصرفون

، وق�ال 44الكه�ف "  ر ثواب�ا وخي�ر عقب�االي�ة ل الح�ق ه�و خي�هنال�ك الوَ : " وقال أيض�ا 

يومئ�ذ ي�وفيهم هللا دي�نهم الح�ق : " ، وقول�ه أيض�ا144طه ..."  فتعالى هللا الملك الحق: " أيضا
 .25النور "  ويعلمون أن هللا هو الحق المبين

: َح�قَّ هللا األم�ر حقّ�ا أي أثبت�ه وأوجب�ه، وُيق�ال: ومن معاني الحق الثبات والوجوب، ُيق�ال 

والح��ق ض��ّد الباط��ل، والح��ق م��ا يقاب��ل الواج��ب، يق��ال الحق��وق . لش��يء، أي ثب��ت ووج��بح��ّق ا

حق�ه : وتطل�ق أيض�ا عل�ى النص�يب، فيق�ال. والواجبات بمعنى ما يترتب للمرء وما يترت�ب علي�ه

5Fوتستعمل مجازا في معاٍن كثيرة كالعدل. أي نصيبه

1. 

"  Directum" م�ة الالتيني�ة في اللغة الفرنسية فهي مشتقة م�ن الكل " Droit" أما كلمة  

6Fوالتي تعني ما هو عادل ومنصف

2. 

7Fوتعني نفس المعنى الفرنسي السابق أي عادل ومنصف"  Right" أما في اإلنجليزية  

3. 

 .Jus "8F4" وفي اللغة الالتينية 

  :الحق اصطالحا -ثانيا
من أكث�ر اختلف علماء القانون في تعريف الحق اختالفا واسعا، ويقال بأن تعريف الحق 

9Fالمسائل التي ثار االختالف بشأنه

5. 

هناك فقهاء يرّكزون على مض�مون الح�ق وآخ�رون يرك�زون عل�ى محل�ه أو موض�وعه،  

 .وفريق ثالث يركز على أطرافه، وفريق رابع يركز على أنواع الحقوق

فإذا عرفنا بأن مضمون ك�ل ح�ق يختل�ف ع�ن مض�مون أي ح�ق م�ن ن�وع آخ�ر، وعرفن�ا  

الح��ق أن��واع متع��ددة، وعرفن��ا ب��أن مح��ل الح��ق أو موض��وعه ق��د يك��ون عم��ال أو ب��أن تقس��يمات 

 .امتناعا عن عمل أو إعطاء شيء

                                                 
 .204، المرجع السابق، ص )عمر(سعد هللا  1

2 Groupe des auteurs, petit larousse illustré, librairie larousse, année 1986, PARIS, FRANCE, p: 330.  
 .516م، باريس، فرنسا، ص 1985، سنة 3عربي، دار السابق، ط-، قاموس الكنز الوجيز، إنكليزي)نجروا(السابق  3
 .17: ، عمان، األردن، ص2009، سنة 1، االتجاهات الفكرية لحقوق اإلنسان وحرياته العامة، دار وائل للنشر، ط)أماني(غازي جرار  4
 .203: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  5
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وعرفنا أن األشياء ال تقع تحت حصر، وعرفنا أن بعض الحقوق للشخص يترتب عليه�ا  

التزام في جانب الغير، مع أن بعض الحق�وق ال يترت�ب علي�ه ذل�ك االلت�زام، ل�و عرفن�ا ك�ل ذل�ك 

 .ا بأنه من الصعوبة بمكان أن نتوصل إلى ذلك التعريف الجامع المانع للحقّ لسلمن

 :فقد عّرفه جانب من أنصار المذهب الفردي بقوله  

الح��ق ه��و س��لطة أو ق��درة إرادي��ة بموجبه��ا يتس��لط الش��خص عل��ى أعم��ال الغي��ر ف��ي ح��دود " 

10Fدة الحرة قانونا، فهذا التعريف قصر نشوء الحق للشخص الذي تتوافر لديه اإلرا"القانون

1 . 

وهذا ما يطلق عليه المذهب الشخصي أو التيار الفردي، فاإلرادة هي معيار وجود الحق  

وجوهره، حيث أّن الحق وفقا لهذا االتجاه، إنما هو ص�فة تلح�ق بالش�خص، فيص�بح ق�ادرا عل�ى 

11Fالقيام بأعمال معينة، تحقق له في الغالب مصلحة يريدها

2. 

إلرادة، ويم��ارس ص��احب الح��ق ه��ذه الس��لطة عل��ى جمي��ع ف��الحق س��لطة، وه��و س��لطة ا 

: 1861-1779س�افيني (األشياء المادية المشكلة لموضوع الحق، وهذا م�ا أك�ده الفقي�ه األلم�اني 

SAVIGNY FRIEDRICH(12F3. 

بأن�ه س�لطة يقرره�ا الق�انون لش�خص مع�ين ف�ي مواجه�ة الغي�ر : " وعرفه آخرون بقولهم 

وعيب ه�ذا التعري�ف أن بع�ض ". بعمل أو االمتناع عن عمل  الذي يلتزم بإعطاء شيء أو القيام

الحق��وق ال يش��ترط فيه��ا إل��زام ش��خص آخ��ر بالقي��ام بواج��ب مع��ين لص��احب الح��ق، وك��ل م��ا ف��ي 

13Fاألمر أن القانون يجرم ويعاقب على االعتداء على هذا الحق

4. 

ين�ه م�ن الحق قدرة أو سلطة إرادية يخولها الش�خص لتمك: " وعّرفه سليمان مرقس بقوله 

 ".القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة له يعترف بها القانون 

فالحق مزية يقررها القانون لشخص معين، وهذه المزية ال تكون لها قيم�ة إال إذا ف�رض  

14Fالقانون على اآلخرين احترامها، طالما أن الشخص استعمل حقّه في حدود هذا النطاق

5 . 

 

                                                 
، بن 2004، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة، سنة )إسحاق(منصور  إبراهيم 1

 .209 -208: عكنون، الجزائر، ص
: ، األزاريطة، مصر، ص2008سنة ط، .، حقوق اإلنسان بين التشريع والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، د)طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  2

22. 
 .27: ، الجزائر، ص1995ط، سنة .، دراسة في مصادر حقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، د)عمر(صدوق  3
 .209 -208: ، المرجع السابق، ص)إسحاق(إبراهيم منصور  4
األول، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة،  ، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، المجلد)معوض(عبد التواب  5

 .79: ، طنطا، مصر، ص2004سنة 
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فكري��ة والقانوني��ة المختلف��ة، ف��الحق س��لطة وإرادة فتعري��ف الح��ق ي��رتبط باالتجاه��ات ال 

15Fيمارس بها صاحب الحق حقّه

1. 

مصلحة يحميه�ا الق�انون : " ويذهب أصحاب المذهب الموضوعي في تعريفهم للحق بأنه

"16F2 17"إه�رنج " ، وبهذا يق�ولF3 وه�ذه المص�لحة، ق�د تك�ون مادي�ة كح�ق الملكي�ة م�ثال، وق�د تك�ون ،

18Fالحق في الحرية، والحق في سالمة الب�دنمعنوية كالحقوق الشخصية، مثل 

، وهن�ا يب�رز الح�ق 4

19Fغاية، بينما يكون القانون وسيلة لتحقيق هذه الغاية

5. 

فحسب أنصار االتجاه الموضوعي، فالحق يتطلب توافر عنصرين لقيامه، عنصر غ�ائي 

يكم��ن في��ه اله��دف العمل��ي للح��ق، وه��و عنص��ر المص��لحة، وعنص��ر ش��كلي يض��من له��ذا اله��دف 

20Fحماية وهو عنصر الدعوىوسيلة 

6. 

 :وفي هذا اإلطار، هناك عدة تعريفات نذكر منها

 .21F7"الحق مصلحة معينة مرسومة الحدود يحميها القانون : " أن

، "مح�ددة تحق�ق مص�لحة ذاتي�ة مباش�رة  هو مكنة قانونية : "ويعرفه جالل العدوي فيقول 

 :أي أن الحق يتكّون من عنصرين

22Fي هو المصلحة الذاتية المباشرةلقانونية المحددة، والثانهو المكنة ا :العنصر األول

8. 

وعليه يمكن أن نربط الحق بالمصلحة أو الغاية التي يه�دف إليه�ا اإلنس�ان، وتص�بح ه�ذه  

الغاية شرعية وممكن�ة عن�دما يحميه�ا وينظمه�ا الق�انون، وبالت�الي يص�بح الق�انون وس�يلة لحماي�ة 

23Fتعطي الحقالحق، وليس هو بالطريقة التي تؤكد أو 

9. 

ورغم ذلك، فإن تعريف الحق من طرف أصحاب المذهب الموضوعي، قد انتق�د ألن�ه ال  

24Fينصب على مفهوم الحق وكنهه، وإنما ينصب على الغاية

10. 

                                                 
 .21: ، القاهرة، مصر، ص2010، سنة 1، الوافي في حقوق اإلنسان، دار الكتاب الحديث، ط)نعيمة(عميمر  1
 .22: ، المرجع السابق، ص)طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  2
، سنة 1، حقوق الطفل، منشورات عويدات، ط)جان(شازال : ، انظر"المصلحة التي يحميها القانون: " أن الحق هو": IHERINGإهرنج "قال  3

 .122: ، بيروت، لبنان، ص1983
 .22: ، المرجع السابق، ص)طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  4
 .28: ، المرجع السابق، ص)عمر(صدوق  5
-18:، األزاريطة، مصر، ص2007ط،سنة .، االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الجامعة الجديدة، د)إبراهيم(أحمد خليفة  6

19 
 .210: ، المرجع السابق، ص)إسحاق(إبراهيم منصور  7
 .285: ، بيروت، لبنان، ص2003ط، سنة .حقوقية، د، المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي ال)محمد(، حسين منصور )رمضان(محمد أبو السعود  8

 .21: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  9
 .210: ، المرجع السابق، ص)إسحاق(إبراهيم منصور  10
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وهناك في الفقه القانوني، اتج�اه آخ�ر ه�و الم�ذهب المخ�تلط ف�ي تعري�ف الح�ق، حي�ث أن  

لموض�وعي، وطبق�ا له�ذا االتج�اه ف�إن تعري�ف تعريف الحق هنا يجمع بين االتجاهين الفردي، وا

الحق قد ُينظر إليه باعتباره سلطة ل�إلرادة اإلنس�انية، معت�رف به�ا ويحميه�ا الق�انون، وق�د ينظ�ر 

25Fإليه من خالل سلطة مقصود بها خدمة مصلحة معينة مالية أو غير مالية

1 . 

ق�انون لش�خص م�ن سلطة أو قدرة يمنحها ال: " ومن بين التعاريف في هذا المجال، الحق 

، وه�ذا التعري�ف محاول�ة للتوفي�ق "األشخاص تحقيقا لمصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميه�ا 

 .بين المذهب الفردي والموضوعي

الحق مزية أو قدرة يقرها القانون ويحميها، لش�خص : " والتعريف الذي نختاره ونرجحه 

 ".معّين، على شخص آخر أو على شيء معّين مادي أو أدبي 

األش��خاص، والمح��ّل، والحماي��ة : م��ن ذل��ك، نس��تخلص ب��أن للح��ق خمس��ة أرك��ان وه��يو 

26Fالقانونية، والمضمون، والسبب

2. 

وج��اء االتج��اه الح��ديث لي��ربط الح��ق والق��انون ع��ن طري��ق اعتب��ار الح��ق م��ا ي��نص علي��ه  

ألس�اس ارت�بط القانون، ويحميه دون غيره من الحقوق المادية البعيدة ع�ن الق�انون، وعل�ى ه�ذا ا

27Fالقانونيةلحق بمبدأ الشرعية ا

3. 

"  BARBEROب��اربيرو " فاالتج��اه الح��ديث رب��ط الح��ق بنظري��ة المش��روعية، وم��نهم  

28Fاإليطالي، الذي يرى أن الحق هو المشروعية، وعدم المشروعية هو الجريمة

4. 

: ، حي��ث ع��ّرف الح��ق بأن��ه" DABINداب��ان " وف��ي ه��ذا االتج��اه ذه��ب الفقي��ه البلجيك��ي  

ميزة يمنحها الق�انون لش�خص ويض�منها بوس�ائله، وبمقتض�اها يتص�رف ف�ي قيم�ة منس�وبة إلي�ه "

، وهو تعريف جديد حاول أن يتجنب فيه النظريات الس�ابقة، وم�ا "باعتبارها له ، أو مستحقة له 

فقه��اء الق��انون ف��ي  وّج��ه إليه��ا م��ن نق��د، ون��ال ه��ذا التعري��ف استحس��انا م��ن قب��ل الفقه��اء، الس��يما

29Fمصر

5. 

أما الح�ق م�ن منظ�ور إس�المي، فل�م يحف�ل الفقه�اء ببي�ان معن�ى الح�ق، أو وض�ع تعري�ف  

30Fمحدد له، وحاول بعضهم تعريفه بصورة مجملة، وبالنظر إلى جوهره أو غايته

6. 

                                                 
 .22: ، المرجع السابق، ص)طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  1
 .210: ، المرجع السابق، ص)إسحاق(إبراهيم منصور  2
 .21: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .28: ، المرجع السابق، ص)عمر(صدوق  4
 .203: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  5
 .26: ، القاهرة، مصر، ص2008ط، سنة .، دار الحديث، د1، عناية القرآن، بحقوق اإلنسان، ج)زينب(عبد السالم أبو الفضل  6
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اس�تعماال عام�ا ت�ارة، " الح�ق " ومما يجدر التنبيه عليه هنا، أن الفقه�اء يس�تعملون كلم�ة  

ماال خاصا تارة أخرى، فيطلقونه مرة على كل عين أو مصلحة تك�ون للش�خص بمقتض�ى واستع

 .سلطة المطالبة بها، أو منعها من غيره، أو بذله لها، أو التنازل عنها

ويطلق على المنافع والمصالح، كما يطل�ق عل�ى األم�ور االعتيادي�ة كح�ق الش�فعة، وح�ق  

31Fالخيار

1. 

ات الح�ق، وأكث�ر التعريف�ات التص�اقا ب�ذات الح�ق والشأن في التعريف أن ينصب عل�ى ذ 

 .32F2"الحق ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته : " هو تعريف الشيخ علي الخفيف

: ، أو ه��و"مص��لحة مس��تحقة ش��رعا : " وم��ن الفقه��اء المح��دثين، م��ن ع��ّرف الح��ق بأن��ه 

ى ب��ه مص��طفى ، وه��ذا التعري��ف األخي��ر، ن��اد"اختص��اص يق��رر ب��ه الش��رع س��لطة أو تكليف��ا "

33Fالزرقاء

3 . 

فالحق في الشريعة اإلسالمية عالقة شرعية تؤدي لالختصاص بشيء مع امتثال شخص  

ص�احب الح�ق، : آخر في إطار محّدد ومشروع، وهو ما يفيد توفر أركان خمسة في الحق وه�ي

34Fوالشيء المستحق، ومن عليه الحق، ونص شرعي يوجب الحق، والمشروعية

4. 

ه�و اختص�اص يق�ر ب�ه الش�رع س�لطة عل�ى ش�يء، أو : " بأن الحقويرى فتحي الدريني  

 ".اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة 

وهذا التعريف األخير يمّيز بين الحق وغايته، فالحق ليس ه�و المص�لحة، ب�ل ه�و وس�يلة  

وه��و ف��ي آن واح��د تعري��ف ج��امع يش��مل حق��وق هللا تع��الى، وحق��وق األش��خاص الطبيعي��ة . إليه��ا

 .بارية بنوعيها العينية والشخصيةواالعت

وهكذا تعتبر فكرة الحق في الفكر اإلسالمي فكرة أصيلة، وه�ي ليس�ت خالص�ة لآلدمي�ين  

فق�ط، ب��ل ه�ي ح��ق ل أوال، وح�ق لآلدمي��ين ثاني�ا، بش��رط أن يك�ون حق��ا تق�رره الش��ريعة، وتب��ين 

35Fمجاالته، وتحدد مداه بنصوص صريحة، وأصول وقواعد وضوابط شرعية

5. 

 
 

                                                 
 . 8 -7، مصر، ص 2000ط، سنة .اإلسالم، الهيئة المصرية  العامة للكتاب، د، حقوق اإلنسان وواجباته في )أسامة(األلفي  1
 .26: ، المرجع السابق، ص)زينب(عبد السالم أبو الفضل  2
، عمان، األردن، 2002، سنة 1، اإلنسان في األديان السماوية، دار المناهج، ط)سعدون(، محمود الساموك )عبد الرزاق(رحيم صالل الموحي  3

 .106:ص
 .27: ، المرجع السابق، ص)عمر(صدوق  4
 . 203 -202: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  5
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 :الحق والقانون –لثا ثا
والحق دائما ينشأ، أو يتق�رر بموج�ب ق�انون، ب�ل ال تك�ون للح�ق قيم�ة إال إذا م�ّد الق�انون  

حمايته لذلك الحق، وعندئذ يكتس�ب الح�ق احترام�ه ب�التزام اآلخ�رين ب�ه كنتيج�ة لل�نص الق�انوني 

يمكن الفص�ل بينهم�ا، وإذا كنا نقول بارتباط الحق بالقانون ارتباطا، بحيث ال . الذي يحمي الحق

36Fفليس معنى ذلك أنهما شيء واحد

1. 

إذا كان القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط االجتماعية ف�ي المجتم�ع بأحك�ام  

ملزم��ة، فإن��ه يق��ّيم النظ��ام ويحق��ق االس��تقرار م��ن خ��الل إقام��ة الت��وازن ب��ين مص��الح األف��راد 

د المرك�ز الق�انوني لك�ل ف�رد، وم�ا يتض�منه المتشابكة والمتعارضة، وي�تم ذل�ك ع�ن طري�ق تحدي�

 .ذلك المركز من حقوق وواجبات

وبذلك تتولد الحقوق عن القواعد القانونية، فالصلة وثيقة ب�ين الق�انون والح�ق، ألن الح�ق  

37Fهو سلطة يمنحها القانون لشخص معين ويكفل له حمايتها

2. 

 :الحق والحرية العامة -رابعا
أهمه�ا عالقته�ا ب�الحقوق م�ن جه�ة، ووج�وب االعت�راف الحرية ت�ربط ب�ين ع�دة عناص�ر  

به��ذه الحق��وق مم��ن ل��ه س��لطة االعت��راف ب��ذلك كالدول��ة أو المنظم��ة أو المش��ّرع، وه��ي حري��ة 

38Fتوصف بالتغير والتطور حسب الحضارات والمجتمعات التي تتطور فيها

3. 

، وحقيق��ة األم��ر أن الحري��ة العام��ة ت��رادف الت��رخيص أو الرخص��ة أو إباح��ة التص��رف 

ويتكف�ل الدس�تور ع�ادة بحماي�ة الحري�ات العام�ة، . فالحريات العامة رخص ألفراد المجتمع كاف�ة

 .كرخص مباحة لجميع األفراد

أما الحق فهو مصلحة معينة مرسومة الح�دود يحميه�ا الق�انون، وبه�ذا يختل�ف الح�ق ع�ن  

39Fالحرية

4. 

ي ص�احبة االختص�اص وبغض النظر عن هذا التمييز العملي للحرية، فإن الدولة تبقى ه 

40Fفي التنظيم وترتيب هذه الحريات، وصاحب السلطة في ضمانها وحمايتها

5. 

 

                                                 
 . 206 -205: ، المرجع السابق، ص)إسحاق(إبراهيم منصور  1
 .23: ، المرجع السابق، ص)طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  2
 .23 -22: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .208 -207 -206: ، المرجع السابق، ص)إسحاق(إبراهيم منصور  4
 .23: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  5
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 الفقرة الثانية
 ماهية اإلنسان ومكانة الفرد في المجتمع الدولي

س��نحاول التع��رف عل��ى ماهي��ة اإلنس��ان، ه��ذا الك��ائن البش��ري، وال��ذي نح��ن بص��دد إب��راز  

ألصيلة المرتبطة بفك�رة اإلنس�انية المج�ردة، وعل�ى حقوقه، والتي تضمن احترام كرامته وقيمه ا

 .مكانته، كفرد في المجتمع الدولي، يتمتع بحماية دولية لحقوقه

 :ماهية اإلنسان -أوال
ه�و : اإلنسان في الحقيقة، والواقع هو أح�د أف�راد الج�نس البش�ري، أو ه�و ك�ّل آدم�ي، أي 

ه��و آدم وح��واء، وم��ن : واالعتب��ارات، أوآدم، وبن��و آدم، مهم��ا اختلف��ت الص��فات، واألوص��اف، 

تولد منهما، وتناسل، والمك�ون م�ن جس�م، وعق�ل، وروح، دون النظ�ر إل�ى التف�اوت واالخ�تالف 

في سائر األعراض األخرى، ذكرا أو أنثى، غنيا أم فقيرا، كبيرا أم صغيرا، أبيض أم أسود، أم 

41Fأصفر

1  . 

ل��ذلك نج��د أن . نس��انيته م��ع تكوين��هوالب��د أن تتف��ق حق��وق اإلنس��ان، الت��ي ه��ي ل��ه بس��بب إ 

 .األغلبية األعم من هذه الحقوق مزاج بين حماية الجسد والروح 

ونج��د تعريف��ا لإلنس��ان الح��ر األمث��ل، ف��ي ديباج��ة ك��ل م��ن العه��د ال��دولي لحق��وق اإلنس��ان  

42Fالمدنية والسياسية، والعهد الدولي لحقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية

2 . 

ة الظ��روف المناس��بة إلتاح��ة تمّت��ع ك��ل إنس��ان بحقوق��ه المدني��ة والسياس��ية، وك��ذلك فتهيئ�� 

حقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هي السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى لإلنسان الح�ّر 

43Fالمتحرر من الخوف والعوز

3. 

 :مكانة الفرد في المجتمع الدولي -ثانيا
وتثبت له منذ والدته لح�ين . ية طبقا ألحكام القانون الداخلييتمتع الفرد بالشخصية القانون 

والف�رد ه�و الش�خص الطبيع�ي وه�و اإلنس�ان، ذل�ك ألن . وفاته، وترتب له الحق�وق وااللتزام�ات

الحياة االجتماعية قامت على جهود اإلنسان، وإن غاية القانون هي تحقيق أكب�ر ق�در ممك�ن م�ن 

                                                 
 .10: ، بيروت، لبنان، ص1997، سنة 2، حقوق اإلنسان في اإلسالم، دار ابن كثير، ط)محمد(الزحيلي  1
 .38 -37: ، االسكندرية، مصر، ص2008 ، سنة2، الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان، الناشر منشأة المعارف، ط)خيري(أحمد الكباش  2
ية الفق��رة الثالث��ة م��ن ديباج��ة العه��د ال��دولي الخ��اص ب��الحقوق المدني��ة والسياس��ية، والفق��رة الثالث��ة م��ن العه��د ال��دولي الخ��اص ب��الحقوق االقتص��اد: انظ��ر 3

 .واالجتماعية والثقافية ، أنظر الملحق 
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وتع�د . تبقى الشخص�ية اإلنس�انية ه�ي الت�ي تتمت�ع ب�الحقوقوفي جميع األحوال . السعادة لإلنسان

44Fالشخصية القانونية للدولة والمؤسسات مستمدة من الشخصية القانونية للفرد

1. 

ُينظ��ر إل��ى اإلنس��ان ف��ي الق��انون ال��دولي بص��فته كائن��ا نوعي��ا، يمت��از ع��ن س��ائر الكائن��ات  

على هذا اإلنسان من قراءة اإلع�الن ومن الممكن أن نتعرف . الطبيعية بالعقل والوعي واإلرادة

45Fالعالمي لحقوق اإلنسان، الذي يخاطب الجماعة الدولية ككلّ 

2. 

ويش�غل الف�رد ف�ي . ووفق هذا اإلعالن، فإن لإلنسان إنسانية، بغض النظر ع�ن انتماءات�ه 

الوقت الحاضر قدرا غير قليل من أحكام القانون الدولي الوضعية، وترمي هذه األحكام إما إل�ى 

46Fماية هذا المجتمع من بعض تصرفات الفرد التي قد تضر بمصالح الجماعةح

3 . 

وللفرد حقوق وعليه واجب�ات تس�تند مباش�رة إل�ى نص�وص الق�انون ال�دولي الع�ام، حق�وق  

47Fتلتزم الدول باحترامها في مواجهة الفرد، وواجبات يلتزم الفرد بمراعاتها في مواجهة الدول

4. 

ف�رد بالشخص�ية القانوني�ة الدولي�ة، وذهب�ت إل�ى االتجاه�ات واختلفت اآلراء ح�ول تمت�ع ال 

 :اآلتية

 :الفرد ال يعد من أشخاص القانون الدولي: الرأي األول -
ال��ذي عب��رت عن��ه المدرس��ة الوض��عية إل��ى أن ال��دول وح��دها، ه��ي  ي��ذهب الفق��ه التقلي��دي 

قواع��د الق��انون  الش��خص الوحي��د ف��ي الق��انون ال��دولي، ألنه��ا تتمت��ع بالس��يادة، وتس��تطيع أن تخل��ق

48Fأما الفرد فال يمتلك ذلك، ومن ثم فإن�ه ال يتمت�ع بالشخص�ية القانوني�ة الدولي�ة. الدولي برضاها

5 ،

49Fوإن كان القانون الدولي يمنحه بعض الحقوق

، تتمث�ل ف�ي الحق�وق الطبيعي�ة األساس�ية المتص�لة 6

حق�وق الطبيعي�ة، وت�دور تل�ك ال. بشخصه كآدمي، والتي يستوي بالنس�بة له�ا جمي�ع بن�ي اإلنس�ان

50Fحول فكرة ما يجب لإلنسان على المجتمع من احترام حريته وكيانه

7. 

ويفرض عليه بعض االلتزامات، ألن الفرد يعّد موضوعا للقانون الدولي، وليس شخص�ا  

51Fمن أشخاصه

8. 
                                                 

: ، عم�ان، األردن، ص2007، س�نة 1، ط-مب�ادئ الق�انون ال�دولي الع�ام -، 1انون ال�دولي الع�ام، ج، الق�)غال�ب(، عواد حوامدة )سهيل(حسين الفتالوي  1
275 . 

 .85: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  2
 .238: ، االسكندرية، مصر، ص1995، سنة 12، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، ط)علي(صادق أبو هيف  3
 .238: المرجع السابق، ص، )علي(صادق أبو هيف  4
إضفاء الشخصية القانونية الدولية على الف�رد، مب�ررين ذل�ك، بأن�ه ال يس�ير الق�انون ال�دولي ) Anzilotti(، وأنزيلوتي )Triepel(رفض كل من تريبل  5

ر الق��انون يس�يّ : " ، مق�ررة ب�أن1927ن�وفمبر  25: ف�ي قض�ية الل�وتيس بت�اريخ C.P.I.Jوه�و م�ا ذهب�ت إلي�ه . الع�ام س�وى عالق�ات ال�دول بعض�ها ب�بعض
 .08: ، القبة، الجزائر، ص2002، سنة 1حقوق اإلنسان، دار ريحانة، ط) محمد(سعادي : ، انظر"الدولي العام عالقات الدول المستقلة فقط 

 .275: ، المرجع السابق، ص)غالب(، عواد حوامدة )سهيل(حسين الفتالوي  6
 .238: ، المرجع السابق، ص)علي(صادق أبو هيف  7
 .275: ، المرجع السابق، ص)غالب(، عواد حوامدة )سهيل(حسين الفتالوي  8
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52Fفمن خالل حقوق اإلنسان يدرج الفرد، ضمن القانون الدولي العام كموضوع 

، من أحد 1

53Fعنى بها القانون الدولي العام عموماالموضوعات التي ي

2. 

 :وجوب إضفاء الشخصية القانونية الدولية على الفرد: الرأي الثاني -
ينكر أنصار المدرسة االجتماعية، والمدرس�ة الواقعي�ة أن تك�ون للدول�ة شخص�ية قانوني�ة  

54Fأو سيادة وطنية

لي، ويرى أصحاب ه�ذا ال�رأي أن األف�راد وح�دهم ه�م أش�خاص الق�انون ال�دو. 3

 .ذلك ألن الدولة ليست سوى الوسيلة القانونية إلدارة المصالح الجماعية للشعب

فكما تتكون الدولة م�ن األف�راد المنتم�ين للمجتمع�ات الوطني�ة المختلف�ة، وتخاط�ب قواع�د  

55Fالق��انون ال��دولي األف��راد مباش��رة

، س��واء أك��انوا حكام��ا للدول��ة، وه��ذا ه��و الوض��ع الش��ائع، أم 4

56Fإذا ما تعلق األمر بحقوقهم ومصالحهمتخاطب المحكومين 

5. 

غير أن فريقا من الفقهاء يقولون، أنه إذا أضفينا الشخصية القانونية الدولي�ة عل�ى الف�رد،  

 .فهذا ال يرتبه في مرتبة الدولة

وبالرجوع إل�ى واق�ع الممارس�ة الدولي�ة، أض�حى م�ن المس�تحيل، م�ع الظ�روف المحيط�ة  

، وظ�روف األك�راد )1992س�نة (والتصفية العرقي�ة بيوغس�الفيا ، )1992سنة (بمجازر رواندا 

، أال تض��فى عل��ى الف��رد الشخص��ية القانوني��ة الدولي��ة، وبالت��الي اعتب��اره )1991س��نة (ب��العراق 

شخصا من أشخاص القانون الدولي العام، ما دامت الق�وانين الوطني�ة بات�ت ع�اجزة ع�ن حمايت�ه 

57Fوإحقاق حقه في بعض الظروف االستثنائية

6. 

وللفرد حقوق وعليه واجبات تستند مباش�رة إل�ى نص�وص الق�انون ال�دولي الع�ام، وعناي�ة  

الق��انون ال��دولي الع��ام ب��أمر الف��رد عل��ى ه��ذا النح��و دع��ت الكثي��ر م��ن الفقه��اء إل��ى اعتب��اره م��ن 

أشخاص هذا القانون، ألنه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضوا في المجتمع البش�ري، 

58Fظر عن جنسيته أو ملتهوبصرف الن

7. 

                                                 
، عن��دما تص��ارعت الكتلت��ان بع��د تض��ارب مص��الحها، 1975ه��ذه الموض��وعية الت��ي خ��ص به��ا الف��رد تجس��دت خصوص��ا أثن��اء م��ؤتمر هلس��نكي س��نة  1

ول معالجة موضوع حقوق اإلنسان، والذي اعتبرت�ه ال�دول االش�تراكية مج�رد موض�وع داخل�ي تعالج�ه ال�دول حس�ب م�ا تملي�ه الرأسمالية واالشتراكية، ح
وق�د رض�خت ل�ذلك ال�دول الرأس�مالية وعل�ى رأس�ها الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة، الت�ي م�ا فتئ�ت ترف�ع ش�عار . عليها مصالحها وشؤونها الداخلية الخاصة

 .09: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي : انظر. من يعاديها من الدول المضادة لتوجهاتها ولكن إلى حين حقوق اإلنسان في وجه 
 .09:، القبة، الجزائر، ص2002، سنة 1، حقوق اإلنسان، دار ريحانة، ط)محمد(سعادي  2
نون ال�دولي الع�ام ال يخاط�ب ف�ي أص�له س�وى األف�راد س�واء أن الدولة مجرد إجراء تقني تقوم بأداء مصالح األفراد، بل الق�ا"  Strupستروب  " يقرر  3

 .09: ، المرجع السابق، ص)محمد(انظر سعادي . كانوا حكاما أم محكومين
إلى القول بإض�فاء الشخص�ية الدولي�ة عل�ى الف�رد، واعتب�اره شخص�ا م�ن أش�خاص الق�انون ال�دولي "  Politisبوليتيس  " ، و " Duguitدوقي " يذهب  4

، المرج�ع الس�ابق، )محم�د(س�عادي : انظ�ر. يلزمه القانون الدولي العام، مثله في ذلك مثل الدولة، بالتزامات في الوق�ت ذات�ه ال�ذي يمنح�ه حقوق�االعام، لما 
 . 08:ص

 .276: ، المرجع السابق، ص)غالب(، عواد حوامدة )سهيل(حسين الفتالوي  5
 .09: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي  6
 .238: ، المرجع السابق، ص)علي(صادق أبو هيف  7
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 :الفرد هو المستفيد الوحيد من القانون الدولي: الرأي الثالث -
يرفض بعض الفقهاء أن يكون الفرد شخصا من أش�خاص الق�انون ال�دولي، أو موض�وعا  

وله�ذا ف�إن ل�ه . له، ويذهبون إلى اتجاه وس�ط، وه�و أن الف�رد مس�تفيد م�ن أحك�ام الق�انون ال�دولي

أهليته في اكتساب الحقوق مح�دودة، وه�و ال يم�ارس ه�ذه الحق�وق بنفس�ه إال وضعا خاصا، ألن 

 .في حاالت استثنائية

 :إمكانية جعل الفرد من أشخاص القانون الدولي: الرأي الرابع -
يرى بعض الفقهاء أن الحقوق والواجب�ات ال تجع�ل الف�رد شخص�ا م�ن أش�خاص الق�انون  

أجه��زة تابع��ة ف��ي الق��انون ال��داخلي، أو إج��راءات ال��دولي، إذ تحك��م حق��وق وواجب��ات األف��راد، 

 .تتخذها الحكومات فيما بينها

وم��ع ذل��ك، وف��ي ظ��ل ظ��روف معين��ة ب��رزت من��ذ بض��ع س��نوات، ق��د تت��اح وس��ائل حماي��ة  

وم���ن ث���م يحك���م الق���انون ال���دولي مباش���رة حق���وق األف���راد . قانوني���ة لألف���راد، ذات ص���فة دولي���ة

من أشخاص القانون الدولي، عندما يتاح له�م االس�تفادة وواجباتهم، وبهذا المفهوم يصبح األفراد 

59Fمن المحاكم الدولية أو الهيئات الدولية

1. 

وعموم��ا نق��ول، إن الق��انون ال��دولي الع��ام، يتج��ه ف��ي تط��ور واض��ح ليخاط��ب الش��خص  

مباشرة، وذلك ليمنحه في بعض الح�االت بع�ض الحق�وق، مث�ل حق�وق اإلنس�ان ) الفرد(الطبيعي 

، وليلقي عليه بالتزامات مثل تح�ريم القرص�نة، وتح�ريم االتج�ار بالمخ�درات، وحرياته األساسية

 .إلخ... وتحريم جرائم إبادة الجنس البشري 

وحرياته األساسية بضمانة المجتمع ال�دولي وقانون�ه، ال " حقوق اإلنسان " وهكذا تصبح  

 .بضمانة دولته وحدها، وبقانونها الداخلي فقط

لدولة، ولكن المجتمع الدولي يحاول، ع�ن طري�ق الق�انون ال�دولي إن الفرد يحكمه قانون ا 

اإلتفاقي، أن يمنحه مباشرة في ميادين محددة بعض الحقوق، التي يجيزها القانون الدولي بش�كل 

مباشر، ويك�ون ذل�ك عن�دما يعط�ي الف�رد ح�ق مقاض�اة ال�دول، ومنه�ا دولت�ه، به�ذه الحق�وق أم�ام 

60Fمحاكم، أو هيئات دولية

2. 

 

                                                 
 .276: ، المرجع السابق، ص)غالب(، عواد حوامدة )سهيل(حسين الفتالوي  1
، االس�كندرية 1990ط، س�نة .، الوسيط في القانون الدولي العام، الناشر مؤسس�ة ش�باب الجامع�ة، د)عمر(، أبو بكر باخشب )أحمد(عبد الحميد عشوش  2

 . 49 – 48 – 47: مصر، ص
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 الثالثةالفقرة 
 تعريف مصطلح حقوق اإلنسان

عش�ر، وتمت�د ج�ذوره إل�ى  عف�ي منتص�ف الق�رن الس�اب" اإلنسان  حقوق" ظهر مصطلح  

الق��رون الوس��طى، ف��ي نط��اق دراس��ة الاله��وت، وق��د انتش��ر ه��ذا المفه��وم ل��دى فالس��فة الت��اريخ 

 .للمبادئ المسيحية" حقوق اإلنسان " التقدميين، الذين أرجعوا انتصار، وانتشار 

غير أن هذا الرأي ال يصمد أمام الوقائع التاريخية، والحق�ائق العلمي�ة باعتب�ار أن حق�وق  

اإلنس��ان ليس��ت ولي��دة التع��اليم المس��يحية، ولك��ن الحض��ارات اإلنس��انية، ومف��اهيم قواع��د الع��دل، 

، عل�ى م�ر "حقوق اإلنس�ان"واإلنصاف، والقانون الطبيعي، ساهمت جميعا في انتصار وظهور 

وإن اختلف��ت مفاهيم��ه م��ن حقب��ة إل��ى أخ��رى طبق��ا لمتغي��رات وتط��ور الفك��ر اإلنس��اني العص��ور، 

61Fبصورة عامة

1. 

تعبير ش�اع اس�تعماله ف�ي العص�ر الح�ديث، نتيج�ة النتش�ار " حقوق اإلنسان " ومصطلح  

روح الديمقراطية ، وللثورات القومية، ولتقدم التفكير السياسي واالجتماعي في اإلنسانية بص�فة 

 .ولتطور البحوث الفقهية والدستورية في مختلف األمم الراقيةعامة، 

وهذا التعبير يدل على مجموعة من النواحي التي ناضل العص�ر الح�ديث، وال ي�زال ف�ي  

س�بيل توفيره�ا لك�ل ف�رد، ولك�ل ش�عب، حت�ى تتحق��ق ل�ه ذاتيت�ه كامل�ة وحت�ى تتهي�أ ل�ه المقوم��ات 

62Fنسانيةاألساسية لحياة الئقة باإلنسان وبالجماعة اإل

2. 

مصطلح حديث نس�بيا، أم�ا الحق�وق الطبيعي�ة فه�ي التس�مية " حقوق اإلنسان " ومصطلح  

63Fالتي كانت رائجة في القرون السابقة، وتحديدا في القرون الوسطى بالنسبة للتطور األوروبي

3. 

إن مفه��وم حق��وق اإلنس��ان طرح��ت بش��أن تحدي��د مص��طلحها تع��اريف عدي��دة، فم��ن ه��ذه  

، فقد عّرفه على أساس أن علم حق�وق René Cassin "64F4رينيه كاسان  " ه التعاريف، ما طرح

                                                 
م، بي��روت، لبن��ان،  2004، س��نة 3، المف��اهيم القانوني��ة لحق��وق اإلنس��انية عب��ر الزم��ان والمك��ان، دار الكت��اب الجدي��دة المتح��دة، ط)ساس��ي(س��الم الح��اج  1

 .15:ص
، تص��درها 2ج ،)12(، موق�ف الحض�ارة اإلس�المية م�ن حق�وق اإلنس�ان، المجل�ة المص�رية للق�انون ال�دولي، المجل�د الث�اني عش�ر )محم�د(خل�ف هللا أحم�د  2

 .01: م، مصر، ص1956ديسمير سنة  –الجمعية المصرية للقانون الدولي، جويلية 
 .18: ، بيروت، لبنان، ص2000، سنة 1، مسيرة حقوق اإلنسان، في العام العربي، المركز الثقافي العربي، ط)رضوان(زيادة  3
في فرنسا، ولكن أحد الذي شاركوا في إع�داد اإلع�الن الع�المي لحق�وق اإلنس�ان، هو ليس فقط أحد أكبر المشرعين ): م 1976 -1887" (رينيه كاسان" 4

، أثرت بعم�ق عل�ى نظرت�ه للع�الم، حي�ث تم�ت تعبئت�ه ض�من س�الح المش�اة، تع�رض لإلص�ابة ف�ي )1918 -1914(مثل جيله فإن الحرب العالمية األولى 
م ، ع�ين مم�ثال لفرنس�ا ف�ي عص�بة 1938م إل�ى  1924ثم أصبح أستاذا للقانون م�ن كان محاميا، . م، فقرر أن ينصب اهتمامه على القانون الدولي1916
دوغ��ول، المتعل��ق  -وق��ام بتحض��ير اتف��اق تشرش��ل. 1940ج��وان  28عاص��ر ص��عود النازي��ة، عن��دما ت��م غ��زو فرنس��ا، التح��ق ب��إنجلترا ف��ي . SDNاألم��م 

عند عودته إلى فرنسا بعد تحريره�ا، ت�م . شي، ولكن في األخير تم نفيه من وطنهحكم عليه باإلعدام من طرف حكومة في. باإلطار القانوني بين الزعيمين
، ك�ّرس أغل�ب وقت�ه لتحري�ر اإلع�الن 1948م إل�ى ديس�مير   1947لك�ن م�ن ج�انفي . تعيينه على رأس مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إداري�ة فرنس�ية

 : أنظر. ، وهذا مكافأة لمجهوداته1968تحصل على جائزة نوبل للسالم سنة . العالمي لحقوق اإلنسان
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اإلنسان، هو فرع خاص من فروع العل�وم االجتماعي�ة موض�وعه، ه�و دراس�ة العالق�ات القائم�ة 

بين األشخاص وفق الكرامة اإلنسانية، مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية لتفتح كل ك�ائن 

65Fإنساني

1. 

كتاب�ه حق�وق اإلنس�ان والحري�ات العام�ة، ) إي�ف م�اديو(الفرنسي أصدر  1976وفي عام  

موضوع حقوق اإلنسان هو دراس�ة الحق�وق الشخص�ية المعت�رف به�ا : " وطرح التعريف التالي

وطنيا ودوليا، والتي في ظل حضارة معينة تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة اإلنس�انية وحمايته�ا 

 .66F2"ن جهة أخرى من جهة، والمحافظة على النظام العام م

والحقيقة أن حقوق اإلنس�ان وص�ف ق�انوني، ال يص�دق إال عل�ى م�ا يتمت�ع ب�ه ك�ل إنس�ان  

بوص��ف كون��ه إنس��انا، أي لمج��رد كون��ه إنس��انا، دون أن يك��ون المش��رع ق��د اش��ترط لثبوت��ه أو 

لمباشرته أية شروط زائدة عن الوضع الطبيعي لسائر البشر، ف�ال يش�ترط في�ه أن يك�ون وطني�ا، 

 .يكون موظفا عاما، أو أن يكون بالغا سّنا معينة أو أن

ث��م إن��ه ينبن��ي عل��ى م��ا تق��دم أن الن��اس سواس��ية ف��ي أص��ل تم��تعهم بحق��وق اإلنس��ان، أو  

ب�ل إن . باألحرى هم سواء في أصل تمتعهم بها، طالما أنه قد ت�وافرت له�م ش�روط ثب�وت الح�ق

الس��المة الجس�دية، والح��ق ف��ي  هن�اك حقوق��ا الجمي�ع فيه��ا س�واء، ك��الحق ف��ي الحي�اة، والح��ق ف�ي

الش��رف والكرام��ة، والح��ق ف��ي التمت��ع بأص��ل أهلي��ة الوج��وب، الت��ي تعن��ي أص��ل الص��الحية ف��ي 

67Fوجوب الحقوق للشخص أو عليه، ولو كان الناس متفاوتين في بعض الحقوق

3. 

ومن الثابت أن حقوق اإلنسان تولد مع اإلنسان نفسه واستقالال عن الدولة، بل حت�ى قب�ل  

ا، لذلك تتميز ه�ذه الحق�وق، بأنه�ا كقاع�دة عام�ة واح�دة ف�ي أي مك�ان م�ن المعم�ورة، فه�ي نشأته

68Fليست وليدة نظام قانوني معين، إنما تتميز بوحدتها وتشابهها

4. 

                                                                                                                                                             
Jazi (Dali), Ben Achour (Rafaa), et Laghmani (Slim), Les droit de l'homme par les textes, centre de publication 
universitaire, S.N.E, année 2004, Tunis, Tunisie, Pages: 202 –203.    

، ت�ولى عض�وية بعث�ة حق�وق اإلنس�ان المنبثق�ة 1945هو فرنسي الجنسية يهودي األصل، إبان نشأة األمم المتحدة عام : وهناك نبذة أخرى عنه 
كم�ا ك�ان قاض�يا . عن المجل�س االقتص�ادي واالجتم�اعي الت�ابع لألم�م المتح�دة، وق�د ش�ارك م�ن خ�الل اللجن�ة ف�ي إع�داد اإلع�الن الع�المي لحق�وق اإلنس�ان

م، وجع�ل قيم�ة الج�ائزة هب�ة لمؤسس�ة 1968م، حصل على ج�ائزة نوب�ل للس�الم ع�ام 1976 –م 1958لمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان خالل سنوات با
م أول معهد دولي لحقوق اإلنس�ان، ف�ي مدين�ة ستراس�بورغ بفرنس�ا، وك�ان م�ن النش�طاء ف�ي مج�ال 1968خيرية حملت اسمه، وأنشأت هذه المؤسسة سنة 

ة م�ن نسان، كما ركز في كتاباته على مبدأ المساواة، وعلى القيمة فوق الدستورية لحقوق اإلنسان، حتى يسمح للرأي العام بالت�دخل، ف�ي أي دول�حقوق اإل
جامع�ة ماجس�تير ف�ي الق�انون،  نس�ان ف�ي ظ�ل التش�ريع ال�دولي، م�ذكرة، حماي�ة حق�وق اإل)أحم�د(بولمكاح�ل : أنظ�ر. دول العالم تنتهك فيها حقوق اإلنسان

 .08: ، ص 2003 – 2002: قسنطينة، السنة الجامعية
 .13 - 12: ، بن عكنون، الجزائر، ص2009، سنة 5، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، ط)عمر(سعد هللا  1
 .13 – 12: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  2
 . 19 – 18: ، االسكندرية، مصر، ص2008ط، سنة .اتذة القانون، حقوق اإلنسان، المكتب العربي الحديث، د، ونخبة من أس)عصام(أنور سليم   3
 .07: ، عين مليلة، الجزائر، ص2008ط، سنة .، معاهدات دولية لحقوق اإلنسان تعلو القانون، دار الهدى، د)نعمان(دغبوش  4
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وال ريب أن تمتع الناس كافة أو إمكان تمتعهم بحقوق اإلنسان، هو ما يستقيم م�ع ج�وهر  

مك��ن أن تك��ون ثابت��ة للكاف��ة ألنه��ا تثب��ت لإلنس��ان فك��رة حق��وق اإلنس��ان، فه��ي حق��وق ثابت��ة، أو ي

69Fلمجرد كونه إنسانا، فمن حق كل إنسان أن يتمتع بها

1. 

ل��ذا نج��د أن الفق��ه ق��د اختل��ف ف��ي محاوالت��ه لوض��ع تعري��ف لحق��وق اإلنس��ان، فق��د عّرفه��ا  

70Fحقوق اإلنسان: " البعض بأنها

بطبيعة الحال هي حقوق أساسية، وهذه العبارة األخيرة بال�ذات  2

م، وفي هذا الس�ياق هن�اك معن�ى مختل�ف 1848ظهرت على الخصوص في الثقافة األلمانية منذ 

 .71F3"قليال، ويحّدد مجموعة الحقوق والحريات، والمبادئ المكّرسة في الدستور

حقوق اإلنس�ان ه�ي المع�ايير األساس�ية الت�ي ال يمك�ن للن�اس : " ووردت في تعريف آخر 

 .72F4"من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر 

الحقوق التي تكفل للكائن البشري، والمرتبطة بطبيعته، كحق�ه ف�ي : " ووردت كذلك بأنها 

الحياة والمساواة، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة ب�ذات الطبيع�ة البش�رية الت�ي ذكرته�ا المواثي�ق 

 .73F5"واإلعالنات العالمية 

كلمت�ين من�دمجتين يتك�ون م�ن " حق�وق اإلنس�ان " وعّرفها آخرون بأن قالوا أن مصطلح  

، وكلم���ة حق���وق اس���تعارها األوروبي���ون م���ن الق���انون "اإلنس���ان " وثانيهم���ا " حق���وق " أولهم���ا 

الروماني القديم، وقد استقاها هو أيضا من األدب اليوناني، وال يمكن أن نج�د له�ا معن�ى مش�ابها 

ء الخ��اص م��ن ذل��ك الج��ز" وأنه��ا . ل��دى الش��عوب الت��ي له��ا عالق��ة بالثقاف��ة اإلغريقي��ة الروماني��ة

: " وأن". القانون الدولي الذي شكله اإلحس�اس باإلنس�انية، وال�ذي بغيت�ه حماي�ة الف�رد اإلنس�اني 

حقوق اإلنسان هي تلك الحقوق األساسية التي يتمتع بها كل رج�ل أو ام�رأة يقط�ن أي ج�زء م�ن 

 ".العالم وذلك لكونه كائنا إنسانيا 

ن يعن��ي الحق��وق اللص��يقة بالشخص��ية ويق��رر ال��بعض اآلخ��ر، أن مفه��وم حق��وق اإلنس��ا 

اإلنسانية، وفي مق�دمتها ح�ق ك�ل إنس�ان ف�رد ف�ي الحي�اة، والحري�ة، وف�ي األم�ان عل�ى شخص�ه، 

وكرامته كآدمي، كم�ا تش�مل للم�واطن باإلض�افة لحقوق�ه كإنس�ان ف�رد، حق�وق المواطن�ة المدني�ة 

                                                 
 .19 – 18: جع السابق، ص، ونخبة من أساذتة القانون، المر)عصام(أنور سليم  1

2  Voir: De villiers (Michel), et Le divellec (Armel), Dictionnaire du droit constitutionnel, éditions DALLOZ, 7e 
éditions, 2009, PARIS, France, P: 136.  

  :انظر. تعني النوع اإلنساني"  Homme"  ، فإن كلمة" Droits de l'homme "وفي تعبير  3
De villiers (Michel), et Le divellec (Armel) OP-CIT, p: 136. 

 .07: ، المرجع السابق، ص)نعمان(دغبوش  4
 .18: ، المرجع السابق، ص)رضوان(زيادة  5
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عوب ف�ي تقري�ر المص�ير والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويعن�ي أيض�ا، ح�ق الش�

74Fوالحرية والتنمية واألمن والسالم

1 . 

، "محمد ح�افظ غ�انم" وهناك تعريف مجرد لحقوق اإلنسان، وهو التعريف الذي جاء به  

75Fعندما عّرف حقوق اإلنسان

تلك الحقوق التي يتمت�ع به�ا اإلنس�ان، لمج�رد كون�ه إنس�انا : " بأنها 2

أي بشرا، وهذه الحقوق يعترف به�ا لإلنس�ان، بص�رف النظ�ر ع�ن جنس�يته أو ديانت�ه، أو أص�له 

العرقي، أو القومي، أو وضعه االجتماعي أو االقتصادي، وهي حقوق طبيعي�ة يملكه�ا اإلنس�ان، 

 .76F3"معّين فهي تسبق الدولة وتسمو عليها حتى قبل أن يكون عضوا في مجتمع 

مكنات طبيعي�ة اقتض�تها طبيع�ة آدمي�ة اإلنس�ان الروحي�ة : " وعّرفها جانب من الفقه بأنها 

 ".والعقلية، والغريزية، والمادية، والجسدية 

الحق�وق الت�ي يعتق�د أن ك�ل البش�ر ينبغ�ي أن يتمتع�وا به�ا ألنه�م : " وعّرفها بعض�هم بأنه�ا 

ق عليهم الشرط اإلنساني، أي أن هذه الحقوق ليست منحة م�ن أح�د، وال يس�تأذن آدميون، وينطب

 ".فيها من السلطة، وهذه األخيرة ال تمنحها، وال تمنعها 

مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها اإلنس�ان واللص�يقة " وعّرفها البعض اآلخر بأنها  

، ب�ل أكث�ر م�ن ذل�ك حت�ى ول�و انتهك�ت بطبيعته، والتي تظل موجودة، وإن لم ي�تم االعت�راف به�ا

 . 77F4"من قبل سلطة ما

مجموعة من المصالح أو المكنات المملوكة لكل شخص : " وعّرفها جانب من الفقه بأنها 

ورغ���م بس���اطة ه���ذا التعري���ف، إال أن���ه يتمي���ز بالعمومي���ة ". مج���ردا، والت���ي يحميه���ا الق���انون 

ونس�تطيع . قوق اإلنس�ان الت�ي يتمت�ع به�اوالشمولية، فينطبق على جميع األفراد، ويشمل جميع ح

أن نق��ول أن حق��وق اإلنس��ان ه��ي األم��ور الواجب��ة، والثابت��ة للف��رد أو الجماع��ة، أي أنه��ا حق��وق 

78Fقانونية مكفولة ألي شخص بوصفه كائنا بشريا

5. 

أما تعريف مصطلح حقوق اإلنسان في ظل التشريع اإلسالمي، فيرتبط بمفهوم الحق في  

79Fالشريعة اإلسالمية

 .، وقد سبقت اإلشارة إلى هذا المفهوم سابقا6

                                                 
 .14 –13: ، اإلسكندرية، مصر، ص2009ط، سنة .، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار الجامعة الجديدة، د)عبد الكريم(عوض خليفة  1
دراسة ألحكام القانون الدولي وتطبيقاتها التي تهم الدول العربية، صدر عن معهد الدراس�ات العربي�ة، : مشار إليه في كتابه" محمد حافظ غانم" تعريف  2

 .76: ، ص1962سنة 
، اإلس��كندرية، مص��ر، 2003، س��نة 1ر الج��امعي، ط، حق��وق اإلنس��ان ب�ين ال��نظم القانوني��ة الوض��عية والش��ريعة اإلس�المية، دار الفك��)عب��د الحمي��د(ف�ودة  3

 .03:ص
 .27: ، المرجع السابق، ص)علي(، عليان أبو زيد )علي(محمد الدباس  4
 .11: ، المرجع السابق، ص )أحمد(بولمكاحل  5
 .11 –10: ، المرجع السابق، ص)أحمد(بولمكاحل  6
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ولقد كرمت الشريعة اإلس�المية اإلنس�ان عل�ى س�ائر المخلوق�ات، وأرس�ت مب�دأ المس�اواة  

بين البشر على أسس وطيدة وموضوعية، هي التقوى والعمل الصالح، فال فضل لعرب�ي علـ�ـى 

80Fأعجمي، وال أبيض على أسود إال بالتقوى والعمل الصالح

1. 

ثم��ة ش��ك ف��ي أن مقاص��د الش��ريعة اإلس��المية ه��ي تحقي��ق مص��الح الن��اس، كم��ا أن  ول��يس 

القانون ليس غاية لذاته ب�ل ه�و وس�يلة لتحقي�ق غاي�ة مح�ددة، والغاي�ة ه�ذه تع�رف ف�ي اص�طالح 

 .فقهاء المسلمين بمقاصد التشريع

رد وتنقسم مقاصد األحكام في الشريعة اإلسالمية، إلى مقاصد ضرورية ال تقوم حي�اة الف� 

ويض�م . إال بها، ومقاصد حاجية ال تتيسر الحياة إال بها، ومقاصد تحسينية ال تكمل الحياة إال بها

ال��دين، الع��رض، الم��ال، ال��نفس، : قس��م الض��روريات مقاص��د أحك��ام تتمث��ل ف��ي المحافظ��ة عل��ى

  وهذه الكليات الخمس التي جعلها هللا مناط كل عم�ل، أك�د التش�ريع اإلس�المي عل�ى أنه�ا. والعقل

المحور الذي تدور حوله حقوق اإلنسان، وبذلك يمتاز هذا التشريع في تقريره لحق�وق اإلنس�ان، 

على ما في القانون الوضعي بالربط بين حقوق اإلنسان واألخالق، فالمساس باألخالق في نظ�ر 

81Fالشريعة اإلسالمية مساس بحقوق المجتمع وبحق الكرامة اإلنسانية

2. 

حباه بذلك التكريم،  الذي –وجل عز –موضع التكريم من هللا  ويرى اإلسالم أن اإلنسان 

ومنحه إياه فضال منه تع�الى، ويتس�اوى ف�ي ه�ذا التك�ريم جمي�ع البش�ر بص�فتهم اإلنس�انية، مهم�ا 

82Fاختلفت ألوانهم ومواطنهم وأنسابهم كما يتساوى في ذلك الرجال والنساء

3. 

س��الم، ذات مفه��وم إنس��اني، حق��وق اإلنس��ان ف��ي اإل: " يق��ول محم��د فتح��ي ال��دريني إن 

واجتماعي واقتصادي وسياسي، بعضها من أعظم مقاصد التشريع ق�وة، وأعاله�ا مرتب�ة، كح�ق 

الحياة، وهي من مستوى الضروريات، وبعضها من المقاصد الحاجي�ة، كحري�ة ال�رأي والعم�ل، 

 .  83F4"رتهوهي أصل مقطوع به في الشرع، ومن النظام الشرعي الثابت ال يجوز إلغاؤه أو مصاد

 .  83F4"رتهمصاد

على مص�درها اإلله�ي، وبأنه�ا منح�ة م�ن هللا  –رحمه هللا  –ورّكز الشيخ محمد الغزالي  

تعالى تقررت في الشريعة تكريما لإلنس�ان، وبحس�ب مص�درها ه�ذا فه�ي ثابت�ة وعالمي�ة تخ�ص 

إن حقوق اإلنسان ف�ي اإلس�الم ليس�ت منح�ة م�ن مل�ك أو ح�اكم، أو ق�رار : " جميع الناس، فيقول
                                                 

 .64: ، اإلسكندرية، مصر، ص2004ط، سنة .والخصوصية، دار المطبوعات الجامعية، د، حقوق اإلنسان بين العالمية )إمام(حسانين عطا هللا  1
 .15 – 14 – 13 –12: ، المرجع السابق، ص)أحمد(بولمكاحل  2
 .46: ، مصر، ص2006ط، سنة .، العقوبات الدولية، وأثرها على حقوق اإلنسان، مهيب صبري مهيب للطباعة، د)هويدا(محمد عبد المنعم  3
 .142: ، بيروت، لبنان، ص2009، سنة 1، النظرية العامة لحقوق اإلنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، ط)جبار(طه  صابر 4
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سلطة محلية أو منظم�ة دولي�ة، وإنم�ا ه�ي حق�وق ملزم�ة بحك�م مص�درها اإلله�ي، ال صادر عن 

 .84F1"تقبل الحذف، وال النسخ، وال التعطيل، وال يسمح باالعتداء عليها، وال يجوز التنازل عنها 

 الفقرة الرابعة
 والقانون الدولي اإلنساني التمييز بين مصطلحي القانون الدولي لحقوق اإلنسان

حق��وق اإلنس��ان مبني��ة عل��ى مفه��وم أن ك��ل أم��ة عليه��ا الت��زام الحت��رام الحق��وق  إن حرك��ة  

اإلنسانية لمواطنيها، وأن األمم األخرى واألسرة الدولية له�ا الح�ق ومس�ؤولية االحتج�اج، إذا ل�م 

 .يتم االلتزام بذلك

الق��انون ال��دولي لحق��وق اإلنس��ان يتك��ون م��ن حج��م القواع��د الدولي��ة، واإلج��راءات الدولي��ة  

المؤسسات التي ُطورت من أجل تطبيق هذا المفهوم، وتطور احترام حقوق اإلنسان في ال�دول و

ويرك���ز الق���انون ال���دولي لحق���وق اإلنس���ان عل���ى القواع���د الدولي���ة . كاف���ة عل���ى أس���س دولي���ة

واإلجراءات، أما على مستوى المؤسسات الدولية، فهن�اك حساس�ية اتج�اه الق�وانين المحلي�ة ذات 

ة، وب��األخص الق��وانين الوطني��ة ذات العالق��ة بتطبي��ق االتفاقي��ات وااللتزام��ات العالق��ة بالممارس��

الدولي��ة األخ��رى، وممارس��ة العالق��ات الخارجي��ة، والحماي��ة المت��وفرة بواس��طة الق��انون ال��وطني 

85Fالموجه لحقوق اإلنسان

2. 

وتحدد اتفاقيات حقوق اإلنسان، الحقوق التي يجب عل�ى الحكوم�ات احترامه�ا، أو ال�دفاع  

86Fنها لصالح مواطنيهاع

3. 

ش�مل تولم يقتصر األمر عند مراعاة حقوق اإلنسان وقت الس�لم، ولك�ن امت�دت المواثي�ق ل 

حماية حقوق اإلنسان في وق�ت الح�رب والنزاع�ات المس�لحة، حت�ى نش�أ ف�رع جدي�د ف�ي الق�انون 

87Fالدولي

 .88F5"القانون الدولي اإلنساني " ، و يطلق عليه 4

 

                                                 
 .143: ، المرجع السابق، ص)جبار(صابر طه  1
 .216: ، بنغازي، ليبيا، ص2001ط، سنة، .، حقوق اإلنسان في العالم المعاصر، دار الرواد، د)أمحمد(مصباح عيسى  2
إل�ى أن حق�وق اإلنس�ان، ه�ي الحق�وق الت�ي يمتلكه�ا جمي�ع األف�راد بحك�م ك�ونهم بش�را، وه�و يمث�ل االعت�راف الق�انوني " فرنسواز بوش�يه س�ولنييه"تشير  3

العل�م  ، القاموس العملي للقانون اإلنس�اني، ترجم�ة محم�د مس�عود، دار)فرنسواز(بوشيه سولنييه : بالكرامة اإلنسانية، والمساواة بين كل األشخاص، أنظر
 .293: ، بيروت، لبنان، ص2006، سنة 1للماليين، ط

 .42: ، المرجع السابق، ص)إمام(حسانين عطا هللا  4
م�ؤتمر الخب�راء الحك�وميين للعم�ل عل�ى إنم�اء " كانت اللجنة الدولية للصليب األحمر هي التي استخدمت هذا المصطلح في الوثائق التي تقدمت بها إلى  5

، المرج�ع الس�ابق، )إم�ام(حس�انين عط�ا هللا : انظ�ر. 1971، الذي عقد في جني�ف س�نة "لي اإلنساني المطبق على النزاعات المسلحة وتطوير القانون الدو
 .42: ص



 لواقع العمليالفصل األول                                                                         حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري وا

20 
 

عب�ارة ع�ن مجموع�ة م�ن القواع�د القانوني�ة الدولي�ة الت�ي ته�تم والقانون ال�دولي اإلنس�اني  

بحماي���ة اإلنس���ان وق���ت الح���روب والنزاع���ات المس���لحة، والت���ي وردت ف���ي اتفاقي���ات جني���ف 

 .89F1"والبروتوكولين الملحقين بها 

وه��و يتمي��ز ع��ن ق��انون حق��وق اإلنس��ان م��ن حي��ث الظ��روف الت��ي يطب��ق فيه��ا، حي��ث أّن  

لقواعد اإلنسانية عامة التطبيق في كّل زمان ومك�ان، م�ع اس�تثناء قانون حقوق اإلنسان يتضمن ا

تطبيق بعض الحقوق زمن الحرب والط�وارئ، كم�ا نّص�ت عل�ى ذل�ك الم�ادة الرابع�ة م�ن العه�د 

90Fالدولي للحقوق المدنية والسياسية

2. 

أم��ا العام��ل المش��ترك ب��ين اتفاقي��ات الق��انون ال��دولي لحق��وق اإلنس��ان، والق��انون ال��دولي 

91Fني، فهو أنها ذات طابع إنسانياإلنسا

3. 

ورغم أن القانون ال�دولي اإلنس�اني ف�رع جدي�د ف�ي الق�انون ال�دولي، فإض�افة إل�ى الط�ابع  

حيث تتمتع حقوق اإلنسان بمكانة متميزة ف�ي . اإلنساني الذي يميزها، هناك تداخل بين القانونين

الحق�وق األساس�ية الغي�ر قابل�ة ه�ذا الت�داخل يالح�ظ، بوض�وح عل�ى مس�توى . النزاعات المسلحة

ألّي مساس، والمطبقة ف�ي ك�ل زم�ان ومك�ان، وه�ي تب�دو غي�ر كافي�ة ف�ي مواجه�ة مظه�ر جدي�د 

ه��ذه المعطي��ات الجدي��دة، ت��دعو لمزي��د م��ن . للنزاع��ات المس��لحة، حي��ث يج��د اإلره��اب مكان��ا ل��ه

لين ولألش�خاص التنسيق بين القانونين السالفي ال�ذكر، م�ن أج�ل حماي�ة أحس�ن للض�حايا، وللمق�ات

92Fالمتهمين باإلرهاب

4. 

 الفرع الثاني
 خصائص وأصناف حقوق اإلنسان

حماي���ة حق���وق اإلنس���ان ش���ملته جمي���ع ال���نظم القانوني���ة، س���ماوية كان���ت أو إن موض���وع  

وإذا كان هذا الموضوع وثيق الصلة من حي�ث نش�أته ب�القوانين . وضعية، داخلية كانت أو دولية

                                                 
 .16: ، األزاريطة، مصر، ص2008، سنة 1، حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، دار الجامعة الجديدة، ط)منتصر(سعيد حمودة  1
 .279: ، االسكندرية، مصر، ص2009، سنة 5، قانون حقوق اإلنسان، منشأة المعارف، ط)فعيالشا(محمد بشير  2

 .المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، في الملحق: انظر كذلك
ل��ى أن هن��اك ع��ددا كبي��را م��ن االتفاقي��ات ال��ذي ش��ارك ف��ي أعم�ال م��ؤتمر األم��م المتح��دة لق��انون المعاه��دات، ق��د أش�ار إ" همف��ري وال��دوك "ك�ان األس��تاذ  3

. وعل�ى ذل�ك، يك�ون م�ن الص�عب اس�تبعاد إمكاني�ة وق�وع انته�اك أساس�ي له�ا. اإلنسانية تحتوي على نصوص تتعلق باالنسحاب منها بمجرد إخطار بس�يط
 ). إنسانية( كما طرح مندوبو بريطانيا ولبنان سؤاال يتعلق بمعرفة ماهية المعاهدة التي يمكن أن ينطبق عليها وصف

اتفاقي�ات جني�ف : ، اقترح المندوب السويسري أن تكون االتفاقيات ذات الطابع اإلنس�اني ه�ي1960وخالل الدورة الثانية ألعمال المؤتمر عام  
، ق�انون )ع�زت(ال�دين س�عد : انظ�ر. وقد اعتمد هذا االقت�راح دون معارض�ة. واالتفاقيات األخرى المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان بصفة عامة 1949لعام 

مص�رية للق�انون المعاهدات واالتفاقيات الدولية لحماية حقوق اإلنس�ان، المجل�ة المص�رية للق�انون ال�دولي، المجل�د التاس�ع و الثالث�ون، تص�درها الجمعي�ة ال
  .280: ، مصر، ص1983الدولي، سنة 

4 Voir: Aivo (Gérard ), convergences entre droit international humanitaire et droit international des droits de 
l'homme: vers une assimilation des deux corps de règles, Revue trimestrielle des droits de l'homme (Rev.trim.dr.h) 
N°82, édition NEMESIS et BRUYLANT, 1er Avril 2010, BRUXELLES, BELGIQUE, P: 369. 
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ال�راهن م�ن أمه�ات المس�ائل الت�ي يوليه�ا الق�انون ال�دولي الع�ام  الداخلية، فإنه أصبح ف�ي تط�وره

اهتمام��ه الكبي��ر، ول��ذلك ف��إن موض��وع الحق��وق والحري��ات العام��ة بمفه��وم الق��انون ال��داخلي، أو 

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بمفهوم القانون الدولي العام تناولته ب�التنظيم الق�وانين الداخلي�ة 

93Fوالدولية على السواء

1. 

وعل��ى إث��ر ب��روز مفه��وم حق��وق اإلنس��ان عل��ى المس��توى ال��دولي، ف��إن ه��ذه الحق��وق ق��د  

، كم��ا س��نتطرق إل��ى تص��نيف )الفق��رة األول��ى(تمي��زت بمجموع��ة م��ن الخص��ائص س��نتناولها ف��ي 

 ).فقرة ثانية(حقوق اإلنسان 

 الفقرة األولى
 خصائص حقوق اإلنسان

 :ليتميزت حقوق اإلنسان بخصائص عديدة سنتناولها فيما ي 

 :عالمية حقوق اإلنسان -أوال
هي التي وسمت هذه الحقوق " أطياف الدولة"إن كونية حقوق اإلنسان، وتخلصها من 

بالموضوعية، فالصفة الموضوعية لحقوق اإلنسان، تنصرف إلى حقيقة إسنادها للفرد على 

أو للفسخ،  أساس اتصافه بالصفة اإلنسانية، وليس على أساس مركز قانوني معّين قابل لإلبطال

وهي فكرة تبدو واضحة في ديباجة كل من ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق 

94Fاإلنسان

2. 

ونالحظ أن حقوق اإلنسان، وحرياته الفردية والجماعية قد غدت شأنا عالميا، بعد أن 

ظلت في القرن الماضي شأنا وطنيا، محصورا إدراكه في فئة الثوريين، أو عند قلة من 

95Fلمفكرين المصلحينا

3. 

وفكرة العالمية في مجال حقوق اإلنسان هي األساس في اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان، والتي على أساسها انتقلت حقوق اإلنسان من مجرد شأن من الشؤون الداخلية لتصبح 

96Fجزءا من القانون الدولي

4. 

                                                 
، األزاريطة، اإلسكندرية، مصر، 2009ط، سنة .، الحقوق الجماعية في ضوء القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، د)رياض(العطا صالح أبو  1

 .50 –49: ص
 .34: ، عمان، األردن، ص2006، سنة 1، ط2، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ج)محمد(، خليل موسى )محمد(يوسف علوان  2
، نظرة تحليلية في حقوق اإلنسان من خالل المواثيق وإعالن المنظمات، فصل موجود في مؤلف جماعي، برهان غليون )طفىمص(الفياللي  3

 .14: ، بيروت، لبنان، ص2005، أفريل 1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-الرؤى العالمية واإلسالمية والعربية –وآخرون، حقوق اإلنسان 
 69-68: ان بين الخصوصية والعالمية، فصل موجود في مؤلف جماعي، برهان غليون وآخرون، المرجع السابق، ص، حقوق اإلنس)محمد(فائق  4
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ية ألنها تتوجه إلى كل وحقوق اإلنسان، حسب الفهم الغربي، بداية تتميز بخاصية العالم

وتتضمن هذا العنصر الحيوي، والذي هو . إنسان، مهما كان مكان تواجده، بدون تمييز

من أجل . العمومية، وهي عنصر جوهري في حقوق اإلنسان، والذي يشكل جزءا من طبيعتها

اإلعالن الدولي لحقوق "، عوض "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان " ذلك تم اختيار عبارة 

في الصيغة األولية، والتي لم تقبل للسبب السالف ذكره، من طرف المحرر الرئيسي " اإلنسان

 ". René cassinرينيه كاسان " لنص اإلعالن العالمي، القانوني الفرنسي البارز 

نحن بصدد حقوق عالمية، ألنها تتوجه نحو تجاوز عدم تكامل المجتمعات، والعالم 

 وق هي قـواعـد تتعلـق بالعمـومـية ، ـوهذه الحق.  بالعمومية بصفة عامة، إنها سياسة خاصة

97Fإلخ... ألنها تتوجه إلى كل البشر بدون تمييز بين الشعوب، األجناس، والدين، 

1 . 

إن حقوق اإلنسان هي انعكاس للتراث الديني واألخالقي، للشعوب بصفة عامة، وحقوق 

98Fدون اقتصار على مكان أو إقليم دون آخراإلنسان تالزم اإلنسان في إقليم دولته وخارجها، 

2  . 

وعالمية حقوق اإلنسان نابعة من أنها صادرة من جهة عالمية تضم كل دول العالم، 

لذلك فإن منظمة األمم المتحدة تعد بمثابة المنظمة العالمية التي تجمع دوال من مختلف القارات 

 .والحضارات

مختلف مصادر القانون الدولي  وتوصف حقوق اإلنسان بكونها عالمية، ومصدرها

العام، فعالميتها المؤكدة طبقا للنصوص المستمدة منها، على رأسها اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، باإلضافة إلى المعاهدات الدولية التالية 

 .، وهذا ما سنتطرق إليه الحقا99F3يلإلعالن، وكذا العرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون الدول

وتوصف هذه الحقوق، بأنها وإن كانت ذات طابع وطني أو داخلي أساسا، إال أنها ذات 

100Fجانب دولي عالمي أيضا

4. 

وتاريخ حقوق اإلنسان، وتجربة األمم المتحدة، وممارسات األمم المتحدة ومن قبلها 

ع الدول أعضاء األمم المتحدة، بمجرد عصبة األمم المتحدة، تؤكد عالمية الحقوق، كما أن جمي

                                                 
1 Voir : J.PARARAS (PETROS) , l’impossible  universalité des droits de l’homme, revue trimestrielle des droits de 
l’homme (Rev .trim-dr.h), N°85, édition NEMESIS et BRUYLANT , 1er Janvier 2011, BRUXELLES, BELGIQUE, 
P : 3- 4   

 .38 -37: ، المرجع السابق، ص)طاهر (، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  2
 .61: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .35: ، القاهرة، مصر، ص2003، سنة 1، حقوق اإلنسان، مكتبة الشروق الدولية، ط)أحمد(الرشيدي  4
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انضمامها إلى المنظمة الدولية، ألزمت نفسها بمبدأ عالمية الحقوق الواردة في ميثاق األمم 

 .المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

والعالمية تقدم مفاهيم شارك المجتمع الدولي في صياغتها، وتهدف إلى اتفاق بين 

المعاصرة المختلفة حول عدد من الحقوق والحريات، ويوفر لها  المنتمين إلى الحضارات

101Fعالميا، مزيدا من الضمانات وآليات الحماية

، ويحقق تعايشا وانسجاما بين الثقافات المختلفة، 1

بإيجاد أساس أخالقي وقانوني مشترك، يمكن أن يتسع معه وبسببه التعاون المتبادل بين أبناء 

102Fتلك الحضارات

2. 

لى حقوق اإلنسان، المطروحة حاليا، تقود الدول واألفراد إلى تسخير كل إن الدعوة إ

. الوسائل السلمية من أجل توسيع دائرة األنظمة التي تحترم حقوق اإلنسان عبر العالم

واالهتمام بنشر حقوق اإلنسان، يقود الدول، من خالل احترامها للقانون الدولي، لتدعيم التعاون 

 .ساعدة لهامع الحكومات وتقديم الم

والرأي العام يستطيع أن يضاعف من هذه الجهود بفعالية، خصوصا تحت تأثير 

103Fالمنظمات الغير حكومية، من أجل احترام حقوق اإلنسان

3. 

فعالمية حقوق اإلنسان تعني االلتزام في هذا المجال بالمفاهيم التي أقرها المجتمع 

104Fالدولي

4. 

105Fفحقوق اإلنسان لها صبغة دولية عالمية

لكون االلتزامات التي تحويها المواثيق ، 5

106Fالدولية، تقع على عاتق الدول في مواجهة بعضها البعض

6 . 

والعالمية ال تسعى للتقليل من سلطة الدولة كفلسفة عامة، فالعالمية تضع التزامات معينة 

 .على الدولة وهي تحتاج إلى سلطة الدولة لتنفيذ هذه االلتزامات

                                                 
، التي تم االنتهاء من مشروع قانونها من طرف 1998سنة " لمحكمة الجنائية الدوليةا"إن هذا البعد العالمي لحقوق اإلنسان يجد ضالته عند إنشاء  1

نين وأعراف والتي أعطيت صالحيات محاكمة أفعال اإلبادة الجماعية والعدوان، واختراقات قوا. 1994لجنة القانون الدولي الخاصة بتبنيه سنة 
 .60: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي : انظر. الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية

 . 69 -68: ، المرجع السابق، ص)محمد(فائق  2
3 Voir : WACHSMANN (PATRICK) , les droits de l’homme, édition DALLOZ, 3e édition, année 1999, PARIS, 
FRANCE, P : 45- 46. 

 .69 -68: ، المرجع السابق، ص)مدمح(فائق  4
" بفيينا، وعلى إثر معارضة بعض بلدان العالم الثالث  1993،  والذي انعقد في جوان مؤتمر الدولي لحقوق االنسان وببالغ األهمية، فإنه وخالل ال 5

جوان  25، فإن برنامج العمل والذي تم تبنيه في 1948، والمعّبر عنها حسب رأيهم من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة "للقيم الغربية 
جميع حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتفريق، "، و "ية للحقوق والحريات ال تقبل المنازعة خاصية العالم: " ، والذي أّكد بوضوح على أن1993

 ouvrage precedent, P: J .PARARAS (PETROS) . 11:      انظر". ومترابطة 
 .18:، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  6
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حقوق اإلنسان كل ال يتجزأ، بمعنى أن تكون الحقوق والعالمية تعني كذلك أن 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية والمدنية، وهي ال تقبل 

107Fالتراتب

1. 

 :ملك حقوق اإلنسانعدم ت -ثانيا
حقوق اإلنسان طبيعية لصيقة باإلنسان، توجد مع وجود اإلنسان، وليس للقانون دور في  

 .األمر سوى حماية هذه الحقوق

فالكل يدرك بالوجدان، بأن اإلنسان دائما في حاجة إلى التمتع بحقوق، في أي وقت وفي  

أي مكان، وهذا األمر ال يختص به اإلنسان الذي يعيش في كنف القانون، ألنه لو كانت هذه 

ان القانون فاقدا لها، الحقوق، حقوقا منحت لإلنسان من قبل القوانين، لكان الذي ال يخضع لسلط

108Fبل وال يعرف شيئا عنها، ثم أن هذا األمر مّما جبلت عليه الطبيعة اإلنسانية

2 . 

وحقوق اإلنسان األصيلة ال تنبع من سلطة تجود بها على الفرد، وإنما هي نابعة من  

قوى، فليس للمجتمع، أو للدولة، أو للسلطات الدينية، أو لقوة من ال. صميم كيان اإلنسان نفسه

109Fأن تدعي أنها صاحبة الحق أو الفضل بمنحها لألفراد

وما للمؤسسات التي تنشأ، والمؤتمرات . 3

110Fالتي تعقد سوى فضل إعالن تلك الحقوق

4 . 

وهذا ما يجعل القول بأن حقوق اإلنسان حقوقا مكتسبة، بمعنى أن الفرد يتمتع بهذه  

لك الحقوق فإنه ال يستطيع التمتع بها، يعّد الحقوق مادام القانون يخوله ذلك، وإذا سلبه القانون ت

مجانبا للحقيقة، فحقوق اإلنسان حقوق طبيعية وليست مكتسبة، وجدت مع اإلنسان، وليس 

111Fللقوانين دور فيها سوى حماية تلك الحقوق

5. 

فحقوق اإلنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث، فهي ببساطة ملك الناس ألنهم بشر،  

 .ة في كل فردفحقوق اإلنسان متأصل

وحقوق اإلنسان ال يمكن انتزاعها، فليس من حق أحد أن يحرم شخصا آخر من حقوقه  

112Fكإنسان، وبذلك فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف

6. 

                                                 
 .70 -69: ، المرجع السابق، ص)محمد(فائق  1
 .26: ، ونخبة من أساتذة القانون، المرجع السابق، ص)عصام( أنور سليم 2
 .11: ، بيروت، لبنان، ص1985، سنة 2، حقوق اإلنسان الشخصية والسياسية، منشورات عويدات، ط)جوزف(، مغيزل )عبد هللا(لحود  3
 10عيت الوثيقة التي أصدرتها هيئة األمم المتحدة في لحقوق اإلنسان، ود" إعالنا" 1789ولهذا دعيت الوثيقة التي أصدرتها الثورة الفرنسية في  4

 .11: ، المرجع السابق، ص)جوزف(، مغيزل )عبد هللا(لحود : انظر. للحقوق" إعالنا" 1948كانون األول 
 .26: ، ونخبة من أساتذة القانون، المرجع السابق، ص)عصام(أنور سليم  5
 .07: ، المرجع السابق، ص)دغبوش(نعمان  6
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ومن السمات العامة لهذه الحقوق أنها ال يمكن العدول عنها، وال انتزاعها من الفرد،  

إضافة حقوق جديدة تشتق من الحقوق كما أنها غير محددة على سبيل الحصر، ألنه يمكن 

113Fاألساسية

1. 

وتوصف حقوق اإلنسان بأصالتها، وبعدم إمكان التنازل عنها، وإن جاز للسلطة في  

114Fالمجتمع وضع ضوابط تنظيمية لها

2. 

 : الطابع اإللزامي -ثالثا
هذه الحقوق تولّد واجبات لألفراد والحكومات، هذه الواجبات مثلها مثل الحقوق  

بها موجودة بصفة مستقلة عن القبول، أو االعتراف، أو التطبيق، أي أنها موجودة  المرتبطة

فاألفراد والحكومات في أي مكان في العالم . سواء تم االعتراف بها أو قبولها أو تطبيقها أم ال

يقع عليهم االلتزام بعدم انتهاك حقوق األفراد اآلخرين، رغم أن حكومة الفرد نفسها قد تكون 

115Fالمسؤولية التخاذ التدابير اإليجابية لحماية حقوق األفراد وتعزيزهاعليها 

3.  

يظهر هذا الترتيب فيما . بصفة عامة، القواعد الدولية تتأثر كذلك بااللتزام الدولي للدول 

يتعلق بأولوية تطبيق قاعدة بالنسبة ألخرى، يمكن استبعاد قاعدة أثناء نزاع في وضعية 

لكن هناك استثناء هو مفهوم               . نهائيا من النظام القانونيواضحة، بدون حذفها 

"Jus Cogens "أو القانون اآلمر، والذي يؤدي إلى بطالن المعاهدات التي تخالفه ،. 

إنه بالتحديد، مجهود تقنين قانون المعاهدات والذي قاد إلى ظهور معاهدة فيينا، والذي  

ونظريا هذه القواعد اآلمرة ال تحدد آثارها ".  Jus Cogens" أدى إلى تحيين مفهوم 

بالجوانب االتفاقية ولكن تمتد إلى مجمل السلوكات الدولية وخاصة التصرفات االنفرادية من 

116Fجانب واحد

4. 

وقد . والقاعدة اآلمرة يضّمها القانون الدولي من أجل مصلحة الجماعة الدولية بأسرها 

مؤكدة لفكرة القواعد اآلمرة في القانون  1969ت عام جاءت معاهدة فيينا لقانون المعاهدا

117Fالدولي العام

5 . 

                                                 
 .03: ، المرجع السابق، ص)عبد الحميد(فودة  1
 .35: ، المرجع السابق، ص)أحمد(الرشيدي  2
 .25: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  3

4 Voir : COMBACAU (JEAN), et SUR (SERGE), droit international public, édition MONTCHRESTEIN, 3e 
édition, année 1997, PARIS, FRANCE, P :155 

المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام : " على ما يلي 1969من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات عام  53نصت المادة  5
تعتبر قاعدة  -وألغراض هذه االتفاقية -من قواعد القانون الدولي العامتعتبر المعاهدة باطلة بطالنا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة 
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وهكذا أصبحت فكرة القواعد اآلمرة في القانون الدولي مستقرة ومحددة إلى حد كبير،  

ونعتقـد أن معنـى المشـروعـية في القانـون الدولي العـام يتحدد بالتطابـق بين ما يصدر عن 

118Fاعد اآلمرة، وال يقتصر األمر على المعاهدات فحسبأشخاص هذا القانون وبين القو

1. 

وااللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية واجب قانوني تتحمله كل  

دولة اتجاه المجتمع الدولي، ويتضمن قيامها باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لكفالة احترام 

عها عن كل ما هو من شأنه تعطيل هذا وتطبيق حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وامتنا

119Fالهدف، ويكون للمجتمع الدولي سلطة إجبارها على ذلك

2. 

120Fيذهب الكثيرون إلى حد اعتبار أن حقوقا إنسانية معينة، تشّكل قواعد آمرة 

للقانون  3

الدولي يتعين احترامها، حتى ولو لم يوجد التزام تعاقدي باحترام هذه الحقوق، ومن ذلك في 

وعدم التفرقة العنصرية وحق تقرير المصير، ويستند هؤالء إلى أن ثمة قواعد معينة  المساواة

يتعين احترامها باعتبار أن المساس بها هو مساس بالصالح العام للمجتمع الدولي بما يهّدد كيان 

، في هذا الصدد بوجه خاص إلى حكم محكمة العدل 121F4"جروس"هذا المجتمع، ويشير األستاذ 

، الذي تضّمن اإلشارة Barcelona traction "122F5" في قضية  1970فبراير سنة  5الدولية في 

123Fإلى التزام الدول بالمبادئ والقواعد المتعلقة بالحقوق األساسية لإلنسان

6. 

وخبراء القانون الدولي واألوروبي في حقوق اإلنسان يرتكزون على معيار عدم  

طريق معيار عدم المساس، نستطيع المساس من أجل فصل حقوق اإلنسان األساسية ، عن 
                                                                                                                                                             

قواعد القانون آمرة من قواعد القانون الدولي العام والمعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة ال يجوز اإلخالل بها وال يمكن تغييرها إال بقاعدة من 
 :موجودة على الموقع االلكتروني . 1969يينا لقانون المعاهدات عام من معاهدة ف 53المادة ". الدولي العام لها ذات الصفة 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/viennaLawTreatyCONV.html. 
 ، مشروعية الحرب، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الخامس والثالثون، تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي،)محمد(مقبل البكري  1

 .79: ، مصر، ص1979سنة 
 .22 -21: ، المرجع السابق، ص)إبراهيم(أحمد خليفة  2
اصة، إذ تقع هذه يمكن القول بأن القواعد اآلمرة في القانون الدولي العام هي مجموعة القواعد القانونية التي ال يمكن لألفراد انتهاكها بمقتضى عقود خ 3

وفي . بواسطة جهة محايدة" غير األخالقية"بأن يصدر كل قرار يتعلق ببطالن المعاهدات " لونز باخت"طالب األستاذ  1937ففي عام . العقود باطلة
، لم تر لجنة القانون الدولي 1966وفي عام . أيضا نص مادة تحمل ذات المعنى" لونز باخت"، وبوصفه مقررا للجنة القانون الدولي اقترح 1953عام 

كل معاهدة تكون باطلة متى كانت في حالة تنازع مع قاعدة آمرة للقانون الدولي العام، ال "ت على التقرير بأن ضرورة في اتباع هذا السبيل، واقتصر
من المشروع النهائي للمواد المتعلقة بقانون  50، وهذا في المادة "يجوز انتهاكها أو تعديلها إال بمقتضى قاعدة جديدة لهذا القانون لها ذات الصفة 

" Ammoun"انظر الرأي المخالف للقاضي (يل أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يدخل في نطاق القواعد اآلمرة للقانون الدولي وقد ق. المعاهدات
وبما أن هذا الحق يعد أساس الحقوق جميعا، إذ يتوقف عليه التمتع بكافة حقوق اإلنسان، .  )1970لعام  CIJحكم " Barcelona traction"في قضية 

 .273 -271:، المرجع السابق، ص)عزت(سعد الدين : انظر. لق بحقوق اإلنسان يعد بمثابة قواعد آمرة ال ينبغي المساس بهالذا فكل ما يتع
، بشأن التحفظات على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة والذي تضمن النص على أن 1951في عام  CIJونشير أيضا إلى الرأي االستشاري لـ  4

، األمم )إبراهيم(بدوي : انظر. ها هذه االتفاقية هي مبادئ تعترف بها األمم المتمدينة كمبادئ ملزمة حتى في غياب التزامات تعاقديةالمبادئ التي تضمنت
، 1980، سنة المتحدة وانتهاكات حقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السادس والثالثون، تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي

 .146: مصر، ص
: من الحكم، وأعطت أمثلة عن ذلك 33وهذا في الفقرة  "Erga omnes"في هذه القضية طرحت المحكمة فكرة االلتزامات في مواجهة الكافة  5

 :انظر. من الحكم 34الفقرة االعتداء، اإلبادة البشرية، مبادئ أساسية متعلقة باإلنسان بما في ذلك حمايته من العبودية، والتفرقة العنصرية، وهذا في 
RUZIE (DAVID), Droit international public, éditions DALLOZ, 14e édition, année 1999, PARIS, FEANCE, P :203.  

جمعية المصرية ، األمم المتحدة وانتهاكات حقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السادس والثالثون، تصدرها ال)إبراهيم(بدوي  6
 .146: ، مصر، ص1980للقانون الدولي، سنة 
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إدراك الحقوق المضمونة، عن طريق االتفاقيات الدولية الرئيسية، والتي تفرض على الدول في 

 .كل الظروف، وبطريقة إلزامية

، وهذا في رأيها "مبادئ غير قابلة للخرق"محكمة العدل الدولية تكّيف هذه الحقوق بـ  

ومحكمة . لق بمنع التهديد أو استعمال األسلحة النوويةالمتع 1996جويلية  08: االستشاري لـ

تفرض على كل الدول سواء التي صادقت، أو لم ... هذه القواعد األساسية : "الهاي توضح بأن

تصادق على االتفاقات المعّبرة عن هذه القواعد، ألن هذه األخيرة تشكل مبادئ للقانون الدولي 

 .124F1"العرفي غير قابلة للخرق

اإلطار يرسي القانون الدولي لحقوق اإلنسان التزامات قانونية واضحة في في هذا  

، "Jus cogens"فحقوق اإلنسان ينطبق عليها مبدأ . مجاالت حماية الكائن البشري وحرياته

 .وهذا يجعل منها قواعد آمرة ال يمكن خرقها تحت أّي مبرر

مستوى، وهذا لكون  كما ال يمكن خرق حقوق اإلنسان، حيث ال يسمح بذلك على أيّ  

القانون الدولي لحقوق اإلنسان يمثل نظام قانون موضوعي، ال يعترف بقاعدة المعاملة بالمثل 

المتداولة في القانون الدولي التقليدي، ومن ثم فال تستطيع دولة ما أن تربط احترامها للحقوق 

 .التي يكفلها لألفراد والشعوب باحترام الدول األخرى لهذه الحقوق

، ليست بضاعة تخضع لقاعدة القبول "جان دوبوي"ن الحقوق المقررة فيه، كما بّين إ 

واإليجاب، وال لقاعدة تبادل نقل الملكية، إنها نظام قانوني موضوعي، إنها شرعة تخص 

الجميع ولذلك تم استبعاد قاعدة المعاملة بالمثل، وهو ما يؤدي إلى استخالص حقيقة مفادها 

125Fخصية التبادلية من هذا القانونغياب االلتزامات الش

2. 

 :فرض قيود على ممارسات الدول واألفراد -رابعا
ال يمكن بأي حال االنتقاص من حقوق اإلنسان، وليس هناك من أحد يملك الحق في  

حرمان شخص آخر منها مهما كانت األسباب، وحتى لو كانت القوانين في بلد ما ال تعترف 

126Fقيمتهابذلك، فإن ذلك ال يفقدها 

3. 

                                                 
1 Voir : BLACHER (PHILIPPE), Droits fondamentaux (classification), ouvrage collectif, dictionnaire des droits 
fondamentaux, sous la direction de : dominique chagnollaud, guillaume drago, éditions DALLOZ, S .N.E, année 
2010, PARIS, FRANCE, P : 283. 

 .32: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  2
 .29: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  3
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وحقوق اإلنسان مميزة بضمانات دستورية، أوما يناسبها من قوانين متعلقة بالمؤسسات  

إنها . السياسية، إنها تشّكل قسم خاص، يتميز بالتطبيق العالمي، بعيدا عن كل نية لمخالفتها

تشّكل نظام قانون موضوعي وتحّدد قيود على المؤسسات الداخلية والتي تمارس سلطتها بهذا 

127Fلقانون على الشعوبا

1. 

ونجد أن القانون الدولي يلزم الدول باحترام هذه الحقوق، وبحمايتها وإقامتها عن طريق  

عدم المساس، أو عرقلة تطبيقها وحماية األشخاص ضد أي اعتداء على حقوقهم، وضرورة 

أخرى اتخاذ التدابير اإليجابية من أجل تسهيل مباشرة الحقوق األساسية لإلنسان، ومن جهة 

 .تلزم هذه النصوص احترام اإلنسان لحقوق الغير

فاإلنسان في مقابل تمّتعه بالحقوق يلتزم بواجبات اتجاه الغير، وذلك حسب الظروف  

 .والشروط، كون هذه الواجبات متغيرة ونسبية

وتتأكد هذه الواجبات على المستوى الدولي من خالل القانون الدولي الجنائي الذي  

اإلنسان على أنه يتحّمل واجبات يعاقب عند اإلخالل بها، وهي في نفس  أصبح ينظر إلى

128Fالوقت بمثابة ضمانات وحماية لعدم المساس، أو االعتداء على حقوق اإلنسان

2. 

 :التقيد بمبدأ المساواة -خامسا
إن حقوق اإلنسان تنطوي على التزامات عامة لكونها تعّبر عن حقوق يتمتع بها كل  

129Fعن اللون، العرق، الدين، الجنس، الرأي السياسي، أو األصل االجتماعي البشر بغض النظر

3. 

130Fفحقوق اإلنسان واحدة لجميع البشر 

وقد ولدنا جميعا أحرارا متساوين في الكرامة   ،4

131Fوالحقوق

5. 

 

                                                 
1 Voir : RAWLS (JOHN), le droit des gens, ouvrage collectif,  JAZI (DALI) et autres, les droits de l’homme par les 
textes, centre de publication universitaire, S.N.E, année 2004, TUNIS, TUNISIE, P :137. 

 .69: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  2
 .29: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  3
والرجل األبيض من أصول . رافيامن الناحية اإلثنية حسب الغرب، فالرجل األبيض هو المتمتع الحقيقي بحقوق اإلنسان، وهذه رؤية دقيقة إثنيا وجغ 4

، والرجل األبيض األوروبي الغير مسيحي هو أيضا مقصي من هذا )العرب واإليرانيين: على سبيل المثال(غير أوروبية مقصى من هذا المفهوم اإلثني 
العميق، المتمثل في عدم االنتماء للثقافة  المفهوم اإلثني، األتراك مثال، وهو ما جعلهم مبعدون من اإلتحاد األوروبي لحّد اآلن، ألجل هذا السبب

البوسنيين كذلك، غير معنيين بهذا المفهوم، حيث  ،المسيحية، لكن االتحاد األوروبي يختفي وراء مبرر انتهاك األتراك في الماضي، لحقوق اإلنسان
 .تركوا لإلبادة مدة سنوات، قبل التدخل من أجل توقيف إفنائهم

Voir : BENACHENHOU (ABDELHAK), la tyrannie des droits de l’homme, éditions publisud, S.N.E, année 2000, 
PARIS, FRANCE, P : 49-50   

 . 28 -27: ، المرجع السابق، ص)علي(، عليان أبو زيد )علي(محمد الدباس  5
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حيث إن هذه الحقوق موّجهة أساسا إلى صفة اإلنسان وشخصه، أو إلى فئة معينة من  

132Fمضمونة لمجرد كون المخاطب بها رجال أو امرأةفئات البشر، فهذه الحقوق 

، سواء في ظل 1

133Fنظام قانوني معين، أو في إطار جماعة أو أقلية أو شعب

2. 

 :هدفها كرامة اإلنسان واإلنسانية -سادسا
إن الكائن اإلنساني الفردي، قويا كان أم ضعيفا، وطنيا كان أم أجنبيا، رجال كان أم  

نسبية، بل مطلقة، يجب على كل شخص احترامها سواء في امرأة، إنما يمثل قيمة ليست 

شخصه أو في غيره، فال يجوز له أن يتصرف في وجوده إال وفقا للمصير الطبيعي والروحي 

لهذا الوجود، وال يجوز من باب أولى ألي فرد آخر وال للجماعة ذاتها أن تطالب بحق 

اعتبار للغاية الذاتية من هذا  التصرف في الوجود اإلنساني كما لو كان مجرد آلة ، دون

134Fالوجود

3. 

135Fلذا ال يكون اإلنسان مكرما، إال بوجود حقوقه 

، ألن اإلنسان المجرد من الحقوق هو 4

كائن مسلوب اإلنسانية ، مما يجعله هو واألشياء المادية سواء ، وفي ذلك إهانة لكرامة 

136Fاإلنسان

5. 

الضرورية، التي تتيح  إن موضوع حقوق اإلنسان يختص بتحديد الحقوق والرخص 

137Fازدهار شخصية كل فرد في المجتمع استنادا إلى كرامته اإلنسانية

6. 

إن حقوق اإلنسان ترتبط بمجموعة من القيم والمثل العليا المتواجدة بين مختلف  

المجتمعات ، والسائدة لدى األمم والشعوب بوصفها قيما مشتركة تجمع كل البشر وسائر 

ن، فاإلنسانية في حّد ذاتها قيمة أخالقية عليا تربط بين كل فئات الشعوب في صورة اإلنسا

138Fالبشر وكون اإلنسان إنسانا يرجع إلى قيمة اإلنسانية

7. 

إن االحترام الحقيقي لحقوق اإلنسان في العالم هو الركيزة األساسية التي تقوم عليها  

اإلنسانية، كما أنه ضرورة  العدالة االجتماعية، والرخاء االقتصادي والتنمية الحقيقية للقيم
                                                 

لى تعزيز احترام وحماية الحقوق والحريات اإلنسانية من منطلق وحدة الخلق اإلنساني وضع استراتيجية عالمية أو قومية أو وطنية موحدة، للعمل ع 1
، الحقوق المعنوية لإلنسان بين النظرية والتطبيق، دار الفكر العربي، )مصطفى(محمود عفيفي : أنظر. المتساوي، وعدم التفرقة أو التمييز بين البشر

 .243: القاهرة، مصر، صت ، .دط ، .، د1ط
 .70: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(يمر عم 2
 .18 -17: ، المرجع السابق، ص)جبار(صابر طه  3
ويوجد األساس الذي تقوم عليه، مثل احترام حياة . تمتد جذور تنمية حقوق اإلنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم 4

فحقوق اإلنسان تهتم باإلنسان باعتباره محل الحماية ابتداء وصيانته بشكل يكفل له الكرامة اآلدمية . اإلنسان وكرامته، في أغلب الديانات والفلسفات
 .37 -36: ، المرجع السابق، ص)طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي : انظر. انتهاء

 .18: ، المرجع السابق، ص)جبار(صابر طه  5
 .15: ، المرجع السابق، ص)إبراهيم(أحمد خليفة  6
 .27: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  7
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فالكرامة اإلنسانية تستلزم . لتوطيد العالقات الودية ودعم التعاون بين الحكومات وإرساء السالم

احترام حرية الفرد في التصرف، وفي ممارسة أي نشاط يعود عليه بالنفع في مجال التنمية 

139Fالثقافية واالجتماعية واالقتصادية دون أّي عوائق أو قيود

1. 

هدف حقوق اإلنسان هو حماية اإلنسان، وحماية كرامته اإلنسانية، وكذا حماية ف 

 .وهي اإلطار األنسب لحماية اإلنسانية. الشعوب ، وترقية اإلنسانية

 :خدمة الصالح العام -سابعا
ال ينظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان إلى اإلنسان في فرديته، بل ينظر إليه في  

 .يتجاوز الفرد ليمتد إلى بسط الحماية على كل التجمعات البشرية جماعته البشرية، كما

كما يعمل في مجال العالقات الدولية، على تحقيق مصلحة إنسانية لكل دولة، وهذا يعني  

بداهة أن لكل دولة مصلحة مشروعة لحماية حقوق اإلنسان لكل فرد، أيا كانت جنسيته أو محّل 

 .إقامته

رات، التي بدأت منذ الدعوة إلى مؤتمر هلسينكي لألمن ويشهد على ذلك كل التطو 

م الخاصة 1983، حتى انتهاء دورة مدريد لعام 1975والتعاون األوروبي، الذي انعقد عام 

بمتابعة مقررات هذا المؤتمر، فالدول التزمت هناك بحقوق اإلنسان وكفالة حمايتها، تعبيرا عن 

140Fتبادل المصالح المشتركة فيما بينها

2. 

 الفقرة الثانية
 تصنيف حقوق اإلنسان

ثالث أصناف من : يرتكز على تمييز الحقوق حسب ترتيبها التاريخي إن التصنيف 

 :الحقوق تتعلق بثالثة أجيال طبقا للمعايير القانونية

الحقوق المدنية والسياسية والمسماة حقوق الجيل األول، الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

141Fحقوق الجيل الثاني والثقافية والمسماة

142F، وحقوق التضامن والمسماة حقوق الجيل الثالث3

4. 

 
 

                                                 
 .13: ، المرجع السابق، ص)إمام(حسانين عطا هللا  1
 .31: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  2
بالحقوق وبالتالي وفّق بين االتجاه التحرري الذي يهتم . إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان احتوى على كافة أنواع الحقوق والحريات األساسية 3

، تأمالت دولية في )مصطفى(سالمة حسين : انظر. السياسية والمدنية، و االتجاه االشتراكي الذي يسعى إلى تقرير الحقوق االقتصادية واالجتماعية
 .199: ، مصر، ص1984، تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، سنة 40حقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 

4 Voir : BLACHER (PHILIPPE), OP-CIT, P :280. 
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 ):الجيل األول(الحقوق المدنية والسياسية  -أوال
ارتبطت نشأة الجيل األول لحقوق اإلنسان، جيل الحقوق المدنية والسياسية، بالتطورات  

ففي طيات . التنويريةالفكرية التي ولّدته، حيث أن هذا الجيل كان نتاجا للفلسفة الفكرية 

مضامين القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية، وفي صلب فكرة العقد االجتماعي نشأت 

 .المرتكزات األساسية لهذا الجيل

وثيقة (ولقد انطلق هذا الجيل منذ البداية من الداخل، أي من الوثائق الوطنية الداخلية  

اإلعالن الفرنسي  - 1776ألمريكي عام إعالن االستقالل ا - 1689الحقوق في بريطانيا عام 

، حيث أن هذه الوثائق كانت أساسا للقانون العام ) 1789لحقوق اإلنسان والمواطن عام 

 .الداخلي، ثم تضمنتها دساتير هذه الدول

وتعتبر حقوق هذا الجيل حقوقا للفرد ضد السلطة، حيث أن تمتع األفراد بهذه الشريحة  

143Fمواجهة سلطات الدولةمن الحقوق يكون غالبا في 

1. 

حق (وهي تسمح للفرد بفعل شيء . وهذه الحقوق مستمدة أساسا من الفكر اللبرالي

، أو تملك ...)االنتخاب، الحرية الفردية، حرية التعبير، حق إنشاء الجمعيات، مبدأ المساواة 

144Fاسيةعدد هام من المفكرين يعتبرون أن هذه الحقوق تستحق أن تكون أس). حق التملك(شيء 

2. 

وتتعهد كل دولة من الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وتأمينها لجميع األفراد الموجودين في إقليمها 

145Fوالداخلين في واليتها

3. 

ة ويتضمن الجيل األول من الحقوق، طبقا لهذا العهد مجموعة من الحقوق المدني

، عدم تعذيب أي إنسان أو معاملته بقسوة أو بما ينافي )06المادة (حق الحياة : والسياسية منها

، الحق )08المادة (، منع استرقاق واستعباد أي إنسان )07المادة (اإلنسانية أو يهين الكرامة 

قيدة ، حرية الفكر والع)14المادة (، المساواة أمام القضاء )09المادة (في الحرية واألمن 

، )22المادة (، حرية الجمعيات واالنتماء إليها )19المادة (، حرية الرأي و التعبير )18المادة (

، اإلسهام في إدارة الشؤون العامة وتولي الوظائف العامة وحق )23المادة (حق الزواج 

                                                 
 .53 -52: ، المرجع السابق، ص)رياض(صالح أبو العطا  1

2 Voir : BLACHER (PHILIPPE), OP-CIT, P :280 
 ". A/RES/2200(XXI)" ، 1966ديسمبر  16من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر في  01فقرة  02المادة  3
 .، أنظر كذلك الملحق  http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp :الموقع االلكتروني نظرأ  
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ادة الم(، وحق المساواة أمام القانون )25المادة (االشتراك في االنتخابات اقتراعا وترشيحا 

26(146F1 . 

 ):الجيل الثاني(الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ثانيا
نشأ الجيل الثاني لحقوق اإلنسان، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما نشأ  

فحينما بدأت الماركسية . الجيل األول في طيات الفكر الفلسفي، خاصة الفكر االشتراكي

كية تشق طريقها نحو الظهور، وفي هذا المناخ اتجه الفكر القانوني إلى واإليديولوجية االشترا

 .البحث عن أسس فلسفية جديدة تضع قواعد لحقوق اإلنسان تتفق مع النظرية االشتراكية

وتقوم فلسفة هذه الحقوق على أساس أنه ليست الدولة أو السلطة هي مصدر التهديد  

147Fتأتي من مصاعب الحياة الوحيد للفرد، وإنما توجد تهديدات أخرى

2. 

لذا يفترض تدخل الدولة، فهي حقوق نودي بها تبعا لمطالب اإليديولوجية االشتراكية  

وألن هذه الحقوق غريبة عن المفهوم الكالسيكي ...). التعليم، العمل، الصحة : الحق في(

معيار أقل للحقوق، وكذلك لصعوبة تجسيدها في الواقع العملي، فقد اعتبرت هذه الحقوق ذات 

148Fمن حقوق الجيل األول، وصوال إلى التساؤل حول اعتبارها حقيقة حقوقا أساسية

3 . 

إذ يرى البعض أن حقوق الجيل األول ملزمة، وال يجوز التصرف فيها، أما حقوق  

الجيل الثاني فهي ترتبط باإلمكانيات والقدرات، والموارد المتاحة ألمة من األمم، وللمجتمع 

 .149F4مالدولي بشكل عا

ومنذ أمد طويل هّمشت حقوق الجيل الثاني بالمقارنة مع الحقوق المدنية والسياسية،  

وتكتسب الحقوق االقتصادية واالجتماعية . وهذا بسبب الصعوبات التي تحيط بمداها القانوني

وهذا التطور لم . والثقافية، بصفة متزايدة مكانة هامة في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان

ممكنا، بدون ترقيتها من طرف الدول، ودون توافق عالمي في األمم المتحدة حول خاصية  يكن

150Fترابط وعدم تجزئة جميع حقوق اإلنسان

5. 

وتتعهد كل دولة من الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  

واالجتماعية والثقافية، باتخاذ التدابير الالزمة، انفرادا وعن طريق المساعدة والتعاون 
                                                 

 .نظر الملحق أالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  1
 .55 -54: ، المرجع السابق، ص) رياض ( صالح أبو العطا  2

3 Voir: BLACHER (PHILIPPE), OP-CIT, P : 280. 
 .269: ، قضايا دولية معاصرة، المرجع السابق، ص)خليل(حسين  4

5 Voir : KERDOUN (AZZOUZ), la place des droits économiques, sociaux et culturels dans le droit international des 
droits de l’homme, revue trimestrielle des droits de l’homme  (Rev.trim.dr.h) N° 87, édition NEMESIS et 
BRUYLANT, année 2011, BRUXELLES, BELGIQUE , P : 499. 
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الدوليين، وال سيما على الصعيد االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة، 

تأمين التحقيق التام والتقني للحقوق المعترف بها في هذا العهد، وذلك  للعمل تدريجيا على

151Fبجميع الوسائل الممكنة، بما فيها خاصة اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة

1. 

