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Summary 



PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW 
In a world beset by political groups and controlled by the 

regimes, ranging from true democracy and democratic fake or 
dictatorship blindly deny rights, even the right to exist see that 
the pursuit of the average citizen in these systems that were 
found originally to look after his presence in the community and 
working to secure sufficient amount of its freedom, dignity and 
security and opportunities Remains in order to install the basic 
rights and protection from sexual abuse and abuse and make it 
the center of the constitutions and laws which form the legal 
framework of the homelands and the United how much of a 
revolution or a war broke out between the categories of governor 
and the general public under the banner of preserving human 
rights of the waste and to ensure minimum safety and freedom 
How much of a politician and a candidate for the presidency or 
the prosecution taken Human Rights slogan electoral him move 
his aspiration voters towards achieving their aspirations in a 
society of equality, justice and freedom of speech and action did 
not keep calling for respect for fundamental human rights in his 
society, a slogan occasions in electoral or political, but took its 
way into the constitutions of the States contemporary It also 
brought international declarations and covenants on the local 
border to make it seeks to call for a global collection of states and 
peoples in lost logo and a prerequisite within the international 
community represented by the United Nations The generosity of 
God in man and grace on the other character and made him 
master of the land, and standing inspiration of Heaven, have 
honored the sons of Adam and carried them on land and sea and 
provided them with good things and preferred them above many 
of those who created the preference and rights is one of the major 
issues in any philosophy it is a pole fought and the cornerstone 
of where and if the protection Human rights as an instrument of 
change and transition to the ideals of human beings, the 
relationship. Has grown in the last two decades talking about 
human rights and the associated principles of human rights with 
the West, which has become a reference for the rights of 
humanity, then appeared globalization as an extension of 
cultural imperialism through Aoeitha media in the heart of the 
Islamic world was the best way to market the human rights that 
the modern concept of protection of human Albanian did not 
settle in the conscience of human beings The most frequent place 



high in the regulations The evolution of the human rights due to 
the damage caused by World War II violations of human rights by 
Nazi Germany and Italy Gash where committed a series of 
heinous violations of human rights that these events led to the 
Dour many of the rules of international law concerning the 
protection of the rights of individuals both international or 
regional level Has been manifested to us through our study to the 
subject of protection of human rights in international law that 
such protection has become one of the topics of today, the major 
concern both at the global or regional level and even at the 
national level  In the context of this concept to human to human 
rights protection, this protection can not be achieved as soon as 
stipulated in the Constitution of the State and its laws and the 
ratification of this State to treaties and international conventions 
on human rights and freedoms of the exercise of the rights and 
freedoms is not found, but lost in a free society has a system of 
free And reflect the document the legislative international 
protection of human rights in Article 55, paragraph c of the 
Charter on the work of the United Nations as the universal 
respect for human rights and fundamental freedoms for all 
without distinction as to sex, language or religion as provided for 
in Article 56 of the Charter that all Members pledge 
enthusiastically lobby individual or themselves to take joint 
action in cooperation with the Organization for the achievement 
of the purposes set In Article 55 that is to say don't forget the UN 
Human Rights already on States to cooperate with them to 
achieve that Alaalamb The Declaration of Human Rights by the 
General Assembly of the United Nations on December 10, 1948. 

 Problem, the study 

 Human rights like other rights are the first two parties is 
the man who has the same rights and seeks to enjoy and the 
second is a society that was recognition of human rights and to 
ensure their protection and make room for the enjoyment of 
these rights. 

I have and I had many problems when writing this thesis is 
different from the problems encountered for colleagues and 
colleagues study, for example, the large number of sources and 
diversity of direct relevance to the topic of thesis, as I signed up 
very confused in front of this huge number of sources and the 
right problems, pretty has led me to examine the a lot of 



literature sources and made me live in a world that does not tire 
him It is a world of books and research within them. 

 The importance of the study 

  flimsy study by clarifying the meaning of human rights and 
distinguish them from rights or similar terminology and the role 
played by the international community, represented Bnizath 
international and regional human rights and fundamental 
freedoms . 

Objectives of the study first study aims to highlight the 
balance between preserving human rights in international law II 
shed light on the mechanisms adopted to protect human rights 
in accordance with the agreements and international documents 
signed in the framework of the United Nations and the practical 
applications of her third reaffirmed that the human rights the 
cornerstone of a society civilized respect those rights Fourthly, 
that the issue of protection of human rights today has become 
the main criterion for the legitimacy of power and its exercise V. 
emphasis on the universality of human. 

Limitations of the study first focused on the study of 
international guarantees for the protection of human rights 
Alrmanip II border to be determined by the nature of the sources 
of study III study agreements and documents and instruments 
signed within the framework of international and regional 
organizations and national human rights. 