وتتعهد الدول األطراف في هذا العهد بتأمين حق الرجل والمرأة المتساوي، في التمتع  

152Fوالثقافية المقررة في هذا العهدبجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

2. 

ويتضمن الجيل الثاني من الحقوق، طبقا لهذا العهد مجموعة من الحقوق االقتصادية  

، الحق )08المادة (، الحق في العمل النقابي )06المادة (حق العمل : واالجتماعية والثقافية منها

، الحق في مستوى )10مادة ال(، حماية ومساعدة األسرة )09المادة (في الضمان االجتماعي 

المادة (، الحق في التربية والتعليم )12المادة (، الحق في الصحة )11المادة (معيشي كاف 

 . 153F3)15المادة (، اإلسهام في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته )13

 ):ثلالجيل الثا(الحقوق الجماعية أو حقوق التضامن  -ثالثا
تطور العلمي الهائل الذي شهده العالم في القرن العشرين أثره البالغ على الحرب كان لل 

العالمية الثانية، ولذلك تضّمن ميثاق األمم المتحدة، والتي أنشئت عقب هذه الحرب، سياسة 

وكان النص في هذا الميثاق على بعض الحقوق الجماعية، كانعكاس للتطور . األمن الجماعي

والسياسي، وما يستلزمه هذا التطور من تضامن بين مكونات النظام  العلمي واالقتصادي

الدولي، إما لتحقيق طموحات وأهداف الشعوب في هذه المرحلة كالحق في تقرير المصير، 

 .إلخ... وإما لتحقيق غايات محددة كالتنمية، 

عالم ولذلك فإن حقوق الجيل الثالث تعتبر نتاج موجة إنهاء االستعمار، وبروز دول ال 

154Fالثالث في منتصف القرن العشرين

4 . 

فحقوق الجيل الثالث، والتي تتعلق بمختلف حقوق التضامن والتي برزت من مطالب  

155Fدول العالم الثالث، لكن تبقى هذه الحقوق بعيدة عن اعتبارها حقوقا أساسية

5. 

                                                 
 ".A/RES/2200(XXI)"، 1966ديسمبر  16من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الصادر في 01فقرة  02المادة  1

 .، أنظر كذلك الملحق http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp    :أنظر الموقع االلكتروني
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أنظر الملحق  03المادة  2
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أنظر الملحق  3
 .57-56: ، المرجع السابق، ص)رياض(ا صالح أبو العط 4

5 Voir : BLACHER (PHILIPPE), OP-CIT, P : 280. 
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أن من ولقد ورد في ميثاق األمم المتحدة اإلشارة إلى بعض حقوق الجيل الثالث، فجاء  

مقاصد األمم المتحدة حفظ السلم واألمن الدولي، واتخاذ التدابير المشتركة لمنع األسباب التي 

156Fتهدد السلم وإزالتها، ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم

1. 

وجاء أيضا، أنه من مقاصد األمم المتحدة إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس  

مبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير احترام ال

157Fمصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

2. 

حق الشعوب في تقرير مصيرها، حق الشعوب في : ومن أمثلة الحقوق الجماعية 

تنمية، الحق في بيئة نظيفة وخالية من السيطرة على مواردها الطبيعية واستغاللها، الحق في ال

التلوث، الحق في السلم واألمن الدوليين، حق المشاركة في االستفادة من التراث المشترك 

لإلنسانية، الحق في الحصول على المساعدات اإلنسانية، الحق في نظام دولي ديمقراطي 

158Fعادل

3. 

 المطلب الثاني
 مصادر وتطور حقوق اإلنسان

الوضع المتميز لحقوق اإلنسان، سنتناول في البداية التطور التاريخي من أجل فهم  

 ).الفرع الثاني(، ثم نتطرق إلى مصادر حقوق اإلنسان )الفرع األول(لحقوق اإلنسان 

 الفرع األول
 التطور التاريخي لحقوق اإلنسان

ازداد وسعيا وراء قوته . أحّس اإلنسان منذ نشأته بوجوده متميزا عن الكون والطبيعة 

وكلما اشتد نضاله ازداد ثقة بنفسه، . إحساسه وضوحا، فشعر بآماله وآالمه، بنجاحه وفشله

159Fوأدرك ما له من حقوق، وما عليه من واجبات

4. 

وتضافرت جهود األمم المتحدة إليجاد مرجعية فكرية وثقافية لحقوق اإلنسان، الرتباط  

ّيزا كبيرا عبر التاريخ لدى مختلف حقوق اإلنسان بتراثها، وشغلت قضية حقوق اإلنسان ح

 .النظريات الفلسفية، وتعاليم األديان

                                                 
 .من ميثاق األمم المتحدة 01انظر المادة األولى فقره  1
 .من ميثاق األمم المتحدة 02انظر المادة األولى فقرة  2
 .57: ، المرجع السابق، ص)رياض(صالح أبو العطا  3
، دمشق، سوريا، 1992، سنة 1، حقوق اإلنسان في اإلسالم، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، ط)عدنان(طيب ، الخ)إبراهيم(مدكور  4

 .13:ص



 لواقع العمليالفصل األول                                                                         حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري وا

35 
 

. وبالتالي فقد تنوعت أشكال االهتمام والمنجزات، من مكان آلخر ومن زمن إلى آخر 

ومهما حاولنا التوغل في أعماق الزمن الماضي، فإننا نجد أن كل واحد ُيرجع وجود حقوق 

ه الخاص، لكن الحقيقة التي الشك فيها هي أن تاريخ اإلنسان إلى أصول بعيدة في مجتمع

 .حقوق اإلنسان ليس ملكا ألي حضارة

ومن هنا يتضح أن كل الحضارات، وعبر العصور التاريخية المختلفة لإلنسانية،  

160Fأسهمت كل منها في إثراء ما أصبح اليوم ُيعرف بحقوق اإلنسان

1. 

قانون الدولي ضمن اتجاهاته الجديدة، ومن أجل تأصيل مكانة حقوق اإلنسان في إطار ال 

 .البد من رصد التطور التاريخي لهذا المجال

وللوقوف عند المراحل التي مّر بها تطور االهتمام بمسألة حماية حقوق اإلنسان، بما  

يؤكد في نهاية المطاف انتقال مسألة حقوق اإلنسان من مجرد مسألة داخلية إلى مسألة دولية 

التطرق إلى مرحلة العصور القديمة مرورا بمرحلة العصور الوسطى،   عالمية، وجب علينا

بما في ذلك ما عملت على تقديمه الشريعة اإلسالمية، وما نتج عما أبدته أوربا من اهتمام 

161Fبالمسألة، وانتهاء بمرحلة العصر الحديث، والتاريخ المعاصر

2. 

 الفقرة األولى
 مرحلة العصور القديمة

162Fبادئ األولى لحقوق اإلنسانإن البعض ينسب الم 

، إلى الشرائع التي وضعها 3

163Fالسومريون والبابليون، ومنها شريعة حمورابي

164F، التي سبقت كورشي بنحو إثني عشر قرنا4

5. 

وفي مرحلة العصور القديمة كان المتجمع يقوم على مبدأ الحق للقوة، فالقوي يتمتع  

في غالب األحيان، فلم تكن الحرية  بجميع الحقوق، والضعيف حقوقه مستباحة، بل ومفقودة

                                                 
، دور الجزائر في إعداد وتنفيذ القانون الدولي االتفاقي لحقوق اإلنسان، رسالة دكتوراه دولة، فرع القانون الدولي العام، جامعة )عمار(رزيق  1

 .05-04: ، ص1998-1997الجامعية قسنطينة، السنة 
 .44: ، المرجع السابق، ص)أحمد(بولمكاحل  2
ويعود هذا القانون إلى . ، وقيل عن هذا القانون أن العدالة كانت توزع في ظله بالقسطاس"تحوت"، قانونا عاما نسبة إلى اإلله "مينا"أعلن الملك  3

 . ظهرت فكرة المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة" تحتمس األول"وفي عهد . قبل الميالد 4000
 18: ع السابق، ص، المرج)أماني(غازي جرار : انظر

ق إلى في بابل، في القرن العشرين قبل الميالد، ظهر قانون حمورابي، أقدم شريعة مدونة ومعروفة، وهو عبارة عن تدوين للعادات الشائعة، ويتطر 4
 .281: ، بيروت، لبنان، ص2007، سنة 1، قضايا معاصرة، دار المنهل اللبناني، ط)خليل(حسين : انظر. مسائل العقوبات

، المرجع )عمر(انظر سعد هللا ... ". سّن شريعته ليجعل العدل يسود على األرض بحيث ال يجرؤ القوي على ظلم الضعيف: "قول حمورابي أنهي
 .41-40: السابق، ص

 .40: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  5
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الشخصية وال غيرها من الحريات معروفة وال ثابتة، بل كان نظام الرق معروفا كشيء 

165Fمألوف، والنظام الطبقي هو األساس لبناء المجتمع

1. 

وتشهد مآثر الحضارة اليونانية، على تكريس قواعد حقوق اإلنسان في الحياة، وفي  

ة أمام السلطة، ودونت عدة قوانين منها قانون دراكون وقوانين حرية التعبير وفي المساوا

صولون وغير ذلك من الحقوق الطبيعية التي اعتبرها الفكر اإلغريقي اللبنة األساسية في بناء 

166Fالمجتمع السياسي والدولة الفاضلة

2. 

لكن ال ننسى أن الحضارة اإلغريقية كانت في أعظم أيامها ازدهارا بالنسبة لحقوق  

نسان، ظلت حتى النهاية تقر االسترقاق، والتفريق بين المواطنين األصليين واألجانب، اإل

167Fوبينهم وبين فئة العبيد المجردة من أّي حقوق

3 . 

أما في العهد الروماني، فتعتبر األلواح اإلثني عشر من أقدم آثار الحق الروماني، وقد  

168Fالروماني على أساس الملكية ونظام الرقعكست هذه القوانين التمايز الطبقي في المجتمع 

4. 

وقد حدثت محاوالت لتقريب المسافة بين األشراف وعامة الشعب، للوصول إلى نوع  

لكن هذه المحاوالت انتهت إلى نتيجة سياسية محزنة، ذلك أن . من المساواة أمام القانون

ضد األشراف،  الجمهورية أخلت مكانها للنظام اإلمبراطوري، وأخذ القياصرة يكافحون

169Fوسرعان ما ألغوا الحريات الديمقراطية

5. 

أما في األديان السماوية، فإن اليهودية قد ميزت في الحقوق بين اليهودي والغريب،  

وتقوم اليهودية على التمييز العنصري وتجاهل الجانب اإلنساني في اإلنسان، وجاء في 

بهم وجب عليهم قتلهم حتى ال يستبقوا  شريعتهم أّن عليهم قتال الشعوب المجاورة، فإن ظفروا

منهم أحدا، أما الشعوب غير المجاورة فيجب استعبادهم صلحا، أو قتلهم إن انتصروا عليهم 

 .حربا

170Fونشير إلى أّن فترة العصور القديمة، هي الفترة التي سبقت القرن الخامس الميالدي 

6. 

 
 

                                                 
 .281-280: ت، لبنان، ص، بيرو2007، سنة 1، قضايا دولية معاصرة، دار المنهل اللبناني، ط)خليل(حسين  1
 .41-40: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  2
 .25: ، المرجع السابق، ص)رضوان(زيادة  3
 .41-40: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  4
، تصدرها 2عشر، الجزء ، موقف الحضارة اإلسالمية من حقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الثاني )محمد(خلف هللا أحمد  5

 .02: ، مصر، ص1956الجمعية المصرية للقانون الدولي، سنة 
 .40: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  6
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 الفقرة الثانية
 مرحلة العصور الوسطى

صور الوسطى على الفترة الممتدة بين القرن الخامس والسادس عشر تطلق عبارة الع 

اإلسالم الذي ظهر الميالدي، وتأثر تطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان بعاملي المسيحية، و

171Fالميالدي في القرن السابع

1. 

 : بالنسبة لعامل المسيحية -أوال
تبر ساسة أوربا باقي البشر خضعت أوربا في هذا العصر للديانة المسيحية الجديدة، واع 

خارج نطاق الجماعة المسيحية، ولم يراعوا تطبيق قواعد حقوق اإلنسان إالّ على إخوتهم في 

اإليمان، وحتى من كان متواجدا في أوربا اعتبر من السكان غير األصليين، أو سكانا غرباء 

172Fو ما شابه ذلكيعاملون في أحسن األحوال على أنهم ضيوفا، أو مهاجرون، أو الجئون، أ

2. 

ولم تنجح الكنيسة المسيحية في تخفيف آالم الرق، وراح الناس في ظلها يمارسون على  

173Fالعبيد حق الحياة والموت، ويعاملونهم معاملة البهائم

3 . 

إن اإلمبراطورية المسيحية والقرون المسيحية كانت أبعد ما تكون عن االنطالق نحو  

174Fالحرية والمساواة

الوسطى على مجموعها لم تفتح النوافذ لفكرة حرية الضمير أو ، والقرون 4

175Fالحرية السياسية

5. 

إن العصور الوسطى في القارة األوروبية قد تميزت بالصراع الذي نشب بين الكنيسة  

من جهة والملوك واألمراء، والذي انتهى بانتصار الملوك واألمراء، وفصل الكنيسة عن 

176Fالمطلق الذي ساد في القارة األوروبيةالدولة، وظهور النظام الملكي 

6. 

ومع انتهاء العصور الوسطى بدأ التطور التاريخي لحقوق اإلنسان في أوربا يتخذ  

مرحلة جديدة، حيث بدأت حقوق اإلنسان تأخذ طريقها إلى دساتير الدول الغربية تحت تأثير 

177Fالنهضة الفكرية، وبضغط الثورات المشهورة

7 . 
                                                 

 .44: سعد هللا، عمر، المرجع السابق، ص 1
 .44: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  2
 .25: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  3
السياسي الذي كان سائدا في أوربا أثناء العصور الوسطى، قد شكل عائقا في وجه تطور فكرة حقوق اإلنسان، حيث أنه اتسم ونعتقد أن المناخ  4

ها على بسيطرة البابوات وتحكمهم في مصير اإلنسان األوروبي، ويشهد على دورهم هذا غياب فكرة حقوق اإلنسان أثناء الحروب الصليبية التي أعلنو
كما أعاق تطور فكرة ذلك القانون أيضا . وسط واالستيالء على أراضيها وما نجم عن ذلك من انتهاكات لحقوق شعوب هذه المنطقةشعوب الشرق األ

، )عمر(سعد هللا : انظر. سيطرة اإلقطاع الذي يمثل نظاما استبداديا، وقد حدث أن تعرضت مطالبة األفراد والشعوب بحقوق االنسان للقمع بالقوة
 .45:بق، صالمرجع السا

 .26: ، المرجع السابق، ص)رضوان(زيادة  5
 .76: ، اإلسكندرية ، مصر، ص2009ط، سنة .، حقوق اإلنسان، دار المطبوعات الجامعية، د)حيدر(، أدهم عبد الهادي )مازن(ليلوي راضي  6
 .76: ، المرجع السابق، ص)خليل(حسين  7
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في "  MAGNA CARTA" م صدر العهد األعظم 1215م ونشير إلى أنه في عا 

178Fإنجلترا

ويعتبر هذا العهد ". جون"،و هذا على إثر ثورة الشعب اإلنجليزي ضد طغيان الملك 1

179Fاتفاقا بين الملك والنبالء

عدم القبض على : ، تضمن النص على بعض الحقوق األساسية مثل2

180Fالة حق التقاضي، وحق الملكيةأحد أو حبسه، أو نزع ملكيته إال وفقا للقانون، وكف

، كما أقّر 3

نظام المحلفين، وأعطى البرلمان الناشئ سلطة على المال، اتخذتها األمة فيما بعد سالحا 

181Fلمقاومة االستبداد، وبدل الملكية المطلقة ملكية دستورية مقيدة

4. 

يمثل أصل  وجّل الكتابات التي تناولت أثر التجربة اإلنجليزية، تشير إلى أّن هذا العهد 

حريات المواطن اإلنجليزي، إال أن واقع الحال ال يتعدى أن هذه الوثيقة ما هي إال نوع من 

182Fاالتفاق تبّين حرية الملك والنبالء في كيفية اقتسام السلطة

5. 

إال خضوعا للنبالء، وينص على حقوق " جون"وهذا العهد لم يوقعه ولم يصدره الملك  

ا ينص على الشعب كله، لقد كان هذا العهد انتصارا لإلقطاع ال النبالء ورجال الدين أكثر مم

183Fللديمقراطية، ومع ذلك فقد نص على بعض الحقوق وحماها

6. 

 :بالنسبة لعامل اإلسالم -ثانيا
لقد كانت الشريعة اإلسالمية نبراسا في مجال حقوق اإلنسان، وقد شهد القرن السابع  

حمل في مضمونها شريعة اإلسالم، وهي سلسلة من الميالدي مجيء الرسالة اإلسالمية التي ت

مبادئ وقواعد وضوابط شملت الدين واألخالق والمعامالت، فقد جاء اإليمان وأركان العبادات 

مقرونا ومشروطا بالعمل الصالح واألحكام األخالقية، ثم أصبحت هذه األحكام دعائم 

184Fللمعامالت والقوانين

7. 

                                                 
معاهدة بين الملك وهؤالء النبالء لتأمينهم على مصالحهم وامتيازاتهم، لكن الكتاب والفالسفة اإلنجليز في كانت هذه الوثيقة في الواقع بمثابة اتفاق أو  1

ال متى العصور الالحقة للقرن الثالث عشر وجدوا فيها من المعاني ما يأخذ الدهشة، كحق كل مواطن إنجليزي في أال يؤاخذ عن جريمة مسندة إليه إ
، 33، القانون الدولي وحقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد )وحيد(رأفت : انظر. فين في مجلس القضاءثبتت إدانته عنها أمام محل

 .17: ، مصر، ص1977تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، سنة 
هو ميثاق الحرية، ألنه يضع رجاال أحرارا ، أن الميثاق األعظم "مؤسسات القانون في إنجلترا " صاحب كتاب " سير إدوارد كوك " يرى  2
، إال أنه لم يلعب دورا مدنيا تحرريا، مع أن الميثاق "بفضل حق الميالد ... المستحقون للتملك، وللوظيفة وللحرية وللعادات وللحريات الشخصية "

للتوقيع " جون " م البارونات، وهم الذي ضغطوا على الملك أعطى بالفعل حقوقا معينة ألناس أحرار، إال أن األحرار هنا لم يكونوا أناسا عاديين لكنه
وى عليه، وهكذا ففكرة أن الميثاق اإلنجليزي األعظم هو مصدر الحرية اإلنجليزية، هي مجرد أسطورة، سرعان ما قبلت كحقيقة تؤكد فاعلية الق

، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة )محمد(جمة أحمد المغربي ، حقوق اإلنسان من منظور عصري، تر) أنتوني(ووديوس : انظر. االجتماعية المؤثرة
 .76: ، القاهرة، مصر، ص2007األولى، سنة 

 .29-28: ، المرجع السابق، ص)رياض(صالح أبو العطا  3
 .218-217: ، مصر، ص1984، سنة 2، اإلسالم وحقوق اإلنسان، دار الفكر العربي، ط)القطب(محمد القطب طبلية  4
 .38: ، المرجع السابق، ص)امحمد(يسى مصباح ع 5
 .218-217: ، المرجع السابق، ص)القطب(محمد القطب طبلية  6
 .45: ، المرجع السابق، ص)هويدا(محمد عبد المنعم  7
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الذي حباه بذلك التكريم،  -عز وجل–لتكريم من هللا ويرى اإلسالم أن اإلنسان موضع ا 

185Fومنحه إياه فضال منه تعالى، ويتساوى في هذا التكريم جميع البشر بصفتهم اإلنسانية

، ومهما 1

186Fاختلفت ألوانهم ومواطنهم وأنسابهم، كما يتساوى في ذلك الرجال والنساء

2. 

الذي جعلها إحدى وتمكن رواد الفكر اإلسالمي من دفع الحرية على الطريق 

المرتكزات التي تحدد مسار التاريخ اإلنساني للعالم، وسبقت كتاباتهم في هذا الشأن بعض 

187Fالكتابات الغربية

 .لمفهوم حقوق اإلنسان " العالمية " ، التي تحاول تأكيد 3

فقد أّكد الفكر اإلسالمي على أن لإلنسان حقوقا انطالقا من آدميته، ومن الفلسفة  

188Fالتي تؤكد على التباين والتعدديةاإلسالمية 

، في الثقافات والخصوصيات الحضارية لكل  4

189Fمناطق العالم

5. 

والحقيقة أن هذا الفكر يؤكد على وحدة حقوق اإلنسان في اإلسالم، وهي وحدة جاءت 

على صورة تكاليف، وبأن تلك الحقوق ذات جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية، ألنها تتعلق 

190Fالحياة اإلنسانيةبكافة جوانب 

، كحق الشورى، وحق االنتخاب، وحق التعليم، وحق العمل، 6

إلخ، من الحقوق التي نلحظها اليوم في مختلف الوثائق الدولية ... وحق التملك، وحرية العقيدة، 

191Fالخاصة بحقوق اإلنسان

7. 

وذهب اإلسالم إلى حد اعتبار هذه الحقوق ضرورات إنسانية ال سبيل إلى الحياة 

بدونها، حياة تستحق معنى الحياة، وأرسى اإلسالم حقوق الفرد وحرياته، وأّكد مبدأ المساواة 

                                                 
الحضارة العربية قد : "بأنفي هذا المعنى، يقول السيد تيوفان بوقن، ممثل األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس قسم حقوق اإلنسان في األمم المتحدة  1

بين جميع  قدمت رفدا قيما لبعض المبادئ األساسية التي تتضمنها الئحة الحقوق العالمية في الوقت الحاضر، فالدين اإلسالمي مثال ينادي بالمساواة
في القواعد الدولية لحقوق اإلنسان التي  البشر، فليس هناك تفضيل لشخص على آخر بسبب الجنس أو اللون أو القبيلة، وهذا المبدأ يمثل حجر الزاوية

 .51: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا : انظر". طورتها األمم المتحدة
 .46: ، المرجع السابق، ص)هويدا( محمد عبد المنعم 2
شر، حيث صدر اإلعالن الفرنسي وهنا نذكر بأن مؤرخي الحقوق وتطورها يعبرون المرحلة اإلسالمية في خطوة طويلة حتى يبلغوا القرن الثامن ع 3

 .م، غافلين أو متغافلين عن أن اإلسالم بإشراقه على العالم قّدم أروع الئحة تفصيلية لحقوق اإلنسان1789لحقوق اإلنسان والمواطن في سنة 
 .19 :، عمان، األردن، ص2006، سنة 1، حقوق اإلنسان، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ط)كوثر(محمود أبو عين : انظر

كما أن الخدمة العسكرية يقوم بها المسلمون فقط، وغير . منذ عهد الذمة، غير المسلمين يستطيعون العيش بحرية في دار اإلسالم، وممارسة عقيدتهم 4
 .المسلمين معفيين منها

Voir : CHEHATA (CHAFIK), les droits de l’homme en islam et leur protection dans les législations du Proche-
Orient, les droits de l’homme dans les forces armées, recueils, volume II, de la société internationale de droit pénal 
militaire et de droit de la guerre, septième congrès international SAN REMO de 23-28 septembre 1976, s.i.d.p.m, 
S.N.E, année 1978, BRUXELLES, BELGIQUE , P : 894.         

 .48: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  5
اعي واقتصادي وسياسي، بعضها من أعظم مقاصد التشريع قوة أن حقوق اإلنسان في اإلسالم ذات مفهوم إنساني واجتم: " ويؤكد هذا قول الدريني 6

تتوافر كان وأعالها مرتبة، كحق الحياة كونها في مستوى الضروريات وبعضها من المقاصد التي ال تنفك الحاجة اإلنسانية الماسة إليها، بحيث إذا لم 
". الشرعي العام الثابت مما ال يجوز إلغاؤه أو مصادرته أو العمل خالفه الضيق والحرج والمشاق غير المعتادة، وضنك الحياة، وهذه وتلك من النظام

 .49: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا : انظر
 .49: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  7
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بين الناس، وفرض مبدأ الشرعية على الحاكم والمحكوم، وبوصفه دينا عالميا، فإن أحكامه 

192F، والجماعات كلها بغض النظر عن أي اعتبار آخرتخاطب البشر جميعا

1. 

وتنطوي حقوق اإلنسان في اإلسالم على حق هللا وحق الفرد في آن واحد، انطالقا من 

 .أنه ما من حق للعبد إال وفيه حق هللا أي للمجتمع

 :وتقوم هذه الحقوق على أربعة حقائق

حقوقه وحرياته العامة من  عصمة اإلنسان في نفسه وماله وعرضه، فال يضار أحد في -1

 .األفراد

 .انسجام الحقوق والحريات في اإلسالم -2

ارتباط الحق بالعدل فيه، لمكان عنصر الذاتية في مفهوم الحق، ورعاية حق الغير من الفرد  -3

193Fوالمجتمع

2. 

194Fارتباط حقوق اإلنسان بحقوق هللا وجودا وعدما، مما يجعلها من النظام العام الشرعي -4

3. 

 الفقرة الثالثة
 مرحلة العصر الحديث

يطلق العصر الحديث على الحقبة التاريخية الواقعة بين بداية القرن السابع عشر  

وتتميز هذه المرحلة عن سابقاتها ببروز اهتمام مكثف بحقوق . ومنتصف القرن العشرين

195Fاإلنسان

 :وتميزت هذه المرحلة بما يلي. 4

 ": The petition of rights" عريضة الحقوق  -أوال
م بعد صراع بين الملك والبرلمان، وهي عبارة عن 1628صدرت هذه العريضة عام  

وقد اشترط البرلمان نظير موافقته على . مذكرة تفصيلية، تضمنت حقوق وحريات المواطنين

المال الذي طلبه الملك شارل األول، للحرب ضد إسبانيا أن يوافق الملك على عريضة 

196Fل الملك هذه العريضةالحقوق، وقد قب

5. 

 
                                                 

 .09-08: قاهرة، مصر، ص، ال2008ط، سنة .، التطبيق الدولي التفاقيات حقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، د)إبراهيم(علي بدوي الشيخ  1
لمنعقد ولم يفت السيد كارل فازاك، مدير قسم حقوق اإلنسان في منظمة اليونسكو، أمام ندوة حقوق اإلنسان والحريات األساسية في الوطن العربي ا 2

لحقوق اإلنسان مكان ممتاز في : "، أن يؤكد على ثراء مضمون حقوق اإلنسان في اإلسالم واهتمامها بالفرد والجماعة، حيث قال1979في بغداد سنة 
في القرآن حضارتكم العربية وإن كنتم ال تعبرون عنها وال تصفونها بنفس العبارات، إنني لست مسلما، ولكنني أستطيع القول بأننا بحاجة إلى البحث 

ظى باهتمامنا، وهو يتعلق بدراسة األساس عن حقوق اإلنسان، وهذا العمل التفسيري االستقصائي تحاول اليونسكو أن تنجزه، إنه اآلن مشروع يح
 . 51: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا : انظر". الثقافي والديني لحقوق اإلنسان ودراسة مشكلة العالقة بين الدين وحقوق اإلنسان 

 . 51-50: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  3
 .53:، المرجع السابق، ص )عمر(سعد هللا  4
 .41: م، عمان، األردن، ص1999ط، سنة .، حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، د)يصلف(شطناوي  5



 لواقع العمليالفصل األول                                                                         حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري وا

41 
 

 :معاهدات وستفاليا -ثانيا
كانت حركة اإلصالح الديني في أوربا مدعاة إلى انقسام الدول إلى فرقتين، فرقة توالي  

الكنيسة المسيحية، وتدافع عن بقاء الدول في وحدة تحت لواء الكنيسة، وفرقة أخرى من الدول 

واشتبك الفريقان في حرب طويلة، . نفوذ الكنيسةتدعو إلى الحرية الدينية، واالستقالل عن 

197Fعرفت بحرب الثالثين سنة

 .م  1648وانتهت بإبرام معاهدات وستفاليا سنة . 1

وضعت هذه المعاهدات األسس التي قامت عليها قواعد القانون الدولي الحديث، وأخ�ذت 

كة، كم�ا فتح�ت بفكرة التوازن الدولي، وحل مشاكل جماعة الدول على أساس المص�لحة المش�تر

198Fالباب لتدوين القواعد القانونية، وبذلك ساعدت على تدعيم القانون الدولي وثبوت قواعده

2. 

الصدد إذا كان القانون الدولي الكالسيكي قد ولد مع معاهدات وستفاليا لعام هذا  وفي 

ات م، ذلك ألن هذه المعاهد1648م، فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ولد أيضا سنة 1648

199Fاألوربية المتعددة األطراف تضمنت في طياتها نصوصا تتعلق بالحرية الدينية

3. 

 :1679لعام "  HABEAS CORPUS" مذكرة هابياس كوربيس  -ثالثا
، وقد تطورت أساسا لتمنع "حيازة الجسد" والتي معناها الحرفي في اللغة الالتينية هو  

200Fمن حبس الناس تعسفاالمؤسسات الوظيفية ذات المستوى األدنى للدولة 

4. 

وتم . ويعتبر هذا القانون ضمانة أساسية لحماية الحرية الشخصية من تعسف السلطة 

كما أصبح من حق الموقوف طلب إعادة . بموجب هذا القانون منع االعتقال دون مذكرة قانونية

ية عن أداة دفاع حقيق" قانون اإلحضار"دراسة توقيفه، وبهذا أصبح قانون الهابياس كوربيس 

201Fالحريات الشخصية لألفراد

5. 

 :م1689لعام "  Bill of rights" وثيقة إعالن الحقوق  -رابعا
، وتتضمن وجوب إقرار البرلمان 1689أصدرت بريطانيا وثيقة إعالن الحقوق سنة  

202Fحرية القول وعدم فرض ضرائب دون سند من القانون

6. 

                                                 
 .91: ، اإلسكندرية، مصر، ص2008ط، سنة .، حقوق اإلنسان، دار المطبوعات الجامعية، د)جابر(عبد العزيز  1
 .33-32: ، المرجع السابق، ص)علي(صادق أبو هيف  2
 .06: رزيق عمار، المرجع السابق، ص 3
 .75: ، المرجع السابق، ص)أنتوني(ووديوس  4
 .42-41: ، المرجع السابق، ص)فيصل(شطناوي  5
 .39: ، عمان، األردن، ص2007، سنة 1، حقوق اإلنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط)سهيل(حسين الفتالوي  6
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203Fوجاءت هذه الوثيقة لتحّد من سلطة الملك

204Fسلطة البرلمان والمحاكم، وتقوي 1

، حيث أن 2

م، ألن القواعد التي 1689المواطن اإلنجليزي لم يتمتع بالحريات إال بصدور هذه الوثيقة سنة 

205Fتضمنتها خّصت حماية الحقوق الفردية

3. 

 :م1776إعالن االستقالل األمريكي لسنة  -خامسا
206Fوفي الواليات المتحدة األمريكية، صدر إعالن االستقالل 

، ويعتبر من أهم 1776سنة  4

207Fبيانات حقوق اإلنسان في الغرب

5. 

208Fوتضمن هذا اإلعالن 

المساواة بين الناس، وتمتعهم بحقي الحياة والحرية وطلب  6

كما تضمن اعتبار صالحية الدولة إلقرار هذه الحقوق مستمدة من الشعب، وأجاز حق . السعادة

209Fدفالشعب، في التمرد على انحراف الدول عن هذا اله

7. 

 : م1789إعالن حقوق اإلنسان والمواطن عام  –سادسا 

 إعالن حقوق اإلنسان 1789وفي فرنسا وعلى إثر الثورة الفرنسية، صدر في عام  

، هو رمز للثورة، وهو )DDHC(وهذا اإلعالن . 210F8م1791والمواطن، وألحق بدستور سنة 

211Fأول نص وضعي تضمن حقوق اإلنسان بهذه األهمية

وعن . ومجاله، ومداه، وبطموحاته، 9

212Fطبيعته فهي تتراوح بين تكريس واعتراف، فهو إعالن يعترف بوجود حقوق طبيعية

10. 

ونص هذا اإلعالن على أن الناس خلقوا ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق، وأن  

هدف كل دولة هو المحافظة على حقوق اإلنسان الطبيعية، التي ال تقبل السقوط وهي الحرية 
                                                 

يسجن شخص بدون إدانة، وال يعلن األحكام العرفية وقت السلم، وال يفرض ضرائب جديدة دون موافقة البرلمان، بحيث يكف  عن طلب الهبات، وال  1
 .41: ، المرجع السابق، ص)فيصل(شطناوي : انظر. ويجب عليه احترام الحرية الشخصية

 .34: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  2
 .38: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  3
، وهو أهم 1765من طرف ممثلي المستعمرات الثالثة عشر، والذين دخلوا في صراع ضد بريطانيا منذ  1776جويلية  04والذي تم اعتماده في  4

  .وثيقة دستورية في التاريخ األمريكي، وهو قرار اتهامي ضد جورج الثالث، يبرر استقالل الواليات المتحدة األمريكية
Voir : DE VILLIERS (MICHEL), LE DIVELLEC (ARMEL), OP-CIT, p : 106-107 

 .283: ، المرجع السابق، ص)خليل(حسين  5
نحن نتمسك بهذه الحقائق على أنها واضحة بذاتها، أن كل البشر خلقوا متساوين، : "والذي تبرز فكرته من خالل" توماس جيفرسن"والذي صاغه  6

وهذه هي العبارة الشهيرة ". معينة غير قابلة لالنتزاع، ومن بين تلك الحقوق الحياة، والحرية، واقتفاء السعادة وأنهم موهوبون من عند خالقهم بحقوق 
 :وانظر أيضا. 39: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى : انظر. التي وردت في مقدمة اإلعالن

DE VILLIERS (MICHEL), LE DIVELLEC (ARMEL), OP-CIT, P : 106. 
، والذي سبق إعالن االستقالل بشهر قد تضمن حريات محددة تتم حمايتها من  جورج ماسونأن إعالن فرجينيا للحقوق الذي صاغه  اكم 

هذا . حرية الصحافة، حرية ممارسة الشعائر الدينية، وااللتزام بعدم سلب حرية أي شخص إال بقانون سار للدولة: تدخل الدولة، منها على سبيل المثال
م، عندما أقرت 1791ام صائغو الدستور األمريكي متأثرين بإعالن فرجينيا، بتضمين تلك الحقوق المحدودة، واستمر هذا الحال حتى سنة وقد ق

 .39: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى : انظر. الواليات المتحدة وثيقة الحقوق وضمنتها قائمة من الحقوق الفردية
 .283: سابق، ص، المرجع ال)خليل(حسين  7
 .283: ، المرجع السابق، ص)خليل(حسين  8
 .م، يحدد حقوق مالزمة للطبيعة اإلنسانية1789أوت  26إعالن حقوق اإلنسان والمواطن في  9

Voir : De villiers Michel, Le divellec (Armel), Ouvrage precedent, P : 136. 
10 Fonbaustier (Laurent), déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Dictionnaire des droits fondamentaux, 
ouvrage collectif, sous le direction de : Dominique chagnollaud, Guillaume drago, éditions DALLOZ, sons numéro 
d’édition , année 2010, PARIS, France , P : 196 -197 . 
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كما نص اإلعالن . واألمن ومقاومة االضطهاد، وأن الشعب هو مصدر السلطات والملكية

كذلك على تأكيد حرية الفكر والرأي، وعلى عدم جواز نزع الملكية إال للضرورة العامة 

213Fومقابل تعويض عادل مسبق

1. 

 :اإلصالح والتنظيمات في الدولة العثمانية -سابعا
اسع عشر، وعلى إثر النهضات الفكرية والقومية أما في الدولة العثمانية في القرن الت 

واالجتماعية في الغرب، وتحت ضغط المطالبات الشعبية، أقرت الدولة العثمانية ما يسمى 

خط "م باسم 1839بعهد اإلصالح والتنظيمات، فأصدرت الوثيقة الدستورية األولى في عام 

 ".الخط الهمايوني" باسم  م1856، ثم تلتها الوثيقة الثانية في عام "كونحانه الشريف

وقد تضمنت الوثيقتان إعالن بعض حقوق اإلنسان وأهمها الحرية الشخصية، وحرية  

الملكية الفردية، وحرية العقيدة، مع تثبيت االمتيازات المالية الممنوحة منذ الفتح العثماني 

حق تولي المناصب  للمواطنين غير المسلمين، والمساواة بين جميع العثمانيين أمام القانون، مع

214Fمن دون تفضيل لملة أو لعنصر

2. 

 :الثورة البلشفية -ثامنا
م بحقوق اإلنسان، حيث جرى التأكيد على 1917اهتمت الثورة البلشفية في أكتوبر عام  

البعد االجتماعي، ومبدأ المساواة بين المواطنين، وحق التعليم المجاني، وحرية الفكر والتعبير، 

، وتأسيس الجمعيات والنقابات، ولقد ثبتت هذه الحقوق في الدستور األول واالجتماع والتظاهر

 .215F3م1918للبالد الصادر عام 

 :عهد عصبة األمم -تاسعا
إن قصور الحماية الوطنية لحقوق اإلنسان كان سببا رئيسيا وراء انتقال مسألة حقوق  

التاسع عشر بدأ االهتمام ومع نهاية القرن . اإلنسان من النطاق الوطني إلى النطاق الدولي

216Fالدولي بحقوق اإلنسان

4. 

وفي جو الحرب العالمية األولى ظهرت طموحات لتحقيق عالم جديد يسوده التقدم  

واإلنسانية والقانون العالمي، والحرية والديمقراطية والتحسين المعيشي العام، كانت هذه القيم 

                                                 
 .283: جع السابق، ص، المر)خليل(حسين  1
 .284: ، المرجع السابق، ص)خليل(حسين  2
 .31: ، المرجع السابق، ص)رياض(صالح أبو العطا  3
، تطور آليات حماية حقوق اإلنسان في إفريقيا، رسالة دكتوراه، فرع القانون الدولي والعالقات الدولية، جامعة قسنطينة، سنة )بوالقمح(يوسف  4

 .04: ، ص2007-2008
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م، 1919ى إقامة عصبة األمم سنة الدافع األساسي للبحث عن نظام دولي جديد، انتهى إل

217Fبموجب اتفاقية فرساي

1. 

لم يتضمن عهد عصبة األمم نصوصا صريحة وقطعية خاصة بتقرير الصفة الدولية  

غير أن القراءة المتأنية الفاحصة لهذا العهد تبين لنا وجود . لحماية حريات وحقوق اإلنسان

218Fإشارات عديدة، تستهدف ضمان بعض الحقوق

2. 

الضمان، من جهة أولى في مسألة النص على ضمان السلم واألمن في العالم تجلى ذلك  

ويمثل هذا الضمان األساس العام لخدمة . 16إلى المادة  11إعماال ألحكام العهد من المادة 

 22حماية حقوق اإلنسان، وحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها إعماال لنص المادتين 

219Fمظاهر حماية حقوق اإلنسان من خالل عدة اتفاقياتويمكن إيجاز : من العهد 23و

تتعلق  3

بمكافحة الرق، وتجارة الرقيق، ومكافحة المخدرات، وحماية الملكية األدبية والصناعية، 

220Fومكافحة األوبئة واألمراض، تنظيم العمل، وحماية األقليات

4. 

ا، تعد جهودا ويظهر أن الجهود التي بذلتها العصبة في تقنين حقوق اإلنسان وحمايته 

ذلك أن العصبة أنشئت بعد الحرب العالمية األولى، فلم تهتم بشكل جدي بمسألة . متواضعة

حقوق اإلنسان، وواجهت العديد من الصعوبات، فلم يكن للعصبة صفة العالمية، فلم تنظم إليها 

ن وألمانيا اليابا: العديد من الدول منها الواليات المتحدة األمريكية، وانسحبت منها عدة دول

وأخفقت العصبة في تحقيق العدالة، وظهر التطبيق الناقص لعهد غير مكتمل سلفا . وإيطاليا

221Fألسباب القّوة

5. 

 
 
 
 

                                                 
 .77: ، المرجع السابق، ص)أحمد(بولمكاحل  1
 .89: ، المرجع السابق، ص)عمر(صدوق  2
كم�ا أبرم�ت العص�بة خم�س اتفاقي�ات . م لمن�ع وعق�اب ش�حن وتفري�غ ونق�ل الرقي�ق1926س�بتمبر  25ف�ي ) SDN(نشير التفاقية عامة، أقرتها العص�بة  3

م، 1886ف�ي س�بتمبر " ب�رن"وأبرمت العصبة لحماي�ة األعم�ال األدبي�ة والفني�ة اتفاقي�ة . 1926نوفمبر  26دولية عامة لمكافحة المخدرات، آخرها بتاريخ 
 20وأبرمت اتفاقية لحماية الملكية الصناعية وحقوق المخترعين أولها اتفاقية ب�اريس ف�ي . م1928جوان  02عدلت بعدة اتفاقيات آخرها اتفاقية روما في 

ص�ادق أب�و هي�ف : أنظ�ر.     لمكافحة األوبئة واألمراض 1926جوان  21وأبرمت اتفاقية . 1925فمبر نو 06م وآخرها اتفاقية الهاي في 1883مارس 
 .244-243-242-240: ، المرجع السابق، ص)علي(

نون ، القا)عروبة(جبار الخزرجي : أنظر. ، وأعقبها العديد من المعاهدات لحماية العمال)SDN(وتم إنشاء منظمة العمل الدولية في عهد العصبة 
 .50: ، عمان، األردن، ص2010، سنة 1الدولي لحقوق اإلنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 .86-85-83-82: ، المرجع السابق، ص)أحمد(بولمكاحل  4
 .51: ، المرجع السابق، ص)عروبة(جبار الخزرجي  5
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 الفقرة الرابعة
 مرحلة التاريخ المعاصر

222Fأما مرحلة التاريخ المعاصر التي تبدأ من الحرب العالمية الثانية 

وتستمر حتى وضعنا  1

223Fالراهن

اإلنسان وإهدار القيم اإلنسانية أثناء هذه الحرب، وإنكار هذه  ، فنظرا لضياع حقوق2

الحقوق بالنسبة لبعض األفراد والجماعات من قبل النازية، فقد اشتدت الحاجة إلى وجوب 

تضامن األسرة الدولية المتحضرة، للقيام بمجهود دولي مشترك من أجل تأكيد حقوق اإلنسان، 

عي، استكماال للضمانات الدستورية التي ظهرت في وضمانها في شقيها السياسي واالجتما

224Fدساتير أعقاب تلك الحرب

3. 

م بعد فشل عصبة األمم في منع تكرار 1945فكانت البداية عند نشأة األمم المتحدة عام  

الحرب، حيث يعتبر ميثاق األمم المتحدة الوثيقة الدولية األولى ذات الطابع العالمي، التي 

225Fاحترام حقوق اإلنسانتضمنت النص على مبد 

4. 

فالدعوة إلى حماية حقوق اإلنسان ازداد نطاقها، وأصبحت تشمل العناية بمجاالت  

متعددة، كما أصبحت قواعد حقوق اإلنسان ومبادئه تحوز قدرا كبيرا من القيمة العامة في 

جتمع ويعود ذلك إلى الكم الهائل من الوثائق النوعية التي أصدرها الم. مواجهة جميع الدول

226Fالدولي الجديد لتحقيق ذلك انطالقا من ميثاق األمم المتحدة

5. 

والبناء الحقيقي لنظام دولي لحماية حقوق اإلنسان بدأ مع المصادقة على اإلعالن  

العالمي لحقوق اإلنسان من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ العاشر من شهر 

تطورا كبيرا سواء على المستوى العالمي أو  ، حيث عرفت حقوق اإلنسان1948ديسمبر سنة 

227Fعلى المستوى اإلقليمي

6. 

                                                 
اإلنسان، وقد عّبر الرئيس فرنكلين روزفلت عن هذا الرأي في رسالة ألح األمريكيون على أن السلم يجب أن يبقى على أساس مبدأ احترام حقوق  1

، أشار فيها إلى الحريات األربع األساسية والتي كان يعتقد أنها تشكل أساس النظام العالمي لما بعد 1941جوان  26وجهها للكونجرس األمريكي في 
تعبير، حرية العقيدة، حق اإلنسان في عدم االحتياج المادي، والحق في التحرر من حرية الرأي وال: الحرب العالمية الثانية وهذه الحريات األربع هي

م ، و أضاف هذا 1941أوت  14ثم تبع إعالن روزفلت للحريات األربع، صدور ميثاق األطلنطي الذي صاغه الرئيس روزفلت و تشرشل في . الخوف
وكان لهذا الميثاق تأثير عميق على تفكير حكام ورؤساء الحكومات في العالم بخصوص  الميثاق مبدأ التقدم االقتصادي ، و مبدأ الضمان االجتماعي ،

 .12-11: ، المرجع السابق، ص)عمار(رزيق : أنظر. مبدأ حقوق اإلنسان
 .106-105: محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص: أنظر". دمبارتون أوكس"ونشير كذلك إلى اقتراحات 

 .48: ساٌبق، ص، المرجع ال)أحمد(بولمكاحل  2
، الضمانات الدولية لحقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد العشرون، تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، )عز الدين(فودة  3

 .81: ، مصر، ص1964سنة 
 .41-40: ، المرجع السابق، ص)رياض(صالح أبو العطا  4
 .49: ص ، المرجع السابق،)أحمد(بولمكاحل  5
 05: ، المرجع السابق، ص)يوسف(بوالقمح  6
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وتم إبرام العديد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة، وكان من  

م، والبروتوكول 1966أهمها االتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 

بها، واالتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية االختياري األول الملحق 

م، وأصبحت تشكل مجتمعة إلى جانب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ما 1966والثقافية لسنة 

 .يسمى بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

دت في ثم بعد ذلك تلتها العديد من النصوص الدولية في مجال حقوق اإلنسان، والتي أع 

شكل اتفاقيات، إعالنات أو قرارات، منها ما كان عاما يشمل جميع أفراد المجتمع، ومنها ما 

 .كان خاصا يشمل فئة معينة فقط من األفراد كالنساء واألطفال وغيرهم

ولما أصبح اإلحساس بأهمية حقوق اإلنسان، وضرورة وضع قواعد دولية لتنظيمها  

228Fات تضمنت آليات وإجراءات لتطبيق القواعد ومراقبتهاغير كاف، فإن معظم هذه االتفاقي

1 ،

229Fتمثلت باألساس في إنشاء أجهزة دولية للنهوض بحقوق اإلنسان

2. 

230Fوبالنتيجة، فإن هناك اعتراف بوجود قانون دولي لحقوق اإلنسان في الوقت الحاضر 

3 ،

قيات كي تلتحق وبالمقابل سعت الجهود األوروبية واألمريكية واإلفريقية لوضع مواثيق واتفا

بركب التحضر اإلنساني، والنهوض بمستوى اإلنسان، وحماية لحقوقه وحرياته األساسية من 

االتفاقية األوروبية، االتفاقية األمريكية، والميثاق اإلفريقي لحقوق : خالل اتفاقيات إقليمية

231Fاإلنسان

4. 

يئة، ومفهوم األلغام واتسم هذا القانون إلى جانب ذلك بالتطور، فقد دخل عليه مفهوم الب 

، ومشكلة الفقر في العالم، ودرء مخاطر المجاعة، واالعتراف بالحق في 1990األرضية عام 

232Fلكن هناك مجتمعات إنسانية في العالم ال تنعم بقواعده كما قد يتصور. التنمية

5. 

وفي مقدمة هذه المجتمعات نجد الشعب الفلسطيني، وهذا بسبب معوقات عديدة تتعلق  

 .تالل الصهيوني، وكذا معوقات على المستوى الدوليباالح

لذا نبحث عن تأصيل جديد لمجال حقوق اإلنسان، يخرجها من سيطرة الدول واألفراد،  

 .ويجعلها في متناول اإلنسانية جمعاء

                                                 
شأت يرى عبد العزيز سرحان، بأنه لم تعد  حقوق اإلنسان من المسائل التي تدخل في االختصاص الداخلي للدول، على المستوى الداخلي فقط، بل ن 1

 .42: ، المرجع السابق، ص)رياض(صالح أبو العطا : التزامات دولية جديدة على عاتق الدول باحترام حقوق اإلنسان أنظر
 .05: ، المرجع السابق، ص) يوسف(بوالقمح  2
 .54: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  3
 .66: ، المرجع السابق، ص)هويدا(محمد عبد المنعم  4
 .54: ، المرجع السابق، ص)عمر(سعد هللا  5



 لواقع العمليالفصل األول                                                                         حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري وا

47 
 

 :الفرع الثاني
 مصادر حقوق اإلنسان

ولى سنتطرق في هذا الفرع إلى مصادر حقوق اإلنسان، بالوقوف على األصول األ

لذلك، من خالل المصادر ذات األثر في التطور التاريخي لحقوق اإلنسان، باإلشارة إلى 

المصادر الدينية، واألوضاع التاريخية والفقهية والثورية، باإلضافة إلى النظريات الفكرية، 

 .والتي كان لها األثر في تطور حقوق اإلنسان، وتكريسها مع مرور الزمن

ادر الرسمية التي أطرت حقوق اإلنسان من الناحية القانونية، والتي ثم نقوم بإبراز المص 

 .تعد اإلطار الرسمي لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

وأخيرا نشير إلى المصادر االحتياطية، والتي يستأنس بها لتعزيز هذا المجال، كما  

 .نتطرق إلى المصادر اإلقليمية والداخلية ذات العالقة مع حقوق اإلنسان

 لفقرة األولىا
 المصادر ذات األثر في تطور حقوق اإلنسان

 :المصادر الدينية -أوال
تتضمن األديان السماوية أحكاما إلهية تدعو وترشد الناس إلى سلوك طريق الخير  

والصالح والعدل، ونشر اإلخاء بين بني اإلنسان جميعا، فهي تحتضن المعاني التي تشكل 

 .مفهوم اإلنسانية

اليهودية كان لها بعض األثر في النظم القانونية واالجتماعية في أوروبا فالشريعة  

لما تضمنته من أحكام تتعلق ببعض الواجبات العائلية، . المسيحية، في العصور الوسطى

233Fوالواجبات االجتماعية

لكن تحريف اليهودية ، جعل أتباعها يتجاهلون الجانب اإلنساني في . 1

 .غيرهم من بني البشر

 

234Fلديانة المسيحية، بما فيها من قيم روحية وأخالقيةأما ا

رت في القوانين المدنية ، فقد أثّ  2

235Fالغربية تأثيرا كبيرا، ال سيما في إقرارها الكرامة اإلنسانية

3. 

                                                 
 .137-136: ، المرجع السابق، ص)جبار(صابر طه  1
، المرجع )جبار(صابر طه : أنظر. قد أبرز هذه المعاني في تنظيم حياة البشر بشكل ال يؤدي إلى طغيان أحد على غيره" ا اإلكوينيتوم"وكان  2

 .138: السابق، ص
 .137: ، المرجع السابق، ص)جّبار(صابر طه  3
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لكن ذلك كان أمرا نظريا، فالكنائس لم تكن تدعم حقوق اإلنسان، فالمساواة بقيت 

وكان للكنيسة ممارسات قمعية، مما أدى ألن . يمحدودة، ومنعت الكنيسة الناس من حرية الرأ

 .يكون هذا الوضع دافعا قويا إلى إحياء القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية

أما الشريعة اإلسالمية، فال جدال في أنه ليس هناك شريعة ما، تفوق الشريعة 

ا المجال، ففي هذ. اإلسالمية، في أية قضية من قضايا اإلنسان، ومنها قضية حقوق اإلنسان

أولت الشريعة اإلسالمية أكبر قدر من االهتمام باإلنسان وأحواله وبيان حقوقه، وتقديره لتلك 

 .الحقوق

لقد أقرت الشريعة اإلسالمية وبينت الحقوق كلها وحقوق اإلنسان بشكل متوازن وكامل، 

236Fلخدمة اإلنسان والمجتمع معا

1. 

 :األوضاع التاريخية والفقهية والثورية -ثانيا
 :األوضاع التاريخية -1
العملي لبروز فكرة حقوق اإلنسان ارتبط بتطورات تاريخية مختلفة، من حيث إن الواقع  

237Fاآلراء الفلسفية والقانونية، واتجاهات الدول والمجتمعات

وقد سبق اإلشارة إلى ذلك في . 2

 .التطور التاريخي لحقوق اإلنسان

 :األوضاع الفقهية -2
األساسي، في  رتي انطلقت في القرون الوسطى الدواألوروبية الأدت النهضة الفكرية 

238Fتضمين معظم الدساتير الغربية مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

3. 

 :األوضاع الثورية -3
أسهمت الثورات الكبرى، كالثورة الفرنسية واألمريكية، في بلورة مبادئ حقوق  

فتميزت . يق الوطنية لضمان تطبيق هذه المبادئاإلنسان، فصدرت العديد من الدساتير والمواث

239Fهذه الثورات بأن كان لها دور مؤثر في إعالن حقوق اإلنسان

4. 

 :النظريات الفكرية -ثالثا
إن مفهوم حقوق اإلنسان ليس مفهوما مجردا، إذ يرتبط بإطار تاريخي معين نشأ في  

تطابق مع مفهومه في دول أوروبا في الدولة االشتراكية ال ي" حقوق اإلنسان " فمفهوم . إطاره
                                                 

 .140-139-138: ، المرجع السابق، ص)جبار(صابر طه  1
 .29: ص ، المرجع السابق،)نعيمة(عميمر  2
 .39-38: ، عمان، األردن، ص2000، سنة 1، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط)عروبة(جّبار الخزرجي  3
 .39-38: ، عمان، األردن، ص2000، سنة 1، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط)عروبة(جّبار الخزرجي  4
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240Fالغربية

أو الدول اإلسالمية، مما يعني تعدد المفاهيم، وبالتالي اختالف األساس الفلسفي الذي  1

ويمكن على العموم الرجوع إلى النظريات . تستند إليه النظريات المختلفة في حقوق اإلنسان

 .التالية في فهم هذه الحقوق وتفسير أساسها

 :اإللهي نظرية الحق -1
تفسر هذه النظرية حقوق اإلنسان بالقانون اإللهي الذي يتجسد في الوحي، ومع أن  

قد حاول تخليص القانون الطبيعي من الصبغة الدينية التي أضفاها عليه " جروسيوس"

حين عّد هذا القانون نابعا من العناية الربانية، إال أن الطابع الديني ظل مسيطرا " شيشرون"

241Fفي العصور الوسطى" القانون الطبيعي "على فكرة 

 .242F3"توماس االكويني"، وهذا ما أيده 2

 :النظرية اإلسالمية المؤسسة على مقاصد الشارع -2
تعود مقاصد التشريع اإلسالمي في نظر جل المفكرين المسلمين إلى تحقيق مصالح  

تحسينية، فقد  وسواء كانت هذه المصالح ضرورية أم حاجية أم. العباد في الدنيا واآلخرة

243Fتضمنت الشريعة اإلسالمية األحكام الكفيلة بحمايتها

4. 

المساواة بين األفراد : فالمصلحة التي توجه التشريع في اإلسالم مؤسسة على مبدأين 

244Fوالعدالة

5. 

ذلك أن . ولقد تركت الشريعة اإلسالمية تفصيل حقوق اإلنسان لتطور المجتمع 

متجددة بالزمان والمكان، فكان من الضروري اعتبار النصوص لم تستوعب جميع المصالح ال

 .المصالح المتجددة، ومن هنا عّدت المصالح المرسلة أحد أصول التشريع

في اإلسالم ضرورات تمثل أعلى درجات المصالح، ولذلك " حقوق اإلنسان"لقد عّدت  

ة التي ال تتوافر ومن هنا وفرت لها الحماي. تحميها حدود، وما من حق للعباد إال ول فيه حق

245Fفي نظريات الغرب عن حقوق اإلنسان

6 . 

 

                                                 
في االتحاد السوفياتي سابقا، واستقالل الجمهوريات التابعة لها، وتغير النظام " البرسترويكا " الدولة االشتراكية سابقا، فبعد إعادة البناء  نقصد 1

السياسي االقتصادي في العديد من الدول االشتراكية، إال أنه بقي بينها وبين الدول الغربية اختالفا ملحوظا في المفاهيم خاصة على المستوى 
 .واالجتماعي

 .65: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  2
فهو يرى أن الحقوق االنسانية تعتبر جزءا من الحقوق الطبيعية الصادرة عن الذات . على التوفيق بين العقل و االيمان " توماس االكويني"تقوم فلسفة  3

 . 71:، المرجع السابق ، ص) حيدر( ، أدهم عبد الهادي ) مازن( ليلوي راضي : أنظر . اإللهية 
، والضرر هو أن تضر غيرك "ال ضرر وال ضرار"فالمسلم له الحق في أن يفعل ما يشاء من المباح إال حين يصطدم بحق غيره، فهنا تطبق قاعدة  4

 .68-65: ص، المرجع السابق، )أماني(غازي جرار : أنظر. بأمر تنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به
 .68-66-65: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  5
 .68-66-65: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  6
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 :نظرية القانون الطبيعي -3
لم يترك الفالسفة والفقهاء موضوع حقوق اإلنسان لعلماء الالهوت وحدهم، في بحثهم  

عن القانون األسمى واألعلى من القانون الوضعي، بل إنهم طوروا ما أطلقوا عليه نظرية 

246Fالقانون الطبيعي

عند الفالسفة الرومان، الذين نادوا " القانون الطبيعي " فظهرت فكرة . 1

247Fبقانون طبيعي يحكم العالم

، قائم على أساس وحدة الطبيعة اإلنسانية، وضرورة تحقيق سعادة 2

248Fالفرد

3. 

مجموعة القواعد التي تعرفها الطبيعة : " ويعرف القانون الطبيعي لدى القائلين به بأنه 

  .249F4"لحكم سلوك البشر 

إن الفكرة التقليدية للقانون الطبيعي ترتكز أساسا على العقل، من حيث أن القانون  

الطبيعي قانون يستمد من الفطرة ألن الفطرة قوامها المنطق، وتبعا لذلك فإن الشخص يستطيع 

250Fأن يبحث عن الخير، بطريقة ترشيدية عقلية ويتقبله برضا و حرية 

5. 

نطبق على الناس كافة ألنه أزلي غير قابل للتغيير، وهم ي" العقل الصحيح " إن قانون  

251Fمتساوون في ظله من حيث أنهم جميعا يملكون عقوال وحسا مشتركا

6. 

بهذا . وحقوق اإلنسان حقوق طبيعية لإلنسان، بمعنى حقوق لصيقة بطبيعة اإلنسان 

ن الطبيعي ومذهب القانو. المفهوم ال يستطيع المشرع أن يحذف أو ينقص من حقوق اإلنسان

، "GROTIUS"ازدهر بين القرن السابع عشر والثامن عشر، بمجهودات قروسيوس 

مؤلف مبادئ القانون " BURLAMAQUI" وبرلماكي  "PUFFENDORF"وبوفندورف 

 .م1747الطبيعي سنة 

بأنها تنتمي " برلماكي"ما سبق دفع إلى التأكيد على وجود حقوق، هذه الحقوق يرى 

252Fإلنسان، ومالزمة لطبيعته، ويتمتع بها بدون أي تدخل منهبصفة أصلية وأساسا ل

7. 

                                                 
 .63: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  1
البشرية، وضرورة البحث عن ، حيث بّين نسبية القوانين "التشريع" ، في مؤلفه عن "شيشرون" وقد أخذ بهذه الفكرة بعض فالسفة الرومان مثل  2

ين مصدرها األصلي في اإلنسان، وفي شعوره بالعدل، وتمييزه األصلي بين الخير والشر، ورأى أن ثمة قانون راهن متوافق مع الطبيعة، منتشر ب
 .68: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار : أنظر". نحن عبيد للقانون لكي نبقى أحرارا"البشر، وهو مبدأ عالمي 

 .68: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  3
 .80:، بيروت، لبنان، ص2005، سنة 1، حقوق اإلنسان السياسية في اإلسالم والنظم العالمية، دار الكتب العلمية، ط)ساجر(ناصر حمد الجبوري  4
 .37: ، اإلسكندرية، مصر، ص1991ط، سنة .جامعية، د، القانون الدولي العام، دار المطبوعات ال)محمد(، السعيد دقاق )محمد(طلعت الغنيمي  5
 .68: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  6

7 Voir : COLLIARD (CLAUDE-ALBERT), libertés publiques, édition DALLOZ, sixième (6ème ) édition, année 
1982, PARIS, France, P : 16-17. 



 لواقع العمليالفصل األول                                                                         حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري وا

51 
 

، أن القانون هو ما يعتبره "قانون الحرب والسالم " في كتابه " قروسيوس"وقد ذكر 

العقل القويم موافقا لطبيعة اإلنسان االجتماعية، لنحكم بواسطتها على الفعل من حيث معقوليته 

، حيث مّيز بين "القانون الطبيعي وقانون الشعوب" مؤلفه في " بوفندورف"وقد أيده . في العدل

253Fالمؤسس على العقل" القانون الطبيعي " و " القانون اإللهي " 

1. 

هو فصل القانون الطبيعي عن الدين ممهدا األرضية " قروسيوس " وما ذهب إليه 

لقانونين، الذي ويرى بأن قانون األمم يتضمن كال ا. للجانب العلماني الحديث للقانون الطبيعي

وهذه النظرية تشكل أهمية . مصدره إرادة اإلنسان، والقانون الناتج عن مبادئ القانون الطبيعي

254Fقصوى بالنسبة لوضعية حقوق اإلنسان وشرعيتها، كجزء من النظام القانوني الدولي

2. 

لقد قادت نظرية القانون الطبيعي إلى نظرية الحقوق الطبيعية، وهي ترتبط بدرجة 

255Fة بحقوق اإلنسانكبير

3. 

هو مبدأ، وقاعدة عامة وجدها العقل، من " توماس هوبز" والقانون الطبيعي حسب 

256Fخاللها يمنع حتى على اإلنسان أن يدّمر حياته ، و ال يسمح بأن ُتنزع منه وسائل حمايتها

4. 

نظريته في السيادة وخالصتها أن المجتمع " توماس هوبز " وبتأثير هذا الفكر طرح 

257Fيقوم على فكرة المحافظة على النفس المدني

5. 

أن القانون الطبيعي عالمي، والحقوق الطبيعية عالمية، وكتابه " جون لوك " ويرى 

م، الذي ما زال يوصف بأنه واحد من أبعد الرسائل السياسية أثرا 1690لسنة " الرسالة الثانية"

تلك حقوقا طبيعية معينة، يم" حالة الطبيعة"في كل زمان، يبّين بوضوح أن كل شخص فرد في 

258Fقبل وجود أي مجتمعات منظمة

6. 

وفلسفة نظرية القانون الطبيعي تؤكد على أن هناك قانون طبيعي لحقوق اإلنسان 

ومن ثّم . وحرياته العامة، وهذا القانون ينبع من الطبيعة، ويسبق الجماعة ويسمو على الدولة

                                                 
 .69-68: السابق، ص، المرجع )أماني(غازي جرار  1
 .63: جع السابق، صر، الم)امحمد(مصباح عيسى  2
 .64: المرجع السابق، ص) امحمد(مصباح عيسى  3

ا والحق الطبيعي يفرض بعض القواعد على العالقات اإلنسانية، ولو خارج أي سلطة اجتماعية، هذه القواعد تفرض نفسها على الدول في عالقاته
                           .JAZI (DALI) , et autres, les droits de l’homme par les textes,  OP-CIT, P :09: أنظر. المتبادلة

4 Voir : JAZI (DALI), et autres, les droits de l’homme par les textes, OP-CIT, P : 62.  
الطبيعي للفرد في المحافظة على نفسه، وهو حق مطلق، بينما الواجبات قرر هوبز أن الواجبات التي يقررها القانون الطبيعي مستمدة من الحق  5

، المرجع )أماني(غازي جرار : أنظر. والحالة الطبيعية تولد الفوضى، والعقد االجتماعي هو الوسيلة الفضلى لتخليصهم منها. األخرى نسبية ومشروطة
 .35: السابق، ص

، سنة 1ن الدولية، ترجمة أحمد أمين الجمل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ط، نشأة وتطور حقوق اإلنسا)بول(جوردن لورين  6
 .33 -32: ، القاهرة، مصر، ص2000
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تسود مصلحة الفرد على صالح الدولة باعتبار تلك المصلحة حقا طبيعيا لصيقا بالفرد  نينبغي أ

259Fومستمدا من القانون الطبيعي

1. 

وبالتدريج، تحول القانون الطبيعي عند الفالسفة ورجال القانون من فكرة إلى نظرية 

مال أساس ذات معالم واضحة، بحيث يمكن للعقل السليم معرفة ما إذا كان ألي عمل من األع

260Fخلقي أم ال، وذلك بفحص مدى الموائمة بينه وبين الطبيعة

2. 

فحقوق اإلنسان هي تعبير عن القانون الطبيعي، وحسب هذا المذهب فاإلنسان بالطبيعة 

: م1789وعلى هذا األساس كانت المادة األولى إلعالن حقوق اإلنسان والمواطن لسنة . حر

 .261F3"أمام القانونيولد الناس ويبقون أحرارا ومتساوين "

فميالد حقوق اإلنسان في الغرب متعلق بالقانون الطبيعي، وبهذا المفهوم إن حقوق 

262Fاإلنسان حقوق طبيعية، وعلى هذا األساس ال يمكن المساس بها

4. 

 :نظرية العقد االجتماعي -4
263Fتعتبر نظرية العقد االجتماعي 

من أهم النظريات السياسية التي تبحث في أصل السلطة  5

سياسية واألساس الذي تقوم عليه الحدود التي تقيدها، والتي استند إليها المذهب السلطة ال

264Fالفردي في بناء نظريته السياسية

6. 

مما الشك فيه أن نظرية العقد االجتماعي كان لها تأثير كبير في مجال حقوق اإلنسان  

ة مستندة على والموائمة بين حماية تلك الحقوق ومصلحة المجتمع، فيجب أن تكون تلك السلط

رضا األفراد وتقبلهم لحكمها، ومن ثم فمن الالزم على السلطة الحاكمة أن تضع النظام 

265Fالقانوني العام الذي يبيح لكل فرد أن يمارس حقوقه وحرياته وال يخرج عليه

7. 

                                                 
 .40: ، المرجع السابق، ص)عبد الحميد(فودة  1
ساوون في حريتهم، ومستقلون، ولهم حقوق ال وقد عبر عن ذلك في القرن الثامن عشر إعالن الحقوق الصادر في والية فرجينيا على أن كل البشر مت 2

 .69: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار : أنظر. يمكن حرمانهم منها عند دخولهم في حكومة المجتمع
3 Voir : HEYMANN-DOAT (ARLETTE), libertés publiques et droits de l’homme, librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 6ème édition, année 2000, PARIS, France , P : 06.  
4 Voir : CHEHATA (CHAFIK), OP-CIT, P : 892. 

وينطلق . ، أن هذا العقد تم بين األفراد وحدهم، حيث يتعاقد كل فرد مع غيره من األفراد لمصلحة الحاكم الذي لم يكن طرفا بهذا العقد"هوبز"يرى  5
،        ، المرجع السابق )حيدر(، أدهم عبد الهادي  )مازن(ليلوي راضي : أنظر.  المدنية إنما هي نتيجة عقد اجتماعي من مبدأ أن الحكومة" لوك"

 .86-85-84: ص
 .25:، المرجع السابق، ص)غازي(حسن صباريني : أنظر. ، فهو من أنصار الملكية المقيدة"لوك"، كان من أنصار الملكية المطلقة، أما "هوبز"لكن 
، )مازن(ليلوي راضي : أنظر. ، فإن السلطة أو السيادة تكون للجماعة، أي أنه أقّر بمبدأ السيادة الشعبية"روسو"قا للعقد االجتماعي الذي طرحه وطب

 .90: ، المرجع السابق، ص)حيدر(أدهم عبد الهادي 
 .85: ، المرجع السابق، ص)ساجر(ناصر حمد الجبوري  6
 .50: السابق، ص، المرجع )عبد الحميد(فودة  7
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ومع أن نظرية العقد تقوم على أساس أن لألفراد حقوقا طبيعية، فإنها تدعي أن هذه  

، فهي ال تستمد صفتها الملزمة من ذاتها بل "عقد اجتماعي"تها الملزمة من الحقوق تستمد صف

 .من عقد أبرم بقصد إلزام السلطة باحترامها

ومن الجدير بالذكر أن اإلعالن الفرنسي للحقوق قد استلهم مبدأ السيادة الشعبية من  

 .نظرية العقد االجتماعي

من منظور الفلسفة الماركسية، مفهوما  وفي مقابل الدعوة السابقة تشكل حقوق اإلنسان، 

اجتماعيا يعكس تصورا طبقيا، ال وجود فيه لحقوق اإلنسان بشكل مجرد، بل تختلف حسب 

266Fالظروف التاريخية واالجتماعية

1. 

 :النظرية النفسية -5
كأي قيمة أخرى ليس صفة خاصة باألشياء، ألن " الحق"تذهب النظرية النفسية إلى أن  

اهتماما أو ميال أو رغبة أو تعاطفا، فقيمة ذلك " األنا"الحقيقية أو المثالية تبعث في األشياء 

واألساس . أو عاطفته، وبالتالي فإن القيمة هي باإلضافة إلى شخص ما" األنا"تكمن في نزعة 

الوحيد للقيم هو الحق في الحرية، وبما أن لإلنسان حرية، وشرط وجوده يفرض عليه أن يكون 

لكن النظريات الواقعية في . ليس بوسعه أن ينقطع عن أن يكون حرا وصاحب حقحّرا، ف

القيمة كاألفالطونية تترجم وقوع القيم وراء الحوادث الطبيعية، بمعنى أن قيمة الحق مستقلة 

267Fعن أفكارنا ورغباتنا

2. 

 :نظرية القانون الوضعي -6
والب قانونية ملزمة، أكد أصحاب هذه النظرية على ضرورة وضع حقوق اإلنسان في ق 

من أهم " مونتسكيو"ويعتبر . مع توفير كافة الضمانات الالزمة لتحقيقها وضمان احترامها

268Fرواد هذه النظرية، وقد أكد مونتسكيو في نظريته على مبدأ الفصل بين السلطات

، والتي 3

في  ويرجع الفضل لمدرسة القانون الوضعي. استهدفت الحد من تركز السلطة في يد الحاكم

ظهور النظرية الديمقراطية والتي جعلت الفرد محور اهتمامها الرئيسي، ومن ثم فقد ركزت 

269Fعلى حماية حقوق اإلنسان

4. 

                                                 
 .74-73: ، صالسابق المرجع، )أماني(جرار  غازي 1
 .70: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  2
على أن الحرية تتحقق بتقييد السلطة أيا كانت هذه السلطة، فجمع السلطة في يد واحدة يعد خطرا على الحرية وال يمكن أن توجد " مونتسكيو"يؤكد  3

 .88-87: ، المرجع السابق، ص)أدهم(، أدهم عبد الهادي )مازن(ليلوي راضي : أنظر. طات الثالثالحرية مع جمع السل
 .58-57: ، المرجع السابق، ص)طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  4
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 :النظرية األخالقية في الحق -7
جملة الشروط التي تتيح : "ه، الحق بناء على المنظور األخالقي بأنّ "كانط"لقد عّرف  

 ."لحرية كل فاعل أن تتسق مع حرية الجميع

وأصبحت مهمة المنظرين لحقوق اإلنسان أن يوازنوا بين حقوق اإلنسان المختلفة،  

270Fوهذا يعني المفاضلة بينها على اعتبارات أخالقية ذات أسبقية على غيرها

1. 

إن كل نظام سياسي صحيح يعتمد على منظومة خلقية، فالحق مبدأ أخالقي يحدد حرية  

ذا يعني الحرية في أداء كل األفعال التي تقررها وه. اإلنسان في الفعل في سياق اجتماعي

271Fطبيعة الكائن العقالني، وبالتالي حقه في الحرية والسعادة

2. 

 :النظرية النفعية -8
رية من مقولة أساسية، مفادها أن الجماعة التي يعيش الفرد في نظوينطلق أنصار هذه ال 

كنفها ويتفاعل مع أعضائها، إنما هي أصل الحقوق التي يتمتع بها، بحيث إنه إذا تصادف 

وجود هذا الفرد خارج نطاق الجماعة المذكورة، لم يعد ثمة مجال للحديث عن حقوق يتمتع 

 .بها

ن الباحثين إلى القول إنه يتعين على هذه الجماعة واتساقا مع ذلك، خلص هذا الفريق م 

على تحقيق أكبر قدر من المنافع ألكبر عدد من األفراد، حتى ولو استلزم  -دوما -أن تحرص 

 .التضحية بحقوق فرد معين أو أفرادا معينين -ااستثناء-ذلك 

 تي قال بهاوواضح، أن التوجه العام لهذه المدرسة ال يكاد يختلف كثيرا عن األفكار ال 

272Fأصحاب نظرية العقد االجتماعي

3. 

 :النظرية السياسية في الحق -9
تفترض النظريات العقلية في االختيار أن احترام االختيارات يسبقه مستوى معين من  

فاحترام االختيارات يفترض أنموذجا من الحقوق تكون فيه االختيارات . العدالة التوزيعية

 .االختيارمصونة، ومسبوقة أساسا بحرية 

                                                                                                                                                             
عليه عملية تقنين حقوق االنسان و رغم االنتقادات التي وجهت لهذه المدرسة ، فقد أسهمت الحقا و بدرجة كبيرة في تشكيل األساس الفكري الذي انبنت 

 .101: ، المرجع السابق ، ص) أحمد ( الرشيدي : أنظر . على المستويين العالمي و االقليمي 
 .71: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  1
 .72: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  2
 .101: ، المرجع السابق، ص)أحمد(الرشيدي  3
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ودور . إن المواطنة حق سياسي لإلنسان، وال تقل عن الحق في الحصول على حقوق 

 .يحول دون المواطنة الالفرد أال يدع مجا

ولعل المشكلة األساسية في النظرية السياسية في االختيار والكرامة، أنها تتخذ من مبدأ  

 ".احترام الناس"مشتقة من مبدأ آخر هو مة منطقية في حين أنها احترام اختيارات الناس مسلّ 

إن احترامنا لكرامة الشخص يجعلنا نحترم اختياراته السياسية، فالفرد له الحق في  

االحترام كشخص، بحيث تلبى اهتماماته، فيعطى حرية التعبير، واالجتماع السياسي، 

273Fوالحماية

1. 

 :النظرية القانونية في الحق -10
يمكن أن يضمن الحق لجهة ما بدون فرض واجب مناسب  ال من المعروف أن القانون 

 .على الطرف اآلخر، فالحقوق شيء نستحقه قانونا، ونطلب من اآلخرين احترامه

فحق . وتعالج النظريات القانونية في الحق أمورا عدة تتصل بطبيعة الحق، ومعياره 

فحقوق األفراد . ااإلنسان، يعني حق اإلنسان الطبيعي من حيث القوة التي يمكن ممارسته

 .هي القوة المدعومة من قبل السلطة بقيادة القانون" اسبينوزا" القانونية بالنسبة لـ 

إن الحق يفترض أهلية قانونية تسبقها قوى افتراضية تمكن الفرد من إحقاق الحق فيما  

274Fلو اختار اللجوء للمحاكم

2. 

 :في الحق ةالنظرية االقتصادي -11
القتصادية في القيمة وبالذات في الحق من خالل اإلشارة إلى يمكن تلخيص النظرية ا 

انعكاس الوقائع االقتصادية في الفكر، في صورة عالقات تخضع لقواعد حقوقية توجهها 

غايات أخالقية، ولعّل أكبر تقدم يمكن أن يحققه البشر هو ربط القيم االقتصادية بالقيم 

 .األخالقية

وانطالقا من هذه . وحاجاته العامة ثمنا اقتصاديا إن لكل ما يتعلق بميول اإلنسان 

275Fبتحرير اإلنسان من الطبيعة وتجعله صاحب الحق فيها" العمل"النظريات يقوم 

3. 

                                                 
 .75: ، المرجع السابق، ص)مانيأ(غازي جرار  1
 .76-75: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  2
 .72: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  3
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في سماء " آدم سميث"وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهر المفكر االقتصادي الكبير  

جانب حرياتهم السياسية الفكر االقتصادي، وبدأ ينادي بالحرية االقتصادية لألفراد إلى 

276Fوالمدنية

1. 

من جانب آخر، ترى الماركسية بأن جوهر الفرد يكمن في استعمال قدراته إلى أقصى  

درجة لغرض إشباع رغباته، والدولة ستلبي إرادة الطبقة العاملة، نظرا لكون الدولة تمثل 

نظام مصالح المواطنين، وهو ما يضع حقوق اإلنسان في وضع مختلف عما هو في ال

277Fالليبرالي، حيث أن اإلنتاج في المجتمعات الرأسمالية تسيطر عليه األقلية

2 . 

ختاما لهذه النظريات التي كان لها واسع األثر في نشأة وتطور حقوق اإلنسان، نصل  

إلى أنه إذا كانت الحقوق الطبيعية مؤسسة على العقل، واالقتصادية على الملكية، والتفسير 

النظريات الغربية بنيت أساسا على مفهوم الحرية، في حين بنيت النظرية  المادي للحقوق، فإن

 .اإلسالمية على العدل

وسواء كان المنطق هو العدالة أو الحرية، فال بد من قوة تكفل التطبيق من خالل  

278Fالمتابعة، خصوصا مع التطور المستمر للمجتمعات البشرية

3. 

 الفقرة الثانية
 المصادر الرئيسية

من األساسي أن تحظى : "... باجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ما يليتنص دي 

حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أال يضطروا في آخر األمر إلى اللياذ 

 .279F4"بالتمرد على الطغيان واالضطهاد 

هذه الحقوق هذا يعني أنه لتمكين اإلنسان من التمتع كامال بحقوقه، يجب أن تحظى  

ومبدأ سيادة القانون يمكن على هذا النحو أن يوصف بأنه . بحماية فعلية توفرها النظم القانونية

 .مبدأ بارز في ميدان حماية حقوق اإلنسان

 :وتتمثل المصادر الرئيسية في

 
 

                                                 
 .30-29: ت، الكويت، ص.ط، د.، حقوق اإلنسان بين القرآن واإلعالن، دار الكتاب الحديث، د)أحمد(حافظ نجم  1
 .69-68: ص، المرجع السابق، )امحمد(مصباح عيسى  2
 .77-76: ، المرجع السابق، ص)أماني(غازي جرار  3
 .الفقرة الثالثة من ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، أنظر الملحق  4
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 :المعاهدات الدولية -أوال
حيث إنها معاهدات حقوق اإلنسان هي معاهدات اشتراعية ذات طابع موضوعي، من  

280Fتخلق معايير عامة هي نفسها بالنسبة لكافة الدول األطراف

1. 

هذه المعايير يجب أن تطبق من قبل الدولة الطرف بغض النظر عن حالة التنفيذ من  

 .جانب الدول األطراف األخرى

والمبدأ التقليدي المتمثل في المعاملة بالمثل ال ينطبق بعبارة أخرى على معاهدات  

 .نحقوق اإلنسا

العهد الدولي : ومن بين األمثلة على المعاهدات اإلشتراعية في ميدان حقوق اإلنسان 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 إن االلتزامات التي تتحملها الدول بمقتضى المعاهدات الدولية، يجب أن يتم الوفاء بها. والثقافية

قانون الدولي مسؤولية صارمة، من حيث أن الوتكون مسؤولية الدولة في نطاق . بحسن نية

الدول تكون مسؤولة عن انتهاكات التزاماتها التعاهدية، ولو كانت هذه االنتهاكات غير 

281Fمقصودة

2 . 

282Fونشير إلى أن االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان عديدة 

3. 

 

                                                 
 .16-13: ، اإلسكندرية، مصر،ص2008ط، سنة .، حقوق اإلنسان، دار المطبوعات الجامعية، د)أمير(فرج يوسف  1
 .16-13: ابق، ص، المرجع الس)أمير(فرج يوسف  2
 : نذكر منها 3

 ".A/RES/260 (III)"  1948ديسمبر  09اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في  -
 ".A/RES/317(IV)" ، 1949ديسمبر  02اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير، في  -
 ".A/RES /640(VII)"  ،1952ديسمبر  20اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، في  -
 ". A/RES/1763 (XVII)" ، 1962نوفمبر  7اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى  لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، في  -
 ". A/RES/ 2106 (XX)" ، 1965ديسمبر  21االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في  -
 ". A/RES/ 2200 (XXI)"  1966ديسمبر  16مدنية والسياسية والبروتوكول االختياري في العهد الدولي الخاص بالحقوق ال -
 ". A/RES/ 2200 (XXI)"  1966ديسمبر  16العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في  -
 ".  A/RES/ 2391 (XXIII)" ، 1968نوفمبر  26اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، في  -
 ". A/RES/3068 (XXVIII)" ، 1973نوفمبر  30االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها،  في  -
ديسمبر  14اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، في  -

1973 ، "A/RES/ 3166 (XXVIII) ." 
 ". A/RES/ 34/146" ، 1979ديسمبر  17االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، في  -
 ". A/RES/34/180" ، 1979ديسمبر  18يع أشكال التمييز ضد المرأة، في اتفاقية القضاء على جم -
 ". A/RES/ 39/46" ، 1984ديسمير  10اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية  أو المهينة، في  -
 ". A/RES/ 40/64" ، 1985بر ديسم 10االتفاقية  الدولية لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية في  -
 ". A/RES/44/25" ، 1989نوفمبر  20اتفاقية حقوق الطفل، في  -
، 1989ديسمبر  15بروتوكول اختياري ثان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، في  -

"A/RES/44/128 ." 
 ". A/RES/45/158" ، 1990ديسمبر  18راد أسرهم، في االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال وأف -
 ". A/RES/61/177" ، 2006ديسمبر  20االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، في  -
، 2008ديسمبر  10البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في  -

"A/RES/63/117  ."أنظر  :http://www.un.org/fr/  



 لواقع العمليالفصل األول                                                                         حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري وا

58 
 

 :العرف الدولي -ثانيا
من النظام األساسي  38بالنظر إلى المصادر القانونية الوارد ذكرها في المادة وهذا  

283Fةلمحكمة العدل الدولي

1. 

ويلعب العرف دورا بارزا في ترسيخ وإرساء العديد من القواعد في إطار حقوق  

 اإلنسان، وتم تقنين العديد من هذه القواعد في االتفاقات الدولية، وإذا نظرنا إلى هذه األخيرة

إلخ، األمر الذي كّون ... سنجدها تكرر نفس الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية 

284Fعرفا عاما دوليا

2. 

بشأن  1951في عام "  CIJ" وفي الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية  

التحفظات على اتفاقية اإلبادة الجماعية الحظت المحكمة أن االتفاقية قد حظيت بالموافقة من 

خالل قرار اعتمدته الدول بشكل إجماعي، وعلى هذا النحو فإن جريمة اإلبادة الجماعية شكلت 

 .دول كافةولي العرفي ينطبق على الجزءا من القانون الد 1951منذ عام 

،  رأت محكمة " Barcelona Traction" وفي وقت الحق، وفي قضية برشلونة  

، الحظت أن "أن تلك االلتزامات بحكم طبيعتها ذاتها فهي تهم جميع الدول : " العدل الدولية

تلك االلتزامات تنبثق على سبيل المثال في مجال القانون الدولي العرفي، من حظر التصرفات 

جماعية، كما تنبثق من المبادئ واألحكام المتعلقة بالحقوق األساسية لإلنسان العدوانية واإلبادة ال

285Fبما في ذلك الحماية من العبودية ومن التمييز العنصري

3. 

ونشير إلى القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة، يمكن اعتبار أن لها  

ا، فهي يمكن أن توفر ما يدل على وجود قيمة قانونية ولو لم تكن ملزمة قانونا في حّد ذاته

286Fقانون عرفي

4 . 

كما نشير إلى أهمية الصكوك واإلعالنات الدولية في هذا المجال، نذكر منها ميثاق  

 .األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

كما صدرت العديد من اإلعالنات التي تعزز حقوق اإلنسان، ولو لم تكن ملزمة قانونا  

287Fّد ذاتها، إال أنها تدل على وجود قانون عرفيفي ح

5. 

                                                 
 .17: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف  1
 .38: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  2
 .21-20-19-18-17: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرح يوسف  3
 . 21إلى  17 :، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف  4
 :اإلعالناتنذكر من هذه  5

 ". A/RES/1514 (XV)" ، 1960ديسمبر  14إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، في  -
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 :المبادئ العامة للقانون -ثالثا
هذا المصدر الثالث من المصادر التي يذكرها النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية،  

يساعد على كفالة إمكان االعتماد على مصادر أخرى في الحاالت التي ال توفر فيها المعاهدات 

 .العرفي قاعدة كافية تستند إليها المحكمة في اتخاذ قراراتها الدولية والقانون

فإذا ما ثبت أن الدول تتبنى في قانونها المحلي، مبدأ قانونيا بعينه، ينص على حق من  

حقوق اإلنسان، أو هو أساس لحماية تلك الحقوق فهذا دليل على وجود مبدأ ملزم قانونا في 

288Fإطار قانون حقوق اإلنسان الدولي

1. 

وفي إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان نجد العديد من المبادئ القانونية انتقلت من  

289Fاألنظمة الداخلية إليه

2. 

 الفقرة الثالثة
 المصادر االحتياطات واإلرادية

، كأداة فرعية من " CIJ" من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية  38تورد المادة  

، وتعتبر "أحكام المحاكم ومذاهب الفقهاء في القانون العام : "أدوات تحديد قواعد القانون

290Fالقرارات القضائية في ميدان حقوق اإلنسان ذات أهمية خاصة بالنسبة لفهم القانون

3 . 

ي وينحصر المصدر اإلرادي ف. الفقه والقضاء: وعليه تتجسد المصادر االحتياطية في 

291Fمبادئ العدل واإلنصاف

4. 

 :الفقه -أوال
مما الشك فيه أن اآلراء الفقهية المتمثلة في كتابات كبار الفقهاء ورجال القانون  

المتخصصين، وبخاصة إذا كانت باتفاقهم أو مذهب أغلبهم، لها أثر في ترسيخ بعض المفاهيم 

 .والقواعد في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان

                                                                                                                                                             
 ". A/RES/1904 (VIII)" ، 1963نوفمبر  20إعالن األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله في،  -
 ". A/RES/39/11" ، 1984نوفمبر  12إعالن بشأن حق الشعوب في السلم، في  -
 ". A/RES/41/128" ، 1986ديسمبر  04إعالن الحق في التنمية، في  -
 ". A/RES/66/137" ، 2011ديسمبر  19إعالن األمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق اإلنسان في  -

  www.un.org/arabic/docs: أنظر
 .22: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف  1
 .38: ، المرجع السابق، ص)الكريمعبد (عوض خليفة  2
 .22: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف  3
 .39: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  4
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طبقا : "، أنه"نوتابوم"إلى الفقه، قررت محكمة العدل الدولية في قضية وفي إشارة  

لعمل الدول والقرارات القضائية والتحكيمية، وآراء الكتاب، تعد الجنسية رابطة قانونية تأخذ 

 ".في أساسها واقعة ترابط اجتماعية، تتمثل في عالقة تواجد أصلية 

أن الفقه ال تمثله فقط كتابات : " لونةفي قضية شركة برش" فؤاد عمون"وذهب القاضي  

المؤلفين، بل أننا نجده في أعمال المؤتمرات القانونية والمنظمات، ومعاهد وجمعيات القانون، 

 .292F1"ويجب علينا استخراجه من اآلراء االنفرادية للقضاة 

 :القضاء -ثانيا
293Fلما كانت مهمة القضاء هي تطبيق القانون وتفسير ما غمض من أحكامه 

أمكن  ، 2

الرجوع إليه على سبيل االستدالل واالهتداء عن طريقه إلى مدى تطبيق قاعدة قانونية معينة، 

294Fوإلى كيفية تفسير مختلف الدول لها وتفهمها إياها

3. 

وإذا كان من شأن إبداء اآلراء الشخصية للقضاة واآلراء المخالفة أن تضعف نسبيا  

، فإنها مع ذلك تندرج في بناء المدارس الفقهية سلطة األحكام التي تصدرها المحكمة الدولية

295Fالتي تساهم بدرجة كبيرة في عملية اإلثراء والتطوير

4. 

والحقيقة التي ال جدال فيها، أن القضاء الدولي يسهم في إرساء قواعد القانون الدولي  

296Fلحقوق اإلنسان

5. 

 :مبادئ العدل واإلنصاف -ثالثا
يتم الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل واإلنصاف إذا طلب أطراف النزاع ذلك  

وعندما يمنح القاضي تلك المكنة يكون له إصدار الحكم استنادا إلى القواعد القانونية صراحة، 

لمبادئ العدل واإلنصاف دورها في إطار  ومما الشك فيه أنّ . ومبادئ العدل واإلنصاف

297Fاإلنسان القانون الدولي لحقوق

6. 

 
 
 

                                                 
 .39: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  1
التي تفصل في المنازعات الدولية، أو أحكام محاكم  ، سواء كانت أحكاما استشارية أو قضائيةCIJهي تلك األحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية  2

 .269: ، القبة القديمة، الجزائر، ص2008، سنة 1، مفهوم القانون الدولي العام، دار الخلدونية، ط)محمد(سعادي : أنظر. التحكيم الدولية
 .22: ، المرجع السابق، ص)علي(صادق أبو هيف  3
 .186: ، بوزريعة، الجزائر، ص2006،سنة  2دار هومة،ط ، القانون الدولي العام،)أحمد(بلقاسم  4
 .40: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  5
 .41-40: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  6
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 الفقرة الرابعة
 المصادر اإلقليمية

أّثر  تضافر الجهود على الصعيد اإلقليمي لوضع حقوق اإلنسان موضع التنفيذ، قد إنّ  

 .في تكريسها، وتعزيز حمايتها

 :ونذكر من هذه المصادر 

 .م1950االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات الصادرة سنة  -

 .م1967األمريكية لحقوق اإلنسان الصادرة سنة االتفاقية  -

 .م1976إعالن الجزائر حول حقوق اإلنسان الصادر عام  -

 .م1984الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر سنة  -

 .م1986مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعوب في الوطن العربي الصادر سنة  -

 .م1990الصادر سنة  إعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان في اإلسالم -

       الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والمعتمد من جامعة الدول العربية الصادر سنة  -

298Fم 1994

1. 

 الفقرة الخامسة
 المصادر الداخلية

تتركز أدبيات حقوق اإلنسان في المصدر الوطني، من خالل تراث األمم وقيمها   

 .وتقاليدها وثقافتها

المصادر الوطنية الخاصة بحقوق اإلنسان، ألنه ما من دستور وتعتبر الدساتير من أهم   

في أي دولة من الدول يصدر خاليا من تحديد حقوق اإلنسان، وشرحا لواجبات كل مواطن 

299Fومسؤولياته اتجاه مجتمعه ووطنه

2. 

وحيث أن دستور أي دولة من الدول هو القانون األعلى في الدولة، فقد كان من   

التشريعات الدستورية في عموم النظم القانونية في مختلف الدول  الطبيعي أن ينظر إلى

والمجتمعات على أنها بمثابة المصدر األول، أو المباشر لحقوق األفراد وحرياتهم داخل 

300Fالمجتمع

3. 

                                                 
 .65: ، المرجع السابق، ص)طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  1
 .66-65: السابق، ص، المرجع )طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  2
 .66-65: ، المرجع السابق، ص)طارق(، إبراهيم الدسوقي )عصمت(عدلي  3
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 المبحث الثاني
 تحديات حقوق اإلنسان في الواقع العملي

لدولية التي تسعى إلى إن المفهوم النظري لحقوق اإلنسان، من خالل االتفاقيات ا  

فما . التعريف بهذه الحقوق، لم يصاحبه تطور فعلي في الممارسة الفردية والحكومية، والدولية

زالت الحكومات تنتهك حقوق مواطنيها بدعوى الحفاظ على األمن، األمر الذي ُيبرز أهمية 

 .البعد السياسي في قضايا حقوق اإلنسان

تتخذ من تدهور حقوق اإلنسان في المجتمعات النامية كما أن الدول الغربية ما زالت   

301Fذريعة للتدخل بشؤون الدول الداخلية، وانتهاك سيادتها وثقافتها الوطنية

1. 

لنا اإلطار النظري لحقوق اإلنسان في المبحث األول، سنتناول حقوق وفبعد أن تنا  

لة أولى إلى المفهوم اإلنسان في الواقع العملي من خالل هذا المبحث، حيث سنتطرق في مرح

، ثم في مرحلة ثانية نتناول )المطلب األول(اإليديولوجي لحقوق اإلنسان وتحديات العولمة 

 ).المطلب الثاني(معّوقات حقوق اإلنسان 

 المطلب األول
 المفهوم اإليديولوجي لحقوق اإلنسان وتحديات العولمة

العملي، من خالل اختالف  سنتناول التحديات التي تواجه حقوق اإلنسان في الواقع  

، ثم نتناول العولمة والتحديات الجديدة )الفرع األول(المفهوم اإليديولوجي لحقوق اإلنسان 

 ).الفرع الثاني(

 الفرع األول
 اختالف المفهوم اإليديولوجي لحقوق اإلنسان

قة رغم صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واالتفاقيات والمواثيق الدولية المنبث  

عنه والتي تؤكد عالمية هذه الحقوق وترابطها، بمعنى أنها كّل ال يتجزأ، إال أن انقسام العالم 

302Fإلى معسكرين شرقي وغربي فترة الحرب الباردة

ح بوجود اختالف في المفهوم م، س2

 .اإليديولوجي لحقوق اإلنسان

                                                 
 .163: ، عمان، األردن، ص2009، سنة 1، االتجاهات الفكرية لحقوق اإلنسان وحرياته العامة، دار وائل للنشر، ط)أماني(غازي جرار  1
الرؤى العالمية –صل موجود في مؤلف جماعي، برهان غليون وآخرون، حقوق اإلنسان ، حقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية، ف)محمد(فائق  2

 .70: ، بيروت، لبنان، ص2005، أفريل 1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط-واإلسالمية والعربية
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وتركز هذا االختالف اإليديولوجي خاصة بين المعسكرين الشرقي والغربي، حيث 

سمح بوجود قراءتين متناقضتين لحقوق اإلنسان، كانت هي في حّد ذاتها جزءا من الحرب 

 . الباردة

وكان الدافع لوجود هذه القراءات المختلفة هو دفاع كل معسكر عن مصالحه الخاصة   

وقد ساهم هذا االنقسام في تبرير انتهاكات حقوق اإلنسان . الحكموانسجاما مع فلسفته في 

303Fوشيوعها، وبخاصة حيث تقوم أنظمة الحكم الدكتاتورية

1. 

وحيث أن منظمة األمم المتحدة تتكون من كيانات تنتمي إلى إيديولوجيات ومعتقدات 

اإلنسان،  وفي الوقت الذي نجد فيه هذه اإليديولوجيات والمعتقدات تحترم حقوق. متنوعة

وتجعل من حمايتها هدفا رسميا معلنا في دساتيرها، نجد أن الواقع العملي يختلف تماما عن 

 .النصوص

فالعدد الضئيل للدول التي قامت بالتصديق على االتفاقيات الملزمة، هو أمر ال يتطابق 

304Fمع المواقف الداخلية وما ورد في الدساتير بشأن الحقوق والحريات

2. 

صدد ظهرت عدة مفاهيم إيديولوجية لحقوق اإلنسان سنحاول أن نتناولـها وفي هذا ال  

 :فيما يلي

 الفقرة األولى
 المفهوم الغربي لحقوق اإلنسان

 :تحليل المفهوم -أوال
حسب التوجه الغربي، فإن حقوق اإلنسان تجد تأصيلها في الفلسفة السياسية الغربية،   

305Fأثير الثورات البريطانية، األمريكية، والفرنسيةالموثقة من خالل النصوص األساسية، تحت ت

3. 

لقد سجلت الحقوق والحريات المتولدة عن الحركة الليبرالية، ميالد واعتراف حقوق   

، أو ضد اإلقطاعية )كإعالن استقالل الواليات المتحدة(الفرد ضد القمع االستعماري 

ية ال تهتم كثيرا بالمضمون، وكانت هذه الحقوق شكل). كاإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان(

                                                 
 .70: ، المرجع السابق،ص)محمد(فائق  1
 .39: ، القاهرة، مصر، ص1958ط، سنة .لدولي اإلقليمي، مطبعة العاصمة، د، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم ا)عزت(سعد السيد البرعي  2

3 Voir : WACHSMANN (PATRICK), les droits de l’homme, édition DALLOZ, 3ème édition, année 1999, PARIS, 
France, P : 40. 
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ولكن بالرغم من ذلك، فقد أرست دعائم الحقوق والحريات، واعتبرت قاعدة نظرية إلرساء 

306Fوتطوير عصر الرأسمالية والرأسماليين

1. 

، Le holisme "307F2" هذا المسعى كان يقود إلى معارضة الرأي القائل بالتمامية والكلية   

والتوجه نحو موافقة . ولوية للجماعة على حساب الفردالذي يعّد كمذهب يعطي األهمية واأل

المذهب الفردي، حيث أنه إيديولوجية تعطي األهمية واألولوية للفرد، وتهمل الجماعة، وفي 

308Fكانتصار للفرد م1789هذا اإلطار يعد إعالن الحقوق والمواطن الفرنسي لسنة 

3. 

وال زالت من نصيب الكتاب ونظرا ألن أغلبية الكتابات حول حقوق اإلنسان، كانت   

الغربيين، فإننا نجد أن تلك الكتابات كافة تعتبر أن األسس الفلسفية لمفهوم حقوق اإلنسان تجد 

 .جذورها في مبادئ الليبرالية الديمقراطية الغربية

وجوهر هذه الفلسفة حسب رأيهم يتجسد بوضوح في اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان   

إن هدف هذه التجمعات : " وباألخص المادة الثانية والتي تنص على م،1789والمواطن لسنة 

السياسية هو حماية الحقوق الطبيعية والغير قابلة للتصرف، هذه الحقوق هي الحرية، الملكية، 

 ".األمن، ومقاومة الظلم 

م، التي ظهرت في بريطانيا، والتي ضمنت 1215لسنة " الماجنا كارتا " كما يتجسد في   

 .يها الحرية من الحبس التعسفي، وحماية الممتلكات، وأقرت المحاكمة العادلةلمواطن

، ووثيقة " HABEAS CORPUS" كما يتجسد أيضا في قانون هابياس كوربيس   

م، التي أقرت سمو البرلمان، وحق االنتخابات الحرة، حرية التعبير، 1689الحقوق لسنة 

الذي نادى " جون لوك" أعقبه مبدأ الفيلسوف  ثم. والحق في المحاكمة بواسطة هيئة محلفين

 .بأن السيادة تكمن في الشعب بأكمله

توماس " هذه الفلسفة، قد ورثتها المستعمرات في أمريكا الشمالية، حيث نجد أن   

، قد نادى بأن األمريكيين شعب حر، "مونتسكيو"و " لوك" الذي استمد أفكاره من " جيفرسون

309Fمن الحقوق الطبيعية، وليس من الحكومة اإلنجليزية المستعمرة يطالبون بحقوقهم النابعة

4. 

                                                 
ط، .الدستوري للحريات والحقوق، طاكسيج للدراسات والنشر والتوزيع، د، التعبير 2، مدخل إلى الحريات وحقوق اإلنسان، ج)الطاهر(بن خلف هللا  1

 .114: ، خرايسية، الجزائر، ص2009سنة 
، المنــهـــل ، قامــــوس ) سهيل ( إدريس : أنظر.الرأي القائل بأن نظاما معقدا بكامله ، كخلية أو عضوية ، هو أعظم من أجزائه من الناحية الوظيفية  2

 .617:،بيروت ، لبنان ، ص 2006،سنة  35دار اآلداب ، ط عربي ، -فرنسي
3 Voir : WACHSMANN (PATRICK), OP-CIT, P : 40  . 

 .58-57: ، بنغازي، ليبيا، ص2001ط، سنة .، حقوق اإلنسان في العالم المعاصر، دار الرواد، د)امحمد(مصباح عيسى  4
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فال ريب أن حقوق اإلنسان تعد وليدة المجتمع الغربي ، فقد نشأت وترعرعت في   

وأسهم رجال الفكر واألدباء في بلورة مفهوم . الغرب، بعد نضال طويل بين األفراد والدولة

310Fحقوق اإلنسان

1. 

م الغربي لحقوق اإلنسان، ينطلق من فكرة وجود مساواة في وعلى هذا األساس فالمفهو  

 .الكرامة لكل فرد، والتي ولدت حقوقا في مواجهة الغير، وخاصة في مواجهة السلطة

الذي سجل في النصوص، ثم أعلنت للعالم بأسره، وتوجهت " اإلنعتاق"بعد ذلك فإن هذا   

ريكية، هذه األخيرة ظلت إلى زمن طويل فرنسا في هذا اإلطار أبعد من الواليات المتحدة األم

 .311F2)مبادئ مونرو(تحصر تأثيرها في القارة األمريكية 

، من أجل حمايتها والدفاع "الحرية تحت ظل القانون " فالفكر الليبرالي يلتزم بمبدأ   

312Fعنها، مركزا على المساواة القانونية

3. 

 :انعكاسات هذا المفهوم -ثانيا

الواقع العملي، إلى اعتبار أن المفهوم الوحيد الذي يعتبر  تتجه النظرة الغربية في  

وباتفاق المحافظة على الحقوق الفردية أمرا ضروريا، هو المفهوم الذي تأخذ به الدول 

313Fالغربية، والذي يبدو حسب أصحاب هذا المفهوم أنه يحترم أصالة وشرعية حقوق اإلنسان

4. 

ة والسياسية، في أوروبا الغربية، وقامت فبدأت حقوق الجيل األول أي الحقوق المدني  

314Fعلى أساس تقديس الفرد، ومن ثم احترامه واحترام حقوقه وحرياته العامة

5. 

ورغم أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تأثر بكثير من هذه المفاهيم الغربية، إال أنه   

الجماعية والحقوق حّد من غلّو النظرة الفردية بمحاولة إيجاد توازن بإدخال بعض الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية، والتي ظهرت جليا بعد ذلك في المواثيق والعهود التي صيغت على 

 .أساس هذا اإلعالن

ولكن القراءة الغربية لحقوق اإلنسان، حتى بعد صدور اإلعالن العالمي والمواثيق   

الدولية األخرى، استمرت في نظرتها الفردية للحقوق وتقديمها على أي حقوق أخرى تتعلق 

                                                 
 .36: ، عمان، األردن، ص2007، سنة 1للنشر والتوزيع، ط، حقوق اإلنسان، دار الثقافة )سهيل(حسين الفتالوي  1

2 Voir : WACHSMANN (PATRICK), OP-CIT, P : 45. 
 .94-93: ، بيروت، لبنان، ص2009، سنة 1، حقوق اإلنسان بين التشريع والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، ط)سعدى(محمد الخطيب  3

4 Voir : WACHSMANN (PATRICK), OP-CIT , P : 44. 
، األزاريطة، اإلسكندرية، مصر، 2009ط، سنة .، الحقوق الجماعية في ضوء القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، د)رياض(صالح أبو العطا  5

 .58: ص
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بالمجتمع أو بحق الشعوب، كما قدمت الحقوق السياسية والمدنية التي أصبحت محور دعوتها، 

315Fية واالجتماعية التي أهملتها لفترة طويلةعلى الحقوق االقتصاد

1. 

فالرأي الذي ينتهجه العالم الغربي بالنسبة لقانون حقوق اإلنسان الدولي في شكله العام،   

بمعنى آخر، فإن تلك الحقوق تأخذ . يبدو أنه يؤكد على أساسيات الحقوق المدنية والسياسية

تلك الحقوق تتضمن حرية التعبير، شكل مطالبة تحديد سلطة الحكومة على المحكومين، ف

316Fالتجمع، الدين، والمشاركة السياسية في الحكم

2. 

إذن فحقوق اإلنسان ال ترتدي، بالنسبة لجميع الدول، األهمية نفسها، وال تكتسب ذات 

317Fالضرورة، فاألنظمة الليبرالية تميل أكثر إلى االرتباط بالحقوق الشخصية

3. 

دمة تتبنى نمط الديمقراطية الغربية المغرقة في تقديس فنجد أن الدول الرأسمالية المتق  

الفرد وحريته، بما اعتبر لديها نتيجة لطبيعته اإلنسانية، ال لوجوده كمواطن داخل الدولة، وهذا 

ما جعل هذه الدول تبدي تعلقا واضحا بحقوق اإلنسان ذات الطابع الفردي، وتحديدا بالحقوق 

 .استقالل الواليات المتحدة وظهور مبادئ الثورة الفرنسيةالمدنية والسياسية، التي ارتبطت ب

أما فئة الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، أو ما يسمى بالجيل الثاني من حقوق   

اإلنسان فقد قوبلت برفض وتعنت شديدين ألن ارتباطها التاريخي بانتصار المذهب الماركسي 

 .قد جعلها في نظرهم مرتبطة بالشيوعية

وكان التبرير الذي يسوقه بعضهم لتبرير هذا المنحى اإليديولوجي، هو أن نوعية المكنة   

التي ينطبق عليها وصف الحق إنما هي تلك التي تتسم بطابع سلبي، بحيث إن إعمالها ال 

وهذا ما ينطبق . يستلزم أكثر من امتناع السلطة عن اإلتيان بكل ما من شأنه أن يمثل تقييدا لها

بوضوح على الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في الحياة، وعدم الخضوع للتعذيب، لديهم 

 .إلخ... وحق االنتخاب 

318Fبالمقابل، فإن فئة الحقوق االجتماعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  

، كالحق في 4

رج عن إلخ، فهي مما يخ... العمل، والحق في التعليم والصحة، والحق في الضمان االجتماعي 

هذا النطاق ألنها تستلزم تدخال من جانب الدولة لكفالتها، هذا فضال عن كون الحقوق 
                                                 

 .71: ، المرجع السابق، ص)محمد(فائق  1
 .225: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  2
 .19-18: ، طرابلس، لبنان، ص2008ط، سنة .ريات العامة وحقوق اإلنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، د، مدخل إلى الح)خضر(خضر  3
كثر من يالحظ أنه حتى مع اتجاه بعض الحكومات الغربية أيام الحرب الباردة نحو االعتراف بهذه الفئة من حقوق اإلنسان، فإن ذلك لم يكن يعني أ 4

 .ال حقوقا، وهو ما كان يعني أن تأتي دائما في المرتبة الثانية من حيث التطبيقاعتبارها مجرد احتياجات إنسانية 
، حقوق اإلنسان في ضوء التجليات السياسية للعولمة، فصل موجود في مؤلف جماعي، برهان غليون وآخرون، حقوق )محمد(فهيم يوسف : أنظر

 .59: ، بيروت، لبنان، ص2005، أفريل 1لوحدة العربية، ط، مركز دراسات ا-الرؤى العالمية واإلسالمية والعربية –اإلنسان 
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االقتصادية واالجتماعية ستصبح بال معنى، ما لم يسبقها اإلعمال التام للحقوق المدنية 

والسياسية، على اعتبار أنه ال قيمة لحق العمل أو التعليم إذا كانت حرية المواطن أو حياته 

319Fللتهديدعرضة 

1 . 

الرهان الليبرالي، هو في التمكن من تسيير المتناقضات، التي ولدت جيلين من حقوق   

320Fالمذهب الفردي"  Primat" اإلنسان، مع المحافظة على أولية 

2. 

لكن هناك ازدواجية في التعامل من طرف الدول الغربية، فالعهد الدولي للحقوق   

اص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ينصان السياسية والمدنية، والعهد اآلخر الخ

صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد جاء ذلك النص ضد مصالح الدول 

 .االستعمارية الغربية التي كان بعضها ال يزال يحتفظ بمستعمراته

 وعموما فإن هذا الحق في الممارسة لم يجد أي اهتمام من الدول الغربية، بل على  

وأكبر دليل على ذلك هو موقف الواليات المتحدة األمريكية، من حق الشعب . العكس من ذلك

وكذلك . الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وموقفها من احتالل األراضي العربية

موقف الغرب الذي كان مؤيدا للحكم العنصري في جنوب إفريقيا، حيث كانت جنوب إفريقيا 

321Fنظومة الدول الغربية، ولم يتغير موقف التأييد هذا إال في الثمانينات فقطتعتبر جزءا من م

3. 

وأيضا تماطل الدول الغربية في حل المشكلة الصحراوية، وموقفها المتخاذل اتجاه   

 .الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره

لنامية، وفي ممارسة حقوق اإلنسان في الواقع العملي، تحاسب النظرة الغربية الدول ا  

على تخلف الديمقراطية وعدم احترام حقوق اإلنسان، إلى حد يختلف من جهة إلى أخرى، 

ولكن هذه النظرة تنسى مسؤوليتها الخاصة في هذا الشأن، فكان ذلك سببا لتسامي الدول 

 .الغربية، وتعاليها وامتهان المتخلفين، فهي حاليا المسؤولة مباشرة عن ذلك إلى حد كبير

سمت إنجلترا وفرنسا أجزاء كبيرة من إفريقيا وآسيا، ولحقتها إيطاليا بإذنهما في فقد اقت  

وقد حاربت جميعها أي اتجاه ديمقراطي ومنعته، بل وقضت . ليبيا وبعض الصومال ثم الحبشة

322Fعلى ما كان موجودا، أو ما كان يمكن أن يقوم

4. 

                                                 
 .59: ، المرجع السابق، ص)محمد(فهيم يوسف  1

2  Voir : WACHSMANN (PATRICK), OP-CIT, P : 43 
 .71: ، المرجع السابق، ص)محمد(فائق  3
 .195-194: ، اإلسكندرية، مصر، ص1993ط، سنة .د، حقوق اإلنسان وأسباب العنف في المجتمع اإلسالمي، منشأة المعارف، )أحمد(يسري  4
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لم ترع أّي دولة استعمارية وال يختلف األمر في حقوق اإلنسان عنه في الديمقراطية، ف  

حقوق اإلنسان بالنسبة للشعوب في مستعمراتها، فتعرضت هذه الشعوب لشتى االنتهاكات، ما 

323Fبين نفي وسجن وتعذيب، وقتل ومحاكمات صورية

1. 

م، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية أنها ستكيف عالقاتها بالدول 1977ففي سنة   

ن هذه الدول من قضية حقوق اإلنسان، على األقل فيما األخرى على ضوء موقف كل دولة م

324Fيتعلق بالمساعدات الخارجية وصفقات بيع األسلحة

2. 

ومستشاريه المباشرين، أن التنديد بالحكومات التي ال " كارتر"ورغم تأكيدات الرئيس   

ية تحترم حقوق اإلنسان وحرياته السياسية، ال يستهدف االتحاد السوفياتي أو الدول الشيوع

وحدها، بل يشمل حكومات صديقة موالية للواليات المتحدة مثل كوريا الجنوبية، وبعض دول 

 .أمريكا الالتينية مثل األرجنتين

يرون أنهم المعنيون بالدرجة " وارسو " إال أن االتحاد السوفياتي وشركاؤه في حلف   

ن جانب اإلدارة األمريكية األولى بهذا التصعيد، في الدفاع عن الحقوق والحريات اإلنسانية م

325Fالجديدة

3. 

إنما تستهدف " كارتر" ويرى االتحاد السوفياتي وحلفاؤه أن سياسة الرئيس األمريكي   

تشجيع المعارضين داخل االتحاد السوفياتي والدول الشيوعية األوروبية األخرى، على التحرك 

 .اتورفع أصواتهم لتغيير األوضاع السياسية، وتعزيز الحقوق والحري

وتشدده اتجاه قضية حقوق اإلنسان، وتمسكه باتفاقية " كارتر" ولقد بدأت سياسة   

326Fهلسنكي

فقد تكونت في بولندا وتشيكوسلوفاكيا واالتحاد السوفياتي، جماعات . تؤتي نتائجها 4

 .من أهل الرأي والفكر للدفاع عن حقوق اإلنسان

                                                 
 .198-195-194: ، صالسابق المرجع، )أحمد( يسري 1
، وجعل منها إحدى دعائم سياسته 1977جانفي  20تبنى الرئيس األمريكي قضية  حقوق اإلنسان منذ توليه رئاسة الواليات المتحدة األمريكية في  2

، عند 1977يدة التي تستهدف الدفاع عن حقوق اإلنسان في كل مكان، قرر مجلس النواب األمريكي في أكتوبر وتنفيذا لهذه السياسة الجد. الخارجية
كامبوديا، : حرمان سبع دول من هذه المعونة النتهاكها حقوق اإلنسان، وهذه الدول هي 1978مناقشة مشروع المساعدات الخارجية األمريكية لعام 

، القانون الدولي وحقوق )وحيد(رأفت : أنظر. زنبيق، أنجوال، وهي إما دول شيوعية أو يسارية متطرفة في أنظمتهاالوس، فيتنام، كوبا، اوغندا، مو
 .13: ، مصر، ص1977تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، سنة ) 33(اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الثالث والثالثون 

، تصدرها الجمعية المصرية للقانون )33(الدولي وحقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الثالث والثالثون ، القانون )وحيد(رأفت  3
 .13: ، القاهرة، مصر، ص1977الدولي، سنة 

من أغراض هذا المؤتمر إزالة  ، وكان1975اتفاقية هلسنكي المنبثقة عن المؤتمر األول لألمن والتعاون األوروبي المنعقد في هلسنكي في سنة   4
طراف في تلك الستار الحديدي بين الكتلة الشرقية والغربية، أو التخفيف منه، وإطالق حرية انتقال األشخاص واألفكار والمعلومات فيما بين الدول األ

رأفت : أنظر. كندا والواليات المتحدة األمريكية دولة أوروبية شيوعية و رأسمالية و محايدة، باإلضافة إلى 33دولة من بينها  35االتفاقية، وعددها 
 .14: ، المرجع السابق، ص)وحيد(
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رأسهم فرنسا وألمانيا الغربية ومع ذلك فإن بعض الحلفاء للواليات المتحدة، وعلى   

آنذاك، أظهروا تخوفهم من الموقف األمريكي المتصلب اتجاه قضية حقوق اإلنسان، 

وانعكاساته المحتملة على سياسة الوفاق أو التقارب بين الشرق والغرب، وعلى المباحثات 

 .المستمرة الخاصة بالحد من األسلحة االستراتيجية

 1977اني لألمن والتعاون األوروبي في بلغراد في أكتوبر وقبيل انعقاد المؤتمر الث  

، ورغم التفاهم مسبقا بين الحكومات األوروبية 1975استمرارا ألعمال مؤتمر هلسنكي لسنة 

الغربية والواليات المتحدة األمريكية على عدم تصعيد قضية حقوق اإلنسان في هذا المؤتمر 

، حتى شن مندوبو الدول 1977الثاني من أكتوبر  ولكن ما إن بدأ المؤتمر في. حتى ال يفشل

الغربية حملة شعواء ضد اإلتحاد السوفياتي والدول الشيوعية األوروبية األخرى لعدم احترامها 

التفاقية هلسنكي المنبثقة عن المؤتمر األول لألمن والتعاون األوروبي المنعقد في هلسنكي سنة 

 . م1975

لدى الوفد السوفييتي ووفود دول الكتلة الشرقية  وكان لهذه الحملة رد فعل سيء  

الشيوعية، التي احتجت بشدة على ذلك، متهمة الواليات المتحدة بسوء النية ومحاولة التدخل 

327Fفي الشؤون الداخلية لدول شرق أوروبا الشيوعية

1. 

كما استخدم الغرب أيضا حقوق اإلنسان لتحقيق مكاسب سياسية، مثل ضغطه المتزايد   

االتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة، للسماح بهجرة اليهود إلى إسرائيل، على الرغم على 

من أن ذلك كان انتهاكا لحقوق الفلسطينيين، وتعزيز سياسة عنصرية هي قانون العودة 

328Fاإلسرائيلي الذي هو قانون عنصري

2. 

اتفاقية  ، وتأثير"جيمي كارتر"حيث كان ذلك على إثر سياسة الرئيس األمريكي   

، السالفة الذكر، فارتفع السخط إلهدار حقوق اإلنسان في االتحاد 1975هلسنكي لسنة 

السوفياتي، وطالب الرعايا السوفييت اليهود بالهجرة إلى أرض فلسطين، تغريهم وتشجعهم في 

329Fذلك الدعاية الصهيونية

3. 

وانطالقا من الخالف اإليديولوجي حول مفهوم حقوق اإلنسان، اتجهت الدول الغربية   

الرأسمالية، والدول االشتراكية نحو استخدام حقوق اإلنسان في الصراع الذي كان دائرا بينهما، 

                                                 
 .16-15-14-13: ، المرجع السابق، ص)وحيد(رأفت  1
 .71: ، المرجع السابق، ص)محمد(فائق  2
 .14: ، المرجع السابق، ص)وحيد(رأفت  3
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فكانت الدول الرأسمالية تحرص على إبراز انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية في الدول 

وكانت هذه األخيرة تحرص على إبراز انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية االشتراكية، 

في الدول الرأسمالية، واستمر األمر على هذا المنوال إلى أن كان انهيار المعسكر االشتراكي 

ومنذ ذلك الحين لم يعد لمقولة الصراع اإليديولوجي بين الشرق . بقيادة االتحاد السوفياتي

 .330F1روالغرب أي تأثي

، نحو المصادقة 1992ومن دالئل هذا التحول أن الواليات المتحدة قد اتجهت منذ عام   

331Fرسميا على االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية

2. 

كما نستطيع أن نلمس هذا التحول من المسار الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق   

دولة، إلى جانب مراقبين  172ذي حضره ممثلون عن ، وال1993اإلنسان المنعقد في فيينا عام 

 .منظمة غير حكومية 840منظمة أو هيئة أو مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان، وعن  95عن 

فلقد عكس الحوار والجدل الذي كان دائرا في ذلك المؤتمر طبيعة التغير الذي طرأ في   

ة حقوق الشعوب على حقوق هذا المسار، بحيث توارى ذلك الجدل التقليدي حول مدى أسبقي

 .اإلنسان، أو حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية على الحقوق المدنية والسياسية

وظهر اتجاه غالب يؤكد على عالمية حقوق اإلنسان األساسية، وأن هناك حّد أدنى   

الذي  مشتركا من الحقوق يتعين على كل النظم السياسية، والقيمة الحضارية أن توفرها لإلنسان

ينبغي أن يكون موضوعها الرئيسي والمستفيد األساسي من حمايتها، كما اعترف مؤتمر فيينا 

، واعتبره حقا عالميا غير The right to development" 332F3" ، بالحق في التنمية 1993لعام 

333Fقابل للتصرف

4. 

                                                 
 . 60-59: ، المرجع السابق، ص) محمد(فهيم يوسف  1
، استبعدت فيه الحق�وق االقتص�ادية واالجتماعي�ة م�ن قائم�ة الحق�وق الت�ي تحظ�ى ب�اعتراف 1986يات المتحدة كانت قد أصدرت بيانا عام حيث أن الوال 2

ء م�ن الحكومة األمريكية، وم�ن نش�رتها ع�ن حق�وق اإلنس�ان ف�ي ال�دول النامي�ة، وأم�رت ممثليه�ا الدبلوماس�يين والقنص�ليين ف�ي الخ�ارج بح�ذف ه�ذا الج�ز
ل ف�ي م السنوية عن البالد التي يوجدون فيها، مبررة ذلك بأنها تعتبر مثل هذه الحقوق طموح�ات أكث�ر منه�ا التزام�ات، وله�ذا فه�ي ينبغ�ي أال ت�دختقاريره

 .60: ، المرجع السابق، ص)محمد(فهيم يوسف : أنظر".  Internationally recognized human rights" نطاق الحقوق المعترف بها دوليا 
طائه�ا التنمية كان محال لرفض الدول الغربية، التي اعتبرت�ه محاول�ة لن�زع الط�ابع التح�رري ع�ن القواع�د المس�تقرة ف�ي الق�انون ال�دولي الع�ام، وإعحق  3

 وخلص�ت م�ن ذل�ك إل�ى أن�ه حيل�ة م�ن ال�دول النامي�ة للحص�ول عل�ى. نزعة تدخلية تأخذ في حسبانها مصلحة زمرة معين�ة م�ن ال�دول دون ال�دول األخ�رى
مدني�ة مزيد م�ن المس�اعدات الت�ي ت�ؤول ف�ي الغال�ب لمص�لحة األنظم�ة الحاكم�ة، أو لمحاول�ة تغيي�ب األنظ�ار ع�ن االنتهاك�ات الت�ي تتع�رض له�ا الحق�وق ال

 .61:، المرجع السابق، ص)محمد(فهيم يوسف : أنظر. والسياسية في تلك الدول التي تعج باألنظمة الدكتاتورية
 .61: ع السابق، ص، المرج)محمد(فهيم يوسف  4
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 الفقرة الثانية
 المفهوم االشتراكي لحقوق اإلنسان

 :تحليل المفهوم -أوال
، فبعيدا 1789التوجه الغربي من خالل انتقاده اإلعالن الفرنسي " كارل ماركس" تقد ان 

عن إقامة الحرية، هذه األخيرة مكنت للهيمنة البرجوازية، وحصرت نشر مبادئ اإلعالن على 

334Fالمستوى السياسي

1. 

 تأسيس التصور المتعلق بحقوق اإلنسان في أفكارهما، بإدانة" انجلز" و " ماركس" بدأ  

335Fما وصفاه بالنظرية البرجوازية لحقوق اإلنسان واصفين إياها بالزيف والخداع

2. 

فهذا االتجاه يرفض أصل القانون الطبيعي لحقوق المواطنين، وال يرغب في اشتقاق  

تلك الحقوق ال من طبيعة اإلنسان، وال من العقل اإلنساني، بل إنه يرفض فكرة أن حقوق 

336Fالفرد والجميع، أو بين الفرد المجرد والدولةالمواطنين تعكس العالقة بين 

3 . 

وتبدأ نقطة البداية في المذهب الماركسي بقضية حقوق اإلنسان، من تصور للحرية  

مضمونه أن اإلنسان عاش أسيرا للطبيعة، حتى استطاع أن يفهم بعض جوانبها وأسرارها، 

ا ظهرت مشاكل على عندما تمكن من تسخيرها أو جزء منها لمصلحته، غير أنه سرعان م

المستوى االجتماعي، نتيجة نمو الملكية الخاصة وما أفرزته من طبقات اجتماعية، عاش 

 .أفرادها أسرى لوضع اجتماعي قائم على االستغالل

. أن هذا االستغالل يبلغ ذروته في النظام الرأسمالي" انجلز " و " ماركس" وقد اعتقد  

أن ترتكز على أسلوب اإلنتاج، إذ يشكل العامل المهم ولمعالجة هذا الوضع فإن النظرة يجب 

 .والذي يحدد مجموع الحياة االجتماعية

فالحرية ليست قيمة في حد ذاتها لكنها ترتبط بحياة اإلنسان االجتماعية، وتحقيق هذه  

الحرية يتم من خالل إزالة الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، وبالشكل الذي يتيح للفرد التأثير في 

337Fمجمل مظاهر الوجود االجتماعي

4. 

                                                 
1 Voir : WACHSMANN (PATRICK), OP-CIT, P : 41 

 .99: ، اإلسكندرية، مصر، ص2009ط، سنة .، حقوق اإلنسان، دار المطبوعات الجامعية، د)حيدر(، أدهم عبد الهادي )مازن(ليلوي راضي  2
 .59: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  3
 .100-99:، المرجع السابق، ص) حيدر(عبد الهادي ، أدهم )مازن(ليلوي راضي  4
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فالحرية تنشأ في إطار المضمون االجتماعي واالقتصادي للتنظيم االشتراكي، ويترتب  

على النظرة المتقدمة، أن المعنى المتقدم للحقوق طبقا للماركسية ال يمكن أن يقوم إال في ظل 

338Fالسلطة االشتراكية

1. 

لك العالقة في المجتمعات البرجوازية، فالعالقة في المجتمع االشتراكي مختلفة عن ت 

ويطرح االشتراكيون طرحا مفاده بأن عملية اإلنتاج والتوزيع مملوكة للدولة، وأن الدولة 

 .االشتراكية هي التي تقوم بتنظيم االقتصاد الوطني

فاالقتصاد الوطني في النظام االشتراكي تديره الدولة، وهذا بدوره يخلق ظروفا مطردة 

 .لمواطنين مثل حقوق الدولةلجعل حقوق ا

فالدولة يجب أن تأخذ في عين االعتبار رغبة الطبقة االجتماعية الغالبة في المجتمع 

والتأكيد . ، حيث أن رغبة الطبقة العاملة تقررها العالقات اإلنتاجية االشتراكية)البروليتاريا(

سيادة المطلقة للدولة، على دور الدولة كمصدر لحقوق المواطن، وهذا يقود إلى االعتقاد بال

339Fورفض قبول أي شكل من أشكال الرقابة الدولية حول أفعال الدولة

2. 

إن الفكر االشتراكي يركز على المجتمع أكثر من تركيزه على اإلنسان الفرد، ويسمح 

340Fللدولة االشتراكية بالتدخل في الحرية مركزا على المساواة االجتماعية

3. 

يرون بأنه ال وجود ألي اختالف أو تعارض بين األفراد المنادون بالمذهب االشتراكي 

والدولة، التي تضمن الرفاهية االقتصادية والتنمية الثقافية لكل فرد، ومن ثم فهذا األخير 

. مطالب بالتصرف بالطريقة التي تطلبها الدولة، ألن ذلك التصرف يتوافق ومصالح المجتمع

لعمال، وأن الفرد يجب أن يقدم طاعته المطلقة فالدولة االشتراكية تعبر عن رغبة جماهير ا

341Fللدولة االشتراكية

4. 

لقد أطنب النظام االشتراكي في تمجيد الهيكل االجتماعي، وتقديم منزلته على منزلة 

الفرد، وبنى عليه ذاتية متميزة، أسفرت بدورها عن بتر اإلنسان وإلحاقه بالنظام االجتماعي، 

342Fوحرمانه من حقوقه السياسية

5. 

                                                 
 .100-99: ، المرجع السابق، ص)حيدر(، أدهم عبد الهادي )مازن(ليلوي راضي  1
 .59: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  2
 .94-93: ، المرجع السابق، ص)سعدى(محمد الخطيب  3
 .59: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  4
، نظرة تحليلية في حقوق اإلنسان من خالل المواثيق وإعالن المنظمات ، فصل موجود في مؤلف جماعي، برهان غليون )مصطفى(ياللي الف 5

 .52: ، بيروت، لبنان، ص2005، أفريل 1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -الرؤى العالمية واإلسالمية والعربية–وآخرون، حقوق اإلنسان 
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ؤكد المفهوم الماركسي على المبدأ التقليدي للقانون الدولي، الذي وفقا له تعد الدول وي

وحدها أشخاص القانون الدولي، وأن هذا األخير ينظم العالقات بين الدول فقط، وال يعترف 

 .بأي حقوق لألفراد، بوصفهم هذا، بصفة مستقلة عن عالقاتهم بالدولة

القانون مباشرة، ولكنه بوصفه من رعايا الدولة  أي أن الفرد ال يتمتع بقواعد هذا

وتعتبر الدولة الجهة . وكعضو في مجتمع أكثر اتساعا، هو الموضوع المباشر للقانون الدولي

343Fالوحيدة التي لها سلطة حماية حقوق الفرد

1. 

 :هذا المفهوم تانعكاسا –ثانيا 
في مجال حقوق  ولعلى المستوى الدولي، االشتراكيون يرون بأن التعاون بين الد 

اإلنسان يجب أن يأخذ في االعتبار الحفاظ على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم 

 .في الشؤون الداخلية للدول األخرىالتدخل 

ويؤكدون على أهمية الحقوق األساسية والحريات من أجل تحقيق األمن والسلم  

344Fالدولة في هذا الشأنالدوليين، ويشددون بالدرجة األولى على دور 

، حيث أن المذهب 2

 .االشتراكي يرى بأن مصدر مبادئ حقوق اإلنسان هي الدولة

فحقوق اإلنسان . فالتركيز ليس على الفرد، كما هو في نظر الغرب، ولكن على الدولة 

ال ينظمها القانون الدولي مباشرة، واألفراد ليسوا مواضيع للقانون الدولي، حسب االتجاه 

وحقوق اإلنسان يتم تطبيقها بواسطة الدولة، وهي شؤون في األساس ضمن . كياالشترا

345Fالشؤون المحلية للدولة

3. 

وظهور المذهب االشتراكي بما يمثله من اهتمام بالمجتمع على حساب الفرد قد وضع  

الحريات التقليدية في محك صعب أّدى في النهاية إلى التقليص من الحريات الفردية لحساب 

346Fفاهية المجتمعحرية ور

4. 

وأدى ذلك إلى ظهور مفاهيم جديدة لحقوق اإلنسان، التي لم تعد مقتصرة على الحقوق السياسية 

347Fالشخصية فحسب، ولكنها تعدتها إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

5. 

                                                 
 .40-39: ، القاهرة،مصر، ص1985ط، سنة .، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي، مطبعة العاصمة، د)عزت(رعي سعد السيد الب 1
، أنه على جميع الدول واجب لحماية الحقوق السياسية والحريات لجميع األفراد ضمن حدودها، وتعزيز الحماية الدولية لحقوق اإلنسان "تنكين"يرى  2

 .225: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى : أنظر. كما يرى أن اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تضمن الحقوق مباشرة لألفراد. وتطويرها
 .225-59: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  3
 .47: ، بيروت، لبنان، ص2004، سنة 3المتحدة، ط، المفاهيم القانونية لحقوق اإلنسان عبر الزمان والمكان، دار الكتاب الجديدة )ساسي(سالم الحاج  4
 .47: ، المرجع السابق، ص)ساسي(سالم الحاج  5
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وتتبنى الدول االشتراكية نمط الديمقراطية االشتراكية، التي تجعل حقوق اإلنسان من  

وقد أبدت تعلقا واضحا بالحقوق االقتصادية . من يعمل وينتج فقط في المجتمع االشتراكي حق

واالجتماعية والثقافية، مع تجاهل الفت للحقوق المدنية والسياسية التي اعتبرت حقوقا شكلية، 

 .ما لم يسبقها اإلعمال التام لحقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية

ة الغربية التي ترى أن الدولة العدو األول للحرية، فقد اعتبر وخالفا للدول الرأسمالي 

تدخلها حيويا لدى الدول االشتراكية، ليس فقط في الدفاع عن الحقوق والحريات، بل أيضا في 

فتحقيق الحرية في المذهب الماركسي ال يتأثر إال من خالل الجماعة أو طبقة . إنتاجها

348Fمن قيود الطبقة المستغلة البروليتاريا، التي تعمل على التخلص

1. 

فبينما تميل األنظمة الليبرالية إلى االرتباط بالحريات الشخصية، فإن األنظمة  

االقتصادية، (االشتراكية تركز على األوضاع المتعلقة بالشروط المادية للجماعات واألفراد 

 .349F2ا، وعندئذ يصبح التوفيق بين هذين المفهومين صعبا جدّ )االجتماعية، والثقافية

وبظهور األنظمة االشتراكية، وتعبيرا عن واقع سياسي واقتصادي جديد مغاير تماما  

للواقع الذي كانت فيه الدولة الحارسة، جاءت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تكريسا 

350Fلهذا المفهوم

3. 

قتصادية مما أدى بالدول االشتراكية أن تولي عناية كبيرة وأولوية أصلية للحقوق اال 

351Fواالجتماعية والثقافية على حساب الحقوق السياسية والمدنية

4. 

وتعتبر حقوق المجتمع في األمن والتنمية والتقدم الصناعي، وفي العمل والسكن  

والرعاية الصحية، حقوق مقّدمة في المنزلة على حقوق الفرد في حرية الرأي والتعبير 

352Fوالعقيدة، وفي حق المشاركة السياسية

5. 

ّن ما كان يثير قلق كثير من الغربيين بصفة خاصة، أن بعض التشديد على الحقوق إ 

 .االقتصادية واالجتماعية، كان يبدو أنه يستبعد الحريات الفردية

فوفقا لالشتراكيين، فإن مسألة ضمان الحقوق الفردية، ذات أهمية ثانوية، إذا قورنت  

مي والتكنولوجي، التي تعود على المجتمع بوجه بالعواقب االجتماعية واالقتصادية للتقدم العل

                                                 
 .59: ، المرجع السابق، ص)محمد(فهيم يوسف  1
 .19-18: ، المرجع السابق، ص)خضر(خضر  2
 .59: ، المرجع السابق، ص)رياض(صالح أبو العطا  3
 .28: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  4
 .28: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  5
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وكان األساس المنطقي الذي ُيقّدم في كثير من األحوال هو أن االحتياجات االقتصادية . عام

وكانت تلك الصيغة هي التي يعارضها . واالجتماعية للمجتمع، تطغى دائما على حقوق الفرد

353Fالغرب بصفة خاصة

1 . 

ت إلى النظام الرأسمالي بضرورة مراعاة الحقوق والحقيقة أن الماركسية قد أوح 

االجتماعية واالقتصادية، وهذا ما تم فعال في المجتمعات الغربية، لكن في مرحلة الحقة 

354Fوبأسلوب مختلف

2. 

فالفكر الماركسي عبر تنديده بالالمساواة، قام بإثراء الحقوق والحريات خصوصا  

لكن ال . صححت من مسار الالمساواة الرأسمالية بتدعيم الحقوق االقتصادية واالجتماعية التي

يمكن لنا اآلن أن نبعد الواحد عن اآلخر، بحيث ال يمكن تصور الحقوق السياسية والمدنية دون 

فقد مزج العصر الحديث بين التيارين لتدعيم . الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

355Fموضوع حقوق اإلنسان

3 . 

، ال شأن له في )إنسان اقتصادي(تعامل مع مخلوق أعرج، ومع لكن النظام االشتراكي  

ويطغى هذا الشأن االجتماعي على ما سواه من خصائص . الحياة غير العمل واالستهالك

اإلنسان الذاتية، وفي ذلك بعض عوامل اإلخفاق الذي قعد باالشتراكية عن الوفاء بحاجيات 

ذه الحاجيات، جانب الروحانيات والطموح اإلنسان، وصرفها عن اعتبار الجانب اآلخر من ه

356Fالفردي، والتطلع إلى المطلق واألسمى

4. 

وتوجهت االنتقادات الغربية لالشتراكيين، وطعنت هذه االنتقادات في التوجه المزعوم  

المفهوم االشتراكي لحقوق اإلنسان، والذي يبرر حذف حريات قطعية يعتبرها : والمسمى

تنظير لحقوق صحيحة وموثوق بها حسب زعم المفهوم ، وهذا من أجل ال"برجوازية"

357Fاالشتراكي

5. 

والحقيقة أّن المفهوم االشتراكي، الذي تأثرت به العديد من الدول اآلخذة في النمو، قد  

 .أضر كثيرا بحماية حقوق اإلنسان على المستوى العالمي

                                                 
،سنة 1، حقوق اإلنسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ط)ب. دافيد(فورسايث  1

 .32: ، القاهرة، مصر، ص1993
 .100: بق، ص، المرجع السا)حيدر(، أدهم عبد الهادي )مازن(ليلوي راضي  2
 .114: ، المرجع السابق، ص)الطاهر(بن خلف هللا  3
 .52: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  4

5  Voir : WACHSMANN (PATRICK), OP-CIT, P : 44. 
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اإلنسان في ومن ناحية أخرى، فإن الدول التي نصبت نفسها حاميا ومدافعا عن حقوق  

العالم أجمع، كالواليات المتحدة األمريكية، ترتكب جرائم بشعة منتهكة حقوق اإلنسان في 

مناطق عديدة لدواعي األمن واالستقرار، أو لتدعيم المؤسسات الديمقراطية ومواجهة النفوذ 

 .الشيوعي

االهتمام إن حقوق اإلنسان غالبا ما تضيع في زحام مصالح الدول التي تسمو على  

بحقوق اإلنسان، وهو أمر يجعل من حماية هذه الحقوق هدفا بعيد المنال على المستوى 

358Fالعالمي

1. 

، 1991-1990ومنذ انهيار الكتلة االشتراكية، على األقل في أوروبا، ابتداء من سنتي  

359Fساد االنطباع بأّن عالمية حقوق اإلنسان تتوجه نحو التقدم والتحسن

2. 

تصريحات مجلس األمن والتعاون األوروبي، في النص المصادق عليه إذ نجد كذلك في  

، "ميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة"، الذي جاء في "بالبعد اإلنساني"في كوبنهاغن المتعلق 

، ألن الديمقراطية بطابعها التمثيلي والتعددي، تؤدي إلى "دولة القانون"والتي حاولت تأكيد 

ال "والتزام السلطات العامة، باالمتثال للقانون وممارسة العدالة، ألنه المسؤولية أمام المنتخبين 

 ".أحد فوق القانون

كذلك اشترط مجلس األمن والتعاون األوروبي، على البلدان الراغبة في االنضمام إليه  

 .بقبول مبادئ الديمقراطية التعددية والتمثيلية المضمونة باالنتخابات الحرة

الديمقراطية الليبرالية ودولة القانون، تعتبر الضمان األفضل للحقوق  وساد االنطباع بأنّ  

360Fاألساسية، وكان هذا مؤشرا لبداية نظام دولي جديد

3. 

وهذا ما انعكس إيجابا على خطاب حقوق اإلنسان وعالميته، بحيث بات يسود االعتقاد  

فيها، فتضاءلت تبعا لذلك أن العالمية ينبغي أن تبقى لصيقة بحقوق اإلنسان ألنها صفة أصلية 

. استعماالت التعابير التي توحي بمعنى التعاقب، أو حلول فئة من حقوق اإلنسان محّل األخرى

فكما أن لإلنسان حقوقا مدنية وسياسية فإن له، وبالدرجة نفسها، حقوقا اقتصادية واجتماعية 

361Fوثقافية

4. 
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 .62: ، القبة، الجزائر، ص2002سنة  ،1، حقوق اإلنسان، دار ريحانة للنشر والتوزيع، ط)محمد(سعادي  2
 .62: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي  3
 .60: ، المرجع السابق، ص)محمد(فهيم يوسف  4



 لواقع العمليالفصل األول                                                                         حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري وا

77 
 

زوال سياسة المنافسة بين لكن الحقيقة، وبالرغم من انهيار المعسكر االشتراكي، و 

الجبارين، الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي سابقا، والتي كانت تشيع جوا من 

التوتر الدائم على الصعيد الدولي بسبب التسابق على اقتسام مناطق النفوذ في العالم، فإن ال 

لمي، تسمح بتوجيه الجهود أحد يستطيع الكالم حاليا عن شيوع حالة من الوفاق السياسي العا

362Fنحو حل المشاكل اإلنسانية

1 . 

بل إن األمر أبعد من ذلك، إذ أن مرحلة ما بعد الحرب الباردة تشهد صراعات دموية،  

ذات طابع عرقي وديني، وانتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان، وليست عمليات اإلبادة الجماعية 

363Fسوى أحد مظاهرها البشعة

2. 

 الفقرة الثالثة
 ل النامية وحقوق اإلنسانالدو

، 1966، والعهدين الدوليين في 1948بعد صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  

وجدت كل مجموعة إقليمية من الدول أنها بحاجة إلى أن تضع توجهات تالئمها في ميدان 

قتصادية وبالنظر للمصالح المشتركة بينها، وتقاربها من النواحي السياسية واال. حقوق اإلنسان

364Fوالثقافية أو الدينية أو القومية

، حدث تقارب بين مجموعة من الدول من إفريقيا، وآسيا، 3

 .وأمريكا الالتينية، والسمة المشتركة لها أنها دول نامية

ال أحد يستطيع إنكار أن العديد من الدول النامية تهتم بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  

ا بالحقوق السياسية و المدنية، وهذا للتقارب المسجل بينها وبين والثقافية أكثر من اهتمامه

 .الكتلة الشرقية

إن ذلك ليس مستغربا على اإلطالق من تلك الدول، وذلك إذا ما أخذنا بعين االعتبار  

 .ظروفها االقتصادية والسياسية

دنية لكن المالحظ أن معظم هذه الدول صادقت على كالّ من العهد الدولي للحقوق الم 

365Fوالسياسية، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

4. 
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و كان هناك اعتراف واسع من طرف هذه الدول بإعالن طهران الذي أصدره           

 .366F1م1968ماي  13المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان في 

ن يفي جميع أعضاء هذا اإلعالن الذي أكد على أنه من الواجبات التي ال مفر منها، أ 

المجتمع الدولي بااللتزامات التي أخذوها على أنفسهم أمام المأل، بالعمل والتشجيع على احترام 

 .ما للجميع من حقوق اإلنسان والحريات األساسية

وأنه نظرا لكون حقوق اإلنسان وحرياته األساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق  

367Fسياسية، من غير التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالكامل للحقوق المدنية وال

2. 

لكن لهذه الدول النامية خصوصيات ثقافية، وتاريخية، وظروف اقتصادية واجتماعية  

فحتى في الحاالت التي تعترف بها هذه الدول بالحقوق السالفة، نجد أن الصعوبات . خاصة بها

368Fافة الحقوقالتي تواجهها تعيقها عن التمتع بك

3. 

 الفقرة الرابعة
 المفهوم اإلسالمي لحقوق اإلنسان

 :تحليل المفهوم -أوال

كثيرون من الذين يشككون في حقوق اإلنسان، ويّدعون بأن مفهوم حقوق اإلنسان نفسه  

 .مفهوم دخيل على الشعوب اإلسالمية، وهو جزء من المفاهيم الغربية

اإلسالم بينوا، أن القرآن والسنة لم يتركا حقا  وهذه مقولة غير صحيحة، فكثير من فقهاء 

 .من حقوق اإلنسان المعروفة إال وتعرضا له

والصحيح أن تعبير حقوق اإلنسان أول ما استخدمه الغرب، ولكّن مضمون وجوهر  

هذه الحقوق جاء نتيجة نضال إنساني طويل وثورات إنسانية وعالمية كانت للعرب والمسلمين 

369Fأكيد هذه الحقوقمساهماتهم فيها لت

4. 

                                                 
 .60: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  1
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minnesota  ."على الموقع االلكتروني    :http://www1.Umn.edu/humanrts/arab/b006.html 
 .60: ، المرجع السابق، ص)امحمد(مصباح عيسى  3
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تأيدت العناية بحقوق اإلنسان من قبل المفكرين المسلمين برجوعهم إلى مصادر الفكر  

اإلسالمي، تأصيال لهذه الحقوق في المرجعية العربية اإلسالمية، وصونا لخصوصية المجتمع 

370Fالعربي اإلسالمي، ورفضا وإنكارا لسيطرة المرجعية الغربية

1. 

المسلمين أن قضية حقوق اإلنسان منوطة بنظام الحكم، فهو الذي يملك واتضح للباحثين  

وأبرز . أن يقرها أو يجحدها، وهو الذي يفسح المجال لممارستها أو يسّد دونها أبواب التصرف

الباحثون مقدار المالئمة بين نظرية اإلسالم في الحكم والنظريات الديمقراطية، وأكدوا على 

ا باإليمان، وفي تأسيس العالقة بين الحكام والمحكومين على اإلرادة منزلة الشورى في اقترانه

371Fالربانية التي ساوت في األمر بها بين الحاكم والمحكوم

2. 

وأّكد التشريع اإلسالمي أن حقوق اإلنسان تدور حول محور المقاصد الضرورية، أي  

ض، المال، النفس، الدين، العر: من خالل الكليات الخمس، والتي تتمثل في المحافظة على

372Fالعقل

3. 

في اإلسالم ضرورات " حقوق اإلنسان " لقد بني المفهوم اإلسالمي على العدل، وُعّدت  

 .تمثل أعلى درجات المصالح، ولذلك تحميها حدود، وما من حق للعباد إال ول فيه حق

ولقد تركت الشريعة اإلسالمية تفصيل حقوق اإلنسان لتطور المجتمع، ذلك أن  

وص لم تستوعب جميع المصالح المتجددة بالزمان والمكان، فكان من الضروري اعتبار النص

373Fالمصالح المتجددة بالزمان والمكان ، ومن هنا عّدت المصالح المرسلة أحد أصول التشريع

4. 

 :انعكاسات هذا المفهوم -ثانيا
اس من المواثيق إذا كانت معظم المواثيق والدساتير العربية اإلسالمية ال تزهد في االقتب 

فبينما تنطلق . واإلعالنات األممية، فهي تمتاز عنها في مبادئها وفي مصادرها المرجعية

النصوص األممية من مبدأ النظام الطبيعي، وتنظر إلى اإلنسان في واقعه اإلنساني وفي 

حاجياته المادية، يستحق بموجبها حقوقا وحريات طبيعية، بما هو إنسان، نرى المواثيق 

374Fسالمية تعتبر اإلنسان في شمولية ذاتهاإل

5. 
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وتنظر إليه من جانب احتياجاته المادية والروحانية، فتعتبر الحقوق مّنة ربانية،  

375Fوالحريات تخويال إلهيا، وهي جميعا مؤسسة على الشريعة

1. 

وحاولت بعض الدول العربية اإلسالمية المساهمة في صياغة اإلعالن العالمي لحقوق  

 :وهذا من خالل ما يلياإلنسان، 

إلعالن العالمي لمن نص المادة األولى " وتهبهم الطبيعة العقل والوجدان " حذف عبارة  -

 .لحقوق اإلنسان، وهذا لمعارضة الدول العربية اإلسالمية فكرة الطبيعة

الخاصة بحرية التنقل داخل الدولة إال في إطار ) 13(تحفظت السعودية على نص المادة  -

 .الدولة ذاتها، وذلك لمنع دخول األجانب إلى األماكن المقدسة بهاقوانين 

قيد سواء العرق  اح المتعلق بعدم تقييد الزواج بأيعارضت الدول العربية اإلسالمية االقتر -

، وهذا لعدم اتفاقه مع الشريعة اإلسالمية، التي ال تقر زواج )16المادة (أو الجنس أو الدين 

لت موقفها الذي ينطلق وحتى ولو لم تنجح في معارضتها، إال أنها سجّ . غير المسلم من المسلمة

 .من مفهومها اإلسالمي لحقوق اإلنسان

، وبرر مندوب السعودية )18المادة (االعتراض أيضا على حق الشخص في تغيير دينه  وتمّ  -

الظهور هذا الموقف، بأن ذلك يستخدم في مصلحة التدخالت السياسية األجنبية، التي تحاول 

376Fوكأنها حمالت تبشيرية

لكن هذا االعتراض ينبع في الحقيقة من المفهوم اإلسالمي لحقوق . 2

 .ولم تنجح السعودية في فرض هذا االعتراض. اإلنسان

ومن هنا جاءت مختلف االعتراضات والتحفظات، التي ال تأخذ بعين االعتبار  

 .مي لذلكالخصوصيات العربية اإلسالمية، وخصوصية المفهوم اإلسال

لإلشارة كانت الدول العربية اإلسالمية المستقلة آنذاك، من أعضاء األمم المتحدة ثالث  

377Fمصر، لبنان، والعربية السعودية: دول هي

3. 

وقد امتنعت السعودية عند التصويت، وهذا لمعارضتها للحق النقابي، والعتراضها على  

في حين أيّدت اإلعالن العالمي .لرجلحق الشخص في تغيير دينه، وقضية مساواة المرأة با

378Fلحقوق اإلنسان كالّ من مصر ولبنان، بل شاركتا أيضا في لجنة صياغة اإلعالن

4. 
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انضمت معظم الدول العربية اإلسالمية إلى العهدين الدوليين، العهد الدولي للحقوق  

ة، فيما عدا جيبوتي المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

، وإن كانت قد انضمت إلى بعض االتفاقيات )باستثناء الكويت(وموريتانيا، وبلدان الخليج 

المهمة في مجال حقوق اإلنسان، مثل اتفاقية الطفل التي انضمت إليها كل الدول العربية بدون 

379Fاستثناء

1. 

واثيق والبيانات من ثم تبلور المفهوم اإلسالمي لحقوق اإلنسان من خالل عدد من الم 

 :أهمها

إعالن حقوق اإلنسان وواجباته في اإلسالم الصادر عن رابطة العالم اإلسالمي في عام  -

 .م1979

 .م1980البيان اإلسالمي العالمي الصادر عن المجلس اإلسالمي األوروبي في لندن عام  -

 .م1981عام  البيان العالمي لحقوق اإلنسان في اإلسالم الصادر عن المجلس نفسه -

 .380F2م1990إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم الصادر عن مؤتمر العالم اإلسالمي عام  -

، بحقوق اإلنسان في اإلسالم، وبدأت -ومقرها بجدة–اإلسالمي واهتمت منظمة المؤتمر  

 وقرر المؤتمر العاشر. م1979رسميا بتنفيذ فكرة مشروع إعالن إسالمي لحقوق اإلنسان عام 

لوزراء الخارجية تشكيل لجنة مشاورة من المتخصصين إلعالن الئحة بحقوق اإلنسان في 

381Fاإلسالم

3. 

 1980وتشكلت لجنة في دمشق بناء على طلب المؤتمر اإلسالمي، ووضعت عام  

مادة، وتضمن  25، وجاء هذا المشروع في "شرعة حقوق اإلنسان في اإلسالم : " مشروع

والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لكنها مجموعة من الحقوق المدنية 

 .مقيدة بأحكام الشريعة

، وناقش المشروع بإسهاب بحضور علماء 1989وعقد اجتماع طهران في عام  

الشريعة والدين من مختلف البلدان، وأعدت الصيغة النهائية، التي تمت الموافقة عليها نهائيا 

382Fوزراء الخارجية لدول منظمة المؤتمر اإلسالميل عشر في المؤتمر التاسع

4. 
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ودون الغوص في تفاصيل هذه الوثائق، فإنها احتوت معظم الحقوق والحريات التي 

 :وردت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وإن كانت تميزت بما يلي

جعلت هذه الحقوق ملزمة بحكم مصدرها اإللهي، فجعلتها تكاليف وليست مجرد حقوق كما  -1

حول االستخالف اإللهي لإلنسان  على المقولة القرآنيةجاء في اإلعالن العالمي، وذلك تأسيسا 

 .التي تأسس عليها اإلعالن العالمي " القانون الطبيعي " على األرض، في مواجهة مقولة 

ه الوثائق بالتأكيد على االستقاللية عن الغرب، وإظهار تمايز المسلمين بسبب اهتمت هذ -2

 .خصوصية نصوصهم وشخصيتهم

 .أّكدت هذه الوثائق على اقتران الحقوق الفكرية والسياسية بالحقوق االجتماعية والثقافية -3

 ربطت بين حق الفرد وحق المجتمع والروابط األسرية، وأوضحت أن حقوق اإلنسان -4

 .الشاملة في اإلسالم، هي ضمان الفرد واألسرة والجماعة والدولة على السواء

 .تجعل إحقاق الحق واجبا على صاحب الحق نفسه، كما هو واجب على الذي عليه الحق -5

لكن أهم ما تفتقده القراءة اإلسالمية لحقوق اإلنسان حاليا، هو وجود نموذج لدولة  

383Fى المدى الذي يشد انتباه اآلخرينإسالمية تحترم حقوق اإلنسان إل

1 . 

كما سجلنا اضمحالل الكتلة االشتراكية وزوال تأثيرها، وكذلك ضعف الدول العربية  

اإلسالمية، مما فتح الباب واسعا أمام الهيمنة الغربية، وظهور مفهوم العولمة وتحديات أخرى 

 .أّثرت في حقوق اإلنسان على الصعيد العالمي

 الفرع الثاني
 العولمة والتحديات الجديدة

الذي توحدت على إثره  1989إن تفكك المنظومة االشتراكية، وانهيار جدار برلين سنة  

أوروبا الغربية، لتصبح قوة محورية، إلى جانب تداعيات حرب الخليج الثانية، يمثل نهاية 

ب العالمية الثانية عصر القطبية الثنائية التي كانت تطبع مسرح السياسة الدولية، لما بعد الحر

وحتى مطلع عقد التسعينات، أين انفردت الواليات المتحدة األمريكية بالعالم اقتصاديا، سياسيا، 

384Fثقافيا، تكنولوجيا، وعسكريا

2. 
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واالتجاه نحو . وأضحت بوادر تشكل نظام جديد حقيقة واقعية مع ظهور مفهوم العولمة 

السياسية أو االنتماء إلى وطن محدد أو دولة التعامل مع العالم دون اعتداد يذكر بالحدود 

بعينها، ودون حاجة إلى إجراءات حكومية، األمر الذي يظهر بوضوح في الشركات المتعددة 

وفي الفضائيات التي تحيط بعالمنا . الجنسيات، وفي السرعة الهائلة التي ينتقل بها رأس المال

شبه بالقرية اإللكترونية، وضاع كثير من تبث إرسالها لكل البشر في العالم، فجعلت عالمنا أ

 .الخصوصيات التي كانت تحتمي وراء الحدود

وزاد من هذه المخاوف انفراد قوة عظمى واحدة بالعالم تملك بمشاركة الدول الصناعية  

، وتمتلك مصادر " FMI" الكبرى كل أدوات العولمة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

وغيرها من األدوات التي استطاعت من خاللها تعميم اقتصاد السوق على المساعدة المادية 

وظهرت نظريات تبشر بانتصار الحضارة الغربية، ووجوب تعميمها . العالم في سرعة مذهلة

 .لتشمل العالم أجمع

ومن الطبيعي أن تثير هذه األوضاع المخاوف، لكل الذين يهتمون بالخصوصية الثقافية  

385Fدات وأنماط سلوك وقيم ونظرة إلى الكون والحياةبما تتضمنه من عا

1. 

 

 الفقرة األولى
 مفهوم العولمة

إّن مالمح العولمة بدأت تبرز بعد نهاية الحرب الباردة، لكن اختلفت في كونها تصورا  

للواقع الدولي الجديد، أم مجرد مصطلح ال يتجاوز كونه مرادفا للرأسمالية الجديدة، أو سلوك 

ومن هنا يتبين أّن لمفهوم . عمار الغربي الجديد الطموح لتحقيق الهيمنة المنشودةامبريالي لالست

386Fالعولمة مدلوالت عديدة

2. 

العالقة : "أحد مشاهير علماء السياسة األمريكيين أّن العولمة هي" جيمس روزناو"يرى  

ادة اإلنتاج بين مستويات متعددة لتحليل االقتصاد والسياسة والثقافة واإليديولوجيا، وتشمل إع
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وتداخل الصناعات عبر الحدود وانتشار أسواق التمويل وتماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول 

 .387F1"نتيجة الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة 

وصول اإلنتاج الرأسمالي عند منتصف هذا : " أن العولمة هي" صادق العظم"ويرى  

تقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول، القرن تقريبا، إلى نقطة االن

إلى عالمية دائرة اإلنتاج ذاتها، أي أن ظاهرة العولمة التي نشهدها، هي بداية عولمة اإلنتاج 

والرأسمال اإلنتاجي وقوى اإلنتاج الرأسمالية، وبالتالي عالقات إنتاج الرأسمالية أيضا، 

 .388F2"سب ومالئم خارج مجتمعات المركز األصلي ودوله ونشرها في كل مكان منا

فينظر إلى العولمة على أنها أكثر من مجرد آلية من آليات " محمد عابد الجابري"أما  

389Fالتطور التلقائي للنظام الرأسمالي، وأنها تمثل بالدرجة األولى دعوة إلى تبني نموذج معين

3 .

يمنة على العالم، فهي نفي لآلخر، وإحالل وهو يرى أيضا أنها إيديولوجية تعكس إرادة اله

390Fلالختراق الثقافي في الصراع اإليديولوجي

4. 

ويرى أيضا أن العولمة تتجاوز دائرة االقتصاد، فهي تشمل مجال المال والتسويق،  

فهي تعكس مظهرا أساسيا من . واالتصال، كما يشمل مجال السياسة والفكر اإليديولوجي

وتعبر عن إرادة الهيمنة األمريكية على العالم، وقد حددت وسائلها مظاهر التطور الحضاري، 

391Fلتحقيق ذلك

5. 

ولتوضيح ظاهرة العولمة أكثر سنتناولها على المستوى الفكري، ونسلط الضوء على  

 .مختلف أبعاد هذه الظاهرة

 :على المستوى الفكري -أوال
ن الشهرة، األولى منذ انتهاء الحرب الباردة ظهرت هناك نظريتان أخذتا قدرا م 

وجاءت إعالنا لنهاية التاريخ، عند سيادة المفاهيم الغربية في " فرانسيس فوكوياما"لـ

، وجاءت إنذارا "صمويل هانتنغتون"الديمقراطية واقتصاد السوق على العالم أجمع، والثانية لـ

ب وحده السيد للغرب بأن عهد ما بعد الحرب الباردة قد فتح المجال أمام مستقبل لن يكون الغر

392Fاألوحد

6. 
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وعلى الرغم من النقد الشديد الذي وجه إلى هذه النظريات التي ال تستند إلى تحليل  

علمي متماسك، إال أنها أثارت الكثير من المخاوف ألنها صدرت عن جهات معتمدة داخل 

نة وتسييد الواليات المتحدة األمريكية، فجاءت وكأنها تنظير لسياسة أمريكية، والرغبة في الهيم

393Fثقافتها على المجتمعات كافة

1. 

ونشير إلى أنه رغم اختالف النظريتين، فإن كال منهما قد اشتركت في االتفاق على 

استعداء اإلسالم، واعتباره نقيضا للقيم الحضارية التي جاء بها الغرب في الديمقراطية وحقوق 

394Fاإلنسان

2. 

 :وسنتناول هذين االتجاهين فيما يلي

ويمكننا . ونظريته حول حتمية نهاية التاريخ" فرانسيس فوكوياما" ويمثله : االتجاه األول -1

وهو مفكر ياباني األصل أمريكي الجنسية، ذاع صيته حين نشر مقالته " فوكوياما " القول أن 

، "The national interest" في مجلة "  The end of history نهاية التاريخ " بعنوان 

:            جـدل الواسـع الـذي أثارتـه، زاد عليـها ونقّحـها ونشـرها فـي كتـاب بعنـوانونظـرا لل

"The end of history and the last man"  1989سنة. 

وتتمحور فكرته في إمكانية بناء تاريخ عالمي للبشرية متماسك، واضح المعالم وغائي،  

ليس هو التاريخ " فوكوياما"تاريخ الذي يقصده والجدير بالذكر أن ال. مع تحديد أسسه وآلياته

التقليدي باعتباره سلسلة من األحداث، وإنما هو عملية تطورية ومتالحمة تأخذ تجارب 

وهدفه من وراء ادعائه هذا هو أن السيرورة التاريخية ال محالة . الشعوب بعين االعتبار

395Fية التطور اإليديولوجي لإلنسانيةصائرة إلى الديمقراطية الليبرالية التي تعتبر بمثابة نها

3. 

عالم التاريخ وعالم ما بعد التاريخ، والعالم : العالم إلى قسمين" فوكوياما " ويقسم  

مشكالت النفط، اإلرهاب، " فوكوياما"ويطرح . األخير هو عالم الدول الصناعية المتقدمة

الدول (عالم ما بعد التاريخ إلى ) الدول المتخلفة(والالجئين الذين ينتقلون من عالم التاريخ 

ويطرح هذه القضايا ). الغني(إلى الشمال ) الفقير(، الذي يعني انتقال من الجنوب )المتقدمة

 .396F4"الجديد " باعتبارها المشاكل الرئيسية التي تواجه العالم 
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أن عالم ما بعد التاريخ، هو الذي يحقق العدالة واإلنسانية بفضل قوته " فوكوياكا"ويعتقد 

 .وما على اآلخرين إال التسليم لهذا العالم. صناعية وتقدمهال

ويتوصل إلى استنتاج مفاده انتصار الغرب والليبرالية السياسية واالقتصادية وكذلك  

 . 397F1)االشتراكية(الهزيمة المطلقة للخيار اآلخر 

ام وتتدعم فكرته خصوصا، بعد انهيار جدار برلين، الذي كان إيذانا بتداعي أركان النظ 

الدولي القائم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبداية مرحلة جديدة ترافقت مع سقوط األنظمة 

الشمولية في أوروبا الشرقية وتفكك اإلتحاد السوفياتي، وما تمخضت عنه حرب الخليج من 

الحرب اصطفاف جديد للقوى، وانتهاء نظام القطبية الثنائية، والتوازن الذي كان سائدا في فترة 

 .الباردة

ويتوصل إال أننا ال نشهد نهاية الحرب الباردة، أو أية مرحلة من مراحل التاريخ ما بعد  

التي تعني الليبرالية والديمقراطية الغربية كشكل إنساني أخير " نهاية التاريخ " الحرب، بل 

 .ووحيد من أشكال إدارة المجتمع البشري

بعد أن يجهز على الحتميات القديمة، التي انهار قسم حتميته الجديدة، " فوكوياما"ويقرر  

كبير منها بفعل عوامل مختلفة، بوصف شكل الدولة التي ستظهر في نهاية التاريخ، والتي 

حقوق اإلنسان العامة : " ، ألنها ستعترف وتحمي قانونيا"الدولة الليبرالية"يطلق عليها اسم 

 .398F2"وجد إال بموافقة الذين تحكمهم بالحرية والديمقراطية، وألنها ال يمكن أن ت

ويعتقد أن التاريخ قد وصل إلى نهايته، بتحقيقه لغايته المتمثلة في الحرية والمساواة،  

التي ال تتحقق إال في ظل الديمقراطية الليبرالية، التي تسود الواليات المتحدة األمريكية وغرب 

399Fأوروبا، وستصبح نموذجا يقتدي به الجميع

3. 

منطقة الشرق األوسط على درجة كبيرة من الخصوصية فيما يتعلق بالشأن  نأويعتبر  

 .الديمقراطي، وهذا بدوره عائد إلى اإلسالم الذي تدين به هذه المنطقة

وبالتالي فإن توجه بعض الدول اإلسالمية في هذه المنطقة نحو تبني النموذج الغربي في  

لهذه الصفة، ولذلك فإنه ال يستغرب مطلقا أن  نتيجة حتمية -في نظره–الديمقراطية، إنما يأتي 

 .4تنزح تركيا مثال عن تراثها اإلسالمي سعيا وراء العلمانية والديمقراطية
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، فقد دعا إلى استبدال البندقية من الكتف "فوكوياما " لكن رغم ذلك، ولكي تسود حتمية  

 .اليسرى إلى الكتف اليمنى، والبقاء على أهبة االستعداد

زعيمة الليبرالية قد تخلصت من عدوها التقليدي ممثال بالشيوعية الدولية، إال  فأمريكا 

أن الخطر كل الخطر أن تخلد إلى الراحة واالسترخاء، الذي سيولّد نوعا من الفراغ، والتاريخ 

واإلسالم سيثقل ويعطل النهاية الحتمية للتاريخ، وبداية عهد ما بعد . كالطبيعة يموت في الفراغ

400Fالتاريخ

1. 

، عموما، إيصالها لآلخرين، أن الواليات المتحدة "فوكوياما"والرسالة التي يريد  

وهو بهذا . األمريكية، وطريقة الحياة األمريكية هي النموذج الوحيد الذي يجب أن يقتدى به

، "نهاية التاريخ"يحاول تعميق هذا اإليحاء في الذهنية العامة للشعوب عن طريق نظريته 

401Fالمعنوية، فتستسلم سياسيا واقتصاديا دون مقاومةليهزم روحها 

2. 

 ".صدام الحضارات" ونظريته حول " هانتينغتون"ويمثله : االتجاه الثاني -2

صدام "مقالته الموسومة  1993فهو يعارض الطرح السابق، حين نشر في صائفة  

تواجه ، مبرزا بأن الحضارة الغربية سوف  "The clash of civilizationsالحضارات  

حالة صراع مع بقية الحضارات األخرى، ولذلك عليها أن تتهيأ لذلك باتخاذها االحتياطات 

فما دام النزاع اإليديولوجي . الالزمة، وتوفير الشروط الضرورية لحسم هذا الصراع لصالحها

402Fقد ولى وانتهى، فإن ما سيحدث هو صراع بين األمم

3. 

و الشيوعي ال يعني زوال التهديد بالنسبة إن غياب العد": "هانتينغتون"حيث يقول  

ولكي تحتفظ واشنطن بزعامة العالم، وجب عليها البقاء على أهبة . للواليات المتحدة والغرب

االستعداد، كقوة ضاربة للدفاع عن حضارة الغرب، ولهذا يتطلب اإلبقاء على القدرة الدفاعية 

 ".واألمنية والمخابراتية والفضائية 

إذا لم تقم الواليات المتحدة بذلك، فالصدام آت ال ريب، : ستنتاج مفادهويتوصل إلى ا 

403Fوسيكون صدام حضارات وليس نهاية التاريخ فحسب

4. 
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والواقع أن الغرب يستغل المؤسسات الدولية والقوة العسكرية، والموارد االقتصادية  

ية وتدعم السياسة إلدارة العالم بطرائق تحافظ على الهيمنة الغربية وتحمي المصالح الغرب

404Fاالقتصادية الغربية

1. 

، فإن رؤياه المستقبلية عن تعدد القوى التي يمكن أن تسود "هانتينغتون " وبالنسبة إلى  

العالم، لم تكن لتعني التسليم بمنطق تعدد النماذج الضامنة لحقوق اإلنسان، بل جاءت إعالنا 

ين الحضارات الغربية من جهة عن حتمية الصراع القادم الذي يكون، على حّد زعمه، ب

والحضارتان اإلسالمية والصينية من جهة أخرى وال سيما أن هاتين األخيرتين تملكان 

 .مقومات كسر الهيمنة الغربية حضاريا

بعدد من التوصيات أبرزها أن " صراع الحضارات"ولذلك فإننا نجده يختم مقالته عن  

 .تعاون قد ينشأ بين الدول اإلسالمية والصينتسعى الدول الغربية نحو إحباط أي تحالف أو 

أحد الكتاب الغربيين المقربين من مراكز صنع القرار، في مؤلفه " مورافشيك"ويرى  

عن حتمية الزعامة األمريكية، ضرورة أن يحتل كل من الصين والعالم اإلسالمي حيزا خاصا 

405Fمن التفكير اإلستراتيجي

2. 

هي سياج الهوية، وبالتالي تشكل إحدى األسس المهمة أن الثقافة، " هانتينغتون"ويدرك  

للمقاومة، وبما أن الخطر هو اإلسالم، فألنه القادر على التعبئة والتحرك الشامل من المغرب 

406Fإلى باكستان

3. 

صدام "لذلك تتهم الحضارة العربية اإلسالمية بالتطرف واألصولية، لكي يبرر  

، حيث تم تضخيم بعض الحوادث "نهاية التاريخ " " مفهوم"، مثلما تم تبرير "الحضارات

وتتهم المقاومة بأنها إرهاب، واألخير ". اإلسالم السياسي المعاصر"العنيفة باعتبارها تمثل 

وبالطبع فإنه لم يذكر التعامل اإلزدواجي االنتقائي للواليات . لصيق باألصولية اإلسالمية

مية، خاصة فيما يتعلق بعدوان إسرائيل المتحدة اتجاه البلدان والشعوب العربية اإلسال

407Fالمتكرر

4. 
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 :ةملاتجاه العوالمواقف  –ثانيا 
 :سنتناول المواقف المتباينة للعولمة من خالل ما يلي 

 :الموقف المؤيد للعولمة -1
ا االتجاه المعجب بالغرب وبحضارته، يعتبر أن العولمة ظاهرة إنسانية إيجابية إن هذ 

الشعوب والثقافات المختلفة والعمل على تطويرها في اتجاه العالمية تهدف إلى التقارب بين 

 .واالنفتاحية، وهي بالتالي ليست بظاهرة توسعية وتسلطية كما يراها االقتصاديون والسياسيون

كما أن العولمة تدعو إلى السير نحو االندماج االقتصادي والتبادل المعرفي من أجل  

وتساعد الشركات على توسيع أعمالها، . ت والدول الفقيرةالعمل على تغيير ظروف المجتمعا

 .واالتجاه إلى االستثمارات األكثر مردودا، عوض التجمد في مشروعات محلية قليلة الفائدة

فالعولمة يترتب عليها تحرير الدولة من العديد من األعباء، وخاصة االقتصادية  

لكننا . لخواص والشركات المتعددة الجنسياتواالجتماعية، وترك المهام االقتصادية والتنموية ل

نتساءل عن تأثير ذلك على القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، التي تلزم الدولة بمجموعة من 

 .408F1"منظومة حقوق اإلنسان"الواجبات وااللتزامات اتجاه المواطنين، والتي يعبر عنها باسم 

 :الموقف الوسطي -2
العقالنية والواقعية السياسية في التعامل مع ظاهرة العولمة، إن هذا االتجاه يعتمد على  

ويرى أن العولمة ليست قضية أو مسألة واقع . دون االنبهار بها كلية ودون رفضها دفعة واحدة

فرض نفسه، وما على الدول وخاصة النامية، إال التعامل مع هذه الظاهرة بحذر وانتقاء قدر 

التقني والسياسي للدول المتخلفة ال يسمح لها بمنافسة الدول اإلمكان، ألن الضعف االقتصادي و

409Fالمتقدمة

2. 

 :الموقف المعارض -3
ويرى أن العولمة نتاج تراكمي لمجموعة تغيرات في البنى االقتصادية والسياسية  

410Fوالثقافية واالجتماعية والتي صاحبت الرأسمالية في مسارها التاريخي

3. 

ض العولمة الوافدة، ألنها تنازعها هويتها من ناحية، لذلك فإن العديد من الشعوب ترف

 .وتتعارض مع خصائصها الثقافية من ناحية أخرى

                                                 
 .40-39:، المرجع السابق، ص)مبروك(غضبان  1
 .41: ، المرجع السابق، ص)مبروك(غضبان   2
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كما أن موقف الرفض يتأسس على عدم تقبل عولمة اآلخر الوافد، وهذا بسبب الرؤية 

التي تأصلت في التركيبة الذهنية لدى الشعوب، بأنها تتهددها في كيانها، خاصة وأن الظاهرة 

تعمارية ماثلة في األذهان، عالقة بذاكرة الشعوب، التي ال تنسى ما عكسته تلك الظاهرة االس

 .المشينة من مآسي ومساوئ

كما أن موقف الرفض قائم على عدم قبول النموذج األمريكي القائم على الهيمنة 

411Fورفضه لخصوصية النماذج األخرى

1. 

 :تجليات العولمة -ثالثا
تأخذ الطابع العالمي، وذلك على اعتبار أن كل مكوناتها ال العولمة هي ظاهرة شاملة  

تراعي الحدود الجغرافية للدولة الواحدة، وشموليتها تصيب كل المجاالت الحيوية لإلنسان، 

412Fحيث تتجلى العولمة في المجاالت االقتصادية، السياسية، االجتماعية، والثقافية

2. 

 :في الجانب االقتصادي -1
ية في أصلها، وتتجلى من خالل االعتماد المتبادل بين اقتصاديات العولمة هي اقتصاد 

الدول، وفي تعميق التجارة، عن طريق إزالة االزدواج الضريبي، وإنشاء منظمة التجارة 

413Fوفي وحدة األسواق المالية  ، " OMC" العالمية 

3. 

لمجال لكن المجتمع الدولي غير متناسق، فهو يتشكل من شمال يستفيد من تقدمه في ا 

وجنوب ضعيف يعيش . الفكري والتكنولوجي، يستهلك الثروات الطبيعية بصفة مفرطة

 .وضعيات غير مستقرة، بين مشاكله، وبين التحديات التي تواجهه من الشمال

العولمة يجب أن تعمل على إعادة التوازن، من أجل الصالح العام للشمال والجنوب،  

414Fر الّسلم الفعليلألجيال الحاضرة والمستقبلية، وإقرا

4. 

لكن الكثير من الدول، خصوصا التي لم تصل إلى مرحلة القوة االقتصادية، تستشعر  

الخطر الداهم للعولمة، ألنها تتخوف من هيمنة الواليات المتحدة األمريكية، بسبب ضخامة 

                                                 
، طرابلس، 2008ط، سنة .، موسوعة منظومة حقوق اإلنسان، الجزء الثاني، الناشر مجلس الثقافة العام، د)محمد(قدري عمر الشريف  1

 .682:ليبيا،ص
 .23: ، المرجع السابق، ص)علي(غربي   2
 .24-23: ، المرجع السابق، ص)علي(غربي  3

4 Voir : BOUDOUMI (KAMEL), entrez dans la paix ‘’pour une dimension universelle de l’homme’’, DAR EL-
HOUDA, S.N.E, année 2008, AIN M’LILA, ALGERIE , P : 64. 
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اقتصادها وتفوقها العسكري والتكنولوجي واالتصالي، وقوتها السياسية، فهي بفضل ذلك 

415Fض إرادتهاتفر

1. 

 :في الجانب السياسي -2
وإذا كان اقتصاد السوق هو أهم التجليات االقتصادية لعصر العولمة، فإن أهم التجليات  

السياسية لهذا العصر تظهر في االهتمام المتعاظم باحترام حقوق اإلنسان، والتأكيد على 

بمدى احترام حقوق عالميتها وعدم تجزئتها، فأصبحت شرعية الحكم في أي دولة تقاس 

416Fاإلنسان، بل أصبحت حقوق اإلنسان لغة العصر واتسعت مجاالتها

2. 

ورغم أن العولمة تستهدف اإلنتاج والثقافة والقيم، فظاهرها أنها ال تتعارض مع بقاء  

الدولة وبقاء سيادتها، إال أن الدول تتخوف من الهيمنة األمريكية، مما يؤدي إلى تراجع 

417Fسيادتها

3. 

 :في الجانب االتصالي والثقافي -3
تتجلى العولمة االتصالية من خالل هذا الزخم في البث التلفزيوني عن طريق األقمار  

الصناعية، واالستعمال الواسع لألنترنيت الذي أصبح يربط كل العالم، وغيرها من وسائل 

هيار البعد المكاني وعليه فقد ساهمت الثورة المعلوماتية واالتصاالت في ان. االتصال الحديثة

بين الحضارات والثقافات واألمم، بحيث صار العالم وكأنه قرية صغيرة، إذ ازدادت التفاعالت 

بين األفكار والمعلومات بشكل سريع فصار الكل يعرف ما يدور لدى اآلخرين مهما كانت 

 .المسافات واألصقاع

بطبيعة الحال فإن السرعة الثقافية تنتشر بسرعة عبر أنحاء العالم، و ةوأصبحت الظاهر 

والسهولة االنتشارية لألنماط الثقافية المختلفة تكون لصالح األقوى، ذلك الذي يمتلك الوسائل 

ولديه اإلمكانيات، فتنتشر بذلك ثقافة دون أخرى وعلى حساب الخصوصية الثقافية والحضارية 

418Fللشعوب األخرى

4. 

 :الجانب االجتماعي -4
لمي، وبسبب األزمات التي ضربت االقتصاد العالمي، بسبب تضخم االقتصاد العا 

ونظرا لترابط اقتصاديات الدول في ظل النظام العالمي الجديد، فإنه ظهرت على المستوى 
                                                 

 .24: ، المرجع السابق، ص)علي(غربي  1
 .68: ، المرجع السابق، ص)محمد(فائق  2
 .66-64: ، المرجع السابق، ص)مبروك(غضبان  3
 .26-25:، المرجع السابق، ص)علي(غربي  4
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االجتماعي سلبيات عديدة حيث تزايد الفقر، فتزايد العنف وانتشرت الجريمة والتشرد والبطالة، 

419Fمما خلف آثارا عنيفة على المستوى االجتماعي

1. 

 الفقرة الثانية
 العولمة وحقوق اإلنسان

العالمية، لكن مع ظهور هذا المفهوم الجديد،  خاصية من خصائص حقوق اإلنسان 

 .والمتمثل في العولمة، نحن نتساءل عن سمات حقوق اإلنسان ضن هذا اإلطار الجديد

 :حقوق اإلنسان بين العالمية والعولمة -أوال
نحو العالمية عندما دعت األمم المتحدة إلى مؤتمر عالمي لقد خطا العالم خطوة جديدة  

، وكانت المنظومة االشتراكية وقتئذ قد تفككت، 420F2م1993لحقوق اإلنسان عقد في فيينا عام 

 .وتراجعت فكرة الحزب أو التنظيم الواحد لصالح التعددية السياسية

فقد أبدت بعض  وقد فرضت قضية العالمية والخصوصية نفسها على مناقشات المؤتمر، 

، وذلك على )أو عموميتها(تحفظا على مبدأ حقوق اإلنسان ) بقيادة الصين(الحكومات اآلسيوية 

 .أساس أن الثقافة والتقاليد المحلية يجب أن توضع في المقام األول

وتحججت هذه الحكومات بأن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان بنيت أساسا على مفاهيم  

ناسب مع المجتمعات اآلسيوية، ألنها تركز على الحقوق الفردية، كما غربية، وهي ال تت

أوضحت هذه الحكومات أّن اآلسيويين على سبيل المثال يعطون قيمة أكبر لالنسجام 

 .االجتماعي، كما أنهم أكثر ميال للتضحية بالمصلحة الشخصية في سبيل الجماعة

ة أن حقوق اإلنسان في وساقت بعض الحكومات اإلفريقية حججا مماثلة، زاعم 

المجتمعات اإلفريقية موجودة لضمان خير المجتمع ككل، وأنه من خالل حماية الجماعة، 

 .يصبح باإلمكان ضمان حماية حقوق األفراد

ولكن المؤتمر في أغلبيته الكاسحة كان رافضا لهذه اآلراء التي اعتبرت محاوالت من  

اإلنسان، وبخاصة أن كل الدول التي اعترضت  هذه الدول لإلفالت من التزاماتها نحو حقوق

421Fعلى مبدأ العالمية كانت دوال ذات سّجل متخلف في قضايا حقوق اإلنسان

3. 

                                                 
 .28-27: ، المرجع السابق، ص)علي(غربي  1
والذي أّكد على أن . 1993جوان  25إلى  14إعالن وبرنامج عمل فيينا، صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان، المنعقد في فيينا خالل الفترة من  2

، )أمير(فرج يوسف : أنظر. وقدره المتأصلين فيه، وأن اإلنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق اإلنسانجميع حقوق اإلنسان نابعة من كرامة اإلنسان، 
 .229: ، اإلسكندرية، مصر، ص2008ط، سنة .موسوعة حقوق اإلنسان، دار المطبوعات الجامعية، د
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وقد أكد المؤتمر بشكل قاطع على عالمية حقوق اإلنسان، وكان انعقاد المؤتمر في حد  

واز تجزئتها، وركز المؤتمر على ترابط حقوق اإلنسان وعدم ج. ذاته تأكيدا على هذا المبدأ

وكان ذلك لصالح الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي أهملها الغرب فترة طويلة من 

 .وأقّر أيضا، مبدأ الحق في التنمية المستدامة، وربط بين التنمية وحقوق اإلنسان. الزمن

ة، كما وبذلك استطاع المؤتمر أن يقرب العالم أكثر إلى مفاهيم حقوق اإلنسان العالمي 

وردت في المواثيق الدولية ونحو فهم مشترك لمنظومة حقوق اإلنسان، واضطرت الواليات 

المتحدة إلى أن تعلن تصديقها على العهدين الدوليين قبل المؤتمر، وكانت ترفض التصديق 

 .عليهما قبل ذلك

ي، وأّكد المؤتمر على أن عالمية حقوق اإلنسان، ال تتعارض مع فكرة التنوع الثقاف 

422Fوالخصوصية الثقافية التي هي أيضا حق من حقوق اإلنسان

1. 

وإذا كانت العولمة تثير المخاوف من هيمنة الدولة األقوى، وبخاصة في مجال الثقافة،  

فإن العالمية تختلف عن ذلك، ألنها تقدم مفاهيم شارك المجتمع الدولي في صياغتها، وتهدف 

ارات المعاصرة المختلفة حول عدد من الحقوق إلى تحقيق اتفاق بين المنتمين إلى الحض

والحريات، اتفاق يكفل مزيدا من االعتراف بتلك الحقوق والحريات، ويوفر لها عالميا مزيدا 

فعالمية حقوق اإلنسان تعني االلتزام في هذا المجال بالمفاهيم . من الضمانات وآليات الحماية

423Fالتي أقرها المجتمع الدولي

2. 

للديمقراطية وحقوق اإلنسان، فرغم الترابط الشديد الموجود بينهما، والذي وبالنسبة  

يجعل من الديمقراطية حقا من حقوق اإلنسان، ويجعل الكثير من الحقوق المقررة في مجال 

424Fحقوق اإلنسان

، ضرورات أساسية إلقامة مجتمع ديمقراطي، إال أن الديمقراطية كنظام حكم 3

، وال يوجد نمط يمكن فرضه، بل إّن ذلك حق من حقوق هي من صميم خصوصيات المجتمع

425Fالشعوب، التي يحق لها أن تختار بحرية نظام الحكم الذي يصلح لها

4. 
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أما العولمة في مجال حقوق اإلنسان فتعني تعميم مفهوم حقوق اإلنسان في الثقافة  

له، والتي تملك أكثر األمريكية باعتبارها ثقافة األمة الصاعدة والساعية للهيمنة على العالم ك

 .من غيرها من عناصر التأثير في العالم

والعالمية ال تسعى للتقليل من سلطة الدولة كفلسفة عامة، فالعالمية تضع التزامات معينة  

 .على الدولة وهي تحتاج إلى سلطة الدولة لتنفيذ هذه االلتزامات

ف تأثير الحدود السياسية هذا بعكس العولمة التي تحد من دور الدولة وسلطاتها، لتضع 

426Fوتطلق العنان آلليات السوق

1. 

لكننا نتساءل حول عولمة حقوق اإلنسان، وقدرتها في أن تشيع في العالم احترام كافة  

الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان دون تمييز أو مفاضلة، وأن يستفيد العالم من منجزات التطور 

حداث نوع من التقارب بين البشر محوره كرامة التكنولوجي، في نشر األفكار الرامية إلى إ

االنفرادي لفهم يستند إلى مرجعية تخص حضارة معينة،  اإلنسان، أم أن العولمة تعني الفرض

427Fباعتباره المفهوم األسمى لحقوق اإلنسان الذي ينبغي أن يسود العالم

2. 

 :عولمة الفهم الغربي لحقوق اإلنسان -ثانيا
، والرجوع إلى المفهوم الغربي لحقوق اإلنسان لدى أغلب دول إن تفكك الكتلة الشيوعية 

يسود  هبعاث مجتمع دولي عالمي، من خالل، ساعد على ان)بما فيها روسيا(أوروبا الشرقية 

428Fنوع واحد من العالقات الدولية، وبالتحديد وفق المفهوم الغربي

3. 

اإلنسان قد أصبحت أمرا ال  في حقوق" العالمية " وعليه، فبعد أن انتهينا إلى أن مسألة  

يثير كثيرا من الجدل في عصر ما بعد الحرب الباردة، فإن ما نلمسه اليوم هو اتجاه المعسكر 

المنتصر بزعامة الواليات المتحدة، نحو محاولة فرض فهمه الخاص لحقوق اإلنسان 

429Fاءوالديمقراطية على المجتمع الدولي باعتباره المفهوم األصلح واألقدر على البن

4. 

لقد كان وجود النموذج الماركسي اللينيني للديمقراطية، هو الحجة األقوى في نظر  

الكثيرين على عدم اعتبار النموذج الغربي النموذج الوحيد الذي يصلح ألن يسود شتى تطبيقات 

األنظمة في العالم، أما وقد انهار المعسكر االشتراكي فلم يعد لفكرة تعدد النماذج الديمقراطية 

                                                 
 .70-69: ، المرجع السابق، ص)محمد(فائق  1
 .58-57: ، المرجع السابق، ص)محمد(فهيم يوسف  2

3 Voir : LASCOMBE (MICHEL), le droit international public, éditions DALLOZ, S.N.E, année 1996, PARIS, 
FRANCE, P : 09-10. 
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أي معنى، وهكذا فقد سار الغرب في اتجاه عولمة فهمه الخاص للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 

تحت شعار يعتبرها تراثا مشتركا لإلنسانية جمعاء، ال تراث حضارة بعينها، مخفيا وراء ذلك 

 .أنه يعكس نتائج تغير موازين القوى وإرادة الهيمنة

عولمتها من الناحية العملية، فسنجد أنفسنا أمام  وإذا تأملنا في حقيقة القيم التي يسعى إلى 

مسار يفضي إلى تحقق رأسمالية حقوق اإلنسان، في ظل واقع االختالل االقتصادي الدولي 

القائم، ألن التركيز ينصب على الحقوق المدنية والسياسية، دون التنكر لفئة الحقوق االقتصادية 

430F، لكن بطبيعة الحال إيكال أمرها آللية السوقواالجتماعية كما كانت عليه الحال في السابق

1. 

وهذا ما يبحث عنه المستفيدون من تيار عولمة االقتصاد الرأسمالي العالمي، ألنه  

سيضمن لهم أمن وسالمة مصالحهم، التي ستكون مكفولة في ظل األنظمة التي تحترم الحقوق 

 .السياسية

كمصلحة قومية أمريكية تتمثل في المقام واالتجاه يسير نحو النظر إلى حقوق اإلنسان  

431Fاألول بنشر المفاهيم

المرتبطة بحقوق اإلنسان في الفكر الرأسمالي، على اعتبار أن التحرر  2

432Fالفكري يواكبه تحرر اقتصادي

3. 

وما يعزز أن عولمة حقوق اإلنسان مصلحة أمريكية من أجل الهيمنة، التطبيقات العملية  

ة في فلسطين، وجنوب لبنان، ومن ضرب العراق وفرض لما جرى في السنوات األخير

فالمنطق في سياسة الواليات . الحصار عليه، وكذلك البوسنة والهرسك، والصومال وغيرها

المتحدة هو ازدواجية التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان، خاصة اتجاه البلدان النامية والبلدان 

433Fالعربية اإلسالمية خصوصا

4. 

باالتحاد "ربي في مواجهة الدول النامية، التي كانت تحتمي وأصبح المفهوم الغ 

كذلك فإن التباعد بين الدول . ، الذي كان مساعدا لها في إسماع وجهات نظرها"السوفياتي سابقا

وفي الواقع، . النامية، أعاق تشكيل قوة حقيقية، تساعد هذه الدول على فرض مفهوم جديد

ول القانون الدولي بصفة عامة، تتأتى من الدول المعارضة الحقيقية للمفهوم الغربي ح

434Fاإلسالمية، وبالتحديد من األكثر تشددا

5. 

                                                 
 .62-61: ، المرجع السابق، ص)محمد(فهيم يوسف  1
وهو أحد الكتاب المقربين من دائرة صنع القرار، الواليات المتحدة إلى نشر الفهم الغربي لحقوق اإلنسان "  MURAVCHIKمورافشيك  " يدعو  2

 .63-62: ، المرجع السابق، ص)محمد(فهيم يوسف : أنظر. من خالل الدبلوماسية الهادئة والمساعدات، وحتى من خالل العمل العسكري إن لزم األمر
 .62-61: السابق، ص ، المرجع)محمد(فهيم يوسف  3
 .29-28: ، المرجع السابق، ص)عبد الحسين(شعبان  4

5 Voir : LASCOMBE (MICHEL), OP-CIT, P : 10. 
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وفي هذا اإلطار، ورغم حرب الخليج، ومحاولة التقارب بين الكيان اإلسرائيلي  

والفلسطيني، ومحاولة إعطاء دفع من أجل تقريب المفاهيم نحو المفهوم الغربي، إال أن القانون 

435Fد مفاهيمهحوالدولي لم تت

1. 

وهناك تحديات أخرى تواجه عولمة حقوق اإلنسان وفق الفهم الغربي، حيث أن ظهور  

. النظام العالمي الجديد الذي صاحب العولمة، من المفترض تسخيره لصالح البشرية جمعاء

لكن الخطر في مجال هذا النظام هو النظر له على أنه نظام اقتصادي فقط مجرد عن بعده 

436Fاإلنساني

2. 

وحتى عولمة حقوق اإلنسان هدفها المصلحة األمريكية، من أجل تحرر فكري، يواكبه  

 .تحرر اقتصادي

في هذا السياق تم إغفال البعد االجتماعي من البرامج التي تمت في إطار النظام العالمي  

البا الجديد، مما أدى إلى انفجار يائس من شعوب البلدان المعنية بهذه البرامج، والذي ُيجابه غ

فينتهي األمر بالفرد إلى أن يجد . بالقمع والتنكيل واستصدار التشريعات المقيدة لحقوق اإلنسان

 .نفسه محاصرا بين سلطوية الدولة ودكتاتورية السوق

ومن هنا نستطيع القول بأن سبيل عولمة الفهم الغربي لحقوق اإلنسان، هو مما يواجه  

ذلك أن غياب الديمقراطية وحقوق اإلنسان هو اإلطار  عقبة التناقضات في النهج الغربي ذاته،

الضروري لتطبيق تلك الليبرالية االقتصادية الجديدة، التي لم تفسح كثيرا في المجال ال أمام 

437Fالفهم الغربي لحقوق اإلنسان، وال أي مرجعية أخرى

3 . 

إطار وفي اعتقادنا، يبدو أن تحقيق االلتزام القانوني بصكوك حقوق اإلنسان، في  

تأصيل جديد للمفاهيم، يجعل من حقوق اإلنسان ملكا للبشرية جمعاء، ويؤدي إلى احترام 

وُيخرج حقوق اإلنسان من إطار الهيمنة الغربية، . الخصوصية الثقافية والحضارية للشعوب

 .ويدخلها دائرة االحترام الحقيقي على المستوى الدولي والداخلي

 
 
 

                                                 
1  Voir : LASCOMBE (MICHEL), OP-CIT, P : 10. 

 .57: ، عمان، األردن، ص2007، سنة 1، حقوق اإلنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط)سهيل(حسين الفتالوي  2
 .66-65: ، المرجع السابق، ص)محمد(فهيم يوسف  3
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 المطلب الثاني
 نسانمعوقات حقوق اإل

الفرع (سنتطرق إلى معّوقات الممارسة التي تواجه حقوق اإلنسان في الواقع العملي  

، ثم نسلّط الضوء على المعوقات المتعلقة بالتداخل بين قواعد القانون الدولي العام )األول

 ).الفرع الثاني(والقواعد الدولية لحقوق اإلنسان 

 الفرع األول                                             
 معوقات الممارسة

تعاني حقوق اإلنسان من أزمة تطبيق في الواقع العملي، وهذا بسبب مجموعة من  

المعّوقات على المستوى الداخلي للدول، وكذلك معوقات أخرى على المستوى الدولي، 

 :نستعرضها فيما يلي

 الفقرة األولى
 قات حقوق اإلنسان على المستوى الداخلي للدولمعو

إن المجتمع الدولي يتكون من دول تتفاوت في حجمها، وقوتها، وطاقتها البشرية  

438Fواالقتصادية، وتطورها االجتماعي، وخياراتها العقائدية، ومعطياتها التاريخية والحضارية

1 ،

وق اإلنسان داخل هذه الدول، مما أدى إلى بروز مجموعة من المعوقات التي تعرقل تطبيق حق

 :سنحاول أن نتناولها فيما يلي

 :المعوقات التاريخية -أوال
وهي معوقات تعاني منها المنطقة التي تتربع عليها الدول النامية، فقد اقتسمت المنطقة  

بأسرها دولتان أوربيتان هما إنجلترا وفرنسا، ولحقتهما إيطاليا بإذنهما في ليبيا، وبعض 

 .ثم الحبشةالصومال، 

وقد حاربت جميعها أي اتجاه ديمقراطي ومنعته، بل وقضت على ما كان موجودا، أو  

وال يختلف األمر في حقوق اإلنسان عنه في الديمقراطية، فلم ترع أي . ما كان يمكن أن يقوم

دولة استعمارية حقوق اإلنسان بالنسبة لشعوب المنطقة في مستعمراتها، فقد تعّرض السكان 

439Fوالسجن والتعذيب، والقتل والمحاكمات الصورية للنفي

2. 

                                                 
 .18:، المرجع السابق، ص)خضر(خضر  1
 .198-195-194: ، المرجع السابق، ص)أحمد(يسري  2



 لواقع العمليالفصل األول                                                                         حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري وا

98 
 

وإذا أخذنا القارة اإلفريقية كمثال، فإننا نالحظ أن التطبيق الفعلي لحقوق اإلنسان، ال  

عانت طويال من االستعمار والتمييز  حيثيمكن تحقيقه بسهولة، وهذا بالنظر إلى تاريخها، 

440Fلبية لذلك، حتى يومنا هذاالعنصري، ونظام الرق، وهي تعاني من اآلثار الس

1. 

 :المعوقات السياسية -ثانيا
 :وسنتناول هذه المعوقات من خالل العناصر التالية 

 :نظام الحكم -1
نظام رشيد، يتمتع فيه الحكام بالشرعية الدستورية،  ال حرية وال حقوق إال في ظل 

ويمارسون الحكم داخل ضوابط المصلحة، فال تنحصر سلطة الحكم بيد فرد، يستأثر بها طول 

الحياة، بال رقيب وال حسيب، وال يتداولها مع غيره، وال يمارسها في ظل مؤسسات نيابية 

 .بّصر، وصحافة حرة ناقدةمنتخبة، وبإزاء سلطة قضائية مستقلة، ورأي عام مت

وسواء في باب االعتبار أو في باب التجربة والواقع، فإن ممارسة الحقوق والحريات  

الديمقراطية منوطة بنظام الحكم، متوقفة عليه في صالحياته وفيما يقابله بأيدي المجتمع من 

441Fمكونات السلطة المضادة

2. 

ياسية، تضعها في مواجهة حادة مع إن الطبيعة التسلطية والتقليدية لبعض النظم الس 

كما أن وسائل القمع واإلكراه، التي تمتلكها السلطة تزيد من قدرتها التعسفية . حقوق اإلنسان

442Fعلى الجماعات واألفراد

3. 

 :المستوى الدستوري واالنتهاكات الهيكلية -2
 يكفي دلّت التجربة على أن التنصيص على الحقوق والحريات في الدساتير الوطنية، ال  

وتشهد التقارير الدورية الصادرة عن المنظمات الدولية، كمنظمة . لضمان تطبيقها في الواقع

األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وعن الرابطات الوطنية لحقوق اإلنسان، وعن بعض 

المؤسسات غير الحكومية، أن العدد الكبير من الدول التي حفلت دساتيرها بذكر هذه الحقوق، 

كانت معدودة في سجالت المصادقة على المواثيق الدولية، هي في صف اإلدانة بتعذيب و

443Fالموقوفين، وبالتمييز بين فئات المواطنين بسبب اللون والجنس والدين

4. 

                                                 
 ، تطور آليات حماية حقوق اإلنسان في إفريقيا، رسالة دكتوراه، فرع القانون الدولي والعالقات الدولية، جامعة قسنطينة، سنة)يوسف(بوالقمح  1

 .09: ، ص2007-2008
 .45: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  2
 .17-16: ، المرجع السابق، ص)خضر(خضر  3
 .27-26: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  4
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والجدير بالمالحظة أن هذا السلوك ال تختص به الدول النامية فقط، بل يصدر أيضا عن  

فلم يعترف بحق االنتخاب والمشاركة السياسية . التقدمبعض الدول الكبرى المنعوتة بالرقي و

، ولم يتم إقرار المساواة بين المواطنين السود والمواطنين 1971للمرأة في سويسرا إال عام 

كما لم ينقطع تعذيب الموقوفين في سجون . البيض في دولة جنوب إفريقيا إال منذ بضع سنين

444Fفرنسا

445Fمحتشدات إسرائيل ، وألمانيا والواليات المتحدة، وفي1

2. 
فهناك أوضاع تعكس بنية معينة على مستوى الدولة، أو أنماط للعالقات الدولية من  

شأنها عدم تهيئة الظروف المناسبة لألفراد والشعوب لممارسة حقوقهم اإلنسانية، أو االنتصار 

 .لهذه الحقوق في حالة االعتداء عليها

وهذا النوع من االنتهاكات هو أساس  وهذه األوضاع تدعى االنتهاكات الهيكلية، 

انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل عام، وذلك أنه في مجال حقوق اإلنسان ال يكفي االمتناع عن 

المساس بها، بل يتعين اتخاذ إجراءات إيجابية لتهيئة الظروف الموضوعية لممارسة هذه 

 .الحقوق

المحاكم، إذا لم يتوفر للفرد فال يكفي النص مثال على سيادة القانون وحق اللجوء إلى  

 .القدرة المالية والمساعدة القانونية لتمكينه من الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم

وال يكفي مثال النص على ضمان حق كل فرد في المشاركة في الحياة العامة لبلده، إذا  

وغيرها كان النظام السياسي وأوضاع المجتمع تحول دون تحقيق المساواة في فرص التعليم 

446Fمن األنشطة االجتماعية واالقتصادية والثقافية

3. 

في سياق هذه االنتهاكات، نسجل ازدواجية في ممارسة الحقوق، حتى في الدول  

المتقدمة، وعلى سبيل المثال الحق في حرية التعبير، فكل نكران للمحرقة اليهودية يعتبر معاداة 

، عن طريق الرسوم -ى هللا عليه وسلمصل -للسامية، أما اإلساءة للرسول الكريم محمد 

                                                 
عي يملك كل ، عندما كان مهاجرا داخل التراب الفرنسي، وهو مهاجر شر1987ماي  20بتاريخ " بوزاهر العربي" اعتقل المواطن الجزائري  1

بعد اعتقاله تعرض لالستنطاق والتعذيب بأبشع أنواع التعذيب، وهذا بسبب . الوثائق بما فيها وصل سجل تجاري تحصل عليه من السلطات الفرنسية
االعتقال  يوما من 20ثم أطلق سراحه بعد أكثر من . الدبلوماسي اإليراني المتورط في حرب السفارات بين إيران وفرنسا" قورجي وحيد"قضية 

رفع هذا المواطن . يوما من مستشفى بباريس 52ولإلشارة تحصل على شهادة عجز بـ . والتعذيب، وحذروه من التكلم أو االتصال بوسائل اإلعالم
لكن المحكمة  .2009أكتوبر  5الجزائري دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المخابرات الفرنسية، قبلتها المحكمة في الشكل والمضمون يوم 

ورفع دعوى ثانية . 2002جويلية  01من ميثاق روما، فالمحكمة مختصة في الجنايات المرتكبة ابتداء من يوم  11فصلت بعدم االختصاص تطبيقا للمادة 
تم رفضها، وهو قرار  ، بأن قضية المواطن الجزائري ضد المخابرات الفرنسية قد2012ماي  22أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، فحكمت يوم 

وفي هذا القرار علق حقوقيون جزائريون بأن مثل هذه المحاكم الدولية ال تقبل القضايا التي يرفعها الجزائريون ضد السلطات . نهائي غير قابل لالستئناف
 19ة الشروق اليومي ليوم الجمعة ، المخابرات الفرنسية عذبت مهاجرين جزائريين في حربها ضد اإلرهاب، جريد)ليلى(مصلوب : أنظر. الفرنسية
 .06: ، ص2012أكتوبر 

 .27-26:، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  2
، تصرها الجمعية )36(، األمم المتحدة وانتهاكات حقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السادس والثالثون )إبراهيم(بدوي  3

 .144-143: ، مصر، ص1980المصرية للقانون الدولي، سنة 
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شارلي "، واالستهزاء والسخرية من طرف أسبوعية 2005الكاريكاتورية في الدانمارك سنة 

، ونشر هذه األسبوعية كذلك لرسوم كاريكاتورية 2011في نوفمبر  "Charlie Hebdoإيبدو 

الغربية منها في فرنسا، فهذا حسب الدول المتقدمة خصوصا  2012سبتمبر  19مسيئة في 

447Fيعتبر ممارسة لحق حرية التعبير

وهذه ازدواجية فاضحة في ممارسة حقوق اإلنسان اتجاه . 1

 .الشعوب واألفراد

صلى هللا عليه  -وأكدت الحكومة الفرنسية ، في قضية اإلساءة للرسول الكريم محمد  

العهد الدولي  من 19، مخالفة بذلك لنص المادة "حرية التعبير حق أساسي"، على أن  -وسلم

448Fللحقوق المدنية والسياسية، التي تقّيد حق حرية التعبير بشروط

2. 

، على األنترنيت،  -صلى هللا عليه وسلم  -كما تم عرض فيلم مسيء لرسول هللا محمد  

سبتمبر، في الواليات المتحدة األمريكية بتواطؤ بين  11في الذكرى الثانية عشرة ألحداث 

 19، وهذا أيضا مخالف لنص المادة 449F3"تيري جونز"ة والقس األمريكي أقباط الواليات المتحد

 .السالفة الذكر

ويمكن أن تكون االنتهاكات الهيكلية عبارة عن أوضاع تسمح بوجود تواطؤ لخرق  

حقوق اإلنسان، نذكر على سبيل المثال، تحويل الفتيات لالستغالل الجنسي التجاري، تحت 

450Fشعار ستار العمل السياحي

4. 

                                                 
 19، يوم األربعاء  -صلى هللا عليه وسلم -بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول الكريم"  Charlie Hebdoشارلي إيبدو " قامت أسبوعية  1

 Fr.new.yahoo .com: أنظر .عن حرية التعبير" جان مارك أيرولت" ، وعلى إثر ذلك دافع الوزير األول 2012سبتمبر 
، أما الوزير األول فيعترض على المغاالة "مانويل فالز"على لسان وزير الداخلية " حرية التعبير حق أساسي : " وأكدت الحكومة الفرنسية على أن

 www.masrawy.com:  أنظر. عن حرية التعبير" فرانسوا فيون"وفي اليمين دافع الوزير االول السابق . فقط
يكون : "على أنه 2فقرة  19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تنص المادة  19مخالف لمقتضى المادة لكن موقف الحكومة الفرنسية  2

و الكتابة أو لكل إنسان حق في حرية التعبير يوليه حرية في طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، بالقول أ
ينطوي استعمال : "تضع قيودا على حرية التعبير حيث تنص على أنه 19من المادة  3، لكن الفقرة "فن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطباعة أو ال

من هذه المادة على واجبات ومسؤوليات خاصة، ويجوز لذلك إخضاعه لبعض القيود شرط نص القانون عليها  2الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 
 :ن ما يليولزومها لتأمي

 .احترام حقوق الغير أو سمعتهم) أ(
 .حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة) ب(

:  ، على الموقع االلكتروني"A/RES/2200(XXI)"، 1966ديسمبر  16العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في : أنظر
http://www.un.org/fr/  و انظر كذلك الملحق ،. 

 .Crim . 08 juin 2010, N°09-87.526, D. 2010 .1791: وقد سبق للقضاء الفرنسي أن أقّر هذه القيود على حرية التعبير في قضية
Voir : RENUCCI (JEAN-FRANCOIS), droits de l’homme, RSC, revue de science criminelle et droit comparé N°4, 
édition DALLOZ, année 2010, PARIS, France , P : 943. 

 www.echoroukonline.com:   على الموقع االلكتروني 2012سبتمبر  12أنظر مقالة حول الفيلم المسيء، ليوم  3
4 CEDH, 4e section, 07 Janvier 2010, RANTSEV-C. CHYPRE et RUSSIE. La traite des êtres humains dans le 
champ d’application de l’article n°4 de la convention europèenne des droits de l’homme. Voir : MARGUENAUD 
(JEAN-PIERRE), et ROETS(DAMIEN), chronique internationale, RSC, Revue de science criminelle et droit 
comparé N° 03, édition DALLOZ, année 2010, PARIS, France, p :682-683. 

ال يجوز استرقاق أو تسخير أي إنسان، : "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي تنص على انه 4فعند النظر نجد مخالفة صريحة ألحكام المادة 
 :مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، على الموقع اإللكتروني :أنظر هذه االتفاقية في". ب من أي إنسان أداء عمل جبرا أو سخرةلال يجوز أن يط

www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html.   
 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أنظر الملحق  8كما يعد مخالفة صريحة ألحكام المادة 

http://www.un.org/fr/�
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 :ذريعة النضج السياسي -3
بوصفها اللفظ الجامع لحقوق اإلنسان وحرياته، الّدال على نظام الحكم، مقراطية يالد 

وال يقف . الضامن لممارستها، وهي شاملة لمجاالت مختلفة من حقوق األفراد والجماعات

عيته من مضمونها عند اإلطار السياسي، بل إّن لها من وراء ذلك مضمونا أخالقيا، يستمد مرج

451Fمنظومة المبادئ والقيم المشتركة، يصدر عنها سلوك األفراد والجماعات

1. 

لكن بعض األنظمة ترى أن ممارسة الديمقراطية تتطلب النضج السياسي، لذا البد من  

إرجاء موعد الممارسة الديمقراطية، حتى تستكمل الجماهير الشعبية نضجها السياسي، وتصبح 

ية، وهذا تجنبا لإلخفاق الذي أصاب بعض التجارب السياسية، وما مؤهلة لممارسة الديمقراط

452Fآلت إليه الحقوق والحريات من انتكاس

2. 

الواقع أن نضج شعب ما للديمقراطية ال يمكن أن يتحقق إال من خالل ممارسة  

453Fالديمقراطية

وما ذريعة النضج السياسي إال كبت للحقوق والحريات، وتعطيل للبناء . 3

 .الديمقراطي

 ذريعة الوحدة الوطنية -4
تتذرع بعض األنظمة بواجب الحفاظ على الوحدة الوطنية، فتعمد إلى تعطيل العديد من  

الحقوق والحريات السياسية، وفي مقدمتها حق تكوين األحزاب السياسية، وحق حرية الرأي 

لشمولية  وهذا بداعي الخوف من أن تسفر االنتخابات عن قيام مجالس نيابية فاقدة. والتعبير

لذا وخوفا من التصدع . التمثيل الوطني، ومبنية على خريطة االنقسامات االجتماعية الموروثة

االجتماعي وتفكك الوحدة الوطنية، تتذرع هذه األنظمة بذلك، من أجل كبت العديد من الحقوق 

454Fوالحريات

4. 

 :الحضور اإلداري -5
يهدف إلى خدمة المواطنين وتيسير لإلدارة العامة حضور مهيمن في حياة المواطنين،  

 .مصالحهم، وخدمة المجتمع

لكن المالحظ أن هيكلة النظام اإلداري في بعض األنظمة، وخاصة الدول النامية،  

 .تتصف بالمركزية المفرطة، وبكثرة التدخل في حياة األفراد والمجموعات
                                                 

 .31-30: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  1
 .31: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  2
 .31: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي : كما يقول محمد عابد الجابري ، أنظر  3
 .32: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  4
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، والتقليص إن تكريس مبادئ الديمقراطية يترتب عنها تفريغ مواطن صنع القرار 

تدريجيا من مركزية السلطة، وتخويل الجهات صالحيات متزايدة وتأهيلها للمبادرة والستقالل 

455Fالتصرف

1. 

والمالحظ في هذه الدول هيمنة السلطة التنفيذية، مما يترتب عنه الهيمنة اإلدارية،  

456Fفيكون ذلك عامل تأثير معرقل لممارسة الحقوق

2. 

ييد الجهاز اإلداري، في كل ما يمس بممارسة الحقوق، لذا فإن هذه الوضعية تتطلب تح 

457Fوخاصة الحقوق السياسية

، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين، التي تضبط هذه 3

 .األجهزة

 :المعوقات االقتصادية -ثالثا
يتذرع المعطلون للحقوق والحريات بالتنمية االقتصادية، باعتبارها ضرورة وأولوية  

الشعبية، وفريضة متأكدة على السلطة الحاكمة، توفر للمواطنين حاجاتهم لفائدة الجماهير 

األساسية من غذاء وسكن وعالج، ومن عمل وتعليم، وهي حاجات تتنزل، في ترتيب الحقوق 

 .قبل غيرها من الحقوق األخرى 

ويذكرون أن التنمية المنشودة ال تنحصر في المعطيات الكمية لزيادة المنتوجات وال في  

ظيم الناتج اإلجمالي الوطني، بل تسعى أيضا إلى توفير فرص الشغل وإلى توسيع قاعدة تع

458Fإلخ..العمل وتقليص البطالة، وتحسين القدرة الشرائية ألفراد المجتمع، وتوفير السكن، 

4. 

يمكن بناء مجتمع إنساني أقرب إلى التوازن والوسطية،  السياسة اإلنمائية،وبمثل هذه  

الت الطبقية وأقدر على التطور الذاتي، وأكثر أهلية للتمتع بالحقوق وأبعد عن االختال

 .وممارستها، ممارسة رشيدة معتدلة

لذا يرى هؤالء، أنه البد لتحقيق هذه األهداف الجليلة، من تسخير كل القوى، ومن تجنيد  

الحقوق  والواقع أن. جميع الطاقات الوطنية، ولو أّدى هذا االستنفار إلى تعطيل بعض الحقوق

459Fالمدنية والسياسية تكون أولى ضحايا هذه النظرية التنموية

5. 

                                                 
 .48-47:، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  1
 .48:، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  2
 .48:، المرجع السابق، ص)مصطفى(لفياللي ا 3
 .33: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  4
 .34-33: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  5
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كما نشير إلى أنه وفي إطار التنمية االقتصادية، تضطر بعض الدول النامية إلى  

االستعانة بالمؤسسات المالية الدولية، وكذا الدول الصناعية الكبرى، في توفير الضروريات 

ومقابل ذلك، قد تفرض الدول . ت ولتمويل االستثماراتاألساسية للمجتمع، ولتجهيز المؤسسا

الكبرى، ومؤسسات التمويل، سياسة داخلية معينة، تقتضي خوصصة المؤسسات، ورفع 

مما يؤدي إلى اإلخالل ببعض . الحواجز الجمركية، وتقليص دور الدول في النشاط االقتصادي

460Fالحقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية

1. 

 :عوقات االجتماعيةالم -رابعا
إن القول بأن حرية الفرد تتوقف عند حدود حرية اآلخرين، إنما يعّبر عن حالة  

تصادمية ناجمة عن طبيعة الحياة االجتماعية، التي تكشف عن مظاهر متعددة ذات صفة 

 .قسرية

فكثافة العالقات االجتماعية، وما تتضمن من نزعات عدوانية، والمطالب المتعارضة  

فئات والشرائح، وردود الفعل المعادية من جانب األقلية اتجاه سلوك األغلبية المسيطرة، لدى ال

والنزعات اإليديولوجية الناجمة عن تناقضات المواقف والمصالح، يمكن أن تؤدي إلى 

461Fاألضرار بالحرية الشخصية والعامة، وإلى تشجيع السلطة العامة على التدخل

2. 

في الدول النامية، تتألف من طبقات اقتصادية متباعدة،  كما أن مجتمعات عديدة، خاصة 

. باعتبار نصيب كل واحدة من الدخل الوطني، وما يتوفر لها من أسباب العيش ووسائل اإلنتاج

فتقوم البنية على اختالل التوازن بين أقلية غنية مترفة، وأكثرية فقيرة محرومة، وطبقة وسطى 

دي ذلك إلى ظهور فجوة عريضة بين فئات المجتمع، و قليلة العدد ضعيفة اإلمكانيات، ويؤ

 .نسيج مهلهل بين مكونات المجموعة الوطنية

وال تتساوى هذه الطبقات في منزلتها السياسية، وال في عالقاتها بسلطة الحكم، وتتفاوت  

 .بينها في ممارستها للحقوق، وفي التزامها للقانون

دينية في مجتمع ما، ومحاولة سلطة األغلبية كما ال ننسى وجود أقليات عرقية ولغوية و 

462Fإدماجها، بمحو خصائصها الذاتية، وهذا إهدار لحقوق األقليات

3. 

                                                 
 .46-45:، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي 1
 .15: ، المرجع السابق، ص)خضر(خضر  2
 .46: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  3
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 : المعوقات الثقافية -خامسا
 .وسنتناولها من خالل الخصوصية الثقافية، واألمية، والتعتيم اإلعالمي 

 :الخصوصية الثقافية -1
طبيعي، وتنظر إلى اإلنسان في واقعه تنطلق النصوص األممية من مبدأ النظام ال 

لكن الخصوصية . اإلنساني وفي حاجياته المادية، يستحق بموجبها حقوقا وحريات طبيعية 

الثقافية للمجتمعات اإلسالمية، تنظر إلى حقوق اإلنسان بصفة أشمل، فتنظر إلى اإلنسان من 

ة، وهي من أجل طابعها الرباني جانب احتياجاته المادية والروحانية، فتعتبر الحقوق مّنة رباني

463Fفي مأمن من انتهاك السلطة ومن تصرفات الحاكمين

1. 

والمجتمعات الغربية تقّدم حق الفرد على الجماعة، فالمذهب الليبرالي يسرف في  

اإليمان بفردية اإلنسان، ويعتبرها القيمة الكبرى في تقدير الحقوق والحريات، وأّن هذه القيمة 

464Fمجتمعمقدمة على قيمة ال

2. 

بينما ترتكز المجتمعات اآلسيوية على االنسجام االجتماعي، وترى المجتمعات اإلفريقية  

465Fأنه من خالل حماية الجماعة، يمكن ضمان حماية حقوق األفراد

3. 