Methodology of the study was the adoption of more of the 
curriculum in order to reach the systematic integration based on 
several foundations. 

The study is divided into four chapters are the first chapter 
dealt with the definition of human rights in international law has 
been divided Reetp Investigation of the first definition of human 
rights and the second for the classification of human rights and 
III of the comparison between the international law of human 
rights and international humanitarian law and the fourth 
devoted to identifying the sources of human rights in 
international law. 

Chapter II, we dealt with the subject of protection of human 
rights in the framework of the United Nations has been divided 
into five sections, we dealt with the third quarter in which the 



protection of human rights in the framework of international and 
regional chapter IV, we dealt with the international guarantees 
for the protection of human rights at the global and regional. 

Him see that an end of international protection to ensure 
respect for and application of human rights assessments is 
through the adoption of the following suggestions:  

1-  Be a priority to the collective human rights in international 
activities.  

2-  To be responsibility in the protection of human rights 
common to international bodies to be determined by 
monitoring the implementation . 

3-   To seek to create a special tribunal on human. 

4-  Activating the work of the Human Rights Council and make 
it a serious. 

5-  That the system of individual complaints is the best means 
of human rights. 

6-  The importance of respect and implement the 
recommendations and resolutions of United Nations organs 
concerning human rights. 
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 االهـــــداء
 آل قطرة دٍم سالت  من اجل العراق ... إلى 
ى ة أظف ... إل ذ نعوم ستقبلي من أ بم ولي وتنب اهرة ح ه الط ن رفرفت  روح ي  ...اريم وأوالن

 واحسانًا والدي رحمه اهللا برًا... رعايته واهتمامه
ان وعبق         ...  من سقت غرسها بفيض حنانها ، وحبها الكبير       ... إلى إلى معنى األصالة واإليم

 . الحبيبة رأفة ورحمةوالدتي... إلى نبـع الحــب والحنــان... الورد والرياحين
... وصنعــت بصبرها ألف نافذة لألمل      ... من أضاءت بحبها شموعـًا أنارت لي حياتي      ... إلى

 زوجتي العزيزة  وفاًء... وآانت لي الحصن والمالذ اآلمن 
 ... أوالدي المياسم الزاهية في مزهر أيامي…إلى 

 .ي القلوب إلى أرواح  إخوتي  الغائبة في دنيا األحداث والحاضرة ف
 في بالد الحضارة ومهبط األنبياء واألديان       اإلنسانوالى الذين زآوا بدمائهم دفاعا عن حقوق        

 ..وطني الحبيب العراق ... بالد الرافدين
 ... إلى الذين ظُلِموا وانتهكت حقوقهم وهم في بالدهم

 أهدي ثمرة هذا الجهد
  

 

 الباحث
 

 
 شكر وعرفان

  صدق اهللا العلي العظيم       }لئن شكرتم ألزيدنكم{
ا أحصيناها                 أحمد اهللا واسجد له شكراً     على ما هدانا إليه وما انعم علينا به من نعم لو حاولنا عدها لم

لم    صلى اهللا  (، وأصلي وأسلم على اشرف المرسلين سيدنا محمد        ه وس ين الطاهرين         )  علي ه الطيب ى آل ، وعل
 .وصحبه المخلصين 

بح  ه س ي وعون م اهللا عّل ن نع الكها ،   م ل س ة يظ ي متاه ة وه ذه األطروح ازي ، ه الى انج انه وتع
ان ألستاذي                        دير واالمتن شكر والتق ائق ال دم بف مضطربًا وتعبًا لحين الخروج منها ، وال انسى بعد هذا أن أتق
ذه االطروحه ،                     ى ه ه اإلشراف عل الفاضل الدآتور جعفر خزعل جاسم المؤمن الذي تفضل مشكورًا بقبول

ة             فكان لحسن إش   ه من روح علمي ا يحمل ا لم رافه وتوجيهاته العلمية وآرائه القيمة األثر المباشر في إنجازه
 .. عالية أحاطني بها طيلة إعدادها ، وليحقق على يديه ثمرة هذا الجهد

سرت                   ة ومساعدته التي ي  آما أتقدم بالشكر الخالص إلى األخ الدآتور وائل إسماعيل لمواقفه النبيل
 .و أرسى بصبر وصدق وإيمان حجر األساس لها. حةلي إنجاز األطرو



ثم        وال يسعني في هذا المقام اال ان اتقدم بالشكر الجزيل،          دآتور هي ى ال دير ال الغ والتق ان الب واالمتن
ز                 ة بعض المصادر واألخ العزي د مشقة ارسال وتهيئ ذي تكب دين ال الجبوري  األستاذ في جامعة صالح ال

 .صابر الجبوري 
تاذ جاسم       آما أتوجه بش  تس ، السيما األس ة سانت آليمن كري وتقديري واحترامي إلى رئاسة جامع