فكل مجتمع له خصوصيته الثقافية، وأي هيمنة لثقافة شعب ما على بقية الشعوب، يعّد  

 .يؤدي إلى انتقاص حقوقها في هذا المجالإقصاًء لخصوصيتها الثقافية، مما 

 :األمية -2
وهذه الظاهرة تعاني منها . األمية من أكبر عوامل التأخر في مختلف مجاالت الحياة 

وكان من نتائج هذه . على الخصوص شعوب الدول النامية، فهي من مخلفات االستعمار

للوعي السياسي بحقوقهم، فظلوا األوضاع بقاء أغلبية الكهول في هذه المجتمعات، فاقدين 

أتباعا منقادين، ال يدركون أن لهم حقوقا، وأن لهم حق الخيار بين النخب الحاكمة، وحق 

466Fالمشاركة في إصدار القوانين وتسيير الشؤون العامة

4. 

 .كما ال يدركون أن لهم حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، من أجل العيش الكريم 

                                                 
 .22: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  1
 .51-50: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  2
 .75-74: ، المرجع السابق، ص)محمد(فائق  3
 .38-37: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  4
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 :يالتعتيم اإلعالم -3
انعقد حول اإلعالم، بمختلف وسائله، في مجاالت جمع البيانات وتخزينها، وتبادلها  

467Fونشرها، جانب متزايد من الفعالية في توجيه الرأي العام

، فالدولة في بعض األنظمة، تحتكر 1

لنفسها وسائل اإلعالم من مسموعة، ومرئية، ومكتوبة، وتوجه من خاللها الرأي العام 

468Fتستطيع بواسطتها تكريس صورتها كمدافعة عن الحقوقبالطريقة التي 

2. 

وفي الطواعية الفائقة لوسائل اإلعالم إمكانيات متاحة لبعض األنظمة، من أجل تلهية  

469Fشعوبها عن طلب حقوقها

وكذلك من خالل التعتيم اإلعالمي الذي تمارسه هذه األنظمة على . 3

لحقوق، وعدم التمّكن من حمايتها وترقيتها انتهاكات حقوق اإلنسان، مما يؤدي إلى ضياع هذه ا

 .لدى شعوب هذه األنظمة

 الفقرة الثانية
 معوقات حقوق اإلنسان على المستوى الدولي

لم تعد قضية التطور اإلنساني، وحق اإلنسان بممارسة وجوده بحرية وكرامة، مسألة  

صلب العالقات بين داخلية تنفرد األنظمة الوطنية بمعالجتها على هواها، بل أصبحت في 

 .الدول

ومع أن االنسجام الدولي ينبع بالدرجة األولى من التمسك بقواعد القانون الدولي،  

واإليمان بأن عالمية المشاكل تتطلب عالمية في إيجاد الحلول، وهذا ال يمكن أن يتم إال بعمل 

470Fمشترك بين جميع األطراف المعنية بها

ى وجود معوقات ، فإن واقع المجتمع الدولي يشير إل4

على المستوى الدولي، تحول دون بلوغ الهدف المنشود في اتجاه حماية حقوق اإلنسان، نذكر 

 :من أهمها ما يلي

 :ازدواجية المعاملة -أوال
إن الدول الكبرى قد أحكمت سيطرتها على الشعوب الفقيرة والضعيفة بواسطة  

، وأحصت جميع انتهاكات حقوق التكنولوجيا المتطورة، بحيث وضعت العالم تحت قبضتها

اإلنسان في كل بلد من بلدان العالم، بحيث أصبحت قضايا حقوق اإلنسان أداة سياسية إلخضاع 

حكومات العالم إلرادتها، فالحكومة التي تخضع للدول الكبرى المتحكمة وتنفذ رغباتها سواء 
                                                 

 .40: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  1
 .15: ، المرجع السابق، ص)خضر(خضر  2
 .40: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(الفياللي  3
 .18: ، المرجع السابق، ص)خضر(خضر  4
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حقوق اإلنسان، وتخفى ة الداخلية أو الخارجية، يتم التعتيم على انتهاكاتها لفي السياس

 .المعلومات عن أعين اإلعالم العالمي وعن المنظمات الدولية

والحكومة التي تحاول الخروج عن إرادة الدول الكبرى، سواء في السياسة الداخلية أو  

الخارجية أو االقتصادية، وحتى في القضايا االجتماعية فإنها تشن عليها الحمالت اإلعالمية 

اإلنسان، وتحرك عليها المنظمات الدولية، وتضخم حاالت انتهاك حقوق النتهاكها لحقوق 

471Fاإلنسان

1. 

وقد يصل بها األمر أن تضغط على المنظمات الدولية، لتفرض الحصار االقتصادي  

وفجأة تصبح هذه الدولة، قد عّدلت من . على تلك الدولة الخارجة عن إرادة الدول الكبرى

472Fبمجرد خضوعها إلرادة الدول الكبرىسياستها واحترمت حقوق اإلنسان، 

2. 

إن حقوق اإلنسان مهيضة الجناح، حبيسة النصوص، تفتقد الضمانات والمؤيدات  

لتطبيقها، وااللتزام بها، وتحتاج إلى الوسائل والسبل لتأخذ طريقها إلى التطبيق، ويجب وضع 

نظام العالمي الجديد حد للمتاجرة، فهي تستخدم من األمم المتحدة، والدول الغربية رائدة ال

 .كسالح ذي حّدين

ونرى الغرب والعالم تثور ثائرته الهوجاء على انتهاك حقوق اإلنسان، عندما يكون  

للواليات المتحدة األمريكية، ومن يسير في فلكها، مصلحة سياسية أو اقتصادية، ويغض 

473Fالطرف عندما تغيب المصلحة

3. 

سان، حيث ال تكون لها مصالح تخشى عليها، فالدول الغربية تهتم بمخالفات حقوق اإلن 

وال تذكر مخالفات حقوق اإلنسان في الدول التي لها فيها مصالح استراتيجية أو اقتصادية، كما 

ال يتم التركيز على النتائج القانونية الواجب اتخاذها لدى ثبوت سلوك أو انتهاكات لحقوق 

474Fاإلنسان

475F، لدى الدول الصديقة للدول الغربية4

5. 

                                                 
 .11: ، عمان، األردن، ص2002، سنة 1، حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون، دار الشهاب، ط)محمد(غنجريني  1
 .12-11: ، المرجع السابق، ص)محمد(غنجريني  2
 .367-366: ، بيروت، لبنان، ص1997، سنة 2ابن كثير، ط، حقوق اإلنسان في اإلسالم، دار )محمد(الزحيلي  3
ية ال تستجيب وفقا لالعتبارات القانونية كان يتعين لدى ثبوت مخالفة لحقوق اإلنسان، أن يتم على األقل التنديد بها، لكن الواليات المتحدة األمريك  4

، ثبت ألجهزة هذه المنظمة 1967إسرائيل في األراضي العربية المحتلة منذ عام  لمثل  هذه االعتبارات، فمثال لدى مناقشة منظمة العمل الدولية لسياسة
غير أن الواليات المتحدة األمريكية بعد . حدوث انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان، مما حدا بالمنظمة إلى أن تندد وتستنكر هذا الوضع الالقانوني

وإزاء إصرار المنظمة على المضي قدما في ترتيب النتائج القانونية . رائيل أو تستنكرهاتلويحها بالتهديد للمنظمة، حتى ال تعترض على سياسة إس
والمؤسف حقا، أن الرئيس . المترتبة على ثبوت السلوك المخالف من جانب إسرائيل، قامت الواليات المتحدة باالنسحاب مؤقتا من منظمة العمل الدولية

قوق اإلنسان كمحور لسياسته، يعلن هذا االنسحاب، برغم ثبوت مخالفة إسرائيل لحقوق اإلنسان، ويبرر الذي تبنى ح" جيمي كارتر" األمريكي وقتئذ 
نونية ذلك بوجود تسييس للمنظمة من جانب الدول األعضاء، بينما التسييس هو الذي دفع الواليات المتحدة إلى ذلك، وتغافلت عن االعتبارات القا

، تصدرها الجمعية المصرية )40(، حقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد األربعون )مصطفى(سالمة : أنظر. الواجب االعتداد بها
 .215: ، القاهرة، مصر، ص1984للقانون الدولي، سنة 

 .215-214: ، المرجع السابق، ص)مصطفى(سالمة  5
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 :صادقة على االتفاقياتممعوقات متعلقة بال -نياثا
إن فكرة حقوق اإلنسان قد تحجب حقيقة أن حقوق اإلنسان، التي تم إقرارها في  

 .االتفاقيات الدولية تنتج من عملية سياسية

ولكي تصف األفكار التي دخلت اتفاقيات حقوق اإلنسان، وتصف كيف تم التفاوض  

وتصف المبادئ في هذه االتفاقيات، فإن هذا بمثابة وصف على معاهدات حقوق اإلنسان، 

476Fللعملية التشريعية الدولية لحقوق اإلنسان، والعملية التشريعية تنطلق من مؤثرات سياسية

1. 

وهذا ما يؤدي في بعض األحيان إلى تحفظات الدول، التي تطال مجموعة من  

ات على االتفاقيات المتعلقة النصوص الخاصة بحقوق اإلنسان، كما يؤدي إلى قلة المصادق

 .بذلك

فمثال بعض االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال  

دولة  128، قد حظيت بكثير من المصادقات والتي وصلت إلى 1965الميز العنصري لسنة 

 92مصادقة ، قد حظيا بدورهما ب1966، والعهدان الدوليان لسنة 1989مصادقة عليها في سنة 

 .دولة

لكن غيرها من النصوص الخاصة بحقوق اإلنسان، كاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  

دولة حضرت االتفاقية  45، لم تحظ بمثل هذا العدد الهائل من المصادقات، إذ من بين 1984

477Fدولة 24ووضعها، صادقت عليها 

2. 

قليلة الفعالية بسبب تهرب الكيفية، فإنه، ومهما وضعت االتفاقيات، فإنها تبقى  وبهذه 

 .الدول من المصادقة عليها

أضف إلى ذلك، ما يعرف بالعائق الزمني، حيث يوجد اختالف في الدخول في الفعالية  

سنة لكي تصادق  24لالتفاقية بالنسبة لألطراف المتعاقدة، فمثال، انتظرت فرنسا ما يقارب 

سنة حتى تصادق على العهدين  14على االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وانتظرت 

 .478F3م1966الدوليين لسنة 

 
 

                                                 
، سنة 1مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ط، حقوق اإلنسان والسياسة الدولية، ترجمة محمد )ب.دافيد(فورسايث  1

 .44: ، القاهرة، مصر، ص1993
 .63: ، القبة ، الجزائر ، ص 2002، سنة 1، حقوق االنسان ، دار ريحانة للنشر و التوزيع ، ط)محمد(سعادي  2
 .63: ، المرجع السابق ، ص)محمد(سعادي  3



 لواقع العمليالفصل األول                                                                         حقوق اإلنسان بين المفهوم النظري وا

108 
 

 :معوقات تتعلق بالتعهدات والوسائل واإلجراءات -ثالثا
على الرغم من التعهدات التي قطعتها الدول على نفسها، بمقتضى الميثاق، بتحقيق  

الالحقة التعاون الدولي عن طريق تعزيز واحترام حقوق اإلنسان، وعلى الرغم من موافقتها 

على وثائق دولية عديدة صادرة عن األمم المتحدة تبقى تعهدات الدول ال تخضع للرقابة 

479Fالفعالة

1. 

كما أن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث في أجزاء مختلفة من العالم، هي جد  

، متنوعة، غير أن الوسائل واإلجراءات المتبعة في نطاق األمم المتحدة لمعالجة هذه االنتهاكات

ال تتجاوز المناقشات وبعض أشكال العمل الذي تقوم به لجنة حقوق اإلنسان، كتشكيل 

مجموعات خبراء وإجراء الدراسات، ومراسلة الحكومات، بما في ذلك المساعي الحميدة 

480Fوالقرارات العامة

2. 

وحتى في الحاالت التي توجد بها أنظمة رقابة دولية مثل ما هو جار في العهدين  

، فإن أعضاء الرقابة يقومون فقط بتقديم توصيات عامة إلى وكاالت األمم 1966لسنة الدوليين 

وليس لهم الحق في إصدار توصيات مرجعية حول إجراءات معينة، يجب انتهاجها . المتحدة

 .من أجل تطبيق حقوق اإلنسان

فإن إن تطوير تلك اإلجراءات وتطبيقها هي من الشؤون المحلية للدول، في الوقت نفسه  

الرقابة الدولية حول نشاطات الدول فيما يتعلق بضمان حقوق اإلنسان، يجب ممارستها مع 

481Fاألخذ في االعتبار بدرجة كبيرة سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها المحلية

3 . 

 :معوقات متعلقة بمصادر المعلومات وإثبات الوقائع -رابعا
من العالم، غالبا ما تتم مطالبة األمم عندما تنتهك حقوق اإلنسان في أماكن مختلفة  

المتحدة وأجهزتها بالتدخل، من جانب الضحايا بطبيعة الحال، غير أن األمر يستغرق وقتا 

وحتى لو وصلت هذه المعلومات خالل . طويال حتى تصل المعلومات إلى المنظمة العالمية

482Fمصالح سياسيةمهلة معقولة، فإن عرضها على األجهزة المعنية يتأثر باعتبارات و

4. 

وعلى الرغم من قرارات لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى قرارات  

المجلس االقتصادي واالجتماعي، التي تشير إلى أنها تعتد بالمعلومات التي يمكنها الحصول 
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عليها من أي مصادر مناسبة، فإن أجهزة األمم المتحدة بصفة عامة لم تصل بعد إلى تطور 

ير في الوسائل التي يمكن من خاللها تقييم المواقف المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان كب

483Fبصورة كاملة

1. 

 :المعوقات بين التعزيز والحماية -خامسا
إن فكرة تعزيز، أو تشجيع وتطوير حقوق اإلنسان، تعطي االنطباع بأن هناك عمال ما  

كما تعمل ضمنا لنشر مفهوم القيم والمعاني سوف ينتج أثرا في المستقبل بشأن حقوق اإلنسان، 

 .المتعلقة بهذه الحقوق بين الشعوب والحكومات على السواء

وهذا يعني أن حقوق اإلنسان كفكرة تعاني من أوجه نقص معينة، سواء فيما يتعلق بعدم  

ضمانها، أو ضمانها بصورة غير كاملة على األقل، من جانب التشريعات الوطنية أو القانون 

لدولي، أو أن هذه الحقوق غير معروفة تماما، أو مفهومة بصورة خاطئة، من جانب ا

 .المستفيدين منها، أو الدول التي يتعين على أجهزتها احترامها

وفي اإلطار السابق، يسعى الجهاز الدولي المختص بتعزيز حقوق اإلنسان، إلى تلمس  

 .أو لمنع تجدد مواقف مماثلة في المستقبل أوجه النقص للتغلب عليها، أو االنتهاكات إلزالتها،

أما بالنسبة للهدف من حماية حقوق اإلنسان، فإنه يبدو مختلفا تماما عن الهدف من  

فالجهاز المختص بالحماية يقوم بفرض احترام الحقوق كما هي قائمة في القانون . التعزيز

ورية بالنسبة للمستقبل، أي النافذ، وذلك عن طريق جزاءات تبدو الحماية بمقتضاها مسألة ضر

حين يقوم جهاز  في. أن األمر يتعلق هنا باتخاذ إجراءات محددة على المستوى القانوني

التعزيز باستخدام وسائل أخرى أكثر شمولية، كالدراسات والبحوث والتقارير، وصياغة 

484Fالنصوص

2. 

. ا أمرا بالغ األهميةومن الناحية العلمية، تبدو التفرقة بين تعزيز حقوق اإلنسان وحمايته 

فالدول ال تثير عادة اعتراضات تذكر على إنشاء نظام دولي لتعزيز حقوق اإلنسان، بقدر 

إذ أن إنشاء مثل هذا النظام األخير يعني اعتراف . اعتراضها على نظام لحماية هذه الحقوق

الشخصية  الدول، على األقل بصورة ضمنية، بأن األفراد يتمتعون، ولو بقدر ما، بدرجة من

485Fالدولية

3. 

                                                 
 .41: ، المرجع السابق، ص)عزت(سعد السيد البرعي  1
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ونشير إلى أنه رغم االختالف الموجود بين تعزيز حقوق اإلنسان من ناحية، وحمايتها  

من ناحية أخرى، فإنه توجد عالقة بينهما، فالتعزيز هو الخطوة األولى والضرورية التي تقود 

از للتعزيز، إال فمثال نجد أن لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التي أنشئت كجه. إلى الحماية

م، أصبحت جهازا للحماية بجانب دورها 1967أنه منذ دورة انعقادها الثالثة والعشرين عام 

 .كجهاز للتعزيز

لكن إسناد مهام التعزيز والحماية، في آن واحد، لجهاز معين هو أمر غير مفضل، حيث  

486Fيمكن أن يأتي دور الجهاز في التعزيز على حساب دوره في الحماية

1. 

 :معوقات متعلقة بااللتزام الدولي في ظل النظام الدولي الجديد -ساساد
تبقى إرادة الدولة أساس االلتزام بالقانون الدولي، وتكون هذه اإلرادة صريحة في  

ولكن ليس لكل دولة اإلرادة الحرة في تطبيق . المعاهدات الدولية، وضمنية في العرف الدولي

رى المتنفذة وخاصة الواليات المتحدة األمريكية هي التي القانون الدولي، بل إن الدول الكب

 .تمتلك اإلرادة وحدها

وترتبط إرادة الدولة بمصلحتها، فمتى وجدت أن مصلحتها تقتضي االلتزام بالقانون  

لكن هذه . فإنها تلتزم به، ومتى وجدت أن مصلحتها تقتضي عدم االلتزام به تحللت من التزامها

لطرف اآلخر، فإذا كان من مصلحة الدولة أن تتحلل من التزامها المصلحة تتقيد بقوة ا

487Fالقانوني، فالبد أن تأخذ بعين االعتبار النتائج المترتبة عن إخاللها بالتزامها

2. 

فإذا ما وجدت الدولة أن مصلحتها تقتضي عدم االلتزام بالقانون الدولي، فإن ذلك سيدفع  

ة بحقها، لهذا ستجد أن مصلحتها في أن تلتزم الطرف اآلخر إلى اتخاذ اإلجراءات الرادع

وإذا وجدت الدولة أن الطرف اآلخر ضعيف وغير قادر على المقابلة . بتطبيق القانون الدولي

488Fبالمثل، فإن الدولة تتخذ ما تراه يحقق مصلحتها، وتنتهك القانون الدولي وال تلتزم به

3  . 

تراجع في إطار النظام العالمي  ومن هذا المنطلق فإن وضع القانون الدولي العام، 

فبعد تعاظم قوة الواليات المتحدة وانهيار . الجديد تاركا ساحته لقوى الدول الكبرى المهيمنة

 .، أصبحت الواليات المتحدة المهيمنة على العالم1991االتحاد السوفياتي عام 
                                                                                                                                                             

 
 .45-44: ، المرجع السابق، ص)عزت(سعد السيد البرعي  1
 .49: ، عمان، األردن، ص2010، سنة 1، القانون الدولي العام في السلم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط)سهيل(حسين الفتالوي  2
الخاصة بمنع التجارب المتعلقة  1972قائما أثناء الحرب الباردة، كانت الواليات المتحدة األمريكية ملتزمة باتفاقية عام عندما كان التوازن الدولي  3

عدم  2001، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية في عام 1991وعندما اختل هذا التوازن بانهيار االتحاد السوفياتي عام . بالصواريخ العابرة للقارات
، )سهيل(حسين الفتالوي : انظر. 1972ا بتلك االتفاقية، وأنها ماضية بإجراء التجارب على بناء الدرع الصاروخي الدفاعي خالفا ألحكام اتفاقية التزامه

 .50: المرجع السابق، ص
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اطق الفراغ و برزت الواليات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم مما دفعها نحو من 

سابقا، أو التي كانت محسوبة لصالحه، وجعلها تبحث ) االتحاد السوفياتي(الجديدة التي تركها 

 . عن بؤر التوتر والصراعات اإلقليمية في المناطق الحيوية، وخاصة مناطق النفط

فتحالفت مع بعض القوى اإلقليمية لضرب القوى األكثر خطرا على مصالحها، مستغلة  

بحجة مكافحة اإلرهاب،  2002العسكرية الهائلة، قامت باحتالل أفغانستان عام  بذلك قوتها

 .بحجة إزالة أسلحة الدمار الشامل 2003واحتالل العراق عام 

وكان انتهاك الدول الكبرى ألحكام القانون الدولي يقوم على أساس تحقيق مصالحها،  

توجد دولة في العالم قادرة على اتخاذ  عندما وجدت نفسها القوة المهيمنة على العالم، وأنه ال

489Fاإلجراءات بحقها، وأنها ال تواجه الردع من قبل أي جهة

1. 

 الفرع الثاني
 معوقات متعلقة بالتداخل بين قواعد القانون

 الدولي العام والقواعد الدولية لحقوق اإلنسان
قواعد  عند تفعيل قواعد حماية حقوق اإلنسان، تظهر معوقات تتعلق بالتداخل بين 

 :القانون الدولي العام والقواعد الدولية لحقوق اإلنسان، وهذا ما سنتناوله فيما يلي

 الفقرة األولى
 معوقات متعلقة بالعقوبات االقتصادية

إن العقوبات االقتصادية منصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،  

490Fمنه 41وبالخصوص في المادة 

العقوبات على الدولة التي تهدد السلم، أو ، حيث ُتفرض هذه 2

التي تخترق القانون الدولي العام، أو التي تخالف التزاماتها الدولية المنصوص عليها في ميثاق 

 .األمم المتحدة، أو في القانون الدولي العام

فتحاصر برا وبحرا وجوا، فال يمكن ألي دولة أو ألي منظمة التعامل معها، حيث  

491Fات االقتصادية وسائل ضغط في مواجهة الدول التي ال تحترم التزاماتها الدوليةتشكل العقوب

3. 

                                                 
 .51-50-49: ، المرجع السابق، ص)سهيل(حسين الفتالوي  1
يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب لمجلس األمن أن يقرر ما : " والتي تنص على ما يلي  2

ية والجوية إلى أعضاء األمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والبريد
 .من ميثاق األمم المتحدة 41المادة " ائل المواصالت وقفا جزئيا أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسيةوالبرقية والالسلكية وغيرها من وس

 .94-93: ، القبة القديمة، الجزائر، ص2008، سنة 1، مفهوم القانون الدولي العام، دار الخلدونية، ط)محمد(سعادي  3
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وقد تجسدت العقوبات االقتصادية، طبعا في هذه الحالة دون التحدث عن الحصار 

العسكري، في قرارات األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن على الخصوص، حيث أصدر 

492Fالعديد من القرارات

1 . 

العقوبات االقتصادية، لم تتفق في كثير من األحيان، مع أهداف ميثاق منظمة إال أن هذه 

493Fاألمم المتحدة، حيث لم تحترم هذه العقوبات الدولية في مضمونها حقوق اإلنسان

2. 

فإذا أخذنا مثال العقوبات الدولية االقتصادية التي فرضت على العراق من طرف مجلس 

، والذي أدى إلى 1990أوت  06المؤرخ في  661األمن، خصوصا قرار مجلس األمن رقم 

494Fتجويع الشعب العراقي

حيث أّثرت هذه العقوبات االقتصادية الجماعية على االقتصاد . 3

العراقي، مما أدى إلى نقص الغذاء، وفقدان األجهزة الصحية، وانهيار شبكة المياه النقية، 

495Fوانتشار الفساد، وارتفاع معدالت الجريمة

4. 

يئات الدولية المكلفة بحماية حقوق اإلنسان سياسة مجلس األمن في ورفضت بعض اله

فرض مثل هذه العقوبات االقتصادية الدولية، مثلما فعلت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

، حيث أكدت بأن فرض إجراء العقوبات االقتصادية 1994مارس  4في قراراتها الصادرة في 

496Fانالدولية مسألة مجحفة بحقوق اإلنس

5. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
، 1977لسنة  409، و1976لسنة  388، و1970لسنة  277، و1968لسنة  253، و 1966لسنة  232قرارات مجلس األمن رقم  -:نذكر منها 1

 .الخاصة بالعقوبات على روديسيا
 .الخاصة بيوغسالفيا سابقا 1993لسنة  820، و1992لسنة  787، و1992لسنة  757، و1992لسنة  752القرارات رقم  -
، والقرار 1991لسنة  687، القرار 1990لسنة  670، القرار 1990لسنة  669، القرار 1990لسنة  665، القرار  1990لسنة  661القرارات رقم  -

، القبة القديمة ، الجزائر، 2008، سنة 1، مفهوم القانون الدولي العام، دار الخلدونية ، ط)محمد(سعادي : أنظر. الخاصة بالعراق  1992لسنة  778
 .94: ص

 .197-196: ، مصر، ص2006ط، سنة .على حقوق اإلنسان، مهيب صبري مهيب للطباعة، د، العقوبات الدولية وأثرها )هويدا(محمد عبد المنعم  2
 .95-94: ، القبة القديمة، الجزائر، ص2008، سنة 1، مفهوم القانون الدولي العام، دار الخلدونية، ط)محمد(سعادي  3
 .197-196: ، المرجع السابق، ص)هويدا(محمد عبد المنعم  4
 .98: ع السابق، ص، المرج)محمد(سعادي  5

اتهامات خطيرة  2000كما انتقد األمين العام لألمم المتحدة العقوبات الدولية، حيث ذكر في تقريره المقدم لمجلس األمن في العاشر من مارس عام 
تخفيف معاناة الشعب  ينبغي على مجلس األمن أن يسعى إلى: " لنظام العقوبات الدولية المفروضة على دولة العراق، وبعد أسبوعين صرح بأنه

 .185: ، المرجع السابق، ص)هويدا(محمد عبد المنعم : انظر". العراقي ألنهم غير مستهدفين على اإلطالق 
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 الفقرة الثانية
 المساواة حقوق اإلنسان ومبدأحماية 

تعتبر السيادة في القانون الدولي العام األهلية القانونيـة للدولـة ، ألن السيادة ليسـت حقا         

497Fفالسيادة. وإنما هي صفة تتميز بها الدولة عن غيرها من أشخاص القانون الدولي العام

وصف  1

498Fلفعلية للدولة ولقوتهاقانوني للقدرة ا

2. 
وهي مفهوم سياسي ألنها تتعلق باالستقالل الذي يمثل . والسيادة مفهوم سياسي وقانوني 

وهي تعبر قبل كل شيء عن سلطة حكام الدولة بصفة ذاتية، دون الخضوع . قيمة مقدسة

 .طنيةوللسيادة على المستوى السياسي قوة معتبرة ألنها قائمة على الو. ألوامر دولة أخرى

499Fضرورة أن يتعلق هذا االستقالل" شارل روسو" أما على المستوى القانوني، يرى  

3 

صالحيات الدولة في اختيار النظام السياسي والتكفل بالمجتمع، ذاتية : بثالث عناصر هي

500Fالدولة ورفض التأثير الخارجي، وأخيرا احتكار المؤسسات التي تمثل الدولة داخل إقليمها

4. 

501Fالمستوى الداخلي الدولة لها سيادةوعلى  

، هذا تأكيد على أنها تملك سلطة مطلقة 5

أما على المستوى الخارجي، فتظهر سيادة . للقرار، وكل نشاط فوق إقليم الدولة يخضع لها

الدولة في استقاللها عن كل سلطة أخرى، لكنها مقيدة باحترام سيادة الدول األخرى وفقا 

502Fللقواعد الدولية

6   . 

لمفهوم المعاصر للسيادة نميزه من خالل رفض الدولة ألي سلطة غيرها تقوم مقامها، وا 

وتأكيدها على سلطتها الخاصة، وعدم إمكانية تجريد الدولة عن طريق الوسائل القانونية من 

                                                 
بأن السيادة هي السلطة القانونية العليا لألمة لغرض تشريع القانون وتنفيذه ضمن أرض معينة، وبالتالي تكون  "Morgenthauمورغنثاو  " يرى  1

، القانون والسيادة )أحمد(عبد الرزاق خليفة السعيدان : انظر. ة مستقلة عن سلطة أية أمة أخرى ومتساوية معها بموجب القانون الدوليهذه السلط
 . 159:، بيروت ، لبنان ، ص 1996وامتيازات النفط، إشراف جيمز كراوفورد، مركز دراسات الوحدة العربية ، سنة 

 .51-50: ص، المرجع السابق، )محمد(سعادي  2
. ومضمون االستقالل هنا، يعني االستقالل في ممارسة االختصاصات، واالضطالع بها بصورة تفردية أو مانعة للغير، ذاتية وكاملة غير منقوصة 3

سرحال : انظر. ليس سوى التعبير بمصطلح جديد عن السيادة بمفهومها المعاصر" روسو"والحقيقة أن مفهوم االستقالل الذي يطرحه البروفسور 
 .196-193: ، بيروت، لبنان، ص1990، سنة 1، قانون العالقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط)أحمد(

4 Voir : DUPUY (RENE-JEAN), le droit international, presses universitaires de France, cinquième édition, année 
1976, France, P : 36-37. 

بين مفهوم السيادة الداخلية والخارجية، فالسيادة الداخلية هي حق الدولة في اإلشراف على " GEORGES BLONDELجورج بلوندال  " يميز  5
أجل الحفاظ التراب الوطني مع واجب ممارستها للسلطة من أجل ترقية الصالح العام، بينما السيادة الخارجية فهي حق الدولة في الممارسة الدولية من 

 : انظر. على االستقالل السياسي للتراب الوطني
BOUVIER-AJAM (MAURICE), souveraineté et propriété nationale du sous-sol, le droit pétrolier et la souveraineté 
des pays producteurs, colloque organisé par l’association internationale des juristes , librairie générale de droit et de 
jurisprudence , S.N.E, année 1973, PARIS, FRANCE, P :28-29.    
6 Voir : JACQUE (JEAN PAUL), droit constitutionnel et institutions politiques, édition DALLOZ, 3e édition, année 
1998, PARIS, France, P : 8. 
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صالحياتها التي تعود لها إال برضا الهيئات الخاصة للدولة، وتقدير الدولة للوضعيات الدولية 

503Fوهذا ال يناقض خضوع الدولة ذات السيادة للقانون من خالل أبعاده الدولية. االتي تعنيه

1 . 

وال تزال السيادة واحدة من بديهيات النظرية الحديثة للدولة، سواء السيادة الداخلية أو  

ومن خالل السيادة الخارجية تمارس عالقاتها مع الدول والمنظمات الدولية، وهنا . الخارجية

 .مسائل المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق اإلنسانيظهر تأثير ال

والحقيقة هي أن االعتراف بحقوق اإلنسان يفتح مجاال جديدا للقانون الدولي في األمم  

504Fالمتحدة، أين تظل مسألة السيادة مفتوحة تماما

، وهذا ما يؤثر على الدولة في مواجهة المجتمع 2

 .الدولي

الدول، أو على األقل من قبل بعضها أمر مفهوم  وظهور الحذر في هذا المجال من قبل 

تماما، إنها تخشى أن تتدخل األمم المتحدة وأجهزتها في الشؤون الداخلية للدولة بداعي حماية 

505Fمن الميثاق 7فقرة  2حقوق اإلنسان، مع العلم أن الشأن الداخلي للدولة تحميه المادة 

3. 

كر أن العالم منقسم اليوم، وأن وحدة هذا الخوف ليس بال أساس، حيث ال يمكننا أن نن

العالم ممثلة في األمم المتحدة هو وحدة النظم المتعارضة، حيث تم استعمال حقوق اإلنسان 

كذريعة العتداءات متبادلة، واستعمال الدفاع عن حقوق اإلنسان كمبرر من أجل تحريك 

506Fمنهجي لألحداث الدولية

4. 

 الفقرة الثالثة
 دأ حظر التدخل في الشؤون الداخليةحماية حقوق اإلنسان ومب

إن مبدأ حظر التدخل هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، وعدم تدخل  

507Fاألمم المتحدة في الشؤون التي تعتبر من صميم السلطان الداخلي

5. 

                                                 
1 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), droit international public, TOME II, les sujets de droit, éditions SIREY, S.N.E, 
année 1974, PARIS, FRANCE, P :62.  

غالي، في تقريره المقدم بعد اجتماع القمة لمجلس األمن، أن زمن السيادة المطلقة الخالصة قد مضى، ومهمة قادة الدول تفّهم بطرس يرى بطرس  2
ويكمن أحد متطلبات حلول هذه المشاكل في التزام حقوق . األمر وإيجاد توازن بين حاجات الحكم الداخلي ومتطلبات عالم يزداد ترابطا يوما بعد يوم

 . 310: ، بيروت، لبنان، ص1999ط، سنة .، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، د)محمد(المجذوب : أنظر. اإلنسان
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي : "تي تنص علىوال 3

: أنظر ". بعااألعضاء أن يعرضوا من هذه المسائل ألن تحّل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل الس
 .من ميثاق األمم المتحدة  7فقرة  2المادة 

4 Voir : SZABO (IMRE), Historical foundations of human rights and subsequent developments, General editor, 
KAREL VASAK, the international dimension of human rights, Volume 1, revised and edited for the english edition 
by PHILIP ALSTON, published by united nations educational scientific and cultural organization, first published, 
year 1982, PARIS, FRANCE, P :25-26. 

 .311-310: ، المرجع السابق، ص)محمد(المجذوب  5
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 منه، وفي الجهود الدولية 7فقرة  2ويظهر هذا المبدأ في ميثاق األمم المتحدة خصوصا المادة 

508Fبعد الميثاق

1. 

ومبدأ عدم تدخل األمم المتحدة في الشؤون التي تعّد من صميم السلطان الداخلي للدول،  

509Fمن ميثاق األمم المتحدة 7فقرة  2يجد مستنده القانوني في المادة 

2. 

فالدولة هي المعنية بتنظيم شؤونها الداخلية أيا كانت دون تدخل من أي جهة أجنبية  

فالدولة لها كامل الصالحيات القانونية التي تساعدها . دولية أو دولة أخرىسواء كانت منظمة 

510Fعلى مواجهة شؤونها الداخلية بإرادتها المنفردة

3. 

لكن ميثاق األمم المتحدة يخلو من أي معيار قانوني لتحديد الشؤون التي تدخل في  

511Fصميم السلطان الداخلي للدول

4. 

يرة يكون االختصاص الداخلي أحد المعّوقات التي وبناء على ما تقدم، فإنه أحيانا كث 

تقف أمام تدخل األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان، مما يزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان 

التي ترجع في األساس إلى هذه المعّوقات التي تواجه تفعيل أحكام قواعد حماية حقوق  

واعد الدولية على نزاعاتها على اعتبار كما أن الحكومات ترفض تطبيق أحكام هذه الق. اإلنسان

512Fأنها شأن داخلي

5. 

 الفقرة الرابعة
 حماية حقوق اإلنسان ومبدأ حظر اللجوء إلى استعمال القوة

لقد تم تكريس مبدأ حظر اللجوء إلى الحرب ثم اللجوء إلى استعمال القوة في العالقات  

513Fالدولية

األمم (تي تعّد من مبادئ المنظمة العالمية فالمادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة، وال. 6

                                                 
، المرجع )محمد(سعادي : المتضمن العالقات الودية بين الدول، أنظر 1970أكتوبر  24المؤرخ في  2625قرار الجمعية العامة رقم : نذكر منها 1

: انظر. صوت 120بأكثرية  1989ديسمبر 09واإلعالن الخاص بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصادر في.  64: السابق، ص
 .311-310: ، المرجع السابق، ص)محمد(المجذوب 

 311-310: ، المرجع السابق، ص)محمد(وب المجذ 2
 .65: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي  3
 . 311-310: ، المرجع السابق، ص)محمد(المجذوب  4
 .69: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي  5
، واتفاقية لوكارنو 1924أكتوبر  02، وبروتوكول جنيف المؤرخ في 1923ديسمبر  29معاهدة الضمان المتبادل المؤرخة في : تم تكريسه في  6

، وقرار االتحاد البرلماني الدولي في سنة 1927ديسمبر  24المؤرخ في ) SDN(، وقرار الجمعية العامة لعصبة األمم 1925أكتوبر  04المؤرخة في 
أوت  27المؤرخ في " عقد باريس"كيلوغ أو -، واتفاقيات بريان1928فيفري  18، وقرار المؤتمر الدولي السادس للدول األمريكية المؤرخ في 1928
، وقرار 1960المؤرخ في  1514، وفي ميثاق األمم المتحدة، وإعالن الجمعية العامة رقم 1941أوت  14، وميثاق األطلسي المؤرخ في 1928

، وإعالن مبادئ القانون الدولي المتضمن العالقات الودية والتعاون وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة لسنة 1960المؤرخ في  2160العامة رقم الجمعية 
 .74-73-72: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي : انظر. 1970
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، تطالب في فقرتها الرابعة األعضاء باالمتناع في عالقاتهم الدولية عن اللجوء )ONUالمتحدة 

514Fإلى التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الوحدة اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة ما

1 . 

نقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو لكن ليس في ميثاق األمم المتحدة ما يضعف أو ي 

جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة، وذلك 

والتدابير التي اتخذها . إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي

تؤثر هذه التدابير فيما للمجلس من  األعضاء استعماال لحق الدفاع تبلّغ إلى مجلس األمن، وال

الحق في أن يتخذ ما يراه ضروريا من األعمال، لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى 

515Fنصابه

2. 

فليس كل استعمال للقوة محظورا من طرف ميثاق األمم المتحدة، حدث هذا حين التدخل   

الصادر  1483من بقراره رقم ، الذي كّرسه فيما بعد مجلس األ2003الدولي في العراق سنة 

، الذي يعترف في متنه بالتأسيس لتغيير األنظمة السياسية التي يعتبرها 2003ماي  22في 

 .جائرة ومنتهكة لحقوق اإلنسان

حيث يستثنى من حظر اللجوء إلى استعمال القوة في العالقات الدولية حاالت اختراق  

516Fوانتهاك حقوق اإلنسان

3. 

خل في العراق أدى إلى انتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسان، فتم انتهاك وكلنا يعلم أن التد 

 .حقوق اإلنسان باسم الشرعية الدولية وحقوق اإلنسان

 الفقرة الخامسة
 حقوق اإلنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها

إن حق الشعوب في تقرير مصيرها من الحقوق الجماعية، والتي أطلق عليها أيضا  

517Fحقوق التضامن

والذي كّرس في العديد من التشريعات الدولية، بداية من ميثاق األمم المتحدة . 4

 1514الفقرة الثانية، وقرار الجمعية العامة  76المتحدة في مادته األولى الفقرة الثانية، والمادة 

 .1970ديسمبر  12المؤرخ في  2621، والقرار 1960ديسمبر  14المؤرخ في 

                                                 
 .311-310: ، المرجع السابق، ص)محمد(المجذوب  1
 .لسابع من ميثاق األمم المتحدةمن الفصل ا 51انظر المادة  2
 .77-69: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي  3
 .63-62: ، المرجع السابق، ص)رياض(صالح أبو العطا  4
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ار حماية حقوق اإلنسان، لضرب حق الشعوب لكن رغم ذلك، رفعت الدول الكبرى شع 

518Fفي تقرير مصيرها

1. 

حيث يرى الفكر الغربي ضرورة إضفاء المشروعية على التدخل من أجل حماية حقوق  

االنسان ، وأّنه ليس في ذلك تعدي أو نيل من سيادة الدولة أو هيبة سلطانها الوطني، ما دامت 

519Fإلنسانيةالمبادرة تحمل جانب االنحياز لالعتبارات ا

2. 

مما دفع بالبعض إلى الخشية من أن يتحول هذا التدخل لحماية حقوق اإلنسان بداية  

520Fلحمالت استعمارية باسم حماية اإلنسانية

3. 

لبعض البلدان النامية، التي تخشى من " الخشية المشروعة"وهي الفكرة التي أوقدت  

 .متقدمة بحجة حماية حقوق اإلنسانانبعاث السياسات االستعمارية، اآلتية من طرف البلدان ال

م، والواليات المتحدة 2001وقد تجسدت هذه المخاوف بتدخل الغرب في أفغانستان سنة  

 .521F4م2003األمريكية وحلفائها في العراق سنة 

 الفقرة السادسة
 الدفاع الوقائي وحقوق اإلنسان

القوة ضد عدوان لم يقع  الدفاع الوقائي أو الدفاع االستباقي هو حالة اللجوء إلى استخدام 

522Fبالفعل، وإنما قدرت الدولة أنه وشيك أو محقق الوقوع

5. 

وانقسم العالم والفقه الدولي تحديدا إلى شطرين، أحدهما مؤيد للدفاع الوقائي وذلك  

من ميثاق األمم المتحدة تفسيرا واسعا، والفريق الثاني يرفض هذا الدفاع  51بتفسير المادة 

دم المشروعية، ويحصر الدفاع الشرعي فقط في حالة وقوع اعتداء مسلح الوقائي ويسبغه بع

من  51فعال، وال يعترفون بما يسمى العدوان وشيك الوقوع، ويأخذون بالتفسير الضيق للمادة 

الميثاق، وحصر استخدام القوة في أضيق الحدود لتحديد المبدأ العام الوارد في الفقرة الرابعة 

من الميثاق، وتقييدها في  51الميثاق، وأيضا ضمان تطبيق أمثل للمادة من المادة الثانية من 

                                                 
 .79: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي  1
: ، طرابلس، ليبيا، ص2008ط، سنة .، موسوعة منظومة حقوق اإلنسان، الجزء األول، الناشر مجلس الثقافة العام، د)محمد(قدري عمر الشريف  2

195 . 
شاه هو ما بأنه ال أحد يعترض على حقوق اإلنسان، لكن ما نخ 1991أعلن وزير خارجية بوركينافاسو أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر  3

 .81: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي : انظر". حقوق اإلنسان"، أن يحدث اليوم باسم " التحضر"حدث باألمس عند دخول االستعمار باسم 
 .81: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي  4
 .88: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي  5
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أضيق الحدود لتحقيق هدف األمم المتحدة، وهو نبذ القوة و القضاء على الحرب بكافة 

523Fأنواعها

1. 

والدفاع الوقائي هو أول مبرر استندت إليه الواليات المتحدة، لتبرير حربها على  

لها في الدفاع عن نفسها ضد خطر عراقي وشيك الوقوع، العراق، واعتبرته حق طبيعي 

متمثل في ترسانة أسلحة دمار شامل يمتلكها العراق ويهدد بها أمن العالم، والحقيقة والواقع 

524Fيؤكدان زيف هذا المبرر

2. 

، "الحرب الوقائية"أو " الحرب االستباقية"وفي الحقيقة رفعت اإلدارة األمريكية نظرية  

جديدة في العالقات الدولية، وهذا مباشرة بعد الضربات اإلرهابية التي  واعتبرتها قاعدة

 .2001سبتمبر  11زعزعت الكيان األمريكي في 

وترى الواليات المتحدة أنه في ظل امتالك بعض الدول ألسلحة الدمار الشامل، ومع 

ن الضروري انتشار اإلرهاب الدولي، فإن الدفاع الشرعي بالمفهوم التقليدي ال معنى له، وم

525Fاللجوء إلى الحرب االستباقية أو الدفاع الوقائي

3. 

لكن األمم المتحدة إذ يساورها قلق شديد إزاء االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي 

ترتكبها المجموعات اإلرهابية، فإنها ُتدين إدانة قاطعة جميع أعمال اإلرهاب، وتطلب من  

اإلنسان، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لدرء الدول وفقا للمعايير الدولية لحقوق 

526Fاإلرهاب ومكافحته والقضاء عليه

4. 

وتطبيقا للدفاع الوقائي قامت قوات االئتالف بقيادة الواليات المتحدة بغزو العراق في 

 .، وقامت بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في حق الشعب العراقي2003مارس  20

ل في المجتمع العراقي على نطاق واسع، وأدى الغزو إلى تهجير وتفاقم تشرد األطفا

527Fالعائالت

5. 

                                                 
: ، القاهرة، مصر، ص2009، سنة 1، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط-رؤية قانونية–االستباقية ، الضربات )رانة(عطا هللا عبد العظيم عطا هللا  1

150-151. 
 .150: ، المرجع السابق، ص)رانة(عطا هللا عبد العظيم عطا هللا  2
 .93-91-89: ، المرجع السابق، ص)محمد(سعادي  3
 :سان واإلرهابقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة حول حقوق اإلن 4
- A/RES/48/122  1993ديسمبر  20المؤرخ في. 
- A/RES/49/185  1994ديسمبر  23المؤرخ في. 
- A/RES/50/186  1995ديسمبر  22المؤرخ في. 
- A/RES/52/133  1997ديسمبر  12المؤرخ في. 
- A/RES/58/174  قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة على الموقع    : أنظر. 2003ديسمبر  22المؤرخ فيhttp://www.un.org/fr/ 
 .310-309: ، عمان، األردن، ص2009، سنة 1، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط )عروبة(جبار الخزرجي 5
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واستنزفت ثروات الشعب العراقي، الذي يموت فقرا وجوعا، لصالح الدكتاتورية 

528Fاألمريكية

1. 

وفي ختام هذا الفصل، نجد أّن دراستنا لمجال حقوق اإلنسان ضمن اإلطار النظري، 

مي لحقوق اإلنسان، وإبراز التطور التاريخي لمجال حقوق وذلك من خالل دراسة البعد المفاهي

اإلنسان، والوقوف على مختلف المصادر التي عملت على إثراء رصيد حقوق اإلنسان، 

وهذا . وخاصة منها المصادر الرسمية التي أّطرت حقوق اإلنسان من أجل حمايتها وتعزيزها

القانون الدولي، من خالل حماية حقوق ما سمح بإرساء مكانة ممّيزة لحقوق اإلنسان في نطاق 

 .اإلنسان لصالح البشرية جمعاء

لكّن المعّوقات والتحّديات التي واجهت حقوق اإلنسان، والتي حاولنا معاينتها من خالل  

هذه الدراسة، أّدت إلى تراجع تفعيل أحكام قواعد حقوق اإلنسان على المستوى الداخلي 

 .والدولي

اولة إيجاد مخرج جديد إلعادة األمور إلى نصابها، من خالل وهذا ما يدفعنا إلى مح 

محاولة إعادة تأصيل مجال حقوق اإلنسان، وذلك بنسبة هذا المجال إلى كيان جديد على 

المستوى الدولي، هو اإلنسانية حاملة الحقوق المتعلقة بالبشرية جمعاء، مما يسمح بتجّنب 

ق اإلنسان في الواقع العملي، وإخراجها من كّل المعّوقات والتحّديات التي تواجه مجال حقو

هيمنة، وحماية حقوق اإلنسان وفقا للقانون الدولي، وما يستلزمه ذلك على المستوى العالمي 

 .واإلقليمي والوطني، وعدم المساس بحقوق اإلنسان ضمانا لكرامة اإلنسان واإلنسانية

حقوق اإلنسان لإلنسانية، ال  هذا التأصيل الجديد لمجال حقوق اإلنسان، وذلك بنسبة 

وهذا ما  مشترك لإلنسانية، اإرثمكانية تكريس مجال حقوق اإلنسان يتأّتى إال بالنّظر في إ

 .سنراه في الفصل الثاني
 

                                                 
 .44: ، عمان، األردن، ص2008، سنة 1ت حقوق اإلنسان وسيكولوجية االبتزاز السياسي، عالم الكتب الحديث، ط، انتهاكا)سعاد(جبر سعيد  1
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 الفصل الثاني
 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية

إّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية مفهوم جديد في القانون الدولي ويمثل تطورا  

ملحوظا بل جذريا في إطار القانون الدولي العام، حيث امتّد ليشمل الفضاء الخارجي، وموارد 

المنطقة التي ينص عليها الجزء الحادي عشر من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

، وغيرها من المجاالت المادية "Antarctiqueأنتاركتيكا "المنطقة القطبية  ، وإقليم1982

 .لإلرث المشترك

وهكذا ُيحدث التقدم العلمي والتكنولوجي تأثيرا هاما يتمثل في إضافة مفهوم جديد  

وثوري للمفاهيم القانونية المتواجدة في إطار القانون الدولي العام، الذي لم يقتصر على ذلك بل 

إلى مجاالت جديدة، وأصبح اإلرث المشترك لإلنسانية ال يشمل اإلرث المادي فقط، بل  امتدّ 

يشمل أيضا إرثا معنويا وروحيا يتكّون من اإلرث الثقافي لإلنسان، والذي يشمل الملكية 

 .الفكرية والصناعية، وبعض الممتلكات الثقافية التي تمّثل التاريخ والمدنية اإلنسانية

لمبّررات للنّظر في إمكانية تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك وهذا يعطينا ا 

لإلنسانية، مّما يسمح بتأصيل مجال حقوق اإلنسان من جديد ونسبته لإلنسانية بصفة خالصة، 

من أجل إخراج هذا المجال من كّل هيمنة، ومواجهة كل التحديات والمعّوقات التي تعرقل 

 .العمليتطبيق حقوق اإلنسان على المستوى 

وسنحاول في هذا الفصل تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، وذلك  

، ثم )مبحث أول(من خالل تأصيل مجال حقوق اإلنسان في إطار اإلرث المشترك لإلنسانية 

 ) .مبحث ثاني(تأكيد ذلك من خالل اإلطار القانوني والعملي 

                                                       المبحث األول                            
 المشترك لإلنسانية تأصيل مجال حقوق اإلنسان في إطار اإلرث

أن نبّين في هذا المبحث امتداد مفهـوم اإلرث المشتـرك لإلنسانيـة ليشمل  سنحاول 

وقبل ذلك سنتناول مفهوم اإلنسانيـة التي ينسب إليها هذا اإلرث  .مجـال حقـوق اإلنسان 

المشترك ، لما لذلك من أثر في هذا االمتداد ، حيث أّن مفهـوم اإلنسانيـة تطـّور لصالح البشر، 

كما أّن هذا المفهـوم ال يستثنـي أي إنسان ، وذلك من خالل القانـون الدولـي ، ومن خالل 

 ).أّولمطلب (ممارسـة الدول  
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وفي هذا اإلطار الجديد لمفهوم اإلنسانية، فإّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية ال يمكن  

له، إال أن يمتد، ويتوسع ليشمل كل ما له عالقة بصالح البشرية واإلنسان في كل الجوانب 

دأوا المادية والمعنوية، وفي ظّل هذه المفاهيم الجديدة، فإّن األفراد، والمجتمعات، والدول ب

لذلك سنتناول مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية، . يتصرفون باسم ولحساب اإلنسانية جمعاء

ومفهومه في ظل االتجاهات الجديدة للقانون الدولي، ومدى امتداده ليشمل مجال حقوق  جذوره

 ).مطلب ثاني(اإلنسان 

 المطلب األول
 ةـــسانيـوم اإلنــــهـمف

مفهوم اإلنسانية وذلك من خالل تعريفها، وخصائصها، والعوامل التي ساعدت  سنتناول 

على بلورة فكرة اإلنسانية، كما سنتناول مصلحة اإلنسانية في بعدها االقتصادي، وبعدها 

 ).فرع أول(اإلنساني 

ونتناول أيضا مظاهر اإلنسانية، حيث نحاول أن نبّين مظهرها اتجاه الدولة، كما نحاول  

المظهر الشخصاني لإلنسانية، وهذا يقودنا للتطرق لوضعية اإلنسانية في إطار القانون  إيضاح

 ).فرع ثاني(الدولي من خالل إيضاح المركز القانوني لإلنسانية 

 الفرع األول
 هاــصائصـة وخـــسانيـاإلن

إّن مفهوم اإلنسانية ذو أبعاد مميزة، حيث أّدى إلى تطورات هامة في إطار االتجاهات 

 :الجديدة للقانون الدولي، وهذا ما سنتناوله فيما يلي

 الفقرة األولى
 ةــسانيـف اإلنــتعري

اإلنسانية يقصد بها، من ناحية، الجنس البشري مجردا من انتماءاته لدولة أو ألخرى، 

كما يحتضن شعوب العالم في الحاضر وفي . لذا فإّن هذا االصطالح يضّم شعوب العالم أجمع

0Fناحية أخرى المستقبل من

1. 

إن اإلنسانية : " قائال" René-Jean dupuy –روني جان ديبوي "وقد عّبر عن ذلك 

تعني كل الشعوب، فهي أشمل من كل األمم، فاإلنسانية ال تعني فقط األجيال الحاضرة، وإنما 

                                                 
 .545: ، االسكندرية، مصر، ص 1991ط، سنة .، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، د)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   1
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ظر ته، بغّض النّ ، واعتبر بذلك بأنها تنطبق على المجتمع اإلنساني برمّ "أيضا األجيال المقبلة 

1Fعن الخالفات اإلديولوجية وغيرها التي تفّرق بين أعضائه

1. 

هي عبارة عن هوّية، هي نسيج الوسط اإلنساني، " روني جان ديبوي"واإلنسانية حسب 

ويتعلق هذا المفهوم ببداية العالم، حيث أنه منذ اللحظة األولى لوعي اإلنسان بكيانه، اشتمل 

2Fذلك وعيه باإلنسانية

2. 

كتجسيد ليس فقط للدول، بل للشعوب واألجيال القادمة، تأخذ دورها من  إّن اإلنسانية

اهتمام القانون الدولي العام الذي أصبح يتعامل معها، فاألمر لم يعد يقتصر على إسناد الحقوق 

واالختصاص في القانون الدولي العام، إما لدولة معينة أو لمجموع الدول، بل أصبح يضاف 

3Fن جديدإلى ذلك اإلنسانية ككيا

3. 

والعامل الحاسم في اإلنسانية، أنها تضم المجتمع اإلنساني، أي جميع الشعوب سواء 

منها المكّونة للدول أو تلك التي ما تزال تحت السيطرة األجنبية، ودون تمييز بين شعوب 

4Fالدول التي لم تصدق على االتفاقيات وبين من لم يؤسس دولة مستقلة إلى غاية اليوم

4. 

مجموعة الكيان : "لإلنسانية بأنها" Rusconiروسكوني "في تعريف  وهو ما جاء

 .5F5"البشري وأنها فكرة طبيعية، وهي مختلفة عن الجماعة العالمية أو كّل الدول في العالم

ومفهوم اإلنسانية قد اتخذ اتجاه قانوني واضح، وهذا من خالل الوثائق القانونية التي 

ة دولية نسبت بعض الحقوق إلى اإلنسانية، تلك االتفاقية ورد استعماله فيها، وكانت أول وثيق

م، والخاصة بالمبادئ العامة التي أقرتها الجمعية العامة لألمم 1967جانفي  27المبرمة في 

6Fالمتحدة، والتي تحكم نشاط الدول في استكشاف واستخدام الفضاء

6. 

حيث تشير االتفاقية السالفة الذكر في ديباجتها، إلى أّن الدول األطراف في هذه االتفاقية 

تستلهم اآلفاق الواسعة التي تّم فتحها أمام اإلنسانية من خالل ولوج اإلنسان الفضاء الخارجي، 

كما تدرك المصلحة المشتركة التي تعود على جميع اإلنسانية من التقدم في ميدان استكشاف 

الفضاء الخارجي واستخدامه لألغراض السلمية، وتعتقد أّن استكشاف الفضاء الخارجي 

                                                 
ان، ، بيروت، لبن2008، سنة 1، ط"المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع"، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مجد )ليلى(بن حمودة  1

 .174-173:ص
2 Voir :AUMOND (Florian), l’humanité dans l’œuvre de RENE-JEAN DUPUY, disponible sur : 
http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df5fahorjd.pdf. 

 .174: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   3
 .174: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   4
 .174: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   5
 .127: ، االسكندرية، مصر، ص1999، سنة 1، القانون الدولي للبحار، الناشر منشأة المعارف، ط)عبد المنعم(محمد داود   6
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واستخدامه يجب أن يباشر لتحقيق فائدة جميع الشعوب أّيا كانت درجة نمائها االقتصادي أو 

7Fالعلمي

1. 

 :وتشير الفقرة األولى من المادة االولى من هذه االتفاقية إلى ما يلي

ام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، يباشر استكشاف واستخد" 

لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان أيا كانت درجة نمائها االقتصادي أو العلمي، ويكونان 

 .8F2"ميدانا للبشرية قاطبة 

تراعي الدول األطراف في : " أما الفقرة األولى من المادة الخامسة فتشير إلى ما يلي 

 .9F3"دة اعتبار المالحين الفضائيين بمثابة مبعوثي اإلنسانيةالمعاه

واألكيد أّن المضمون القانوني لمفهوم اإلنسانية قد بدأ في التطور، بعد إبرام معاهدة  

م، وقد نتج هذا عن الجهود 1982لسنة  "Montego Bay"األمم المتحدة لقانون البحار 

10Fالوقت المكثفة والكبيرة لدول العالم الثالث في ذلك

4 . 

، تشير إلى 11F5م1982لسنة " Montego Bay "فاإلنسانية بالمعنى الذي كّرسته معاهدة 

تكامل فيما بين األجيال، ففي إطار هذا المعنى يمكن أن نضمن فاعلية واستمرار أي تنظيم 

قانوني يوضع لما يسمى باإلرث المشترك لإلنسانية، والذي يأتي على رأس قائمته موارد قاع 

12Fوما تحتها فيما يجاوز نطاق السيادة اإلقليمية للدول البحار

6. 

وإذا كانت هذه المعاني كلّها تفضي إلى التشابك بين مفهوم اإلنسانية وشعوب األرض 

مجتمعة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فليس معنى ذلك أّن االثنين ال ينفصالن عن 

13Fالدوليبعضهما، إّنما توجد حدود واضحة بينهما على المستوى 

7.                      

فاإلنسانية مفهوم قانوني جديد يعّبر عن البشرية جمعاء كصاحبة حقوق في النظام 

 القانوني الدولي، كما يعّبر عن وحدتها وتعاونها بغّض النظر عن خالفاتها اإليديولوجية، حيث 
                                                 

القمر واألجرام السماوية األخرى، ديباجة معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك : انظر 1
 27، وجرى توقيع المعاهدة في لندن وموسكو، وواشنطن في 1966ديسمبر  19المؤرخ في " A/RES/2222(XXI)). " 21الدورة ( 2222القرار 
 http//www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp:        ، انظر الموقع االلكتروني1967جانفي 

المادة األولى من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام : انظر  2
 .  السماوية األخرى، على الموقع االلكتروني السابق

دام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخ 05انظر المادة   3
، انظر 1967جانفي  27، وجرى توقيع المعاهدة بتاريخ 1966ديسمبر  19المؤرخ في " A/RES/2222(XXI)" األخرى، قرار الجمعية العامة 

 http//www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp:         الموقع االلكتروني
، مفهوم اإلنسانية وتطبيقاته في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير، فرع قانون دولي وعالقات دولية، كلية الحقوق بن عكنون، )حليمة(بسعود  4

 .03: ، ص2009-2008جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
5 Voir :Convention des nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, disponible 

sur : http//www.un.org/Dept/los/convention_agrements/textes/unclos/unclos_f.pdf.   
 .545: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   6
 .174: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   7
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14Fنطقة في قانون البحاراتجه هذا المعنى في الظهور منذ اقتران مصطلح  اإلنسانية بموارد الم

1. 

يرى أّن مفهوم اإلنسانية " Dupuy(R.J) -روني جان ديبوي " وفي هذا اإلطار فإن 

غنّي وحّي إلى أبعد حّد، ويتمتع بقيمة تسمو على المكان ما دام يضّم كل شعوب األرض دون 

ّبون على تميز، كما تسمو داللته أيضا على الزمان، حيث أن اإلنسانية تضم األحياء الذين يد

15Fاألرض، وتحمل في طياتها بذرة األجيال القادمة أيضا

2. 

وطبقا لذلك فإن فكرة اإلنسانية ليست مفهوما جامدا ولكنها دافع من اجل التنمية 

االقتصادية واالجتماعية، وفي نظر الدول النامية فإنها مفهوم عظيم القيمة حيث أنها تمنع 

شّكل جزءا من اإلرث العام، ومن ثمة فإن مفهوم االستيالء على الموارد والمناطق التي ت

نها من اإلنسانية يمنح البلدان الفقيرة، التي ال تملك التكنولوجيا وال وسائل التمويل التي تمكّ 

استثمار هذه الموارد بنفسها، ضمانا بأن تحتفظ بحقها في هذا االستثمار في زمن مقبل، وفي 

الصناعية، فإن ذلك يتم للمصلحة العامة وليس  حالة استثمار هذه الموارد من طرف القوى

16Fللمصلحة الخاصة

3. 

وهكذا يجد المضمون القانوني لإلنسانية بناءه في إطار اتفاقية المبادئ المنظمة 

لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام 

17Fالسماوية األخرى

، 1982األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  ، وكذلك ضمن إطار اتفاقية4

18Fوخصوصا في الجزء الحادي عشر منها المتعلق بالمنطقة

5. 

، جعلت اإلنسانية هي المستفيدة من كل الفوائد 19F6م1967فمعاهدة الفضاء الخارجي لسنة 

20Fالفوائد المتحصلة من االستغالل واالنتفاع من الفضاء واألجرام السماوية

7. 

منها أن المنطقة  136، فتؤكد المادة 1982أما اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

منها إلى أّن جميع الحقوق في موارد  137ومواردها تراث مشترك لإلنسانية، وتشير المادة 

                                                 
 .174: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   1
 .05: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   2
 .05: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   3
 معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، قرار: انظر  4

، 1967جانفي  27: ، وجرى توقيع المعاهدة بتاريخ1966ديسمبر  19المؤرخ في " A/RES/2222(XXI)). " 21الدورة ( 2222الجمعية العامة 
 http//www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp:          انظر الموقع االلكتروني

5 Voir :Convention des nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, disponible 
sur : http//www.un.org/Depts/los/convention_agrements/textes/unclos/unclos_f.pdf.   

، معاهدة األخرى ر واألجرام السماويةمعاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذك القم: انظر  6
 .، انظر الموقع االلكتروني السابق1967جانفي  27موقعة بتاريخ 

 .05: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   7
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من هذه االتفاقية إلى أّن إجراء األنشطة في  140المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء، وتشير المادة 

21Fمنطقة تتم لصالح اإلنسانية جمعاء بصرف الّنظر عن الموقع الجغرافي للّدولال

1. 

22Fفي هذا اإلطار فإن فكرة اإلنسانية شكلت مفهوما منظما في مجال القانون الدولي

2 ،

فاإلنسانية شخص جديد يجاوز مفهوم الجماعة الدولية، ويتحرك خارج كل األشكال الموضوعة 

23Fمن قبل

3. 

 الفقرة الثانية
 ائص اإلنسانيةخص 

إّن اإلنسانية تضم المجتمع اإلنساني، أي جميع الشعوب، فهي مفهوم قانوني جديد يعّبر  

عن البشرية جمعاء كصاحبة حقوق في النظام القانوني الدولي، سواء في المجاالت المادية أو 

 :يالمعنوية، وبهذا المفهوم فإّن اإلنسانية تتميز بعدة خصائص نذكرها إجماال فيما يل

 :العالمية -أوال
إن اإلنسانية تنطبق على البشرية برمتها، أي كل شعوب األرض مجتمعة في ماضيها  

وحاضرها ومستقبلها، باعتبارها تشّكل وحدة متكاملة تعيش داخل شبكة هائلة من العالقات 

24Fالتي تربط بينها

4. 

على أساس عدم  في هذا اإلطار يسود نظام يعترف باآلخر باعتباره عضوا في اإلنسانية 

25Fالتمييز

5. 

وتبدو صفة العالمية من خالل مصلحة اإلنسانية في بعدها االقتصادي، فاستغالل موارد  

26Fالمنطقة التي ينص عليها الجزء الحادي عشر من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

لعام  6

القدرات  يعود لإلنسانية جمعاء، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للشعوب، وعن 1982

                                                 
1 Voir : Les articles 136-137-140 de la convention des nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 
10 décembre 1982, disponible sur le site web précédent. 
2 Voir : FELLOUS (Gérard), les droits de l’homme aux défits du XXI ème siècle, disponible sur :  
http://www.forumoslo.fede.org/textes/fr/gerard_FELLOUS_les_droits__de_homme_aux_défis_du XXI_siecle-
fr.pdf. 

 .04: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   3
 .174: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   4
 .12: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   5
              :على الموقع االلكتروني 1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام :  انظر  6

http//www.un.org/Depts/los/convention_agrements/textes/unclos/unclos_a.pdf                                                             
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27Fالحقيقية لكل دولة في مجال استكشاف واستغالل الموارد

وهذا ينطبق أيضا على المجاالت . 1

 .المادية لإلرث المشترك لإلنسانية

صفة العالمية من خالل مصلحة اإلنسانية في بعدها اإلنساني، فكل مساس و كما تبد 

ى المجاالت المعنوية لإلرث بحقوق اإلنسان هو مساس بحقوق اإلنسانية، وهذا ينطبق أيضا عل

 .المشترك لإلنسانية

 :االستقاللية -ثانيا
إّن اإلنسانية تتمتع بمركز مستقل عن الدول، أي أنها تمثل كيانا جديدا في النظام  

28Fالدولي

، فهي تسمو على الدول، على اعتبار أنها صاحبة الحقوق على اإلرث المشترك 2

29Fبموجب القانون الدولي

اإلرث المشترك لإلنسانية في مجاالته المادية  وهذا ينطبق على. 3

 .والمعنوية

 : المساواة -ثالثا
إّن المنطلق الذي بدأت منه فكرة اإلنسانية يتمثل في مبدأ المساواة بين الشعوب جميعا  

بقطع النظر عن الجنس الذي ينتمون إليه أو لونهم أو نوعهم أو لغتهم أو دينهم أو جنسهم، ذلك 

الذي يبرر حّق الجنس البشري على كّل ما يعّد إرثا مشتركا لإلنسانية، سواء كان التصوير هو 

مصدره البحار أو الفضاء الكوني أو الكواكب، رغم أن الدول التي تملك الوسائل التقنية 

 .الكتشاف واستغالل هذه الموارد، ال تمثل شعوبها سوى القلة القليلة بين شعوب العالم

الستغالل تلك الموارد يستند إلى اعتبارها إرثا مشتركا لإلنسانية  ولذا فإّن أّي تنظيم 

استغالل " أرستقراطية"تطرح التنظيمات البائدة المستندة إلى " ديمقراطية"ينبثق عن فكرة 

30Fموارد البحار والكواكب

4 . 

 :التكامل -رابعا
جاور أو حتى التكامل فيما بين الشعوب، وليس لمجرد الت إّن اإلنسانية تستند إلى فكرة 

ومن هنا تتميز فكرة اإلنسانية عن . التعاون فيما بين وحدات سياسية يطلق عليها وصف الدولة

 .فكرة المجتمع الدولي

                                                 
 .174: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   1
 .174: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   2
، حيث تتعلق هذه المادة بصالح اإلنسانية في هذا المجال، 1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  140المادة : ظرمثال على ذلك ان  3

 :االتفاقية موجودة على الموقع االلكتروني
  http//www.un.org/Depts/los/convention_agrements/texts/unclos/unclos_a.pdf.                                          

  .546: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   4
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ليس خالفا في الطبيعة " المجتمع الدولي"وفكرة " فكرة اإلنسانية"والواقع أن الفارق بين  

ذلك أن اإلنسانية تعني . ئهبقدر ما هو خالف في درجة التضامن والتكافل فيما بين أعضا

، وهذا يقتضي درجة التقارب والتضامن "الضعيف"تسخير القوى في إطار المجتمع لصالح 

31Fأقوى مما عليه المجتمع الدولي المعاصر

1. 

فتنمية الشعوب هو تعبير حقيقي عن اإلنسانية الواعدة، ويكون أساسه اإليمان بأن  

هم هي بنفسها في استغالل ثروات اإلرث المشترك الوقت سيأتي بفرصة للشعوب النامية، لتسا

32Fلإلنسانية

2. 

 :التضامن -خامسا
جيل من األجيال الموجودة في لحظة زمنية معينة ال يعتبر مالكا لإلرث المشترك  أيّ  

لإلنسانية، ذلك أّن كل جيل يعتبر مسؤوال عن إدارة موارد اإلرث المشترك ليس لحسابه 

 .لمقبلةفحسب، وإنما لحساب األجيال ا

فهناك إذن ثمة مسؤولية على األجيال الحاضرة في مواجهة ما يأتي في المستقبل، وهذا  

33Fيقتضي إدارة رشيدة واستغالال معقوال لهذه الموارد

3. 

فاإلنسانية تقوم أساسا على التضامن الذي يوّسع من مفهومها مقارنة ببعد المجتمع  

خذ بعين االعتبار العديد من النماذج البشرية، وليس الدولي، فهي ال تتقّيد بالمكان والزمان، وتأ

نموذجا واحدا، كما تأخذ بعين االعتبار التوازن في العالقات مع احترام الكّل والجزء، وتجمع 

34Fاألجيال السالفة والحاضرة، واألهم األجيال المقبلة

4. 

اإلرث المادي إّن استداللنا في األفكار السابقة يستند على سبيل المثال ال الحصر على  

لإلنسانية، وهذا ألّن مصطلح اإلنسانية قد اقترن بموارد المنطقة في قانون البحار، ولكّن هذا 

، -وهذا ما سنراه الحقا–المفهوم امتّد إلى اإلرث المعنوي، والذي أصبح إرثا مشتركا لإلنسانية 

 .جديدة في هذا المجالفي ظل االتجاهات الجديدة للقانون الدولي العام، وفتح بذلك آفاقا 

 
 
 

                                                 
 .547-546: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   1
 .09: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   2
 547.: لسابق، ص، المرجع ا)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   3
 .10: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   4
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 الفقرة الثالثة

 على بلورة فكرة اإلنسانية مساعدةالعوامل ال 
شهدت الحربين العالميتين األولى والثانية جوانب غير إنسانية، لذلك أعلنت شعوب  

األمم المتحدة من خالل ديباجة ميثاق األمم المتحدة، أّنه عليها أن تنقذ األجيال المقبلة من 

35Fيعجز عنها الوصف اب التي في خالل جيل واحد جلبت لإلنسانية مرتين أحزانويالت الحر

1. 

فإّن ظهور اإلنسانية في الساحة الدولية "  Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي"وحسب  

كان في ظروف مأساوية، وهذا بسبب تعدد الصراعات في العالم، والتي عانى منها المجتمع 

اإلنسان وازدرائها، أدى ذلك إلى أعمال همجية آذت اإلنساني، حيث وبسبب تناسي حقوق 

 10الضمير اإلنساني، وهذا ما تؤكده ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 

 .36F2م1948ديسمبر 

كما كان ظهور اإلنسانية مأساويا بسبب انعدام الرغبة في ظهورها على المستوى  

أو لدى األفراد، وهذا بسبب عدم التوافق في الدولي، سواء لدى الدول في المقام األول، 

 .الشعور باالنتماء  المزدوج لألمة واإلنسانية

إّن ظهور مفهوم اإلنسانية على المستوى التاريخي والقانوني، يجعل من اإلنسان هو  

المستفيد من التدخل باسم اإلنسانية، وكذلك من خالل قمع الجرائم ضد اإلنسانية، كما تجعل 

بهذا الشكل فإن اإلنسانية تحمل في . يد من اإلرث المشترك الذي أنيط باإلنسانيةمنه المستف

طياتها فلسفة تسمح بإعادة التفكير في مجال القانون الدولي، بما يؤدي إلى اتجاهات جديدة 

ألجل ذلك، ورغم العقبات التي تعيق فعالية المعايير بمناسبة ظهور مفهوم اإلنسانية، فإن 

وم الجديد حمل معه عودة اإلنسان، فاإلنسانية حقيقة تبني، واألمل الذي تحمله ظهور هذا المفه

37Fيستمر من أجل ترقية اإلنسان

3. 

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 09. 
Voir aussi : le préambule de la charte des nations unies, ou les nations réunies à san francisco proclament leur 
volonté de ‘’préserver les générations futurs du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a 
infligé à l’humanité d’indicibles souffrances ’’, le préambule de la charte disponible sur :  
 http://www.un.org/fr/documents/charter/preamb.shtml.   
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 09-10. 
Voir aussi : la déclaration universelle des droits de l’homme, ou le préambule déclare que la méconnaissance et le 
mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité. La 
déclaration universelle des droits de l’homme, disponible sur :  
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml. 
3 Voir : AUMOND (Florian), Op-CIT, P : 10. 
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حيث شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية تطورا حاسما للمجتمع الدولي وللنظام 

38Fالقانوني الذي يحكمه في مجاالت شتى

 :سنتناول معالمه فيما يلي 1

 :ستعمارتصفية اال -أوال
هذه الفترة شهدت ميالد وتطور ظاهرة تصفية االستعمار، وما نتج عن ذلك من  إنّ  

وذلك أّثر بدرجات . تزايد أعضاء المجتمع الدولي، وانضمامهم إلى عضوية األمم المتحدة

متفاوتة، وفي مظاهر متعددة على الصيغة التقليدية القائلة بأن العالقات الدولية ليست سوى 

39Fعالقات فيما بين الدول

2. 

 :فكرة التعايش -ثانيا
إّن النظام القانوني الذي يحكم المجتمع الدولي كان قائما على فكرة التعايش فيما بين  

 .الدول ذات السيادة، بحيث كانت قواعده تعبيرا عن ذلك التعايش وكفالة استمراره

 ولذلك فإّن القوة المؤثرة في تكوين قواعده، كانت هي مصلحة الدول المتساوية في 

على أن التطور الذي ألّم بالمجتمع . السيادة، التي قد تتوافق حينا وقد تتناقض أحيانا أخرى

الدولي والنظام القانوني الذي يحكمه غّير من هذا المفهوم بأن حمل عناصر جديدة في هذا 

 .الصدد

تعد مصلحة الدول ذات السيادة هي العنصر الوحيد المؤثر على العالقات الدولية  فلم 

فالمجتمع الدولي لم يعد مجتمع الدول وحدها، كما أّن . وعلى القواعد القانونية التي تحكمها

الدولة لم تعد الظاهرة الوحيدة التي تمّيز تركيب المجتمع الدولي، كما لم تعد هي الشخص 

 .لي الوحيد الذي تخاطبه قواعد القانون الدوليالقانوني الدو

فالمنظمات الدولية، أو طائفة منها على ما يذهب اتجاه فقهي، قد أصبحت من بين  

والمنظمات الدولية غير الحكومية تمارس نشاطا على صعيد العالقات . أشخاص القانون الدولي

40Fالدولية ال يمكن إنكاره

3. 

تزايدا على صعيد العالقات الدولية، كما أّنه أصبح كما أّن الفرد بدأ يلعب دورا م 

41Fموضوعا للعديد من مجاالت التنظيم التي تهتم بها قواعد القانون الدولي

4 . 

                                                 
 .547: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   1
 .547: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   2
 .548: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   3
 .548: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   4
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هذا التطور الكمي من ناحية، والكيفي من ناحية أخرى، الذي ألّم بتركيب المجتمع  

فالسيادة . وني الدولي المعاصرالدولي، أّدى إلى التأثير على األساس الذي بني عليه النظام القان

وهي العنصر المشترك بين الدول، لم تعد وحدها العنصر الحاسم الذي ينظم العالقات الدولية 

 .ويؤّثر على كيفية تكوين القواعد التي تحكمه ومداها

بل إّن كل ذلك أّدى إلى انتقال العالقات التبادلية التي تحكمها فكرة التنسيق بين المصالح، إلى 

 .حلة التضامن التي تحكمها فكرة التكاملمر

من كل ذلك بدأت فكرة اإلنسانية في الظهور، لتلّح بعد ذلك على الفكر القانوني ليعطي  

42Fلها مفهوما متمّيزا كي تقف إلى جانب األفكار األخرى التي عرفها من قبل

1. 

 الفقرة الرابعة
 مصلحة اإلنسانية 

قانون الدولي لم يكن أمرا سهال، لسبب رئيسي إن إدماج فكرة اإلنسانية في مجال ال 

يرجع أساسا لتباين المضمون الذي ترغب الدول في إصباغه على اإلنسانية، وأيضا إلى التباين 

 .حول الغاية والبعد من اعتماد هذا المصطلح قانونيا في نطاق قواعد القانون الدولي

نسانية، يترجمه التباين في المصالح حيث إّن التباين في الزاوية التي ُينظر منها إلى اإل 

الدولية، والتي تختلف بين الدول النامية والدول المتقدمة، خاصة إذا ما اقترن مصطلح 

اإلنسانية بالنظام القانوني لإلرث المشترك لإلنسانية الخاص باستغالل الموارد المشتركة في 

 .قيعان البحار والفضاء الخارجي

ني واسع األبعاد ويبقى مفهوما سياسيا سلسا للغاية، ومن هنا ففكرة اإلنسانية مفهوم قانو

والحديث . تبعا لمصالحها الخاصة" مصلحة اإلنسانية"يمكن فهم الرغبة الطبيعية للدول لتحديد 

43Fعن مصلحة اإلنسانية ينصرف إلى اتجاهين هما البعد اإلنساني والبعد االقتصادي

2. 

 :ا اإلنسانيمصلحة اإلنسانية في بعده -االتجاه األول
إّن حماية اإلنسان ترتكز على ازدواجية طبيعة اإلنسانية، حيث أّنها سامية وشاملة  

ضمن هذه اإلنسانية  وتأكيد خاصية فرد". Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي"حسب 

وهذا . المشتركة، يستلزم بأّن هذا الفرد يهتم بوضعية اآلخرين الذين ينتمون إلى هذه اإلنسانية

 :يظهر فيما يلي
                                                 

 .549 -548: ع السابق، ص، المرج)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   1
 .14-13: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   2
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 :التدخل من أجل اإلنسانية -1
عالم يرتكز على مفهوم السيادة، آالم اإلنسان تصبح قضية دولة، حيث أّنها مسؤولة  في  

حّق الجميع قي "ذلك فإّن التضامن ضمن نطاق اإلنسانية يفرض رغم . عن احترام حقوقه

إلنسان الذي ينتمي إلى من منطلق أّن هذا التضامن موجود لفائدة هذا ا" مساعدة الجميع

 .اإلنسانية

ويظهر مفهوم التضامن خصوصا في وضعيات النزاع، وهذا من أجل حماية حقوق  

ر تدخل اإلنسانية، لضمان أمن الفرق اإلنسانية اإلنسان من االنتهاكات الخطيرة وهذا في إطا

44Fالمرسلة من أجل مساعدة شعب ما أثناء النزاعات، وهذا في نطاق التدخل اإلنساني

1. 

لكن هذه اإلنسانية ال تظهر إال في نطاق  فرضية الدفاع اإليجابي عن حقوق اإلنسان، 

األمن، استنادا للفصل السابع من وطبقا لميثاق األمم المتحدة فهذا ال يتّم إال بقرار من مجلس 

45Fالميثاق

2. 

فالتدخل من أجل اإلنسانية ال يتعلق بالقانون الدولي اإلنساني فقط، وإنما يتعلق أيضا  

بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وهذا ما أّكده قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

"A/RES/131/43 " و الدول من أجل ، ومن خالله تدع1988نوفمبر  21المؤرخ في

المساعدة اإلنسانية للضحايا وخصوصا أثناء الكوارث الطبيعية وتسهيل مهمة المنظمات 

 .المتخصصة لتقديم المساعدة في هذا المجال

وهذا تطور ملحوظ، فالدول ملزمة بفتح حدودها لمنظمات غير حكومية تنشط لهدف  

ت اإلنسانية باسم عدم التدخل في وبالنسبة للدول التي ترفض هذه المساعدا. إنساني محّدد

شؤونها الداخلية، وهذا احتراما لسيادتها، فإّن محكمة العدل الدولية تعلن في حكمها المؤرخ في 

تقديم مساعدات إنسانية ألفراد أو لقوات موجودة في بلد معّين ال يعتبر : "بأنّ  1986جوان  27

 .46F3"تدّخل غير مشروع

 
 
 

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 45-46 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 46 . 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 48. 
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 :اإلنسانيةالحماية من الجرائم ضد  -2
كما تتمثل مصلحة اإلنسانية في حمايتها من أي انتهاكات لحقوقها، أو أّي شكل من 

أشكال االضطهاد أو اإلضرار بها، وهي الحماية التي يكّرسها القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

47Fوالقانون الدولي اإلنساني

1. 

حياة اإلنسان يرتكز على حيث إّن اإلنسانية تنطوي على حياة اإلنسان، لذلك فإّن تعزيز 

" Dupuy(R.J) -روني جان ديبوي"فحسب . ما يؤكده مفهوم اإلنسانية من حماية لهذا اإلنسان

يجب أن تضمن اإلنسانية احترام وكرامة اإلنسان، وهذا بضمان أمنه ضد التعّسف الذي يهّدد 

48Fحّريته، وضّد البؤس الذي يحّط من كرامته

2. 

بوضوح أّن هناك جريمة ضد اإلنسانية، "  Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي"ويبّين 

 .تنتمي لهذه اإلنسانية، وهي مستودع لها في نفس الوقت" ضحية الجريمة"ألّن الضحية 

حيث أّن اعتبار اإلنسان مستودع لمفهوم اإلنسانية، يستلزم عالقة مزدوجة بين اإلنسان 

التي تّم المساس بها، هذا من جهة، ومن واإلنسانية، تتمثل في التضامن اتجاه هوّية اإلنسان 

49Fجهة أخرى تقديم الحماية ضد التعّسف، وهو ما يمنح اإلنسانية لهذا اإلنسان الذي ينتمي إليها

3. 

وهنا يبرز مفهوم الجريمة ضد اإلنسانية، ورغم قدم االهتمام الدولي بها، قدم القانون 

إالّ أّن هذا االهتمام تعاظم في السنوات الدولي العام، وقدم القوانين المنظمة للحرب والسلم، 

األخيرة، عندما ظهرت دول وجماعات ذات نزعات عنصرية وفاشية تجاوزت مبادئ وقواعد 

القانون الدولي، وأخذت تمارس جرائم بشعة في حّق شعوبها، أو جماعة داخل حدودها، أو 

50Fضّد شعب آخر أقّل منها قوة

4. 

قواعد في هذا المجال، وتشكيل محاكم جنائية هذا األمر دفع المجتمع الدولي لوضع 

لمتابعة المسؤولين عن هذه الجرائم، من منطلق أّن حق الحياة الفردية والجماعية، وحّق 

51Fاإلنسان في العيش الكريم هما من أهداف المجتمع الدولي

5. 

ويشتمل تعريف الجرائم ضّد اإلنسانية على جرائم قتل المدنيين أو إبادتهم أو تهجيرهم 

أو أي أعمال غير إنسانية ترتكب ضدهم قبل الحرب أو خاللها، وكذلك أفعال االضطهاد 

                                                 
 .14: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   1

2 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 44-45. 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 45. 

 : ، على الموقع االلكتروني-مقاربة قانونية–، جرائم إسرائيل ضد اإلنسانية )إبراهيم(أبراش   4
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=518. 

 .، المرجع االلكتروني السابق-مقاربة قانونية–اإلنسانية  ، جرائم إسرائيل ضد)إبراهيم(أبراش   5
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المبنية على أسس سياسية أو عنصرية أو دينية ترتكب تبعا لجريمة ضد السالم أو جريمة 

حرب، أو كانت ذات صلة بهما، وتلتقي الجرائم ضد اإلنسانية مع كّل من جرائم الحرب 

لة للمدنيين في األراضي المحتلة، أو قتل األسرى أو معاملتهم بشكل كاالغتياالت أو سوء معام

قاس، أو نهب األموال العامة أو الخاصة، أو تدمير المدن والقرى، كما تلتقي الجرائم ضّد 

 52F1.اإلنسانية مع الجرائم ضّد الّسلم، ويدخل في نفس السياق جرائم إبادة الجنس البشري

 08الدولية، المرفق باالتفاق الذي أبرمه الحلفاء في  وقد جاء ميثاق المحكمة العسكرية

المتعلق بمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في دول المحور األوروبيين،  1945أوت 

، أين نّصت مادته السادسة على مسؤولية األفراد عن "نورمبرغ"والمعروف باسم ميثاق 

سانية، وقد أصدرت المحكمة أحكاما الجرائم ضّد السلم، وجرائم الحرب، والجرائم في حق اإلن

توضح مفاهيم هذه الجرائم، وأقّرت الجمعية العامة لألمم المتحدة مبادئ الميثاق والمبادئ التي 

53Fتضمنتها أحكام المحكمة باعتبارها مبادئ قانونية دولية

2. 

إن واجب مساعدة أفراد اإلنسانية هو ألجل اإلنسانية في حّد ذاتها، فكّل مساس بحقوق 

نسان هو مساس باإلنسانية جمعاء، فاإلنسان مستودع اإلنسانية، وحقوق اإلنسان مترابطة اإل

 .مع اإلنسانية

فإّن هذا المفهوم يرتكز على فكرة " Dupuy(R.J) -روني جان ديبوي"وحسب 

المالزمة بين اإلنسان واإلنسانية، حيث أّن اإلنسانية تستند على أّن اإلنسان هو الخلية القاعدية "

نسانية، وكّل إنسان يحمل في طّياته اإلنسانية بشتى معانيها، والجريمة ضّد اإلنسان هي لإل

جريمة ضّد اإلنسانية، وهذا المفهوم اعترف به القانون الدولي، وتحديدا القانون الدولي 

54Fالجنائي

3. 

                                                 
 .، المرجع االلكتروني السابق-مقاربة قانونية–، جرائم إسرائيل ضد اإلنسانية )إبراهيم(أبراش   1
ل التي تعد جريمة إبادة ، األفعا1948ديسمبر  09وتحدد المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المؤرخة في  

قتل أفراد جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ بأفراد الجماعة، إرغام الجماعة عمدا على : للجنس البشري بأنها
ا منع التوالد في الجماعة، نقل أطفال العيش في ظل ظروف يقصد بها أن تؤدي كلّيا أو جزئيا إلى القضاء عليها قضاء ماديا، فرض تدابير يقصد به

 .الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى
Voir : deuxième article de la convention concernant : Prévention et répression du crime de génocide, résolution 
‘’A/RES/260(III)’’ du 09 décembre 1948, disponible sur :  
http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp. 

 .15: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   2
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 52-53. 
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من مشروع تقنين المسؤولية الدولية، والذي قامت بإعداده لجنة  19فحسب المادة 

، فإّن الجريمة الدولية تتمثل في خرق التزام أساسي يتعلق بالحفاظ " CDI"الدولي القانون 

55Fعلى مصالح أساسية للمجتمع الدولي

1. 

، ونظرا النتقادات عديدة للمفهوم السابق للجريمة الدولية، تم 2001ونشير أّنه في سنة 

وقات الخطيرة لاللتزامات استبداله، حيث تّم التعبير عن الجريمة الدولية بأنها تتمّثل في الخر

 .المتعلقة بقواعد آمرة للقانون الدولي العام

ال تعتبر كل جريمة دولية، جريمة " CDI"كما نشير أيضا، أّن لجنة القانون الدولي 

56Fضد الّسلم وأمن اإلنسانية

2. 

فإّن ذلك انتقال من الجرائم ضّد الّسلم " Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي"وحسب 

وهذا ما يؤكده . في إطار العالقات الدولية، إلى الجرائم ضّد المجتمع الدوليوالتي تتموقع 

إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم 

أكتوبر  24المؤرخ في " A/RES/2625(XXV)"طبقا لقرار الجمعية العامة والمتحدة 

57Fذا التطور، حيث يظهر بوضوح ه1970

3. 

وفي الواقع إّن الجرائم ضّد الّسلم وأمن اإلنسانية لها نفس الموقع من الوحشية مثلها مثل 

58Fالجرائم ضّد المجتمع الدولي

فالفقرة األولى من المادة الخامسة من نظام روما األساسي . 4

ئية تحّدد الجرائم والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنا" المحكمة الجنائية الدولية"

59Fالدولية والتي تمّس المجتمع الدولي

5. 

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P :53. 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 53. 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 53. 
  Voir aussi : Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les états conformément à la charte des nations unies, résolution A/RES/2625(XXV) du 24 octobre 
1970, disponible sur :http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp. 
4 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 54. 

 -جريمة اإلبادة الجماعية: من المادة الخامسة من نظام روما األساسي إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم التالية 1تشير الفقرة   5
 . جريمة العدوان -جرائم الحروب -الجرائم ضد اإلنسانية

ية وتشير المادة السادسة من نظام روما األساسي إلى األفعال التي تعّد جريمة إبادة جماعية، والتي ترتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو إثن
 -ر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعةإلحاق ضر -قتل أفراد الجماعة: أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهالكا كليا أو جزئيا، وهذه األفعال هي

نقل أطفال الجماعة  -فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة -إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا
 .عنوة إلى جماعة أخرى

: متى ارتكبت على نطاق واسع ضد المدنيين، وتتمثل هذه األفعال في " يةجريمة ضد اإلنسان"كما تشير المادة السابعة إلى األفعال التي تعّد   
السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية  -إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان -االسترقاق -اإلبادة -القتل العمد

نسي، أو اإلكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أّي شكل آخر من أشكال االغتصاب، أو االستعباد الج -التعذيب -للقانون الدولي
 -اضطهاد أي جماعة من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو ألسباب ال يجيزها القانون الدولي -العنف الجنسي

األفعال الالإنسانية األخرى التي تؤدي إلى معاناة شديدة، أو تؤذي الجسم أو الصحة العقلية أو  -لفصل العنصريجريمة ا -االختفاء القسري لألشخاص
 .البدنية
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والذي أعلنت من خالله المحكمة الجنائية " Erdemovic"ونشير في هذا المجال لقرار 

هوية الضحية هي اإلنسانية، والتي تسّجل خصوصية : "الدولية ليوغوسالفيا السابقة بأنّ 

 ".الجريمة ضد اإلنسانية

نية، بسبب أفعال تؤدي للمسؤولية الجنائية إّن اإلنسانية ضحية الجرائم ضّد اإلنسا

 .الدولية ألفراد، والمجتمع الدولي ضحية كذلك لجرائم دولية بسبب أفعال ارتكبتها دول

وهذه الجرائم ليست حصرية، فجريمة اإلبادة هي جريمة دولية حسب الفقرة الثالثة من 

، "CDI"لقانون الدولي من مشروع تقنين المسؤولية الدولية تحت إشراف لجنة ا 19المادة 

60Fوهي خصوصا جريمة ضّد اإلنسانية

1. 

وهذا اإلدخال لجريمة اإلبادة ضمن الجرائم ضد اإلنسانية هو أمر أكيد ال يقبل الجدل، 

اإلبادة ليست فقط جريمة ضّد : "بقوله" Raphael Lemkin"وأّكد صاحب هذا المفهوم 

 .61F2"البشر، ولكنها جريمة ضد اإلنسانية

من طرف المحكمة الجنائية " جريمة الجرائم"أّن وصف جريمة اإلبادة بـ ولكن يبدو 

الدولية لرواندا، هو أبلغ وصف لهذه الجريمة، مع اإلدراك قبل كل شيء بأنها جريمة ضد 

اإلنسانية، وهذا ليس تأكيدا على المسؤولية الجنائية الفردية فقط، ولكن للتأكيد أيضا على 

62Fاإلنسانيةاالنتهاكات التي مّست حقوق 

3. 

                                                                                                                                                             
االنتهاكات الجسيمة التفاقيات : وتشير المادة الثامنة إلى جرائم الحرب والتي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتتمثل في 

إحداث  -التعذيب أو المعاملة الالإنسانية -القتل العمد: والتي تتمثل في أفعال ضد األشخاص أو الممتلكات وهي 1949أوت  12 جنيف المؤرخة في
إلخ، وكلك االنتهاكات الخطيرة األخرى ...أخذ الرهائن  -تدمير واسع النطاق للممتلكات واالستيالء عليها -معاناة شديدة أو إيذاء الجسم أو الصحة

نهب  -إساءة استعمال علم الهدنة -مهاجمة أو قصف المدن -تعمد مهاجمة المدنيين: ين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة مثلللقوان
ب أو االغتصا -االعتداء على كرامة الشخص -استخدام أسلحة تسّبب أضرارا زائدة أو آالما ال لزوم لها -استخدام السموم والغازات الخانقة -البلد

إلخ، وكذلك ... سنة 15تجنيد األطفال دون  -تعمد تجويع المدنيين -االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري
ين واألعراف ، واالنتهاكات الخطيرة األخرى للقوان1949أوت  12االنتهاكات الجسيمة للمادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في 

 .السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي
، على الموقع "المحكمة الجنائية الدولية"من المادة الخامسة، المادة السادسة، المادة السابعة،المادة الثامنة من نظام روما األساسي  1الفقرة : انظر

 http://www.untreaty.un.org/cod/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf                                                     : االلكتروني
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 54. 
2 Cette insertion du crime de génocide dans les crimes contre l’humanité est indéniable, qui était affirmée par le père 
de cette notion, Raphaël Lemkin (« Le génocide n’est pas seulement un crime contre les gens, mais encore un crime 
contre l’humanité », cité par Yann Jurovics, Réflexions sur la spécifité du crime contre l’humanité, L.G.D.J., Paris, 
2002, p. 289), et qui a été confirmée depuis tant par la doctrine (cf. Eric David, Principes de droit des conflits armés, 
Bruylant, Bruxelles, 3ème édition, 2003, p.747) que par des conventions (cf. l’article premier lettre (b) de la 
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerres et des crimes conte l’humanité, signée à New York le 26 
novembre 1968) et la jurisprudence internationale (cf. TPIY, Tadic, affaire n°IT-94-1-T, jugement, 7 mai 1997, 
paragraphe 622 ; TPIR, Kayishema/Ruzindana, affaire n°95-1-T, jugement, 21 mai 1999, paragraphe 89).  Voir : 
AUMOND (Florian), OP-CIT, P : 54. 
3 TPIR, Kambanda, affaire n°97-23-S, jugement, 4 septembre 1998, paragraphe 16. Le tribunal d’Arusha le place 
ainsi au sommet dans la hiérarchie des crimes dont il peut connaître, au-dessus de la catégorie générique des crimes 
contre l’humanité, qu’il qualifie de «crimes d’une extrême gravité» et des crimes de guerre, «crimes d’une gravité 
moindre» AUMOND (Florian), OP-CIT, P:54. 
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ومع تداخل الجرائم ضد اإلنسانية في زمني الحرب والسلم، وهذا ما تشير إليه اتفاقية 

63Fعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية

، فهذا يؤدي إلى ضرورة قواعد 1

 .دولية في مجال القانون الدولي اإلنساني ومجال حقوق اإلنسان

م ضد اإلنسانية، فإّنه لم يتم تناول الجرائم في حق اإلنسانية ومع تزايد االهتمام بالجرائ

بالتعريف المحّدد، باستثناء بعض االتفاقيات التي تناولت بعض الجرائم التي تدخل في هذا 

64Fالنطاق

65F، نذكر منها اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها2

، واالتفاقية الدولية 3

66Fي والمعاقبة عليهالقمع جريمة الفصل العنصر

4. 

ولذلك ظل المفهوم العام للجرائم ضد اإلنسانية محّل خالف لما تثيره هذه الجرائم من 

حساسيات سياسية وأحيانا دينية، لذا سنكتفي بإلقاء الضوء على المعايير العامة التي تحكم هذه 

67Fالنوعية من الجرائم الدولية

قة دولية تناولت هذا ، وعلى مستوى هذا التحليل نستند إلى آخر وثي5

الموضوع بقدر من التفصيل، وهي النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي تم إقراره 

، بعد المصادقة عليه من 2002جويلية  01، والذي دخل حّيز النفاذ في 1998جويلية  17في 

68Fدولة 60طرف 

ساسي للمحكمة النظام األ(، فقد عرفت المادة السابعة من نظام روما األساسي 6

مفهوم الجريمة ضد اإلنسانية بأنها تعني ارتكاب أعمال كجزء من اعتداء ) الجنائية الدولية

69Fشائع أو منظم موّجه ضد سكان مدنيين مع اإلدراك لهذا االعتداء

7. 

هذا التعريف يثير مسألة أولية تتعلق بوجود ارتباط من عدمه بين الجرائم في حق 

المسلحة الدولية أو الداخلية، خاصة مع العلم أّن المادة السادسة من اإلنسانية والصراعات 

ميثاق نورمبرغ نصت على المعاقبة على الجرائم في حق اإلنسانية المرتكبة قبل وخالل 

وهو ما يشير لوجود عالقة  مع اشتراط أن تكون لهذه الجرائم صلة بجرائم الحرب ، الحرب،

70Fة والصراعات المسلحة الدوليةقائمة بين الجرائم في حق اإلنساني

8. 

                                                 
 .1144إلى  1140: ، االسكندرية، مصر، ص2008ط، سنة .حقوق اإلنسان، دار المطبوعات الجامعية، د، موسوعة )أمير(فرج يوسف : انظر  1

Voir aussi : Résolution A/RES/2391(XXIII) du 26 Novembre 1968, disponible sur : 
http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp. 

 .16-15: بق، ص، المرجع السا)حليمة(بسعود  2
3  Voir :Résolution A/RES/260 (III) du 09 décembre 1948, disponible sur :  
http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp.  
4 Voir :Résolution A/RES/3068 (XXVIII) du 30 Novembre 1973, disponible sur :  
http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp.   

 .16: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   5
6 Voir : International criminal court, site web : 
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about the court pages/about the court aspx. 

 .16: السابق، ص، المرجع )حليمة(بسعود  7
 .17-16: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   8
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لكن في بداية التسعينات، ومع تفجر حروب أهلية نتجت عنها جرائم ضد اإلنسانية، 

القاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية  808القرار رقم  1993فيفري  22اتخذ مجلس األمن في 

فية خاصة بمحاكمة األشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الجمهورية اليوغسال

السابقة، وقّدم مجموعة من مجرمي الحرب وخصوصا من الصرب إلى هذه المحكمة، وعلى 

 .71F1"ميلوزوفتش"رأسهم 

القاضي بتشكيل  935صدر عن مجلس األمن القرار رقم  1994جويلية  01وفي 

تّم وضع النظام  1998محكمة جنائية دولية خاصة بمجرمي الحرب في رواندا، وفي عام 

ة الجنائية الدولية، التي أخذت على عاتقها محاكمة مجرمي الحرب الذين األساسي للمحكم

يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية، وفي نظر المحكمة فإّن مجال اختصاصها هو محاكمة مرتكبي 

الجرائم ضد اإلنسانية سواء ارتكبت هذه الجرائم في صراعات داخلية أو دولية، وسواء 

72Fلمارتكبت في حالة الحرب أو حالة الس

2. 

هناك : "بهذا التفسير بقولها -سابقا-وقد أخذت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 

قاعدة عرفية دولية مستقرة ال تشترط ارتباط الجرائم في حق اإلنسانية بصراع مسلّح في أّي 

 ".نوع كان دوليا أو داخليا

رضه المنطق القانوني وقد اتبع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية نفس هذا النهج الذي يف

السليم، باعتبار أّن هناك تداخال بين الجرائم ضّد اإلنسانية واحترام حقوق اإلنسان في كّل 

73Fزمان ومكان، ال يستوجبه فقط ضرورة وجود نزاع مسلّح

والمادة السابعة من نظام روما . 3

ى البشر وضعت معيارين لكي تصبح االعتداءات عل" المحكمة الجنائية الدولية"األساسي 

74Fجرائم في حّق اإلنسانية

4. 

المعيار األول ويتطلب في األعمال اإلجرامية أن ترتكب ضّد أّي من السكان المدنيين، 

 .وذلك بخالف جريمة اإلبادة التي ترتكب ضّد جماعات موصوفة

                                                 
 .، المرجع االلكتروني السابق -مقاربة قانونية–، جرائم إسرائيل ضد اإلنسانية )إبراهيم(أبراش   1
 .، المرجع االلكتروني السابق -مقاربة قانونية–، جرائم إسرائيل ضد اإلنسانية )إبراهيم(أبراش  2
 .17: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود  3
مفهوم الجريمة ضّد اإلنسانية بأنها تعني ارتكاب أفعال في إطار هجوم " المحكمة الجنائية الدولية"عّرفت المادة السابعة من نظام روما األساسي   4

 .إلخ... التعذيب -رقاقاالست -اإلبادة -القتل العمد: واسع النطاق أو منهجي موّجه ضّد أّية مجموعة من السكان المدنيين، مثل
 :، على الموقع االلكتروني"المحكمة الجنائية الدولية"المادة السابعة من نظام روما األساسي : انظر

http://www.untreaty.un.org/cod/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf. 
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أّما المعيار الثاني فتكون هذه األعمال جزءا من اعتداءات واسعة النطاق أو منظمة، أي 

نمط عام للسلوك، دون اشتراط استناد هذه السياسة العامة أو السياق إلى السلطات في سياق 

75Fالرسمية في الدولة، فقد تستند لجماعات مخالفة كالحركات االنفصالية والمنظمات اإلرهابية

1. 

وعلى اعتبار أّن الجرائم الدولية بتطبيقاتها المختلفة تتكّيف دائما مع االعتبارات 

76Fلفجوة في النظرية والتطبيق ستظل قائمةالسياسية، فإّن ا

2. 

إّن حقوق : ولكي نعطي حوصلة حول مصلحة اإلنسانية في بعدها اإلنساني، فإننا نقول

لم تتم صياغتها، ولكنها في الحقيقة هي " Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي" اإلنسانية حسب 

ر في عدم التعّرض لجريمة حاملة حقوق اإلنسان، فحّق اإلنسانية في الحياة مرتبط بحق البش

 .اإلبادة، وحق اإلنسانية في الكمال مرتبط بحّق اإلنسان في عدم التعّرض للتمييز

 :العالقة بين حقوق اإلنسان وحقوق اإلنسانية -3
 - (P.M)بيار ماري ديبوي "و " Dupuy (R.J)  -روني جان ديبوي" وحسب           

Dupuy " بالنسبة لحقوق اإلنسان في إطار االستمرارية، ولكّن فإّن حقوق اإلنسانية تتموقع

هذه االستمرارية ال تكّرس استبدال حقوق اإلنسان بحقوق اإلنسانية، وإنما هو نوع من التطور 

ضمن الجيل الثالث، والتي ليس لها من  الزمني بحيث تصبح حقوق اإلنسانية حقوقا لإلنسان

 .إلنسانالحقوق إال حقوق اإلنسان، ولها حقوق على ا

واإلنسان مرتبط باإلنسانية بعالقة تالزمية وسامية، وهذه العالقة مباشرة وفوق الدول،  

على إقصاء " Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي" وحقوقهما مترابطة منطقيا، لذلك يؤكد 

مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال، وهذا اإلقصاء يشّكل حسبه القاعدة الذهبية في العالقات 

ن الدول، وهو ما يجعل حقوق اإلنسان في نطاق موضوعي على نحو ما تستلزمه بي

77Fاإلنسانية

3. 

 :مصلحة اإلنسانية في بعدها االقتصادي -االتجاه الثاني
إّن اإلنسانية الشاملة للمجتمع الدولي تلعب دورا مركزيا في التنمية التي يستفيد منها  

 .اإلنسان، والذي يشّكل ماهية هذه اإلنسانية

                                                 
 .18: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود  1

 .18: ص ، المرجع السابق،)حليمة(بسعود  2
3 Voir :AUMOND (Florian), Op-cit, P : 55. 
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يمكن اعتبار اإلنسانية كمرجع للتنمية، وحجة لصالح التنمية، وفي الواقع هذه المرجعية  

ومن جهة أخرى فاإلنسانية هي عامل . ال تنسب لإلنسانية وإنما للمجتمع الدولي، هذا من جهة

78Fللّسلم، والذي بدونه تكون كل تنمية مستحيلة

1. 

ل المحّرك لوضع نظام قانوني ومصلحة اإلنسانية في بعدها االقتصادي هي العام 

ذلك أّن تجسيد مصلحة . الستغالل الموارد المشتركة فيما يجاوز حدود السيادة اإلقليمية

اإلنسانية في هذا المجال له سياق خاص مرتبط بتصفية االستعمار، ومبني على منهج 

بير من إيديولوجي يتمّيز بنظام اقتصادي دولي جديد، ففي سنوات الستينات وبوصول عدد ك

الدول المستقلة للحياة القانونية الدولية، أصبح مشكل تكيف القانون الدولي والوضع االقتصادي 

79Fبصفة خاصة مع روابط الدول المتباينة النمو يطرح بشدة

2. 

إّن مطلب التنمية رافق مسألة تطور المجتمع الدولي، فالتنمية هي ثمرة االعتماد  

 .األمم، خاصة مع تطور تقنيات التواصل والتبادلالموضوعي المتبادل والمتزايد بين 

ومفهوم المجتمع الدولي ليس سالحا فقط لصالح التنمية، ولكن قد يخدم المدافعين عن  

80Fحقوق اإلنسان لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تنكر ذلك

3. 

مع الدولي من فالمقاربة تصبح شاملة، حيث تتمثل االستراتيجية في االستعانة بالمجت 

فإّن حّق التنمية يهدف لتغيير " Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي" وحسب . أجل التنمية

العالم، فهو يشكل تنظيم اقتصادي جديد على المستوى الدولي، كما أّن المطالب من أجل هذا 

فاوضي لواقع فإّن هذا التنظيم يتّم في سياق تاالتنظيم الجديد تتم باسم المجتمع الدولي، وفي 

81Fمستمر

4. 

إن الرغبة في إيجاد نظام اقتصادي دولي جديد ظهر خصوصا على مستوى األمم  

من قبل الجمعية  1974ماي  01في " (S-VI) 3202"و " (S-VI)3201"المتحدة بالقرارات 

82Fالعامة في دورتها السادسة غير العادية

حيث تّم تكريس إعالن وبرنامج عمل متعلق بالنظام . 5
                                                 

1 Voir :AUMOND (Florian), Op-cit, P : 56. 
 .19: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   2

3 Voir :AUMOND (Florian), Op_cit, P : 59. 
4 Voir :AUMOND (Florian), Op_cit, P : 60. 
5 Voir : 6ème  session extraordinaire concernant les matières premières et développement :  
-Résolution ‘’3201 (S-VI)’’ du 01 mai 1974 : déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique 
international (A/9556), 2229e séance plénière, 01 Mai 1974.   
Disponible sur : http://www.un.org/fr/ga/sessions/special.shtml. 
-Résolution ‘’3202 (S-VI)’’ du 01 Mai 1974 : programme d’action concernant l’instauration d’un nouvel ordre 
économique international (A/9556), 2229e séance plénière, 01 Mai 1974.   
Disponible sur : http://www.un.org/fr/ga/sessions/special.shtml. 
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ديسمبر  12المؤرخ في " A/RES/3281(XXIX)"ليتبعه القرار  ،الدولي الجديداالقتصادي 

83Fالمتضمن ميثاق حقوق وواجبات الدول االقتصادية 1974

1. 

فهذه النصوص تثبت األهداف العامة لهذا النظام الجديد المبني على العدالة والمساواة  

لدول لضمان تنمية اقتصادية في السيادة، االستقالل، المصلحة المشتركة للتعاون بين كل ا

 .ةيواجتماعية في ظّل السلم والعدالة الحاضرة والمستقبل

مصلحة فردية، ومصلحة : قد قّسم المصالح إلى طوائف ثالث" اهرنج"وإذا كان األستاذ 

عامة، ومصلحة اجتماعية، فإّن مصلحة اإلنسانية ليست سوى اتحادا لهذا كلّه، ذلك أّن أّي نظام 

من هذه المصلحة ويسهر على تحقيقها، يجب أن يقيم توازنا وتناسقا فيما بينها،  قانوني ينبثق

84Fكما عليه أن يعمل على إعادة التوازن كلّما طرأ ما يمكن أن يخّل به لسبب أو آلخر

2. 

وتحقيق المصلحة اإلنسانية ضمن بعدها االقتصادي يرتكز على عّدة أمور من أهمها 

ل الهامة ألجل التنمية، حيث أّن الحروب تستنزف الموارد السلم، فالّسلم عامل من العوام

85Fوالطاقات التي تتطلبها التنمية

3. 

بالمقابل فإّن انبعاث اإلنسانية لم يتمكن من ترسيخ السلم الذي تنشده، فالمجتمع المنظم 

يستمد مرجعيته عن طريق نموذج مستلهم من السلم عن طريق الدولة، وبالنتيجة يكون هناك 

86Fوسائل القسرية في يد السلطة المركزية، والتي تسمح بوضع نظام أمن جماعيتركيز لل

4. 

إّن مصلحة اإلنسانية في الحفاظ على عالقات سلمية فيما بين الدول والشعوب، وتالفي 

أسباب التنازع، كما أّن مصلحة الجماعة في تحقيق األمن االجتماعي، وذلك بإقامة النظام 

87Fليهوإرساء القواعد التي تسهر ع

5. 

ويتم تكريس الّسلم عن طريق السلطة أو القانون، حيث يشّكل مجلس األمن نواة ذلك 

ونؤّكد على أّن ضمان السلم عن طريق القانون يشّكل العامل األّول . على المستوى الدولي

88Fالمولّد بصفة ذاتية للعالقات الوّدية بين الدول، وهذا يرتكز على اإلنسانية

6. 

                                                 
1 Voir : Résolution ‘’A/RES/3281(XXIX)’’ du 12 décembre 1974 : charte des droits et devoirs économiques des 
états, disponible sur : http://www.un.org/french/documents/ga/res/29/fres29.shtml. 
2 BEKHECHI (Mohamed abdelwaheb), espaces nouveaux et droit international, colloque d’oran, 11-13 décembre 
1986, office des publications universitaires, année 1986, ALGER, ALGERIE, P :288. 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 63. 
4 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 63-65. 
5 Voir : BEKHECHI (Mohamed abdelwaheb), OP-Cit, P :288. 
6 Voir: AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 65 
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في بعض األحيان الّسلم يستطيع استعمال الوسائل القانونية، ولكّن الوسائل القانونية ال 

والذي اعتبر  " Briand-Kellogكيلوغ  -بريان"تنشئ السلم، وهذا يظهر واضحا في ميثاق 

89Fالحرب تصرف خارج نطاق القانون، لكّنه لم يستطع منع الحرب العالمية الثانية 1929سنة 

1. 

تجميع الوسائل المادية والثقافية للنضال من أجل التنمية، مع العلم أّن من الضروري 

90Fالتنمية تستفيد من الّسلم وتؤدي إلى مزيد من السلم أيضا

2. 

كما ترتكز مصلحة اإلنسانية على تحقيق التنمية الشاملة، وهذا يقتضي تطوير القدرات 

وكل ذلك انعكس بأثره على . البشرية ومحاولة وضع الطبيعة ومواردها تحت سيطرة اإلنسان

األنظمة القانونية التي تحكم الموارد المصّنفة على أنها إرثا مشتركا لإلنسانية، وأسلوب 

91Fإدارتها

3. 

. إّن الحّق في التنمية أخذ شكله الذاتي عندما تّم اإلعالن عنه كحق من حقوق اإلنسان

روني " حق جماعي، دفع ونشير إلى أّن تصنيف حق التنمية تصنيفا مزدوجا كحّق فردي و

إلى تقدير المخاوف الخاصة بالتيارين اللذين يرتكزان على " Dupuy(R.J) -جان ديبوي

92Fالفردية والجماعية، رغم هذا فإّن ذلك يؤدي إلى التكامل بينهما

4 . 

واألكيد أّن التنمية مزجت بين المجموعة والفرد الذي يعيش ضمنها، والقول بأن حّق 

93Fنسان يؤكد على أّن هدف التنمية هو اإلنسان بحّد ذاتهالتنمية من حقوق اإل

5. 

وبعيدا عن االكتفاء بحّق الشعوب في التنمية واالقتناع بذلك فقط، فإّن إعالن حق 

اإلنسان في التنمية يكّرس الغاية الحقيقية لهذا الحق، ألّن حّق الشعوب في التنمية هو وسيلة 

94Fلخدمة حّق اإلنسان في التنمية

6. 

فهناك وجهة نظر مزدوجة، تتمثل في المقام األول في التنمية الجماعية للشعب والتي 

95Fتشّكل عامل تنمية فردية لبني البشر

7. 

                                                 
1 AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 65-66. 
2 AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 67. 
3 Voir : BEKHECHI (Mohamed Abdelwahab), OP-Cit, P : 288. 
4 Voir :AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 68. 
5 le droit des peuples n’a de sens que s’il permet d’accomplir les droits de l’homme  parce que ce droit ne se conçoit que pour 
les droits de l’homme , et les droits des groupes ne sont pas autre chose que le droit de l’homme à recevoir des groupes les 
moyens nécessaires à son épanouissement. Voir :AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 69 
6 Voir :AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 68-69. 
7 Voir : resolution "A/RES/ 41/133" du 4 décembre 1986, concernant le droit au développement, disponible sur : 
 http://www.un.org/french/documents/ga/res/41/fres41.shtml 
 aux termes de cette résolution l’Assemblée générale précise que : « La réalisation du droit au développement exige des efforts 
internationaux et nationaux concertés en vue d’éliminer le dénuement économique, la faim et les maladies dans toutes les régions 
du monde, sans discrimination, conformément à la déclaration et au programme d’action concernant l’instauration d’un nouvel 
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وفي المقام الثاني فإّن حّق التنمية ال يمكن ممارسته دوليا إال على المستوى الجماعي  

96Fرغم أّنه منسوب للفرد

1. 

حق التنمية حق تام، وفي هذا المقام فإن " Dupuy(R.J) -روني جان ديبوي"وحسب 

97Fكل إنسان هذا الحق يخّص جميع البشر، وبصفة تشمل

وبالتالي ال يمكن حجزه ضمن وجهة . 2

نظر كمية فقط، وإال اعتبر اإلنسان في هذه الحالة كائن اقتصادي فقط، كما ال يتم النظر إليه 

98Fعلى أساس وجهة نظر نوعية فقط

3. 

والحّق في التنمية يتعلق . لمناسبة هو ضمان الستقالل الدولإّن اختيار نموذج التنمية ا

بمجموعة حقوق اإلنسان من خالل منحها حركية جديدة، والحق في التنمية من حقوق اإلنسان، 

99Fوتتّم متابعته في إطار احترام الفرد، بحيث نتجّنب انتهاكات حقوق اإلنسان باسم التنمية أيضا

4. 

ز عليها مصلحة اإلنسانية أّدى إلى ازدواجية في الغاية إلى لكن تباين المفاهيم التي ترتك

ففكرة اإلنسانية مفهوم قانوني واسع، كما تبقى مفهوم سياسي . تبني مفهوم موّحد لإلنسانية

هنا نجد . مرن، لذلك تميل الدول لتحديد مصلحة اإلنسانية وفق المنافع الخاصة بهذه الدول

ين استعماله من طرف الدول النامية، وحياد هذا المفهوم المسعى المزدوج لمفهوم اإلنسانية ب

100Fبالنسبة للدول المتقدمة

5. 

وظهرت مالمح استعمال مفهوم اإلنسانية من طرف الدول النامية في المؤتمر الدولي 

الثالث لقانون البحار، وخاصة بالنسبة لتكريس مبدأ اإلرث المشترك لإلنسانية في منطقة قاع 

رج حدود الوالية الوطنية، إذ تظهر جهود هذه الدول فيما تعلّق بتسيير البحار والمحيطات خا

101Fالمناطق التي تعتبر ملكا لإلنسانية جمعاء

6. 

حينما أوضح أّن هناك ثالثية " محمد بجاوي"وهنا تجدر اإلشارة إلى ما جاء به األستاذ 

تتمثل األولى في تبني  :ّدمت للمجتمع الدولي من أجل الشراكة والتعاون لتحقيق التنميةمالئمة قُ 

                                                                                                                                                             
ordre économique international, à la stratégie internationale du développement pour la troisième décennie des nations unies pour 
le développement, et à la charte des droits et devoirs. économiques des états.  
1 Voir :AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 69. 
2Selon ‘’(R.J)Dupuy’’dans son ouvrage ‘’ l’humanité dans l’imaginaire des nations’’ : le droit au 
développement est fondé essentiellement sur le droit à la vie, lequel implique « une existence vouée à la 
promotion et non à la stagnation dans des conditions misérables » Voir :AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 69. 
3 Voir :AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 69. 
4 Voir :AUMOND (Florian), OP-Cit, P : 71. 
5 Voir : CASSAN (Hervé), FEUER (Guy), les espaces nouveaux et la problématique du droit international du 
développement, espaces nouveaux et droit international, colloque d’oran, 11-13 décembre 1986, sous la direction de 
BEKHECHI (Mohamed Abdelwahab), office des publications universitaires, année 1986, ALGER, ALGERIE, 
P :53. 

 .22: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود   6
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، وتتمّثل الثانية في التطور 1982لسنة " Montego Bay"اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

المتكامل للبناء االتفاقي لقانون الفضاء الخارجي، أما الثالثة فتظهر في قرار الجمعية العامة 

ضات إجمالية حول ، حيث تّم التصريح بإطالق مفاوA/RES/34/137"102F1"لألمم المتحدة 

103Fالشراكة والتعاون االقتصادي الدولي من أجل التنمية

2. 

بالمقابل فإّن الدول المتقدمة احتشدت للتعامل مع المناطق الجديدة انطالقا من فكرة 

وفي الواقع فإّن الدول الغربية تميل إلى التمييز بين وضعيتين، تتمثل الوضعية . اإلنسانية

ول لمصلحة اإلنسانية، حيث يتّم تكريس االستعمال السلمي، وكمثال األولى في المناطق التي تؤ

، أو يتم تكريس المفهوم التقليدي للحرية، وكمثال " L’antarctiqueاألنتاركتيك "على ذلك 

104Fعلى ذلك في الفضاء الخارجي

3. 

وتتمثل الوضعية الثانية في المناطق المخصصة لإلرث المشترك لإلنسانية، ونعّبر عنها 

ونشير إلى أنه . اطق غير القابلة للتملك الوطني، وتملك ميزة االرتباط بفكرة اإلنسانيةبالمن

وألسباب واقعية، فإنه ال يمكن تفعيل مفهوم اإلنسانية في هذا المجال بدون مشاركة الدول 

كما أّن الفضاءات المرتبطة باإلنسانية يجب أن تسّير قبل كل شيء ألهداف ذات . الصناعية

105Fفائدةمردودية و

4. 

والبعد االقتصادي، يجعل . إّن التعبير عن مصلحة اإلنسانية من خالل البعد اإلنساني

الذي  ييظهر ذلك من خالل التنظيم القانون. اإلنسانية موضوعا هاما في إطار القانون الدولي

طبع القانون الدولي في مجال البحر والفضاء الخارجي، والذي أوجد مفهوما جديدا هو مفهوم 

كما تم إبراز مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية وهذا استنادا لمصلحة . رث المشترك لإلنسانيةاإل

 .اإلنسانية في بعدها اإلنساني خاصة

                                                 
1 Résolution : ‘’A/RES/34/137’’ du 14 décembre 1979 : Rôle du secteur public dans la promotion du développement 
économique des pays en développent. Disponible sur : http://www.un.org/french/documents/ga/res/34/fres34.shtml. 

 .22: ، المرجع السابق، ص)حليمة(بسعود  2
3 Voir : CASSAN (Hervé), FEUER (GUY), OP-Cit, P :53. 
Voir aussi : BERMEJO (ROMUALDO), le regime juridique de l’antarctique et les perspectives du futur, espaces 
nouveaux et droit international, colloque d’oran, 11-13 décembre 1986, sous la direction de BEKHECHI (Mohamed 
Abdelwahab), office des publications universitaires, année 1986, ALGER, ALGERIE, P :131. 
4 Voir : CASSAN (Hervé), FEUER (GUY), OP-Cit, P :53. 
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ولم يتم االكتفاء بإبراز مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية، حيث تّم تشكيل محكمة جنائية 

الجمهورية اليوغسالفية دولية خاصة بمحاكمة األشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في 

106Fالسابقة، ومحكمة جنائية دولية خاصة بمجرمي الحرب في رواندا

1. 

من المنطلقات السابقة يتأكد أّن اإلنسانية صاحبة حقوق اتجاه الدول واألفراد، وكذلك 

يتطرق إلى هذا الوضع " Dupuy(R.J) -روني جان ديبوي"لكّن . بالنسبة للمجموعة الدولية

حول إمكانية ممارسة اإلنسانية لكافة حقوقها، وهذا رغم إنشاء المحكمة  الجديد، ويتساءل

جويلية  01حّيز التنفيذ في " نظام روما األساسي"الجنائية الدولية ودخول نظامها األساسي 

م، وهي مسألة هامة ألجل االعتراف بتصنيف اإلنسانية ضمن مواضيع القانون 2002

107Fالدولي

2. 

واإلنسانية مرتبطة بحقوق اإلنسان، فالدفاع عن حقوق اإلنسان هو دفاع عن حقوق 

108Fاإلنسانية

، والتحقيق العالمي والفعلي لحقوق اإلنسان مرتبط بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 3

109Fوالثقافية

4. 

مصلحة اإلنسانية في بعدها اإلنساني لها بعد اقتصادي أيضا، فهناك تداخل في البعدين 

لكننا نالحظ أّن مصلحة اإلنسانية في بعدها . نساني واالقتصادي بالنسبة لمصلحة اإلنسانيةاإل

االقتصادي أّدت إلى تكريس اإلرث المشترك لإلنسانية في المجاالت التي تدخل في هذا 

أّما مصلحة اإلنسانية في بعدها اإلنساني فأّدت إلى المناداة بضرورة تمثيل اإلنسانية . اإلطار

110Fة للدفاع عن مصالحهابمؤسس

5. 

وهذا يدعونا للنظر في تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، وهذا 

وتتويجا لذلك . تحقيقا لمصلحة اإلنسانية في بعدها اإلنساني المرتبط بالبعد االقتصادي أيضا

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :90. 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :90. 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :56. 
4 René-Jean Dupuy souligné en effet la nécessité du «développement sans lequel les droits de l’homme sont 
amputés»,idée notamment affirmée par la résolution 41/198 du 04 décembre 1998 (le droit au développement est un 
droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et 
de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et 
toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisées). Et selon ‘’Jean Touscoz’’ la réalisation 
effective et universelle des droits et des libertés de l’homme est liée au développement économique, social et 
culturel. 
Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :70. 
5 Sur ce point, Jean CHARPENTIER estime que l’humanité doit, afin de pouvoir «prendre en main la défense de ses 
intérêts», être représentée par une institution. Voir: AUMOND (Florian), OP-Cit, P :70. 
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معنوية، ندعو إلى إنشاء مؤسسة شاملة لإلرث المشترك لإلنسانية بكافة مجاالته المادية وال

 .وهذا حماية لمصلحة اإلنسانية في كافة أبعادها

 الفرع الثاني 
 مظاهر اإلنسانية 

في هذا الفرع مظاهر اإلنسانية وذلك من خالل الكشف عن مظهرها اتجاه سنتناول  

الدولة، ثم نتناول المظهر الشخصاني لإلنسانية، ونظرا للخالف حول من يمثل اإلنسانية على 

إن هذا يقودنا إلى التطّرق إلى المركز القانوني لإلنسانية والذي جعلها تحتّل الصعيد الدولي ف

 .مكانة مميزة في المجتمع الدولي

 الفقرة األولى
 تجاه الدولةامظهر اإلنسانية  

االنتقال من حالة الدولة على المستوى الطبيعي إلى حالة المجتمع الدولي، ال يمكن  إنّ  

ومن المهم أن . تصوره، إال عندما تكون الدول موجودة في مجموعة تتجاوزهم وينتمون إليها

إذ يطالب بلّم شمل الدول ضمن اإلنسانية " Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي"نسّجل أن 

بالمقابل بعضوية هذه الدول ضمنها، لكّن الدولة وضمن مفاهيم كمجموعة، فهو يعترف 

111Fالسيادة، والوطنية، فإنها قد تتمّرد على اإلنسانية

 :وهذا ما سنتناوله فيما يلي. 1

 :وجود الدولة ضمن اإلنسانية -أوال
الدولة عضو ضمن المجموعة الدولية واإلنسانية كذلك، وهي حقيقة ضمن المجتمع  

 :ح من خاللالدولي، وهذا يتض

 :الدولة حقيقة ضمن حياة المجتمع الدولي-1
نؤّكد في هذا المجال بأنه ال يوجد تناقض بين الحريات الفردية وسيادة الدول، فالدولة  

فإّن الدولة هي " Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي"وحسب . هي التي تحمي حقوق اإلنسان

الدولي، وهي ضرورية من أجل السلم، ولتحقيق الوحيدة التي لديها السلطة لتفعيل القانون 

112Fالتعاون مع المنظمات الدولية، وهي ضرورية بالنسبة للفرد

2. 

 
 

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :12. 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :12-13 
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 :الدولة عضو في المجموعة الدولية واإلنسانية -2
113Fإن اإلنسانية عابرة للزمان والمكان، وبحكم عبورها للمكان فهي واحدة ووحيدة 

أما . 1

بيار ماري "وم اإلنسانية، فهي تعود إلى المجموع حسب الجماعة الدولية فهي تقترب من مفه

فالجماعة الدولية يتم التعبير عنها عادة كمجموع يكون على ". Pière-marie dupuy -ديبوي

في هذا المجال " Roberto Agoروبرتو آقو " ويشير . اتفاق نسبيا، يتكّون من مجموع الدول

114Fإلى جماعة بين الدول تكون عالمية

2. 

إلى أّن الجماعة الدولية تنحصر أحيانا " Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي"ويشير  

ل أفرادا مجتمعين في مفي جماعة الدول، لكنها ال تشمل الحكومات فقط، ألنها قبل كل شيء تش

أنظمة اجتماعية وثقافية، وبالنتيجة فممثلي الدول هم أعضاء لمجموعات سوسيولوجية لهم ثقافة 

عة الدولية تكون متعددة الثقافات أكثر منها متعددة الدول، مما يؤدي بها لذلك فالجما. متطابقة

115Fألن تكون فعليا جماعة بين الدول

3. 

واإلنسانية تشمل الشعوب واألفراد بغّض النظر عن مجموعاتهم الوطنية، بحيث أّن  

 .اإلنسانية تمتص الشعوب مباشرة بدرجة أكبر من جميع الدول فتشملها وال تهضمها

نادا للمظهر الزماني لإلنسانية، فإّن اإلنسانية تشمل الجماعة الدولية، بحيث أّن واست 

الجماعة الدولية هي اللحظة الحالية لإلنسانية، وهذا يشير إلى وجود هوية بين اإلنسانية الحالية 

116Fوالجماعة الدولية، وهو ما يؤكد على أّن الفرق بينهما هو فرق في الدرجة بين المفهومين

4. 

نسانية يتم تصورها من منظور دولي، ولكّن اإلنسانية تستلزم التضامن، والدول واإل 

بصفة أساسية متنافسة، مّما يؤدي إلى ظهور عوائق تتعلق بمحاولة نفي اإلنسانية، أو 

117Fتجاوزها

5. 

 
 

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :13. 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :14.  
Dans ce sens, René-Jean Dupuy omet une contradiction qui peut pourtant apparaître intéressante. En effet, selon 
l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le ‘’ jus cogens’’ est une norme « reconnue par la 
communauté internationale des Etats dans son ensemble». Or, si l’on considère la communauté internationale 
comme essentiellement interétatique, alors la question se pose sur la probabilité de préciser que cette communauté 
internationale est une communauté « des Etats ». Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :14.   
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :15. 
4 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :15. 
5 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :16. 
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 :نفي اإلنسانية وإثباتها من طرف الدول -ثانيا
واتجاه آخر ال ينكرها ولكن ال يعتقد هناك اتجاهان في هذا اإلطار، اتجاه ينفي اإلنسانية 

 :في سموها على الدول، وهذا ما سنراه فيما يلي

 :نفي اإلنسانية من طرف الدول -1
 .هنا تحاول الدولة رفض مفهوم اإلنسانية من خالل الالمباالة 

فالدولة تؤكد على مصالحها . إّن الالمباالة ال يمكن إنكارها إذا كانت مدفوعة بمفهوم الفردية

الخاصة على حساب المصالح المشتركة، ويكون تصرف الدولة عن جهل بضرورة األخذ 

118Fبعين االعتبار لمفهوم اإلنسانية

1. 

وقد يكون عكس ذلك أي بسوء نية، بحيث تعترف الدولة باإلنسانية لكنها تتصرف  

ق نحو ويظهر ذلك في تجاهل قرارات الجمعية العامة المتعلقة بوقف السبا. مقابل ذلك بأنانية

119Fالتسلح

وفي . ، ولكّن الدول أعضاء األمم المتحدة ال تتوقف عن زيادة ميزانيتها في هذا المجال2

نفس الوقت تحاول هذه الدول إظهار انتصار البعد اإلنساني، وذلك من خالل التالعب بمجال 

120Fحقوق اإلنسان، مع عدم االعتراف بالسمّو الحقيقي لمجال اإلنسانية

3. 

 :ية مع عدم سموهاإثبات اإلنسان -2
هنا الدولة ال تنكر اإلنسانية، ولكنها تعتقد أّن اإلنسانية تكمن فيها وال تسمو على الدولة،  

لكّن اإلنسانية موّحدة انطالقا من وحدة الطبيعة . فاإلنسانية في هذه الحالة غنيمة ملك للدولة

121Fالبشرية

4. 

كما يوجد تخّوف من هيمنة دولة على الدول األخرى، والتأثير على طابع اإلنسانية من  

122Fخالل فرض نموذج غربي على بقية الدول

5. 

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :16. 
2 Voir : Résolutions :  
-A/RES/2661(XXV) du 07 décembre 1970 : désarmement général et complet, disponible sur : 
http://www.un.org/french/documets/ga/res/25/fres25.shtml. 
-A/RES/40/91 du 12 décembre 1985 : Réduction des budgets militaires, et A/RES/40/94 du 12 décembre 1985 : 
désarmement général et complet, disponibles sur :  
http://www.un.org/french/documets/ga/res/40/fres40.shtml. 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :16-17. 
4 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :17. 
5  Ainsi, quand bien même nombres d’Etats occidentaux ont, par des normes internes, permis à leurs entreprises 
l’exploitation des nodules avant même l’entrée en vigueur de la Convention du 10 décembre 1982 ‘’convention de 
Montego Bay’’, il ne l’ont pas fait sans aucune considération à l’égard de l’éthique universaliste et prospectiviste de 
la Convention.  
Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :18. 
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يذّكرنا بأّن اإلنسانية ليست لها جنسية، فهي " Dupuy(R.J) -روني جان ديبوي"لكّن 

123Fتسمو على كل الدول

1. 

 :سمّو اإلنسانية على الدول -اثالث
إننا . إّن سمو اإلنسانية يعني أّنها تسمو على الدول وتتجاوزها، كما تضع لها حدودا

نسّجل انفراد الدولة على الساحة الدولية، ولكن بوجود مفهوم اإلنسانية والذي يعّد مفهوما 

خارج نطاق تحّكم الدولة، مّما يؤدي إلى تخفيض رتبة الدولة مقابل اإلنسانية، فهي ليست حّرة 

124Fف اتجاه المجاالت المتعلقة باإلنسانيةالتصر

2. 

لذلك يجب األخذ بعين االعتبار وجود جهة تسمو على الدولة تحّد من فعلها، وتصبح 

فاإلنسانية لها كيان مستقّل، والدولة ملزمة من حيث المبدأ . سيادة الدولة في خدمة اإلنسانية

125Fلتي تسمو على الدولبالتبعية لإلنسانية، وهذا بموجب احترام حقوق اإلنسانية ا

3. 

ورغم أنه ال يمـكـن استبعاد أي صلة بين المفاهيم اإلنسانية والعرف، فإنه ال يمكن  

إنكار أّن اإلنسانيــة يتم إدراكــــها بسهولة أكبر من خالل مفــــهــوم القـــواعـــد اآلمـرة 

"Notion de jus cogens"126F4. 

أّن القواعد اآلمرة هي الّدرع التي تحمي  يعتبر" محمد بجاوي"وفي هذا المجال فإّن  

127Fاإلنسانية

5. 

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :18.  
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :19 . 
3 à titre d’exemple le respect dû à ses droits patrimoniaux. En effet, l’article 139 de la Convention de Montego Bay 
du 10 décembre 1982 relatif à la Zone prévoit la responsabilité des Etats dans l’hypothèse où ils se rendraient 
coupables de manquement aux obligations de la Convention. Il peut en être ainsi si l’Etat viole le principe de non 
appropriation de la Zone qualifiée de patrimoine commun d’une humanité qui en est dès lors la propriétaire unique. 
Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :19 . 
4 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :20. 
On souligne que René-Jean Dupuy ne cache pas son attachement à l’égard d’un principe dont l’introduction dans le 
droit des traités constitue à ses yeux une « innovation considérable ». Représentant du Saint-Siège, il a de fait été 
l’un des plus ardents défenseurs à Vienne de la reconnaissance de cette notion chère à Verdross ‘’doctrinaire 
suprême du jus cogens’’. Notion dont on peut aisément montrer les liens avec celle d’humanité. Pour René-Jean 
Dupuy l’émergence en droit positif du jus cogens est la confirmation, voire la consécration de celle de l’humanité .  
Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :20. 
5 Sur le plan formel, la norme consacrerait le fait social. Voire le protègerait. C’est ainsi que Mohammed Bedjaoui 
considère le jus cogens comme le «bouclier protecteur de l’humanité ». voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :20. 
Monique chemillier-gendreau souligne fort justement pour sa part le role positif que peut jouer l’humanité pour les 
normes impératives. En effet, « placée au centre du jus cogens, l’humanité, non comme représentation (impossible) 
d’une totalité, mais comme garantie de la survie de tous, peut servir de référence adéquate ». 
Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :20. 
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مقبولة " Les normes de jus cogens"في الواقع يجب أن تكون القواعد اآلمرة  

128Fومعترف بها من قبل الجماعة الدولية للدول في مجملها

لزم الدول كما أّن مفهوم اإلنسانية يُ . 1

129Fعد اآلمرةفي مجال العالقات الدولية، وهذا من خالل القوا

2. 

وفي الحقيقة فإّن وجود اإلنسانية يلزم الدول حتى من دون التزام قانوني، وهذا ألّن  

ففي مجال أعماق البحار والمحيطات فالدول تشعر بأنها . اإلنسانية مرجعية ال يمكن تجاهلها

، الذي تّم إحياؤه من طرف إعالن سنة "Res Communis"غير قادرة على نفي وجود مبدأ 

والمتعلق بإعالن المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها  1970

130Fالموجودين خارج حدود الوالية الوطنية

3. 

لكن . وهذا بالرغم من أن هذه الدول لم تعترف بأّي قيمة قانونية ملزمة لهذا القرار

ول القوية تتجاهل الجوانب السياسية والمعنوية تفرض على الدول االلتزام بذلك، فلم تعد الد

131Fالدول الضعيفة التي أصبحت جزءا من الجماعة الدولية

4. 

وحتى بالنسبة لمفهوم السيادة فال توجد حرية كاملة في هذا المجال، بحيث ال توجد 

سيادة مطلقة، فالسيادة أصبحت محدودة، وأصبحت عبارة عن وظيفة للدولة، فهي وسيلة 

132Fوليست غاية

5. 

بسيادتها واستقاللها بشكل مطلق يؤدي إلى عرقلة العالقات ولما كان تمّسك كل دولة 

الدولية، وعدم القدرة على حسن تنظيم سير سلوك المجتمع الدولي، فإّن الدول تتنازل عن جزء 

وهذا التنازل يتطلبه تنظيم العالقات الدولية وتطبيق قواعد . من سيادتها لصالح المجتمع الدولي

133Fتنازل ال تتمكن الدول من حماية نفسهاوبدون هذا ال. القانون الدولي

6. 

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :20. 
Rappelons qu’aux termes de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, aucune 
dérogation n’est permise à l’égard d’une telle norme et celle-ci ne peut être modifiée «que par une nouvelle norme 
de droit international général ayant le même caractère ». Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :21. 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :21. 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :21. 
Voir aussi : Résolution ‘’A/RES/2749(XXV) du 17 décembre 1970 : Déclaration des principes régissant le fonds des 
mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de leur juridiction nationale. Disponible sur :  
http://www.un.org/french/documents/ga/res/25/fres25.shtml. 
4 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :21. 
5 René-Jean Dupuy souligne par exemple dans le domaine du droit de la mer: En dehors de la Convention de 1982 
en premier lieu, les Etats conscients de gérer individuellement une ressource collective n’agissant dès lors pas 
discrétionnairement. On se place ici dans l’obligation morale et politique déjà présentée. Dans le cadre de la 
Convention ensuite, son article 193 reconnaissant le droit souverain des Etats côtiers d’exploiter leurs ressources 
naturelles mais dans l’intérêt de tous «conformément à leur obligation de conserver et de protéger le milieu 
marin».Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :22. 

، سنة 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط الجزء الثاني، ، موسوعة القانون الدولي، القانون الدولي العام،)غالب(، عواد حوامدة )سهيل(حسين الفتالوي   6
 .26: ، عمان، األردن، ص2007
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ولكن هذا ال يعني زوال الدولة، بل بالعكس فالدولة بهذه الطريقة تضمن حماية فعالة 

134Fلإلنسانية، فالدولة تمارس صالحياتها تحت مراقبة جماعة دولية سامية

1. 

سمو اإلنسانية يضعها في موقع ما وراء الدولة، وهذا له انعكاس على المستوى  إنّ 

العملي، بحيث أّن تسيير مجاالت متعلقة باإلنسانية يخضع لهياكل تتجاوز الدولة وهذا من أجل 

هذه الهياكل يمكن أن تشمل إضافة لحكومات الدول ممثلين عن . الصالح المشترك لإلنسانية

135Fّددين حسب معايير طبقا العتبارات اقتصادية، واجتماعية وثقافيةالشعوب، وأفراد مح

2. 

لكن فوق كل ذلك فاإلنسانية موجودة ضمن كل إنسان، ولكن ال يملكها أحد، فهي إرث 

136Fمشترك

3. 

 الفقرة الثانية
 المظهر الشخصاني لإلنسانية

ت واألفراد، يمكن أن يتم إنكار سمّو اإلنسانية التي تحتكر داخلها تسلسل هرمي للثقافا 

وذلك من خالل تأّثر الفرد بالعقل عند الليبراليين، وبالتاريخ عند االشتراكيين، وبالعلوم عند 

أنصار الفلسفة الوضعية، فهذه المذاهب تريد أن تكون عالمية، وفي الواقع يمكن أن تكون ذات 

137Fتمّيز

4. 

من خالل مسار  ايتتغلب عليه، فينكر جوهره، متناس كما يمكن إلبداعات اإلنسان أن 

غير مراقب للهندسة الوراثية بأّن اإلنسان هو اإلنسان، يتوالد منه اإلنسان، وال يصنع 

138Fاإلنسان

5. 

  

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :22-23. 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :25.  
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :27 
4 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :28. 
5 Il est  intéressant de remarquer que le législateur français s’agissant de l’eugénisme ou du clonage reproductif 
humain, crée un nouveau type de crime, celui contre l’espèce humaine (article 511-1 du code pénal).   
Voir: AUMOND (Florian), OP-Cit, P :28. 
Voir aussi : la déclaration sur le génome humain et les droits de l’homme du 11 novembre 1997, adoptée par la 
29eme conférence générale de l’Unesco, qui souligne dans son article premier que : «le génome humain sous-tend 
l’unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité 
intrinsèque et de leur diversité. Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l’humanité», cette déclaration est 
disponible sur :  
http://www.UNESdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990fo.pdf. 
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كما يمكن إنكار أولوية اإلنسان ضمن اإلنسانية، وإنكار فرديته في هذا المجال، لذلك 

فاإلنسانية بطبيعتها العالمية تشمل . العالمي يمكن أن يتم تقويض مكانة اإلنسان ضمن النطاق

139Fاإلنسان ضمن سياقها العام

1. 

على أسبقية اإلنسان بالنسبة " Dupuy (R.J) -روني جان ديبوي" بالمقابل يؤكد  

فالتاريخ يمكن أن يؤثر . لألشياء، وضرورة تحديد متالزم لكرامة اإلنسان في استخدام العلوم

140Fخالل اإليديولوجية التي يتأثر بها أن يعطي شرعية للقتل على حياة األفراد، فيمكنه من

2. 

لذلك تبدو ضرورة أولوية اإلنسان ضمن اإلنسانية، وهذه ليست دعوة إلى النزعة  

141Fالفردية الضيقة، فاإلنسان له موقع اجتماعي طبيعي

وحقوق اإلنسان مترابطة مع حقوق . 3

مجتمع والتي بدونها يصبح الفرد غير المجتمع بصفة جدلية، لذلك يجب التأكيد على حقوق ال

142Fمسؤول، وبالمقابل التأكيد على حقوق الفرد والتي بدونها يصبح المجتمع مجّرد فكرة قمعية

4. 

هناك انبعاث للفرد على المستوى  1948ومنذ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  

143Fّرياتهوتمّكن الفرد من التحرر من حصار الدولة وإعالن حقوقه وح. الدولي

5. 

ه األولوية بالنسبة للدولة، وهذا يظهر بالتأكيد أثناء موجة تصفية االستعمار، لوالشعب  

لكن في الحقيقة األولوية المحتملة بالنسبة للدولة غير مضمونة . وحّق الشعوب في إنهائه

144Fالعتبارات عديدة

6. 

بين حقوق الشعوب وحقوق اإلنسان، وهذا التكامل له غاية وحيدة  وهناك ترابط متبادل 

وال يمكن اعتبار حّق الشعوب كجدار يمنع اإلنسان من المرور نحو اإلنسانية، . اإلنسان: هي

145Fلذلك هناك ميل إلعطاء أولوية للفرد سواء ضمن شعبه أو دولته

7. 

                                                 
1 Voir :  AUMOND (Florian), OP-Cit, P :28. 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :28. 

تطبيقا لنظرية الحرب االستباقية أو الحرب الوقائية، حيث قامت قوات االئتالف بقيادة الواليات المتحدة األمريكية إن محاولة إعطاء شرعية للقتل تظهر 
الطفل بين  عروبة جبار الخزرجي، حقوق: انظر. ، وقامت بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في حق الشعب العراقي2003مارس  20بغزو العراق في 

 .310-309: ، عمان، األردن، ص2009، سنة 1النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
3 Certes, il est de la nature humaine de vouloire être soi, mais aussi bien ou ne peut être soi en plénitude que par 
relation. 
Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :29. 
4 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :29. 
5 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :29. 
6 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :31. 
René-Jean Dupuy souligne que le peuple n’est en définitive agent juridique en droit international qu’en se 
constituant en état, et son droit à disposer de lui-même ne constitue plus dans la clôture du système international 
qu’une  «référence politique parmi d’autres pour ceux qui en appellent aux armes». Voir : AUMOND (Florian), OP-
Cit, P :32. 
7 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :32. 
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ة بين تأّصلها كجوهر من وفي الحقيقة هناك تداخل في هذا المجال، يتعلق باإلنساني 

من هذا . جهة، وسمّوها من جهة أخرى، فاإلنسانية لها األولوية بالنسبة لإلنسان الذي تتجاوزه

المنظور فاإلنسانية تشّكل مجاال للحّريات، وتسمح بالعمل وفق مبدأ المساواة، فهي إنسانية 

146Fمتضامنة

1. 

. ال يمكنه تغيير إرثها ووجودها وعلى الفرد أن يحترم إنسانية األفراد اآلخرين، والتي 

فاإلنسان يتكامل ضمن اإلنسانية، وكّل مساس باإلنسانية هو مساس باإلنسان، كما أّن اإلنسانية 

واإلنسانية بين تأّصلها وسمّوها تعطي . من خالل سمّوها تدعو إلى التصرف بصفة تضامنية

وتكامل اإلنسانية يتم من خالل  الصدارة لإلنسان، ألّن اإلنسان وتكامله هو غاية اإلنسانية،

147Fاإلنسان

2. 

ونشير إلى المرور من الواجبات المفروضة على الدول اتجاه الجماعة الدولية، ثم اتجاه  

148Fاإلنسانية، إلى الواجبات المفروضة على الجماعة الدولية اتجاه اإلنسانية

3. 

 .وهذا ما يدفعنا إلى التطرق للمركز القانوني لإلنسانية

 لثةالفقرة الثا
 المركز القانوني لإلنسانية 

الواقع أّن هناك اتفاق عام في دخول اإلنسانية مجال القانون الدولي، وتمتعها بقسمات  

 .المجتمع اإلنساني وممارسة حقوق بشأن اإلرث المشترك

ولكن الخالف حولها منحصر في من يمثلها على الصعيد الدولي، وفي ظهورها  

ال في قانون المجتمع الدولي المعاصر، وهذا ما يقودنا إلى التطرق باعتبارها كيانا دوليا مستق

إلى المركز القانون لإلنسانية، وعليه فإّن القول بأّن اإلنسانية هي حاملة الحقوق في الثروات 

التي تعتبر ملكا مشتركا لإلنسانية، تعني أننا نشهد والدة شخص جديد من أشخاص القانون 

ظل القانون الدولي التقليدي، أو على األقل نشوء أهلية قانونية  الدولي لم يكن له وجود في

149Fلذاتية دولية لم تكن معروفة من قبل

4. 

                                                 
1 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :33. 
On souligne : « être solidaire et libre c’est admettre que les autres soient libres comme moi » 
Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :33. 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :34. 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-Cit, P :34. 

 .174: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   4
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إّن منح الشخصية القانونية الدولية يتم إّما عن طريق معاهدة أو عن طريق قاعدة دولية  

في ميدان عرفية، وهو ما نجده في المادة الخامسة من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول 

استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، والتي 

150Fتشير إلى أّن رواد الفضاء يعتبرون بمثابة مبعوثي اإلنسانية

1. 

وكذلك فإّن فلسفة البناء القانوني ألّي نظام قانوني يقوم على أّن حامل الحق البد أن  

االلتزام بالواجب، ومن النظم القانونية ما يعتبر هذه األهلية عديال يكون ذا أهلية لكسب الحق و

للشخصية القانونية، ومنها ما يعتبرها عنصرا من عناصر الشخصية القانونية، فال يمكن 

تصور حّق من غير صاحب وال يمكن تصور صاحب حّق بدون أهلية قانونية، ومن َثّم البد أن 

المشترك لإلنسانية صاحب يتمتع على األقل بأهلية قانونية، يكون للحقوق المترتبة على اإلرث 

وعلى هذا فإّن نسبة الحقوق إلى اإلنسانية ال يمكن أن تستقيم إال بإضفاء األهلية القانونية إن لم 

151Fتكن الشخصية القانونية على اإلنسانية

2. 

اإلنسانية في و لكن فكرة اعتبار اإلنسانية كائنا مستقال دوليا، والمكانة التي تحتلها  

المجتمع الدولي أثارت جدال فقهيا واتجاهات فكرية عديدة في غضون السنوات القليلة الماضية، 

 :نشير إليها فيما يلي

ينكر وجود شخصية قانونية دولية لإلنسانية، ويتبنى هذا االتجاه  :لاالتجاه األو

)R.Arzinger (ن قانوني متكامل، وأّنه لكي وآخرون الذين يرون أّن اإلنسانية تفتقد حاليا لكيا

تعتبر اإلنسانية شخصا من أشخاص القانون الدولي يجب أن يتوفر لها كيان سياسي مركزي 

152Fمنتظم وقانوني خاص بها

3. 

بالمعهد  1970وقد دار النقاش حول األهلية القانونية لإلنسانية، في اللقاء الذي عقد عام  

النقاش إلى نتيجة مفادها أّن اإلنسانية في الوقت الدولي لقانون الفضاء الخارجي، وأفضى 

الحاضر ينقصها األهلية القانونية أي أهلية اكتساب الحقوق، ولكن هذا ال ينفي عدم وجود 

153Fاألهلية الفعلية أي أهلية ممارسة تلك الحقوق

4. 

                                                 
من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية  05المادة : انظر  1

، انظر 1967جانفي  27، وجرى توقيع المعاهدة بتاريخ 1966ديسمبر  19المؤرخ في " A/RES/2222(XXI)"األخرى، قرار الجمعية العامة 
 .http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp:          الموقع االلكتروني

 .175: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة : وانظر كذلك
 .175: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   2
 .175: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   3
 .175: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   4
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وربما ذلك يؤدي إلى القول أّن اإلنسانية لها أهلية قانونية مماثلة ألهلية الشخص  

صر، والذي يلتزم بممارسة حقوقه والتزاماته من خالل ممثله القانوني، لذلك فاإلنسانية القا

سوف يكون لها حقوق وعليها واجبات، ولكن الدول والمنظمات الدولية هي التي ستكون 

154Fالممثل القانوني لصالح اإلنسانية

1. 

أشخاص  لقد أثبت النقاش عدم وجود كيان مستقل لإلنسانية، يجعل منها شخصا من 

القانون الدولي العام، استنادا إلى أّن أهليتها تماثل أهلية الشخص الطبيعي الذي ال يتوافر على 

اإلرادة الشارعة، أي القدرة على خلق قواعد القانون الدولي، وبالتالي فإّن هذا الموقف ُينكر 

ط لتحقيق ذلك أن على اإلنسانية أن يكون لها صفة فريدة خاصة في المجتمع الدولي، ألّنه يشتر

155Fيكون لها تنظيم مهيأ للعمل، أي األهلية والقدرة على خلق القاعدة القانونية والتعبير عنها

2. 

باإلضافة إلى ذلك فإّن بعض الفقه يتجه نحو إنكار الشخصية القانونية لإلنسانية  

156Fالمنصوص عليها في معاهدة الفضاء

أّي  ، حيث يرون أّن هذه المعاهدة لم تمنح اإلنسانية3

حقوق ولم تحّملها أّي التزامات، وفي غياب هذه العناصر الضرورية لقيام الشخصية الدولية، 

فإّن مفهوم اإلنسانية في معاهدة الفضاء ليس سوى بداية لتطور تدريجي، حيث أّن استمراره 

157Fيرتبط بالظروف  السياسية التي تعيش ضمنها الشعوب مستقبال

4. 

في اعتبار اإلنسانية كائنا له وضع ممّيز  وات األخيرة اتجاه يشككظهر في السن :االتجاه الثاني

، ال تقوم على 1982خاص، والذي يرى أّن فلسفة اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

158Fمن هذه االتفاقية 137اكتساب اإلنسانية لتلك الشخصية بصفة مطلقة، ألنه إذا كانت المادة 

5 

من هذه االتفاقية تناقضها في  157اإلنسانية، إالّ أّن المادة تعّبر نوعا ما عن الشخصية 

التصور ألنها تجعل من السلطة الدولية لقاع البحار، الممثل القانوني لإلنسانية، وبالتالي فإّن 

159Fهذه اإلنسانية ال تعتبر شخصا قانونيا دوليا

6. 

                                                 
 .175: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   1
 .176 -175: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   2
تخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية معاهدة الفضاء هي معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واس  3

، انظر 1967جانفي  27، وجرى توقيع المعاهدة بتاريخ 1966ديسمبر  19المؤرخ في " A/RES/2222(XXI)"األخرى، قرار الجمعية العامة 
 http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp:      الموقع االلكتروني

 .176، المرجع السابق، )ليلى(بن حمودة   4
ليس ألي دولة أن تّدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق : "على أنّه 1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  137تنص الفقرة األولى من المادة   5

ولن يعترف . ي أو اعتباري االستيالء على ملكية أي جزء من المنطقةالسيادية على أّي جزء من المنطقة أو مواردها، وليس ألّي دولة أو شخص طبيع
: السابقة الذكر على أنه 137وتنص الفقرة الثانية من المادة ". بأّن ادعاء أو ممارسة من هذا القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية وال بمثل هذا االستيالء

التي تعمل السلطة بالنيابة عنها، وهذه الموارد ال يمكن النزول عنها، أما المعادن المستخرجة من  جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء،"
على  1982انظر اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ". المنطقة فال يجوز النزول عنها إال طبقا لهذا الجزء وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها

 .http://www.un.org/depts/los/convention_agrements/textes/unclos/unclos_a.pdf               :الموقع االلكتروني
 .176: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   6
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لمنظمة التي تقوم السلطة هي ا: "في فقرتها األولى تنّص على أنّ  157ذلك أّن المادة  

الدول األطراف عن طريقها، وفقا لهذا الجزء، بتنظيم األنشطة في المنطقة ورقابتها، بصورة 

 ".خاصة بغية إدارة موارد المنطقة

تقوم السلطة على مبدأ تساوي أعضائها في : "على أّنه 157وتنص الفقرة الثالثة من المادة 

 .160F1"السيادة

يوحي بأّن كافة الحقوق المقررة على موارد المنطقة قد لكّن استقراء نصوص المعاهدة  

عن " نائبا"وأّن أّي دولة أو تنظيم إنما يمارس اختصاصاته عليها بصفته " باإلنسانية"أنيطت 

، 1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  157فالفقرة األولى من المادة . اإلنسانية

للدول عن اإلنسانية في ممارسة عملية " النيابية"تأكيد الصفة هي ذاتها التي تستند إليها في 

161Fموارد المنطقة" استغالل"وال نقول " إدارة"

2. 

يضّم هذا االتجاه عددا من الفقهاء الدوليين، الذين يعتبرون اإلنسانية كائنا  :االتجاه الثالث

رة عامة، مستقال دوليا، وبالتالي فهي شخص من أشخاص القانون الدولي المعاصر بصو

ويرى هذا االتجاه أن ّ مفهوم اإلنسانية واإلرث المشترك لإلنسانية، قد برزا من خالل معاهدة 

162Fالفضاء الخارجي

عنى بالكيان البشري، لذلك فهو قانون اإلنسانية، فهذا ، فهو قانون عالمي يُ 3

163Fله لم يولد للعمل سويا مع المجتمع الدولي، وإنما كبديل) اإلنسانية(الشخص الجديد 

4. 

كما أّن ميالد هذا الشخص الجديد شرعي وقانوني، فالجمعية العامة لألمم المتحدة هي  

الهيئة الوحيدة التي تجمع غالبية المجتمع الدولي، وهي تعمل كممثلة للجنس البشري، مجسدة 

على  الجماعات اإلنسانية التي ال تعتبر دوال طبقا للتفسير الدقيق للقانون الدولي، وأّن الموافقة

األغراض التي قامت من أجلها تؤكد ذلك، كما أّن ديباجة ميثاق األمم المتحدة أوجدت معنى 

164Fقانونيا لكلمة الشعوب في عبارتها األولى

5. 

                                                 
 :على الموقع االلكتروني 1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  157المادة : انظر  1
         http://www.un.org/depts/los/convention_agrements/textes/unclos/unclos_a.pdf 

 .554: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   2
رام معاهدة الفضاء الخارجي هي معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألج  3
، 1967جانفي  27، وجرى توقيع المعاهدة بتاريخ 1966ديسمبر  19المؤرخ في " A/RES/2222(XXI)"لسماوية األخرى، قرار الجمعية العامة ا

 http://www.un.org/arabic/documents/docs_ar.asp:        انظر الموقع االلكتروني
 .176: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   4
 .176: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   5
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وجود كيان دولي لإلنسانية، معتمدا على أّن موافقة الدول " Dupuyديبوي "كما أقّر  

165Fاع البحار والمحيطاتباإلجماع دون معارضة على إعالن المبادئ التي تحكم ق

، يمثل حركة 1

166Fاتجاه االعتراف الضمني باإلنسانية كشخص في القانون الدولي

2. 

، فإّنه في تأكيده على أّن اإلنسانية تعتبر كيانا مستقال استند إلى "Fassanفاسان "أما 

الهدف من اإلنسانية الذي يتعلق بالمجتمع اإلنساني، حيث يرى بأّن اإلنسانية شخص جديد 

ّيز في القانون الدولي، وأّن الّسير نحو هذا المدخل موضوع يهّم الفقه التقليدي، حيث مم

استخدمت من قبل فكرة جديدة لقبول األمم المتحدة كشخص من أشخاص القانون الدولي في 

 .167F3م1949قضية التعويضات عام 

 حيث تنبأت محكمة العدل الدولية بتطورات تؤدي إلى ميالد أشخاص جديدة في أيّ 

نظام قانوني، وأّكدت على أّن هذه األشخاص ال يفترض فيها أن تكون لها ذات الحقوق 

168Fوالطبيعة، وما اإلنسانية إالّ مثال على هذا التطور

4. 

وفي قول آخر فإّن النّص في االتفاقيات الدولية المختلفة على منع اّدعاء أّي سيادة أو 

دولي المعروفين في الفقه المعاصر، يعني تملك أو أّي حّق ألّي شخص من أشخاص القانون ال

169Fاإلنسانية ياحتجاز ذلك لشخص أو لذاتية لم يكن لها وجود من قبل ه

5. 

باإلضافة إلى أّن إدارة مشروعات داخل المناطق البحرية والفضاء الخارجي، سواء 

170Fكانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، يتم باسم اإلنسانية

6. 

ارد المنطقة المنصوص عليها في الجزء الحادي عشر من اتفاقية حيث أّنه بالنسبة لمو

، فإّن اإلنسانية هي حاملة الحقوق في الثروات المعدنية 1982األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

                                                 
1 Voir : Résolution ‘’A /RES/2749 (XXV)’’ du 17 décembre 1970 : Déclaration des principes régissant le fond des 
mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, disponible sur :   
http://www.un.org/french/documents/ga/res/25/fres25.shtml. 

 .177: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   2
 .177: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   3

 11دل الدولية بتاريخ بالنسبة لقضية التعويضات هي قضية التعويض عن األضرار المتكبدة في خدمة األمم المتحدة في الفتوى الصادرة عن محكمة الع
، حيث تقول المحكمة إّن الميثاق قد أسند إلى المنظمة حقوقا وواجبات تختلف عن حقوق الدول األعضاء فيها وواجباتها، وعالوة على ذلك 1949أفريل 

ك تخلص المحكمة إلى أّن المنظمة، مع ما حفظ السلم واألمن الدوليين، وبناء على ذل: تشدد المحكمة على أهمية األعمال السياسية المعهودة إلى المنظمة
 .لديها من حقوق والتزامات، لها في الوقت نفسه، إلى درجة كبيرة، شخصية دولية وأهلية للعمل على الصعيد الدولي

، على الموقع 1949ل أفري 11قضية التعويض عن األضرار المتكبدة في خدمة األمم المتحدة، الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ : انظر
 .http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf:      االلكتروني

 .177: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   4
 .177: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   5
 .177: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   6
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التي تعتبر إرثا مشتركا، وهي صاحبة الوالية على المنطقة التي تحتوي تلك الثروات، وهذا ال 

171Fدولي إال إذا كانت اإلنسانية شخص من أشخاص القانون الدوليينسجم في حكم القانون ال

1. 

من اتفاقية األمم المتحدة لقانون  137وهذا التصوير قد يجد له سندا في حكم المادة 

ليس ألّي دولة أن تّدعي أو : "والتي تنص في فقرتها األولى على أّنه 1982البحار لعام 

جزء من المنطقة أو مواردها، وليس ألّي دولة أو  تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أيّ 

شخص طبيعي أو اعتباري االستيالء على ملكية أّي جزء من المنطقة، ولن يعترف بأّن ادعاء 

 .172F2"أو ممارسة من هذا القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية وال بمثل هذا االستيالء

جميع الحقوق في : "اقية على أنّ من هذه االتف 137وتنّص في فقرتها الثانية من المادة 

173F... "موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء، التي تعمل السلطة بالنيابة عنها

3. 

من اتفاقية األمم المتحدة لقانون  140كما يجد هذا التصوير سندا له في حكم المادة 

نطقة، كما تجري األنشطة في الم: "والتي تنّص في فقرتها األولى على أّنه 1982البحار لعام 

هو منصوص عليه بصورة محددة في هذا الجزء، لصالح اإلنسانية جمعاء بصرف النظر عن 

174F..."الموقع الجغرافي للدول

4. 

وُتّتخذ القرارات ويتحقق الصالح العام بإرادة اإلنسانية ومن خاللها، وهو ما يولّد قناعة 

، أو هي نمط جديد من الكيانات باالعتراف بأنها إحدى الكيانات المستحدثة في المجتمع الدولي

175Fالمتمّيزة التي تحتاج جميع الدول إلى التعامل معها

5. 

ونظريا ليس هناك ما يمنع من أن تكون اإلنسانية شخصا من أشخاص القانون الدولي، 

إال أنه ال يمكن الجزم في هذا الموضوع و في المرحلة المعاصرة من مراحل التطور الفكري 

176Fانية شخص من أشخاص القانون الدوليالقانوني بأّن اإلنس

6. 

ولكّنها مع ذلك تتمتع بذاتية تكفل لها أهلية اكتساب الحقوق وتحّمل االلتزامات التي 

يقررها القانون الدولي، فهي مرحلة وسط بين التمّتع بالشخصية القانونية الدولية التي مناطها 

                                                 
 .553: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   1
 .553: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   2

 :، على الموقع االلكتروني1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  137الفقرة األولى من المادة : انظر أيضا
 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf. 

 :، على الموقع االلكتروني1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  137انظر الفقرة الثانية من المادة   3
   http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf. 
       :، على الموقع االلكتروني1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  140الفقرة األولى من المادة : انظر  4

              http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf. 
 .177: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   5
 .556: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   6
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ون الدولي، وبين انعدامها تماما، التمتع باإلرادة الشارعة أي اإلسهام في خلق قواعد القان

177Fويصبح مناط الذاتية هو التمتع باألهلية القانونية

1. 

إّن اإلنسانية تتمتع بمالمح المجتمع اإلنساني، وتمارس حقوقها بشأن اإلرث المشترك، 

فيما يتعلق بموارد المنطقة، والفضاء الخارجي، والمناطق (سواًء في اإلرث المادي لإلنسانية 

فيما يتعلق بالموروث الثقافي، ومجال حقوق اإلنسان (أو اإلرث المعنوي لإلنسانية  ،)القطبية

وهذا يعّزز مكانة ). والذي نحن بصدد محاولة إثباته نظريا وعمليا، وغيرها من المجاالت

اإلنسانية ككيان جديد له أهلية اكتساب الحقوق وتحّمل االلتزامات، وهذا كحّد أدنى في إطار 

 .ليالقانون الدو

وكذلك فإّن إدارة مشروعات متعلقة باستغالل موارد المنطقة، والفضاء الخارجي، 

وغيرها من المجاالت التي تعتبر إرثا مشتركا، سواًء كانت مشروعات اقتصادية أو ثقافية، أو 

 .اجتماعية، فإّن كّل ذلك يتم باسم اإلنسانية

س أو انتهاك لهذا المجال يعّد ونقيس على ذلك ما تعلّق بمجال حقوق اإلنسان، فكّل مسا

وذلك أحد . وكذلك فإّن حماية حقوق اإلنسان هو حماية لحقوق اإلنسانية. مساسا باإلنسانية

أوجه المصلحة اإلنسانية في بعدها اإلنساني، والتي لها ارتباطات اقتصادية، حيث أّن التنمية 

االقتصادي، بمصلحة  وبذلك تتوّطد مصلحة اإلنسانية في بعدها. حق من حقوق اإلنسان

 .اإلنسانية في بعدها اإلنساني

وبما أّن مصلحة اإلنسانية في بعدها االقتصادي أّدت إلى تكريس موارد المنطقة، 

والفضاء الخارجي، وغيرها من المجاالت المادية ذات العالقة باإلنسانية، كإرث مشترك 

لنا المبررات من أجل تكريس مجال لإلنسانية، فإّن مصلحة اإلنسانية في بعدها اإلنساني تمنح 

 .حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، وهذا ما سنحاول إثباته نظريا وعمليا

 
 
 
 
 

                                                 
 .556: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   1
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 انيالمطلب الث
 امتداد اإلرث المشترك لإلنسانية لمجال حقوق اإلنسان 

المفاهيم الجديدة التي تظهر للوجود،  عندما يتطور القانون الدولي، فهناك سلسلة من 

واستمر القانون الدولي . وتصبح واضحة، وتدريجيا تصبح مقبولة الممارسة من طرف الدول

178Fفي التطور في اتجاه مقبول، وهذا بالتأكيد من أجل سعادة ورقي اإلنسانية

1.  

ان، وذلك سنحاول أن نتناول امتداد اإلرث  المشترك لإلنسانية ليشمل مجال حقوق اإلنس

، ثم نتناول )فرع أول(من خالل التطرق لإلرث المشترك لإلنسانية في إطار القانون الدولي 

فرع (مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية في ظل االتجاهات الجديدة للقانون الدولي 

 ).ثاني

 الفرع األول
 اإلرث المشترك لإلنسانية في إطار القانون الدولي 

ديد لمفهوم اإلنسانية، تطّور القانون الدولي، بحيث ظهر مفهوم جديد هو الج في اإلطار 

مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية، ولقد ظهر هذا المفهوم على المستوى الدولي ألول مرة في 

 .الجانب الثقافي والذي يعّد أحد الجوانب المعنوية في اإلرث المشترك لإلنسانية

وة في الجانب المادي من اإلرث المشترك لإلنسانية، ولكّن هذا المفهوم تم تكريسه بق 

وهذا في قاع البحار والمحيطات وما في باطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية، وكذلك 

 .إلخ... الفضاء الخارجي، القمر، واألجرام السماوية األخرى

ذا ولإلحاطة بذلك، سنحاول تتّبع جذور مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية، وتطور ه 

المفهوم، وتحديده، ثم نتطّرق إلى تكريسه في الجانب المادي على المستوى الدولي، وهذا 

 :تمهيدا لتكريسه في ظل االتجاهات الجديدة للقانون الدولي، وذلك من خالل ما يلي

  

                                                 
1 Voir : SUCHARITKUL (S), évolution continue d’une notion nouvelle ‘’le patrimoine commun de l’humanité’’, 
article disponible sur :     http://www.fao.org. 
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 الفقرة األولى

 جذور مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية 
هناك أفكار ومفاهيم عديدة انتقلت من النظام القانوني الداخلي من دولة ألخرى،  

وأصبحت فيما بعد مبادئ عامة للقانون الدولي، تّم تكريسها عن طريق العرف الدولي، وتّم 

179Fتأكيدها مع مرور الزمن

1. 

إّن فكرة اإلرث الجماعي من طرف اإلنسان فكرة قديمة، وظهرت أوال في القانون  

مشتقة من الكلمة الالتينية "   patrimoine"اخلي، ففي القانون الروماني، فكرة اإلرث الد

"Patrimonium"ونستطيع أن نقول أّن اإلرث كمفهوم . ، وتعني مجموع ممتلكات العائلة

180Fقانوني موجود في القانون المدني الداخلي لمعظم األنظمة القانونية

2. 

أو األمالك التي يتملكها العديد من األشخاص، أو  بالمقابل، فإّن فكرة اإلرث الجماعي 

: تمتلكها الجماعة بصفة عامة، ففي القانون الداخلي عند الرومان نجد نظام األمالك الذي يسّمى

"Res extra commercium" وهذه العبارة تعني كّل األمالك التي تخرج عن اإلطار ،

بيعها وال شراؤها، وال يمكن أن تكون  التجاري، واألمالك الخارجة عن التجارة ال يمكن ال

181Fموضوعا للقانون الخاص

3. 

، ال يمتلكها أّي شخص "extra commercium"وهذه األمالك الخارجة عن التجارة  

ه من طرف أعضاء الجماعة التي سامعلى وجه خاص، ولكّن استعمالها واستغاللها يمكن اقت

182Fتمارس حقوقها في مواجهة هذه األشياء المشتركة

4. 

. في القانون الروماني، والذي يعني ملكية الجميع" Res communis"ثم ظهر مفهوم  

في القانون الروماني كأشياء أو أمالك مادية يقترب من مفهوم " Res communis"إّن مفهوم 

جديد هو اإلرث المشترك لإلنسانية، وهذا المفهوم األخير ال عالقة له بالقانون الداخلي، ولكن 

183Fرية بالقانون الدوليله عالقة حص

5. 

                                                 
1 Voir : SUCHARITKUL( S), article précédent, référence électronique précédente. 
2 Voir : SUCHARITKUL( S), article précédent , référence électronique précédente. 
3 Voir : SUCHARITKUL( S), article precedent , référence électronique précédente. 
4 Voir : SUCHARITKUL( S), article precedent , référence électronique précédente. 
5 Voir : SUCHARITKUL( S), article precedent , référence électronique précédente. 



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

162 
 

في القانون الروماني يتعلق باالستعمال " Res communis"تجدر اإلشارة بأّن مفهوم  

الخاص المشترك لبعض األمالك داخل دولة معينة، بينما مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية في 

184Fالقانون الدولي يطّبق أساسا على الدول األعضاء في المجتمع الدولي

1. 

 ثانيةالفقرة ال

 مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية 
أردنا من خالل ما سبق تتبع تطور مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية ابتداء من مفهوم  

ضيق في القوانين الكالسيكية للقانون الداخلي، وخصوصا القانون الروماني، وهذا لمعرفة 

إطار االتجاهات الجديدة،  جذور هذا المفهوم الجديد، ومعرفة امتداداته الممكنة بعد ذلك في

 .ولكي نكّرس ذلك بدقة يتوجب علينا معرفة هذا المفهوم الجديد

إّن المعنى الذي يمكن إعطاؤه لإلرث المشترك لإلنسانية، بال شك أوسع من معنى  

"Res communis"   في القانون الروماني، ألنه في الواقع األمالك التي تعّد إرثا مشتركا

لإلنسانية في القانون الدولي، قد أنتجت واجبات، وهذه الواجبات ال تلزم الدول والمنظمات 

الدولية فقط، ولكن تمنع أيضا كّل األفراد والخواص، وأّي شخص من أشخاص القانون الدولي 

185Fلإلنسانية، الستعماله ألغراض حصرية اتركمن تملك ما يعّد إرثا مش

2. 

حيث أن االستعمال يجب توزيعه وتقسيمه حسب معايير اإلنصاف والمساواة، مع  

186Fاحترام مبدأ حسن النّية، الذي يلعب دورا مهما في العالقات الدولية

3. 

دولي، إّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يعّد ترجمة وتحقيقا لمبدأ التساند والتضامن ال 

187Fرغبة في اإلستفادة مما أسفر عنه التقدم العلمي والتكنولوجي

4. 

حيث أّن مبدأ اإلرث المشترك لإلنسانية يتميز بذاتية يمكن إدراكها من خالل األعمدة  

انتفاء الملكية، صالح اإلنسانية جمعاء، المشاركة العادلة في : الرئيسية التي يقوم عليها وهي

كة من خالل جهاز دولي يقوم بأنشطة الكشف واالستغالل عن طريق الفوائد، اإلدارة المشتر

188Fاالستخدامات السلمية وحدها

5. 

                                                 
1 Voir : SUCHARITKUL( S), article précédent, référence électronique précédente. 
2 Voir : SUCHARITKUL( S), article précédent, référence électronique précédente. 
3 Voir : SUCHARITKUL( S), article précédent, référence électronique précédente. 

 .177: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   4
 .178: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   5
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إّن الفكرة الكامنة وراء اإلرث المشترك لإلنسانية هي إحساس الجماعة الدولية بأّن  

الثروات التي أغدقتها عليها الطبيعة ليست حقا خالصا للحاضر فحسب بل هي كذلك مشتركة 

ّم فإن اإلرث المشترك ال يعني أنه مشترك بين الدول القائمة والمستقبل، ومن ثَ بين الحاضر 

189Fاليوم فحسب، وإنما يستهدف أصال أنه مشترك بين دول هذه األيام ودول القادم من الزمان

1. 

وهذه الحقيقة التي استشعرتها الجماعات الدولية المعاصرة فجسدتها في فكرة اإلرث  

ما تدّل على أّن اإلرث المشترك لإلنسانية ليس مفهوما من مفاهيم المشترك لإلنسانية، إنّ 

190Fاالستخالف الدولي بقدر ما هو تصور متعلق بتواجد اإلنسان وتفاعله مع الطبيعة

2. 

إّن الّسمة الجوهرية لمفهوم اإلرث المشترك لإلنساينة ال تتوّجه نحو تقسيم الثروات بين  

ية تلك الثروات، وهو ما يتطلب إدارة اقتصادية رشيدة الدول فقط، وإنما التوجه أيضا نحو تنم

كما أنها ال تخّص جيال بعينه تمنحه أولوية على غيره من األجيال، إنما . تمثل جميع الدول

فالنظام الذي يتم رسمه . يسمح لكل جيل باستخدام رشيد يحافظ على موارد الثروات المشتركة

لدول النامية، إنما يهتم برعاية مصالح الدول لهذا اإلرث ال يقف عند حّد رعاية مصالح ا

191Fالمتقدمة عن طريق خلق المناخ الصالح لضمان أمن مالي وتقني لالستثمار أيضا

3. 

إننا نستطيع أن نقول أّن هناك تغير كبير حدث على مستوى القانون الدولي، بفضل  

من خالل جعل مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية، حيث أّن هذا األخير له مظهر ممّيز، 

اإلنسانية تواجه التحديات التي تفرضها األزمنة الحاضرة والمقبلة، بحيث تّم تكريس هذا 

192Fالمفهوم في عّدة مجاالت، وخاصة المادية منها

4. 

، والفضاء  –وما تحته  –حيث تّم تكريس هذا المفهوم في قاع البحار والمحيطات 

"... الهرتزية"لك طيف الترددات الراديوية الخارجي والقمر واألجرام السماوية األخرى، وكذ

193Fإلخ

5. 

 

 

                                                 
 .178: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   1
 .178: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   2
 .178: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   3

4 Voir : BEKHECHI (Mohamed abdelwahab) et autres, espaces nouveaux et développements normatifs, espaces 
nouveaux et droit international, colloque d’oran, du 11-13 décembre 1986, office des publications universitaires, 
année 1986, ALGER, ALGERIE, P :22. 
5 Voir : BEKHECHI (Mohamed abdelwahab) et autres, Op-Cit, P :22. 
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194Fوقبل ذلك تّم اعتبار اإلرث الثقافي والممتلكات الثقافية إرث مشترك لإلنسانية

، ولكن 1

هذا التكريس لم يأخذ صدى كبيرا على المستوى الدولي مثلما أخذه تكريس اإلرث المشترك 

 -وما تحته–لإلنسانية في جانبه المادي البحت، وكمثال على ذلك اعتبار قاع البحار والمحيطات 

195Fإرث مشترك لإلنسانية

 .، وهذا نظرا لألبعاد االقتصادية التي شكلها هذا التكريس2

الموجود : رث المشترك لإلنسانية يغطي البعد المزدوج الكمي والنوعي، وبالتحديدإّن اإل

196Fوشرط الوجود

3. 

وكذلك فإّن اإلرث المشترك لإلنسانية يشير إلى تطور إيديولوجي للمجتمع الدولي 

197Fولنظامه القانوني الناتج عن التقدم في الترابط المتبادل، وهو يقوم بتغيير طبيعة القانون الدولي

4. 

لذلك فمفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية لم يعد يقتصر على المجاالت المادية، بل امتّد إلى 

 .مجاالت معنوية تتعلق بمآل الجنس البشري

 ةالفقرة الثالث

 تطور مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية 

ا إن فكرة ممتلكات معينة، سواء مادية أو معنوية، بأنّها مشتركة بين جميع البشر، أي أنه 

والوضع القانوني لهذه . ملك لإلنسانية جمعاء، هي فكرة قديمة قدم الوعي بوحدة الجنس البشري

198Fلم يتم إنشاؤه مرة واحدة"  res communis "األشياء المشاعة 

5. 

هي أّول من "  UNESCO" الثقافة و   حيث أّن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم

من خالل " اليونسكو " قامت  1966داة قانونية، ففي عام ترجم هذه الفكرة بصفة رسمية إلى أ

                                                 
1 Voir : la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec règlement d’éxécution, 
adoptée à la Haye le 14 Mai 1954, disponible sur :  
http://www.portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_section=201.html. 
Voir aussi : la déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, du 04 novembre 1966 disponible 
sur : http://www.portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_section=201.html. 
Voir aussi : conférence générale de l’UNESCO, 30 ème session, les œuvres de l’esprit d’intérêt universel 
exceptionnel tombées dans le domaine public, considérées  comme faisant partie du patrimoine commun de 
l’humanité, année 1999, Paris, disponibles sur : http://www.Unesdoc.unesco.org/images/0011/001175/117569f.pdf. 

، االتفاقية "المنطقة ومواردها إرث مشترك لإلنسانية: "حيث تنص على أنّ  1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  136المادة : انظر 2
 :موجودة على الموقع االلكتروني

 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/uncloc/unclos_a.pdf.                                                                
3 Voir : AUMOND (Florian), Op_CiT, P :81. 
4 Selon René-Jean Dupuy : ‘’le patrimoine commun est pour l’humanité, un défi à sa mortalité. Un défi théorique, 
certes mais un signe. le signe d’une ténacité qui refuse de considérer le pouvoir de l’homme sur la nature comme 
fatalement funeste à la l’espèce’’.  
Voir : AUMOND (Florian) OP_CiT, P :81. 
5 Voir : conférence générale de l’UNESCO, 30ème  session, document précédent. 
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" لليونسكو"إعالنها حول مبادئ التعاون الثقافي الدولي، بالتأكيد من طرف المؤتمر العام الدولي 

 .199F1"جميع الثقافات هي إرث مشترك لإلنسانية : " آنذاك أنّ 

مسلّح، والتي أصدرتها وقبل ذلك فإّن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع 

، أعلنت نفس الفكرة من خالل اإلشارة في ديباجتها إلى وجود 1954ماي  14اليونسكو في 

200Fإرث ثقافي لإلنسانية جمعاء

، وهذا بحكم أّن كّل الشعوب قّدمت مساهمتها في الثقافة العالمية، 2

201Fفاإلرث المشترك له ارتباط بأفراد اإلنسانية وبتضامنهم

3. 

اهتّم بعض الفقهاء بفكرة اإلرث المشترك لإلنسانية عند إطالق أول قمر صناعي في  كما

وقد أدى إرسال األقمار . ، حيث نادوا بتخصيص الفضاء الخارجي لإلنسانية جمعاء1957سنة 

202Fالصناعية للفضاء الخارجي إلى اهتمام األمم المتحدة بشؤون استخدام الفضاء الخارجي

4. 

العامة لألمم المتحدة باتخاذ قرار ينّص على االعتراف بالمصلحة لذلك بادرت الجمعية 

203Fالمشتركة للجنس البشري في الفضاء الخارجي

 .، ثم تلت ذلك تطورات هامة في هذا المجال5

إن الترابط المتبادل بين الدول يعطي المبررات لوجود أشياء مشتركة تكون ملكيتها 

ا المفهوم ليس جديدا، فالقارة القطبية الجنوبية وهذ. لإلنسانية جمعاء، وتدعو لتسيير مالئم

204Fلنظام على أساس ممتلكات مشتركة 1959تخضع منذ " antarctiqueأنتاركتيكا "

6. 

" antarctiqueأنتاركتيكا " حول القارة القطبية الجنوبية  1959حيث أن معاهدة سنة 

، "إلنسانية جمعاءمصلحة ا" وضعت ألول مرة فيما يخص فضاء من الفضاءات، مبدأ احترام 

، وهذا بهدف تجميد المطالب المتناقضة للدول، "المصلحة غير إرثية " ولكن في هذه الحالة 

                                                 
1 Voir : paragraphe 3 de l’article premièr de la déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, 
du 04 novembre 1966 : «Dans leur variété féconde, leur diversité et l’influence réciproque qu’ elles exercent 
les unes sur les autres, toutes les cultures font partie du patrimoine commun de l’humanité», cette 
déclaration est disponible sur  : 
 http://www.portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_section=201.html. 
Voir : aussi conférence générale de l’UNESCO, 30ème session, document précédent. 
2 Voir : la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec règlement d’exécution, 
adopté à la Haye le 14 Mai 1954, disponible sur :  
http://www.portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_section=201.html.  
3 Voir : conférence générale de l’UNESCO, 30ème session, document précédent. 

 .179: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   4
5 Voir : Résolution ‘’A/RES/1348 (XIII)’’ du 13 décembre 1958, concernant la question de l’utilisation de l’espace 
extra-atmosphérique à des fins pacifiques, la résolution disponible sur :  
 http://www.Un.org/french/documents/ga/res/13/fres13.shtml.      
6 Voir : TIBERGHIEN (Frédéric), la place de l’homme dans la société internationale, paragraphe N°79, article 
disponible sur : 
http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2001-1-page-63.htm. 
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وهذا باستحضار مصلحة اإلنسانية، والدول األطراف تأمل أن تكون هذه المنطقة مخصصة 

205Fللنشاطات السلمية، وال تكون موضوع خالف دولي

1. 

، حيث طلب السفير 1967أوت  18في " اإلرث المشترك لإلنسانية  "وكان منطلق مبدأ 

مندوب مالطة الدائم في األمم المتحدة أن يدرج في جدول أعمال " Arvid Pardoأرفيد باردو "

دراسة مسألة تخصيص " الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة موضوع بعنوان

ها الموجودين تحت أعالي البحار فيما وراء حدود الوالية قاع البحار والمحيطات وباطن أرض

 .206F2"اإلقليمية الحالية لألغراض السلمية وحدها، واستخدام مواردها لمصلحة اإلنسانية 

أمام الجمعية العامة في خطابه الشهير بأن قاع "  Pardoباردو  "وحينها أعلن السفير 

إرث مشترك لإلنسانية، وقوبل هذا المبدأ  البحار والمحيطات وباطن أرضها وما بها من موارد

بحماس شديد من معظم الدول خصوصا النامية منها، التي رأت في هذا المبدأ فرصة لنظام 

وبظهور هذا المبدأ . اقتصادي عالمي جديد، وتوزيع عادل للثروة، وخلق مجتمع عالمي عادل

 Res"لمحيطات إما مال مباح تنحت جانبا النظريات القديمة التي كانت تعتبر قاع البحار وا

nillus " أو مال مشترك "Res communis "207وحل محلها المفهوم الجديد لهذه المنطقةF

3. 

، إلرساء نظام قانوني لقاع 1967سنة " Arvid Pardoأرفيد باردو " وقد جاءت دعوة 

جاءت  كما أن هذه الدعوة. البحار والمحيطات وباطن أرضها فيما وراء حدود الوالية الوطنية

تتويجا للعديد من الجهود لمحاولة لفت األنظار لألهمية االقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها هذه 

208Fالمنطقة، نظرا لما تحويه من موارد جديرة باالستغالل االقتصادي لصالح اإلنسانية

4. 

وقد وافقت لجنة االستخدام السلمي لقيعان البحار على هذا المبدأ، وأوصت به إلى 

 17المؤرخ في  "A/RES/2749(XXV)"العامة لألمم المتحدة التي أعلنت قرارها  الجمعية

قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها : "، والذي يتضمن في بنده األول أن1970ديسمبر 

 .209F5"خارج حدود الوالية الوطنية إرث مشترك لإلنسانية 

                                                 
1 Voir : BEKHECHI (Mohamed abdelwahab) et autre, OP-CiT, P :18. 

، النظام القانوني لقاع البحار فيما وراء حدود الوالية اإلقليمية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد التاسع والعشرون، )إبراهيم(العناني  محمد 2
 .93: ، مصر، ص1973تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، سنة 

ط، سنة .، أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية، دار النهضة العربية، د)إبراهيم(محمد الدغمة  3
 .145: ، القاهرة، مصر، ص1987

 .584-583: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   4
 .145: ، المرجع السابق، ص)هيمإبرا(محمد الدغمة   5

Voir aussi : Résolution ‘’A/RES/2749(XXV) du 17 décembre 1970 concernant la déclaration des principes régissant 
le fond des mers et des océans ainsi que leur sous-sol, au delà des limites de la juridiction nationale. Disponible sur : 
http://www.un.org/french/documents/ga/res/25/fres25/shtml.                                                                                          

http://www.un.org/french/documents/ga/res/25/fres25/shtml�
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قرار السالف الذكر، فقد والحق أّن نسبة الحقوق إلى اإلنسانية لم تكن بدعة ابتدعها ال

 1967جانفي سنة  27سبقته إلى ذلك وثائق دولية أخرى لعّل أولها هي االتفاقية التي أبرمت في 

210Fبشأن المبادئ التي تحكم نشاط الدول في كشف واستخدام الفضاء الكوني

1. 

لية إّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يجد قاعدة قانونية في المعاهدات واالتفاقات الدو

211Fالمتعلقة ببعض المظاهر النوعية ألشياء تعّد جزًءا من اإلرث المشترك لإلنسانية

2. 

حيث أّن تقنين قانون البحار، شهد تقدما وتطورا، وذلك بإعطاء قواعد قانونية لإلرث 

" Arvid Pardoأرفيد باردو " المشترك لإلنسانية، وذلك من خالل تجسيد اقتراح سفير مالطا 

ذي يتمحور حول انتماء قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود ، وال1967لسنة 

 .212F3"اإلرث المشترك لإلنسانية  "الوالية الوطنية إلى نظام آخر هو 

، 1982لعام "  Montego Bay "حيث تم اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

، والتي شكلت عنصرا مميزا بقاعدة قانونية 1994فيفري  16والتي دخلت حيز التنفيذ في 

213Fاتفاقية تدّعم اإلرث المشترك لإلنسانية

4. 

كما أعطى قانون الفضاء الذي ينظم االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، األساس 

ل معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات القانوني لمفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية، وهذا من خال

الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية 

، وكذلك 1967نوفمبر  10، ودخلت حيّز التنفيذ في 1967جانفي  27األخرى، والتي وقعت في 

214Fالسماوية األخرى من خالل المعاهدة المنظمة ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام

، والتي 5

والتي وّسعت مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية، حيث أكدت على أن القمر وموارده إرث 

215Fمشترك لإلنسانية

6. 

                                                 
 .297: ، االسكندرية، مصر، ص1998ط، سنة .ن الدولي البحري في أبعاده الجديدة، الناشر منشأة المعارف، د، القانو)محمد(طلعت الغنيمي  1

معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، : وانظر كذلك
، المعاهدة موجودة على الموقع 1967جانفي  27، وجرى توقيع المعاهدة في 1966ديسمبر  19لمؤرخ في ا" A/RES/2222(XXI)"القرار 

 :االلكتروني
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
2 Voir : SUCHARITKUL (S), article précédent, référence électronique précédente. 
3 Voir : la conférence générale de l’UNESCO, 30ème session, document précedent. 
Voir aussi : SUCHARITKUL (S), article précédent, référence électronique précédente. 
4 Voir : SUCHARITKUL (S), article précédent, référence électronique précédente. 

نشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى، المعتمد بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة االتفاق المنظم أل: انظر  5
"A/RES/34/68 " موجود على الموقع االلكتروني1979ديسمبر  05بتاريخ ،: 

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp.                           
6 Voir : SUCHARITKUL (S), article précédent, référence électronique précédente. 
Voir  aussi : article 11 de l’accord régissant les activités des états sur la lune et les autres corps célestes, résolution 
‘’A/RES/34/68’’ du 05 décembre 1979, disponible sur : 
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بشأن حماية اإلرث العالمي       1972ويتواجد هذا المبدأ أيضا في اتفاقية اليونسكو لعام 

217Fجينوم البشري وحقوق اإلنسان، كما يتواجد في اإلعالن العالمي بشأن ال216F1-الثقافي والطبيعي-

2. 

إن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يغطي عدة مجاالت، وهذا ينطبق بشكل خاص على 

اإلرث الثقافي، الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، قاع البحار 

218Fإلخ... والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية 

3. 

جاهات الجديدة للقانون الدولي، امتّد هذا المفهوم لمجاالت عديدة، سواء وفي ظل االت

ولمعرفة أهمية امتداد مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية لمجاالت أخرى . المادية منها أو المعنوية

سنحاول إعطاء لمحة حول تأثير هذا المفهوم على المجاالت التي امتّد إليها، وتّم تكريسه 

ذا لمعرفة أهمية هذا المفهوم بإخراجه لهذه المجاالت من هيمنة وسيطرة بوضوح ضمنها، وه

الدول، واستخدامها استخداما سلميا بطريقة عادلة و منصفة في إطار القانون الدولي، وهذا من 

 .خالل الفقرة الموالية

 الفقرة الرابعة

 أهمية مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية 

اإلرث المشترك لإلنسانية في إطار القانون الدولي، سنحاول أن نتطرق ألهمية مفهوم  

وذلك عن طريق رصد التأثير الذي تركه هذا المفهوم على أهم المجاالت التي تم تكريسها 

كإرث مشترك لإلنسانية سواء بصورة واضحة، أو بصورة ضمنية، وهذا بإعطاء لمحة عن 

 :ذلك من خالل ما يلي

 ":المنطقة " الوطنية  أرضها خارج الواليةمحيطات وباطن قاع البحار وال -أوال

مندوب مالطا الدائم في األمم المتحدة، " Arvid Pardoأرفيد باردو " باقتراح من السيد 

بضرورة إرساء نظام قانوني لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها فيما  1967وهذا في سنة 

 .وراء حدود الوالية الوطنية، ظهر توجه جديد في هذا المجال

                                                                                                                                                             
http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp.                                                                                        
1 Voir : la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adopté à paris le 16 
Novembre 1972, disponible sur :  
http://www.portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12025&URL_DO=DO_TOPIC&URL_section=471.html. 
2 Voir : la déclaration sur le génome humain et les droits de l’homme du 11 Novembre 1997, adoptee par la 29ème 
conférence générale de l’UNESCO, disponible sur :  
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990fo.pdf. 
3 Voir : SUCHARITKUL (S), article précédent, référence électronique précédente. 
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المؤرخ " A/RES/2574(XXIV)"حيث اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها 

219F، والذي عرف بالقرار التأجيلي1969ديسمبر  15في 

، ويقضي بانتظار اإلعالن عن المبادئ 1

والمحيطات وما تحته، حيث أّكد على ضرورة امتناع الدول واألشخاص  المنظمة لقاع البحار

عن القيام بأية نشاطات الستغالل موارد منطقة قاع البحار والمحيطات العاديين والمعنويين 

وطبقاتها السفلى فيما وراء حدود الوالية الوطنية، كما أكد على رفض أية مطالب أو ادعاءات 

220Fتتناول أي جزء من هذه المنطقة أو مواردها

2. 

رة  إحدى وكان الهدف الواضح من هذا القرار هو تجميد الوضع والحيلولة دون مباد

الدول القادرة تقنيا وماليا على البدء بعملية استغالل قاع البحار والمحيطات، وإعطاء الجماعة 

الدولية الفرصة المالئمة والوقت الكافي لالتفاق على كيفية تنظيم استغالل منطقة قاع البحار 

221Fوالمحيطات وما تحته لصالح اإلنسانية جمعاء

3. 

 17المؤرخ في " A/RES/2749(XXV)"ألمم المتحدة ثم صدر قرار الجمعية العامة ل

والذي يحمل إعالنا للمبادئ التي تحكم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه  ،1970ديسمبر 

خارج حدود الوالية الوطنية، حيث يؤكد هذا اإلعالن على وصف هذا المجال إرثا مشتركا 

222Fلإلنسانية

4. 

انية عن طريق هذا اإلعالن من خالل ما وتم تحديد نطاق مفهوم اإلرث المشترك لإلنس

 :يلي

عدم جواز تملك قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه خارج حدود الوالية الوطنية  -1

من قبل أي دولة أو أشخاص عاديين أو معنويين، وعدم إمكانية ممارسة أي سيادة أو " المنطقة"

223Fحقوق سيادية عليها

5. 

                                                 
1 Voir : Résolution ‘’A/RES/2574(XXIV)’’ du 15 décembre 1969 concernant la question de l’affectation à des fins 
exclusivement pacifiques du fond des mers et des océans ainsi que de leur sous-sol, en haute mer, au delà des limites 
de la juridiction nationale actuelle et exploitation de leurs ressources dans l’intérêt de l’humanité, disponible sur :   
http://www.un.org/french/documents/ga/res/24/fres24.shtml. 

 .653: ، ص، بيروت، لبنان1990، سنة 1، قانون العالقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط)أحمد(سرحال  2
 .654 -653: المرجع السابق، ص ،)أحمد(سرحال   3
 .654: ، المرجع السابق، ص)أحمد(سرحال   4

Voir aussi : le premier article de la résolution ‘’A/RES/2749(XXV)’’ du 17 décembre 1970 concernant la 
déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans ainsi que de leur sous-sol, au delà des limites de la 
juridiction nationale, ce premier article confirme que : ‘’le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au 
delà des limites de la  juridiction nationale (ci-aprés  dénomés la zone) et les ressources de la zone sont le patrimoine 
commun de l’humanité’’, cette résolution est disponible sur :   
http://www.un.org/french/documents/ga/res/25/fres25.shtml. 

 .655-654: ، المرجع السابق، ص)أحمد(سرحال  5
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ال لغايات سلمية محضة مع عدم المساس باإلجراءات لالستعم" المنطقة"وقف هذا المجال  -2

 .التي يمكن أن تتخذ في إطار المفاوضات الدولية حول نزع التسلّح

لمصلحة اإلنسانية جمعاء بصرف " المنطقة"وجوب استكشاف واستغالل موارد هذا المجال  -3

 .النظر عن الموقع الجغرافي للدول

ضرورة وضع نظام دولي وإنشاء هيئات دولية مختصة من أجل استكشاف واستغالل موارد  -4

 .224F1"المنطقة " هذا المجال 

وبعد مفاوضات طويلة وشاقة في المؤتمر الثالث لقانون البحار، تمثلت هذه المبادئ 

 10خة في الواردة في اإلعالن السالف الذكر، في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤر

 .225F2م1982ديسمبر 

        1982من اتفاقيـة األمـم المتـحدة لقـانـون البحـار لعـام  136وأكـدت المـادة 

"Montego Bay "226"المنطقة ومواردها تراث مشترك لإلنسانية : " على أنF3. 

 :وينتج عن فكرة اإلرث المشترك لإلنسانية فيما يخص المنطقة ما يلي

ممارسة السيادة أو حتّى حقوق سيادية على المنطقة ومواردها أو حيازتها ال يمكن ألّي دولة  -1

 .أو حيازة مواردها

 .جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء -2

من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار والمحيطات لعام  137وهو ما نصت عليه المادة 

 .227F4م1982

يتعلق بالمنطقة متفقا مع أحكام الجزء الحادي عشر من  ويكون السلوك العام للدول فيما

م، ومع المبادئ المدرجة في ميثاق 1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار والمحيطات لعام 

228Fاألمم المتحدة و قواعد القانون الدولي لمصلحة صيانة السلم واألمن والنهوض بالتعاون الدولي

5. 

228Fالدولي

5. 

 
                                                 

 .655 -654، المرجع السابق، ص  )أحمد ( سرحال   1
 .491:، عمان، األردن، ص2008، سنة 1، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط)محمد(الحاج حمود   2
 .491، المرجع السابق، ص   )محمد(الحاج حمود  3

 :، على الموقع االلكتروني1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  136المادة : انظر أيضا
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/uncloc/unclos_a.pdf. 

 .275: ، االسكندرية، مصر، ص2010ط، سنة .، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، د)محمد(سعادي   4
 :، على الموقع اإللكتروني1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  137المادة : انظر أيضا

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/uncloc/unclos_a.pdf. 
 .كتروني السابق، على الموقع االل1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  138المادة : انظر 5
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لصالح اإلنسانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع كما تجري األنشطة في المنطقة 

229Fالجغرافي للدول

230Fويتم استخدام المنطقة لألغراض السلمية دون غيرها. 1

2. 

واضحا، " المنطقة " ويظهر تأثير مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية في هذا المجال 

" المنطقة"المجال بحيث تّم تغليب صالح اإلنسانية على المصالح الفردية للدول، وتّم إخراج هذا 

 .من الهيمنة الحصرية للدول، وإدخاله ضمن الحقوق اإلنسانية

لتحديد من يملك  1982حيث يعتبر تصدي اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

231Fالمنطقة ومواردها خطوة حاسمة في مجال وضع نظام قانوني للبحار

3. 

من اتفاقية األمم  136خالل المادة  حيث أّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يكّرس من

، وهذه "اإلنسانية " جديدا للمنطقة ومواردها هو " مالكا "  1982المتحدة لقانون البحار لعام 

كما نجد أن هذه االتفاقية قد أنشأت حّق ملكية عامة . اإلنسانية هي بوجه عام غير قابلة للتجزئة

تئثاري من ناحية، وحجة على الكافة من ناحية على المستوى العالمي، ومعلوم أن حق الملكية اس

والتي  1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  137أخرى، وهذا ما يستفاد من المادة 

232Fسبقت اإلشارة إليها

4 . 

 Res"وفكرة المال المشترك "  Res nillus" كما أن فكرة المال المباح 

communis"حاول البعض االستناد إليهما لتبرير حّق الدول في االستئثار بما تكتشفه  ، والتي

وتستخرجه من موارد قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه خارج حدود الوالية الوطنية 

بينما . شكلية فيما بين الّدول الذي يكّرس مساواة"  Liberalism" للدول، تستند إلى المبدأ الحر 

233Fعية أّن عددا محدودا من الدول له القدرة على هذا النشاطنجد من الناحية الواق

5. 

أما فكرة اإلرث المشترك لإلنسانية فهي ترمي إلى تحقيق مساواة حقيقية، مثل تلك التي 

، والتي تهدف إلى تعويض عدم المساواة "  Georges Scelleجورج سال " أشار إليها 

234Fالواقعية

6. 

سانية يكّرس وضعا جديدا في إطار القانون الدولي، لذلك فإّن مفهوم اإلرث المشترك لإلن

هو نسبة حقوق معينّة لإلنسانية في إطار تنظيم قانوني واضح، من أجل إخراج هذه الحقوق من 
                                                 

 .، على الموقع االلكتروني السابق1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  140المادة : انظر 1
 .، على الموقع االلكتروني السابق1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  141: انظر المادة 2

 .560: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   3
 .561، المرجع السابق، ص )محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   4
 .562 -561، المرجع السابق، ص )محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي   5
ية ، و التي تدعى قانونية، و إنما يهدف إلى تعويض عدم إّن تقّدم األنظمة القانونية ال يتمثل فقط في المطالبة بالمساواة النظر": "جورج سال: "يقول 6

 .562: ، المرجع السابق، ص)محمد(، السعيد الدقاق )محمد(طلعت الغنيمي : انظر". المساواة الواقعية، وهذا قدر اإلمكان
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الهيمنة الحصرية للدول واألفراد، وتحقيق المساواة واإلنصاف للبشرية جمعاء، وهو ما يفتح 

باعتبارها تدخل ضمن حقوقها وفقا لهذا المفهوم، الباب واسعا لنسبة مجاالت معينة لإلنسانية 

 .وهذا في ظّل االتجاهات الجديدة للقانون الدولي

 :الفضاء الخارجي والقمر واألجرام السماوية األخرى -ثانيا

أدى إرسال األقمار الصناعية للفضاء الخارجي إلى اهتمام األمم المتحدة بشؤون الفضاء  

" A/RES/1348(XIII)"لعامة لألمم المتحدة باتخاذ القرار الخارجي، لذلك بادرت الجمعية ا

م، والذي أّكد على االعتراف بالمصلحة المشتركة للجنس 1958ديسمبر  13المؤرخ في 

235Fالبشري في الفضاء الخارجي

1. 

ثم قامت األمم المتحدة بإنشاء لجنة الستخدام الفضاء الخارجي استخداما سلميا، وهذا 

ديسمبر  12المؤرخ في " A/RES/1472(XIV)"امة لألمم المتحدة طبقا لقرار الجمعية الع

، وقامت هذه اللجنة بإعداد مشروع قرار، وافقت عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة 1959

، بشأن االستعماالت السلمية 1961ديسمبر  20المؤرخ في " A/RES/1721(XVI)"بقرارها 

لخارجي واستعماله يجب أن يقتصر على للفضاء الخارجي، والذي أكد أن كشف الفضاء ا

استهداف خير اإلنسانية، ومنفعة الدول، بصرف النظر عن مرحلة نموها االقتصادي أو 

236Fالعلمي

2. 

وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عّدة قرارات أهمها القرار 

"A/RES/1962(XVIII) " قانونية الخاص بإعالن المبادئ ال 1963ديسمبر  13المؤرخ في

237Fالمنظمة ألنشطة الدول في كشف الفضاء الخارجي واستعماله

3. 

                                                 
 .179: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   1

Voir aussi : Résolution ‘’A/RES/1348(XIII) du 13 décembre 1958, concernant la question de l’utilisation de l’espace 
extra-atmosphérique à des fins pacifiques, disponible sur : 
http://www.un.org/french/documents/ga/res/13/fres13.shtml. 

 180.: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة  2
Voir aussi : Résolution ‘’A/RES/1472(XIV)’’ du 12 décembre 1959, concernant la coopération internationale 
touchant les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphériques, disponible sur : 
http://www.un.org/french/documents/ga/res/14/fres14.shtml. 
Voir aussi : Résolution ‘’A/RES/1721(XVI)’’ du 20 décembre 1961, concernant la coopération internationale 
touchant les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphériques, disponible sur : 
http://www.un.org/french/documents/ga/res/16/fres16.shtml. 

 .180: ص، المرجع السابق، )ليلى(بن حمودة  3
معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، : انظر كذلك

، المعاهدة موجودة على الموقع 1967جانفي  27، وجرى توقيع المعاهدة في 1966ديسمبر  19المؤرخ في " A/RES/2222(XXI)"القرار 
                                                                          .http://www.un.org/arabic/documents/instuments/docs_ar-asp:االلكتروني
              

http://www.un.org/arabic/documents/instuments/docs_ar-asp�
http://www.un.org/arabic/documents/instuments/docs_ar-asp�


 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

173 
 

وكانت هذه القرارات أساس معاهدة هامة أبرمت بين الدول لتنظيم الفضاء، هي معاهدة 

المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء بما في ذلك القمر 

 10، ودخلت حيّز التنفيذ في 1967جانفي  27ت في واألجرام السماوية األخرى، والتي وقّع

 .238F1م1967نوفمبر 

 : هذه المعاهدة أكدت على عدة مبادئ هامة نشير إليها فيما يلي

مبدأ الحّرية، حيث نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة األولى من هذه المعاهدة على  -1

واألجرام السماوية األخرى، دون أي  حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وكذلك القمر

239Fتمييز وعلى قدم المساواة وفقا للقانون الدولي

2. 

ة، حيث نصت ياستعمال الفضاء والقمر واألجرام السماوية لمصلحة البشرية وألغراض سلم -2

الفقرة األولى من هذه المعاهدة على مباشرة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك 

جرام السماوية األخرى، لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان، أيّا كانت درجة نمائها القمر واأل

240Fاالقتصادي أو العلمي، حيث أن هذا المجال موقوفا لإلنسانية جمعاء

3. 

خضوع الفضاء الخارجي للقانون الدولي، حيث أقرت هذه المعاهدة على خضوع الفضاء  -3

لمتحدة ولمصلحة اإلنسانية جمعاء مع المساواة بين جميع ألحكام القانون الدولي ولميثاق األمم ا

241Fالدول في هذا المجال

4. 

التعاون الدولي في مجال الفضاء، والوقاية من األضرار التي قد تلحق الفضاء الخارجي  -4

242Fواألجرام السماوية

5. 

استبعاد أي ادعاء للتملك للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماوية، بدعوى  -5

243Fالسيادة، أو بطريق االستخدام، أو وضع اليد أو االحتالل أو بأي وسيلة أخرى

6. 

                                                 
 .180: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   1
 .726: ، المرجع السابق، ص)أحمد(سرحال   2

من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام  01المادة : وانظر كذلك
 .السابقالسماوية األخرى، موجودة على الموقع االلكتروني 

 .732: ، المرجع السابق، ص)أحمد(سرحال   3
 .من المعاهدة السالفة الذكر، على نفس الموقع االلكتروني 04والمادة  01المادة : وانظر كذلك

 .180: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   4
 .ا، نفس الموقع االلكترونيديباجة المعاهدة السالفة الذكر، والمادة األولى، والمادة الثالثة منه: وانظر كذلك

 .180: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   5
معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام  المادة التاسعة من: وانظر كذلك

 .السماوية األخرى، موجودة على الموقع االلكتروني السابق
 .181: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة   6

 .729: ، المرجع السابق، ص)أحمد(سرحال : انظر كذلك
المادة الثانية من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام : وانظر كذلك

 .موقع االلكتروني السابقالسماوية األخرى، موجودة على ال
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المنع المطلق الستخدام السالح في القمر واألجرام السماوية، والمنع الجزئي لذلك في  -6

244Fحيث يقتصر المنع هنا على أسلحة الدمار الشامل الفضاء الخارجي،

1. 

245Fاالحتفاظ بسيادة الدول على األجسام التي تطلقها في الفضاء -7

2. 

مسؤولية الدولة عن نشاطها الفضائي، حيث تترتب المسؤولية الدولية عن أي تقصير في هذا  -8

246Fالمجال

3. 

247Fمساعدة رواد الفضاء واعتبارهم مبعوثي اإلنسانية -9

4. 

الل المعاهدة السالفة، نجد أن هناك تكريس ضمني لمفهوم اإلرث المشترك من خ

 .لإلنسانية، يهدف لالستكشاف واالستخدام السلمي لهذا المجال ألجل مصلحة اإلنسانية جمعاء

، والتي كانت أول اتفاقية دولية تكّرس مفهوم اإلرث 1979ثم جاءت اتفاقية القمر لعام 

التي نصت على  11ضوح، وذلك من خالل الفقرة األولى من المادة المشترك لإلنسانية بهذا الو

أن القمر وموارده تراث مشترك لإلنسانية، ثم أكدت في الفقرة الثانية من هذه المادة على مبدأ 

رفض التملك بالنسبة للقمر واألجرام السماوية األخرى، وهو ما يؤكد على أن مبدأ اإلرث 

248Fمبررات اعتماد هذه االتفاقيةالمشترك لإلنسانية كان من بين 

5 . 

وتكمن أهمية هذا التكريس في نسبة الحقوق المتعلقة بهذا المجال للبشرية جمعاء، 

 .وإخراجها من الهيمنة الحصرية للدول واألفراد

كما أن تكريس مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية وذلك لمصلحة اإلنسانية في بعدها 

بة لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضه خارج حدود االقتصادي، وتجلى ذلك بوضوح بالنس

الوالية الوطنية، وكذلك بالنسبة للفضاء الخارجي بصورة واضحة بالنسبة للقمر وموارده، يؤكد 

 .على إمكانية تكريس هذا المفهوم لمصلحة اإلنسانية وهذا في بعدها اإلنساني

 
                                                 

 .181: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة  1
 .المادة الرابعة من المعاهدة السالفة الذكر، نفس الموقع االلكتروني: وانظر كذلك

 .181: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة  2
 .رونيالمادة الثامنة من المعاهدة السالفة الذكر، نفس الموقع االلكت: وانظر كذلك

 .181: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة  3
 .المادة التاسعة من المعاهدة السالفة الذكر، نفس الموقع االلكتروني: وانظر كذلك

 .181: ، المرجع السابق، ص)ليلى(بن حمودة  4
 .المادة الخامسة من المعاهدة السالفة الذكر، نفس الموقع االلكتروني: وانظر كذلك

5 Voir : l’article 11 de l’accord régissant les activités des états sur la lune et les autres corps célestes, résolution 
‘’A/RES/34/68’’ du 05 décembre 1979, disponible sur : 
 http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr-asp. 
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 الفرع الثاني

 حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية 

اإلطار المفاهيمي، في اول إمكانية تكريس حقوق اإلنسان  كإرث مشترك لإلنسانية سنتن 

، ثم نتناول )ىفقرة أول(وذلك من خالل التطرق لآلفاق الجديدة لإلرث المشترك لإلنسانية 

، )فقرة ثانية( منطلقات امتداد مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية الستيعاب مجال حقوق اإلنسان 

، ثم نقوم )فقرة ثالثة (يح العالقة التبادلية بين حقوق اإلنسان واإلرث المشترك كما نقوم بتوض

، وأخيرا نرصد مدى تكريس مجال )فقرة رابعة ( بإبراز خصائص اإلرث المشترك لإلنسانية 

حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، وذلك من خالل مقارنة خصائص حقوق اإلنسان 

 ).فقرة خامسة ( لمشترك لإلنسانية ومطابقتها مع خصائص اإلرث ا

 الفقرة األولى

 اآلفاق الجديدة لإلرث المشترك لإلنسانية 

اإلرث المشترك لإلنسانية يعكس التضامن الفكري والمعنوي لإلنسانية جمعاء،  إن مفهوم 

بدعوة من المركز الدولي " اليونسكو" وهو ما دفع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

، لتنظيم ) Castellon, espagneكاستيلون، إسبانيا ( للسلم والتنمية " Bancajaبانكاجا " 

 14إلى  12من " آفاق جديدة لإلرث المشترك لإلنسانية " صفة مشتركة حول مؤتمر دولي ب

249Fبغرض تمديد مجاالت اإلرث المشترك لإلنسانية وتوحيده 1999جوان 

1. 

إعالن كاستيلون حول اآلفاق الجديدة : " وفي نهاية أعمال المؤتمر اعتمد المشاركون

 .250F2"لإلرث المشترك لإلنسانية 

اإلشارة إلى العديد "  Déclaration de castellonستيلون إعالن كا" وتم من خالل 

251Fمن المجاالت التي تم اقتراحها على أساس االنتماء لإلرث المشترك لإلنسانية

3. 

مع التذكير أن بعض هذه المجاالت تم تكريسها فعليا كإرث مشترك لإلنسانية وهذا من 

لحماية الممتلكات الثقافية في حالة " كواليونس" خالل االتفاقات الدولية، حيث نشير إلى إتفاقية 

                                                 
1 Voir : Conférence générale de l’UNESCO, 30ème session, les œuvres de l’esprit d’intérêt universel exceptionnel 
tombées dans le domaine public, considérées comme faisant partie du patrimoine commun de l’humanité, année 
1999, Paris, disponible sur : http://www.Unesdoc.unesco.org/images/0011/001175/117569f.pdf.    
2 Voir : Déclaration de castellon, sur les nouvelles perspectives du patrimoine commun de l’humanité, disponible 
dans l’annexe. 
Voir aussi : conférence générale de l’UNESCO, 30ème session, document précédent . 
3 Voir : Déclaration de castellon, document précédent, disponible dans l’annexe.  
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252Fو التي تؤكد على اإلرث الثقافي لإلنسانية جمعاء 1954ماي  14نزاع مسلح، والمؤرخة في 

1.  

" و تّم التأكيد على أن اإلرث الثقافي إرث مشترك لإلنسانية، وهذا من خالل إعالن          

جميع :" ، والذي يؤكد على أن1966 حول مبادئ التعاون الثقافي الدولي لسنة" اليونسكو 

 .253F2"الثقافات إرث مشترك لإلنسانية 

تكريس الفضاء بما في ذلك القمر واألجرام والسماوية  ضمنيةكما تم أيضا، وبصفة 

األخرى كإرث مشترك لإلنسانية من خالل معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان 

254Fفي ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما

3. 

وتم أيضا تكريس القمر وموارده كإرث مشترك لإلنسانية بصورة واضحة من خالل 

 .255F4م1979اتفاقية القمر لعام 

ونذكر على وجه التحديد تكريس قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه خارج حدود 

اقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام الوالية الوطنية كإرث مشترك لإلنسانية من خالل اتف

1982  "Convention de Montego Bay "256F5. 

إرث مشترك لإلنسانية، وذلك من خالل " الجينوم البشري :" أن  علىكما تم التأكيد 

، والذي يؤكد 1997نوفمبـر  11المؤرخ في " الجينوم البشري :" حول " اليونسكو" إعالن 

 .257F6"الجينوم البشري إرث لإلنسانية " على أن

يشير إلى المجاالت التي "  Déclaration de castellonإعالن كاستيلون " لذلك فإن 

على أساس االنتماء إلى  –من خالل اتفاقيات سابقة  –تراوحت وضعيتها بين االقتراح والقبول 

 :اإلرث المشترك لإلنسانية وهذا فيما يلي

                                                 
1 Voir : la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec règlement d’exécution, 
adoptée à la Haye le 14 Mai 1954, disponible sur : 
http://www.potral.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_Topic&URL_section=201.html. 
2 Voir : paragraphe 3 de l’article premier de la déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, 
du 04 Novembre 1966, disponible sur : 
http://www.potral.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_Topic&URL_section=201.html. 

ار معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، القر: انظر 3
"A/RES/2222(XXI) " المعاهدة موجودة على الموقع االلكتروني1967جانفي  27في  ، وجرى توقيع المعاهدة1966ديسمبر  19المؤرخ في ،: 

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar-asp.  
4 Voir l’article 11 de l’accord  régissant les activités des états sur la lune et les autres corps célestes, 
‘’A/RES/34/68’’ du 05 décembre 1979, disponible sur : 
http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr-asp. 

 :، على الموقع االلكتروني1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  136المادة : انظر 5
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf. 
6 Voir : article premier de la déclaration sur le génome humain et les droits de l’homme du 11 Novembre 1997, 
adoptée par la 29ème conférence générale de l’UNESCO, disponible sur : 
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990fo.pdf. 
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 .قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه خارج الوالية الوطنية -1

258Fالموارد البيولوجية ألعالي البحار -2

1. 