اء      اون أثن محمد ، للرعاية الكريمة التي أوالها إيانا ، والــــى جميع منتسبي مكتب بغداد لما أبدوه لي من تع
ى مؤسسة اإل                 وأ .إعداد هذه االطروحه     شكر إل دم بخالص ال ا أتق ان وذو   خص بالذآر موظفي المكتبة آم يم

 ..النورين اللتين بذلتا جهدا غير اعتيادي لمساعدتي 
ر    ة لتظه ذه االطروح ال ه ي إآم ي ف ون ل د الع د ي اعدني وم ن س ل م ى آ شكر إل دم بال رًا أتق وأخي

 .بالشكل الذي هي عليه خدمة للعلم والمعرفة
الباحث                            

 اتــاحملتوي
 

 ةــــالصفح وعــــضالمو

 6-1 ة ــاملقدم
 يفاإلنـسان التعريف حبقـوق     :التمهيديالفصل  

 القانون الدويل 
7-50 

 15-9 اإلنسانمفهوم حقوق : المبحث األول

 11-10 قـ الح:المطلب األول

 12-11 اإلنسان: المطلب الثاني

 15-12 اإلنسان تعريف حقوق :المطلب الثالث

 24-16 اإلنسان حقوق تصنيف: المبحث الثاني

 18-17 الحقوق األساسية: المطلب األول

الحقوق المدنية والسياسية والحقـوق االقتـصادية :المطلب الثاني 

 واالجتماعية

18-22 

 21-19 الحقوق المدنية والسياسية: الفرع األول

 22-21 الحقوق االقتصادية واالجتماعية: الفرع الثاني

 23-22 فردية والحقوق الجماعيةالحقوق ال :المطلب الثالث

 24-23 طائفة الحقوق الجديدة :المطلب الرابع

 30-25 ياإلنسان والقانون الدولي اإلنسانالقانون الدولي لحقوق : المبحث الثالث



 ةــــالصفح وعــــضالمو

 والقانوناإلنسان القانون الدولي لحقوق     العالقة بين : المطلب األول 

 ياإلنسانالدولي 

26-27 

 القانون الدولي لحقـوقالشبه واالختالف بين   أوجه   :المطلب الثاني 

 ياإلنسان والقانون الدولي اإلنسان

27-30 

 50-31 مصادر حقوق اإلنسان في القانون الدولي: الرابعالمبحث 

 38-32 المصادر الدولية: المطلب األول

 35-1945 33ميثاق االمم المتحدة لعام : الفرع األول

 لحقوق اإلنـسان لعـاماالعالن العالمي : فرع الثاني ال
1948 

35-36 

 العهـدان الـدوليان للحقـوق المدنيـة:الفرع الثالث 

والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة

  1966والثقافية لعام 

36-37 

 المواثيق الدوليـة االخـرى المتعلقـة:الرابعالفرع  

  بحقوق اإلنسان

37-38 

 44-39 المصادر الوطنية: الثانيالمطلب 

 50-44  المصادر الدينية:ثالثالالمطلب 

 46-45  الديانة المسيحية:الفرع األول

 50-46  الشريعة االسالمية:الفرع الثاني
 يف أطـاراإلنـسان محايـة حقـوق     : الولالفصل ا 