 ".Antarctiqueأنتاركتيكا " لقطبية الجنوبية القارة ا -3

 .الفضاء الخارجي والقمر واألجرام السماوية األخرى -4

 .والمدارات المفضلة" الهرتزية " طيف الترددات الراديوية  -5

 ".الهواء، الماء، التربة، الحيوانات والنباتات " عناصر البيئة والتي تهم كل شعوب العالم  -6

 .لوجيالتنوع البيو -7

 .المناخ -8

 .الموارد الغذائية األساسية للبقاء -9

 .حقوق اإلنسان والحريات األساسية -10

 .الجينوم البشري -11

 .اإلرث الثقافي والطبيعي -12

259Fللجميع اأعمال الفكر ذات الفائدة العالمية، والتي شاعت وصارت ملك -13

2. 

قيما هامة من أجل ترقية اإلنسانية  ونظرا ألن كل هذه الممتلكات المادية والمعنوية تشكل

واستمراريتها، فإنها على هذا النحو تستطيع أن تكون عناصر مكونة لإلرث المشترك 

260Fلإلنسانية

3. 

 الفقرة الثانية

 منطلقات امتداد مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية الستيعاب مجال حقوق اإلنسان 

في اتجاه  مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية سنتناول في هذه الفقرة منطلقات امتداد 

 :استيعاب مجال حقوق اإلنسان، وهذا من خالل المنطلقات التالية

 : منطلق اإلنسانية -أوال
إّن مفهوما من مفاهيم القانون الداخلي، على غرار الممتلكات الموروثة، يوجد في العديد  

ر القانون الدولي، حيث أّن مفهوم لكّنه يمّثل مظهرا آخر في تصو. من األنظمة القانونية

اإلنسانية يتأكد بشكل متقّدم، من خالل تقديمه في إطار علمي بيولوجي بحت يتمثل في المفهوم 

                                                 
1 Voir : Déclaration de castellon, document précédent, disponible dans l’annexe  .  
2 Voir : Déclaration de castellon, document précédent, disponible dans l’annexe.  
3 Voir : Déclaration de castellon, document précédent, disponible dans l’annexe. 
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البيولوجي للجنس البشري، وهو مفهوم بسيط بدون تصنيف سياسي، أو اقتصادي أو اجتماعي 

بولها كما هي، وهذا يشكل في أو ديني أو عرقي، فهو مفهوم يمثل اإلنسانية جمعاء، التي يتم ق

261Fحد ذاته مفهوما جديدا

1. 

إن مفهوم اإلنسانية ككل آخذ في التغّير لصالح اإلنسان، بحيث أّن هذه الفكرة ال تستبعد 

أّي إنسان، هذا اإلنسان الذي يجب احترامه وحمايته في القانون الدولي، ومن خالل ممارسات 

إن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية ال يمكنه إال أن الدول التي تشكل الجماعة الدولية، لذلك ف

262Fيمتد ويتوّسع ليستوعب ما يتعلق باحترام وحماية اإلنسان في إطار القانون الدولي

2. 

واإلنسانية يجب أن تجد معناها من خالل االعتراف بالممتلكات المعلنة مشتركة 

في، يميل إلى وضع البشرية تحت كما نجد أن اإلنسانية قامت ببناء نظام ثقا. لإلنسانية جمعاء

وهنا تبدو انعكاسات . التأثير التقدمي لقيم المساواة، ومستقبل اإلنسانية في ضوء استمراريتها

اإلنسانية على إنسان المستقبل من خالل اإلرث المشترك لإلنسانية، وتتعلق هذه االنعكاسات 

ت التي تواجهه، كما تبدو ديمومة بالظروف التي تزدهر فيها حياة إنسان المستقبل رغم التحديا

اإلنسانية واستمراريتها، والتي تتعلق بحياة اإلنسان الحالي في المستقبل، وحياة األجيال 

263Fالمستقبلية

3. 

إّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يتماشى مع التغيرات التي طرأت على القانون 

تهدف لحماية الضعفاء من تعّسف الدولي العام، في اتجاهاته الحالية والمستقبلية، والتي 

الفقراء، وحماية الفقراء اتجاه األغنياء، وإنهاء االستعمار، والحفاظ على السيادة الدائمة على 

الموارد الطبيعية، فضال عن اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق اإلنسان وكرامته، كل ذلك هو 

264Fجزء من مجموعة تطور تتجلى في كافة المجاالت

4 . 

هذه المجموعة هي اإلرث المشترك لإلنسانية الذي يشكل مجموعة تطّور، تمتد 

وفي هذه الحالة يستوعب اإلرث المشترك . لتستوعب العديد من المجاالت المادية والمعنوية

لإلنسانية مجال حقوق اإلنسان، ألن مفهومه يتماشى مع تغيرات القانون الدولي العام في 

265Fحماية اإلنسان وضمان كرامتهاتجاهاته الجديدة من أجل 

5. 

                                                 
1 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
2 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :71. 
4 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
5 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
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إن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية تطور، ويستمر في التطور في اتجاه يعطي 

266Fاألفضلية لإلنسانية، بحيث تقوم اإلنسانية بمهمة لتأكيد ضمان بقائها

1. 

 و                   مع مزيد من األسباب لتعزيز حمايةو  م القانون الدولي نحو المستقبل،حيث أن تقدّ 

فإّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يمتد لتوسيع محتواه، ومضاعفة لذلك  ترقية اإلنسانية،

المدى القانوني والمادي للممتلكات المادية، الحقوق، والمصالح التي تستطيع أن تكون إرثا 

267Fمشتركا لإلنسانية

2. 

وبما أن أحد مبررات توسيع جمعاء، ية حيث أن حقوق اإلنسان هي حقوق لإلنسانو 

مجال اإلرث المشترك لإلنسانية هو تعزيز وترقية اإلنسانية، فإن ذلك يعطينا مبررا لكي 

 .يستوعب اإلرث المشترك لإلنسانية مجال حقوق اإلنسان

قاع البحار والمحيطات ونذّكر بأّن مصلحة اإلنسانية في بعدها االقتصادي كرست 

األجرام السماوية األخرى، كإرث خارجي بما في ذلك القمر و، وكذلك الفضاء الوباطن أرضه

لذلك فإن مصلحة اإلنسانية في بعدها اإلنساني تعطينا المبررات الكافية من مشترك لإلنسانية، 

خاصة وأن البعد اإلنساني بالنسبة أجل تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، 

عد االقتصادي، حيث أن التنمية هي حق من حقوق اإلنسان، لمصلحة اإلنسانية له ارتباطات بالب

 .وهو ما يعزز أكثر تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية

 : االعتراف بالوضع القانوني لإلنسان -ثانيا
الحقوق  ممتلكات سواءً المن الطبيعي أّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يشمل كل ه إن 

268Fضمن ما توارثه الجنس البشري تعدّ أو المصالح، والتي 

3. 

والبد أن نالحظ أن هذا المفهوم قد تطور وامتد عن أصله، وتوسع محتواه من أجل 

269Fرفاهية اإلنسان، وشمل باإلضافة إلى الجانب المادي، جوانب معنوية هامة

4. 

إننا نالحظ أّن معظم المفاهيم حول اإلرث المشترك لإلنسانية ترّكزت حول المفهوم 

دي، وهذا نظرا لغزو الفضاء، وتطّور العلوم في مختلف المجاالت التي تستقطب الدول، الما

270Fوهذا بهدف استغالل الفضاءات الجديدة لصالح اإلنسانية جمعاء

5. 

                                                 
1 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
2 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
3 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
4 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
5 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
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بالموازاة مع ذلك بذل اإلنسان جهودا كبيرة لكي يحصل على اعتراف الدول بنظامه 

رث المشترك لإلنسانية من أجل استيعاب مجال المتداد اإلالجذور األولى  القانوني، وهذا يعدّ 

حقوق اإلنسان، حيث ناضل اإلنسان من أجل أن تعترف الدول بنظامه القانوني كإنسان، 

وكذلك من أجل أن تحترم حقوقه، وإعداد وسائل لترقية حقوق اإلنسان في جميع المجاالت، 

في اتجاه ذلك تكريس مجال  لذلك تظهر للوجود الحقوق الخاصة باإلنسان واإلنسانية، ويتجلى

271Fحقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية

1 . 

األحكام  لقد أصبح الفرد يشغل قدرا غير قليل من أحكام القانون الدولي، وترمي هذه

272Fلفرد حقوقا تلتزم الدول باحترامها في مواجهتهلحماية اإلنسان، فأصبح ل

2. 

اإلنساني، يجعلها تشكل مجاالت ثرية إّن ارتباط حقوق اإلنسان بالهوية الكونية للشخص 

لإلرث المشترك لإلنسانية، فهي ال تتعلق البّتة بالحدود السياسية، وال تتعلق بالدول، وهي 

ليست حكرا على جنسيات دون األخرى، إنها تعبير عن الكائن اإلنساني بتجليه الكوني خارج 

 .273F3 البشرجميع  دأ المساواة بينحدود أطياف الدول ومتعلقاتها، وهي تستند في األساس على مب

هي التي وسمت هذه الحقوق " ة أطياف الدول" إلنسان وتخلصها من إن كونية حقوق ا

بالموضوعية، فالصفة الموضوعية لحقوق اإلنسان تنصرف إلى حقيقة إسنادها للفرد على 

أو ن قابل لإلبطال أساس اتصافه بالصفة اإلنسانية، وليس على أساس مركز قانوني معيّ 

274Fللفسخ

وهذا يعطينا مبررات كافية ألجل تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك  .4

 .لإلنسانية

وعلى مستوى اإلنسانية فإن اإلنسان يحمي حقوقه بصفته عضوا في هذه اإلنسانية، وأي 

م الجميع، وكأنه يؤسس لمصلحة خاضعة خرق لهذه الحقوق فإن ذلك يشكل مبررا لتظلّ 

حقوق  على أنّ  يصرّ "  )R.J) Dupuy -روني جان ديبوي" بار فإن لهذا االعت .للتصرف

275Fاإلنسان إرث مشترك لإلنسانية

5. 

                                                 
1 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 

 .238: ، اإلسكندرية، مصر، ص1995، سنة 12، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، ط)علي(صادق أبو هيف   2
 .34: ، عمان، األردن، ص2006، سنة 1نون الدولي لحقوق اإلنسان ، الجزء الثاني، ط، القا)محمد(، خليل موسى )محمد(يوسف علوان   3
 .34: ، المرجع السابق، ص)محمد(، خليل موسى )محمد(يوسف علوان   4

5 Voir :  AUMOND (Florian), OP-CiT, P :49. 
Et cela tient à une considération sur la quelle le professeur Dupuy insiste que : « les droits de l’homme sont 
patrimoine commun de l’humanité». 
Dès lors serait consacré l’idée d’une actio popularis, cest à dire la possibilité pour tout sujet de droit de faire établir 
la réspensabilité de tout autre sujet qui a enfreint la légalité. Et subséquement celle de l’existence d’un ordre public 
international dont la personne est le centre. Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :49. 
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اإلنسانية بصفة مستقلة رس امتداد الحماية لكل فرد من بني إن منطق حقوق اإلنسان يك

276Fعن جنسيته

1. 

حيث أن حماية الفرد واجبة ألنه ينتمي إلى اإلنسانية، وهذا مما يعزز مكانة حقوق 

 .نسان ضمن إطار اإلرث المشترك لإلنسانيةاإل

 : وحدة مفهوم حقوق اإلنسان -ثالثا
استخدم مجال حقوق اإلنسان في الصراع اإليديولوجي بين الدول الرأسمالية والدول  

االشتراكية، واستمّر األمر على هذا المنوال إلى أن كان انهيار المعسكر االشتراكي بقيادة 

ومنذ ذلك الحين تقلص الصراع اإليديولوجي بين الشرق والغرب، وهذا ما تي، ااالتحاد السوفي

انعكس إيجابا على خطاب حقوق اإلنسان وعالميته، بحيث بات يسود االعتقاد لدى غالبية 

277Fة فيهاقة بحقوق اإلنسان، ألنها صفة أصيلالدول أن العالمية ينبغي أن تبقى لصي

2. 

نسان، مع احترام الخصوصية الثقافية كما ظهر توجه نحو توحيد مفهوم حقوق اإل

 .س حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانيةللشعوب، وهو ما يكرّ 

ولكن الغرب سار في اتجاه عولمة فهمه الخاص للديمقراطية وحقوق اإلنسان تحت 

شعار يعتبرها إرثا مشتركا لإلنسانية جمعاء ال تراث حضارة بعينها، مخفيا وراء ذلك حقيقة 

278Fر موازين القوى وإرادة الهيمنةتائج تغيّ أنه يعكس ن

3. 

لذلك فإن التكريس الحقيقي لمجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، يتم من 

خالل إخراجها من الهيمنة الحصرية للدول، وليس عن طريق استخدام مفهوم اإلرث المشترك 

 .ر خلفه من أجل ممارسة الهيمنة على اآلخرينلإلنسانية كشعار للتستّ 

 : األساس القانوني الستيعاب اإلرث المشترك لإلنسانية لمجال حقوق اإلنسان -رابعا
إّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يجد األساس القانوني في االتفاقيات الدولية التي  

 .ن في نفس الوقت نسبتها لإلنسانية تتعلق بحقوق معينة يتعي
                                                                                                                                                             
Voir : aussi le discours de Monsieur Jean-Paul Costa qui souligne l’appartenance des droits de l’homme dans le 
patrimoine commun de l’humanité, on disant : «Vous montrez votre attachement aux droits de l’homme, qui sont 
notre patrimoine commun»  ,  le discours de Monsieur Jean-Paul Costa président de la cour europèenne des droits de 
l’homme, audience solennelle de la cour europèenne des droits de l’homme, à l’occasion de l’ouverture de l’année 
judiciaire, vendredi 28 Janvier 2011, disponible sur : 
http://www.echr.coe.int/Document/annual_report_2011_FRA.pdf.     
1 LE BRIS (Catherine), vers la protection diplomatique des non-nationaux victimes de violation des droits de 
l’homme, revue trimestrielle des droits de l’homme (Rev.trim.dr.h) N°90, édition NEMESIS et BRUYLANT, année 
2012, BRUXELLES, BELGIQUE, P :329. 

آخرون، حقوق اإلنسان  و) برهان(، حقوق اإلنسان في ضوء التجليات السياسية للعولمة، فصل موجود في مؤلف جماعي، غليون )محمد(فهيم يوسف   2
 .61-60-59: ، بيرون، لبنان، ص2005، سنة 1دراسات الوحدة العربية، ط، مركز -الرؤى العالمية واإلسالمية والعربية-

 .62-61: لمرجع السابق، ص، ا)محمد(فهيم يوسف   3
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ات والعهود الدولية واالتفاقيات، ونجد أن ويتم التعبير عن حقوق اإلنسان في اإلعالن

279Fاألساس القانوني لمفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يتشكل ضمنيا من خالل ذلك

1. 

كما أن هذا المفهوم يستند على مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وهو أن القانون الدولي 

رية الدولي مر بتغيرات جذهو السائد كنظام قانوني بحكم العالقات الدولية، وحيث أن القانون 

، مما ترتب عنه تقدم في مجال اإلرث المشترك و احترامها اإلنسانيةفيما يتعلق باالعتراف ب

280Fلإلنسانية

2. 

فمن الواضح أن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية متعلق بالقانون الدولي، فهو ال 

281Fيقتصر على مفاهيم في القانون الداخلي، وإنما يتعلق بقانون دولي يحكم العالقات بين الدول

3. 

إن اإلرث المشترك لإلنسانية يشتمل مسبقا على مفاهيم قانونية تتعلق بالجرائم ضد 

، هذه المفاهيم تترجم فكرة 1945تعزيزها من طرف محكمة نورمبرغ عام  اإلنسانية، والتي تم

282Fالمصير المشترك لإلنسانية، ليكون قانون عالمي يسمو على الدول واألفراد

4. 

ا من اإلرث المشترك لإلنسانية، فإنه لم يكن إذا كانت هذه المفاهيم ال تشكل جزءً 

، 1994ندا سنة ارو، و 1993فيا السابقة سنة المحاكم الجنائية الدولية ليوغسالباإلمكان إنشاء 

وأخيرا إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وهذا باتفاق معظم الدول في مؤتمر روما في سنة 

1998283F

5. 

، 1998جويلية  17وتم اعتماد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما في 

284Fدولة عن التصويت 21 دول، وامتناع 07دولة، واعتراض  120وذلك بعد تصويت 

6. 

 Jus" كما نالحظ أن الحقوق األساسية لإلنسان ال تنتمي إلى القانون الوصفي 

gentium  " بقدر انتمائها إلى القانون الطبيعي "Jus Natural  " كما كان سائدا في القانون

واعد الروماني، وكال الصنفين موجودان في النظام الدولي، حيث يتنافسان في تشكيل تلك الق

 .285F7"جينكس " حسب " قوانين مشتركة للبشرية " المشتركة التي وصفت بأنها 

                                                 
1 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
2 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
3 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
4 TIBERGHIEN (Frédéric), la place de l’homme dans la société internationale, paragraphe 79, article disponible 
sur :  
http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2001-1-page63.htm. 
5 TIBERGHIEN (Frédéric), article précédent, paragraphe 83, référence électronique précédente. 

 .                              310: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر   6
 .45: لبنان، ص، بيروت، 2006، سنة 1، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ، مكتبة لبنان ناشرون، ط)كلوديو(زانغي   7
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ا أساسيا من مبادئ القانون وأنها تمثل جزءً " جيسوب " أو تعتبر قانون دولي حسب 

 .من ميثاق محكمة العدل الدولية 38العامة، التي أشارت إليها المادة 

ن الصعب التمييز بين قانون عرفي ومبادئ بالنسبة لحقوق اإلنسان فإنه م ،ومن ناحية أخرى

ل، أي القانون العرفي يظهر من ل اآلخر، حتى وإن كان األوّ ا يكمّ ممنه عامة للقانون، فكلّ 

العامة ادئ ، في حين أن الثاني، وهو المبةخالل الممارسة المستديمة للدول والمنظمات الدولي

286Fن الوضعي أو للمجتمع اإلنساني ككلد بشكل أكبر القواعد األساسية للقانوللقانون، يحدّ 

1. 

287Fوفي كل األحوال فإن مبادئ حقوق اإلنسان تندرج ضمن المبادئ العامة للبشرية كلها

2 ،

ومجاال من مجاالته في إطار االتجاهات الجديدة للقانون  ،فهي تعتبر إرثا مشتركا لإلنسانية

 .الدولي

 : امتدادات لها عالقة بحقوق اإلنسان -خامسا
اإلرث المشترك لإلنسانية هو جديد نسبيا في القانون الدولي، وتوجد قائمة هامة مفهوم  

من الممتلكات والموجودات، والحقوق والمصالح، والتي هي جزء من اإلرث المشترك 

ع البحار لإلنسانية، فالفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، وقا

إلخ، هي مجاالت مادية لإلرث ... حدود الوالية الوطنية  خارجوالمحيطات وما في باطنه 

288Fالمشترك لإلنسانية

3. 

إضافة لهذا اإلرث المادي المشترك لإلنسانية، هناك إرث معنوي روحي مشترك 

لإلنسانية يتكون من حقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني، واإلرث الثقافي بما في ذلك الملكية 

289Fتلكات الثقافية التي تعكس تاريخ الحضارة اإلنسانيةالفكرية والصناعية، وبعض المم

4. 

حيث أّن القانون الدولي اإلنساني، والذي يسير جنبا إلى جنب بالتوازي مع حقوق 

290Fا من اإلرث المشترك لإلنسانيةاإلنسان، أصبح هو كذلك يشّكل جزءً 

5. 

 

                                                 
 .45: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي   1
 :     ، حقوق اإلنسان تراث مشترك لإلنسانية، مقالة موجودة على الموقع االلكتروني)عبد هللا(تركماني   2

http://www.THELEVANTINSTITUTE.ORG 
3 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
4 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
5 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
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291F، حيث يشّكل إرثا مشتركا لإلنسانيةكما نشير إلى اإلرث الثقافي لإلنسان

، ويشمل 1

ا من هذا أشياء مادية ومعنوية، وحقوق اإلنسان لها عالقة باإلرث الثقافي، فهي تعتبر جزءً 

292Fاإلرث اإلنساني

2. 

وبما أّن اإلرث الثقافي اإلنساني إرث مشترك لإلنسانية، فإن ذلك يبّرر لنا استيعاب 

 .اإلرث المشترك لإلنسانية لمجال حقوق اإلنسان

افي معترف به في سلسلة من االتفاقيات الدولية، نذكر منها على نشير إلى أّن اإلرث الثق

 ، اتفاقية حقوق المؤلف، الحق األدبي، حق النشر والتوزيع، براءات االختراع: الخصوص

293Fالملكية الفكرية والصناعية

3. 

ويمكن أن نشير بأّن جميع الحضارات تشترك في اإليمان بقيم اإلخاء والعدل والتسامح، 

ونية ينبغي االرتقاء بمضامينها وترسيخها في الضمائر والسلوك باعتبارها وهي مبادئ ك

موروثا إنسانيا جماعيا، ينبغي التأسيس عليه لبناء حوار حقيقي بين الديانات والثقافات 

294Fالمختلفة

4. 

وهو خيار ينبغي بلورته انطالقا من تحديد دقيق لشروطه، وتحقيق أهدافه، وتعزيز 

وحصر األطراف الكفيلة بتنفيذه، وجعله قاعدة من القواعد الثابتة مبادئه وضبط منهجيته، 

295Fللسياسة الدولية، ووسيلة ناجعة وفعالة إلقرار األمن واستتباب السالم في العالم

5. 

وال شك أّن حقوق اإلنسان هي قاسم مشترك لجميع الحضارات، وهو ما يجعلها إرثا 

 .واإلنسانية مشتركا لإلنسانية، من أجل إقرار كرامة اإلنسان

وفي نهاية هذه الفقرة يتضح لنا أن حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية، حيث بدأ 

االهتمام بها من جانب األديان السماوية، وكافحت الشعوب من أجل إقرارها في النظم القانونية 
                                                 

1 Voir : l’article premier de la déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, du 04 novembre 
1966, qui souligne que : «toutes les cultures font partie du patrimoine commun de l’humanité», référence 
électronique précédente. 
Voir aussi : la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui confirme l’existence d’un 
patrimoine culturel pour l’humanité entière, voir le préambule de cette convention, référence électronique 
précédente. 
Voir aussi : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
2 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
3 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 

اإلسالمي الرابع اإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقافي أصدرته المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، اإلعالن معتمد من المؤتمر : انظر  4
 :، انظر الموقع االلكتروني2004ر لوزراء الثقافة المنعقد بالجزائر في شهر ديسمب

http://www.edu.sa/files2/tiny-mce/plugins/filemanager/files/4230042/thqafa3.pdf. 
لثقافة، اإلعالن معتمد من المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء اإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقافي، أصدرته المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم وا  5

 :، انظر الموقع اإللكتروني2004الثقافة المنعقد بالجزائر في شهر ديسمبر 
http://www.edu.sa/files2/tiny-mce/plugins/filemanager/files/4230042/thqafa3.pdf. 
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 الداخلية، حتى استقر بها المقام في النظام القانوني الدولي، وعلى ذلك فقد شاركت جميع

بعينها، كما لحفاظ عليها، ولذلك فهي ليست نتاج حضارة الحضارات والثقافات في وضعها وا

296Fأنها ليست ملكا ألحد أو حكرا على أحد، بل تعتبر إرثا مشتركا لإلنسانية جمعاء

1. 

 الفقرة الثالثة
 العالقة التبادلية بين حقوق اإلنسان واإلرث المشترك لإلنسانية 

أسلفنا فإن هناك منطلقات عديدة تعطينا المبررات الكافية لكي يستوعب اإلرث  كما 

 .المشترك لإلنسانية مجال حقوق اإلنسان، فتغدو حقوق اإلنسان إرثا مشتركا لإلنسانية جمعاء

ومن وجه آخر فإّن اإلرث المشترك لإلنسانية هو من حقوق اإلنسان، فالحق في اإلرث 

وجوده من الحق في الحياة، وكمثال على ذلك الحق في بيئة صحية  المشترك لإلنسانية يستمدّ 

297Fوالحق في التنمية

2. 

إّن رفض إعطاء الحّق في اإلرث المشترك لإلنسانية، يعني من جهة ترك الماليين من 

298Fالناس في الفقر وسوء التغذية والمرض، وهذا سيكون بمثابة حرمانهم من حق الحياة

3. 

تقاسم التكاليف وفوائد الموارد الطبيعية المشتركة، ألن حق في الحياة يجب أن يشمل وال

299Fالحق في الحياة ال معنى له إالّ عندما يتلقى العناية المطلوبة من نظام قانوني دولي منصف

4 ،

300Fأي نظام قانوني له القدرة التي تسمح له بتوزيع الثروة

5. 

ازن بين المتطلبات االقتصادية وحقوق اإلنسان كما أّن الحق في الحياة يشمل أيضا التو

301Fاألساسية

6. 

 
 
 
 

                                                 
 .60: ، اإلسكندرية، مصر، ص2009ط، سنة .قانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، د، الحقوق الجماعية في ضوء ال)رياض(صالح أبو العطا 1

2 Voir : MERCURE (Pierre-François), la reconnaissance du droit à la conditionnalité universelle au profit des pays 
en développement dans le domaine alimentaire, article disponible sur : 
http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a5-mercure.pdf. 
3 Voir : MERCURE (Pierre-François), article précédent, référence électronique précédente. 
4 Selon Kemal Baslar : «one of the common heritage of makind is the right to live under a just international law». 
C'est-à-dire le droit à la vie n’a de sens que s’il implique une existence recevent l’attention voulue d’un système 
juridique internationale juste. Voir : MERCURE (Pierre-François), article précédent, référence électronique 
précédente. 
5 Voir : MERCURE (Pierre-François), article précédent, référence électronique précédente. 
6 Voir : MERCURE (Pierre-François), article précédent, référence électronique précédente. 
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 الفقرة الرابعة
 خصائص اإلرث المشترك لإلنسانية 

سنحاول أن نتناول الخصائص التي يتميز بها اإلرث المشترك لإلنسانية، وهذا من أجل 

ابق التأكد من أن اإلرث المشترك لإلنسانية يستوعب مجال حقوق اإلنسان انطالقا من تط

 .ا، وهذا في اإلطار المفاهيميمخصائصه

 :ما يلييإّن اإلرث المشترك لإلنسانية يتميز بمجموعة من الخصائص، سنتناولها ف

 : العالمية -أوال
إّن اإلرث المشترك لإلنسانية يؤكد من خالل تطور القانون الدولي، وفي اتجاه تقوية  

سمة لإلرث المادي والمعنوي معا، وذلك  العالقات الدولية على تميزه بالعالمية، والتي هي

ألهمية اإلرث المشترك لإلنسانية بالنسبة للجنس البشري لألجيال الحاضرة والمستقبلية، 

302Fولإلنسانية جمعاء

1. 

 : عدم التملك -ثانيا
303Fلإلنسانية جمعاء إّن اإلرث المشترك لإلنسانية ملك 

حيث إن اإلنسانية عابرة للزمان،  .2

المشترك لإلنسانية ملك للجميع، ألجيال الحاضر والمستقبل، وذلك ألّن وعليه فإّن اإلرث 

الحماية الدولية ما هي إال اللحظة الراهنة لإلنسانية، فهي تقوم بتسيير هذا اإلرث بحيث ال 

304Fتحرم األجيال المستقبلية منه

3. 

كما أن خاصية عدم التملك من الخصائص الحاسمة لإلرث المشترك لإلنسانية، بحيث 

ون عنصرا خارج مجال التجارة، أي عنصرا من الموجودات التي تخرج عن اإلطار يك

وبالنتيجة يخرج من إطار التملك، ويخرج عن ، " Res extra commercium"التجاري 

305Fإطار الهيمنة واالستخدام الحصري، لذلك فهذه الخاصية معيار مميز

4. 

 : الطابع اإللزامي -ثالثا
اجباتها، وخاصة باالمتناع عن القيام بأي فعل أو المطالبة إن الدول ملزمة باحترام و 

بأشياء وموجودات مادية أو معنوية ضمن اإلرث المشترك لإلنسانية، ونظرا لطبيعة هذه 

                                                 
1 Voir : Déclaration de Castellón, document précédent, disponible dans l’annexe. 
2 Voir : Déclaration de Castellón, document précédent, disponible dans l’annexe. 
3 Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :77  
4 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
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ب على الدول أن تعترف وتحترم النظام القانوني لهذه األشياء األشياء والموجودات يتوجّ 

306Fنيةوالموجودات، التي تشكل اإلرث المشترك لإلنسا

1. 

بمعنى أنه  ، "Jus cogens"مبدأ  يكّرس لذلك فإن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية

307Fقاعدة آمرةيكّرس 

2. 

"  Jus cogens" س مبدأ القواعد اآلمرة إن القول بأن اإلرث المشترك لإلنسانية يكرّ 

هو تأكيد على إقامة نظام خاص، يحكمه قانون نوعي، بحيث ال يمكن للدول والمنظمات 

الدولية واألفراد انتهاك هذا المبدأ دون التعرض لإلدانة من طرف الجماعة الدولية بأكملها، 

308Fوأي خرق أو انتهاك لإلرث المشترك لإلنسانية يجب تصحيحه

3. 

لدولي، أو القانون الداخلي أن يغيّر محتوى مبدأ  وال يمكن ألي مبدأ من مبادئ القانون ا

 "Jus cogens  "309، فالقاعدة اآلمرة ال تغيّرها مستقبال إالّ قاعدة آمرة أخرىF

4. 

 : فرض قيود على ممارسات الدول واألفراد -رابعا

إن الموجودات التي تعّد إرثا مشتركا لإلنسانية في القانون الدولي، قد أنتجت واجبات  

تلزم الدول والمنظمات الدولية فقط، ولكن تلزم أيضا كل األفراد والخواص، وأي  والتي ال

شخص من أشخاص القانون الدولي، وتمنعهم من تملّك ما يعّد إرثا مشتركا لإلنسانية، كما 

تمنعهم من الهيمنة الحصرية أثناء استخدامه واستعماله، وتمنعهم أيضا من انتهاكه، وهذا وفق 

310Fالعامالقانون الدولي 

5. 

حيث أن وراء مصطلح اإلرث المشترك لإلنسانية، هناك بحث عن نظام لحماية اإلرث، 

311Fوالبحث عن الهوية، والحفاظ على المجموعة اإلنسانية في مجملها

6. 

وهذا يعني وجود قيود على نشاط الدول واألفراد، بحيث أن النشاطات والممارسات 

أن يسمح بها القانون الدولي، مع مطابقتها مع هذا المتعلقة باإلرث المشترك لإلنسانية ينبغي 

الذي يسعى لحماية اإلنسان وترقيته، وضمان " اإلرث المشترك لإلنسانية  "المفهوم الجديد 

312Fحماية أفضل لحياته ولحياة الجنس البشري، وترقية اإلنسانية

7. 

                                                 
1 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
2 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
3 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
4 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
5 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
6 Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P : .80  
7 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

188 
 

إّن تعامل الدول واألفراد اتجاه اإلرث المشترك لإلنسانية مقيّد باالستعمال العقالني، 

313Fومقيّد كذلك باالستعمال السلمي تماشيا مع ميثاق األمم المتحدة

1. 

وبما أّن اإلرث المشترك لإلنسانية يُنسب لإلنسانية، فإّن ذلك يشكل قيودا مفروضة على 

هيمنة على هذا اإلرث، وهذا ينطبق على الجوانب المادية ممارسات األفراد والدول لتجنب ال

 .والمعنوية لإلرث المشترك لإلنسانية

 : التقيد بمبدأ المساواة -خامسا

يتميّز اإلرث المشترك لإلنسانية بتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز في استعمال اإلرث  

القانون، ولكن األهّم من ذلك هي  والمساواة موجودة أمام. المشترك لإلنسانية واالستفادة منه

المساواة على المستوى التطبيقي، والتي تفتح المجال إلمكانية االستكشاف واالستغالل 

314Fواالستعمال، وهذا أكثر من المساواة على المستوى النظري

2. 

عدم التمييز يعني أّن أّي تمييز ال يمكن قبوله ألّي سبب كان، ومهما كان األساس 

برر عدم المساواة في المعاملة، كما أن المساواة وعدم التمييز يستلزمان عدم القانوني، أو م

تخصيص حقوق حصرية للدول والمنظمات واألفراد، و عدم منع اآلخرين من استخدام اإلرث 

المشترك لإلنسانية، حيث أن كل تمييز وعدم مساواة غير مقبولة وغير مسموحة فيما يتعلق 

315Fنسانيةباستخدام اإلرث المشترك لإل

3. 

إّن اإلرث المشترك لإلنسانية موّجه لجميع البشر، وكافة الشعوب واألمم بدون تمييز، 

لذلك فإّن االنتفاع من اإلرث المشترك لإلنسانية يكون على قدم المساواة لجميع الشعوب والدول 

316Fواألفراد

4. 

-ارل كيسألكسندر ش" في الواقع إن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية كما أشار إليه 

Alexander Charles Kiss :"»  لديه محتوى متساوي من وجهة نظر رسمية، وكذلك من

 .317F5»ناحية المضمون 

وهذه المساواة تامة وشاملة وحقيقية بشكل رسمي، فالتقيد بالمساواة وظيفة يتميز بها 

318Fاإلرث المشترك لإلنسانية في كافة جوانبه المادية والمعنوية

6. 

                                                 
1 Voir : Déclaration de Castellón, document précédent, disponible dans l’annexe. 
2 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
3 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
4 Voir : Déclaration de Castellón, document précédent, disponible dans l’annexe. 
5 Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :73 
6 Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :73-74. 
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 : ن واإلنسانيةكرامة اإلنسا -سادسا

إّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يشّكل اإلطار األمثل للقانون الدولي، فمن المؤكد أنه  

. يرتكز على القانون الدولي، الذي خضع لتغيرات جذرية متعلقة باالعتراف باإلنسانية وحمايتها

319Fوتبعتها تطورات نشأت كلها في مجال اإلرث المشترك لإلنسانية

جل تحقيق كرامة وهذا من أ. 1

 .اإلنسان واإلنسانية

واإلرث المشترك لإلنسانية يؤكد على توحيد اإلنسانية من خالل األخوة والتضامن، 

واالرتكاز على العدل واإلنصاف، ونفي كّل أشكال الهيمنة، وتحقيق وحدة الجنس البشري التي 

نحن شعوب األمم "رة عبر عنها ميثاق األمم المتحدة من خالل الديباجة، والتي تبدأ بعبا

 .320F2"المتحدة

كما يؤكد مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية على أن االعتراف بحقوق اإلنسان، يسمح 

321Fبتعميم اإلنسانية، واالعتراف بحقوقها

3. 

 : خدمة الصالح العام -سابعا

إّن مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية يرتكز على مبادئ االستخدام السلمي، والمحافظة  

322Fعلى اإلرث المشترك لإلنسانية الذي تتوارثه البشرية

4. 

ويستعمل اإلرث المشترك لإلنسانية ألغراض سلمية، وهذا تماشيا مع ميثاق األمم 

نسانية ولحسابها، حيث أن اإلرث اإلرث المشترك لإلنسانية باسم اإل المتحدة، ويتم استغالل

المشترك موجه بصفة خالصة لمصلحة اإلنسانية، أي لجميع البشر، وكافة الشعوب، لذلك فإن 

الفوائد المستخلصة من استعمال اإلرث المشترك لإلنسانية، يجب أن تكون موجهة لجميع 

323Fالشعوب، والدول واألفراد، أي لإلنسانية جمعاء

5 . 

إلرث المشترك لإلنسانية مفهوما للتنمية يتمثل في أنها ليست في هذا اإلطار يعطي ا

324Fمنحة، بل هي نتيجة لرصد اإلرث المشترك لإلنسانية لصالح البلدان الفقيرة

6. 

                                                                                                                                                             
En ce sens, Mohamed Bedjaoui considère que le patrimoine commun de l’humanité est :  «l’expression parfaite de 
la solidarité entre les hommes». Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :74. 
1 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
2 Voir : Déclaration de Castellón, document précédent, disponible dans l’annexe. 
3 Voir : Déclaration de Castellón, document précédent, disponible dans l’annexe. 
4 Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :73. 
5 Voir : Déclaration de Castellón, document précédent, disponible dans l’annexe. 
6 Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :74. 
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إن أنشطة الدول اتجاه الموجودات والحقوق والمصالح التي تشكل جزًءا من اإلرث 

العام، تهدف في الواقع لخدمة الصالح المشترك لإلنسانية، والتي يُسمح بها طبقا للقانون الدولي 

العام، إلى درجة أنه توجد أنشطة غير هادفة للربح مثل األنشطة في الفضاء الخارجي، ولكن 

325Fيشترط أن تكون سلمية، وتزيد المعرفة اإلنسانية والتقدم العلمي، وتستفيد منه اإلنسانية جمعاء

1 . 

وهي التقدم العلمي لصالح لذلك نضيف إحدى غايات اإلرث المشترك لإلنسانية، 

اإلنسانية، تقدم يستفيد من التنمية في إطار هذا اإلرث، حيث تشّكل التنمية إحدى أهداف 

326Fاإلنسانية

2. 

وعموما فإن اإلرث المشترك لإلنسانية في جوانبه المادية والمعنوية، موّجه لخدمة 

صالح العام عن طريق اإلرث الصالح العام لإلنسانية جمعاء، ومّما سبق تتضح لنا كيفية خدمة ال

المادي لإلنسانية، أما اإلرث المعنوي لإلنسانية فإنه موّجه لخدمة الصالح العام من خالل 

تكريس كافة حقوق اإلنسانية المتعلقة بهذا اإلرث المعنوي، وحماية حقوق اإلنسان والحفاظ 

 .عليها، وهذا بهدف حماية وترقية اإلنسان واإلنسانية

 الفقرة الخامسة

 تكريس حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية 

إّن اآلفاق الجديدة لإلرث المشترك لإلنسانية في ظل االتجاهات الجديدة للقانون الدولي،  

ومنطلقات امتداد مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية، والتي تتمثل في منطلق اإلنسانية، وكذلك 

حقوق اإلنسان، وأيضا األساس القانوني  االعتراف بالوضع القانوني لإلنسان، ووحدة مفهوم

لإلرث المشترك لإلنسانية في إطار حقوق اإلنسان، إضافة المتدادات لها عالقة بحقوق اإلنسان 

من حيث أنها تجعل حقوق اإلنسان جزًءا من اإلرث الحضاري لإلنسانية، كل هذه العناصر 

 .لمجال حقوق اإلنسان تعطينا المبررات من أجل استيعاب اإلرث المشترك لإلنسانية

كما أّن مصلحة اإلنسانية في بعدها اإلنساني، تعطينا المبررات لكي يستوعب اإلرث 

 .المشترك لإلنسانية مجال حقوق اإلنسان

ومن خالل تتبع جذور مفهوم اإلرث المشترك لإلنسانية، ابتداًء من مفهوم ضيق في 

القوانين الكالسيكية للقانون الداخلي، و خصوصا القانون الروماني، و كذلك من خالل تطور 

                                                 
1 Voir : SUCHARITKUL(S), article précédent, référence électronique précédente. 
2 Voir : AUMOND (Florian), OP-CiT, P :74. 
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هذا المفهوم في القانون الدولي، و كذلك من خالل استخالص خصائص اإلرث المشترك 

 :خصائص حقوق اإلنسان التي تناولناها في الفصل األول، نجد ما يليلإلنسانية، وبمقارنتها مع 

إّن حقوق اإلنسان لها صبغة دولية عالمية، وكذلك عند رصد اإلرث المشترك لإلنسانية  -1

 .وجدناه يتميز بالعالمية والشمولية

توصف حقوق اإلنسان بأصالتها، فهي حقوق طبيعية لصيقة باإلنسان، خارجة عن إطار  -2

تملك، وفي نفس االتجاه نجد أن اإلرث المشترك لإلنسانية ملك لإلنسانية جمعاء، فهو يخرج ال

 .عن إطار التملك، ويخرج عن إطار الهيمنة واالستخدام الحصري

حقوق اإلنسان ترتكز على القواعد اآلمرة التي ال يمكن خرقها وانتهاكها، وفي االتجاه  إنّ  -3

 ". Jus cogens" ذاته فإن اإلرث المشترك لإلنسانية يكّرس مبدأ القواعد اآلمرة 

إّن القانون الدولي يلزم الدول باحترام حقوق اإلنسان، وتوفير الضمانات الكافية لذلك، وإلزام  -4

بواجبات اتجاه الغير مقابل تمتعهم بحقوقهم، و كّل ذلك يشكل قيودا على ممارسات األفراد 

الدول واألفراد، وهذا من أجل ضمان احترام وحماية حقوق اإلنسان، وفي نفس االتجاه فإن 

اإلرث المشترك لإلنسانية يتميز بقيود مفروضة على ممارسات الدول واألفراد من أجل حماية 

 .لمادية والمعنوية والحفاظ عليه، وتكريسه من أجل مصلحة اإلنسانية جمعاءاإلرث في جوانبه ا

إّن حقوق اإلنسان لجميع البشر، وقد ولدنا أفرادا متساوين في الكرامة والحقوق، وفي االتجاه  -5

ذاته فإن اإلرث المشترك لإلنسانية موّجه لجميع البشر، وكافة الشعوب واألمم على قدم 

 .مييزالمساواة، وبدون ت

إّن مجال حقوق اإلنسان يهدف لتحقيق كرامة اإلنسان واإلنسانية، حيث أن قواعد حقوق  -6

اإلنسان التي تم تكريسها على المستوى الدولي، هي إطار مناسب لحماية اإلنسان واإلنسانية، 

 وفي نفس السياق فإن اإلرث المشترك لإلنسانية يشكل اإلطار األمثل للقانون الدولي، من أجل

إخراج المجاالت التي يستوعبها من كل هيمنة، وهذا من أجل توحيد الجنس البشري وتحقيق 

 .كرامة اإلنسان و اإلنسانية

إّن مجال حقوق اإلنسان و من خالل قواعد حقوق اإلنسان التي تم تكريسها على المستوى  -7

انية جمعاء، وفي الدولي، يهدف لخدمة الصالح العام لألفراد والمجتمعات والشعوب، واإلنس

السياق ذاته فإن اإلرث المشترك لإلنسانية في جوانبه المادية والمعنوية، موّجه لخدمة الصالح 

 .العام لإلنسانية جمعاء
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من خالل مقارنة خصائص اإلرث المشترك لإلنسانية مع خصائص حقوق اإلنسان، نجد  

المشترك لإلنسانية يتميز أنهما يشتركان في الخصائص ويتطابقان في ذلك، بل إّن اإلرث 

بشمولية أكبر، وهذا من خالل ارتباطه بشمولية اإلنسانية وسمّوها، وهذا ما يكّرس استيعاب 

 .اإلرث المشترك لإلنسانية للمدلول العام لحقوق اإلنسان 

ولتأكيد ذلك، فإّن هذا يقودنا لدراسة اإلطار القانوني والعملي لتكريس مجال حقوق 

 .ك لإلنسانية، وهذا ما سنتناوله في المبحث الثانياإلنسان كإرث مشتر

 المبحث الثاني
 اإلطار القانوني والعملي لتكريس مجال حقوق اإلنسـان إرث مشترك لإلنسانية 

سنتناول في هذا المبحث مدى تكريس الوسائل القانونية واألجهزة الدولية لمجال حقوق  

راسة الوثائق والصكوك الدولية المتعلقة اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، وهذا من خالل د

، وكذلك من خالل )مطلب أول(بحقوق اإلنسان، من زاوية تكريسها لهذا االتجاه الدولي الجديد 

مطلب (األجهزة المعنية بحقوق اإلنسان ومدى تكريسها لهذا المفهوم على المستوى العملي 

 ).ثاني

 المطلب األول
 إلنسانق والصكوك الدولية لحقوق االوثائ 

الدولية لحقوق اإلنسان، وكذلك ميثاق الشرعة سنتطرق في هذا المطلب لفحص وثائق         

فرع (األمم المتحدة، لمعرفة مدى مالءمتها لتكريس حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية 

، وكذلك نتناول إعالنات وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومختلف االتفاقيات )أول

 ).فرع ثاني(تعلقة بحقوق اإلنسان، لدراستها من هذه الزاوية الم

 الفرع األول
 ميثاق األمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان 

يشكل االعتراف بحقوق اإلنسان، واستحداث وسائل للدفاع عنها في القانون الدولي أهم          

327Fتقدم إنساني وأخالقي في القرن العشرين

1. 

                                                 
 .117: ، عمان، األردن، ص1999ط، سنة .، حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، دار ومكتبة  الحامد للنشر والتوزيع، د)فيصل(شطناوي  1
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تبني ميثاق األمم المتحدة، طالب المجتمع الدولي بضرورة أن تكون حقوق  وقبل 

وفي إطار األمم المتحدة، أخذ مفهوم حقوق اإلنسان مظهره . اإلنسان مضمونة بصورة واضحة

328Fالحالي

1. 

حيث اهتّم ميثاق األمم المتحدة بحقوق اإلنسان، وتستند األمم المتحدة لحماية حقوق  

329Fثة وثائق أساسية تشكل ما يسمى بالميثاق الدولي لحقوق اإلنساناإلنسان أيضا إلى ثال

2. 

إّن الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان يتشكل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد  

330Fالدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

3 .

331Fلشرعة الدولية لحقوق اإلنسانوتسمى هذه الوثائق أيضا با

4. 

 الفقرة األولى
 ميثاق األمم المتحدة وحقوق اإلنسان

نظرا لما قاسته حقوق اإلنسان من الضياع وإهدار القيم اإلنسانية أثناء الحرب العالمية  

الثانية، وإنكار هذه الحقوق بالنسبة لألفراد والجماعات، اشتدت الحاجة إلى وجوب تضامن 

الدولية المتحضرة، للقيام بمجهود دولي مشترك من أجل تأكيد حقوق اإلنسان وضمانها األسرة 

332Fفي شقيها السياسي واالجتماعي

5. 

، والحرب العالمية على أشدها، اجتمع مندوبو الدول األربعة 1942لذلك خالل عام  

كية العظمى التي اضطلعت بالعبء األكبر من هذه الحرب، وهي الواليات المتحدة األمري

وبريطانيا وروسيا والصين، في مؤتمر موسكو، وكان ضمن التصريح الذي أصدروه عن 

بضرورة التعجيل بإنشاء هيئة دولية عالمية، تقوم على أساس المساواة في : " اجتماعهم قرار

السيادة بين جميع الدول المحبة للسلم، وتضم إلى عضويتها هذه الدول، ال فرق بين كبيرها 

 .333F6"ن استقرار األمن والسلم الدوليينوصغيرها لتضم

                                                 
1 Voir : KHERAD (R), les organisations internationales, office des publications universitaires, S.N.E, année 1983, 
ALGERIE, P : 209. 

، س��نة 1، الحماي��ة الدولي��ة لحق��وق اإلنس��ان ف��ي إط��ار منظم��ة األم��م المتح��دة والوك��االت الدولي��ة المتخصص��ة، دار النهض��ة العربي��ة، ط)أحم��د(أب��و الوف��ا  2
 .27-25: ، القاهرة، مصر، ص2000

 27: ، المرجع السابق، ص)أحمد(أبو الوفا  3
 .118: ، المرجع السابق، ص)فيصل(شطناوي  4
، تص�درها الجمعي�ة المص�رية للق�انون ال�دولي، س�نة 20، الضمانات الدولية لحقوق اإلنسان، المجل�ة المص�رية للق�انون ال�دولي، المجل�د )عز الدين( فوده 5

 .81: ، مصر، ص1964
 .534: ، اإلسكندرية، مصر، ص1995، سنة 12، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، ط)علي(صادق أبو هيف  6
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كانت البداية المهمة نحو اإلنشاء الفعلي لمنظمة دولية عالمية، من خالل المؤتمر الذي  

 .334F1م1944، أواخر صيف " Dumbarton Oaksدومبارتن أوكس " انعقد في 

سبتمبر  28أوت إلى  21من " دومبارتن أوكس" حيث اجتمعت في مرحلة أولى، في  

ثم في مرحلة . كال من الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا، واالتحاد السوفياتي ، 1944

، حيث اجتمعت -دائما" دومبارتن أوكس"في  -، 1944أكتوبر  07سبتمبر إلى  29ثانية، من 

335Fحيث تم وضع مقترحات إلقامة منظمة عامة. كال من الواليات المتحدة، بريطانيا، والصين

2. 

سان "الدول المزمع اشتراكها في هذه الهيئة، إلى االجتماع في  بعد ذلك تم دعوة 

336F، للنظر في هذه المقترحات"فرانسيسكو

أفريل إلى  25 من" سان فرانسيسكو"وانعقد مؤتمر . 3

. 1945جوان  26، وانتهى المؤتمر بالتوقيع على ميثاق األمم المتحدة يوم 1945جوان  26

، بعد مصادقة األعضاء الخمس 1945أكتوبر  24يذ يوم ودخل ميثاق األمم المتحدة حّيز التنف

337Fدولة أخرى موقعة 24، ومصادقة -الذي تأسس طبقا لهذا الميثاق-الدائمين في مجلس األمن 

4. 

، SDN(338F5مادة فقط بالنسبة لعهد العصبة  26مقابل (مادة  111يقع هذا الميثاق في  

مشتركة وإفصاحها عن عزمها لضم قواها تتقدمها ديباجة تتضمن إعالن األمم المتحدة نياتها ال

339Fوتوحيد جهودها لتحقيق الغايات المثلى التي تسعى إليها وفقا للمبادئ المقررة في الميثاق

6. 

ويرجع السبب الرئيسي في النص على تشجيع احترام حقوق اإلنسان ضمن ميثاق األمم  

ثاق األمم المتحدة المتعلقة حيث تعتبر أحكام مي. المتحدة إلى أحداث الحرب العالمية الثانية

بحقوق اإلنسان، كرد فعل المجتمع الدولي لما خلفته الحرب العالمية الثانية من انتهاكات 

340Fلحقوق اإلنسان

7. 

                                                 
1 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), droit international public, Tome II, les sujets de droit, édition SIREY, S.N.E, 
année 1974, PARIS, FRANCE, P : 552. 
2 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), OP-CIT, p : 552. 

 534: ، المرجع السابق، ص)علي(صادق أبوهيف  3
 
4 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), OP-CIT, p : 554. 
5 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), OP-CIT, p : 554. 

 .534: ، المرجع السابق، ص)علي(صادق أبو هيف  6
، 2004ط، س��نة .، حماي��ة حق��وق اإلنس��ان ف��ي الق��انون ال��دولي والق��انون ال��داخلي، دار هوم��ة للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع، د)ن��ورة(ب��ن عل��ي  -يحي��اوي 7

 .15 :بوزريعة، الجزائر، ص
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والتأكيد على ما للفرد من حقوق، من مستجدات القانون الدولي، حيث أنه تقليديا، ال  

في االعتراف بحقوق اإلنسان ضمن يهتم إال بالعالقات الدولية، ويظهر هذا التطور الجلي 

341Fالعديد من نصوص وديباجة ميثاق األمم المتحدة

1 . 

لذلك فميثاق األمم المتحدة يعتبر أول وثيقة دولية، اعترفت بحقوق اإلنسان وحرياته  

342Fاألساسية باعتبارها إحدى مبادئ القانون الدولي

2. 

وص ميثاق األمم المتحدة، تعلق بحقوق اإلنسان في ديباجة ونص اوسنتناول بالدراسة م 

 .ونرى مدى مالءمتها لتكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية جمعاء

 :الديباجة -أوال
343Fعند دراسة الديباجة

 :، نجد ما يلي3

 .تأكيد على االلتزام بإنقاذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب، وهذا حفاظا على اإلنسانية-1

األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، واألمم التأكيد على الحقوق  -2

وهنا نرصد التأكيد على كرامة اإلنسان واإلنسانية، . كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

 .وكذلك مبدأ المساواة

 .ضرورة تحقيق العدالة من أجل المساواة وكرامة اإلنسان واإلنسانية -3

عي، ورفع مستوى الحياة في جو فسيح من الحرية، وهذا خدمة الدفع بالرقي االجتما -4

 .للصالح العام، وكرامة اإلنسانية، وتأكيدا لمبدأ المساواة

ضرورة الحفاظ على السلم واألمن الدولي، فالحاجة الماسة لذلك، عّجلت بالبحث عن طرق  -5

344Fانلتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الهادف إلى حماية اإلنس

4. 

التأكيد على عدم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وهذا حفاظا على  -6

 .اإلنسانية، وخدمة للصالح العام

التأكيد على ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية للشعوب جميعا، وهذا خدمة لإلنسانية  -7

إلنسان، وتأكيدا لهذا الرقي للشعوب والصالح العام، وتأكيدا لمبدأ المساواة، وتعزيزا لحقوق ا

 .جميعا تعزيزا لعالمية هذه المعاني
                                                 

1 Voir : KERDOUN (AZZOUZ), la place des droits économiques, sociaux et culturels dans le droit international des 
droits de l’homme, Revue trimestrielle des droits de l’homme (Rev.trim.dr.h) N° 87, édition NEMESIS et 
BRUYLANT, année 2011, BRUXELLES, BELGIQUE, P : 499-500. 

 .81:، القاهرة، مصر، ص2006، سنة 1، حقوق اإلنسان في ظل العولمة، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط)علي(يوسف الشكري  2
                   :انظر. ديباجة ميثاق األمم المتحدة 3

                                                                                 http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp   
 .08:، اإلسكندرية، مصر، ص2008ط، سنة .المطبوعات الجامعية، د ، موسوعة حقوق اإلنسان، موسوعة حقوق اإلنسان، دار)أمير(فرج يوسف  4

http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp�
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مما سبق يتبّين أن الديباجة تؤكد على حقوق اإلنسان، وتهدف إلى الحفاظ على كرامة  

وهو ما . اإلنسان واإلنسانية، وخدمة الصالح العام، وهذا على نطاق عالمي لجميع الشعوب

 .و خصائص اإلرث المشترك لإلنسانيةيتوافق مع خصائص حقوق اإلنسان 

 :نصوص مواد ميثاق األمم المتحدة -انياث
عند دراسة نصوص مواد ميثاق األمم المتحدة، والتي تتعلق خصوصا بحقوق اإلنسان  

 :نتبين ما يلي

 :من الميثاق 01المادة -1
 :والتي تتعلق بمقاصد األمم المتحدة والتي نستخلص منها ما يلي

األمن الدولي، مع اتباع مبادئ العدل والقانون الدولي، وفي هذا نجد ما يحافظ حفظ السلم و/ أ

على اإلنسانية، ويحمي الشعوب واألفراد، كما أن اتباع مبادئ العدل يقتضي التقيد بمبدأ 

345Fالمساواة، أما اتباع القانون الدولي فيقتضي أن ممارسات الدول واألفراد مقيدة، طبقا لذلك

1. 

العالقات الودية بين األمم على أساس المساواة بين الشعوب، وحق تقرير المصير، تنمية / ب

وتعزيز السلم، وفي هذا نجد تعزيزا لإلنتماء إلى اإلنسانية جمعاء والحفاظ عليها، والتقيد 

بالمساواة بين الشعوب، أما حق تقرير المصير فهو إقرار لحق من الحقوق الجماعية لإلنسان، 

346Fهو حفاظ على اإلنسان واإلنسانيةوتعزيز السلم 

2. 

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية / ج

والثقافية واإلنسانية وهذا خدمة للصالح العام لإلنسانية جمعاء، وكذلك تعزيز احترام حقوق 

حفاظ على كرامة اإلنسان اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا دون تمييز، وفي هذا 

347Fوالتقيد بمبدأ المساواة في ذلك

3. 

 :من الميثاق 13المادة -2
والتي تشير إلى اإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة، بال  

348Fتمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء

4. 

اإلنسان، مع شمولية ذلك لكل البشر، وتحقيق كرامة اإلنسانية وفي هذا احترام لكرامة  

 .جمعاء، مع التقيد بمبدأ المساواة
                                                 

 .من ميثاق األمم المتحدة ، الموقع االلكتروني السابق  1الفقرة األولى من المادة : انظر 1
 .من ميثاق األمم المتحدة ، الموقع االلكتروني السابق  1الفقرة الثانية من المادة : انظر 2
 .من ميثاق األمم المتحدة ، الموقع االلكتروني السابق  1الفقرة الثالثة من المادة : انظر 3
 .ب من ميثاق األمم المتحدة ، الموقع االلكتروني السابق /1فقرة  13المادة : انظر 4
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مع إعطاء السلطة للجمعية العامة لألمم المتحدة في عمل دراسات وتوصيات حول  

349Fحقوق اإلنسان

350Fمن ميثاق األمم المتحدة 13، وهذا تطبيقا لنص المادة 1

2. 

 :المتحدةمن ميثاق األمم  55المادة  -3
 :والتي تدعو إلى ما يلي

تحقيق مستوى أعلى للمعيشة، وتوفير أسباب االستخدام المتصل لكل فرد، والنهوض بعوامل / أ

351Fالتطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي

3. 

تيسير الحلول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز / ب

352Fمور الثقافة والتعليمالتعاون الدولي في أ

4. 

أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب / ج

الجنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات 

353Fفعال

5. 

ي الحياة من أجل وتوحي هذه المادة في فقراتها بتوسيع حقوق اإلنسان إلى كافة نواح 

 .بدون تمييزكرامة الفرد والمجتمعات ومراعاتها فعليا، 

من ميثاق األمم المتحدة حجر الزاوية لجهود األمم المتحدة التالية  55وتعتبر المادة  

من الميثاق،  55وبسبب األسلوب العام في المادة . لحماية حقوق اإلنسان على أساس عالمي

وكانت النتيجة . سرعان ما تحولت إلى بذل جهود لتحديد معناها فإن الدول في األمم المتحدة

، تلتها جهود أخرى لتوضيح اإلعالن 1948األولى هي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 

، أسفرت عن ظهور العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد 55على أساس المادة 

 .354F6م1966والثقافية سنة الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 
 
 
 

                                                 
 .17:، اإلسكندرية، مصر، ص2004سنة ط، .، حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية، دار المطبوعات الجامعية، د)إمام(حسانين عطا هللا  1
 .من ميثاق األمم المتحدة ، الموقع االلكتروني السابق  1فقرة  13المادة : انظر 2
 .من ميثاق األمم المتحدة ، الموقع االلكتروني السابق  55الفقرة األولى من المادة : انظر 3
 .، الموقع االلكتروني السابق من ميثاق األمم المتحدة  55الفقرة الثانية من المادة : انظر 4
 .من ميثاق األمم المتحدة ، الموقع االلكتروني السابق  55الفقرة الثالثة من المادة : انظر 5
، س�نة 1، حق�وق اإلنس�ان والسياس�ة الدولي�ة، ترجم�ة محم�د مص�طفى غن�يم، الجمعي�ة المص�رية لنش�ر المعرف�ة والثقاف�ة العالمي�ة، ط)ب.دافي�د(فورسايث  6

 .30-29: قاهرة، مصر، ص، ال1993
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 :من ميثاق األمم المتحدة 56المادة  -4
وهي تؤكد على تعهد جميع األعضاء للقيام بما يجب عليهم إلدراك المقاصد المنصوص  

355Fمن ميثاق األمم المتحدة، وضرورة التعاون على ذلك 55عليها في المادة 

من  56فالمادة . 1

356Fاألمم المتحدة التعاون مع المنظمة لتحقيق ذلكالميثاق تفرض على جميع أعضاء منظمة 

2. 

 .وذلك ضروري، ألنه يدخل في خدمة الصالح العام لإلنسانية جمعاء

 :من ميثاق األمم المتحدة 62المادة  -5
وما يتعلق بحقوق اإلنسان يوجد ضمن إطار الفقرة األولى والثانية من هذه المادة،  

الجتماعي للقيام بالدراسات، ووضع التقارير عن وتشير إلى اضطالع المجلس االقتصادي وا

المسائل الدولية في أمور االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، وكذلك 

357Fتقديم توصيات تختص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتها

3. 

عديدة من الحياة، لتبلغ نطاقا  فهي تشير إلى إشاعة حقوق اإلنسان في نواحي ومجاالت 

 .عالميا

 :من ميثاق األمم المتحدة 66المادة  -6
من الميثاق حيث نتبين منها ضمنيا، قيام  66ونقصد باإلشارة الفقرة األولى من المادة  

المجلس االقتصادي واالجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة من خالل الوظائف التي 

من المادة  2بين هذه التوصيات نتبّين ضمنيا ما أشارت إليه الفقرة  تدخل في اختصاصه، ومن

من ميثاق األمم المتحدة، والتي تتعلق بتوصيات قصد التعاون الدولي في الميادين  13

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، واإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان 

حيث يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي طبقا . بال تمييزوالحريات األساسية للناس كافة 

من الميثاق، بتنفيذ التوصيات ضمن الوظائف التي تدخل في  66للفقرة األولى من المادة 

358Fمن الميثاق 62اختصاصه، وهذا طبقا للمادة 

4. 

نجد الرابط بين مواد الميثاق، بين التوصيات والتنفيذ، وهذا من أجل تعزيز حقوق  وهنا 

 .اإلنسان
                                                 

      http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp       :        من ميثاق األمم المتحدة ، على الموقع  56المادة : انظر 1
                 

 .17: ، المرجع السابق، ص)إمام(عطا هللا حسانين  2
 : من ميثاق األمم المتحدة على الموقع اإللكتروني 62الفقرة األولى والثانية من المادة : انظر 3

http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp 
 :  روني من ميثاق األمم المتحدة على الموقع االلكت 66، و62، 13المواد : انظر 4

                   http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp 

http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp�
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 :من ميثاق األمم المتحدة 68المادة  -7
حيث ينشئ المجلس االقتصادي واالجتماعي لجانا للشؤون االقتصادية واالجتماعية،  

359Fولتعزيز حقوق اإلنسان

1. 

 .إلنسانوهذا من أجل االهتمام الفعلي بحقوق ا 

 :من ميثاق األمم المتحدة 76المادة  -8
وهي تتعلق باألهداف األساسية لنظام الوصاية في ذلك الوقت، وما يهمنا منها هي  

الفقرة الثالثة منها، والتي تتعلق بالتشجيع على احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

360Fللجميع بدون تمييز

2. 

من ذلك فرض قيود على ممارسات الدول واألفراد، فرغم نظام الوصاية في  ونستشف 

 .ذلك الوقت، إال أّن احترام حقوق اإلنسان هدف أساسي تتقّيد به الدول واألفراد

 :مدى تكريس حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية في إطار الميثاق -ثالثا
حقوق اإلنسان كإرث من خالل ما سبق، سنحاول استخالص مدى تكريس مجال  

 .مشترك لإلنسانية في إطار ميثاق األمم المتحدة

 :العالمية-1
يعّد ميثاق األمم المتحدة أسمى اتفاق دولي، ألنه اتفاق عالمي مفتوح النضمام كل الدول  

361Fمنه 103في العالم، ويتصف بالسمو على سائر االتفاقات الدولية األخرى طبقا للمادة 

ونظرا . 3

من  38ات الدولية مصدرا رئيسيا من مصادر القانون الدولي العام طبقا للمادة لكون االتفاق

النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، فميثاق منظمة األمم المتحدة ناتج عن اتفاق دولي 

362Fجماعي ذي طابع عالمي، وهو من أهم المصادر القانونية الدولية الحديثة لحقوق اإلنسان

4. 

المتحدة، الوثيقة الدولية األولى ذات الطابع العالمي، التي تضمنت  ويعتبر ميثاق األمم 

النص على مبدأ احترام حقوق اإلنسان، ويرجع هذا أساسا إلى انتهاء السيطرة األوروبية، 

                                                 
 :                                   من ميثاق األمم المتحدة على الموقع االلكتروني  68المادة : انظر 1

http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp 
 :   من ميثاق األمم المتحدة ، على الموقع االلكتروني  76فقرة الثالثة من المادة ال: انظر 2

http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp                            
 : من ميثاق األمم المتحدة على الموقع 103المادة : انظر 3

             http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp 
 .110: ، بن عكنون، الجزائر، ص2003، سنة 2، محاضرات في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط)عمر(صدوق  4
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وقيام عالم يتوقف بقاؤه واستقراره على التعاون السلمي بين جميع الثقافات، واألجناس 

363Fوالمدنيات

1. 

نحن شعوب األمم : ثاق تشير إلى العالمية من خالل صياغتهاكما أن ديباجة المي 

المتحدة، االلتزام بإنقاذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب، األمم كبيرها وصغيرها، السلم 

 .واألمن الدولي، وترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية للشعوب جميعا

تطرقنا إليها سالفا، تشير إلى  ونصوص مواد الميثاق التي تتعلق بحقوق اإلنسان، والتي 

 .النطاق العالمي لحقوق اإلنسان، وهو ما يتوافق مع خصائص اإلرث المشترك لإلنسانية

 :ك حقوق اإلنسانتملّ عدم  -2
إن المبادئ العامة للقانون الدولي، المشتركة بين األمم المتحضرة، تضمنت األساس  

وشخصية للفرد، تنبثق عن نظريات فلسفية لحقوق اإلنسان كحقوق فطرية " فوق الدستوري"

وقانونية للقانون الطبيعي، وقد تمت ترجمتها لقانون وضعي في كل نظام دستوري لألمم 

 .المتحضرة، ثم في النظام الدولي من خالل ميثاق األمم المتحدة

فحقوق اإلنسان هي تعبير عن جوهر واحتياجات ومصالح اإلنسان بصورة مستقلة،  

 .ود قواعد قانونية تنّص عليهابعيدا عن وج

فالدولة ال تملك سلطة خلق حقوق اإلنسان من خالل قانون أو معاهدة، وإنما لديها فقط  

364Fالقدرة، من خالل إصدارها لقانون ما، على تنظيم وجود هذه الحقوق وضمان حمايتها

2. 

صري، وهو لذا فإن حقوق اإلنسان تخرج عن إطار التملك أو الهيمنة، أو االستعمال الح 

 .ما يتفق مع خصائص اإلرث المشترك لإلنسانية

 :الطابع اإللزامي -3
إن موضوع احترام حقوق اإلنسان المعالج من طرف ميثاق األمم المتحدة، يكتسي  

الطابع اإللزامي، انطالقا من أن الميثاق الذي تبنى ذلك، ُيعتبر اتفاقية دولية، وهذه االتفاقية 

365Fعلى الدول التي صادقت عليهاتفرض إلتزامات قانونية 

3. 

                                                 
 .14: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 1
 .41-40: ، بيروت، لبنان، ص2006، سنة 1قوق اإلنسان، ترجمة فوزي عيسى، مكتبة لبنان ناشرون، ط، الحماية الدولية لح)كلوديو(زانغي  2

3 Voir : BRUNET (René), la garantie internationale des droits de l’homme depuis la charte de SAN FRANCISCO, 
Revue égyptienne de droit international, volume N° 06 , publiée par la société égyptienne de droit international, 
année 1950, EGYPTE, P : 112 .  
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وبالمصادقة على الميثاق، فإن الدول أعضاء األمم المتحدة ُملزمة بتشجيع احترام حقوق  

366Fاإلنسان  والحريات األساسية للجميع وبدون تمييز

1. 

ومن المعلوم أن الميثاق كمعاهدة جماعية توافقت فيها إرادة أعضاء األسرة الدولية،  

انون الدولي التي تحكم العالقات بين الدول وتقر السالم والعدل وتدفع على تحديد قواعد الق

بالرقي االجتماعي للشعوب قدما، وتؤكد اإليمان بالحقوق األساسية لإلنسان، هو من قبيل 

المعاهدات الشارعة التي تفرض على األطراف المتعاقدة اإللتزام بهذه القواعد وتحتم سيادتها 

367Fي ألي دولة، بما في ذلك قواعد الدستور الداخلي للدول المتعاقدةعلى قواعد القانون الوطن

2. 

وكذلك فإن نصوص حقوق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم المتحدة، لها قيمة قانونية  

ملزمة، على أساس أن لألمم المتحدة إصدار التوصيات بشأن انتهاكات معينة لحقوق اإلنسان، 

للدولة، هذا إضافة إلى أن للمنظمة الدولية أن توقّع  إذا كانت جزءا من السياسة الرسمية

العقوبة على دولة من الدول، إذا ما أقّر مجلس األمن أّن هذه االنتهاكات تشكل تهديدا للسلم 

368Fواألمن الدوليين

3. 

ناهيك عن أن إلزامية النصوص الواردة في ميثاق األمم المتحدة، تأكدت بموجب الرأي  

الدولية في موضوع تواجد جنوب إفريقيا في إقليم ناميبيا في جوان  االستشاري لمحكمة العدل

1971369F

4. 

و فيما يتعلق باآلثار المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب إفريقيا في  

، أكدت 1970لسنة  276، رغم قرار مجلس األمن رقم )إقليم جنوب غرب إفريقيا(ناميبيا 

، على الطابع اإللزامي 1971جوان  21الصادرة في محكمة العدل الدولية، في فتواها 

 .لنصوص ميثاق األمم المتحدة

كما ذكرت المحكمة، أن تطبيق أعمال التمييز واالستثناء والتقييد القائمة حصرا على 

أساس العرق أو اللون أو المنحدر أو األصل الوطني أو العرقي، يشكل إنكارا لحقوق اإلنسان 

370Fاألساسية، وترى المحكمة أن هذا انتهاك فادح ألغراض ميثاق األمم المتحدة ومبادئه

5. 

                                                 
1 Voir : KERDOUN (AZZOUZ), OP-CIT, p : 500. 

، تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، )20(، الضمانات الدولية لحقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد رقم )عز الدين( فوده 2
 .90:، مصر، ص1964سنة 

 .85-84: ، المرجع السابق، ص)علي(يوسف الشكري  3
 .85، المرجع السابق، ص )علي(يوسف الشكري  4
حول اآلثار المترتبة بالنسبة للدول  1971جوان  21حكام والفتاوي واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، الفتوى الصادرة في موجز األ: أنظر 5

 http://WWW.ICJ-CIJ.ORG:  ، على الموقع االلكتروني)إقليم جنوب غرب إفريقيا(على استمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا 
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ق اإلنسان أن النصوص الواردة في ميثاق األمم المتحدة، بشأن وأوضحت لجنة حقو

371Fحقوق اإلنسان أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، لذلك تعد ملزمة لجميع الدول

1. 

وقد أراد واضعوا الميثاق إعطاء أهمية قانونية كبيرة للميثاق مقارنة بغيره من 

لواردة فيه لها أولوية على غيرها من المعاهدات الدولية، وذلك بتقرير أن االلتزامات ا

372Fالمعاهدات الدولية

2. 

إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بها : "من الميثاق على أنه 103لذلك تنص المادة 

أعضاء األمم المتحدة وفقا ألحكام هذا الميثاق مع أّي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة 

 .373F3"الميثاقبالتزاماتهم المترتبة على هذا 

 19المؤرخ في ) I( 103ونشير إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة في قراراتها، رقم 

 05المؤرخ في ) A 616 )VIIوالمتعلق باالضطهاد والتمييز، والقرار رقم  1946نوفمبر 

، والمتعلقان بمسألة 1953ديسمبر  08المؤرخ في ) VIII( 721، والقرار رقم 1952ديسمبر 

العرقي في جنوب إفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري لحكومة اتحاد جنوب إفريقيا، النزاع 

تعلن أن المصلحة العليا لإلنسانية تستوجب وضع حّد لكل اضطهاد وتمييز ديني أو عنصري، 

 .وتدعو لمراعاة ميثاق األمم المتحدة في هذا المجال

أهداف ومبادئ ميثاق ميثاق األمم كما تؤكد الجمعية العامة لألمم المتحدة على مراعاة 

المؤرخ ) VII( 615المتحدة، فيما يخص الوضعية العرقية في جنوب إفريقيا، في قرارها رقم 

، والمتعلق بمعاملة األشخاص من أصل هندي المقيمين في اتحاد جنوب 1952ديسمبر  05في 

374Fإفريقيا

4. 

المتحدة، وخاصة منها مّما سبق، يتبين لنا الطابع اإللزامي لنصوص ميثاق األمم 

المتعلقة بحقوق اإلنسان، فهو ينم عن التزامات دولية مفروضة على الدول األعضاء في مجال 

375Fحماية حقوق اإلنسان

أحد المميزات   "Jus cogens"، وهذا ما يؤكد على تحقيق مبدأ 5

 .األساسية لإلرث المشترك لإلنسانية

 
                                                 

 .85:المرجع السابق، ص، )علي(يوسف الشكري  1
 .26:، المرجع السابق، ص)أحمد(أبو الوفا  2
 http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp:              ميثاق األمم المتحدة على الموقع االلكتروني: انظر 3
        :لكترونيقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة السالفة الذكر على الموقع اال: انظر 4

http://www.un.org/fr/documents/garesolutions.shtml                                                                                
 .110: ، المرجع السابق، ص)عمر(صدوق  5

http://www.un.org/fr/documents/garesolutions.shtml�
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 :فرض قيود على ممارسات الدول واألفراد -4
ن مراعاة نصوص ميثاق األمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، أصبح يشكل قيودا إ 

 .على ممارسات الدول واألفراد، فكل نشاط مقّيد بعدم المساس بحقوق اإلنسان

باإلضافة إلى ذلك، فإن ميثاق األمم المتحدة يحدد حقوق اإلنسان، كالتزام يترتب على  

 .ة، إذ يجب عليهم تدعيم وترقية حقوق اإلنساناألفراد والدول في األمم المتحد

وبما أن الميثاق يلزم المنظمة، والدول األعضاء باحترام حقوق اإلنسان، واألمر هنا  

يتعلق بالتزام قانوني، ألن مصدره ميثاق األمم المتحدة، باعتباره معاهدة جماعية، وبذلك ال 

376Fوى أنها حرة في هذا النطاقتستطيع الدول أن تمتنع عن حماية حقوق اإلنسان، بدع

كما أن . 1

ممارسات الدول واألفراد مقيدة بضرورة احترام حقوق اإلنسان، وهذا يتوافق مع خصائص 

 .اإلرث المشترك لإلنسانية

 :التقيد بمبدأ المساواة -5
يتضمن ميثاق األمم المتحدة العديد من النصوص المتعلقة بحقوق اإلنسان، ويرتكز  

اإلنسان في ذلك، على نسبة هذه الحقوق إلى كل شخص بوصفه إنسانا، لذلك االعتراف بحقوق 

فإن حقوق اإلنسان لجميع البشر، بدون تمييز في العرق، أو اللغة أو الدين، وهذا يشكل أحد 

377Fاألسس لمنظمة األمم المتحدة

2. 

ويتضح مبدأ المساواة جليا في نصوص الميثاق المتعلقة بحقوق اإلنسان، وهذا في  

وال يقتصر ذلك على األفراد فقط، بل يمتد . 76، والمادة 55، المادة 13، المادة 1المادة: وادالم

ويمتد . من الميثاق 76، المادة 55، المادة 1المادة: إلى الشعوب كذلك، ويتضح ذلك في المواد

ا حفظ السلم الدولي وفق( 1هذا المبدأ إلى المساواة بين الدول، ويتضح هذا خصوصا في المادة

 ).المساواة في السيادة( 2، والمادة )لمبادئ العدل

وهذا . كما تشير الديباجة إلى الحقوق المتساوية بين األفراد، واألمم كبيرها وصغيرها 

 .يتفق مع خصائص اإلرث المشترك لإلنسانية

 
 

                                                 
 .18 -17: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -ييحياو 1

2 Voir : SIDJANSKI (DUSAN), la protection internationale et europèenne des droits de l’homme, Revue égyptienne 
de droit international, volume 12, Tome I , publiée par la société égyptienne de droit international, année 1956, 
EGYPTE, P : 23.    
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 :كرامة اإلنسان واإلنسانية -6
علقة بحقوق اإلنسان، يتبين من خالل الدراسة السالفة لنصوص ميثاق األمم المتحدة المت 

بوضوح بأن هدفها هو كرامة اإلنسان واإلنسانية جمعاء، وأنها إطار مناسب لحماية اإلنسان 

 .واإلنسانية، وهذا يتوافق مع خصائص اإلرث المشترك لإلنسانية

 :خدمة الصالح العام -7
متعلقة بحقوق ال الدراسة السابقة لفقرات ديباجة ونصوص ميثاق األمم المتحدة من خالل 

اإلنسان، نرصد االعتراف بحقوق اإلنسان، والسعي لترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

للشعوب جميعا، ورفع مستوى الحياة في جو فسيح من الحرية، في إطار اإلعانة على تحقيق 

ءم وهو ما يتال. حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وهذا خدمة للصالح العام للبشرية جمعاء

 .مع خصائص اإلرث المشترك لإلنسانية

إن ما تناولناه بالدراسة حول ميثاق األمم المتحدة وحقوق اإلنسان، يؤكد أّن ميثاق األمم  

 .المتحدة يشّكل إطارا مناسبا لتكريس حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية

 الفقرة الثانية
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

العالمي لحقوق اإلنسان، أحد أركان الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، وهو يعّد اإلعالن  

أول وثيقة دولية ُخصصت بالكامل لحقوق اإلنسان، وهو ثمرة مسيرة طويلة من العمل الجاد 

نحو بلورة حقوق اإلنسان، وحِرّي بالذكر أنه عند إعداد ميثاق األمم المتحدة رفضت الدول 

لحقوق اإلنسان، وإدراج قائمة بها، وتم االتفاق على ترك األمر  الكبرى اقتراحا بوضع تعريف

378Fللجمعية العامة لألمم المتحدة

1. 

واستكماال للنقص الوارد بالميثاق، فيما يتعلق بالتفصيل في مضمون الحقوق والحريات  

، والذي اعتبر كسبا 1948األساسية لإلنسان، صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 

379Fمرحلة تاريخية هامة فيما يتعلق بتحديد ماهية هذه الحقوقجديدا و

2. 

  

                                                 
 .48: ، االسكندرية، مصر، ص2009ط، سنة .، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار الجامعة الجديدة، د)عبد الكريم(عوض خليفة  1
 .93-92: ، المرجع السابق، ص)عز الدين(فوده  2
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من ميثاق األمم المتحدة، شكل المجلس االقتصادي واالجتماعي لجنة  68وتطبيقا للمادة 

. 1946جوان  21، وهذا على إثر القرار الذي اتخذه في "لجنة حقوق اإلنسان"خاصة سميت 

380Fنسان وبيان ماهيتهاو ُعهد إلى هذه اللجنة مهمة صياغة حقوق اإل

1.  

بتشكيل لجنة " إليانور روزفلت"قامت لجنة حقوق اإلنسان تحت إشراف رئيستها 

381Fصياغة مشروع إعالن يتضمن حقوق اإلنسان

2. 

، تبنت اللجنة مشروع اإلعالن، وقامت الجمعية 1948وفي نهاية األعمال في جوان  

لعديد من التعديالت المقدمة، بباريس، بعد فحص ا" شايو"العامة التي اجتمعت في قصر 

ديسمبر  10يوم ) III( 217بالتصديق على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بقرارها رقم 

382Fدولة، وبدون معارضة، وامتناع ثماني دول عن التصويت 48، وذلك بموافقة 1948

3. 

وقد أكدت الدول الثماني الممتنعة عن التصويت على عدم اعتراضها على مضمون  

383Fن، لكنها تعترض على بعض مواده فقطاإلعال

4. 

نشير إلى أن المناقشات التي دارت حول اإلعالن، قد عكست الصراع بين الكتلتين  

أن تبني اإلعالن ال يجب أن  -السابق-الشرقية والغربية في ذلك الوقت، فأّكد االتحاد السوفياتي 

لواليات المتحدة إلى انتهاك يترتب عليه تدخل في الشؤون الداخلية للدول، في حين أشارت ا

 .384F5-السابق-الحقوق المدنية والسياسية في االتحاد السوفياتي 

وعلى الرغم من أن بعض الدول امتنعت عن التصويت على إعالن الجمعية العامة، فقد  

بل . تزايدت أهمية هذا اإلعالن في جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع ميثاق األمم المتحدة

ول إلى اإلشارة إليه في ديباجة دساتيرها، وكل وثيقة دولية، وحتى بعض وتذهب بعض الد

ورغم االنتقادات، يمكن التأكيد على أن . الوثائق الوطنية التي لها عالقة بحقوق اإلنسان

385Fاإلعالن قد حقق نجاحا في تاريخ القانون الدولي

6. 

                                                 
1 Voir: LOUTFI (OMAR) , les droits de l’homme, revue egyptienne de droit international, volume N°04, publiée par 
la socièté égyptienne de droit international, année 1948, EGYPTE, P:86. 
2 Voir : LOUTFI (OMAR), OP-CIT, p :87. 

، االتح�اد )بريطاني�ا(استراليا، الشيلي، الصين، الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، لبنان، المملكة المتح�دة : وتتألف لجنة الصياغة من ممثلي الدول التالية
 .Voir : LOUTFI (OMAR), OP-CIT, p :87:     انظر  -السابق –السوفياتي 

 .31: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  3
بيالروس�يا، أوكراني�ا، تشيكوس�لوفاكيا، بولن�دا، ويوغس�الفيا، ألنه�م ي�رون أن : متبوعا بالدول االشتراكية التالي�ة -السابق –حيث امتنع االتحاد السوفياتي  4

إفريقي��ا، ألن��ه ي��رى أن  وامتن��ع اتح��اد جن��وب. تحقي��ق احت��رام حق��وق اإلنس��ان طبق��ا للمب��ادئ الديمقراطي��ة للس��يادة الوطني��ة ولالس��تقالل السياس��ي لك��ل دول��ة
وامتنع�ت المملك�ة العربي�ة الس�عودية . الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال تمثل حقوقا خاصة بالحريات ، وما كان يجب أبدا أن يتضمنها اإلعالن

 .32-31: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي : انظر. من اإلعالن 18والمادة  16بسبب تحفظها خاصة على المادة 
 .18: ، المرجع السابق، ص)إمام(حسانين عطا هللا  5

6 Voir : SZABO (Imre), OP-CIT, p :24. 
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سان على مستوى المطالبة فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يبّين التقدم الذي أراده اإلن 

386Fبحقوقه

1. 

وسنتناول بالدراسة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ونرى مدى مالءمته لتكريس  

 .مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية

 : الديباجة ونصوص المواد -أوال
إذا نظرنا إلى ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، نجده يشير في ديباجته  

القوية، إلى حقوق اإلنسان كأساس للحرية والعدالة والسالم، وإلى الكرامة المتأصلة في 

البشرية جمعاء، وأن البشرية تريد عالما ينعم فيه الفرد بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من 

387Fالفزع والفاقة، وأنه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان

2. 

ارتباط اإلعالن بميثاق األمم المتحدة، من خالل التذكير بما ورد وأشارت الديباجة إلى  

ونبهت إلى تعهد . في الميثاق من تأكيد على حقوق اإلنسان من طرف شعوب األمم المتحدة

 .الدول األعضاء بالتعاون مع األمم المتحدة لضمان مراعاة حقوق اإلنسان

المثل األعلى المشترك لكافة الشعوب لذا فالجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن، على أنه  

 .واألمم

مادة تناولت كال من الحقوق  30أما بالنسبة لنصوص المواد، فيتألف اإلعالن من  

388Fالمدنية والسياسية، وكذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

3. 

سية لها، وتحتوي المادة األولى من اإلعالن على المبدأ الشامل للحقوق، والركيزة األسا 

 .حيث يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق

وتتضمن المادة الثانية من اإلعالن المبدأ األساسي الذي يمنع منعا باتا كل صور          

389Fالتمييز في التمتع بحقوق اإلنسان الواردة في اإلعالن

4. 

، في حق كل 21إلى  3د من وتتمثل الحقوق المدنية والسياسية، التي نصت عليها الموا 

إنسان في الحياة والحرية وسالمة شخصه وحقه في التحرر من العبودية واالسترقاق، وحقه 

                                                 
1 Voir : ROBERT (Jacques), OBERDORFF (Henri), libertés fondamentales et droits de l’homme, textes français et 
internationaux, éditions MONTCHRESTEIN, 3e édition, année 1997, PARIS, FRANCE, P :VII. 

 .119: ، المرجع السابق، ص)فيصل(شطناوي  2
 .115: ، بوزريعة، الجزائر، ص2005ط، سنة .، حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية، دار هومه، د)عبد العزيز(قادري  3
 .290: ، بيروت، لبنان، ص2007سنة  ،1، قضايا دولية معاصرة، دار المنهل اللبناني، ط)خليل(حسين  4
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في التحرر من التعذيب أو التعرض ألي شكل من أشكال المعاملة القاسية المهينة المنافية 

390Fللكرامة اإلنسانية

1. 

، وحق كل الناس في حماية وكذلك حق كل إنسان في أن ُيعترف بشخصه أمام القانون 

قانونية متساوية، وحق كل إنسان في االلتجاء إلى المحاكم عند أي اعتداء، وحقه في عدم 

القبض عليه أو حبسه أو نفيه بدون سبب قانوني، وحق كل إنسان في محاكمة علنية أمام 

 .محكمة مستقلة نزيهة

إدانته، وأّن لكّل إنسان حق التمتع بحرمة وأيضا التأكيد على اعتبار كل متهم بريء حتى تثبت 

حياته الخاصة، وحرمة أسرته وحرمة مسكنه، وحقه في اللجوء إلى بالد أخرى واالنتماء إلى 

أي جنسية، وحقه في الزواج وتكوين أسرة، وحقه في التملك وفي التمتع بحرية الفكر 

شتراك في الجمعيات، والضمير والدين، وحرية الرأي والتعبير وحضور االجتماعات، واال

391Fوحقه في اإلسهام في شؤون بالده وااللتحاق بالوظائف العامة على أساس من المساواة

2 ،

392Fوكذلك حق االنتخاب

3. 

 27إلى  22أما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي نصت عليها المواد من  

حقه في الراحة، وفي فتتمثل في حق كل فرد في الضمان االجتماعي وحقه في العمل، و

مستوى من المعيشة يكفل له الصحة والرفاهية، وحقه في التعليم، وفي االشتراك في حياة 

393Fالمجتمع الثقافية

4. 

394Fوتعتبر المواد الختامية الركائز األساسية للوفاء بالحقوق 

من اإلعالن،  28فالمادة . 5

قتضاه حقوق اإلنسان الواردة تشير إلى حق كل فرد في التمتع بنظام اجتماعي ودولي تتحقق بم

395Fفي اإلعالن

6. 

                                                 
 .115: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  1

بق�رار الجمعي�ة العام�ة  1948ديس�مبر  10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في : ومن أجل اطالع دقيق على الديباجة ونصوص المواد انظر(*) 
 .، و كذلك في الملحق  http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp:   على الموقع" A/RES/217(III)"رقم 

 .115: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  2
 "             A/RES/217(III)"بقرار  1948ديسمبر  10انظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في  3
 .، و كذلك في الملحق  http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp:  على الموقع  
 .116: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  4
 .290: ، المرجع السابق، ص)خليل(ن حسي 5
 "A/RES/217(III): "بقرار رقم 1948ديسمبر  10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في : انظر 6
 .، و كذلك في الملحق  http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp:  على الموقع  

http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp�
http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp�
http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp�
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من اإلعالن، فهي تشير إلى واجبات الفرد نحو المجتمع، وكذلك  30و 29أما المواد  

القيود المفروضة على الفرد لضمان االعتراف بحقوق الغير، باإلضافة إلى القيود المفروضة 

396Fالواردة في اإلعالنعلى ممارسة الدول واألفراد من أجل الحفاظ على حقوق اإلنسان 

1. 

 :تكريس حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية في إطار اإلعالن -ثانيا
سنحاول رصد مدى تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية في إطار  

 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وذلك من خالل

 :العالمية-1
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي أُريد لقد امتدت فكرة ميثاق األمم المتحدة عبر  

397Fإظهار عالميته من خالل تسميته

2. 

و يمتاز اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بشموليته، وعالميته، فقد جاء بعد حربين  

عالميتين، قاست من ويالتها البشرية كلها، وجاء ليشكل بوصفه مستوى مشتركا لكافة الشعوب 

398Fواألمم

3. 

ن العالمي لحقوق اإلنسان أكبر دليل تاريخي على اإلجماع البشري ويعتبر اإلعال 

"Consensus omnium gentium" وقد اكتسبت حقوق اإلنسان بهذا . حول نظام محّدد للقيم

ولم يعد التأكيد على حقوق . اإلعالن أهمية عالمية لكونها موضع اتفاق لدى عامة األفراد

399Fنقطة انطالق إلقامة نظام حقيقي وفعلي لحقوق عالمية اإلنسان تعبيرا عن فكرة مثالية، وإنما

4 . 

399Fعالمية

4 . 

ونظرا لتميز حقوق اإلنسان بخاصية العالمية، فإن لها النزعة من أجل قبولها من طرف  

400Fالجميع

5. 

لذلك فإن الجمعية العامة تنادي باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، على أنه المثل األعلى  

 كما تطلب اتخاذ إجراءات قومية  .كافة الشعوب واألممالمشترك الذي ينبغي أن تصل إليه 

 

 
                                                 

 "A/RES/217(III): "بقرار رقم 1948ديسمبر  10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في : انظر 1
 http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp:  على الموقع                          

 .34: سابق، ص، المرجع ال)عبد العزيز(قادري  2
 .123: ، المرجع السابق، ص)فيصل(شطناوي  3
 .33، المرجع السابق، ص )كلوديو(زانغي  4

5 Voir : J. PARARAS (Petros), L’impossible universalité des droits de l’homme, revue trimestrielle des droits de 
l’homme (Rev.trim.dr.h) N°85, édition NEMESIS et BRUYLANT, 1er janvier 2011, Bruxelles, Belgique, P: 05. 



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

209 
 

وعالمية لضمان االعتراف بحقوق اإلنسان، ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول 

401Fاألعضاء، وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها

1. 

 :عدم تملك حقوق اإلنسان -2
فهذه الحقوق . لفردينسب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الحقوق الواردة فيه إلى ا 

 .طبيعية لصيقة باإلنسان، ووثيقة اإلعالن أوضحت هذه الحقوق وفّصلتها وأعلنت عنها

فاإلعالن يطلب من الدول احترام الحقوق الواردة فيه، وعدم خرقها، فالقاعدة هي أن  

402Fهذه الحقوق طبيعية، وليست منحة من فرد، أو جماعة، أو حكومة، أو دولة

2. 

لية لحماية حقوق اإلنسان تمثل مكسبا كبيرا للبشرية، وتنبع من والقواعد الدو  

403Fاالعتراف العالمي بكرامة اإلنسان، وبالحقوق الفطرية والشخصية للفرد

3. 

  :الطابع اإللزامي-3
. ثار خالف بين الفقهاء فيما يتعلق بالقيمة القانونية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

بقوة إلزامية ألنه صدر بموجب قرار من الجمعية العامة، وإنما فذهب البعض إلى أنه ال يتمتع 

يتضمن التزاما أدبيا على الدول، وقّرر البعض اآلخر أنه يتمتع بقوة إلزامية بوصفه جزًءا من 

404Fالقانون الدولي العرفي

4. 

فإّن اإلعالن له قيمة وضعية إذ تتضمن قواعد قانونية " دوجي"فحسب الفقيه القانوني  

بلة ألن تفرض نفسها بذاتها على المشّرع العادي والمشّرع الدستوري على حّد سواء، محددة قا

فإذا ما قام أيهما بإتيان قاعدة تتعارض مع نصوص هذا اإلعالن، فإنه يصنع قاعدة مخالفة 

للقانون، فاإلعالن ليس مبادئ فلسفية وإنما هو قواعد قانونية وضعية تلزم المشرعين بعدم 

405Fرض ونصوص هذا اإلعالنوضع قاعدة تتعا

5. 

لذلك يذهب اتجاه قوي إلى أّن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يتمتع بقيمة قانونية  

و هذا ما أشارت إليه صراحة لجنة . ملزمة ألنه أصبح يشكل جزءا من القانون الدولي العرفي

إّن : "1968في مارس " مونتلایر"حقوق اإلنسان في اجتماعها غير الرسمي، الذي عقد في 

                                                 
 " A/RES/217(III): "بقرار 1948ديسمبر  10ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في : انظر 1
 .، و كذلك في الملحق  http://www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp:  على الموقع 
 .119: ، المرجع السابق، ص)فيصل(شطناوي  2
 .42: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  3
 .19: ، اإلسكندرية، مصر، ص2009ط، سنة .، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار الجامعة الجديدة، د)عبد الكريم(عوض خليفة  4
 .40، لبنان، ص 2000، سنة 1العربي، ط، مسيرة حقوق اإلنسان في العالم العربي، المركز الثقافي )رضوان(زيادة  5
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يشكل تفسيرا رسميا للميثاق لنظام سامي وأنه بعد مرور عدد 

 .406F1"من السنين أصبح جزءا من القانون الدولي العرفي

وفي ذات االتجاه يذهب إعالن طهران الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان في  

ن العالمي لحقوق اإلنسان، وذلك من خالل ، حيث يؤكد على إلزامية اإلعال1968ماي  13

إعالنه رسميا بأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم، على 

ما لجميع أعضاء األسرة البشرية من حقوق ثابتة منيعة الحرمة، ويشكل إلتزاما على كاهل 

407Fأعضاء المجتمع الدولي

2. 

إلنسان يحظى بقيمة حقيقية وجوهرية، ألنه يحّدد بدقة إن اإلعالن العالمي لحقوق ا 

ماهية حقوق اإلنسان، التي ينبغي أن يتم مساندة احترامها طبقا لاللتزام الذي أخذته على 

فالدول بتوقيعها على الميثاق، . عاتقها، الدول األعضاء عند توقيعها على ميثاق األمم المتحدة

قتناع بالمبادئ التي تضمنها ومنها العمل على تشجيع قد عّبرت عن رغبتها في االلتزام عن ا

408Fوتنمية حقوق اإلنسان

3. 

409Fفي هذا اإلطار، يرى بعض الفقهاء 

، بأن اإلعالن العالمي امتداد لميثاق األمم المتحدة، 4

410Fوبما أن نصوص الميثاق ملزمة فإن نصوص اإلعالن كذلك ملزمة

إّن اإلعالن العالمي ال . 5

411Fالميثاق، فهو مرتبط به من الناحية القانونيةيمكن أن يكون بمعزل عن 

6. 

فميثاق األمم المتحدة يشير إلى حقوق اإلنسان بدون تفصيلها، واإلعالن يغطي هذا  

فاإلعالن مكّمل للميثاق، فهو يحدد حقوق اإلنسان للدول التي التزمت باالعتراف . النقص

412Fواحترام هذه الحقوق من خالل ميثاق األمم المتحدة

7. 

قضية الرهائن المحتجزين في طهران، كان على محكمة العدل الدولية أن تصدر  و في 

حكمها على انتهاك إيران لحقوق اإلنسان األساسية، من خالل اعتقالها لفترة طويلة، وفي 

413Fظروف غير إنسانية ألفراد البعثة الدبلوماسية والقنصلية األمريكية في طهران

8. 
                                                 

 .90: ، المرجع السابق، ص)علي(يوسف الشكري  1
مكتب��ة حق��وق اإلنس��ان، جامع��ة منيس��وتا، عل��ى الموق��ع : ، أنظ��ر1968م��اي  13إع��الن طه��ران الص��ادر ع��ن الم��ؤتمر ال��دولي لحق��وق اإلنس��ان ف��ي  2

         : www1.umn.edu/humanrts/arab/b006.html // http:االلكتروني
         

 .34: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  3
4 L.Preuss in article 2 paragraphe 7 of the charter of the united nations and matters of domestic jurisdiction, cours de 
la haye, 1949, VOL I, P:553. Voir: BRUNET (René), OP-CIT, p :106.  
5 Voir : BRUNET (René), OP-CIT, p :106. 
6 Voir : BRUNET (René), OP-CIT, p :129. 
7 Voir : BRUNET (René), OP-CIT, p :129. 

 .42: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  8
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 :على أنّ  1980ماي  24الصادر في حيث أكدت المحكمة في قرارها  

مصادرة حرية األشخاص بالقوة للبقاء في ظروف قاسية، هو عمل يتعارض مع مبادئ " 

 .414F1"ميثاق األمم المتحدة، وحقوق اإلنسان األساسية الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ن في النظام الدولي، بهذا الحكم تؤكد المحكمة على الطابع اإللزامي لقواعد حقوق اإلنسا 

وتجعله أساسا للنظام بأكمله، فتشير إلى الطابع الملزم كمحور أساسي داخل النظام الدولي، كما 

تؤكد من ناحية أخرى، ولتعزيز فعاليته القانونية، على الطابع العرفي للمصادر القانونية التي 

415Fتنظم تلك الحقوق، وهي الميثاق واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

2. 

 :فرض قيود على ممارسات الدول واألفراد -4
منذ التاريخ الذي صدر فيه اإلعالن العالمي، فإن فكرة حقوق اإلنسان ارتفعت قيمتها  

إلى المستوى الدولي الواقعي، ودخلت اهتمامات القانون الدولي، بحيث أصبحت تقاس بها 

ة، ولكن باعتبار ما يتمخض تصرفات الدول والحكم على أعمالها، ليس باعتبارها فكرة مجرد

416Fعنها من قواعد قانونية تمّس كافة جوانب حياة اإلنسان

3. 

إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يفرض مجموعة من القيود على ممارسات الدول  

 .واألفراد من أجل الحفاظ على حقوق اإلنسان

حيث قررت الفقرة من اإلعالن العالمي على مجموعة من القيود،  29فقد أكدت المادة  

األولى منها واجبات الفرد نحو المجتمع الذي نمت فيه شخصية هذا الفرد، وقررت الفقرة 

للقيود التي يقررها  طبقا الثانية منها أن خضوع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته، يكون

417Fالقانون

، كما أضافت أن تلك القيود ضرورية لضمان االعتراف بحقوق الغير وحرياتهم 4

حترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة، واألخالق في مجتمع وا

418Fديمقراطي

5. 

                                                 
1 Voir : Recueil de arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ, affaire relative au personnel diplomatique et 
consulaire des états unies à Téhéran ,  les états unis d’Amérique contre l’Iran, arrêt du 24 Mai 1980, paragraphe 91, 
P : 42, disponible sur : http://www.icj-cij.org/homepage/index.php   

 .42: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  2
، اإلس��كندرية، مص��ر، 2003، س��نة 1، حق��وق اإلنس��ان ب�ين ال��نظم القانوني��ة الوض��عية والش��ريعة اإلس�المية، دار الفك��ر الج��امعي، ط)ي��دعب��د الحم(ف�وده  3

 .10:ص
 .73 -72: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  4
 .، في الملحق " A/RES/217(III)"  بقرار 1948ديسمبر  10من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في  29المادة : أنظر  5
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من اإلعالن العالمي قيدا على الدول واألفراد معا،  29وأضافت الفقرة الثالثة من المادة  

يتمثل في عدم جواز ممارسة الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن ممارسة تتناقض مع 

419Fغراض األمم المتحدة ومبادئهاأ

1. 

من اإلعالن العالمي قيدا على الدول واألفراد، مقتضاه منع الدولة  30وتضمنت المادة  

أو الجماعة أو الفرد من القيام بنشاط أو إتيان عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة 

420Fفي اإلعالن

2. 

ي تشريعاتها على حقوق اإلنسان فالدول ال تستطيع بناًء على ذلك أن تفرض قيودا ف 

421Fوحرياته، التي وردت في هذا اإلعالن

، والدول واألفراد والجماعات مقيدون عند القيام بأي 3

 .نشاط أو عمل، بعدم المساس بحقوق اإلنسان

كما أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو قواعد قانونية وضعية تلزم المشرعين بعدم  

422Fهذا اإلعالنوضع قاعدة تتعارض ونصوص 

4. 

 :التقيد بمبدأ المساواة -5
يعلن اإلعالن العالمي عن حقوق اإلنسان، ويؤكد على أن اإلنسان يتمتع بها بدون  

423Fتمييز

5. 

لقد حرم الماليين من البشر من ممارسة حقوقهم والتمتع بها، إما بسبب العرق أو اللون  

إقرار مبدأ المساواة جاء ليوقف امتهان  لذا فإن. أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي

424Fكرامة اإلنسان

6. 

حيث أكدت ديباجة اإلعالن العالمي على االعتراف بالكرامة المتأصلة في سائر أعضاء  

425Fاألسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة

7. 

  

 

                                                 
 .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، في الملحق  29انظر الفقرة الثالثة من المادة  1
 .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، في الملحق  30المادة : انظر 2
 .73: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  3
 .40: بق، ص، المرجع السا)رضوان(زيادة  4

5 Voir : KERDOUN (AZZOUZ), OP-CIT, p :500. 
، عم��ان، األردن، 2009ط، س��نة .، حق��وق اإلنس��ان، دار الي��ازوري العلمي��ة للنش��ر والتوزي��ع، د)حس��ان(، محم��د ش��فيق )عل��ي(عب��د ال��رزاق الزبي��دي  6

 .93:ص
 .، انظر الملحق"A/RES/217(III)" :بقرار 1948ديسمبر  10ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في  7
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امة وأكد اإلعالن على مبدأ المساواة في أكثر من مادة، حيث أشار إلى المساواة في الكر

والحقوق في المادة األولى من اإلعالن، وأشار أيضا إلى المساواة في كافة الحقوق التي وردت 

426Fفي اإلعالن دون تمييز وهذا في المادة الثانية من اإلعالن

1. 

427Fو أكد على المساواة أمام القضاء

428F، وممارسة االنتخابات على قدم المساواة2

، وتعميم 3

429Fالعالي على قدم المساواة للجميع وعلى أساس الكفاءةالتعليم وتيسير القبول للتعليم 

4. 

 :كرامة اإلنسان واإلنسانية -6
إن اإلعالن العالمي يمثل توجه أخالقي عالمي، ولغة مشتركة لإلنسانية، كما يمثل  

االحتجاج الضروري للضمير اإلنساني، فهو تعبير عن التطلعات الدائمة لإلنسانية من أجل 

 .جماعيةالكرامة الفردية وال

واإلعالن العالمي يسّجل في إطار االستمرارية المنطقية لميثاق األمم المتحدة، والذي  

يجعل من احترام الحقوق األساسية لإلنسان هدفا، من أجل الحفاظ على كرامة اإلنسان وقيمته، 

430Fوالتأكيد على كرامة البشرية جمعاء

5. 

إلنسانية جمعاء، كما تؤكد المادة وتؤكد ديباجة اإلعالن العالمي على كرامة الفرد وا

وتهدف نصوص اإلعالن من خالل . األولى من اإلعالن على المساواة في الكرامة والحقوق

431Fتفصيلها لحقوق اإلنسان، إلى الحفاظ على كرامة اإلنسان واإلنسانية

فهذه النصوص تمثل . 6

 .إطارا مناسبا للحفاظ على الحقوق الطبيعية اللصيقة باإلنسان

 :خدمة الصالح العام -7
أشارت ديباجة اإلعالن إلى أن شعوب األمم المتحدة قد أكدت في ميثاق األمم المتحدة،  

إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة الفرد وقيمته، وبما للرجال والنساء من حقوق 

ش في متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدما، وأن ترفع مستوى العي

                                                 
 .93: ، المرجع السابق، ص)حسان(، محمد شفيق )علي(عبد الرزاق الزبيدي  1
 .المادة العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، انظر الملحق 2
 .المادة الحادية والعشرون من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، انظر الملحق 3
 .لعشرون من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، انظر الملحقالمادة السادسة وا 4

5 Voir : KOUDE (Roger Koussetougue), pertinence et défauts de pertinence des récusations de la déclaration 
universelle des droits de l’homme, revue trimestrielle des droits de l’homme (Rev.trim.dr.h) N°80 , édition 
NEMESIS et BRUYLANT, année 2009, BRUXELLE, BELGIQUE, P :946-947-964. 

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، انظر الملحق 6
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ظل حرية شاملة، وأن الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة من أجل ضمان 

432Fمراعاة حقوق اإلنسان وحرياته واحترامها

1. 

فاإلعالن العالمي يهدف من خالل ضمان مراعاة حقوق اإلنسان، إلى خدمة الفرد  

 .والمجتمع، والبشرية جمعاء

يتضح لنا أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يمثل ومن خالل دراسة العناصر السابقة،  

إطار مالئما لتكريس حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، وهذا لتأكيد اإلعالن على 

 .مجموعة من الخصائص، تتوافق مع الميزات األساسية لإلرث المشترك لإلنسانية

حق تقرير ورغم النقائص الموجودة في اإلعالن، حيث لم يتضمن اإلشارة إلى  

المصير، وحقوق األقليات، والحفاظ على البيئة، كما لم يعّبر عن خصوصية بعض المجتمعات 

433Fوالثقافات األخرى

على أساس أنه يمثل تسوية بين اتجاهين  أيضا، وانتقد اإلعالن 2

434Fمتعارضين

435F، بين النظم التقليدية الغربية والمفهوم الماركسي لحقوق اإلنسان3

، إال أنه يعّد 4

هامة لتطوير حقوق اإلنسان، وما اإلعالنات واالتفاقيات الصادرة بعد ذلك لتعزيز خطوة 

 .حقوق اإلنسان، إال دليل على ذلك

، على أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1993ويؤكد إعالن وبرنامج عمل فيينا لسنة  

436Fيشكل المثال المشترك لكافة الشعوب واألمم

م المتحدة أساسا ، وهو مصدر لإللهام اتخذته األم5

437Fإلحراز التقدم في وضع المعايير على النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

6. 

 الفقرة الثالثة
 العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان

اإلعالن العالمي يمثل تطورا تدريجيا من أجل إعداد اتفاقية دولية حول حقوق  إن 

رغم ذلك فإن . اإلنسان، ونظرا لتنوع وجهات النظر، فإن اإلعالن العالمي جمع بينهما بمهارة

                                                 
 .ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، انظر الملحق 1
 .19: ، المرجع السابق، ص)إمام(حسانين عطا هللا  2

3 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), OP-CIT, p :719. 
 .19: ، المرجع السابق، ص)إمام(حسانين عطا هللا  4

5 Voir : KOUDE (Roger koussetougue), OP-CIT, p :964-965. 
 مكتبة حق�وق: ، انظر1993جوان  25إلى  04إعالن وبرنامج عمل فيينا، صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان، المنعقد في فيينا خالل الفترة من  6

   //:www1.umn.edu/humanrts/arab/b006.html    http:    اإلنسان، جامعة منيسوتا على الموقع االلكتروني
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الدول الغربية ترى أن األولوية لتحديد حقوق الفرد مقابل السلطة، بينما ترى الدول االشتراكية 

438Fقوق وهمية، وأن األولوية للحقوق الجماعية واالقتصادية واالجتماعيةأن هذه الح

1. 

والغرض من هذه االتفاقية الدولية هو تفصيل الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي  

بصورة ملزمة، ويبّين الحدود التي تتقيد بها الدول في مجال تطبيق الحقوق والحريات 

نها اإلعالن العالمي، وأيضا وق والحريات التي تضمّ اإلنسانية، بمعنى التطبيق العملي للحق

439Fإلنشاء نوع من اإلشراف الدولي أو الرقابة الدولية على هذا التطبيق

2. 

ديسمبر  04، المؤرخ في E، الفقرة "(V) 421"وتشير الجمعية العامة في قرارها  

وسياسية، وكذلك  ، إلى أّن اإلعالن العالمي يعتبر أن اإلنسان له بالتأكيد حقوق مدنية1950

حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، وتؤكد على التمتع بهما معا، وأنهما مترابطان، وبينهما 

440Fاعتماد متبادل

3. 

، والذي 1952فيفري  05المؤرخ في " (VI) 543"ونشير إلى قرار الجمعية العامة  

نة حقوق اإلنسان تدعو فيه الجمعية العامة المجلس االقتصادي واالجتماعي، أن يطلب من لج

صياغة عهدين دوليين لحقوق اإلنسان، عهد دولي للحقوق المدنية والسياسية، وعهد دولي 

441Fللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

4. 

، 1952فيفري  05المؤرخ في "  (VI)544" كما نشير إلى قرار الجمعية العامة  

ة واالجتماعية والثقافية، ويدعو والذي يؤكد على تحسين صياغة نصوص الحقوق االقتصادي

442Fالمجلس االقتصادي واالجتماعي عند مراجعتها، أن يأخذ بعين االعتبار مختلف اآلراء

5. 

  

                                                 
1 Voir: WACHSMANN (Patrick), les droits de l’homme, édition DALLOZ, 3ème edition, année 1999, PARIS, 
FRANCE, P:18. 

، 1977، تصدرها الجمعية المصرية للق�انون ال�دولي، س�نة 33ان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد ، القانون الدولي وحقوق اإلنس)وحيد(رأفت  2
 .41: القاهرة، مصر، ص

3 Voir : Résolution (AG) 421 (V) du 04 Décembre 1950 : projet de pacte international relatif aux droits de l’homme 
et mesures de mise en œuvre, 317ème séance plénière, 5ème session, disponible sur :  
http://www.un.org/fr/documents/garesolutions.shtml. 
4 Voir : Résolution (AG) 543 (VI) du 05 Février 1952 : Rédaction de deux projets de pactes internationaux relatif 
aux droits de l’homme, 375ème séance plénière, 6ème session, disponible sur :  
http://www.un.org/fr/documents/garesolutions.shtml. 
5 Voir : Résolution (AG) 544 (VI) du 05 Février 1952 : Rédaction des articles sur les droits économiques, sociaux et 
culturels, 375ème séance plénière, 6ème session, disponible sur :  
http://www.un.org/fr/documents/garesolutions.shtml. 
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انتهى االختالف إلى وضع ازدواجية تجمع بين وجهات النظر، ويتضمن وضع  وهكذا

عهدين دوليين، عهد دولي للحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكول اختياري ملحق له، وعهد 

443Fدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

1. 

عالن العالمي لحقوق ونستطيع أن نقول، أن الثمرة الثانية لجهود األمم المتحدة بعد اإل 

اإلنسان، كانت في تدوين الحقوق والحريات األساسية، على شكل قواعد دولية، في اتفاقيتين 

444Fدوليتين حددتا أهم ما ورد في اإلعالن تّمت تسميتهما بالعهدين الدوليين

2. 

وبهذا جاء العهدين مكملين لما جاء في اإلعالن العالمي، حيث تحولت نصوص  

445Fكام اتفاقية تلتزم بها الدول األعضاء قانونيا عند المصادقة على العهديناإلعالن إلى أح

3. 

والمالحظ أن صياغة العهدين الدوليين بدأت أوال عن طريق لجنة حقوق اإلنسان، ثم أمام 

اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي تعالج المسائل المرتبطة بالعهدين، من اجتماعية وإنسانية 

446Fوثقافية

4. 

447Fالحظ أن هناك تباطؤ كبيركما ي 

، من تاريخ إقرار مشروعي العهدين داخل لجنة حقوق 5

، إلى غاية إصدار العهدين من طرف الجمعية العامة لألمم 1954حقوق اإلنسان في عام 

 .448F6م1966ديسمبر  16المتحدة في 

وسنتناول مضمون العهدين الدوليين، ثم نرصد مدى تكريسهما لمجال حقوق اإلنسان  

 .لإلنسانية كإرث مشترك

وسنتطرق أوال للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا نظرا ألن الدول ترتبط  

بتنفيذ شروط هذا العهد فور تصديقها، بينما بالنسبة للعهد الدولي للحقوق االقتصادية 

ى واالجتماعية والثقافية، فإن الدولة إذا صادقت عليه، فهي ال تلتزم بتطبيقه فورا، وإنما عل

449Fسبيل التدرج وبقدر مواردها

7. 

                                                 
1 Voir: WACHSMANN (Patrick), OP-CIT, P:18. 

 .100: ، المرجع السابق، ص)حسان(، محمد شفيق )علي(عبد الرزاق الزبيدي  2
 .110: ، القاهرة، مصر، ص2010، سنة 1، الوافي في حقوق اإلنسان، دار الكتاب الحديث، ط)نعيمة(عميمر  3
 .110: ، نفس المرجع، ص)نعيمة(عميمر  4
والدول التي تدور ف�ي فلك�ه لمب�دأ اإلش�راف ال�دولي عل�ى  -سابقا –ول يتمثل في استنكار االتحاد السوفياتي السبب األ: هذا التباطؤ يعود لسببين أساسيين 5

والسبب الثاني هو تضمن مش�روعي العه�دين عل�ى ح�ق الش�عوب ف�ي تقري�ر مص�يرها، وه�و م�ا اعترض�ت علي�ه مجموع�ة ال�دول . تنفيذ العهدين الدوليين
، الميث�اق )عب�د الحمي�د(عب�د الغن�ي : انظ�ر. وبية، كما وقفت الواليات المتحدة األمريكية في صف ه�ذه المعارض�ةاالستعمارية وأنصارها من الدول األور

 .15-14: ، مصر، ص1955، تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، سنة 11الدولي لحقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 
 .44: السابق، ص ، المرجع)وحيد(رأفت  6
 .05: ، المرجع السابق، ص)عبد الحميد(عبد الغني  7
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كما أن الحقوق المدنية و السياسية تصنف على أنها حقوق الجيل األول من حقوق  

 .اإلنسان، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي حقوق الجيل الثاني منها

 :العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -أوال
الدورة (ألف  2200ة والسياسية بقرار الجمعية العامة صدر العهد الدولي للحقوق المدني 

21(450F1  من  1، طبقا للفقرة 1976مارس  23م، ودخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر  16بتاريخ

بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق الخامس (من هذا العهد  49المادة 

 .451F2)والثالثين لدى األمين العام لألمم المتحدة

452Fمادة 53يتشكل هذا العهد من ديباجة و  

أما الديباجة فتؤكد على االعتراف بالكرامة . 3

اإلنسانية وبالمساواة في الحقوق، وأنها حقوق غير قابلة للتصرف، وتعيد التأكيد على مرجعية 

ميثاق األمم المتحدة فيما يتعلق بالحرية والعدالة والسالم في العالم، كما تؤكد على مجموعة 

الحقوق المتكاملة وغير المجزئة التي يتمتع بها اإلنسان من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية 

وفي األخير تتأكد مسؤولية الفرد وواجباته اتجاه األفراد اآلخرين، واتجاه . واجتماعية وثقافية

453Fمجتمعه في مجال تقرير حقوق هذا العهد

4. 

حيث يؤكد الجزء األول . أجزاء أما نصوص هذا العهد الدولي فهي موجودة في ستة 

على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وحريتها في تحقيق التنمية، وحرية التصرف 

بثرواتها ومواردها الطبيعية دون إخالل بمقتضيات التعاون االقتصادي، وجاء هذا الجزء في 

455Fوليين، وهذا الجزء يمّثل قاسم مشترك بين العهدين الد454F5)1المادة (مادة وحيدة 

6. 

. ويتضمن الجزء الثاني نصوص المواد من المادة الثانية إلى المادة الخامسة من العهد 

ويحتوي على تعهدات الدول األطراف باحترام الحقوق الواردة بالعهد، وكفالتها لجميع األفراد 

الة دون تمييز، واعتماد التدابير التشريعية إلعمال هذه الحقوق، والتعهد بجبر األضرار في ح

 .انتهاك حقوق أي شخص، وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة

                                                 
1 Voir : Résolution ‘’A/RES/2200(XXI)’’ du 16 décembre 1966, disponible sur :  
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .36-35: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  2
 .الملحق: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، انظر 3
 112: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4
 .في الملحق ، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: انظر كذلك. 117: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  5

6 Voir : WACHSMANN (Patrick), OP-CIT, p : 18. 
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كما يتضمن تنظيم الحريات في حالة الطوارئ االستثنائية مع عدم المساس بأحكام  

، وكذلك عدم تأويل أحكام هذا العهد 18و 16و 15و 11و) 2و1الفقرتين ( 8و 7و 6: المواد

456Fمن أجل إهدار الحقوق الواردة فيه أو تقييدها

1. 

ويتضمن الجزء الثالث نصوص المواد من المادة السادسة إلى المادة السابعة والعشرين  

حيث يتضمن الحق في الحياة، والحرية، واألمن، وعدم جواز تعذيب أي إنسان أو . من العهد

معاملته أو عقابه بقسوة، وحظر العبودية واالسترقاق، ومنع االعتقال التعسفي، ومراعاة 

انونية العتقال أي إنسان، والمعاملة اإلنسانية أثناء ذلك، وفي السجون، ومنع اإلجراءات الق

 .الحبس عند العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي

كما يتضمن حرية التنقل واإلقامة، وحظر طرد األجانب إذا كانت إقامتهم قانونية،  

تضيه القانون، وحق والحق في التقاضي والمساواة في ذلك، وعدم إدانة أي إنسان إال بما يق

اإلنسان في الشخصية القانونية، وحرمة الحياة الخاصة لإلنسان وأسرته ومنزله ومراسالته، 

وعدم المساس بشرفه وسمعته، وحرية الفكر والعقيدة والدين، وحرية التعبير، وحظر أي 

ء أو دعاية حربية أو دعوة إلى عداء قومي أو عرقي أو ديني يشكل إثارة للتمييز أو العدا

457Fالعنف

2. 

ويشتمل هذا الجزء أيضا على حق التجمع السلمي وفقا للقانون، وحرية تكوين  

واالشتراك في الجمعيات، والحق النقابي وفقا للقانون، حق الزواج وتكوين األسرة، وحماية 

األسرة، وحماية حقوق األطفال، واإلسهام في إدارة الشؤون العامة، وحق االنتخاب اقتراعا 

وترشيحا، وحق تولي الوظائف العامة، والحق في الحماية القانونية بدون تمييز، وحماية حقوق 

458Fاألقليات

3. 

أما األجزاء من الرابع إلى السادس فهي تنظم اآلليات التي تراقب تنفيذ هذا العهد،  

459Fوكذلك إجراءات التوقيع والتصديق واالنضمام إلى العهد، ونفاذه، واقتراح التعديالت

4. 

 : البرتكولين االختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -انياث
وقد ألحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية برتكول اختياري خاص بتمكين لجنة  

حقوق اإلنسان التي أنشأها العهد، من تلقي وبحث إخطارات األفراد ضحايا انتهاكات الحقوق 
                                                 

 .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في الملحق: انظر كذلك. 118-117: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز( قادري 1
 .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في الملحق: انظر كذلك. 51: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  2
 .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في الملحق: وانظر كذلك. 52-51: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  3
 .، وانظر كذلك إلى العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، في الملحق119: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  4
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ألف  2200وصدر هذا البرتكول االختياري بقرار الجمعية العامة . فيهالمنصوص عليها 

وفقا  1976مارس  23، ودخل حّيز النفاذ في 1966ديسمبر  16، وهذا بتاريخ 460F1)21الدورة (

بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو (من هذا البرتكول  9من المادة  1للفقرة 

461Fمادة 14، ويتكون هذا البرتكول من )م لألمم المتحدةاالنضمام العاشر لدى األمين العا

2. 

وأصدرت الجمعية العامة البرتكول االختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية  

، ويهدف هذا 462F3)44الدورة ( 128، وهذا بقرارها 1989ديسمبر  15والسياسية، وهذا بتاريخ 

463Fالبرتكول إلى إلغاء عقوبة اإلعدام

4. 

 :الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد  -ثالثا
صدر العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقرار من الجمعية العامة  

جانفي  03م، ودخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر  16، بتاريخ 464F5)21الدورة (ألف  2200

تاريخ إيداع صك االنضمام أو  بعد ثالثة أشهر من( 27من المادة  1، طبقا للفقرة 1976

 .465F6)التصديق الخامس والثالثين لدى األمين العام لألمم المتحدة

466Fمادة موزعة عبر خمسة أجزاء 31ويتكون هذا العهد الدولي من ديباجة و  

أما . 7

الديباجة فتؤكد على االعتراف بالكرامة اإلنسانية وبالمساواة في الحقوق، وأنها غير قابلة 

د التأكيد على مرجعية ميثاق األمم المتحدة، وتعترف بانبثاق هذه الحقوق من للتصرف، وتعي

كرامة الشخص اإلنساني األصيلة، كما تشير إلى مرجعية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

لتمتع اإلنسان بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، 

467Fاألعلى لإلنسان الحرلتحقيق المثل 

8. 

                                                 
1 Voir : Résolution ‘’A/RES/2200(XXI)’’ du 16 décembre 1966, disponible sur :  
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp 

 .52-36: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  2
3 Voir : Résolution ‘’A/RES/44/128 ’’ du 15 décembre 1989, disponible sur :  
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp 

 .52: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(خليفة  عوض 4
5 Voir : Résolution ‘’A/RES/2200(XXI)’’ du 16 décembre 1966, disponible sur :  
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp 

 .35: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  6
 .120: جع السابق، ص، المر)عبد العزيز(قادري  7
 .ديباجة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في الملحق: انظر 8



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

220 
 

كما تشير الديباجة لاللتزام المترتب على الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة، لمراعاة  

وفي األخير تتأكد مسؤولية الفرد وواجباته اتجاه األفراد اآلخرين، واتجاه . حقوق اإلنسان

468Fمجتمعه في مجال تقرير حقوق هذا العهد

1. 

ب في تقرير مصيرها، وحريتها في تحقيق التنمية، ويؤكد الجزء األول على حق الشعو 

وحرية التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية دون إخالل بمقتضيات التعاون االقتصادي، 

 .469F2)1المادة (وجاء هذا الجزء في مادة وحيدة 

. ويتضمن الجزء الثاني نصوص المواد من المادة الثانية إلى المادة الخامسة من العهد 

لى تعهد الدول األطراف بضمان التمتع الفعلي بالحقوق الواردة فيه، وعدم حيث يحتوي ع

470Fالتمييز في ممارسة هذه الحقوق

3. 

. أما الجزء الثالث فيتضمن نصوص المواد من المادة السادسة إلى المادة الخامسة عشر 

حيث يشتمل على حق العمل، وتأمين هذا الحق من خالل البرامج المناسبة، وتأمين شروط 

عمل عادلة، والحق في العمل النقابي، وحق اإلضراب، وحق الضمان االجتماعي والتأمين 

االجتماعي، وحقوق األسرة، والحق في مستوى معيشي كاف لإلنسان وأسرته، وحق التمتع 

بالصحة الجسمية والعقلية، وحق اإلنسان في التربية والتعليم، والحق في الحياة الثقافية و التمتع  

لتقدم العلمي، والحقوق األدبية والعلمية والفنية، وحرية البحث العلمي، والتعاون العلمي بفوائد ا

471Fوالثقافي

4. 

ويحتوي الجزء الرابع على نصوص المواد السادسة عشر إلى المادة الخامسة  

ويشتمل على تنظيم متابعة تنفيذ نصوص هذا العهد الدولي، ومن ذلك . والعشرين من هذا العهد

راف بتقديم تقارير عن التدابير المتخذة لضمان احترام الحقوق الواردة في هذا تعهد األط

472Fالعهد

5. 

إلى المادة  ويشتمل الجزء الخامس على نصوص المواد من المادة السادسة والعشرين 

ويحتوي على إجراءات التوقيع والتصديق واالنضمام إلى العهد، ونفاذه، . الحادية والثالثين

473Fواقتراح التعديالت

6. 

                                                 
 .ديباجة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في الملحق: انظر 1
 .120: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  2
 .120: ابق، ص، المرجع الس)عبد العزيز(قادري  3
 .العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في الملحق: ، وانظر كذلك51 -50: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  4
 .121: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  5
 .الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الملحق انظر العهد 6
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البرتكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  -رابعا
 :والثقافية

 10بتاريخ ). 63الدورة ( 117عامة هذا البرتكول االختياري بقرار الجمعية ال وصدر 

، ويتعلق باختصاصات اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 2008ديسمبر 

474Fبتلقي البالغات والنظر فيها

1. 

 :تكريس العهدين الدوليين لمجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية -خامسا
ريس مجال حقوق اإلنسان كإرث من خالل ما سبق، سنحاول استخالص مدى تك 

 .مشترك لإلنسانية في إطار العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان

 :العالمية-1
وتبدو ميزة العالمية واضحة من خالل تأكيد العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان على مرجعية 

كذلك من عالمية، وهي االستناد إلى ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و

475Fخالل االعتراف بحقوق اإلنسان ألفراد األسرة البشرية جمعاء

2. 

 :عدم تملك حقوق اإلنسان -2
إن الحقوق المدنية والسياسية لصيقة باإلنسان، بينما الحقوق االقتصادية واالجتماعية  

476Fوالثقافية ظهرت بعد ذلك، استجابة للحركات العمالية والتيارات االجتماعية والسياسية

3. 

لكننا بالرجوع إلى ديباجة كل عهد من العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، نجد التأكيد  

477Fعلى أن حقوق اإلنسان تكّمل بعضها البعض وال يمكن تجزئتها أو فصلها

4. 

حيث أن ديباجة كال العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، تؤكد على تهيئة الظروف  

 القتصادية واالجتماعية والثقافية مثل تمتعه بحقوقه المناسبة إلتاحة تمتع كل إنسان بحقوقه ا

478Fالمدنية والسياسية

5. 

لذا فإن ميزة عدم تملك حقوق اإلنسان تشمل كافة الحقوق الواردة في كال العهدين  

 .الدوليين لحقوق اإلنسان

 

                                                 
1 Voir : Résolution ‘’A/RES/63/117 ’’ du 10 décembre 2008, disponible sur :  
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .ديباجة العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، في الملحق: انظر 2
 .42: ، المرجع السابق، ص)وحيد(رأفت  3
 .113: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4
 .ديباجة العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، في الملحق: أنظر 5
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 :الطابع اإللزامي -3
دة الدول األعضاء، إن العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان هما اتفاقيتان تم إبرامهما بإرا 

. ولهما قوة إلزامية، تلتزم بها الدول األعضاء قانونيا عند المصادقة أو االنضمام إلى العهدين

وااللتزامات الواقعة على الدولة مؤكدة، فهي تتعهد بتوفير الحقوق الواردة في العهدين 

لعهدين، فهي التي لمواطنيها وشعبها، ومسؤولية الدولة وواجباتها اتجاه اإلنسان مؤكدة في ا

479Fتقوم بتحقيق المتابعة والرقابة والحماية لهذه الحقوق

1. 

ونالحظ أن العهدين وضعا نظاما قانونيا ينص على التزامات واضحة ومحددة  

480Fباالعتراف الكامل بحقوق اإلنسان

وكما أكّد مضمون العهدين الدوليين على وجوب حماية . 2

في تقرير مصيرها وحقّها في االستفادة من ثرواتها األفراد، فقد أّكد أيضا على حق الشعوب 

481Fومواردها الطبيعية

3. 

وأّكدا العهدان الدوليان على أّن الموضوع والهدف منهما هو ضمان وحماية حقوق  

ونتيجة لذلك، ال ُتقبل التحفظات . اإلنسان، ووضعها في إطار االلتزامات التي تّم التعهد بها

482Fنتهك قواعد القانون الدولي العرفيالتي تنتهك قواعد ثابتة، أو ت

4. 

، والذي يعني أن كل معاهدة نافذة تكون "Pacta Sunt Servanda"كما نشير إلى مبدأ  

483Fملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية

حيث أّن إلزامية اإلتفاقية تعني أن كل دولة تخالف . 5

ة الطرف تنفيذ المعاهدة تخالف ذلك فهي تدخل تحت طائلة المسؤولية الدولية، كما على الدول

بحسن نية، وذلك بمراعاة موضوع االتفاقية، والغرض منها، والمعنى العادي لها، وعدم خرق 

484Fأحكامها، وعدم مخالفة الغرض منها

6. 

وفي إطار الطابع اإللزامي للمعاهدات، تبلور اتجاه قوي لتوسيع نطاق تطبيق  

ير األعضاء في هذه المعاهدات، من خالل المعاهدات التي تنظم حقوق اإلنسان لتشمل الدول غ

 .ربطها بالقانون العرفي

                                                 
 .112 -111 -110: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
              ، األزاريط�ة، 2007ط، س�نة .اس�ية، دار الجامع�ة الجدي�دة، د، اإللت�زام ال�دولي ب�احترام حق�وق اإلنس�ان وحريات�ه األس)إب�رهيم(أحم�د خليف�ة  2

 .47: ص  ،رمص
 .111: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .63: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  4
 :من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، موجودة على الموقع االلكتروني 26أنظر المادة  5

http: //www1.umn.edu/humanrts/arabic/viennaLawtreatyconv.html. 
6 Voir: LASCOMBE (Michel), le droit international public, éditions DALLOZ, S.N.E, année 1996, PARIS, 
FRANCE, p: 66 - 67.  
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وذلك ألن المبادئ العامة لحماية حقوق اإلنسان، التي عّبر عنها ميثاق األمم المتحدة  

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والتي ُترجمت إلى قانون وضعي عن طريق تبني عدد ال 

، "Opinio juris"الدول ما يسمى بقناعة القانون  بأس به من المعاهدات، من خالل ممارسة

. تّم إدراجها في القانون الدولي العام، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل المجتمع الدولي بأسره

وأصبحت القواعد المتفق عليها لحماية حقوق اإلنسان، بعد أن صارت قانونا عرفيا، تشّكل 

485Fالدوليواجبات على الجميع، ملزمة لكل دول المجتمع 

1. 

أما بالنسبة للبرتكوالت الملحقة بالعهدين الدوليين فهي ذات طابع اختياري، بمعنى أن  

الدول حّرة في التوقيع والمصادقة على العهدين الدوليين أو االنضمام إليهما، دون تحّمل أي 

م لكن بمجرد التوقيع والمصادقة على أّي برتكول، أو االنضما. التزامات اتجاه أي برتكول

486Fإليه، فإن االلتزام بذلك يصبح ثابتا في حق أي دولة قامت بذلك

2. 

 :فرض قيود على ممارسات الدول واألفراد -4
إن الدولة الطرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مقيدة بضرورة كفالة  

ي واليتها دون الحقوق الواردة في هذا العهد لجميع األفراد الموجودين في إقليمها، والداخلين ف

 .487F3)1فقرة  2المادة (تمييز 

وفي حالة الطوارئ االستثنائية، وعند اتخاذ الدولة تدابير منافية للعهد الدولي للحقوق  

المدنية والسياسية، فإن الدولة تبقى مقيدة بعدم المساس بالحقوق األساسية، التي ال يمكن 

ولة مقيدة بااللتزامات المترتبة عليها وتبقى الد. 488F4)2فقرة  4المادة (انتهاكها تحت أي ظرف 

 4المادة (بمقتضى القانون الدولي، وكذلك بشرط عدم انطواء هذه الحالة على أّي تمييز 

 .489F5)1فقرة

والدولة مقيدة بعدم القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات  

مقيدة بعدم فرض قيود على هذه المعترف بها في العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، وهي كذلك 

الحقوق بصفة أوسع من تلك المنصوص عليها في العهدين، وهي مقيدة أيضا بعدم التضييق 

                                                 
 .39: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  1
 .66: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  2
 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في الملحق 1فقرة  2المادة : أنظر 3
 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في الملحق 2فقرة  4المادة : أنظر 4
 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في الملحق 1فقرة  4المادة : أنظر 5
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على أي من حقوق اإلنسان النافذة طبقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بحجة عدم 

490Fاشتمالها أو كفالتها بحماية أقل من طرف العهدين

1. 

العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مقيدة بأن والدولة الطرف في  

 2المادة(تضمن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد و جعلها بريئة من أي تمييز 

وهي مقيدة كذلك، بأن ُتخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد، للحدود . 491F2)2الفقرة

 .492F3)4ادة الم(المقررة في القانون 

أما بالنسبة للفرد، فُترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين، وإزاء الجماعة التي  

ينتمي إليها، وعليه مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في العهدين 

493Fالدوليين لحقوق اإلنسان

4. 

 :التقيد بمبدأ المساواة-5
لسياسية على تمتع جميع أعضاء األسرة البشرية أّكد العهد الدولي للحقوق المدنية وا 

بحقوق متساوية، وبكونهم أحرارا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية، ومتحررين من الخوف 

494Fوالفاقة، إلى جانب التمسك بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

5. 

 14، المادة 3مادة ، ال1فقرة  2المادة : وجاء التأكيد على مبدأ المساواة في المواد 

26495F، المادة 25، المادة 24، المادة 1فقرة

6. 

وأّكد العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مبدأ المساواة، من  

496Fخالل التأكيد في ديباجته على الحقوق المتساوية والثابتة

، كما أّكد على مبدأ المساواة من 7

 .497F8 2فقرة  13، المادة 3فقرة 10، المادة 7، المادة 3المادة ، 2فقرة 2المادة : خالل المواد

 
 
 
 

                                                 
 .هدين الدوليين لحقوق اإلنسان، في الملحقفي كال الع 5المادة : أنظر 1
 .من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في الملحق 2فقرة  2المادة : أنظر 2
 .من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في الملحق 4المادة : أنظر 3
 .اإلنسان، في الملحقديباجة العهدين الدوليين لحقوق : أنظر 4
ديباج�ة العه�د ال�دولي للحق�وق المدني�ة والسياس�ية، ف�ي : وانظ�ر ك�ذلك. 101: ، المرج�ع الس�ابق، ص)حس�ان(، محمد ش�فيق )علي(عبد الرزاق الزبيدي  5

 .الملحق
 .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في الملحق: أنظر 6
 .صادية واالجتماعية والثقافية، في الملحقديباجة العهد الدولي للحقوق االقت: أنظر 7
 .العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في الملحق: أنظر 8
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 :كرامة اإلنسان واإلنسانية -6
حيث تؤكد ديباجة كال العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان على كرامة اإلنسان واإلنسانية  

من خالل اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، وكذا اإلقرار بأن 

498Fهذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه

1. 

كما أن نصوص العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان تهدف لتحقيق كرامة اإلنسان  

499Fواإلنسانية، وذلك من خالل حماية حقوق اإلنسان

2. 

 :خدمة الصالح العام -7
ه، وإّن بسط تشكل قواعد حماية حقوق اإلنسان التزاما بالنسبة للدول ال يمكن التنصل من 

500Fدائرة احترام حقوق اإلنسان في اإلطار الدولي، يهدف أساسا لخدمة الصالح العام

، كما أّن 3

احترام حقوق اإلنسان من خالل العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان يعتبر إطارا هاما لخدمة 

 .البشرية جمعاء

حقوق اإلنسان، ومن خالل دراسة العناصر السابقة، يتضح لنا أن العهدين الدوليين ل 

يشكالن إطارا مناسبا لحماية حقوق اإلنسان، ويمثالن إطارا مالئما لتكريس حقوق اإلنسان 

 .كإرث مشترك لإلنسانية، وهذا لتوافقهما من حيث الخصائص

 الفرع الثاني
 في االتفاقيات واإلعالنات والقرارات 

 مجال حقوق اإلنسان
تحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك بعد أن تناولنا بالدراسة ميثاق األمم الم 

العهدان الدوليان لحقوق اإلنسان، واللذان يعدان اتفاقيتان أساسيتان في مجال حقوق اإلنسان، 

فإننا سنتناول اتفاقيات أخرى لحقوق اإلنسان، كما سنتطرق إلى اإلعالنات، وكذلك القرارات 

 .في هذا المجال

 
 
 

                                                 
 .ديباجة العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، في الملحق: أنظر 1
 .نصوص العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، في الملحق: أنظر 2
 .39: بق، ص، المرجع السا)كلوديو(زانغي  3



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

226 
 

 الفقرة األولى
 االتفاقيات في مجال حقوق اإلنسان 

باإلضافة إلى العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، فإننا سنتطرق إلى اتفاقيات أخرى  

 .لحقوق اإلنسان

 :اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها -أوال
مام بقرارها اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنض 

"260 (III) " 1951جانفي  12، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1948ديسمبر  09المؤرخ في 

وتهدف هذه االتفاقية إلى حماية اإلنسانية جمعاء، حيث تعتبر أن . منه) 13(طبقا ألحكام المادة 

تلتزم أعمال اإلبادة جريمة ضد اإلنسانية، سواء تمت وقت السلم أو الحرب، والدول األطراف 

501Fفي هذه االتفاقية بالوقاية من هذه الجريمة، والمعاقبة عليها

1. 

 :اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير -ثانيا
، "(IV) 317"أي القرار ) 4-د( 317أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها  

). 24(طبقا للمادة  1951 جويلية 25، ودخلت حيز التنفيذ في 1949ديسمبر  02المؤرخ في 

502Fوتتضمن التدابير الالزمة من أجل حماية اإلنسان، والحفاظ على كرامته اإلنسانية

2. 

 :اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة -ثالثا
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  

، ودخلت حّيز 1952ديسمبر  20المؤرخ في " (VII) 640"أي القرار ) 7-د( 640المتحدة 

وترتكز هذه االتفاقية على أحكام ميثاق األمم ). 06(طبقا للمادة  1954جويلية  07التنفيذ في 

المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتتضمن ممارسة المرأة لحقوقها السياسية على 

503Fرشحا، وتقلد المناصب العامةقدم المساواة مع الرجل، من حق االنتخاب تصويتا وت

3. 

 

                                                 
، س�نة 1، موسوعة القانون ال�دولي، المجل�د الخ�امس، الق�انون ال�دولي ف�ي مج�ال حق�وق اإلنس�ان، دار الش�روق للنش�ر والتوزي�ع، ط)عيسى(دباح : أنظر 1

      : Voir aussi : Résolution A/RES/260(III) du 09 décembre 1948, disponible sur   .43إل�ى  41: ، عمان، األردن، ص2003
                    http: //www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp                                                                    

 .84إلى  78: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : وانظر كذلك ،432: مرجع السابق، ص، ال)أمير(فرج يوسف : أنظر 2
Voir : Résolution A/RES/317(IV) du 02 décembre 1949, disponible sur :                                                          
http: //www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp. 

 .658إلى  657: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : نظرأ 3
 .102إلى  100: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : وانظر كذلك

Voir aussi : Résolution A/RES/640(VII) du 20 décembre 1952, disponible sur :                                
http: //www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp. 
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 :اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة -رابعا
أي ) 11-د( 1040عرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

 1958أوت  11، ودخلت حيز التنفيذ في 1957جانفي  29المؤرخ في " (XI) 1040"القرار 

فاقية على مساندة األمم المتحدة من أجل االحترام والمراعاة وترتكز هذه االت). 06(طبقا للمادة 

وتتضمن . العالميين لحقوق اإلنسان، وتستند كذلك على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

504Fمراعاة حق المرأة المتزوجة بشأن الجنسية

1. 

 :اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج -خامسا
) 17-د(ألف  1763ا الجمعية العامة لألمم المتحدة للتوقيع والتصديق بقرارها عرضته 

 09، ودخلت حيز التنفيذ في 1962نوفمبر  07المؤرخ في " (XVII) 1763"أي القرار 

وترتكز هذه االتفاقية على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن ). 06(وفقا للمادة  1964ديسمبر 

ؤكد على ضرورة الرضا في الزواج، وتمنع الزواج قبل سن العالمي لحقوق اإلنسان، وت

البلوغ، وضرورة تحديد حد أدنى لسن الزواج، كما تؤكد على ضرورة تسجيل عقود الزواج 

505Fفي سجل رسمي

2. 

 :االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -سادسا
 2106للتوقيع والتصديق بقرارها اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرضتها  

، ودخلت حّيز التنفيذ 1965ديسمبر  21المؤرخ في " (XX)2106"أي القرار ) 20-د(ألف 

وترتكز هذه االتفاقية على ميثاق األمم المتحدة، . 19، وهذا طبقا للمادة 1969جانفي  04في 

 .واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

جميع البشر، كما تؤكد على اتخاذ جميع التدابير  وتؤكد على الكرامة والمساواة بين 

506Fالالزمة للقضاء السريع على التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره

3. 

                                                 
 .719إلى  715: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 1

 .124إلى  121: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : وانظر كذلك
Voir : Résolution A/RES/1040(XI) du 29 Janvier 1957, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp. 

 .723: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 2
 .141إلى  139: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : وانظر كذلك

Voir : Résolution A/RES/1763(XVII) du 07 Novembre 1962, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .360-359: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 3
 .158إلى  146: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : وانظر كذلك

Voir aussi: Résolution A/RES/2106(XX) du 21 décembre 1965, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
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 :اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية -سابعا
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  

، ودخلت 1968نوفمبر  26المؤرخ في " (XXIII) 2391"أي القرار ) 23-د( 2391تحدة الم

وتتعلق بعدم تقادم جرائم الحرب، . 8وفقا ألحكام المادة  1970نوفمبر  11حّيز التنفيذ في 

وعدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، وبضمان 

507Fقا عالميا شامالتطبيق ذلك تطبي

1. 

 :االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها -ثامنا
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  

، 1973نوفمبر  30المؤرخ في " XXVIII) 3068"أي القرار ) 28-د( 3068المتحدة 

 .15وفقا ألحكام المادة  1986جويلية  18ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

. وترتكز هذه االتفاقية على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

وتدعو إلى اتخاذ تدابير على المستويين الدولي والقومي، بغية قمع جريمة الفصل العنصري 

508Fإلنسانيةومعاقبة مرتكبيها، كما تؤكد على أّن الفصل العنصري جريمة ضد ا

2. 

 :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -تاسعا
اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها  

طبقا  1981سبتمبر  03، ودخلت حيز التنفيذ في 1979ديسمبر  18المؤرخ في  34/180

االتفاقية على ميثاق األمم المتحدة، وكذلك على اإلعالن وترتكز هذه .  27ألحكام المادة 

 .العالمي لحقوق اإلنسان

وتؤكد على حقوق اإلنسان األساسية، وعلى كرامة الفرد وقدره، وعلى المساواة في  

وتتضمن اتخاذ التدابير . الحقوق بين الرجل والمرأة، كما تؤكد على مبدأ عدم جواز التمييز

509Fلتمييز ضد المرأة، ولحظر كل تمييز ضدهاالمناسبة للقضاء على ا

3. 
                                                 

 .1144إلى  1140: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 1
Voir aussi : Résolution A/RES/2391(XXIII) du 26 Novembre 1968, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .384: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 2
 .200: ابق، ص، المرجع الس)عيسى(دباح : وانظر كذلك

Voir aussi: Résolution A/RES/3068(XXVIII) du 30 Novembre 1973, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .654إلى  640: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 3
 278إلى  266: ، المرجع السابق، ص)عيسى(اح دب: وانظر كذلك

Voir aussi: Résolution A/RES/34/180 du 18 décembre 1979, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp.  
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كما نشير إلى البرتكول االختياري لهذه االتفاقية، والذي صدر من طرف الجمعية  

، والذي يتضمن االعتراف 1999أكتوبر  06المؤرخ في  54/4العامة لألمم المتحدة بقرارها 

510Fباختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

1. 

القاسية أو اهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اتفاقية من -عاشرا
 :نةالالإنسانية أو المهي

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  

وفقا  1987جوان  26، ودخلت حّيز التنفيذ في 1984ديسمبر  10المؤرخ في  39/46المتحدة 

تكز على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتؤكد على الحقوق وتر. 27ألحكام المادة 

المتساوية وغير القابلة للتصرف، والمستمدة من الكرامة المتأصلة في اإلنسان، وتتضمن 

التدابير الالزمة من أجل منع أعمال التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

511Fالالإنسانية أو المهينة

2. 

 :قية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضيةاالتفا -حادي عشر
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  

طبقا  1988أفريل  03، ودخلت حّيز التنفيذ في 1985ديسمبر  10المؤرخ في  40/64المتحدة 

 .1فقرة  18للمادة 

دة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتؤكد على وترتكز على ميثاق األمم المتح 

المساواة في الكرامة والحقوق، وتتضمن إدانة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية، واتخاذ 

512Fالتدابير الالزمة في هذا المجال

3. 

 :اتفاقية حقوق الطفل -ثاني عشر
الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها  هااعتمدت 

طبقا للمادة  1990سبتمبر  02، ودخلت حّيز التنفيذ في 1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25

وترتكز على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك العهدين . 49

                                                 
1 Voir : Résolution A/RES/54/4 du 06 Octobre 1999, disponible sur :  
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .918إلى  901: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 2
 .333إلى  321: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : وانظر كذلك

Voir aussi: Résolution A/RES/39/46 du 10 décembre 1984, disponible sur le site web précédent.         
 .503إلى  494: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 3

Voir aussi: Résolution A/RES/40/64 du 10 décembre 1985, disponible sur :   
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp   
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ان، وتؤكد على الحقوق األساسية لإلنسان، وعلى كرامة الفرد وقدره، الدوليين لحقوق اإلنس

513Fوتتضمن التدابير الالزمة لحماية الطفل ورعايته

1. 

 :وهذه االتفاقية متبوعة بـ 

البرتكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة،  -

 .2000ماي  25المؤرخ في  54/263المتحدة  وهذا بموجب قرار الجمعية العامة لألمم

البرتكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في  -

المؤرخ في  54/263البغاء والمواد اإلباحية، وهذا بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 .2000ماي  25

وق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات، والذي يتضمن البرتكول االختياري التفاقية حق -

االعتراف باختصاص لجنة حقوق الطفل، وصدر هذا البرتكول بموجب قرار الجمعية العامة 

 .514F2م2011ديسمبر  19المؤرخ في  66/138لألمم المتحدة 

 :االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال وأفراد أسرهم -ثالث عشر
، ودخلت حيز 1990ديسمبر  18المؤرخ في  45/158جمعية العامة اعتمدت بقرار ال 

وترتكز هذه االتفاقية بصفة خاصة على . 1فقرة  87طبقا للمادة  2003جويلية  01التنفيذ في 

وتهدف إلى . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك على العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان

515Fالعمال المهاجرين وأفراد أسرهمتحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع 

3. 

 :اتفاقية حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم -أربعة عشر
، 2006ديسمبر  13المؤرخ في  106/ 61اعتمدت بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

ة على وترتكز هذه االتفاقي. 1فقرة  45طبقا للمادة  2008ماي  03ودخلت حّيز التنفيذ بتاريخ 

ميثاق األمم المتحدة، وعلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك على العهدين الدوليين 

                                                 
 .827إلى   817: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 1

 .382إلى  363: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : وانظر كذلك
Voir aussi: Résolution A/RES/44/25 du 20 Novembre 1989, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
2Voir Résolutions : A/RES/54/263 du 25 Mai 2000, A/RES/66/138 du 19 décembre 2011 , disponibles sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp.  

 .444إلى  410: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : أنظر 3
Voir aussi: Résolution A/RES/45/158 du 18 Décembre 1990, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
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وتهدف لحماية وتعزيز حقوق . لحقوق اإلنسان، وعلى اتفاقيات أخرى في مجال حقوق اإلنسان

516Fاألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة

1. 

 :ختفاء القسريمن اإل األشخاصاية جميع االتفاقية الدولية لحم -خمسة عشر
، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  61/177اعتمدت بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

وترتكز هذه اإلتفاقية . 1فقرة  39طبقا للمادة  2010ديسمبر  23ودخلت حّيز التنفيذ بتاريخ 

اإلنسان، وكذلك على العهدين على ميثاق األمم المتحدة، وعلى اإلعالن العالمي لحقوق 

. الدوليين لحقوق اإلنسان، وعلى صكوك دولية أخرى ذات الصلة بمجال حقوق اإلنسان

وتهدف لحماية األشخاص من اإلختفاء القسري، وتعتبر اإلختفاء القسري جريمة ضد 

517Fاإلنسانية

2. 

مم المتحدة، لكن نشير إلى أّن االتفاقيات السابقة اعتمدت بقرارات من الجمعية العامة لأل 

هناك اتفاقيات أخرى في مجال حقوق اإلنسان، اعتمدت من طرف منظمة األمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة، وكذلك اتفاقيات اعتمدت من طرف منظمة العمل الدولية، واتفاقيات أخرى 

 :اعتمدت من طرف مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين، سنذكر بعضا منها فيما يلي

فاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ات -

جويلية  04في دورته الحادية والثالثين، دخلت حّيز التنفيذ بتاريخ  1948جويلية  09بتاريخ 

518Fطبقا للمادة الخامسة عشر 1950

3. 

مؤتمر األمم المتحدة  1951يلية جو 28االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، اعتمدها يوم  -

للمفوضين بشأن الالجئين وعديمي الجنسية، الذي دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة النعقاده 

 .519F4)5-د( 429بمقتضى قرارها 

مؤتمر  1954سبتمبر  28اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية، اعتمدها في  -

المؤرخ ) 17-د(ألف  526واالجتماعي بقراره  مفوضين، دعا إلى انعقاده المجلس االقتصادي

 .520F5م1954أفريل  26في 

                                                 
1 Voir : Résolution A/RES/61/106 du 13 Décembre 2006, disponible sur : 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
2 Voir : Résolution A/RES/61/177 du 20 Décembre 2006, disponible sur : 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .40إلى  35: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : أنظر 3
 .99إلى  85: ابق، ص، المرجع الس)عيسى(دباح : أنظر 4
 .114إلى  103: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : أنظر 5
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االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق،  -

 608اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضين، دعي لالنعقاد بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 .521F1م1956سبتمبر  07حّررت في جنيف بتاريخ ، و1956أفريل  30المؤرخ في ) 21-د(

، في 1957جوان  25أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في : اتفاقية تحريم السخرة -

522Fدورته األربعين

2. 

االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة األمم  -

523F، في دورته الحادية عشرة1960ديسمبر  14قافة بتاريخ المتحدة للتربية والعلوم والث

3. 

مؤتمر مفوضين  1961أوت  30اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية، اعتمدها في  -

) 9-د( 896تطبيقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  1961، ثم سنة 1959انعقد سنة 

 .524F4م1954ديسمبر  04المؤرخ في 

وب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اتفاقية بشأن الشع -

525F، في دورته السادسة والسبعين1989جوان  27العمل الدولية بتاريخ 

5. 

وترتكز هذه االتفاقيات على الصكوك الدولية في مجال حقوق اإلنسان، وتهدف لحماية  

 .انيةوتعزيز حقوق اإلنسان من أجل تحقيق الكرامة اإلنس

وفي نهاية هذه الفقرة، سنحاول رصد مدى تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك  

 :لإلنسانية، في إطار االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، وذلك من خالل

 :العالمية-1
وتبدو ميزة العالمية انطالقا من أّن االتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان، اعتمدت  

طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبقية االتفاقيات اعتمدت في إطار األمم في معظمها من 

المتحدة من خالل المؤتمرات العامة لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية 

 .والعلوم والثقافة، وكذلك مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين

دولية في مجال حقوق اإلنسان ذات  كما أّن هذه االتفاقيات الدولية ترتكز على صكوك 

 .أهمية كبيرة، كميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

                                                 
 .447إلى  444: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : أنظر 1
 .127إلى  125: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : أنظر 2
 .492إلى  484: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 3
 .135إلى  128: المرجع السابق، ص، )عيسى(دباح : أنظر 4
 .362إلى  350: ، المرجع السابق، ص)عيسى(دباح : أنظر 5
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 :عدم تملك حقوق اإلنسان-2
إّن االتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان تشكل إطارا مناسبا لتشكيل قواعد دولية  

 ف العالمـي بكرامـة اإلنسان، وبالحـقـوق وهذه القواعـد تنبع من االعترا. لحماية حقوق اإلنسان

 

526Fالفطرية للفرد

 .، فحقوق اإلنسان طبيعية لصيقة باإلنسان1

 :الطابع اإللزامي -3
إّن االتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان اتفاقيات دولية شارعة تنشئ قواعد 

527Fقانونية دولية موضوعية خاصة باحترام حقوق اإلنسان

تقرها األمم  واالتفاقيات التي. 2

المتحدة، سواًء في إطار الجمعية العامة أو في إطار مؤتمر دبلوماسي، وإن صدرت بقرار إال 

و قد حرصت األمم المتحدة في . أنها تصبح ملزمة للدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها

إطار سعيها لتشجيع احترام وحماية حقوق اإلنسان على إقرار العديد من اتفاقيات حقوق 

528Fاإلنسان لتشّكل إطارا قانونيا ملزما للدول في هذا المجال

3. 

وهذا ينم عن التزامات دولية مفروضة على الدول األطراف في مجال حماية حقوق  

 ".Jus cogens"اإلنسان، وهذا ما يؤكد على تحقيق مبدأ 

د التزام وكنتيجة لذلك فإن الدول لم تعد قادرة على االختفاء وراء السيادة المطلقة، فوجو 

دولي يفرض على الدول احترام هذه الحقوق وعدم االعتداء عليها، ويوجد هذا االلتزام بوجود 

اتفاقية دولية من جهة، ولوجود القاعدة الدولية اآلمرة التي ال تسمح للدول األطراف بأن تنّص 

529Fفي تشريعاتها الخاصة بما يمّس حقوق اإلنسان من جهة أخرى

4. 

يمثل " VERDROS"وهو حسب " Pacta sunt servanda"كما نشير إلى مبدأ  

والذي يعني أن . 530F5"قدسية االتفاق والوفاء بالعهد: "أو قاعدة" العقد شريعة المتعاقدين: "قاعدة

531Fكل معاهدة نافذة تكون ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية

6. 

                                                 
 .42: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  1
 .38: ، القاهرة، مصر، ص2008ط، سنة .، التطبيق الدولي التفاقيات حقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، د)إبراهيم(علي بدوي الشيخ  2
 .32: ، المرجع السابق، ص)إبراهيم(الشيخ  علي بدوي 3
 .195-194: ، الجزائر، ص2008ط، سنة .، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار هومة، د)عبد العزيز(العشاوي  4
  . 30: روت، لبنان، ص، بي1990، سنة 1، قانون العالقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط)أحمد(سرحال  5
 :من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، موجودة على الموقع االلكتروني 26المادة : أنظر 6

http:// www1.umn.edu/humanrts/arabic/viennalawtreatyconv.html  
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كما ظهر تفسير متدّرج يميل العتبار حقوق اإلنسان أوال، كواجبات تطّبق على الجميع           

"erga omnes"ولذلك فهي سارية بغّض النظر عن  ،، تشبه المبادئ العامة للقانون الدولي

 .Jus cogens"532F1"المشاركة في اتفاق دولي مختص، وثانيا كقواعد قانونية ملزمة 

وتوّسع نطاق تطبيق المعاهدات التي ُتنظم حقوق اإلنسان، لتشمل الدول غير األعضاء  

في هذه المعاهدات، من خالل ربطها بالقانون العرفي، وأصبحت القواعد المتفق عليها لحماية 

اإلنسان، بعد أن صارت قانونا عرفيا، تشكل واجبات على الجميع، ملزمة لكل دول حقوق 

533Fالمجتمع الدولي

2. 

 :فرض قيود على ممارسات الدول واألفراد -4
المتخذة من خالل اتفاقيات حقوق اإلنسان في مجاالت عديدة، تقّيد ممارسات  إن التدابير

الدول واألفراد بعدم القيام بما يناقض هذه التدابير، وهذا من أجل تحقيق حماية حقوق اإلنسان 

 .في هذه المجاالت

 :ةاوالتقيد بمبدأ المسا -5
االتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان تؤكد على هذا المبدأ، حيث تدعو إلى إن  

 .تعزيز وحماية حقوق اإلنسان بدون تمييز

 :كرامة اإلنسان واإلنسانية -6
تهدف االتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان، من خالل التدابير المتخذة لتعزيز  

 .نسان واإلنسانية جمعاءوحماية حقوق اإلنسان، لتحقيق كرامة اإل

 :خدمة الصالح العام -7
إّن بسط دائرة احترام حقوق اإلنسان في اإلطار الدولي، يهدف أساسا لخدمة الصالح  

534Fالعام

، لذلك فقواعد حقوق اإلنسان الواردة في اتفاقيات حقوق اإلنسان تعتبر إطارا مناسبا 3

 .لحماية حقوق اإلنسان، ولخدمة البشرية جمعاء

خالل ما سبق، يتضح لنا أن االتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان، تمثل ومن  

إطارا مالئما لتكريس حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، وهذا لتوافقهما من حيث 

 .الخصائص

                                                 
 .40: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  1
 .39: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  2
 .39: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  3
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نشير في األخير إلى صدور عدة اتفاقيات إقليمية في مجال حقوق اإلنسان، وهي صمام  

ن نطاقها اإلقليمي، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة حقوق أمان لخصوصية الشعوب ضم

535Fاإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية

1. 

 الفقرة الثانية
 والقرارات في مجال حقوق اإلنسان اإلعالنات 

تناولنا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وهو أحد أركان الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان،  

ات أهمية كبيرة في مجال حقوق اإلنسان، كما سنتطرق وسنتناول فيما يلي إعالنات أخرى، ذ

 .للقرارات في مجال حقوق اإلنسان

 :حقوق اإلنسان اإلعالنات في مجال -أوال
إعالن حقوق الطفل، حيث اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -1

ويرتكز على ، 1959نوفمبر  20المؤرخ في " (XIV) 1386"أي القرار ) 14-د(1386

ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ويؤكد على حقوق اإلنسان األساسية، 

 536F2.وكرامة الشخص اإلنساني وقيمته، ويتضمن حقوق الطفل من أجل حمايته ورعايته

إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، حيث اعتمد ونشر بموجب قرار  -2

 14المؤرخ في " (XV)1514"أي القرار ) 15-د( 1514امة لألمم المتحدة الجمعية الع

، ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، ويعلن حق تقرير المصير للشعوب 1960ديسمبر 

537Fالمستعمرة، وحقها في السيادة واالستقالل

3. 

نشر  إعالن األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، والذي اعتمد و -3

" (XVIII) 1904"أي القرار ) 18-د( 1904بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

، ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق 1963نوفمبر  20المؤرخ في 

                                                 
 .157: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، الميث�اق اإلفريق�ي لحق�وق اإلنس�ان والش�عوب، : ونذكر من هذه االتفاقيات اإلقليمية
 .40: ، المرجع السابق، ص)إبراهيم(علي بدوي الشيخ : أنظر. الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

 .834إلى  831: مرجع السابق، ص، ال)أمير(فرج يوسف : أنظر 2
Voir aussi: Résolution A/RES/1386 (XIV) du 20 novembre 1959, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp. 
3 Voir : KHERAD (R), OP-CIT, p : 201-207. 
Voir aussi: Résolution A/RES/1514 (XV) du 14 décembre 1960, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/french/documents/instruments/docs_fr.asp.  
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اإلنسان، ويتضمن التدابير الالزمة للقضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء 

538Fيق المساواةالعالم، وتحق

1. 

إعالن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وحماية استقاللها و سيادتها ، والذي -4

أي القرار       ) 20-د( 2131اعتمـد ونشـر بموجـب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

"2131 (XX) " ن، ، ويذّكر باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا1965ديسمبر  21المؤرخ في

ويعترف بالكرامة اإلنسانية للبشرية جمعاء، ويشجب التدخل في شؤون الدول، ويؤكد على 

539Fحقوق الشعوب الغير قابلة للتصرف

2. 

إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة  -5

، 1967نوفمبر  07المؤرخ في " (XXII)2263"أي القرار ) 22-د( 2263لألمم المتحدة 

ويرتكز هذا اإلعالن على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وعلى 

صكوك دولية أخرى ترمي إلى القضاء على التمييز بكافة أشكاله، ويتضمن التدابير الالزمة 

وخير  من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، وهذا حفاظا على كرامة اإلنسان واإلنسانية،

540Fاألسرة والمجتمع

3. 

اإلعالن المتعلق باللجوء اإلقليمي، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  -6

، ويرتكز 1967ديسمبر 14المؤرخ في " (XXII)2312"أي القرار ) 22-د( 2312المتحدة 

تضمن مراعاة هذا اإلعالن على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وي

541Fالتدابير المتعلقة باللجوء اإلقليمي لألشخاص

4. 

إعالن طهران ، والذي أصدره رسميا المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان في طهران ،        -7

، ويؤكد على إلزامية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ويؤكد على المعايير 1968ماي  13في 

ات واإلعالنات في ميدان حقوق اإلنسان، وخاصة العهدين وااللتزامات التي جاءت بها االتفاقي

                                                 
1 Voir: Résolution A/RES/1904 (XVIII)/ du 20 novembre 1963, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

، ج�رائم اإلب�ادة الجماعي�ة وج�رائم ض�د اإلنس�انية، دار الثقاف�ة والتوزي�ع، 1، موسوعة القانون ال�دولي الجن�ائي، ج�زء)سهيل(حسين الفتالوي : انظر كذلك
 .260: ، عمان، األردن، ص2011، سنة 1ط

2 Voir aussi: Résolution A/RES/2131 (XX) du 21 Décembre 1965, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .145: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر : أنظر 3
 677إلى  673: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : وانظر كذلك

Voir aussi: Résolution A/RES/2263 (XXII)/ du 07 novembre 1967, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
4 Voir: Résolution A/RES/2312 (XXII)/ du 14 Décembre 1967, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
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الدوليين لحقوق اإلنسان، وإعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، واالتفاقية 

كما يؤكد على ضرورة أن يفي جميع . الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

على أنفسهم في مجال حقوق اإلنسان، كما  أعضاء المجتمع الدولي بااللتزامات التي أخذوها

يشير إلى أن الهدف الرئيسي لألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان، هو أن يتمتع كل إنسان 

542Fبأقصى درجة من الحرية والكرامة

1. 

إعالن حول التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار  -8

المؤرخ          " (XXIV) 2542"أي القرار ) 24-د( 2542تحدة الجمعية العامة لألمم الم

، ويرتكز خاصة على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق 1969ديسمبر  11في 

اإلنسان، والعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 

ويتضمن . والقرارات في إطار األمم المتحدة التمييز العنصري، ومجموعة من اإلعالنات

الدعوة إلى العمل قوميا ودوليا التخاذ هذا اإلعالن أساسا لسياسات اإلنماء االجتماعي، واتخاذ 

543Fالتدابير الالزمة لذلك

2. 

إعالن بشأن حقوق األشخاص المتخلفين عقليا، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية  -9

ديسمبر  20المؤرخ في   "(XXVI)2856"أي القـرار ) 26-د( 2856العامة لألمم المتحدة 

ويرتكز خاصة على ميثاق األمم المتحدة، والعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، ويؤكد  1971

544Fعلى كرامة اإلنسان وقيمته، ويتضمن حماية حقوق األشخاص المتخلفين عقليا

3. 

نوفمبر  16التغذية، والذي اعتمده يوم  اإلعالن العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء -10

  3180، مؤتمر األغذية العالمي المنعقد بمقتضى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 1974

، ثم أقرته الجمعية 1973ديسمبر  17المؤرخ في " (XXVIII)3180"أي القرار ) 28-د(

 17المؤرخ في " (XX IX)3348"أي القرار ) 29-د( 3348العامة لألمم المتحدة في قرارها 

545Fويتضمن التدابير الضرورية الستئصال الجوع وسوء التغذية. 1974ديسمبر 

4. 
                                                 

 .214 -213: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 1
يس�وتا، عل�ى الموق�ع ، مكتب�ة حق�وق اإلنس�ان، جامع�ة من1968م�اي  13إع�الن طه�ران الص�ادر ع�ن الم�ؤتمر ال�دولي لحق�وق اإلنس�ان ف�ي : وانظر ك�ذلك
 :االلكتروني

www1.umn.edu/humanrts/arab/b006.html http:// 
 .1372إلى  1358: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 2

Voir aussi: Résolution A/RES/2542 (XX IV) du 11 Décembre 1969, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
3 Voir: Résolution A/RES/2856 (XX VI) du 20 Décembre 1971, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
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إعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حالة الطوارئ والمنازعات المسلحة، والذي  -11

أي القرار ) 29-د( 3318اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

" 3318(XXIX) " ويتضمن حماية المدنيين وخاصة النساء 1974ديسمبر  14المؤرخ في ،

 م طبقا ـواألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحـة، وعدم حرمان المدنيين من حقوقه

لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، وغير ذلك من 

546Fصكوك القانون الدولي

1. 

الن الخاص باالستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية، اإلع -12

أي القرار ) 30-د( 3384والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

" 3384 (XXX) " ويتضمن النهوض بالتعاون الدولي 1975نوفمبر  10المؤرخ في ،

547Fتكنولوجي لصالح السلم وخير البشريةلضمان استخدام التقدم العلمي وال

2. 

إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو  -13

العقوبة القاسية، أو الالإنسانية أو المهينة، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة 

، 1975ديسمبر  09المؤرخ في " (XXX)3452"أي القرار ) 30-د( 3452لألمم المتحدة 

ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية، ويؤكد على حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية أو المهينة، كما يؤكد على كرامة 

548Fاإلنسانية، والمساواة في الحقوق، والتي هي غير قابلة للتصرف

3. 

إعالن بشأن حقوق المعوقين، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  -14

، ويرتكز 1975ديسمبر  09المؤرخ في " (XXX)3447"أي القرار ) 30-د( 3447المتحدة 

المي لحقوق اإلنسان، وكذلك العهدين الدوليين خاصة على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن الع

                                                 
 .849إلى  847: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 1

Voir aussi: Résolution A/RES/3318 (XX IX) du 14 Décembre 1974, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .1356إلى 1354: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 2
Voir aussi: Résolution A/RES/3384 (XXX) du 10 Novembre 1975, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
3Voir: Résolution A/RES/3452 (XXX) du 09 Décembre 1975, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp.  
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لحقوق اإلنسان، وصكوك دولية أخرى في مجال حقوق اإلنسان، ويتضمن ضرورة اتخاذ 

549Fالتدابير الالزمة لحماية حقوق المعوقين

1. 

إعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاهم  -15

وق اإلنسان، ومكافحة العنصرية و الفصل العنصري والتحريض على الدولي، وتعزيز حق

الحرب، والذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في دورته 

ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي . 1978نوفمبر  28العشرين، بتاريخ 

، "UNESCO"مة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لحقوق اإلنسان، وعلى ميثاق منظ

والتي تستهدف الحفاظ على السلم واألمن، والتعاون بين األمم، واحترام حقوق اإلنسان 

550Fو يتضمن اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تحقيق أهداف هذا اإلعالن. وحرياته األساسية

2. 

، والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية إعالن خاص بإعداد المجتمعات للعيش في سلم -16

ديسمبر  15المؤرخ في " A/RES/33/73"أي القرار ) 33-د( 73العامة لألمم المتحدة 

ونشير أن . ، والذي يؤكد على حق األفراد والدول والجنس البشري في العيش في سلم1978

حقوق المدنية هذا اإلعالن يرتكز على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي لل

551Fوالسياسية، ويدعو إلى العمل من أجل إقامة سلم عادل ودائم

3. 

إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب، والتمييز القائمين على  -17

  55أساس الدين أو المعتقد، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

، ويرتكز هذا اإلعالن 1981نوفمبر  25المؤرخ في " A/RES/36/55"أي القرار ) 36-د(

على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك العهدين الدوليين لحقوق 

اإلنسان، ويؤكد على الكرامة والمساواة، ويتضمن ضرورة اتخاذ التدابير الفعالة لمنع أي تمييز 

552Fي االعتراف بحقوق اإلنسانعلى أساس الدين أو المعتقد ف

4. 

إعالن بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، والذي اعتمد  -18

" A/RES/36/103"أي القرار ) 36-د(103ار الجمعية العامة لألمم المتحدةونشر بموجب قر

                                                 
1 Voir: Résolution A/RES/3447 (XXX)/ du 09 Décembre 1975, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .472إلى  466: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 2
3 Voir: Résolution A/RES/33/73 du 15 Décembre 1978, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp.  

 .395إلى  393: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 4
Voir aussi: Résolution A/RES/36/55 du 25 Novembre 1981, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
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لعالمي لحقوق ، ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن ا1981ديسمبر  09المؤرخ في 

اإلنسان، والذي يؤكد على أن عملية إحالل السلم واألمن الدوليين، تقوم على أساس الحرية، 

والمساواة، وتقرير المصير، واالستقالل، واحترام سيادة الدول، وسيادتها الدائمة على مواردها 

553Fالطبيعية ويدعو التخاذ التدابير المناسبة في هذا االتجاه

1. 

مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين، والذي اعتمد ونشر  إعالن بشأن -19

المؤرخ " A/RES/37/63"أي القرار ) 37-د( 63بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

، والذي يرتكز على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق 1982ديسمبر  03في 

ن لحقوق اإلنسان، كما يرتكز على صكوك دولية أخرى في اإلنسان، وكذلك العهدين الدوليي

554Fمجال حقوق اإلنسان، ويتضمن إشراك المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين

2. 

إعالن بشأن حق الشعوب في السلم، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة  -20

، ويؤكد 1984نوفمبر  12في المؤرخ "A/RES/39/11"أي القرار) 39-د( 11لألمم المتحدة 

على أّن حق الشعوب في السلم، وتشجيع تنفيذ هذا الحق يشكالن التزاما أساسيا على كل 

555Fدولة

3. 

إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، والذي  -21

ي القرار أ) 40-د( 144اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

"A/RES/40/144 " ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، 1985ديسمبر  13المؤرخ في ،

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، ويؤكد على 

556Fالكرامة اإلنسانية، ويتضمن حقوق األفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

4. 

ن المتعلق بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية األطفال ورعايتهم مع اإلعال -22

االهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، والذي اعتمد ونشر 

                                                 
1 Voir: Résolution A/RES/36/103 du 09 Décembre 1981, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp.  

 .687 - 686: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 2
Voir aussi: Résolution A/RES/37/63 du 03 Décembre 1982, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 
3 Voir : LAQUEUR (Walter), RUBIN (Barry), anathologie des droits de l’homme, traduit de l’anglais par thierry 
pièlat, éditions nouveaux Horizons, 2eme édition, année 1989, WASHIGTON, U.S.A, P : 353-354. 
Voir aussi: Résolution A/RES/39/11 du 12 Novembre 1984, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
4 Voir: Résolution A/RES/40/144 du 13 Décembre 1985, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp.  
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المؤرخ " A/RES/41/85"أي القرار ) 41-د( 85بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

يرتكز على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين ، و1986ديسمبر  03في 

557Fلحقوق اإلنسان، ويتضمن المبادئ المتصلة بحماية األطفال ورعايتهم

1. 

إعالن الحق في التنمية، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -23

، ويرتكز على 1986ديسمبر  04المؤرخ في " A/RES/41/128"أي القرار ) 41-د( 128

ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك العهدين الدوليين لحقوق 

اإلنسان، وما يتصل بذلك من صكوك دولية أخرى، ويتضمن اتخاذ التدابير الالزمة إلعمال 

558Fالحق في التنمية

2. 

ة أو إثنية وإلى أقليات دينية إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومي -24

ولغوية، ويتضمن التدابير الالزمة لحماية هذه الفئات، واعتمد ونشر هذا اإلعالن بموجب قرار 

المؤرخ في     " A/RES/47/135"أي القرار ) 47-د( 135الجمعية العامة لألمم المتحدة 

لمي لحقوق اإلنسان، ، ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العا1992ديسمبر   18

559Fوالعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، وصكوك دولية أخرى في مجال حقوق اإلنسان

3. 

اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري، ويتضمن مجموعة  -25

المبادئ الواجبة في هذا المجال، واعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

، ويرتكز على 1992ديسمبر  18المؤرخ في " A/RES/47/133"أي القرار ) 47-د( 133

560Fميثاق األمم المتحدة، ويؤكد على الكرامة والحقوق المتساوية لجميع أفراد األسرة البشرية

4. 

إعالن وبرنامج عمل فيينا، والذي صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المنعقد في  -26

، ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن 1993جوان  25إلى  14فيينا خالل الفترة من 

العالمي لحقوق اإلنسان، ويؤكد من جديد التزام جميع الدول رسميا بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة 

                                                 
 .842إلى  837: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 1

Voir aussi: Résolution A/RES/41/85 du 03 Décembre 1986, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
2 Voir : LAQUEUR (Walter), RUBIN (Barry), OP-CIT, PP : 366-371. 
Voir aussi: Résolution A/RES/41/128 du 04 décembre 1986, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
 
3 Voir: Résolution A/RES/47/135 du 18 Décembre 1992, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp.  

 .1028إلى  1019: ، المرجع السابق، ص)أمير(أنظر فرج يوسف  4
Voir aussi: Résolution A/RES/47/133 du 18 Décembre 1992, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
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بتعزيز احترام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، كما يؤكد على التعاون والتنمية 

561Fوتدعيم حقوق اإلنسان

1. 

إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، ويتضمن اتخاذ التدابير الالزمة في هذا  -27

أي القرار ) 48-د( 104المجال، واعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

"A/RES/48/104 " ويرتكز على اإلعالن العالمي لحقوق 1993ديسمبر  20المؤرخ في ،

562Fيين لحقوق اإلنسان، ويؤكد على الكرامة والمساواةاإلنسان، والعهدين الدول

2. 

اإلعالن العالمي للجينوم البشري وحقوق اإلنسان، الصادر عن منظمة األمم المتحدة  -28

، حيث اعتبر أن الجينوم 1997نوفمبر  11بتاريخ " UNESCO"للتربية والعلوم والثقافة 

563Fنسانيةالبشري يمثل الكرامة األصيلة لإلنسانية، فهو إرث لإل

3. 

اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية  -29

حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا، ويتضمن التدابير الالزمة في هذا 

أي القرار ) 53-د( 441المجال، واعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

"A/RES/53/144 " ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، 1998ديسمبر  09المؤرخ في ،

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، ويؤكد على أن 

564Fحقوق اإلنسان عالمية، ومترابطة

4. 

متحدة بقرارها        إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، اعتمدته الجمعية العامة لألمم ال -30

، ويؤكد على السلم 2000سبتمبر  08، المؤرخ في "A/RES/55/2"أي القرار ) 55-د( 02

565Fواألمن، والتنمية، وحماية حقوق اإلنسان

5. 

                                                 
مكتب�ة : ، انظر1993جوان  25إلى  14صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان، المنعقد في فيينا خالل الفترة من  أنظر إعالن وبرنامج عمل فيينا،  1

 //:www1.umn.edu/humanrts/arab/b006.html http:     حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا ، على الموقع االلكتروني
 .268إلى  229: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف  :كذلك  أنظر

2Voir aussi: Résolution A/RES/48/104 du 20 Décembre 1993, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 
3 Voir: JAZI (Dali) et autres, les droits de l’homme par les textes, BENACHOUR (RAFAA), manipulation 
génétiques et droit à la vie, centre de publication universitaire, S.N.E, année 2004, Tunis, Tunisie, P :255. 
Voir aussi : la déclaration sur le génome humain et les droits de l’homme du 11 Novembre 1997 disponible sur : 
http://www.unisdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990f0.pdf.  

 .53-52: ، عمان، األردن، ص2006، سنة 1، حقوق اإلنسان، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ط)كوثر(محمود أبوعين  4
Voir aussi: Résolution A/RES/53/144 du 09 Décembre 1998, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 

 .271: ، المرجع السابق، ص)أمير(فرج يوسف : أنظر 5
Voir aussi: Résolution A/RES/55/2 du 08 Septembre 2000, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
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إعالن األمم المتحدة بشأن استنساخ البشر، واعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة،  -31

، 2005مارس  08المؤرخ في " A/RES/59/280"أي القرار ) 59-د( 280بقرارها 

566Fويتضمن اتخاذ التدابير الالزمة لحماية الحياة البشرية، واحترام الكرامة اإلنسانية

1. 

إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة  -32

، 2007سبتمبر  13في  المؤرخ" A/RES/61/295"أي القرار ) 61-د( 295بقرارها 

ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، والعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، وصكوك دولية أخرى 

567Fفي مجال حقوق اإلنسان، ويؤكد على ضرورة تمتع الشعوب األصلية بكافة حقوقهم

2. 

لألمم إعالن متابعة نتائج الدورة االستثنائية المعنية بالطفل، اعتمدته الجمعية العامة  -33

، 2007ديسمبر  13المؤرخ في " A/RES/62/88"أي القرار ) 62-د( 88المتحدة بقرارها 

والذي يؤكد على حقوق األطفال، وضرورة حمايتهم، وهذا خدمة للمصلحة العليا للبشرية 

568Fجمعاء

3. 

إعالن األمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق اإلنسان، اعتمدته الجمعية العامة  -34

ديسمبر  19المؤرخ في " A/RES/66/137"أي القرار ) 66-د( 137ألمم المتحدة بقرارها ل

، ويرتكز على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك العهد 2011

الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وصكوك دولية أخرى في مجال حقوق 

يز الجهود للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق اإلنسان، وهذا لتعزيز اإلنسان، ويتضمن تعز

569Fاحترام حقوق اإلنسان، والحريات األساسية، ومراعاتها على الصعيد العالمي

4. 

                                                 
1 Voir : Résolution A/RES/59/280 du 08 Mars 2005, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
2 Voir : Résolution A/RES/61/295 du 13 Septembre 2007, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
3 Voir : Résolution A/RES/62/88 du 13 Décembre 2007, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
4 Voir : Résolution A/RES/66/137 du 19 Décembre 2011, disponible sur :                                 
http: //www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. 
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 :القرارات في مجال حقوق اإلنسان -ثانيا
هناك العديد من القرارات في مجال حقوق اإلنسان، والتي تم تبنيها خاصة من طرف  

570Fالعامة لألمم المتحدةالجمعية 

، مجلس األمن، المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي، لجنة حقوق 1

571Fاإلنسان

 .وهذا يشكل إضافة نوعية في مجال حقوق اإلنسان. 2

وفي نهاية هذه الفقرة، سنحاول رصد مدى تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك  

 .إطار األمم المتحدة لإلنسانية، وهذا من خالل اإلعالنات والقرارات الصادرة في

 :العالمية -1
وتبدو ميزة العالمية من خالل صدور اإلعالنات والقرارات ضمن إطار األمم المتحدة،  

سواء من خالل صدورها من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة، أو في إطار المؤتمرات 

قتصادي الدولية لحقوق اإلنسان، أو عن طريق مجلس األمن، أو من خالل المجلس اال

واالجتماعي، أو ضمن لجنة حقوق اإلنسان، أو في إطار الوكاالت الدولية المتخصصة التابعة 

 .لمنظمة األمم المتحدة

 :عدم تملك حقوق اإلنسان -2
باالضافة إلى ارتكاز اإلعالنات والقرارات في مجال حقوق اإلنسان، بصفة عامة على  

ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فإنها ترتكز على صكوك دولية هامة 

في مجال حقوق اإلنسان، وهذا يؤكد على أّن حقوق اإلنسان ليست ملكا ألحد، فهي ملك 
                                                 

 :نذكر على سبيل المثال بعض قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان 1
- "A/RES/37/200 " زيادة تعزيز و حماية حقوق اإلنسان: 1982ديسمبر  18المؤرخ في. 
- "A/RES/40/146 " حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل: 1985ديسمبر  13المؤرخ في. 
- "A/RES/42/116 " المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان: 1987ديسمبر  07المؤرخ في. 
- "A/RES/46/121 "حقوق اإلنسان والفقر: 1991ديسمبر  17المؤرخ في. 
- "A/RES/48/122 " حقوق اإلنسان واإلرهاب: 1994فيفري  07المؤرخ في. 
- "A/RES/50/177 " عقد األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان: 1995ديسمبر 22المؤرخ في. 
- "A/RES/54/160 " حقوق اإلنسان والتنوع الثقافي: 1999ديسمبر  17المؤرخ في. 
- "A/RES/55/102 " العولمة وأثرها على التمتع التام بجميع حقوق اإلنسان: 2000ديسمبر  04المؤرخ في. 
- "A/RES/56/155 " الحق في الغذاء: 2001ديسمبر  19المؤرخ في. 
- "A/RES/57/227 " احترام حق الجميع في حرية السفر واألهمية الحيوية لجمع شمل األسرة: 2002ديسمبر  18المؤرخ في. 
- "A/RES/58/163 " حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: 2003ديسمبر  22المؤرخ في. 
- "A/RES/59/187 " تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق اإلنسان: 2004ديسمبر  20المؤرخ في. 
- "A/RES/60/231 " تعزيز حقوق األطفال وحمايتها: 2005ديسمبر  23المؤرخ في. 
- "A/RES/61/171 " حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب: 2006ديسمبر  19المؤرخ في. 
- "A/RES/62/163 " تعزيز السالم كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كامال بجميع حقوق اإلنسان: 2007ديسمبر  18المؤرخ في. 
- "A/RES/63/184 " حماية المهاجرين: 2008ديسمبر  18المؤرخ في. 
- "A/RES/64/174 " اإلنسان والتمتع الثقافي: 2009ديسمبر  18المؤرخ في. 
- "A/RES/65/240 "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب: 2010ديسمبر  24مؤرخ في ال. 
- "A/RES/66/156 " حقوق اإلنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد: 2011ديسمبر  19المؤرخ في. 
- "A/RES/67/165 " ى التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسانالعولمة وأثرها عل: 2012ديسمبر  20المؤرخ في. 

                                                                 http://www.un.org :                       موجودة على الموقع اإللكترونيالقرارات  هذه   
 .47-46-44-43-40-39: ، المرجع السابق، ص)أحمد(الوفا أبو  2

http://www.un.org/arabic/documents/gares.htmهذه�
http://www.un.org/arabic/documents/gares.htmهذه�
http://www.un.org/arabic/documents/gares.htmهذه�
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ما أن صدور هذه االعالنات والقرارات في إطار األمم المتحدة، يعّزز هذا ك. لإلنسانية جمعاء

 .المبدأ، فحقوق اإلنسان طبيعية ومترابطة، وهي لصيقة باإلنسان

 :الطابع اإللزامي -3
إن االعالنات والقرارات في مجال حقوق اإلنسان تصدر في إطار األمم المتحدة، وهذا  

مجال حقوق اإلنسان، كميثاق األمم المتحدة، ومختلف انطالقا من صكوك دولية ملزمة في 

 .االتفاقيات في مجال حقوق اإلنسان

كما أن الوثائق التي نحن بصدد دراستها، ورغم أنه ليست لها أي قوة ملزمة في حّد  

572Fذاتها، إالّ أّنه انطالقا منها يمكن أن يتكون عرف دولي يضفي عليها صفة اإللزام

1. 

فقة الجماعية التي أبدتها دول العالم على محاضر األمم المتحدة التي إضافة إلى أّن الموا 

تنّظم بعض الحقوق، وعلى قرارات الجمعية العامة التي تدّعم مبادئها، تعتبر دليال على القناعة 

573F، وعلى أّن حماية حقوق اإلنسان واجبة بقوة القانون"Opinio Juris"بالقانون 

2. 

 :دل واألفرافرض قيود على ممارسات الدو -4
إن الوثائق التي نحن بصدد دراستها، ورغم عدم إلزاميتها في حّد ذاتها، إال أنها تشكل  

قيودا اتجاه ممارسات الدول واألفراد، وهذا بعدم القيام بما ينافي التدابير التي تضمنتها هذه 

574Fالوثائق، وخاصة التقيد بعدم اإلتيان بقواعد تخالف ذلك

3. 

 :ساواةالتقيد بمبدأ الم -5
إن اإلعالنات والقرارات في مجال حقوق اإلنسان تؤكد على هذا المبدأ، من خالل  

 .ارتكازها على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان بدون تمييز

 :كرامة اإلنسان واإلنسانية -6
إن الوثائق التي تناولناها بالدراسة آنفا، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان،  

 .نوعية في هذا المجال، وهذا من أجل تحقيق كرامة اإلنسان واإلنسانية جمعاءوإعطاء إضافة 

 
 
 

                                                 
 .33: ، المرجع السابق، ص)أحمد(أبو الوفا  1
 .40: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  2
 .73: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  3
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 :خدمة الصالح العام -7
إّن اإلعالنات والقرارات في إطار األمم المتحدة، تهدف إلى إيجاد إضافة نوعية من  

أجل بسط دائرة احترام حقوق اإلنسان في اإلطار الدولي، وهذا من أجل غاية أساسية، وهي 

575Fدمة الصالح العامخ

1. 

ومن خالل ما سبق، فإّن اإلعالنات والقرارات في إطار األمم المتحدة، تساهم في  

تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، وهذا لتأكيدها على التوافق في 

 .الخصائص بين مجال حقوق اإلنسان واإلرث المشترك لإلنسانية

 المطلب الثاني
 ة المتخصصة في مجال حقوق اإلنسانوالهيئات الدولي العامةاألجهزة  

إّن خروقات حقوق اإلنسان من بين األسباب الرئيسية التي تمّس باستقرار الدول   

و حيث أّن منظمة األمم المتحدة تهدف منذ نشأتها، إلى القضاء على كل ما  .والعالقات الدولية

تتراجع المنظمة في العمل على تحقيق نوع  يهّدد السلم واألمن على المستوى الدولي، لذلك لم

من المتابعة والرقابة على ما يهّدد اإلنسانية في حياتها وتنميتها وتطورها، وسلمها وأمنها، وهو 

576Fاألمر الذي دفع المنظمة األممية إلى العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان

2. 

األولى ذات الطابع العالمي،  كما أّنه من المعلوم أّن األمم المتحدة هي المنظمة الدولية 

والتي يلقي ميثاقها مسؤولية ضمان وحماية حقوق اإلنسان على أجهزتها الرئيسية، لما لها من 

577Fاختصاصات و سلطات واسعة

3. 

 :حيث تتألف منظمة األمم المتحدة من األجهزة التالية 

وصاية، الجمعية العامة، ومجلس األمن، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومجلس ال

578Fومحكمة العدل الدولية، واألمانة العامة

4. 

وإلى جانب ذلك هناك هيئات دولية متخصصة لها دور بارز في مجال تعزيز واحترام  

حقوق اإلنسان، من بينها الوكاالت الدولية المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، المحكمة الجنائية 

 . الدولية، ومنظمات غير حكومية

                                                 
 .39: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  1
 .255: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  2
 .403: ، عمان، األردن، ص2006، سنة 3، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط)هاني(سليمان الطعيمات  3
 .574: ، بيروت، لبنان، ص2008، سنة 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط" مجد"، القانون الدولي العام، )وليد(البيطار  4
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تلف األجهزة التي تعمل في إطار األمم المتحدة من أجل حماية حقوق لذلك سنتناول مخ 

اإلنسان، هذه األجهزة التي لها الدور الرئيسي في هذا المجال، ونتطرق كذلك إلى اآلليات 

، كما نتناول دور هيئات متخصصة، لها مساهمة )فرع أول(الدولية المنبثقة في هذا السياق 

ث سنتطرق إلى دور الوكاالت الدولية المتخصصة التابعة هامة في مجال حقوق اإلنسان، حي

لألمم المتحدة، في مجال حقوق اإلنسان، ثم نتناول هيئات أخرى مستقلة عن منظومة األمم 

 ).فرع ثاني(المتحدة، لها مساهمة مميزة في مجال حقوق اإلنسان على المستوى الدولي 

حقوق اإلنسان كإرث مشترك ونحاول في نهاية كل فرع، إدراك مدى تكريس مجال  

لإلنسانية، وذلك من خالل األجهزة واآلليات الدولية المنبثقة عن منظمة األمم المتحدة، أو من 

 .خالل الهيئات الدولية المتخصصة

 الفرع األول
 األجهزة واآلليات الدولية في مجال حقوق اإلنسان

 :اإلنسان، سنتناولها فيما يليهناك العديد من األجهزة واآلليات الدولية في مجال حقوق 

 الفقرة األولى
 األجهزة الرئيسية

تتجسد حماية حقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة، وهذا من خالل األجهزة 

 .التي تتألف منها هذه المنظمة

 :الجمعية العامة -أوال
إطار ونشير إلى أنه في . من كل أعضاء األمم المتحدة" AG"تتكون الجمعية العامة 

، تّم حصر دور الجمعية العامة في الجانب 1944سنة " دومبارتن أوكس"اقتراحات مؤتمر 

، بعد إلحاح الدول 1945سنة " سان فرانسيسكو"االستشاري، وتوسع هذا الدور خالل مؤتمر 

579Fالمتوسطة مثل بلجيكا وأستراليا

1. 

ة المسائل والقضايا التي وتتمثل المهام األساسية للجمعية العامة لألمم المتحدة، في مناقش

تدخل ضمن إطار الميثاق وإعطاء التوصيات الضرورية في هذا االتجاه، باإلضافة إلى مناقشة 

كل المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم واألمن الدوليين، وإعطاء توصيات في هذا السياق، 

                                                 
1 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), OP-CIT, P : 580. 
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واألمن الدولي  وأيضا لفت انتباه مجلس األمن إلى األحوال التي يحتمل أن تعّرض السلم

580Fمن ميثاق األمم المتحدة 11و 10والنصوص المتعلقة بذلك هي المواد . للخطر

1. 

وفي إطار مهامها، فإن الجمعية العامة تقوم بإعداد الدراسات وتتخذ التوصيات المتعلقة 

بالتعاون الدولي في المجاالت السياسية واالقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية، والعمل 

581Fتشجيع تقدم القانون الدولي وتدوينه على

2. 

وفي مجال حقوق اإلنسان، تنشىء الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات، من أجل 

اإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة، بال تمييز بينهم بسبب 

582Fالجنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء

3. 

لجنة "جمعية العامة عادة مسائل حقوق اإلنسان إلى اللجنة الرئيسية الثالثة وتحيل ال

وهي إحدى اللجان الرئيسية الستة، أنشأتها الجمعية  583F4"المسائل االجتماعية واالنسانية والثقافية

584Fالعامة لمساعدتها في إنجاز وظائفها

5. 

دة التي تتبنى المواثيق تجدر اإلشارة أن الجمعية العامة تعتبر أكثر أجهزة األمم المتح

الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، سواء في صورة إعالنات أو قرارات أو توصيات، أو 

اإلعالن العالمي والعهدين (فهي التي تبنت الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان . اتفاقيات دولية

585Fألمم المتحدة، وكذلك أغلب الوثائق الدولية الهامة التي صدرت من ا)الدوليين لحقوق اإلنسان

6 . 

 :مجلس األمن -ثانيا
يعتبر مجلس األمن من أهم أجهزة األمم المتحدة، فهو صاحب المسؤولية الرئيسية فيما  

586Fمن ميثاق األمم المتحدة 24يتعلق بحفظ السلم واألمن الدوليين وهذا طبقا للمادة 

7. 

                                                 
1 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), OP-CIT, P : 580. 

 .577: ، المرجع السابق، ص)وليد(البيطار  2
 /http://www.un.org/fr:     من ميثاق األمم المتحدة 1فقرة  13المادة  3
 .39: ، المرجع السابق، ص)أحمد(أبو الوفا  4
 :هذا المجال هناك ستة لجان في 5
 .لجنة نزع السالح واألمن الدولي: اللجنة األولى -
 .اللجنة االقتصادية والمالية: اللجنة الثانية -
 .اللجنة االجتماعية واالنسانية والثقافية: اللجنة الثالثة -
 .لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار: اللجنة الرابعة -
 .لجنة الشؤون اإلدارية وشؤون الميزانية: الخامسة اللجنة -
 .اللجنة القانونية: اللجنة السادسة -

 .261: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(أنظر عميمر 
Voir aussi : http://www.un.org/ar/ga/maincommittees/index.shtml. 

 .39: ، المرجع السابق، ص)أحمد(أبو الوفا  6
7 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), OP-CIT, P : 568. 
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: فئتين همايتألف مجلس األمن من خمسة عشر عضوا، ينقسم هؤالء األعضاء إلى  

، وهم الواليات "الفيتو"األعضاء الدائمون وعددهم خمسة أعضاء، يتمتعون بحق النقض 

بريطانيا العظمى (المتحدة األمريكية، الصين، فرنسا، االتحاد الروسي، المملكة المتحدة 

، أما الفئة الثانية فهم أعضاء غير دائمون، وعددهم عشرة أعضاء تنتخبهم )وإيرلندا الشمالية

587Fولكل عضو من أعضاء مجلس األمن مندوب واحد. الجمعية العامة لمدة عامين

1. 

588Fيمارس مجلس األمن وظائف هامة في مجال حفظ السلم واألمن الدوليين         

ويعمل نائبا  2

589Fعن أعضاء األمم المتحدة عند قيامه بواجباته

3. 

590Fأما في مجال حقوق اإلنسان، فيدرس مجلس األمن 

خر مسائل متعلقة ، وهذا من حين آل4

وأهم ما يمكن أن يباشره مجلس األمن اتجاه حقوق اإلنسان، هو عند . متعلقة بحقوق اإلنسان

ارتباط الحالة بتهديد للسلم واألمن الدوليين، أي عندما تكون انتهاكات حقوق اإلنسان خطيرة، 

كان حلّها حالّ وبالتالي مهددة للسلم واألمن من خالل عدم إمكانية مواجهة الدولة لها، أو عدم إم

سلميا، أو عدم إمكان حلّها عن طريق لجان حقوق اإلنسان، أو الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

أو المجلس االقتصادي واالجتماعي، في هذه الحالة يصبح لمجلس األمن الحق في التحرك من 

591Fأجل العناية بحماية حقوق اإلنسان المهددة في دولة معينة

5. 

لسنة  237رارات مجلس األمن في هذا الصدد، نذكر منها قراره رقم وهناك العديد من ق 

والذي جاء فيه أّن حقوق اإلنسان أساسية، وغير قابلة للتنازل ويجب احترامها حتى  1967

بخصوص جورجيا، األول أّكد فيه  1996لسنة  1077و  1036أثناء الحروب، والقرارين رقم 

حقوق اإلنسان في جورجيا، والثاني أّيد فيه المجلس المجلس تأييده لبرنامج احترام وتعزيز 

592Fإنشاء مكتب لحماية حقوق اإلنسان في جورجيا

6. 

                                                 
 .578: ، المرجع السابق، ص)وليد(البيطار  1

2 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), OP-CIT, P : 570. 
 .578: ، المرجع السابق، ص)وليد(البيطار  3
إلض�افة إل�ى مش�روع الق�رار ، التقرير األممي حول الوض�ع ف�ي الص�حراء الغربي�ة، با2013فمثال، ناقش أعضاء مجلس األمن، في أواخر شهر أفريل  4

الذي يدعو إلى توسيع صالحيات بعثة األمم المتحدة لتنظ�يم اس�تفتاء تقري�ر  2013أفريل  09، في "سوزان رايس"األمريكي الذي رفعته مندوبة واشنطن 
ين��اقش مقت��رح توس��يع ، مجل��س األم��ن )رض��ا(ش��نوف : أنظ��ر. ، وه��ذا لمراقب��ة حق��وق اإلنس��ان"MINURSOمينورس��و "المص��ير بالص��حراء الغربي��ة 

 .، الجزائر2013أفريل  23، المؤرخ في 7053صالحيات المينورسو، جريدة الخبر، عدد رقم 
هي واحدة من بعث�ات حف�ظ الس�الم لألم�م المتح�دة القالئ�ل الت�ي ليس�ت ل�ديها والي�ة مراقب�ة واإلب�الغ ع�ن أوض�اع حق�وق " المينورسو"ونشير إلى أّن بعثة 

 :أنظر. اإلنسان
"Human Rights watch     "على الموقع االلكتروني           :http://www.hrw.org/ar/news/2013/04/17-2 

 .268-267: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  5
 .103: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  6
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وبالموازاة مع نصوص الفصل السابع من الميثاق، فإّن لمجلس األمن صالحيات في  

من ميثاق األمم المتحدة، حيث  24مجال حقوق اإلنسان، وخولتها له الفقرة الثانية من المادة 

جلس األمن وفقا لمقاصد األمم المتحدة ومبادئها، وهذا كسائر أجهزة األمم المتحدة يعمل م

األخرى، على تحقيق أهداف المنظمة األممية المنصوص عليها في المادة األولى من ميثاق 

األمم المتحدة، والتي من بينها العمل على تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وهي 

مجلس األمن، والتي تخّوله العمل دون قيود الفصل السابع المرتبطة بشروط الصالحية العامة ل

593Fالتهديد ضد السلم واألمن الدوليين

1. 

غير أّن المالحظ على نشاط مجلس األمن في مجال حماية حقوق اإلنسان، أّن الحماية  

ضاع، القائمة تخضع أحيانا الزدواجية في التعامل، ذلك ألنها ال تشمل كل الحاالت واألو

594Fوبالمخالفة فإنها قد تشمل أوضاعا أقّل خطورة لحقوق اإلنسان

، وفي المقابل ال تشمل أوضاعا 2

595Fخطيرة لحقوق اإلنسان

3. 

 :المجلس االقتصادي واالجتماعي -ثالثا
وضعه كجهاز رئيسي في "  ECOSOC"اكتسب المجلس االقتصادي واالجتماعي  

 18، وضّم في البداية 1945لسنة " فرانسيسكوسان "منظمة األمم المتحدة، خالل مؤتمر 

عضوا من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة طبقا لقرارها  27عضوا، ثم ُرفع العدد إلى 

)"(XVIII1991 " عضوا من طرف الجمعية  54، ثم رفع العدد بعد ذلك إلى 1963لسنة

 .596F4م1971ديسمبر  20المؤرخ في " (XX VI)2847"العامة لألمم المتحدة طبقا لقرارها 

                                                 
 .268: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
 .268 :، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  2
، التقري�ر األمم�ي ح�ول الوض�ع ف�ي الص�حراء الغربي�ة، باإلض�افة إل�ى مش�روع الق�رار 2013نشير إل�ى مناقش�ة مجل�س األم�ن ف�ي أواخ�ر ش�هر أفري�ل  3

، مجل�س )رض�ا(ش�نوف : أنظ�ر. لك�ّن الوالي�ات المتح�دة تراجع�ت ع�ن مش�روعها. لمراقبة حقوق اإلنسان" المينورسو"األمريكي حول توسيع صالحيات 
 .، الجزائر2013أفريل  27، المؤرخ في 7057: األمن يصادق على الئحة جديدة حول الصحراء الغربية، جريدة الخبر، عدد رقم

، وال�ذي يؤّك�د عل�ى أهمي�ة تحس�ين حال�ة 2013أفري�ل  25، المنعق�دة ف�ي 6951الذي اتخذه مجلس األم�ن ف�ي جلس�ته ) 2013( 2099حيث صدر القرار 
عل�ى العم�ل م�ع المجتم�ع ال�دولي عل�ى ) المغ�رب والص�حراء الغربي�ة(اء الغربية ومخيم�ات تن�دوف، وإذ يش�جع طرف�ي الن�زاع حقوق اإلنسان في الصحر

موج�ب الق�انون وضع وتنفيذ تدابير تتسم باالستقاللية والمص�داقية لكفال�ة االحت�رام الت�ام لحق�وق اإلنس�ان، م�ع مراع�اة ك�ل منهم�ا لم�ا علي�ه م�ن التزام�ات ب
 :على الموقع االلكتروني 2013أفريل  25المؤرخ في " S/RES/2099/(2013)"قرار مجلس األمن  :انظر. الدولي

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/resolutions.shtml. 
أوت  06م�ؤرخ ف�ي ال 661كما نشير إلى أّن بعض قرارات مجلس األمن كانت مجحفة بحقوق اإلنسان، ن�ذكر منه�ا ق�رار مجل�س األم�ن رق�م  

، مفه�وم الق�انون ال�دولي الع�ام، دار الخلدوني�ة، )محم�د(س�عادي : انظ�ر. الخاص بالعراق، حيث أث�ار ج�دال قانوني�ا وسياس�يا عل�ى المس�توى ال�دولي 1990
 .98-94: ، القبة القديمة، الجزائر، ص2008، سنة 1ط
نتهاكات الكيان اإلسرائيلي داخل األراضي المحتلة، لم تكن صارمة ن�ذكر ف�ي بينما قرارات عديدة لمجلس األمن متعلقة بالقضية الفلسطينية وا 

" S/RES/242(1967)"، والذي يؤكد على احت�رام حق�وق اإلنس�ان، والق�رار 1967جوان  14المؤرخ في " S/RES/237(1967)"القرار : هذا المقام
 ).لكن لم يتم ذلك(ئين ، ومن بين ما يدعو إليه تسوية مشكلة الالج1967نوفمبر  22المؤرخ في 

Voir :security council resolution, website : http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1967.shtml. 
4 Voir : ROUSSEAU (CHARLES), OP-CIT, P : 608. 
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تنتخب الجمعية العامة لألمم المتحدة الدول األربع والخمسين أعضاء المجلس لفترات  

597Fمتداخلة مدة كل منها ثالث سنوات، وتخصص مقاعد المجلس على أساس التمثيل الجغرافي

1. 

يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي بوضع دراسات وتقارير دولية عن المسائل  

ويرفع المجلس . الجتماعية والثقافية، وكذلك في شؤون الصحة والثقافة والتعليماالقتصادية وا

توصياته إلى الجمعية العامة والدول األعضاء والوكاالت المتخصصة، وال يقتصر عمل 

المجلس على الموضوعات االقتصادية واالجتماعية والدولية، بل يعنى بتقديم التوصيات 

598Fوالحريات األساسية المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان

2. 

عرض على الجمعية العامة، ويدعو إلى عقد مؤتمرات بشأن كما يعّد مشاريع اتفاقيات لتُ  

مسائل حقوق اإلنسان، ويضع مع الدول ومع الوكاالت الدولية المتخصصة ما يلزم من 

مسائل  الترتيبات إلمداده بتقارير عن الخطوات التي اتخذها لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في

599Fحقوق اإلنسان، ويبلّغ الجمعية العامة مالحظاته حول هذه التقارير

3. 

ومن المهام الرئيسية التي يضطلع بها المجلس في مجال حقوق اإلنسان يمكن التذكير  

من ميثاق األمم المتحدة، والتي تمنح للمجلس مهام إنشاء لجان خاصة  68بما جاء في المادة 

600Fمتعلقة بحقوق اإلنساناقتصادية أو اجتماعية أو 

4. 

، ثّم حّل بعد 1946حيث أنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي لجنة حقوق اإلنسان سنة  

كما أنشأ . 2006ذلك محّل لجنة حقوق اإلنسان مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وهذا سنة 

ية والثقافية سنة المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماع

1985601F

سنتناول هذه اللجان الحقا عند التطرق لألجهزة واآلليات االتفاقية، وكذلك لألجهزة . 5

 .المنشأة وفقا ألحكام الميثاق أو قرارات الجمعية العامة

من ميثاق األمم المتحدة، إمكانية تلقي المجلس االقتصادي  64وتضيف المادة  

ه من طرف الوكاالت المتخصصة، والتي له أن يقدمها إلى واالجتماعي لتقارير حول توصيات

602Fالجمعية العامة مرفقة بمالحظاته حولها

6. 

                                                 
1 Voir: http://www.un.org/ar/ecosoc/about/members/shtml. 

 .581: السابق، ص ، المرجع)وليد(البيطار  2
، اإلس�كندرية، مص�ر، 2009، س�نة 5، الناش�ر منش�أة المع�ارف، ط-مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولي�ة-، قانون حقوق اإلنسان )الشافعي(محمد بشير  3

 .302: ص
 .263: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4
 .308-303-302: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  5
 264 -263: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(مر عمي 6
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كما يتبنى المجلس االقتصادي واالجتماعي إجراءات التحقق من المراسالت الخاصة  

بالمساس بحقوق اإلنسان عن طريق مجموعة من اإلجراءات والعناصر المرتبطة بما جاء في 

 27المؤرخ في  1503، وكذلك بما جاء في قراره رقم 1959جويلية  30في قراره المؤرخ 

، والذي يعتبر أكثر توسعا من الناحية اإلجرائية، ومن حيث التحديد والتوضيح في 1970ماي 

603Fمسائل المراسالت أو التبليغات الخاصة بخرق حقوق اإلنسان

1. 

 :مجلس الوصاية -رابعا
، 1919داب الذي أوجدته معاهدات الصلح لسنة تعود فكرة الوصاية إلى نظام االنت

ويقضي االنتداب بوضع الشعوب تحت إشراف الدول المتطورة من . ونّص عليه عهد العصبة

وكان . أجل تقديم المساعدة لها في مختلف المجاالت وذلك من أجل حصولها على االستقالل

 .ة وألمانيااالنتداب يشمل كل األقاليم التي كانت تابعة للسلطنة العثماني

وعندما حلّت األمم المتحدة محّل العصبة، استبدل نظام االنتداب بنظام الوصاية 

ويهدف نظام الوصاية إلى . المنصوص عليه في الفصل الثاني عشر من ميثاق األمم المتحدة

توطيد السلم واألمن الدوليين، وترقية سكان األقاليم المشمولة بالوصاية من أجل تحضيرها 

604Fلذاتي أو االستقالل، وكذلك تشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسيةللحكم ا

2. 

ويباشر مجلس الوصاية وظائفه واختصاصاته بصفته معاونا للجمعية العامة، وقد أسند 

الميثاق لمجلس الوصاية بعض السلطات من أجل تحقيق األهداف األساسية لنظام الوصاية، 

ما بين شعوب العالم من ارتباط بعضهم ببعض، والتشجيع  والتي تتضمن التشجيع على إدراك

 76من المادة " ج"على احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وهذا ما نصت عليه الفقرة 

605Fمن ميثاق األمم المتحدة

3. 

" Palaosباالو "، بعد أن استقلت 1994نوفمبر  01علّق مجلس الوصاية أعماله بتاريخ

بموجب قرار اتخذ و. ، وهي آخر إقليم مشمول بوصاية األمم المتحدة1994أكتوبر  01بتاريخ 

عّدل المجلس نظامه الداخلي بحيث لم يعد يتضمن االلتزام باالجتماع ،1994ماي  25في 

                                                 
 .265: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
 .583-582: ، المرجع السابق، ص)وليد(البيطار  2
 .86: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 3
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سنويا، ووافق على أن يجتمع حسب الحاجة، بقرار منه أو من رئيسه، أو بناء على طلب 

606Fالعامة أو مجلس األمنأغلبية أعضائه، أو بطلب من الجمعية 

1. 

 :محكمة العدل الدولية -خامسا
هي األداة القضائية لألمم المتحدة، تقوم بعملها وفق نظامها " CIJ"محكمة العدل الدولية  

607Fاألساسي، وهذا حسب المادة األولى من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية

2. 

، التي كانت قائمة في "CPJI"لدائمة وقد ّحلت هذه المحكمة محّل محكمة العدل الدولية ا 

ظل عصبة األمم، نظرا ألن المعاهدات التي أبرمت خالل عهد العصبة كانت تنص على إحالة 

كل نزاع خاص بتفسيرها إلى محكمة العدل الدولية الدائمة، وألن الدول كانت تقبل 

لف محكمة باختصاصات المحكمة للفصل في المنازعات الدولية، فكان من الطبيعي أن تخ

608Fالعدل الدولية المحكمة القديمة

3. 

ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية، التي تتولى الفصل طبقا ألحكام القانون 

الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي 

609Fووكاالتها المتخصصةقد تحيلها إليها هيئات األمم المتحدة 

4. 

وساهمت محكمة العدل الدولية من خالل قيامها بوظيفتها القضائية واإلفتائية، في 

تطوير قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان عبر مظاهر مختلفة، إال أّن الحقيقة التي يجب أن 

ت تتعلق بمسائل ، أّن المحكمة لم تنظر إال في القليل من الدعاوى الخاصة بمنازعاتذكر ابتداءً 

 .حقوق اإلنسان

إال انه يجب مالحظة تطور هذا الدور باستمرار مع مرور الوقت، وكانت هذه الدعاوى 

تتناول حق اللجوء، وحقوق األجانب، وحقوق الطفل، ومسألة استمرار وجود االنتداب على 

ي للواليات جنوب غرب إفريقيا، ومسألة اعتقال واحتجاز أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصل

 .المتحدة األمريكية كرهائن في إيران

والحقيقة أن الجمعية العامة ومجلس األمن قد طلبا في عدة مناسبات فتاوى من المحكمة 

تعلقت بالمركز الدولي لجنوب غرب إفريقيا وللصحراء الغربية، وبتفسير بعض معاهدات 

                                                 
1 Voir: http://www.un.org/ar/mainbodies/trusteeship/. 

 :النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على الموقع االلكتروني: انظر 2
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php. 

 .585: ، المرجع السابق، ص)وليد(البيطار  3
4 http://www.icj-cij.org/homepage/ar/. 
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عية والمعاقبة عليها، وبالنتائج السلم، وبتحفظات تتعلق باتفاقية منع جريمة اإلبادة الجما

القانونية المترتبة على استمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا، والفتوى المتعلقة بمشروعية 

م، والبت في مشروعية 1996استخدام األسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها الصادرة عام 

 .610F1م2004الجدار الفاصل في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

كما نشير إلى أّن هناك اتفاقيات دولية لحقوق اإلنسان تحتوي على إمكانية عرض أي 

نزاع بين أطرافها حول تفسير االتفاقية أو تنفيذها على محكمة العدل الدولية، عندما ال تتوصل 

 .إلى حّل بطرق أخرى أو بالتفاوض

باألشخاص واالتجار ومن األمثلة على تلك االتفاقيات نسرد اتفاقية حظر االتجار  

المادة ( 1950، واالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة )22المادة ( 1949بالدعارة لسنة 

 .611F2)25المادة ( 1962، والبرتكول المتعلق باتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لسنة )38

مة مثلما جاء كما نجد اتفاقات تنص على إحالة النزاع إلى التحكيم قبل اللجوء إلى المحك

، التي تنص أيضا على أنه )29المادة (في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

إذا تعذر على الطرفين تنظيم التحكيم يحال النزاع إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أّي 

612Fمنهما وفقا للنظام األساسي للمحكمة

3. 

 :دةاألمانة العامة لألمم المتح -سادسا
ألمانة األمم المتحدة دور ونشاط بارز كآلية من آليات إعداد مواثيق حقوق اإلنسان 

ومتابعة تنفيذها، وتلقي الشكاوي والبالغات بشأن االنتهاكات واتخاذ تدابير وإجراءات للحماية، 

 .وبذل جهود الوساطة والخدمات الودية لكفالة احترام حقوق اإلنسان

مركز األمم المتحدة "متحدة مركز خاص لحقوق اإلنسان هو ولألمانة العامة لألمم ال

في جنيف بسويسرا، تحت إشراف أمين عام مساعد لحقوق اإلنسان، فضال " لحقوق اإلنسان

 .عن مكتب يمثل امتدادا للمركز في نيويورك حيث المقّر الرئيسي لألمين العام

لعامة، والمجلس ويقوم مركز حقوق اإلنسان بنشاط رئيسي في مساعدة الجمعية ا

االقتصادي واالجتماعي ومجلس حقوق اإلنسان في كّل ما يتعلق بالتحضير إلعالنات ومواثيق 

حقوق اإلنسان، والقيام باألعمال اإلدارية في منظومة آلية حقوق اإلنسان، واالتصال بالبعثات 

                                                 
 .121: ، عمان، األردن، ص2009، سنة 1الحامد للنشر والتوزيع، ط، دراسات في قانون حقوق اإلنسان، دار )حيدر(أدهم عبد الهادي  1
 .167: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  2
 .167: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  3
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تنفيذ إعالنات الدائمة للدول األعضاء بالمقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك في كل ما يتعلق ب

ومواثيق حقوق اإلنسان، وتنفيذ مهام األمين المساعد لألمم المتحدة في هذه االتصاالت وغيرها 

613Fمن المساعي اإلنسانية

1. 

وتحال الشكاوى المقدمة من األفراد والجماعات إلى مركز حقوق اإلنسان في جنيف، 

614Fحيث يوجهها للمختصين ببحثها ومتابعتها

2. 

إدارات للقيام بخدمة حقوق اإلنسان بالتنسيق مع هيئات األمم ولدى المركز أقسام و

المتحدة، ومختلف اللجان المتعلقة بحقوق اإلنسان، فهو يقوم بتنسيق أوجه نشاط حقوق اإلنسان 

615Fباسم األمم المتحدة، وهذا لجعل حقوق اإلنسان أكثر احتراما على مستوى العالم

3. 

ديسمبر  20بتاريخ " OHCHR"سان وبعد إنشاء المفوضية السامية لحقوق اإلن

، قامت لجنة حقوق اإلنسان بالعمل على توحيد المهام بين المفوضية السامية لحقوق 1993

، 1994اإلنسان ومركز حقوق اإلنسان، حيث قامت بمجهودات في هذا االتجاه ابتداء من سنة 

إطار واحد هو  وتم الدمج بين المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلنسان في

، وتم 1997سبتمبر  15المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وذلك منذ تاريخ 

1998616Fتنصيب المفوضية الجديدة بجنيف سنة 

4. 

 الفقرة الثانية
 األجهزة المنشأة وفقا للميثاق أو قرارات الجمعية العامة 

، أو إعماال لقرارات الجمعية العامة لألمم سنتناول األجهزة التي تم إنشاؤها وفقا ألحكام الميثاق

 :المتحدة، وهذا من خالل ما يلي

 :لجنة حقوق اإلنسان: أوال
، وهذا 1946في عام " لجنة حقوق اإلنسان"أنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي  

617Fمن ميثاق األمم المتحدة 68إعماال لنص المادة 

5. 

                                                 
 .305-304: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  1
 .305-304: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  2
 .305: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(بشير محمد  3
 .273: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4
 .227: ، القاهرة، مصر، ص2003، سنة 1، حقوق اإلنسان، مكتبة الشروق الدولية، ط)أحمد(الرشيدي  5
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اإلقتصادي واالجتماعي، وكان القرار األول قد وجاء إنشاء اللجنة بقرارين من المجلس  

، والذي أنشئت اللجنة بموجبه، أما القرار الثاني تحت 5تحت رقم  1946فيفري  16صدر في 

618F، والذي حّدد كيفية تشكيل اللجنة واختصاصاتها1946جوان  09الصادر  بتاريخ  9رقم 

1. 