 منظمة األمم املتحدة
51-117 

 84-56   اإلنساندور الجمعية العامة في حماية حقوق : المبحث األول

صات ووسائل الجمعية العامة في حماية حقوقاختصا :المطلب األول 

  اإلنسان

56-63 

اختصاص الجمعية العامة فـي حمايـة: الفرع األول 

 اإلنسانحقوق 

57-58 



 ةــــالصفح وعــــضالمو

وسائل الجمعية العامة في حماية حقوق: الفرع الثاني 

    اإلنسان

58-63 

دور المجلس االقتصادي واالجتماعي فـي حمايـة : الثاني المطلب

 اإلنسانحقوق 

63-81 

ــرع األول ــصادي: الف ــس االقت ــصاص المجل اخت

 اإلنسانواالجتماعي في حماية حقوق 

64-66 

وسائل المجلس االقتصادي واالجتماعي:  الثاني الفرع

 اإلنسانفي حماية حقوق 

66-70 

 فـي حمايـةاإلنساندور لجنة حقوق     : الثالث الفرع

 اإلنسانحقوق 

70-81 

 84-81 انمجلس حقوق اإلنس: المطلب الثالث

 82 تاسيس مجلس حقوق اإلنسان: الفرع األول

 83 تشكيلة مجلس حقوق اإلنسان: الفرع الثاني

 84-83 مهام المجلس وصالحياته :الفرع الثالث

 93-85   اإلنساندور مجلس االمن في حماية حقوق : المبحث الثاني

 97-94 ساناإلندور محكمة العدل الدولية  في حماية حقوق : المبحث الثالث

 102-98اإلنساندور األمانة العامة لألمم المتحدة في حماية حقوق : المبحث الرابع

 101-99 اإلنسانمركز حقوق : المطلب األول

102-101 أقسام المركز: المطلب الثاني

117-103   اإلنساندور الوكاالت المتخصصة في حماية حقوق : المبحث الخامس

109-104 العمل الدولية منظمة  :المطلب األول

111-109 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: المطلب الثاني

115-111 منظمة الصحة العالمية: المطلب الثالث



 ةــــالصفح وعــــضالمو

117-115 منظمة االمم المتحدة لالغذية والزراعة: الرابعالمطلب 
دور املنظمـات الدوليـة غـري: نيالفصل الثا 

  اإلنسانحقوق محاية احلكومية يف 
118-143

123-118  ماهي المنظمات الدولية غير الحكومية: المبحث األول

أهم المنظمات غير الحكومية التي تهتم بحمايـة حقـوق: لثانيالمبحث ا 

 اإلنسان

124-143

131-126 العفو الدوليةمنظمة : االولالمطلب 

137-131  اللجنة الدولية للصليب االحمر:الثانيالمطلب 

140-137 اللجنة الدولية للقانونيين: الثالثالمطلب 

141-140 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: الرابعالمطلب 

142-141 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: الخامسالمطلب 

143-142 )هلسنكي(منظمة مراقبة حقوق اإلنسان : السادسالمطلب 
 اإلطـار يف اإلنسانمحاية حقوق   : لثالفصل الثا 

 الدويل اإلقليمي  
144-205

161-150  في أطار الدول األوربية اإلنسانحماية حقوق : المبحث األول

156-150 اإلنساناالتفاقية األوربية  لحقوق  :المطلب األول

154-151 نظره عامة لالتفاقية األوربية: الفرع األول

156-155 تقويم االتفاقية األوربية  :الفرع الثاني

159-157  اإلنساناللجنة األوربية لحقوق  :المطلب الثاني

161-160  اإلنسانالمحكمة األوربية لحقوق  :المطلب الثالث

173-162  في أطار الدول األمريكيةاإلنسانحماية حقوق  :المبحث الثاني

171-164 اإلنساناالتفاقية األمريكية لحقوق  :المطلب األول

 االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوقمضمون: الفرع األول 

  اإلنسان

166-168

171-168مقارنة بين االتفاقية األوربيـة لحقـوق: الفرع الثاني 



 ةــــالصفح وعــــضالمو

 واالتفاقية األمريكيـة لحقـوقاإلنسان

 اإلنسان

173-171 اإلنسانالمحكمة األمريكية لحقوق  :المطلب الثاني

183-174 يقية  في أطار الدول اإلفراإلنسانحماية حقوق  :المبحث الثالث

181-174  والشعوب اإلنسانلحقوق  الميثاق اإلفريقي: المطلب األول

لحقـوق مـضمون الميثـاق اإلفريقـي     : الفرع األول 

 اإلنسان

176-179

181-179 تقويم الميثاق اإلفريقي  : الفرع الثاني

183-181  اإلنساناللجنة اإلفريقية لحقوق  :المطلب الثاني

194-184  في أطار الدول العربيةاإلنسانحماية حقوق  :المبحث الرابع

188-185 اإلنسانتطور االهتمام العربي في مجال حقوق  :المطلب األول

187-186 اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق : الفرع األول

188-187 اإلنسانمشروع اإلعالن العربي لحقوق : الفرع الثاني

194-188 اإلنسانيثاق العربي لحقوق مشروع الم :المطلب الثاني

191-190 إعالن المشروع العربي: الفرع األول

 192اإلنسانمضمون الميثاق العربي لحقوق  :الفرع الثاني
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 ةاملقدمــ

في عالم تتجاذبه التيارات السياسية المختلفة ، وتتحكم به انظمة حكم تتراوح مـا بـين                

حق بالوجود؛   حتى ال  اإلنسانديمقراطية حقيقية وديمقراطية زائفة أو دكتاتورية عمياء تنكر على          

 لترعـى وجـوده فـي       نرى إن سعي المواطن العادي ضمن هذه األنظمة؛ التي وجدت أصالً          

 المجتمع وتعمل على تامين قدر واف له من الحرية والكرامة واألمان وفرص العمل؛ يبقى سعياً              

 نحو تثبيت حقوقه األساس وحمايتها من االعتداء والتعسف وجعلهـا محـور الدسـاتير               باًودؤ

وكم من ثورة أو حرب اندلعت بين فئات        . انين التي تشكل اإلطار الشرعي لألوطان واألمم      والقو

 من الضياع وتامين الحد األدنى      اإلنسانحاكمة وعامة الشعب تحت شعار المحافظة على حقوق         

 كـشعار   اإلنـسان وكم من سياسي ومرشح للرئاسة أو النيابة اتخذ حقوق          . من األمان والحرية  

رك من خالله تطلع الناخبين نحو تحقيق أمانيهم في مجتمـع تـسوده المـساواة               انتخابي له يح  

ولم تبق المناداة باحترام الحقوق األساس  لإلنسان في مجتمعـه            .والعدالة وحرية القول والعمل   

شعار ترفع في مناسبات انتخابية أو سياسية بل أخذت طريقها إلى دساتير الدول المعاصرة كما               

 والمواثيق الدولية فوق الحدود المحلية لتجعل منها مناداة عالمية تسعى لجمـع       رفعتها اإلعالنات 

 ضمن األسرة الدولية التي تمثلها منظمة األمـم          أساساً الدول والشعوب في ظل شعارها وشرطاً     

 .المتحدة

وجعله سيدا في األرض وأمده بالوحي , واصطفاه على سائر خلقه, اإلنسان لقد كرم اهللا

 َقْد َآرمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناهم ِفـي اْلَبـر َواْلَبحـرِ   َوَل(السماوي

َخَلْقَنـا   َوَرَزْقَناهم ِمَن الطيَباِت َوَفـضْلَناهم َعَلـى َآـِثٍري ِممـنْ    

فلسفة، بل هو قطـب رحاهـا وحجـر      يعد من القضايا الكبرى في أياإلنسانو. )1()َتْفِضيال

واالنتقال به إلى المثل العليا ، فـإن العالقـة    كانت حماية حقوقه أداة التغيير،وإذا . الزاوية فيها

                                                            

 .70سورة االسراء ، االية ) 1(



والعالقة نمط .  ينتج العالقة ويتأثر بها في الوقت نفسهاإلنسانف بينها وبينه عالقة المحيطين به،

 .حضاري تعكس غاية المجتمع من أبنائه

وارتبطـت مبـادئ    ،اناإلنسوقد تنامى في السنوات االخيرة الحديث عن قضية حقوق 

ية، اإلنـسان للحقوق   والدفاع عنها في العصر الحديث بالغرب الذي أصبح مرجعاًاإلنسانحقوق 

 . لإلنسانيةللحقوق األساس وقد ساهم االستعمار في تأطير النظرية الغربية للمفاهيم المكونة

 احرة غالبـاً   ضمن هذا الخضم الهائل من التيارات السياسية واالقتصادية المتن         اإلنسانف

 لتغيـر    تبعـاً  ية وحقوقه ضمن المجتمع المتغير دوماً     اإلنسانماأصبح بحاجة أكثر لتثبيت هويته      

انظمته واقتصاده وافراده والثقافات المختلفة التي ترد عليه داخلياً وخارجياً ولم تعد ثمة حـدود               

 .بين الفكر البشري وإشعاعه على الكرة األرضية بأسراها

انت في الماضي مسألة فردية أو محلية تعنـى بهـا التـشريعات أو               ك اإلنسانفحقوق  

الممارسات الداخلية لدولة ما ولكنها أصبحت اليوم قضية تتصف بالعالمية وليس مـن المبالغـة               

 أنى وجـد والـى أي ديـن         اإلنسانالقول بأنها غدت موضوعاً إنسانياً مشتركاً يحتضن حقوق         

 المحور لكل الحقـوق وعمودهـا       اإلنسانعلى اعتبار   واليوم هناك إجماع دولي     .اوعرق انتمى 

 الحروب والنزاعات من ه يعود إلى ماسببتاإلنسان حقوق ىالفقري، إن هذا التطور الذي طرأ عل

 اإلنـسان فعال بشعة من االنتهاكات ضـد حقـوق         أذ ارتكبت   إ اإلنسانانتهاكات واسعة لحقوق    

 .بمختلف أنواعها 

 اهتمـت  ظهور العديد من المبادىء الدوليـة التـي          حداث وغيرها أدت إلى   الإن هذه ا  

ذ اعترفـت الـدول     إبحماية حقوق اإلفراد مباشرة سواء على المستوى الـدولي أم اإلقليمـي،             

 ، وأقرت بأنها لم تعد تملك حرية التصرف المطلق برعاياها           اإلنسانبالمبادىء االساس لحقوق    

 فلـم تعـد الـدول تتحـصن      .في التعامل الدولي االوفقاً للقواعد القانونية الدولية التي استقرت       

 التي تقع في إقليمها وتثير اهتمام وقلق اإلنسانبالسلطات والقوانين الداخلية إزاء انتهاكات حقوق 

كما تبين لها بان التعاون الدولي سواء في إطار المنظمات الدولية أم اإلقليميـة               المجتمع الدولي، 