619Fة ثالثة أعوامدولة يجري انتخابهم لمد 53وتتشكل هذه اللجنة من ممثلي  

، مع العلم أنه 2

عضوا، ثم  22إلى  1961عضوا، وارتفع في سنة  18في البداية كان عدد أعضاء اللجنة 

620Fعضوا 53عضوا، ثم وصل إلى  48، ثم ارتفع إلى 1966عضوا في سنة  32ارتفع إلى 

3. 

وتحددت الصالحيات الموضوعة للجنة من خالل قرار المجلس االقتصادي  

، وذلك لتوصيات للمجلس االقتصادي 1946فيفري  16المؤرخ في  05 واالجتماعي رقم

: واالجتماعي بشأن وضع ميثاق دولي لحقوق اإلنسان، وإعداد إعالنات أو اتفاقيات دولية بشأن

الحريات المدنية، وضع المرأة، حرية اإلعالم وما شابه ذلك من مسائل، حماية األقليات، ومنع 

جنس، اللغة أو الدين، مع وضع معايير وقواعد يلزم احترامها في التفرقة على أساس العرق، ال

621Fمجال حقوق اإلنسان

4. 

 9وتوسعت هذه الصالحيات من خالل قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  

622F، لتشمل التوصيات أّي مسألة متعلقة بحقوق اإلنسان1946جوان  09المؤرخ في 

5. 

ي تناول قضايا حقوق اإلنسان التي تدخل وتختص اللجنة عموما، بمساعدة المجلس ف

وتتميز اللجنة من جهة أخرى، بحق تشكيل مجموعات عمل خاصة من خبراء . في صالحياته

623Fغير حكوميين في مجاالت معينة

6. 

كما تتميز اللجنة بحق إنشاء لجان فرعية في مجاالت محددة، ومن تلك اللجان التي 

اإلعالم، واللجنة الفرعية لحماية القليات، واللجنة  اللجنة الفرعية لحرية: 1946أنشأتها سنة 

غير أن هذه اللجان اختصرت بعد ذلك في لجنة وحيدة . الفرعية للقضاء على التمييز العنصري

 .624F7م1947هي اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات، وهذا سنة 

                                                 
 .152: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  1
 .302: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  2
 .90-89: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  3
المجل�ة المص�رية للق�انون ال�دولي،  -ودوره�ا المس�تقبلي تطور تكوينه�ا  وص�الحياتها –، لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان )إبراهيم(علي بدوي الشيخ  4

 .124: ، مصر، ص1982، تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، سنة )38عدد (المجلد الثامن والثالثون 
 .124: ، نفس المرجع، ص)إبراهيم(علي بدوي الشيخ  5
 .152: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز(قادري  6
 .153: ، المرجع السابق، ص)عبد العزيز( قادري 7
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معايير وقواعد حقوق  ونجحت لجنة حقوق اإلنسان ولجنتها الفرعية في إعداد العديد من

اإلنسان، وقد تم تضمين هذه المعايير والقواعد في صورة معاهدات دولية أقرتها الجمعية 

العامة كالعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، أو في صورة إعالنات دولية كاإلعالن العالمي 

ادي لحقوق اإلنسان، أو في صورة قرارات صادرة عن الجمعية العامة أو المجلس االقتص

625Fواالجتماعي، أو لجنة حقوق اإلنسان

1. 

ولجنة حقوق اإلنسان لها العديد من القرارات، من أجل تعزيز كفالة احترام حقوق 

626Fاإلنسان

2. 

وباإلضافة إلى أهدافها القانونية، فإن اللجنة مارست مهاما ميدانية من خالل العمل على  

طريق النقاش حولها، وهذا طبقا  التحقيق في األوضاع الخاصة بالمساس بحقوق اإلنسان عن

، وتلقي المعلومات والتوضيحات واألجوبة 1503لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

 .من طرف الحكومات والمنظمات غير الحكومية في مواجهة الدولة المعنية بالمساس

غانستان وفعال قامت اللجنة أثناء وجودها بمهمة التحقيق في دول معينة مثل الشيلي وأف 

وإيران عن طريق مقررين خواص حاولوا الحّد من انتهاكات حقوق اإلنسان، وهذا من خالل 

كما قاموا بتقديم توصيات حول التدابير الواجب اتخاذها من أجل ضمان . التأثير والنقاش

627Fاحترام حقوق اإلنسان

3. 

، عندما 2006مارس  13انتهت مهام لجنة حقوق اإلنسان في آخر اجتماع لها بتاريخ  

قامت في هذا االجتماع على توقيف أشغالها عند افتتاح دورتها العادية وفيها أعطت للدول 

628Fاألعضاء مهمة اإلتفاق على إنشاء وتشكيل مجلس حقوق اإلنسان

4. 

 
                                                 

 .125: ، المرجع السابق، ص)إبراهيم(علي بدوي الشيخ  1
 .بخصوص االثار الضارة للنقل والتفريغ غير المشروع للمنتجات والنفايات الضارة على حقوق اإلنسان 14/1996القرار   -: نذكر منها 2

 .ص المعاقينبخصوص الحقوق األساسية لألشخا 27/1996القرار  -
 .بخصوص حقوق اإلنسان والطب الشرعي 31/1996القرار  -
 .بخصوص حقوق األشخاص والنزوح الجماعي 51/1996القرار  -
 .بخصوص أخذ الرهائن 62/1996القرار  -
 .بخصوص الحق في الغداء 08/1997القرار  -

 .47-46: ، المرجع السابق، ص)أحمد(أبو الوفا : أنظر
 .، حيث أعادت لجنة حقوق اإلنسان التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني 2002/ 1 القرار رقم: وكذلك
  .228: ، المرجع السابق، ص)أحمد(الرشيدي : أنظر

 .272: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
لجنة حقوق اإلنس�ان  بقرار 1967جوان  06المؤرخ في  1235نشير إلى أن المجلس االقتصادي واالجتماعي قد رّحب من خالل قراره رقم  

، لجن�ة األم�م )إب�راهيم(عل�ي ب�دوي الش�يخ : انظ�ر. ، واستجاب لها بأن تبحث مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان س�نويا1967مارس  16المؤرخ في  08رقم 
، تص�درها )38ع�دد (ن والثالث�ون تطور تكوينها وصالحياتها ودورها المستقبلي، المجلة المص�رية للق�انون ال�دولي، المجل�د الث�ام-المتحدة لحقوق اإلنسان

 .130: ، مصر، ص1982الجمعية المصرية للقانون الدولي، سنة 
 .270: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4
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 : مجلس حقوق اإلنسان -ثانيا
هو هيئة دولية داخل منظومة األمم المتحدة، مسؤولة " CDH"مجلس حقوق اإلنسان  

تدعيم تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، ومسؤولة كذلك عن تناول عن 

والمجلس بإمكانه مناقشة جميع قضايا حقوق . انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم التوصيات بشأنها

629Fاإلنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام

1. 

ألمم المتحدة تم إنشاء مجلس حقوق اإلنسان بقرار من الجمعية العامة ل 

"A/RES/60/251 " وقد حّل مجلس حقوق اإلنسان محّل لجنة . 2006مارس  15المؤرخ في

630Fاألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

2. 

يعتبر مجلس حقوق اإلنسان بديال للجنة حقوق اإلنسان، التي كان ينظر إليها أنها غير  

رية لحقوق اإلنسان، كما قادرة، وال يمكن لتدابيرها وإجراءاتها أن تحقق الحماية الضرو

 .اعتبرت أنها تضم دوال ال تحترم حقوق اإلنسان في أقاليمها

فكان الهدف األساسي يتمثل في ضرورة تعويض لجنة حقوق اإلنسان كجهاز وظيفي  

أعلى من حيث األهمية  ةفرعي تابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي بجهاز آخر في مرتب

اإلنسان، فتم إنشاء مجلس حقوق اإلنسان، الذي يعّد جهازا  والسمو بالمقارنة مع لجنة حقوق

فرعيا للجمعية العامة التي تعتبر من األجهزة الرئيسية لمنظمة األمم المتحدة، والتي تضم كل 

631Fالدول األعضاء بوصفها هيئة مداولة

3. 

ومقر المجلس بجنيف، ويعقد ثالث دورات عادية سنويا، ويمكن عقد اجتماعات خاصة  

632Fلضرورةعند ا

، وبعد عام 2006جوان  30إلى  19وعقدت دورته األولى في الفترة من . 4

633Fالخاصة به لتوجيه عمله وإنشاء إجراءاته وآلياته" حزمة بناء المؤسسات"اعتمد المجلس 

5. 

، التي تستخدم "االستعراض الدوري الشامل"ومن بين هذه اإلجراءات واآلليات آلية  

ي جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، وتعتبر هذه اآللية لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان ف

                                                 
 :مجلس حقوق اإلنسان، الموقع االلكتروني: انظر 1

http://www.ohchr.org/AR/HRbodies/HRC/pages/Aboutcouncil.aspx. 
 :ن، الموقع االلكترونيمجلس حقوق اإلنسا: انظر 2

http://www.ohchr.org/AR/HRbodies/HRC/pages/Aboutcouncil.aspx. 
 .279-277: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .303: ، المرجع السابق، ص)الشافعي( محمد بشير  4
   :                         الموقع االلكتروني: مجلس حقوق اإلنسان: انظر 5

http://www.ohchr.org/AR/HRbodies/HRC/pages/Aboutcouncil.aspx.   
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المتعلق بتعويض لجنة حقوق اإلنسان بجهاز  2006االبتكار األهم فيما يخص إصالح سنة 

634Fجديد هو مجلس حقوق اإلنسان

1. 

ومن بين اإلجراءات واآلليات كذلك، اللجنة االستشارية التي تزّود المجلس بالخبرات 

الذي يتيح لألفراد " إجراء الشكاوى"ضايا حقوق اإلنسان، وأيضا آلية والمشورة بشأن ق

635Fوالمنظمات استرعاء انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق اإلنسان

2. 

ويعمل مجلس حقوق اإلنسان أيضا مع اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة، التي أنشأتها  

، وتتألف هذه اإلجراءات الخاصة اللجنة السابقة لحقوق اإلنسان، ويتولى المجلس أمرها اآلن

من مقررين خاصين، وممثلين خاصين، وخبراء مستقلين، وفرق عمل، وهذا بهدف رصد 

636Fأوضاع حقوق اإلنسان، وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها، واإلبالغ علنا عنها

3. 

وعموما يعمل المجلس من أجل ترقية وحماية الحقوق اإلنسانية، وهو يمثل الملتقى  

الذي يعّوض المواجهة بين الدول ومختلف األطراف، ويدعو إلى االحترام والتفاهم الدولي 

التحقيق أو االستعراض الدوري "باشر تحقيق أهدافه عن طريق الدراسة ويو. المتبادل

، الذي يلزم الدول بتقديم معلوماتها إلى المجلس، وتمكينه من مباشرة الدراسة "الشامل

 .والتحقيق

تين القدرات في مجال التأييد والمساعدة، وكذلك في مجال ترقية كما يعمل على تم 

637Fالتربية والتكوين والنشر واإلعالم، فيما يتعلق بمجاالت حقوق اإلنسان

4. 

 :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين -ثالثا
 إن هذه المفوضية ليست الجهاز الدولي األول الذي تم إنشاؤه على المستوى العالمي، 

مكتب مفوض عصبة : فقد سبق قيامها إنشاء العديد من األجهزة ذات الصلة، أبرزها ما يلي

، إدارة األمم المتحدة 1933، مكتب المفوض السامي لالجئين عام 1921األمم لالجئين عام 

 .1946للغوث وإعادة التأهيل، المنظمة الدولية لالجئين التي أنشأتها األمم المتحدة في عام 

                                                 
1 Voir : FASSASSI (Idris), l’examen périodique universel devant le conseil des droits de l’homme des nations unies, 
Revue trimestrielle des droits de l’homme (Rev.trim.dr.h) N° 79 , édition NEMESIS et BRUYLANT, année 2009, 
BRUXELLES , BELGIQUE , P : 739. 

 :مجلس حقوق اإلنسان، الموقع االلكتروني: انظر 2
http://www.ohchr.org/AR/HRbodies/HRC/pages/Aboutcouncil.aspx. 

 :مجلس حقوق اإلنسان، الموقع االلكتروني: انظر 3
http://www.ohchr.org/AR/HRbodies/HRC/pages/Aboutcouncil.aspx. 
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كرة إنشاء المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة وتعود ف 

"UNHCR " بحيث استجاب المجلس االقتصادي واالجتماعي لتوصية 1946إلى عام ،

الجمعية العامة، وقام بتشكيل لجنة خاصة للبحث في مدى مالئمة إنشاء جهاز دولي جديد يعهد 

638Fمختلف مناطق العالم وبدون تمييز إليه بمهام حماية الالجئين ومساعدتهم، في

1. 

وبناء على ما انتهت إليه هذه اللجنة، واستنادا إلى سلطاتها المنصوص عليها في المادة  

 03المؤرخ في " (IV)319"من ميثاق األمم المتحدة، وافقت الجمعية العامة في قرارها  22

اعتبارا من جانفي  على إنشاء المفوضية، والتي بدأت في مباشرة مهامها 1949ديسمبر 

1951. 

والواقع، أنه على الرغم من أّن قرار الجمعية العامة المنشئ للمفوضية، قد حّدد لها فترة  

وتتخذ المفوضية من مدينة . ثالث سنوات، إال أّن الجمعية العامة ظلت تمدد هذه الفترة إلى اآلن

ه الجمعية العامة في ضوء ، تختار"مفوض سامٍ "جنيف السويسرية مقرا لها، ويرأس المفوضية 

 .ترشيحات األمين العام، ويساعده عدد من الموظفين الدوليين

واألشخاص الذين تشملهم المفوضية بحمايتها، هم األشخاص الطبيعيون الذين يقيمون  

خارج أوطانهم األصلية، وال يتمتعون بحماية حكوماتهم، وال يرغبون أوال يستطيعون العودة 

639Fالضطهاد، أو ألسباب أخرىإلى بالدهم خشية ا

2. 

 :المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان -رابعا
إّن منصب المفوض السامي لحقوق اإلنسان منصب جديد أضيف آلليات حقوق اإلنسان  

المؤرخ في " A/RES/48/141"على مستوى األمم المتحدة، وقد أنشئ بقرار الجمعية العامة 

1993على اقتراح من مؤتمر فيينا لحقوق اإلنسان في شهر جوان  ، بناءً 1993ديسمبر  20 640F

3 ،

 55و13و1واستنادا إلى أهداف األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان وإلى مواد الميثاق 

641Fوالتي تدعو إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان

4. 

                                                 
 .231: ، المرجع السابق، ص)أحمد(الرشيدي  1
 .232-231: ، المرجع السابق، ص)أحمد(الرشيدي  2
 .305: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  3
 .273: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

261 
 

ز ومرك" OHCHR"وتّم الدمج بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان  

حقوق اإلنسان التابع لألمانة العامة لألمم المتحدة في إطار واحد، ضمن المفوضية السامية 

1997642Fسبتمبر  15لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان منذ تاريخ 

1. 

وتعمل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان على تقديم أفضل الخبرات والدعم  

سان في منظومة األمم المتحدة، ويتعلق األمر بالهيئات إلى اآلليات المختلفة لرصد حقوق اإلن

القائمة على ميثاق األمم المتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات 

643Fالدولية لحقوق اإلنسان

2. 

ويعمل المفوض السامي لحقوق اإلنسان على إبراز أهمية حقوق اإلنسان دوليا، وتشجيع  

تنسيق بين نشاطات حقوق اإلنسان، مع االعتماد على ضرورة التصديق التعاون الدولي وال

على القواعد الدولية في هذا المجال، ومساعدة األطراف على تبني قواعد جديدة، ومساعدة 

فالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان بمثابة آلية محّركة لنشاطات حقوق . األجهزة المؤهلة لذلك

 .المتحدةاإلنسان عن طريق منظمة األمم 

كما تقوم المفوضية السامية بتحضير التقارير، وتقوم بالتحقيقات بطلب من الجمعية  

العامة، أو من الهيئات ذات العالقة بهذا المجال، وتقّدم تقاريرها إلى مجلس حقوق اإلنسان، 

644Fوإلى الجمعية العامة

3. 

 الفقرة الثالثة

 األجهزة االتفاقية لحقوق اإلنسان 
ها، لمتابعة تنفيذ بالدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان، قد تكفلت لجان خاصة  إن االتفاقيات 

645Fبنود هذه االتفاقيات

4. 

ويوجد حاليا عشرة أجهزة مكلفة بمتابعة هذه االتفاقيات، وتسمى أيضا هيئات معاهدات  

برصد " اللجان"حقوق االنسان، وهي لجان خبراء مستقلين، وتقوم تسع من هيئات المعاهدات 

يذ المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، بينما تضطلع الهيئة العاشرة، وهي اللجنة تنف

                                                 
 .273: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(ر عميم 1
 : المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الموقع االلكتروني: انظر 1

http://www.ohchr.org/AR/HRbodies/pages/HumanRightsBodies.aspx. 
 .274-273: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  2
 .307: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  3
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برصد أماكن االحتجاز في الدول األطراف في البرتكول " SPT"الفرعية لمنع التعذيب 

 . االختياري

، "األجهزة االتفاقية"وتدعم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان عمل هيئات المعاهدات  

646Fدها في مواءمة أساليب عملها، واإلبالغ بالمتطلبات عن طريق أماناتهاوتساع

1. 

 :وسنتناول هذه األجهزة االتفاقية من خالل اللجان التالية 

 :"CCPR"اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان  -أوال
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق  

647Fالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

2. 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،  28وقد أنشئت هذه اللجنة بمقتضى المادة 

من  45إلى  40ظيفتها في المواد من وهذه اللجنة هي إحدى آليات حقوق اإلنسان، إذ تحددت و

648Fالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

3. 

خبيرا مستقال، لهم خبرة وتجربة في مسائل حقوق اإلنسان، ويتم  18وتتكون اللجنة من 

1976649Fانتخابهم من طرف الدول األطراف في العهد وذلك منذ دخول العهد حيز النفاذ سنة 

4. 

ديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق، وتلتزم الدول األطراف بتق

. وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير، وتقدم توصياتها للدولة الطرف في شكل مالحظات ختامية

من العهد الدولي للحقوق المدنية  41باإلضافة إلى إجراءات تقديم التقارير، فإنه طبقا للمادة 

تبادلة بين الدول، كما يعطي البرتكول االختياري ، تنظر اللجنة في الشكاوى المةوالسياسي

األول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لهذه اللجنة اختصاص فحص الشكاوى الفردية 

 .فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة للعهد من قبل الدول األطراف في البرتكول

بالعهد بشأن إلغاء  كما يمتد اختصاص اللجنة إلى البرتكول االختياري الثاني الملحق

عقوبة اإلعدام فيما يتعلق بالدول التي قبلت البرتكول، كما تصدر اللجنة تفسيرها لمضمون 

                                                 
 : المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الهيئات القائمة على المعاهدات، على الموقع االلكتروني: انظر 4

http://www.ohchr.org/AR/HRbodies/pages/HumanRightsBodies.aspx. 
2 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, human rights committee, monitoring civil 
and political rights, website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm. 

 .307: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  3
 .290: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4
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 03وتجتمع اللجنة في جنيف أو نيويورك، وتعقد اعتياديا . األحكام الخاصة بحقوق اإلنسان

650Fدورات في السنة

1. 

 ":CESCR"لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ثانيا
، وتتألف من 1985أنشئت هذه اللجنة من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي سنة  

خبيرا مستقال يتم انتخابهم من طرف الدول األعضاء في العهد الدولي للحقوق االقتصادية  18

651Fواالجتماعية والثقافية

، وتتولى هذه اللجنة مهمة الرقابة على تطبيق العهد الخاص بالحقوق 2

652Fاالقتصادية واالجتماعية والثقافية

3. 

وتتولى هذه اللجنة الوظائف المتصلة بتنفيذ هذا العهد الدولي، فتدرس التقارير التي  

تقدمها الدول األطراف بشأن ما اتخذته من تدابير، كما تساعد المجلس االقتصادي واالجتماعي 

قتراحات والتوصيات استنادا إلى في أداء وظائفه اإلشرافية المتصلة بالعهد، وذلك بتقديم اال

653Fدراسة التقارير المقدمة من الدول األطراف والوكاالت المتخصصة المعنية

4. 

وفيما يتعلق بالشكاوى الفردية، فإنه طبقا للبرتكول االختياري الملحق بالعهد الدولي  

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 

"A/RES/63/117 " فإن اللجنة تختص بتلقي ودراسة هذه 2008ديسمبر  10المؤرخ في ،

654Fالشكاوى

5. 

 :"CERD"لجنة القضاء على التمييز العنصري  -ثالثا
وهي اللجنة التي تراقب تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز  

 .655F6م1969التفاقية حيز التنفيذ سنة خبيرا، بدأت أشغالها بعد دخول ا 18العنصري، وتتكون من 

 .655F6م1969

وتلتزم جميع الدول األطراف في االتفاقية بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية 

إضافة إلى إجراءات تقديم التقارير، فإن اللجنة تصدر تفسيرها لمضمون . تطبيق هذه االتفاقية
                                                 

1 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, human rights committee, monitoring civil 
and political rights, website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm. 
 

 .308: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  2
 .290: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .308: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  4

5 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, committee on economic, social and 
cultural rights, website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm. 
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). التعليقات العامة(امة األحكام الخاصة بحقوق اإلنسان، والمعروفة باسم التوصيات الع

656Fوتجتمع اللجنة في جنيف، وتعقد في العادة دورتين في السنة

1. 

 ":CEDAW"لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  -رابعا
هيئة مكونة من خبراء مستقلين، تقوم بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع  وهي 

خبيرا في مجال حقوق المرأة من مختلف أنحاء  23أشكال التمييز ضد المرأة، وتتكون من 

 .العالم

وتلتزم الدول األطراف في االتفاقية بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية تطبيق  

، فإّن اللجنة مكلفة بتلقي 1999بقا للبرتكول االختياري لهذه االتفاقية لسنة وط. االتفاقية

البالغات المقدمة من األفراد والجماعات حول انتهاك الحقوق التي تحميها االتفاقية، وكذلك 

657Fالشروع في إجراء التحقيقات في حاالت خطيرة أو انتهاكات منهجية لحقوق المرأة

2. 

 ":CAT"ذيب لجنة مناهضة التع -خامسا
658Fخبراء مستقلين 10هي هيئة مكونة من  

، تقوم بمتابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب 3

 .وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

وتلتزم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة، كما يمكن  

ية أو الرسائل المقدمة من األفراد الذين يّدعون أن حقوقهم للجنة النظر في الشكاوى الفرد

 .بموجب االتفاقية قد انتهكت، وتتعهد اللجنة بالنظر في الشكاوى المتبادلة بين الدول

، أنشأ 2006إن البرتكول االختياري لهذه االتفاقية، الذي دخل حّيز التنفيذ في جوان 

لجنة الفرعية لديها تفويض لزيارة األماكن التي ، هذه ال"SPT"اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 

659Fُيحرم فيها األشخاص من حريتهم في الدول أطراف االتفاقية

4. 

 
 

                                                 
1 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, committee on the elimination of racial 
discrimination, website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm. 
 
2 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, committee on the elimination of 
discrimination against women, website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm. 

: أنظ�ر .س�نوات م�ن ط�رف ال�دول األعض�اء ف�ي االتفاقي�ة، تجتم�ع بجني�ف م�رتين ف�ي الس�نة 4خبراء منتخبين لم�دة  10وتتكون من  1987أنشئت سنة  3
 .292: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر 

4 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, committee against torture, website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm. 
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 ":SPT"اللجنة الفرعية لمنع التعذيب  -سادسا
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  

جديد من الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات في منظومة ، هو نوع "SPT"ينة هالالإنسانية أو الم

أنشئت هذه اللجنة طبقا للبرتكول االختياري التفاقية مناهضة . األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والذي اعتمد من قبل 

2006660Fّيز التنفيذ في جوان ، ودخل ح2002الجمعية العامة في ديسمبر 

1. 

خبيرا مستقال، ويتم انتخابهم من قبل الدول  25جنة الفرعية من لوتتألف هذه ال 

وتقوم هذه اللجنة بزيارة جميع أماكن االحتجاز في الدول . األطراف، في البرتكول االختياري

وطنية، وتتعاون األطراف، وتقدم المساعدة والمشورة للدول األطراف حول اآلليات الوقائية ال

بوجه عام مع هيئات األمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مع المنظمات الدولية واإلقليمية، 

661Fوتجتمع ثالث دورات عادية في السنة، في جنيف

2. 

 ":CRC"لجنة حقوق الطفل  -سابعا
662Fهي هيئة مكونة من خبراء مستقلين 

، تقوم بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل 3

وتتابع أيضا تطبيق البرتكولين االختياريين لالتفاقية، بشأن . ألطراف في االتفاقيةالدول ا

اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال والمواد اإلباحية عن 

تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة البرتكول االختياري  2011ديسمبر  19وفي . األطفال

تعلق بإجراء تقديم البالغات، والذي يسمح بتقديم الشكاوى الفردية بشأن انتهاكات الثالث الم

محددة تمس حقوق الطفل المنصوص عليها في االتفاقية والبرتكولين االختياريين األول 

 .والثاني

وتلتزم جميع الدول األطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق  

663Fالتفاقيةالواردة في ا

4. 

                                                 
1 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, subcommitee on prevention of torture, 
website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm. 
2 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, subcommitee on prevention of torture, 
website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm. 

 .293: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
4 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, committee of the rights of the child, 
website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm. 
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 ":CMW"اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين  -ثامنا
664Fهي هيئة مكونة من خبراء مستقلين 

، تقوم بمتابعة تنفيذ االتفاقية الدولية لحماية حقوق 1

وتلزم جميع الدول األطراف بتقديم تقارير منتظمة عن . جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ويمكن أن تنظر اللجنة في الشكاوى الفردية أو . االتفاقيةكيفية تطبيق الحقوق الواردة في 

وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد . الرسائل المقدمة من األفراد الذين يّدعون أن حقوقهم انتهكت

665Fعادة دورتين سنويا

2. 

 ":CRPD"اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -تاسعا
هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين، ترصد تنفيذ الدول األطراف التفاقية حماية  

وجميع الدول األطراف ملزمة بتقديم تقارير . وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم

والبرتكول االختياري لالتفاقية يمنح اللجنة . منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق

من شكاوى فردية تتعلق بادعاءات بحدوث انتهاكات لالتفاقية من اختصاص بحث ما يقدم 

666Fوتجتمع اللجنة في جنيف، وتعقد عادة دورتين كل سنة. الدول األطراف في البرتكول

3. 

 ":CED"اللجنة المعنية باالختفاء القسري  -عاشرا
تنفيذ اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد  

الدول األطراف التفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، وجميع الدول األطراف 

ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق، كما تختص اللجنة بتلقي 

وبحث البالغات المقدمة من أفراد يخضعون لوالية إحدى الدول األطراف، أو المقدمة بالنيابة 

عن هؤالء األفراد، ويشتكون فيها من وقوعهم ضحايا النتهاك إحدى الدول األطراف ألحكام 

667Fوتجتمع اللجنة في جنيف، وتعقد عادة دورتين كل سنة. هذه االتفاقية

4. 

 
 
 

                                                 
 .293: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1

2 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, committee on migrant workers, website :  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm. 
3 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, committee on the rights of persons with 
disabilities, website :  
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/pages/CRPDindex.aspx. 
4 Voir : Office of the united nations high commissioner for human rights, committee on Enforced for Involuntary 
Disappearances, website :  
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/pages/CEDindex.aspx. 
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 الفقرة الرابعة

 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرثا مشتركا لإلنسانية من خالل األجهزة واآلليات الدولية 
سبق، سنحاول معرفة مدى تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية  مما 

 :ضمن نطاق األجهزة واآلليات الدولية على المستوى العملي، وهذا من خالل ما يلي

 :العالمية -1
إن األجهزة واآلليات الدولية التي تناولناها بالدراسة تقع تحت إشراف منظمة األمم 

الدول أعضاء األمم المتحدة بمجرد انضمامها إلى هذه الهيئة، فهي قد المتحدة، كما أّن جميع 

ألزمت نفسها بمبدأ عالمية حقوق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي 

668Fلحقوق اإلنسان

لذلك فإن األجهزة واآلليات الدولية التي تطرقنا . ، وبقية مواثيق حقوق اإلنسان1

عالمية حقوق اإلنسان بحكم وقوعها تحت إشراف منظمة األمم المتحدة، إليها تكّرس مبدأ 

 .وكذلك ألنها تعمل على نطاق عالمي

 :عدم تملك حقوق اإلنسان -2
إّن مواثيق حقوق اإلنسان تؤكد على عدم تملك حقوق اإلنسان، وبما أن هناك عالقة  

اسة، مع مواثيق حقوق اإلنسان، وطيدة بين األجهزة واآلليات الدولية التي تطرقنا إليها بالدر

وتتراوح هذه العالقة بين اإلعداد، ومتابعة التنفيذ، ومراقبة أّي مساس بحقوق اإلنسان الواردة 

في هذه المواثيق، لذلك فإن األجهزة واآلليات الدولية السالفة الذكر تؤكد أيضا على عدم تملك 

 .حقوق اإلنسان

 :الطابع اإللزامي -3
عتبر أكثر أجهزة األمم المتحدة التي تتبنى العامة لألمم المتحدة، فإنها تُ  بالنسبة للجمعية 

المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، سواًء اتفاقيات دولية، أو إعالنات أو قرارات، فهي 

اإلعالن العالمي والعهدين الدوليين لحقوق (التي تبنت الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان 

غلب الوثائق الدولية الهامة التي صدرت من األمم المتحدة في مجال حقوق ، وكذلك أ)اإلنسان

669Fاإلنسان

فال يخفى دور الجمعية العامة في إرساء قواعد ملزمة في مجال حقوق اإلنسان، . 2

 ".Jus cogens"والتي ُيمنع خرقها وفقا لمبدأ 

                                                 
ال�رؤى العالمي�ة  -محمد فائق، حقوق اإلنسان ب�ين الخصوص�ية والعالمي�ة، فص�ل موج�ود ف�ي مؤل�ف جم�اعي، بره�ان غلي�ون وآخ�رون، حق�وق اإلنس�ان 1

 .69-68:، بيروت، لبنان، ص2005، أفريل 1ركز دراسات الوحدة العربية، ط، م-واإلسالمية والعربية
 .39: ، المرجع السابق، ص)أحمد(أبو الوفا  2
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عند ارتباط الحالة أما مجلس األمن، فأهم ما يمكن أن يباشره اتجاه حقوق اإلنسان، هو  

670Fبتهديد للسلم واألمن الدوليين، أي عندما تكون انتهاكات حقوق اإلنسان خطيرة

، فهو ُيبرز 1

الطابع اإللزامي لقواعد حقوق اإلنسان، وضرورة تدخل مجلس األمن في حالة تهديد السلم 

 .واألمن الدوليين

لذي جاء فيه أن ، وا1967لسنة  237ونذكر في هذا الصدد قرار مجلس األمن رقم  

671Fحقوق اإلنسان أساسية، وغير قابلة للتنازل، ويجب احترامها حتى أثناء الحروب

، فال يخفى 2

دور مجلس األمن، خصوصا على المستوى العملي، في الحفاظ على مبدأ عدم خرق حقوق 

 .اإلنسان، بالخصوص في حالة تهديد السلم واألمن الدوليين

واالجتماعي، فإضافة إلى عنايته بتقديم توصيات  أما فيما يخص المجلس االقتصادي 

متعلقة باحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، فإنه ُيعّد مشاريع اتفاقيات تتعلق بحقوق 

اإلنسان، لُتعرض على الجمعية العامة، وال يخفى الطابع اإللزامي لهذه االتفاقيات بطبيعة 

ولية المتخصصة ما َيلزم من الترتيبات إلمداده كما يضع مع الدول، ومع الوكاالت الد. الحال

672Fبالتقارير حول تنفيذ توصيات الجمعية العامة

3. 

673Fكما يتبنى إجراءات التحقق من المراسالت الخاصة بالمساس بحقوق اإلنسان 

، وهذا 4

كله يدخل في متابعة عدم خرق حقوق اإلنسان، وهذا تحقيقا للطابع اإللزامي لحقوق اإلنسان 

 ".Jus cogens"أي مبدأ 

، فهدفه تشجيع 1994نوفمبر  01أما مجلس الوصاية، والذي ُعلّقت أعماله بتاريخ  

احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وهذا يعّزز مفهوم عدم خرق حقوق اإلنسان حتى 

 .في األقاليم المشمولة بالوصاية سابقا

عة اآلمرة لقواعد حقوق اإلنسان أما بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، فقد اعترفت بالطبي 

674Fفي هذا المجال" Jus cogens"وتأكيد مبدأ 

5. 
                                                 

 .268-267: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
 .103: ، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عوض خليفة  2
 .302: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  3
 .265: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4
 1970ش�باط  5وهذا في أحكام وفتاوى متعددة لع�ل أبرزه�ا م�ا أش�ارت إلي�ه المحكم�ة ف�ي قض�ية ش�ركة برش�لونة تراكش�ن ف�ي حكمه�ا الص�ادر بت�اريخ  5

: عد ذات صلة بحقوق اإلنس�ان، فق�د ذك�رت أنّ بخصوص اعتبار بعض القواعد القانونية الدولية ذات طبيعة آمرة أو تشكل التزاما اتجاه الكافة، وهذه القوا
والقواع�د  هذه االلتزامات تنبثق ل�يس فق�ط م�ن القواع�د الدولي�ة المعاص�رة الت�ي تح�ّرم أعم�ال الع�دوان، وإب�ادة الج�نس البش�ري، وإنم�ا أيض�ا م�ن المب�ادئ"

ية، ب�ل أيض�ا أّن بعض�ا م�ن ه�ذه الحق�وق ق�د أص�بحت ج�زءا م�ن المتعلقة بالحقوق األساسية لإلنسان، بما ف�ي ذل�ك حمايت�ه م�ن العبودي�ة والتفرق�ة العنص�ر
المتعلق�ة بالتحفظ�ات عل�ى معاه�دة تح�ريم جريم�ة إب�ادة   1951القواعد الدولية العام�ة طبق�ا لم�ا ج�اء ف�ي الفت�وى الص�ادرة ع�ن محكم�ة الع�دل الدولي�ة ع�ام 

، فالمحكمة هنا تؤكد وجود مث�ل ه�ذه القواع�د ف�ي إط�ار م�ا يع�رف اآلن " يةالجنس البشري، كما أن بعضها اآلخر قد تم إقراره بواسطة وثائق دولية عالم
 ".بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

269 
 

أما فيما يخص األمانة العامة لألمم المتحدة، فلها دور ونشاط بارز كآلية من آليات إعداد  

675Fمواثيق حقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذها

، وبالتالي مساهمتها في إعداد ومتابعة قواعد ُيمنع 1

 .خرقها

ز حقوق اإلنسان التابع لألمانة العامة لألمم المتحدة، فله نشاط رئيسي في أما مرك 

مساعدة الجمعية العامة، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومجلس حقوق اإلنسان في كل ما 

يتعلق بتحضير مواثيق حقوق اإلنسان، واالتصال بالبعثات الدائمة  للدول األعضاء على 

676Fما يتعلق بتنفيذ هذه المواثيقمستوى األمم المتحدة في كل 

، وبالتالي مساهمته في متابعة تنفيذ 2

 ".Jus cogens"مبدأ عدم خرق حقوق اإلنسان، وتأكيد مبدأ 

أما بالنسبة لألجهزة المنشأة وفقا للميثاق أو قرارات الجمعية العامة، فال يخفى دور لجنة  

د إعالنات أو اتفاقيات، حيث حقوق اإلنسان بشأن وضع ميثاق دولي لحقوق اإلنسان، وإعدا

نجحت لجنة حقوق اإلنسان ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات في إعداد العديد من 

677Fمعايير وقواعد حقوق اإلنسان

فدور لجنة حقوق اإلنسان بارز في إعداد قواعد ُملزمة في . 3

 .مجال حقوق اإلنسان

محل لجنة حقوق اإلنسان، فله مسؤولية  وكذلك بالنسبة لمجلس حقوق اإلنسان الذي حلّ  

678Fفي تدعيم تعزيز حقوق اإلنسان في جميع أرجاء العالم، ومتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان

4 ،

 .فدوره بارز في متابعة تنفيذ مبدأ عدم خرق حقوق اإلنسان

أما بالنسبة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، فدورها توسيع مجال حقوق اإلنسان  

 .حماية الالجئين، وهذا من أجل عدم خرق حقوق اإلنسان في هذا النطاقليشمل 

  

 

                                                                                                                                                             
والهرس�ك م�ن وقد أكدت المحكمة ذاتها المعنى المتقدم في القضية الخاصة بتطبيق اتفاقية من�ع جريم�ة إب�ادة الج�نس البش�ري والعق�اب عليه�ا ب�ين البوس�نة 

، حي�ث أش�ارت إل�ى ض�رورة النظ�ر إل�ى ه�ذه االتفاقي�ة م�ن حي�ث موض�وعها والغ�رض منه�ا )مرحل�ة ال�دفوع األولي�ة(أخ�رى جهة ويوغس�الفيا م�ن جه�ة 
يس�توجب  باعتبارها من األس�س الجوهري�ة للنظ�ام الق�انوني ال�دولي المعاص�ر، إذ أنه�ا اتفاقي�ة يج�ب أن تبق�ى محف�ورة ف�ي الض�مير اإلنس�اني الع�المي مم�ا

الحق�وق والواجب�ات ال��واردة ف�ي االتفاقي�ة ه�ي حق��وق : "ذك��رت المحكم�ة أنّ  1996جويلي�ة  11فف�ي الحك��م الص�ادر بت�اريخ . تطبيقه�ا بص�ورة موض�وعية
أده�م عب�د : أنظ�ر". وبالت�الي ف�إن الت�زام ك�ل دول�ة بمن�ع جريم�ة اإلب�ادة والمعاقب�ة عليه�ا ل�يس مح�دودا إقليمي�ا باالتفاقي�ة... للجميع والتزامات على الجميع 

 .123-122: ، المرجع السابق، ص)درحي(الهادي 
 .305-304: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  1
 .305-304: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  2
ون ال�دولي، ، المجل�ة المص�رية للق�ان-تط�ور تكوينه�ا وص�الحياتها دوره�ا المس�تقبلي -، لجن�ة األم�م المتح�دة لحق�وق اإلنس�ان)إب�راهيم(علي بدوي الشيخ  3

 .125 -124: ، مصر، ص1982، تصدرها الجمعية  المصرية للقانون الدولي، سنة )38عدد (المجلد الثامن والثالثون 
 :مجلس حقوق اإلنسان، الموقع االلكتروني: أنظر 4

http://www.ohchr.org/AR/HRbodies/HRC/pages/aboutcouncil.aspx. 



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

270 
 

أما المفوضية السامية لحقوق اإلنسان فتدعم اآلليات المختلفة لرصد حقوق اإلنسان في 

منظومة األمم المتحدة، وتعتمد على ضرورة التصديق على القواعد الدولية في هذا المجال، 

679Fقواعد جديدةومساعدة األطراف من أجل تبني 

، فلها دور في متابعة تنفيذ مبدأ عدم خرق 1

 .حقوق اإلنسان

أما بالنسبة لألجهزة االتفاقية لحقوق اإلنسان، فتكفلت بمتابعة تنفيذ بنود االتفاقيات  

الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان، فلها دور في متابعة تنفيذ مبدأ عدم خرق حقوق اإلنسان، 

 ".Jus cogens"وتأكيد مبدأ 

 :فرض قيود على ممارسات الدول واألفراد -4
هناك عالقة وطيدة بين األجهزة واآلليات الدولية التي تناولناها بالدراسة، مع مواثيق  

حقوق اإلنسان، وتتراوح هذه العالقة بين اإلعداد ومتابعة التنفيذ، ومراقبة أّي مساس بحقوق 

التدابير المتخذة من خالل مواثيق حقوق اإلنسان اإلنسان الواردة ضمن هذه المواثيق، وبما أّن 

تقّيد ممارسات الدول واألفراد بعدم القيام بما يناقض هذه التدابير، لذلك فإن األجهزة واآلليات 

الدولية تقّيد أيضا ممارسات الدول واألفراد من خالل عملية اإلعداد ومتابعة التنفيذ، ومراقبة 

 .أّي مساس بحقوق اإلنسان

 :يد بمبدأ المساواةالتق -5
إّن األجهزة واآلليات الدولية التي تناولناها بالدراسة، تعمل تحت إشراف منظمة األمم  

ويتضح مبدأ المساواة جليا في نصوص الميثاق المتعلقة . المتحدة في إطار ميثاق المنظمة

من ميثاق األمم  76، والمادة 55، المادة 13، المادة 1المادة : بحقوق اإلنسان، وهذا في المواد

680Fالمتحدة

2. 

ومن خالل ما تناولناه بالدراسة فإن مواثيق حقوق اإلنسان، تؤكد على مبدأ المساواة،  

وبحكم عالقة األجهزة واآلليات الدولية التي تناولناها، بمواثيق حقوق اإلنسان، من خالل 

األجهزة واآلليات  اإلعداد ومتابعة التنفيذ، ومراقبة أّي مساس بحقوق اإلنسان، كما أّن هذه

الدولية تعمل تحت إشراف منظمة األمم المتحدة، لذلك فإنها تؤكد على مبدأ المساواة في مجال 

 .حقوق اإلنسان

                                                 
 .274-273: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
 :ميثاق األمم المتحدة، على الموقع االلكتروني: أنظر 2

http://www.un.org/fr/. 
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 :كرامة اإلنسان واإلنسانية -6
من خالل دراستنا السابقة لنصوص ميثاق األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان،  

بأّن هدفها هو كرامة اإلنسان واإلنسانية جمعاء، وأنها  ولمواثيق حقوق اإلنسان، يتبين بوضوح

إطار مناسب لحماية اإلنسان واإلنسانية، وبحكم عالقة األجهزة واآلليات التي درسناها، 

بمنظمة األمم المتحدة، وعالقتها بمواثيق حقوق اإلنسان من خالل اإلعداد ومتابعة التنفيذ، 

فالهدف واحد، وهو تحقيق كرامة اإلنسان واإلنسانية ومراقبة أّي مساس بحقوق اإلنسان، لذلك 

 .جمعاء، وخلق إطار مناسب لحماية اإلنسان واإلنسانية

 

 :خدمة الصالح العام -7
إن األجهزة واآلليات الدولية التي تناولناها بالدراسة، تعمل من أجل احترام وحماية  

 .حقوق اإلنسان

ي اإلطار الدولي، يهدف أساسا لخدمة وبما أّن بسط دائرة احترام حقوق اإلنسان ف 

681Fالصالح العام

، لذلك فإن هذه األجهزة واآلليات الدولية تعمل من أجل خلق إطار مناسب 1

 .لحماية حقوق اإلنسان، ولخدمة البشرية جمعاء

ومن خالل ما سبق، ورغم النقائص الموجودة على المستوى العملي، فإّن هذه األجهزة  

إطارا مالئما لتكريس حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية، وهذا واآلليات الدولية تمثل 

 .لتأكيدها على التوافق في الخصائص بين مجال حقوق اإلنسان واإلرث المشترك لإلنسانية

 الفرع الثاني
 الهيئات الدولية المتخصصة 

هذا إن دور منظمة األمم المتحدة في مجال ترقية وحماية حقوق اإلنسان، والرقابة في  

اإلطار، ال يتوقف عند المهام الموكلة لألجهزة الرئيسية للمنظمة، أو في إطار األجهزة الفرعية 

أو المتخصصة والمنشأة بخصوص حقوق اإلنسان، ذلك ألن دور الوكاالت المتخصصة ال 

يمكن أن نغفله أو نتركه جانبا، لما لهذه الوكاالت من نشاطات وتدابير حمائية متعلقة بضمان 

682Fق اإلنسانحقو

2 . 

                                                 
 .39: ، المرجع السابق، ص)كلوديو(زانغي  1
 .304: ، المرجع السابق، ص)عميمر(نعيمة  2
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كما توجد هيئات أخرى لها دور ممّيز في هذا المجال؛ حيث ال يخفى دور المحكمة 

683Fالجنائية الدولية، التي تدخل ضمن اختصاصها انتهاكات حقوق اإلنسان

1. 

باإلضافة إلى ذلك، هناك نوع من المنظمات والهيئات الخاصة المستقلة عن الحكومات،  

684Fاحترام حقوق اإلنسان والتي تعمل على تعزيز وتدعيم

، وهي المنظمات غير الحكومية 2

"ONG." 

 لىالفقرة األو
 الوكاالت الدولية المتخصصة 

وسنتناول أهم الوكاالت الدولية المتخصصة والتي لها دور مباشر وفعال في مجال  

منظمة العمل الدولية، منظمة التربية والعلوم والثقافة، : حقوق اإلنسان، ومن هذه الوكاالت

685Fمنظمة الصحة العالمية، منظمة التغذية والزراعة

كما نضيف منظمة األمم المتحدة للطفولة . 3

686Fفي تعزيز حقوق الطفل والمرأة لما لها من دور

4. 

 :منظمة العمل الدولية -أوال
مكتب العمل (أيضا باسم أمانتها العامة الدائمة " OIT"ُتعرف منظمة العمل الدولية  

687F، وهي من المنظمات الدولية األكثر قدما)الدولي

 1919، حيث أنشئت هذه المنظمة سنة 5

، ثم أصبحت  "SDN"منتسبة لعصبة األمم بموجب معاهدة فرساي كمنظمة مستقلة بذاتها، و

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة بموجب اتفاقية الوصل التي تّم إبرامها بين منظمة العمل 

من ميثاق األمم المتحدة وذلك سنة  63الدولية والمجلس االقتصادي واالجتماعي وفقا للمادة 

1946688F

6. 

األطراف، تضم ممثلين عن النقابات الوطنية، تملك منظمة العمل الدولية هيكلية ثالثية  

 .وعن اتحادات أصحاب األعمال، الذين يشاركون بصفة شركاء متساوين، مع ممثلين حكوميين

                                                 
 .308: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
 .408: ، عمان، األردن، ص2006، سنة 3سية، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط، حقوق اإلنسان وحرياته األسا)هاني(سليمان الطعيمات  2
 .405-404: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  3
 :دليل المنظمات الدولية، منظمة األمم المتحدة للطفولة، على الموقع االلكتروني: انظر 4

http://www.mandint.org/ar/guide-io. 
 :المنظمات الدولية، على الموقع االلكتروني دليل: أنظر 5

http://www.mandint.org/ar/guide-io. 
 .405: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  6
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تهدف منظمة العمل الدولية إلى تعزيز العدالة االجتماعية، وحّق العمل، والحقوق 

يس الدولية للعمل، بشكل تصوغ منظمة العمل الدولية المقاي. اإلنسانية المعترف بها دوليا

689Fمعاهدات وتوصيات تهدف إلى وضع مواصفات دنيا للحقوق المتعلقة بالعمل

1. 

حيث أقامت المنظمة مجموعة واسعة من القواعد الدولية المنظمة لحقوق اإلنسان في  

وفي الغالب تنص هذه األحكام القانونية على عالقات العمل وشروطه، وعلى . مجال العمل

تماعي والحماية االجتماعية، وعلى شروط تشغيل األطفال باإلضافة إلى نصها الضمان االج

على طرق ووسائل ضمان احترام حقوق اإلنسان في مكان العمل، وخاصة حقوق اإلنسان 

690Fواألطفال والمهاجرين والمعوقين

2. 

تعتبر اإلجراءات المتبعة في منظمة العمل الدولية من أقدم وأنجح الوسائل المعروفة  

691Fلمطبقة في مجال حقوق اإلنسان وحمايتها والرقابة عليهاوا

3. 

حيث يلتزم الخبراء بما في االتفاقيات من أجل الرقابة المطلوبة، ومن أهمها اإلجراءات  

 .الخاصة بالتحقيق حول الشكاوى المتعلقة بخرق الحرية النقابية

وضمن كل  كما أن المنظمة وضعت مجموعة من اإلجراءات في كل مجاالت نشاطها، 

حول العمل القسري،  1930االتفاقيات التي أبرمتها منذ سنوات بعيدة، حيث أوالها كانت سنة 

، وأشكال عمل 1973، وحول السن األدنى للعمل سنة 1948وبعدها حول الحرية النقابية في 

 .1999األطفال سنة 

حترام، حيث وفي غالب األحيان تحتوي مثل هذه االتفاقيات على آليات للرقابة واال 

تتلخص مجمل إجراءاتها في العمل وفق طرق معتمدة لدى اللجان االتفاقية أو مجلس حقوق 

اإلنسان فقط، ألنه في إطار منظمة العمل الدولية تنحصر هذه األنظمة في إطار مجاالت العمل 

692Fوعالقتها بحقوق اإلنسان، وبالتالي تعمل االتفاقيات ضمن آليات إجرائية

4. 

                                                 
               .http://www.mandint.org/ar/guide-io:               دليل المنظمات الدولية، منظمة العمل الدولية، عل�ى الموق�ع االلكترون�ي: أنظر 1

                
 .305: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  2
 .306: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .306: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4

http://www.mandint.org/ar/guide-io�
http://www.mandint.org/ar/guide-io�


 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

274 
 

693Fجاء في ديباجة منظمة العمل الدولية فتحقيقا لما 

، قامت المنظمة بإعداد مجموعة كبيرة 1

من االتفاقيات الدولية، التي تلزم الدول األطراف فيها بتقديم تقارير سنوية عن اإلجراءات 

694Fالمتخذة لتطبيقها

2. 

وتخضع هذه التقارير إلى نظام االتفاقية، وهي تحمل معلومات خاصة بالتنفيذ وذكر أهم  

صعوبات في سبيل التنفيذ، وهو الوضع الذي قد يؤدي إلى إرسال مبعوث خاص عن المنظمة ال

695Fبهدف مساعدة الدولة على تخطي هذه الصعوبات في التنفيذ بعد موافقة الدولة على ذلك

3. 

وتوجد آلية إجرائية أخرى، حيث تمارس المنظمة دورها في حماية الحقوق عن طريق  

696Fهاتلقي الشكاوى المقدمة إلي

4. 

حيث تقدم الشكاوى إلى المنظمة من نقابات عمالية ومنظمات ألرباب العمل ضد  

حكومة إحدى الدول، بدعوى عدم تقّيدها بتطبيق إحدى االتفاقيات التي تّم التصديق عليها، 

من دستور المنظمة، فإن لمجلس إدارتها بعد قيامه بدراسة تلك  25و 24واستنادا إلى المادتين 

لتها إلى الحكومة المعنية للتعليق عليها، فإذا لم ترّد الحكومة عليها، أو قامت برّد الشكاوى إحا

 .غير مقنع، فإّن لمجلس المنظمة أن يقوم بنشر اإلدعاء

من دستورها، وذلك عن طريق  26كما تقدم الشكاوى إلى المنظمة وفقا لنص المادة  

دعاًء مماثال للحالة السابقة، حكومة إحدى الدول األطراف ضد دولة أخرى طرف، وتشمل ا

ولكن في هذه الحالة يتم إحالة الشكوى إلى الحكومة المعنية للتعليق عليها، أو إلى لجنة تحقيق 

يتم اختيارها في كّل شكوى من أشخاص مستقلين، ومن ذوي المؤهالت العالية لدراستها 

حق للحكومة المعنية أن والتعليق عليها، ووضع التوصيات الالزمة إلزالة أسباب الشكوى، وي

توفد ممثال عنها لالشتراك في مداوالت المجلس أثناء نظره للمسألة، ويطلب إلى الحكومة إما 

قبول التوصيات أو إحالة األمر إلى المحكمة الدولية، وعند الرفض يرفع مجلس المنظمة األمر 

 .إلى المؤتمر العام للمنظمة مع توصياته

ن إحدى النقابات العمالية، أو من إحدى المنظمات الخاصة وهناك شكاوى يتم تقديمها م 

بأرباب العمل، تدعي فيها قيام حكومة إحدى الدول األعضاء باإلخالل بمبادئ المنظمة المتعلقة 
                                                 

إلى إقامة سالم عالمي ودائم إال إذا بني عل�ى أس�اس م�ن العدال�ة االجتماعي�ة، وأّن تحقي�ق ال سبيل : "فقد جاء في ديباجة دستور منظمة العمل الدولية أنه 1
ابات العدالة االجتماعية يتضمن أيضا تحسين ظروف العمل ومكافحة البطالة، وتوفير أجر يكفل ظروف معيش�ة مناس�بة، وحماي�ة العم�ال م�ن العل�ل وإص�

يخوخة، وحماية مص�الح العم�ال المس�تخدمين خ�ارج أوط�انهم، وتأكي�د مب�دأ تس�اوي األج�ر إذا تس�اوى العمل، والضمان االجتماعي في حالتي العجز والش
 .405: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات : أنظر". العمل، وتأكيد مبدأ الحرية النقابية 

 .405: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  2
 306: ، ص، المرجع السابق)نعيمة(عميمر  3
 .405: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  4
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بالحرية النقابية، وهذه الشكاوى يتم إحالتها إلى لجنة ثالثية التكوين خاصة بالحريات النقابية، 

تقوم بدراستها دون حاجة إلى أخذ موافقة الحكومة المعنية بذلك، منبثقة عن مجلس اإلدارة، ل

وإذا كانت هذه الشكاوى متصلة بقضايا معقدة، وذات جوانب مختلفة، فإنه يمكن إحالتها إلى 

لجنة تقصي الحقائق والتوفيق المعنية بالحريات : "لجنة مستقلة مكونة من خبراء تسمى بـ

تقوم عادة ببحث األمر مع الحكومة المعنية بهدف التوصل ، وهي لجنة شبه قضائية، "النقابية

697Fإلى تسوية الخالف باالتفاق والتفاهم

1. 

كما نشير إلى وجود أهداف أخرى لمنظمة العمل الدولية، فهي تهدف إلى تقديم مساعدة  

تقنية إلى منظمات مستقلة للعمال وأصحاب العمل، وتدعيمها، كما تتعاون مع عدة منظمات من 

698Fع المدني، والمنظمات غير الحكوميةالمجتم

2. 

وعموما تسعى منظمة العمل الدولية إلى تنفيذ مبادئ دستورها بإرساء المعايير،  

 .ومراقبة تنفيذها، وبمساعدة الحكومات لتحقيق مقاييسها

ومن ضمن الصكوك الدولية في ميدان حقوق اإلنسان، التي أعدتها منظمة العمل الدولية  

، واتفاقية مبدأ حق 1948المتحدة، يمكن أن نذكر اتفاقية الحرية النقابية لسنة منذ إنشاء األمم 

، اتفاقية تساوي األجور بين العمال 1949التنظيم والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية لسنة 

، 1957، واتفاقية تحريم السخرة في سنة 1951والعامالت عند تساوي العمل في سنة 

، اتفاقية 1978، واتفاقية عالقات العمل لسنة 1971ثلي العمال سنة واالتفاقية الخاصة بمم

، واتفاقية السالمة والصحة المهنيتين المبرمة في سنة 1981التفاوض الجماعي في سنة 

 .699F3م1981

 :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -ثانيا
إلنشاء منظمة التربية والعلوم قامت فرنسا، والمملكة المتحدة بالدعوة إلى انعقاد مؤتمر  

، بعد أن ألحت على ذلك فرنسا اثناء مؤتمر سان )اليونسكو(والثقافة التابعة لألمم المتحدة 

 .فرانسيسكو

                                                 
 .406: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  1
 .http://www.mandint.org/ar/guide-io:                           دليل المنظمات الدولية، منظمة العمل الدولية، على الموقع االلكتروني: أنظر 2
 .24: ، المرجع السابق، ص)نورة(علي  بن -يحياوي 3
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، وضّم هذا المؤتمر ممثلين عن 1945نوفمبر  16إلى  01فانعقد المؤتمر في لندن من  

ر المندوبون إنشاء منظمة ترمي نحو أربعين بلدا، وبتشجيع من فرنسا والمملكة المتحدة، قرّ 

 .إلى إقامة ثقافة سالم حقيقية

الضامن الفكري "وفي نظر هؤالء المندوبين، كان يتعين على المنظمة الجديدة أن تحقق  

وفي نهاية المؤتمر، . ، وأن تمنع بالتالي نشوب حرب عالمية جديدة"المعنوي بين بني البشر

الذي أفضى إلى نشوء منظمة األمم المتحدة للتربية دولة على الميثاق التأسيسي  37وقّعت 

 .700F1م1946، ودخل الميثاق التأسيسي حيز النفاذ منذ عام "U.N.E.S.C.O"والعلوم والثقافة 

المساهمة في صون : "كما جاء في الميثاق التأسيسي هو" اليونسكو"وهدف منظمة  

وثيق عرى التعاون بين األمم، السلم واألمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، وت

لضمان االحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة دون 

تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، كما أقّرها ميثاق األمم المتحدة لجميع 

 .701F2"الشعوب

ربية والعلوم والثقافة تقوم بتعزيز وتحقيقا لهذه الغايات فإن منظمة األمم المتحدة للت 

702Fالتفاهم والتعاون بين الدول عن طريق عقد االتفاقيات

، حيث تضع اتفاقيات دولية تتعلق 3

بالحقوق التي هي في نطاق اختصاصها، والعمل على ضمان تطبيق االلتزامات التي تنص 

703Fعليها هذه االتفاقيات

4. 

704Fالثقافةكما تعمل لتنشيط التربية الشعبية، ونشر  

، بالتعاون مع الدول األعضاء، وهذا 5

بناًء على رغبتها في تنمية نشاطها التربوي، كما تقوم بالتعاون مع األمم المتحدة، لتحقيق 

التكافؤ في فرص التعليم لجميع الناس، دون تمييز بسبب العنصر، أو الجنس، أو بسبب الوضع 

 .االقتصادي أو االجتماعي
                                                 

 ./http://www.unesco.org/ar/home/organization/history:                         على الموقع االلكتروني" اليونسكو"تاريخ منظمة : أنظر 1
 :الميثاق التأسيسي لليونسكو، على الموقع االلكتروني: أنظر 2

http://www.unesco.org/ar/home/organization/constitution/. 
 .26: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 3
 .407: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  4
ولم�ا ك�ان جه�ل الش�عوب بعض�ها ال�بعض مص�در الريب�ة، والش�ر ب�ين األم�م، عل�ى م�ر الت�اريخ، : "ويبدو ذلك واضحا في ديباجة ميثاقها، التي ورد فيها 5

لت�ي تن�ادي ب تحول خالفاتها إلى حروب في كثير من األحيان، ولما كانت الحرب العالمية الثانية، ق�د نش�أت بس�بب التنك�ر للمث�ل العلي�ا الديمقراطي�ة اوسب
الل الجه�ل، وم�ا بالكرامة والمساواة للذات اإلنسانية، وبسبب العزم على إحالل مذهب عدم المساواة بين األجناس محل هذه المثل العلي�ا ع�ن طري�ق اس�تغ
ي�ع األم�م، واجب�ا دام أّن كرامة اإلنسان تقتضي نشر الثقافة وتنشىء الناس جميعا على مبادئ العدالة، والحرية، والسالم، ف�إن ه�ذا العم�ل يع�د بالنس�بة لجم

والسياسية بين الحكوم�ات ال يق�وى عل�ى دف�ع  ولما كان السلم مبني على مجرد االتفاقيات االقتصادية. مقدسا ينبغي القيام به في روح من التعاون المتبادل
له�ذه . البش�رالشعوب إلى االلتزام به التزاما اجتماعيا ثابتا مخلصا، كان من المحتم أن يق�وم ه�ذا الس�لم عل�ى أس�اس م�ن التض�امن الفك�ري والمعن�وي ب�ين 

ال متكافئ�ا لجمي�ع الن�اس وض�مان حري�ة اإلنص�راف إل�ى الحقيق�ة األسباب ف�إن ال�دول الموقع�ة عل�ى ه�ذا الميث�اق إذ تعت�زم ت�أمين ف�رص التعل�يم تأمين�ا ك�ام
نه�ا بص�ورة الموضوعية والتبادل الحّر لألفكار والمعارف، تقرر تنمية العالقات ومضاعفتها بين الشعوب تحقيقا لتفاهم أفضل بينهما، لوقوف كل شعب م

 .26-25: لمرجع السابق، ص، ا)نورة(بن علي  -يحياوي: أنظر". أدق وأصدق على عادات الشعوب األخرى



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

277 
 

ب التربوية المناسبة لتهيئة أطفال العالم أجمع لالضطالع وتقترح المنظمة األسالي

 .بمسؤوليات اإلنسان الحرّ 

، إلى االتفاق الذي يربط اليونسكو 1946عام " اليونسكو"وتوصلت أول دورة لمؤتمر 

705Fباألمم المتحدة

1. 

وفي إطارها المتعلق بوضع المعايير، اعتمدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 

عددا من الصكوك الدولية لتدعيم حقوق اإلنسان، من ضمنها االتفاقية " اليونسكو" والثقافة

، وبرتكول إنشاء لجنة للتوفيق 1960الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم المبرمة سنة 

والمساعي الحميدة، مكلفة بتسوية أي خالفات قد تنشأ بين الدول األطراف في االتفاقية الخاصة 

 .1968تمييز في مجال التعليم المبرمة سنة بمكافحة ال

كما تم التوصل إلى إعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة باستعمال وسائل اإلعالم في  

دعم السالم، والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والتحريض على 

 .1978الحرب في سنة 

المعايير، وتشرف على تحقيقها وتوفر " نسكواليو"وتحقيقا لهذه األهداف، تضع منظمة  

الخدمات االستشارية، والمساعدة التقنية، وتساعد على إنشاء المؤسسات، والمراكز التربوية 

والعلمية والثقافية، وتنظم المؤتمرات، والندوات، والحلقات الدراسية، وتعمل على مساعدة 

706Fالمنظمات غير الحكومية

2. 

اص وذلك بموجب قرار صادر عن المجلس التنفيذي ونشير إلى استحداث نظام خ 

للمنظمة، يحق بموجبه لألفراد والجماعات والمنظمات غير الحكومية تقديم الشكاوى إلى 

، بخصوص أي انتهاكات للحقوق اإلنسانية المحمية، شريطة أن يكون مقدمو هذه "اليونسكو"

 .ثيقة بهاالشكاوى هم أنفسهم ضحايا تلك االنتهاكات، أو لهم معرفة و

وتقوم لجنة مشكلة بمعرفة المجلس التنفيذي بالنظر في تلك الشكاوى وعرضها على  

الحكومات المعنية إلبداء مالحظاتها، ثم تقوم اللجنة بإعداد تقرير يتضمن ما تراه من توصيات 

707Fفي هذا الصدد، وذلك تمهيدا للعرض على المجلس التنفيذي للمنظمة

3. 

 

                                                 
 .27-26: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 1
 .27: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 2
 .407: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  3
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 :الميةمنظمة الصحة الع -ثالثا
يعود الفضل في إنشاء منظمة الصحة العالمية إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي،  

، 1946الذي دعا مؤتمر الصحة العالمي لالنعقاد، وهذا األخير اعتمد ميثاق المنظمة في سنة 

، بعد أن قُبل 1948وظهرت بذلك هذه المنظمة إلى حّيز الوجود في شهر أفريل من سنة 

708Fعضوا من أعضاء األمم المتحدة 26ل ميثاقها من قب

1. 

إلى بلوغ أفضل مستوى ممكن من الصحة " OMS"تهدف منظمة الصحة العالمية 

709Fللشعوب جميعا

2. 

فهي تهدف إلى النهوض بتحسين التغذية واإلسكان وظروف العمل، واالرتقاء بصحة  

األمراض القابلة األم والطفل وتعزيز القدرة على العيش، وأيضا مكافحة األمراض وال سيما 

لالنتقال، وتعزيز األنشطة في ميدان الصحة العقلية، وكذلك المساعدة في تنمية الرأي العام 

710Fلدى الشعوب بشأن المسائل المتعلقة بالصحة

3. 

الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا : "فطبقا لميثاق المنظمة فإن 

 ".واجتماعيا، ال مجرد انعدام المرض والعجز

والمنظمة تؤكد على أّن التمتع بأعلى مستوى من الصحة، هو أحد الحقوق األساسية  

لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر، أو الدين، أو االتجاه السياسي، أو الحالة االقتصادية 

كما تؤكد أّن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن، لذلك يجب . واالجتماعية

711Fلتعاون األكمل لألفراد والدول في هذا المجالاالعتماد على ا

4. 

 :ولتحقيق أهدافها، فإن منظمة الصحة العالمية تقوم بوظائف متعددة منها 

 .تنسيق أعمال الصحة الدولية -1

 .وضع السياسات، والدعم التقني، ومعالجة المعلومات -2

712Fمراقبة المواصفات والمقاييس الصحية، وتطبيقها بالشكل الصحيح -3

5. 

 .على مطالبها في تعزيز الخدمات الصحية مساعدة الحكومات بناءً  -4

                                                 
 .28: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 1
 :المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية، على الموقع االلكتروني دليل: نظرأ 2

http://www.mandint.org/ar/guide-io. 
 .29-28: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 3
 .28: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 4
                             .http://www.mandint.org/ar/guide-io:موقع االلكترونيدليل المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية، على ال: أنظر 5
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تقديم المساعدة الصحية بناء على طلب األمم المتحدة، لجمعيات خاصة كشعوب األقاليم  -5

 ).سابقا(المشمولة بالوصاية 

 .تشجيع الجهود الرامية إلى استئصال األمراض الوبائية، وغيرها من األمراض -6

713Fعاون بين الجماعات العلمية، والفنية التي تساهم في النهوض بالصحةتشجيع الت -7

1. 

إضافة لذلك تعمل منظمة الصحة العالمية على تحسين مستويات التعليم، والتدريب في  

المهن الصحية، والطبية والمهن المرتبطة بها، وكذا بتقديم المعلومات والمشورة والمساعدة في 

ة عموما بحمالت على النطاق العالمي لمكافحة األمراض مجال الصحة، كما تقوم المنظم

المعدية، وتساعد الدول النامية خاصة عن طريق المساعدة الفنية، التي تغطي كل جوانب 

714Fالصحة العامة

وتقوم حاليا بمراجعة آلياتها وإجراءاتها من أجل زيادة فعالية تعاونها مع . 2

715Fالمنظمات غير الحكومية

3. 

 :المتحدة لألغذية والزراعة منظمة األمم -رابعا
فكرة إنشاء منظمة دولية تعنى بمسائل النهوض باإلنتاج الغذائي، خالل مؤتمر برزت  

، وأعدت لجنة مؤقتة 1943األمم المتحدة لألغذية والزراعة، الذي عقد في فرجينيا في ماي 

بكندا،  1945أكتوبر  16مشروع ميثاق المنظمة، الذي تمت الموافقة والتصديق عليه في 

716F، التي مقرها روما"F.A.O"وبذلك نشأت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

4. 

إلى تخفيف وطأة الفقر والجوع، وذلك من " F.A.O"وتهدف منظمة األغذية والزراعة  

خالل تشجيع التنمية الزراعية، وتحسين الغذاء، والصحة الغذائية، ورفع المستوى المعيشي، 

717Fاإلنتاجية الزراعيةوزيادة 

، وتحسين الحالة المعيشية لسكان الريف، وذلك من خالل المساعدة 5

718Fالمساعدة التقنية وتقديم النصائح للحكومات وإتاحة المعلومات في هذا المجال

6. 

وهي تعمل في سبيل تحقيق ذلك، على تنمية موارد الدول األساسية المتمثلة في الماء  

الجديدة من النباتات، التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج  والتربة، وتشجيع نشر وتبادل األنواع

                                                 
 .29: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 1
 .29: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  –يحياوي  2
 .http://www.mandint.org/ar/guide-io                   :      دليل المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية، على الموقع االلكتروني: أنظر 3
 .30: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 4
جم�ع وتحلي�ل وتفس�ير ونش�ر المعلوم�ات المتعلق�ة بالتغذي�ة، واألغذي�ة، : فمن وظائف منظمة األغذية والزراعة كما وردت في المادة األولى م�ن ميثاقه�ا 5

اإلجراءات الوطنية والدولية لتحسين التوعية واإلدارة، فيما يخص التغذي�ة، واألغذي�ة والزراع�ة، وتق�ديم المس�اعدة التقني�ة للحكوم�ات والزراعة، وتعزيز 
 .31: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي: أنظر. في تلك الميادين

  .http://www.mandint.org/ar/guide-io:                   اللكترونيعلى الموقع ا" F.A.O"دليل المنظمات، منظمة األغذية والزراعة : أنظر 6
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الزراعي، ونشر البحوث العلمية الخاصة بالتربة وضمان جودتها، كما تعمل على تنمية 

 .وتحسين وسائل استخراج ثروات البحر

مما تقدم، يمكن استنتاج أّن دور منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في مجال  

719Fل في ضمان الحق في الحياة عن طريق ضمان التغذية لكل الشعوبحقوق اإلنسان، يتمث

1. 

 :منظمة األمم المتحدة للطفولة -خامسا
صندوق األمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة، بفضل  1946ديسمبر  11تأسس في  

" (I)57"تصويت باإلجماع في الدورة األولى للجمعية العامة لألمم المتحدة على قرارها 

، وتقّرر أن يقدم هذا الصندوق إغاثة قصيرة األجل لألطفال 720F2م1946ديسمبر  11 المؤرخ في

، في أوروبا، وعندما تمت تلبية احتياجات أطفال أوربا، الثانية  في فترة ما بعد الحرب العالمية

استمر هذا الصندوق الدولي في عمله بوصفه منظمة تابعة لألمم المتحدة، هي منظمة األمم 

 .UNICEF"721F3"لة المتحدة للطفو

وتعمل هذه المنظمة على تعزيز حقوق الطفل والمرأة، ويتمثل هدفها األساسي في تأمين  

722Fالصحة والتغذية المناسبة لألطفال، وحمايتهم من التعسف، واالستغالل، والعنف

، وتتابع 4

723Fمجاالت حقوق الطفل ومدى تطبيقها واحترامها في الدول األعضاء

5. 

 الفقرة الثانية
 ة الجنائية الدوليةالمحكم 

المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة دولية مستقلة، وليست جزءا من منظومة األمم  

724Fبهولندا" الهاي"المتحدة، مقرها في 

6. 

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بعد فترات طويلة من المفاوضات داخل منظمة األمم  

وكانت األسباب . نشأة منظمة األمم المتحدةالمتحدة، وهذا في إطار لجنتها السادسة، وذلك منذ 

                                                 
 .31: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 1

2 Voir : Résolution ‘’  57  (I)’’ du 11 décembre 1946, concernant la création d’un fond international de secours à 
l’enfance , disponible sur :http://www.un.org/french/doucuments/ga/res/1/fres1.shtml. 

 : منظمة األمم المتحدة للطفولة، على الموقع االلكتروني: انظر كذلك
 /http://www.ar.wikipedia.org/wikiمنظمة األمم المتحدة للطفولة

 : ونيمنظمة األمم المتحدة للطفولة، على الموقع االلكتر: أنظر  3
 /http://www.ar.wikipedia.org/wipedia.org/wikiمنظمة األمم المتحدة للطفولة                                                                     

 .http://www.mandint.org/ar/guide-io:       ، على الموقع االلكتروني’’UNICEF’‘دليل المنظمات، منظمة األمم المتحدة للطفولة : أنظر  4

 .305: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  5
6 Voir : International criminal court, website : 
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about the court pages/about the court aspx. 
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في كل مرة تؤجل التأسيس، نظرا لعدم االتفاق على الجرائم وعلى تعريفها، وعدم االتفاق على 

، إنشاء )محكمة دائمة(وقد سبق نشأة المحكمة الجنائية الدولية . اختصاصها ومجال عالقاتها

725Fرب العالمية الثانيةسلسلة من المحاكم الخاصة والمؤقتة منذ انتهاء الح

1. 

وبالنظر إلى التطورات التاريخية في مجال إنشاء المحاكم الجنائية الدولية، يمكن القول  

إّن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تعّد أول جهة قضائية جنائية دولية دائمة، لها اختصاص 

726Fعام بالنسبة للجرائم األكثر خطورة، والتي تمّس المجموعة الدولية

2. 

فهذه المحكمة أنشئت للمساعدة في إنهاء اإلفالت من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم، 

727Fالتي تثير قلق المجتمع الدولي

3. 

وهكذا فإّن اختصاص المحكمة يشمل الجرائم التالية، والتي هي في حد ذاتها مرتبطة  

م ضد اإلنسانية جرائم الحرب وحقوق اإلنسان أثناء الحرب، الجرائ: بانتهاكات لحقوق اإلنسان

م ثوهي بمثابة جرائم تهدد وتمّس وتنتهك كل الحقوق اإلنسانية األساسية مثل حق الحياة، 

جرائم اإلبادة والعدوان، والتي تعتبر بمثابة خروقات خطيرة لحقوق اإلنسان وحقوق األقليات، 

728Fومساس بأهم نصوص حقوق اإلنسان

 .، ومبادئها كالمساواة وعدم التمييز4

، 1998جويلية  17اد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما في وتم اعتم 

دول من بينها الصين  07دولة، واعتراض  120وذلك بعد التصويت عليه من طرف 

729Fدولة عن التصويت 21والواليات المتحدة، وامتناع 

النظام (ودخل نظام روما األساسي . 5

، وهذا بعد المصادقة عليه 2002جويلية  01لنفاذ في حّيز ا) األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

730Fدولة 60من طرف 

731F، وهو النصاب الضروري لدخوله حّيز النفاذ6

7. 

جمعية الدول "تمت أول جمعية للدول األطراف تحت تسمية  2002وفي سبتمبر  

تم انتخاب أعضاء األجهزة القضائية،  2003، وبعدها مباشرة في شهر جانفي "األطراف
                                                 

 .309: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
ع�ن طري�ق اإلب�ادة أو الح�رب أو الع�دوان  من أجل صالح اإلنسانية من خالل معاقبة أي مّس باإلنسانية سواءً ) الجنائية(قتة حيث أنشئت هذه المحاكم المؤ

ومحكم�ة طوكي�و س��نة  1945ل�ذلك ت�ّم إنش��اء محكمت�ي الح�رب العالمي�ة الثاني��ة، محكم�ة ن�ورمبرغ س��نة . أو م�ا ش�ابهها م�ن أعم��ال عن�ف تم�س باإلنس��انية
، وه�ذا م�ن 1994، ومحكم�ة روان�دا س�نة 1993ا بعد ونتيجة المساس بسلم اإلنسانية في بعض األقاليم، إنشاء محكم�ة يوغس�الفيا س�نة كما تم فيم. 1946

: أنظ���ر. ط��رف مجل��س األم���ن، وكان��ت ه���ذه المح��اكم تخ��تص بمحاكم���ة المج��رمين المتس���ببين ف��ي انتهاك���ات بكي��ان وكرام��ة اإلنس���ان وحق��ه في���ا لحي��اة
 .309:ع السابق، ص، المرج)نعيمة(عميمر

 .310: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  2
3 Voir : International criminal court, website : 
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about the court pages/about the court aspx. 

 .310: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4
 .310: السابق، ص، المرجع )نعيمة(عميمر  5

6 Voir : International criminal court, website : 
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about the court pages/about the court aspx. 

 .310: ، المرجع السابق، ص)مةينع(عميمر  7
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، ويعتبر النظام األساسي للمحكمة هو 2003لمحكمة عملها الفعلي في شهر مارس وبدأت ا

المنظم لكل ما يتصل بالمحكمة من تشكيلة واختصاص وقانون واجب التطبيق، ومن عالقات 

732Fمختلفة مع الدول األطراف، وغير األطراف، ومع مجلس األمن

1. 

ضائية العالمية، التي تدخل ضمن وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية من أهم األجهزة الق 

وتنظر المحكمة في هذه االنتهاكات على سبيل المحاكمة، . اختصاصها انتهاكات حقوق اإلنسان

وليس فقط من أجل الحماية أو الرقابة، إّن عملها في هذا المجال يهدف إلى حماية حقوق 

نسان، عن طريق اإلنسان، ولكن عملها الرئيسي يهدف إلى التأكيد على احترام حقوق اإل

733Fاإلجراءات القسرية التي تطبقها على مرتكبي المخالفات

2 . 

لذلك تعّد المحكمة الجنائية الدولية بمثابة الجهاز العالمي الوحيد، الذي يراقب ويعاقب  

734Fفي آن واحد مرتكبي جرائم حقوق اإلنسان طبقا لمواثيق حقوق اإلنسان

3. 

 الفقرة الثالثة
 المنظمات غير الحكومية 

المهتمة بحقوق اإلنسان، بصفة  "ONG"يوجد العديد من المنظمات غير الحكومية 

735Fمجردة دون تحّيز لشعب أو لعنصر أو دين، أو أّي عامل آخر من عوامل التمييز بين البشر

4. 

وهي هيئات خاصة مستقلة عن الحكومات مارست وال تزال تمارس دورا هاما في 

مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، حيث حصرت اهتمامها بصفة رئيسية في العمل على 

736Fتعزيز وتدعيم احترام حقوق اإلنسان على الصعيدين العالمي والوطني

5. 

شاري لدى األمم المتحدة عن وتتحصل بعض المنظمات غير الحكومية على مركز است

وبالنسبة للمنظمات المعتمدة بمركز استشاري في . طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي

المجلس االقتصادي واالجتماعي، فلها أن تنشط في مجال اختصاصها المتعلق بحقوق اإلنسان 

كما أّن  عن طريق تقديمها مراسالت كتابية تهم صالحيات المجلس االقتصادي واالجتماعي،

لفئة من هذه المنظمات ذات المركز االستشاري العام أن تشارك شفويا في جلسات اللجنة 

737Fالمكلفة بالمنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

6. 

                                                 
 .311: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
 .309-308: ص ، المرجع السابق،)نعيمة(عميمر  2
 .309: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .312: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  4
 .408: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  5
 .382: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  6
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وللمنظمات غير الحكومية مهمتان في إطار حقوق اإلنسان، حيث تناقش في المجلس 

العامة غير االتفاقية، بينما هي مرتبطة بلجان حقوق اإلنسان  االقتصادي واالجتماعي الحقوق

738Fبالنسبة للحقوق المنصوص عليها في مختلف هذه االتفاقيات) األجهزة االتفاقية(االتفاقية 

1. 

ولهذه المنظمات غير الحكومية أن تنشط داخل األجهزة الفرعية للمجلس االقتصادي  

إبداء معلوماتها كتابة إلى الجهاز الفرعي المختص واالجتماعي عن طريق عدة أوجه أهمها 

في مجال حقوق اإلنسان، فيما يتعلق باالنتهاكات، وبالتالي تصبح هذه المنظمات وسيلة لفضح 

الدول والتشهير بها دوليا عند انتهاكها لحقوق اإلنسان، وذلك أمام األجهزة الفرعية وعند 

739Fالنقاش

2. 

ريات ضد انتهاكات الحكومات لها، مستخدمة في وهي تقوم بالدفاع عن الحقوق والح 

ذلك أساليب متعددة مثل التأثير على الرأي العام، ونشر االنتهاكات، والتنديد بمواقف 

الحكومات، وإيفاد المراقبين، ومساعدة األفراد الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاكات، ورفع الكثير 

وق اإلنسان، وذلك عن طريق حق تقديم من هذه االنتهاكات إلى هيئات الحماية الدولية لحق

740Fالشكوى المعترف لها به بموجب االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان

3. 

فهي يمكن أن تثير هذه االنتهاكات عن طريق إجراء فحص، وذلك طبقا لقرار المجلس  

، والمتضمن فحص 1970ماي  27المؤرخ في  1503االقتصادي واالجتماعي رقم 

لمتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان، وهي تعد في هذه الحالة صاحبة حق في تقديم المراسالت ا

الشكوى مثلها مثل األفراد عند انتهاك حقوق اإلنسان، وبعد التأكد من هذا االنتهاك تصبح 

741Fالمسألة قابلة للنقاش علنيا، بعد فحصها والتأكد من فحواها

4. 

الوطني بالتصدي النتهاكات حقوق  وتقوم هذه المنظمات على الصعيد الدولي والصعيد 

اإلنسان، وتلقي شكاوى األفراد والجماعات والتحقق من وقائعها وأدلتها ونشرها في نشرات 

دورية وغير دورية، وحّث السلطات على تحرير المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب 

ه المنظمات لجانا وتشكل هذ. والممارسات غير اإلنسانية، وإيقاف إجراءات اإلعدام التعسفي

                                                 
 .382: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
 .383: السابق، ص، المرجع )نعيمة(عميمر  2
 .408: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  3
 .383: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  4
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لتقصي الحقائق في أماكن انتهاكات حقوق اإلنسان، لُتخرج تقاريرها معّبرة عن الحقائق 

742Fوتنشرها على نطاق واسع

1. 

وتتعاون المنظمات غير الحكومية مع المنظمات الدولية األخرى والمنظمات اإلقليمية،  

743Fمن أجل العمل على احترام حقوق اإلنسان

2. 

ألمم المتحدة المكلفة بحقوق اإلنسان من أجل القيام بإجراءات فهي تشارك لجان ا 

كما تعمل على مساعدة اللجان االتفاقية . خاصة، سواًء اتجاه دولة معينة أو في موضوع محدد

لحقوق اإلنسان والتي أنشأتها االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، فهي تقوم بتقديم 

ن إلى هذه اللجان، ليستفيد منها الخبراء واألخصائيون في تقارير عن أوضاع حقوق اإلنسا

744Fاللجنة إلعداد مالحظاتهم وخالصاتهم حول الوضعية المدروسة من اللجنة المعنية

3. 

كما تعمل على تشجيع التشريعات الوطنية من أجل وضع اإلجراءات الكفيلة بحماية  

745Fحقوق اإلنسان، وجعلها مطبقة ومحترمة في جميع الحاالت

4. 

وسنتناول أهم المنظمات غير الحكومية، التي لها دور فّعال في مجال حقوق اإلنسان،  

 :وهذا من خالل ما يلي

 ":Amnesty International"منظمة العفو الدولية  -أوال
وهي منظمة دولية غير حكومية، أسست إثر مقال صحفي نشره المحامي البريطاني  

مكان على ضرورة البدء في العمل بطريقة سلمية من ، حّث فيه الناس في كل "بيتر بننسون"

أجل اإلفراج عن سجناء الرأي، وذلك من خالل جمع المعلومات الخاصة بالسجناء، واالتصال 

بالحكومات المعنية بخصوصهم، وقد تطورت هذه الدعوة وانتهت إلى نشأة المنظمة عام 

746Fببريطانيا 1961

5. 

747Fواالنتماءات السياسية، والمعتقدات الدينيةوهي منظمة مستقلة عن جميع الحكومات،  

6 ،

وللحفاظ على حيادها فإنها ُتمّول من خالل المساهمات واالشتراكات التي يتقدم بها أعضاؤها 

748Fومؤيدوها، وكذلك من خالل الحمالت المحلية لجمع التبرعات

7. 

                                                 
 .312: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  1
 .408: المرجع السابق، ص) هاني(سليمان الطعيمات  2
 .383: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .408: ، المرجع السابق، ص)هاني( سليمان الطعيمات 4
 .409: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  5
 .313: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  6
 .409: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  7
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هو دولة، وهي تتشكل من مجلس إدارة يعتبر  160تتواجد فروع المنظمة في أكثر من  

749Fالجهاز الدولي للمنظمة، ويتألف من ممثلين منتخبين من قبل فروعها المتواجدة عبر الدول

1. 

ويستند النظام األساسي للمنظمة على المبادئ التي جاء بها اإلعالن العالمي لحقوق  

اإلنسان، خاصة فيما يتعلق باحترام حرية الرأي والدين، وحق األفراد في عدم التعرض 

عتقال تعّسفا، والحق في محاكمة عادلة، وحقهم في الحياة واألمن والحرية، وفي لالحتجاز واال

750Fعدم التعرض للتعذيب

2. 

وتسعى المنظمة دائما من أجل اإلفراج عن سجناء الرأي الذين ُيعتقلون بسبب عقائدهم  

أو لونهم أو جنسهم أو أصلهم العرقي أو لغتهم أو دينهم، شرط عدم استخدامهم العنف أو 

 .يضهم على استخدامهتحر

كما تعمل من أجل إتاحة محاكمات عادلة وعاجلة لجميع السجناء السياسيين، وهي 

تعارض عقوبة اإلعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية 

انتهاكات  وتتدّخل بصورة فورية للمطالبة بإيقاف. أو المهينة بالنسبة لجميع السجناء دون تحفظ

 .حقوق اإلنسان في مختلف الدول

وتتقيد منظمة العفو الدولية بمبدأ التجرد وعدم التمييز، فهي ال تؤيد وال تعارض آراء 

السجناء الذين تسعى لحماية حقوقهم، بل إن اهتمامها يتركز على حماية حقوق اإلنسان في كل 

751Fة، أو آراء الضحايا ومعتقداتهمقضية تتوالها بغّض النظر عن إيديولوجية الحكومة المعني

3. 

تقوم بإعداد تقاريرها الشهرية والسنوية عن أحوال حقوق اإلنسان في العالم، وُتحدث 

هذه التقارير آثارها اإليجابية في نجدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وفي فضح ممارسات 

بمختلف شعوب الحكومات المتهمة بانتهاكات حقوق اإلنسان، مما يؤثر على عالقاتها 

752Fوحكومات العالم، ويؤثر على مصالحها في المجتمع الدولي

4. 

يمكن لألفراد والجماعات والمنظمات والهيئات أن ترسل شكاوى للمنظمة تطلب عونها 

753Fوتدخلها في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان

5. 

                                                 
 .392: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
 .409: ص ، المرجع السابق،)هاني(سليمان الطعيمات  2
 .313: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  3
 .314: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  4
 .314: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  5
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 تربط المنظمة عالقات تعاون بكل من المجلس االقتصادي واالجتماعي، ومنظمة األمم

، ومجلس أوربا، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة "اليونسكو"المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

754F) االتحاد اإلفريقي حاليا ( الوحدة اإلفريقية 

1. 

 ":HRW"منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  -ثانيا
عن منظمة مراقبة حقوق اإلنسان هي إحدى المنظمات العالمية المستقلة المعنية بالدفاع  

حقوق اإلنسان وحمايتها، وتقوم بإلقاء الضوء على حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وجذب انتباه 

المجتمع الدولي إليها، وتعطي المعّرضين للقمع فرصة الكشف عن االنتهاكات وتحميل 

755Fالمتسببين في القمع مسؤولية جرائمهم

2. 

ير حكومية مهمتها ومقرها نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، وهي منظمة غ 

مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان في مختلف أنحاء العالم، وإيفاد لجان تقصي الحقائق، ونشر 

تقارير بنتائج أبحاثها وتحقيقاتها بقصد إثبات انتهاكات حقوق اإلنسان وإدانتها، كما تتلقى 

 .البالغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق اإلنسان

756Fستويات المقررة دوليا لحقوق اإلنسانفهي تعمل على تنمية احترام الم

، وتناضل من 3

757Fأجل توفير المزيد من العدالة واألمن لجميع األفراد حول العالم

4 . 

 ": LCHR"لجنة المحامين لحقوق اإلنسان  -ثالثا
، تعمل لجنة المحامين لحقوق اإلنسان في الواليات المتحدة والخارج 1978منذ عام  

جل العدالة والكرامة اإلنسانية واحترام سيادة القانون، وتدّعم لخلق عالم آمن وإنساني من أ

نشطاء حقوق اإلنسان للنضال من أجل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وللتغيير السلمي 

لحماية الالجئين هربا من االضطهاد والقمع، وتعمل لتعزيز الممارسات االقتصادية العادلة من 

عمال، والمساعدة في بناء نظام عالمي قوي يرتكز على خالل خلق ضمانات من أجل حقوق ال

758Fالعدالة والمساءلة عن جرائم حقوق اإلنسان

5. 

على كشف  ساعدومقر اللجنة في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، وهي ت 

انتهاكات حقوق اإلنسان، والمطالبة باحترام حقوق اإلنسان في أّي مكان، باإلفراج عن 
                                                 

 .309: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  1
2 Voir : Human Rights watch, website : http://www.hrw.org/ar/home. 

 .314: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  3
4 Voir : Human Rights watch, website : http://www.hrw.org/ar/home. 
5 Voir : Lawyers committee for Human Rights (LCHR), website : 
http://www.fairness.com/resources/relation?relation_id=7273. 
Voir aussi : http://www/LCHR.org/about_us/about_us.htm. 
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السياسيين، وإيقاف التعذيب والمعاملة الالإنساينة، وااللتزام بقواعد حقوق اإلنسان في المعتقلين 

759Fالمواثيق الدولية

1. 

 :"OMCT-SOS TORTURE"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  -رابعا
، وهي العضو الرئيسي في 1985تم إنشاء المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عام  

الحكومية التي تناضل ضد التعذيب، وتصدر نداءات إليقاف إجراءات ائتالف المنظمات غير 

اإلعدام التعسفي، وحاالت االختفاء القسري، وسائر ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 

760Fالمهينة

2. 

المنظمة المقهورين سياسيا الذين لم يعودوا يطيقون حياتهم في بالدهم بسبب  ساعدوت

761Fشير إلى أّن مقّر المنظمة في جنيف بسويسران. القهر السياسي العام

3 . 

 ":RCT"مركز بحوث التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب  -خامسا
كمنظمة إنسانية  1982ومقر المركز في كوبنهاجن بالدانمارك، وتم إنشاء المركز علم  

حياة غير سياسية لمساعدة ضحايا التعذيب، وإعادة تأهيلهم نفسيا وعضويا للعودة إلى ال

فضال عن ذلك، يقوم . كما يقوم بنفس المهمة ألسرهم الذين لحقتهم آثار التعذيب. االجتماعية

المركز بتوعية األطباء في مجال فحص وعالج ضحايا التعذيب، وعمل بحوث ونشرها عن 

762Fالتعذيب وآثاره

4. 

 الفقرة الرابعة
 ولية المتخصصةئات  الدكا لإلنسانية من خالل الهيتكريس مجال حقوق اإلنسان إرثا مشتر 
مما تقدم، سنحاول معرفة مدى تكريس مجال حقوق اإلنسان كإرث مشترك لإلنسانية،  

وهذا ضمن نطاق الهيئات الدولية المتخصصة، والتي أشرنا إليها في إطار الوكاالت الدولية 

ل ما المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية، وهذا من خال

 :يلي

 
 
 

                                                 
 .314: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  1

2 Voir : World organisation against torture, website : http://www.omct.org. 
 .315: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  3
 .315: ، المرجع السابق، ص)الشافعي(محمد بشير  4
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 :العالمية -أوال
إن جميع الدول أعضاء األمم المتحدة بمجرد انضمامها إلى هذه الهيئة فهي قد ألزمت  

نفسها بمبدأ عالمية حقوق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق 

763Fاإلنسان

 .، وبقية مواثيق حقوق اإلنسان1

أّن الوكاالت الدولية المتخصصة تابعة لألمم المتحدة، فإنها تكّرس مبدأ عالمية  وبما 

 .حقوق اإلنسان بحكم وقوعها تحت إشراف منظمة األمم المتحدة

أما المحكمة الجنائية الدولية فهي منظمة دولية مستقلة، وتم اعتماد نظامها األساسي 

 07دولة، واعتراض  120ه من طرف ، وذلك بعد التصويت علي1998جويلية  17بروما في 

764Fدولة عن التصويت 21دول، وامتناع 

2. 

فهي جهاز قضائي عالمي يراقب ويعاقب في آن واحد مرتكبي جرائم حقوق اإلنسان  

765Fطبقا لمواثيق حقوق اإلنسان

 .لذلك فهي تكّرس حماية حقوق اإلنسان على المستوى العالمي. 3

766Fطها على الصعيدين العالمي والوطنيأما المنظمات غير الحكومية فتمارس نشا 

، كما 4

تتحّصل بعض المنظمات غير الحكومية على مركز استشاري لدى األمم المتحدة عن طريق 

767Fالمجلس االقتصادي واالجتماعي

 .، مما يجعل نشاطها يمتد على النطاق العالمي5

 :عدم تملّك حقوق اإلنسان -ثانيا
إعداد العديد من االتفاقيات المتعلقة بمجال  إن للوكاالت الدولية المتخصصة مساهمة في 

، "OIT"حقوق اإلنسان، ونؤكد في هذا اإلطار على المساهمة الفعالة لمنظمة العمل الدولية 

لذلك فإن نشاط هذه ". U.N.E.S.C.O"وكذلك منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

اإلنسان، وهذا لمساهمتها في إعداد مواثيق الوكاالت الدولية يؤكد على مبدأ عدم تملك حقوق 

حقوق اإلنسان التي تستند أساسا على مبدأ عدم تملك حقوق اإلنسان، وكذلك من خالل 

 .النشاطات والتدابير الحمائية المتعلقة بتطبيق وضمان حقوق اإلنسان

                                                 
 .69-68: محمد فائق، المرجع السابق، ص 1

2 Voir : International criminal court, website : 
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about the court pages/about the court aspx.  

 .310: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر : وانظر كذلك
 .309-308: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر   3
 .408: ، المرجع السابق، ص)هاني(سليمان الطعيمات  4
 .382: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  5
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أما المحكمة الجنائية الدولية، فهي جهاز قضائي عالمي يراقب ويعاقب في آن واحد  

768Fمرتكبي جرائم حقوق اإلنسان، طبقا لمواثيق حقوق اإلنسان

التي تستند أساسا على مبدأ عدم  1

 .تملك حقوق اإلنسان، لذلك فهي تؤكد أيضا على هذا المبدأ من هذه الزاوية

أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق اإلنسان فتمارس نشاطها على  

769Fالصعيد العالمي

ستشاري لدى األمم المتحدة عن طريق المجلس االقتصادي ، ولها مركز ا2

بالنسبة للحقوق ) األجهزة(واالجتماعي، وهي مرتبطة أيضا بلجان حقوق اإلنسان االتفاقية 

770Fالمنصوص عليها في مختلف هذه االتفاقيات

، لذلك فهي تؤكد على مبدأ عدم تملك حقوق 3

 .اإلنسان من خالل نشاطها في هذا اإلطار

 :طابع اإللزاميال -ثالثا
إن للوكاالت الدولية المتخصصة مساهمة في إعداد العديد من االتفاقيات المتعلقة بمجال  

حقوق اإلنسان، وال يخفى الطابع اإللزامي لهذه االتفاقيات بالنسبة للدول األطراف، وتكريس 

 .القواعد الدولية العرفية بالنسبة لغيرها من الدول

الدولية لها نشاطات وتدابير حمائية متعلقة بتطبيق وضمان حقوق كما أّن هذه الوكاالت  

771Fاإلنسان

، لذلك فهذه الوكاالت الدولية لها دور في إرساء قواعد ملزمة في مجال حقوق 4

 .اإلنسان

فمنظمة العمل الدولية أقامت مجموعة واسعة من القواعد الدولية المنظمة لحقوق  

772Fاإلنسان في مجال العمل

ل إبرام العديد من االتفاقيات تتعلق بحقوق اإلنسان في ، وذلك من خال5

773Fفي هذا المجال

، وتعتبر اإلجراءات المتبعة في منظمة العمل الدولية من أقدم وأنجح الوسائل 6

774Fالمعروفة والمطبقة لحماية حقوق اإلنسان في مجال العمل، والرقابة عليها

7. 

، فقد وضعت "اليونسكو"الثقافة أما بالنسبة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم و 

اتفاقيات دولية تتعلق بالحقوق التي هي في نطاق اختصاصها، وقامت بالعمل على ضمان 

 .775F8تتطبيق االلتزامات التي تنص عليها هذه االتفاقيا

                                                 
 .309: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1
 .408: ص ، المرجع السابق،)هاني(سليمان الطعيمات  2
 .382: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  3
 .304: ، ص، المرجع السابق)نعيمة(عميمر  4
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أما منظمة الصحة العالمية فإنها تؤكد على أّن التمتع بأعلى مستوى من الصحة، هو  

776Fإنسان، وأّن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ الّسلم واألمنأحد الحقوق األساسية لكل 

1 ،

 .لذلك فهي تكّرس دور القواعد الملزمة في هذا المجال

أما بالنسبة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، فهي تهدف إلى ضمان الحق في 

777Fالحياة عن طريق ضمان التغذية لكل الشعوب

الحقوق ، ومن المعلوم أن حق الحياة من 2

 ".Jus Cogens"األساسية والتي ُيمنع خرقها وفقا لمبدأ 

أما منظمة األمم المتحدة للطفولة، فهي تتابع مجاالت حقوق الطفل ومدى تطبيقها  

778Fواحترامها

3. 

أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فهي جهاز قضائي عالمي، تدخل ضمن اختصاصها  

يهدف إلى حماية حقوق اإلنسان، ولكّن عملها الرئيسي  إّن عملها. انتهاكات حقوق اإلنسان

يهدف إلى التأكيد على احترام حقوق اإلنسان، عن طريق اإلجراءات القسرية التي تطبقها على 

فهذه المحكمة تراقب وتعاقب في آن واحد مرتكبي جرائم حقوق اإلنسان . مرتكبي المخالفات

779Fطبقا لمواثيق حقوق اإلنسان

4. 

نائية الدولية تؤكد من خالل عملها على مبدأ عدم خرق قواعد حقوق فالمحكمة الج 

 Jus"اإلنسان األساسية الواردة في مواثيق حقوق اإلنسان، والتي ُيمنع خرقها وفقا لمبدأ 

Cogens." 

أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق اإلنسان فهي تناقش في المجلس  

ق العامة غير االتفاقية، بينما هي مرتبطة بلجان حقوق اإلنسان االقتصادي واالجتماعي الحقو

780Fبالنسبة للحقوق المنصوص عليها في مختلف هذه االتفاقيات) األجهزة االتفاقية(االتفاقية 

5. 

أن هذه األجهزة االتفاقية تقوم بمتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان، كل جهاز في  للعلم

، لذلك "Jus Cogens"مجال اختصاصه، وهذا لمنع خرق قواعد حقوق اإلنسان وفقا لمبدأ 

 .فالمنظمات غير الحكومية تساهم في تكريس هذا المبدأ من خالل دورها االستشاري

                                                 
 .28: ، المرجع السابق، ص)نورة(بن علي  -يحياوي 1
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 .382: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  5



 تكريس مجال حقوق اإلنسان إرث مشترك لإلنسانية                                                                            الثانيالفصل 

291 
 

دفاع عن الحقوق والحريات ضد انتهاكات الحكومات لها، كما تقوم هذه المنظمات بال 

عن طريق التأثير على الرأي العام، ونشر االنتهاكات، والتنديد بمواقف الحكومات، وإيفاد 

المراقبين، ومساعدة األفراد الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاك، وتقديم الشكاوى حول االنتهاكات 

781Fانإلى الهيئات الدولية لحماية حقوق اإلنس

لذلك فنشاطها يرتكز على منع خرق قواعد حقوق . 1

 ".Jus Cogens"اإلنسان، وبالتالي المساهمة في تكريس مبدأ 

 :فرض قيود على ممارسات الدول واألفراد -رابعا
إّن الوكاالت الدولية المتخصصة لها مساهمة في إبرام العديد من االتفاقيات المتعلقة  

ختصاصها، وهذه االتفاقيات هي جزء من مواثيق حقوق بحقوق اإلنسان، وهذا في مجال ا

اإلنسان، وهي تقّيد ممارسات الدول واألفراد بعدم القيام بما يناقض هذه التدابير، لذلك فإن هذه 

الوكاالت الدولية تقّيد ممارسات الدول واألفراد من خالل إعداد قواعد دولية، وتدابير حمائية 

 .ان في مجال اختصاصهامتعلقة بتطبيق وضمان حقوق اإلنس

أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فهي تهدف إلى التأكيد على احترام حقوق اإلنسان،  

عن طريق اإلجراءات القسرية التي تطبقها على مرتكبي المخالفات، فهي تقّيد ممارسات الدول 

ائم حقوق اإلنسان واألفراد بعدم القيام بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان تدخل في نطاق جر

782Fطبقا لمواثيق حقوق اإلنسان

2. 

أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق اإلنسان، فإنها تساهم في فرض  

قيود على ممارسات الدول واألفراد، وهذا من خالل دورها االستشاري على مستوى المجلس 

783Fفاقية لحقوق اإلنساناالقتصادي واالجتماعي، أو من خالل ارتباطها باألجهزة االت

، وكذلك من 3

خالل دفاعها عن حقوق اإلنسان ضد انتهاكات الحكومات، فكل انتهاك لحقوق اإلنسان تكون له 

بالمرصاد عن طريق التأثير على الرأي العام، والتنديد بمواقف الحكومات، وإيفاد المراقبين، 

784Fحقوق اإلنسان إلى الهيئات الدولية لحماية ىونشر االنتهاكات، ورفع الشكاو

4. 

 :التقيد بمبدأ المساواة -مسااخ
إن الوكاالت الدولية التي تناولناها بالدراسة، تعمل تحت إشراف منظمة األمم المتحدة  

ويتضح مبدأ المساواة في نصوص الميثاق المتعلقة بحقوق اإلنسان، وهذا في . في إطار ميثاقها
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785Fمن ميثاق األمم المتحدة 76دة ، والما55، المادة 13، المادة 1المادة: المواد

، لذلك فهذه 1

 .الوكاالت الدولية مقيدة بمبدأ المساواة

فمنظمة العمل الدولية تهدف إلى تعزيز العدالة االجتماعية، وحق العمل، والحقوق 

786Fاإلنسانية المعترف بها دوليا

 .، وهذا يرتكز أساسا على مبدأ المساواة2

لضمان االحترام " اليونسكو"والعلوم والثقافة وتهدف منظمة األمم المتحدة للتربية 

الشامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة دون تمييز بسبب 

787Fالعنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، كما أقّرها ميثاق األمم المتحدة لجميع الشعوب

، وهذا 3

 .يؤكد على التقّيد بمبدأ المساواة

الصحة العالمية إلى بلوغ أفضل مستوى ممكن من الصحة للشعوب وتهدف منظمة 

788Fجميعا

 .، وهذا يرتكز أساسا على مبدأ المساواة4

أما منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، فتهدف لضمان الحق في الحياة عن طريق 

789Fضمان التغذية لكل الشعوب

جميع ، وهذا يرتكز أيضا على مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق ل5

 .الشعوب

790Fوتتابع منظمة األمم المتحدة للطفولة مجاالت حقوق اإلنسان ومدى تطبيقها واحترامها

6 ،

790Fواحترامها

، وهذا يرتكز على مبدأ المساواة، فحقوق اإلنسان للجميع سواًء كانوا رجاال، نساًء، 6

 .نساًء، أم أطفاال

رائم أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فإنها تراقب وتعاقب في آن واحد مرتكبي ج

791Fحقوق اإلنسان طبقا لمواثيق حقوق اإلنسان

 .، والتي تستند أساسا على مبدأ المساواة7

أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق اإلنسان، فهي تقوم بذلك بصفة 

792Fمجّردة دون تحّيز لشعب أو لعنصر أو دين، أو أّي عامل آخر من عوامل التمييز بين البشر

8 ،

 .ى التقيد بمبدأ المساواةوهذا تأكيد عل
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 :كرامة اإلنسان واإلنسانية -سادسا

مساهمة الوكاالت الدولية المتخصصة في إبرام العديد من االتفاقيات المتعلقة بحقوق  إن 

اإلنسان، وهذا في مجال اختصاصها، هو ارتقاء لألفراد والشعوب جميعا، وهذا من أجل 

 .تحقيق كرامة اإلنسان واإلنسانية جمعاء، لذلك فهي إطار مناسب لحماية اإلنسان واإلنسانية

جنائية الدولية فاختصاصها يشمل جرائم الحرب وحقوق اإلنسان أثناء أما المحكمة ال 

الحرب، الجرائم ضد اإلنسانية، والعدوان، والتي تعتبر بمثابة خروقات خطيرة لحقوق 

لذلك فهذه المحكمة ومن خالل . اإلنسان، وحقوق األقليات، ومساس باإلنسانية جمعاء

793Fالمخالفاتاإلجراءات القسرية التي تطبقها على مرتكبي 

، فإنها تمنع اإلفالت من العقاب 1

794Fلمرتكبي هذه الجرائم

 .، ومن جهة أخرى فإنها تعيد الكرامة لإلنسان واإلنسانية جمعاء2

أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق اإلنسان، فإنها ومن خالل عملها  

795Fعلى تعزيز وتدعيم احترام حقوق اإلنسان

 .قيق كرامة اإلنسان واإلنسانية، فإنها تساهم في تح3

 :خدمة الصالح العام -عابسا
إن الوكاالت الدولية المتخصصة تعمل من أجل احترام وحماية حقوق اإلنسان،  

والمحكمة الجنائية الدولية تراقب وتعاقب في آن واحد مرتكبي جرائم حقوق اإلنسان طبقا 

لمواثيق حقوق اإلنسان، وهذا حماية لحقوق اإلنسان، والمنظمات غير الحكومية المهتمة 

 .ز وتدعيم احترام حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان تعمل على تعزيب

وبما أّن بسط دائرة احترام حقوق اإلنسان في اإلطار الدولي، يهدف أساسا لخدمة 

796Fالصالح العام

الوكاالت الدولية : ، لذلك فإّن الهيئات المتخصصة التي تناولناها بالدراسة4

حقوق اإلنسان، المتخصصة، المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات غير الحكومية المهتمة ب

تشكل إطارا مكّمال لعمل األجهزة واآلليات الدولية في مجال حقوق اإلنسان، وهي أيضا إطار 

 .مناسب لحماية حقوق اإلنسان، ولخدمة األفراد والشعوب جميعا

                                                 
 .310-309-308: ، المرجع السابق، ص)نعيمة(عميمر  1

2 Voir : International criminal court, website : 
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about the court pages/about the court aspx.  
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ومن خالل ما سبق، فإننا نجد أن هذه الهيئات المتخصصة تمثل إطارا مالئما لتكريس  

شترك لإلنسانية، وهذا لتأكيدها على التوافق في الخصائص بين مجال حقوق اإلنسان كإرث م

 .مجال حقوق اإلنسان واإلرث المشترك لإلنسانية

إّن ما تناولناه بالدراسة والبحث في هذا الفصل يكّرس استيعاب اإلرث المشترك  

ر لإلنسانية للمدلول العام لحقوق اإلنسان، وهذا من خالل اإلطار المفاهيمي، وكذلك اإلطا

 .سان إرثا مشتركا لإلنسانية جمعاءالقانوني والعملي، وهو ما يجعل مجال حقوق اإلن
 