 .الصعوبات التي قد تواجهها في سعيها لحماية هذه الحقوقهو السبيل الوحيد واألمين لتجاوز 



 . العـالم  دول دولياً بانتهاكات خطيرة وفادحة في كثير مـن          اإلنسانترافق نمو حقوق    و

وهي مرحلـة     يتصاعد الى مرحلة مهمة وحرجة ، اال       اإلنسانلذلك بدا االهتمام الدولي بحقوق      

 وحرياته االساس يجب ان يتم ليس فقط مـن          اإلنسانان احترام حقوق     . اإلنسانحماية حقوق   

 هي في الوقت    اإلنسان ذلك ان حقوق     . من الناحية الواقعية والفعلية    الناحية القانونية وانما ايضاً   

 كما ان   ، وهي امر نافع يجب عدم المساس به ابداًَ         امر مقدس في ذاته يجب مراعاته دائماً       هنفس

 ..من سلطة االخرين   ان يكون متحرراًد من قبل الغير وانمااضطهاإلنسان يجب اال

لقد تجاوزت الجهود الدولية هذا المدى لتنتقل الحماية القانونيـة للحقـوق والحريـات              

 على  حكراًاإلنسانمحيط الداخلي الى المحيط الدولي ، فلم تعد مادة حقوق الساسية  للفرد من    اال

ها االتفاقيات الدولية التـي ترتـب       التنظيم الدستوري الداخلي بل أصبحت فوق ذلك مادة تناولت        

وكان التنظيم الدولي لهذه الحقوق اكثر جرأة . التزامات قانونية معينة على عاتق الدول االطراف      

االمر الذي جعل البعض يصف التنظـيم الـدولي         . من التنظيم الدستوري الداخلي لبعض الدول     

فصل زمني بين الماضي والحاضر      مع صدور ميثاق االمم المتحدة بانه م       اإلنسانالجديد لحقوق   

 . تحقيق الحماية الدولية لحقوق اإلنسانفي

 واإلجـراءات التـي تتخـذها       التدابير مجموعة   اإلنسانويقصد بالحماية الدولية لحقوق     

للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ ماتعهدت والتزمت به فـي           الهيئات الدولية المعنية إزاء دولة ما،     

والكشف عن انتهاكاتها ووضع مقترحات او اتخاذ اجـراءات          ،اإلنسانوق  ات الدولية لحق  ياالتفاق

 في الدولة موضـوع الدراسـة اومعاقبـة         اإلنسانلمنع هذه االنتهاكات وتحسين اوضاع حقوق       

 باحالتهم  الى محاكم جنائية دولية  او الرصد الـدولي لمـدى              اإلنسانمرتكبي انتهاكات حقوق    

 وتشخيص حـاالت    اإلنسان معينة او حقوق محددة من حقوق         لصكوك دولية  تطبيق الدول عملياً  

انتهاكها، ووضع مقترحات  لتعزيز اعمال هذه الصكوك وعدم انتهاكها وكذلك تعرف الحمايـة              

 بانها مجموعة االجراءات االشرافية والرقابية التي تتخـذها المنظمـات           اإلنسانالدولية لحقوق   

 وتندرج الحماية الدولية لحقـوق      اإلنساندولية لحقوق   ات ال يلضمان تنفيذ الدول االطراف لالتفاق    

 ضمن الجهود الدولية والفقهية التي تهدف الى تعزيز المركز القانوني الـدولي للفـرد               اإلنسان



ي اإلنـسان  في التـدخل     اإلنسانوتمثلت الحماية الدولية التقليدية لحقوق        ووجوب حمايتها دولياً  

ي يدور في اطار المرحلة االولى مـن تطـور          اإلنسانخل   اذ مازال التد   ،ونظام حماية االقليات  

بينما تطور نظام حماية االقليات     . ات دولية يولم تتبلور هذه القواعد بعد في صيغة اتفاق       ،  قواعده

قليات والتي تـسهم    االوابرمت بصدده اتفاقية دولية وانبثقت اللجنة الفرعية لمنع التميز وحماية           

ـ لالتفاق"  وتتنوع اساليب الحماية الدولية وفقـا      اإلنسانبدور رئيس في مجال حماية حقوق        ات ي

 . المتنوعة اإلنساناذ تتناسب مع طبيعة ومحتوى حقوق , الدولية المستندة عليها 

مـن   )ج(فقرة   )55( في المادة    اإلنسان الدولي لحماية حقوق     الجانب القانوني ويتجسد  

 والحريات االسـاس    اإلنساناحترام حقوق   اذ يشيع في العالم     (الميثاق حول عمل االمم المتحدة      

للجميع بال تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين والتفريق بين الرجال والنساء ومراعـاة تلـك                 

 كما ان التزام الدول بالتعاون مع االمم المتحدة بصدد الحماية الدوليـة             )الحقوق والحريات فعالً  

يتعهد جميع االعـضاء    "  التي نصت على ان      من الميثاق  )56( تجسد في المادة     اإلنسانلحقوق  

بان يقوموا؛منفردين او مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة الدراك المقاصـد               

أي ان على االمم المتحدة التحقق من مراعـاة         " المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين       

 .. ذلك وعلى الدول التعاون معها لتحقيق"  فعالاإلنسانحقوق 

 10 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي           اإلنسانفاإلعالن العالمي لحقوق    

 وتوازنًا من كل ما سبقه، قد تحدث بتفصيل وإسـهاب عـن           اًم، وهو أكثر نضج   1948ديسمبر  

حقوق الحرية، والمساواة، والحياة، والسالمة البدنية، والمحاكمة العادلـة والعلنيـة، واإلقامـة،             

قل، واللجوء هربا من االضطهاد، والتملك، وتقلد الوظائف العامة، والشغل، واألجر العادل،            والتن

وحق الراحة والتمتع بأوقات الفراغ، والصحة، والرفاهية، والخدمات االجتماعية، ومنع التعذيب           

 .واالعتقال التعسفي والنفي والمعاملة القاسية أو الوحشية

 

 :مشكلة الدراسة 



 تختلـف عـن المـشاكل التـي         االطروحـة مشاكل عديدة عند كتابة هذه      لقد واجهتني   

اعترضت سبيل زمالء وزميالت الدراسة ، منها على سبيل المثال ال الحصر كثرة المـصادر               

ذ انني وقعت في حيرة من امري امام هذا         اطروحتي ، إ   بموضوع   ةوتنوعها ذات الصلة المباشر   

ن اغوص في اعماقها الستكشاف مكنوناتها حتى اميز        الكم الهائل من المصادر والتي بات علي ا       

وكانت بحق   . هذه االطروحة لكي اطوعها لخدمة     ةالغث من السمين واخذ منها المعلومات النافع      

مشاكل ممتعة قادتني الى االطالع على الكثير من المؤلفات والمصادر وجعلتني اعيش في عالم              

 .ياهااليمل منه اال وهو عالم الكتب والبحث في ثنا

 

 :أمهية الدراسة

 وتمييزها عن الحقـوق او      اإلنسانتكمن أهمية الدراسة من خالل توضيح معنى حقوق         

والدور الذي يؤديه المجتمع الدولي ممثالً بمنظماته الدولية واإلقليمية          المصطلحات المشابهة لها،  

حقـوق  (هـم   يستغل هذا المـصطلح الم      ، لكي ال   سية وحرياته األسا  اإلنسانفي حماية حقوق    

 الدولي كغطاء لالنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بعض الدول ضد ابناء           المستوىعلى  ) اإلنسان

 .شعوبها بذريعة حماية هذه الحقوق في مواجهة من ينتهكها

 في القانون الدولي والتي يعد دخولهـا        اإلنسان عن اهمية موضوع حماية حقوق       فضالً

اإلنـسانية   باعتباره يحمل اتفاق العالم على تلك الحقوق         ةريالقانون الدولي تطوراًفي تاريخ البش    

 بين المحافظة على تلك الحقوق وحمايتهـا مـن          ةحيث تكون الموازن  التي اليجوز المساس بها     

 .ة وحقوقها الثابتاإلنساناالنتقاص في ظل ممارسة بعض االجراءات ذات المساس ب

 

 :اهداف الدراسة 



ان بين المحافظة على حماية حقوق اإلنسان من جهـة           ة الموازن تهدف الدراسة الى ابراز   : اوالً

بين االداء للمنظمات الدولية واالقليمية الذي يحقق االمن واالسـتقرار          وفي القانون الدولي    

 .في المجتمع دون االخالل بالحقوق او قصور في الواجبات الوطنية من جهه اخرى

 طبقاً لالتفاقيات والوثـائق     اإلنسانفي حماية حقوق     المعتمدة   التدابيرتسليط الضوء على     : ثانياً

 لها، حيث ان تطور القيم ةالدولية الموقعة في اطار منظمة االمم المتحدة والتطبيقات العملي      

فرض على الدول توسـيع     ،ة وتطور العالقات الدولي   ةياإلنسانيه وظهور المنظمات    اإلنسان

 ومن هذا المنطلق اصبحت مبـادىء       ،ى لتشمل الدول االخر   اإلنسانمبادىء حماية حقوق    

 . عالمية وتشمل الدول جميعاًاإلنسانحقوق 

 .مة مجتمع متحضر يحترم تلك الحقوق في اقاة حجر الزاوياإلنسانالتاكيد على ان حقوق : ثالثاً

 والتي هي اهم خصائصها، النه من غير المعقـول ان           اإلنسانالتاكيد على عالمية حقوق     : رابعاً

 او يقيم فالبد ان يتمتع      اإلنسان دون اخرى، فاينما يتوطن      ة بحقوقه في دول   ناإلنسايتمتع  

 . في كل االحوال واالزمان والبلدانة وقائمةبحماية عامة ، الن انسانيته دائم

 

 :حدود الدراسة 

اإلنـسان والحريـات    تنصب الدراسة على الضمانات الدولية المتعلقة بحمايـة حقـوق           : اوالً

 استعراض النصوص الدولية المعنية بتنظيم تلك الحقوق والمواثيـق          ، من خالل  االساسية

كد عليه القانون الدولي وذلك من خالل استعراض مختلف هذه الضمانات           أوالصكوك التي   

 .في العمل من خالل االطارات الدولية واالقليمية والوطنية ووصفها

 الموقعة في اطـار المنظمـات       يةالدولاالتفاقيات والوثائق والصكوك     : مصادر الدراسة : ثانياً

 .اإلنسانة والوطنية المعنية بحماية حقوق يالدولية والعالمية واالقليم

 



 :منهجية الدراسة

وفيما يتعلق بمنهجية البحث المتبعة في دراسته ، فقد استدعت طبيعة الموضوع وتعقده             

مل المنهجي القـائم    وتشابكه إلى االعتماد على اكثر من منهج واحد من اجل الوصول إلى التكا            

 االستقرائي التحليليعلى عدة اسس علمية متخصصة ، وعليه اعتمدت هذه الدراسة على المنهج       

 كما تم ، ال يمكن االستغناء عنه في بحث ودراسة  مثل هذه المواضيع  ضرورياًالذي يعد منهجاً

ية غالبا طابعها   ناإلنسااعتماد المنهج الوصفي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة ، والن العلوم           

الوصف ، كما تم اعتماد المنهج القانوني من خالل الرجوع الى االتفاقيات والقرارات الدوليـة               

 . اإلنسانوالقوانين الداخلية المتعلقة بحقوق 

 :ربع فصول هي فصل تمهيدي وأ إلىوقد تم تقسيم الدراسة 

ون الدولي ، وتم تقسيمه      في القان  اإلنسان وتناولت فيه التعريف بحقوق      لتمهيديالفصل ا 

 ، والثالـث    اإلنسان ، والثاني لتصنيف حقوق      اإلنسان حقوق   مفهوماألول   على أربعة مباحث ،   

لرابع فقد خـصص    ا أما   ،ي  اإلنسان والقانون الدولي    اإلنسان بين القانون الدولي لحقوق      للتمييز

 . في القانون الدولياإلنسانلبيان مصادر حقوق 

، اإلنسان في اطار منظمة االمم المتحدةولنا موضوع حماية حقوق  تناولوفي الفصل األ

، والثاني  ية العامة في حماية حقوق اإلنسان     وقد قسم على خمسة مباحث االول لبيان دور الجمع        

 والثالث دور محكمة العدل الدوليـة والرابـع دور          اإلنساندور مجلس االمن في حماية حقوق       

، حيـث    والخامس للكالم عن دور الوكـاالت المتخصـصة         من هذا الموضوع   االمانة العامة ،  

 في كل من  الـدول االوربيـة واالمريكيـة واالفريقيـة              اإلنسانتطرقنا فيه الى حماية حقوق      

 .والعربية

أما في الفصل الثاني تناولت فيه دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق              

ي المنظمات الدولية الغير الحكومية والثاني عن أهم        األنسان وتم تقسيمه إلى مبحثين األول ماه      

 .المنظمات غير الحكومية التي تهتم بحماية حقوق األنسان



 في االطار الدولي االقليمي تطرقنا فيه       اإلنسانوفي الفصل الثالث تناولت حماية حقوق       

 .بية في كل من الدول االوربية واالمريكية واالفريقية والعراإلنسانالى حماية حقوق 

 علـى   اإلنـسان اما الفصل الرابع واالخير ، تناولنا الضمانات الدولية لحماية حقـوق            

 .المستويين العالمي واالقليمي وكل في مبحث مستقل 

 .ومن اهللا العون والتوفيق
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 التمهيديالفصل 

 التعريف بحقوق اإلنسان في القانون الدولي

 

اغل للمفكرين والفالسفة الكبار ورجـال الدولـة        لطالما كانت حقوق اإلنسان الشغل الش     

وكانت تظهر بـشكل دائـم      .. والحكومات التي تعاقبت على مر العصور في جميع أنحاء العالم         

حلول على مستوى دولة أو جماعة معينة لكن هذه الحلول لم تكن ترقى لتكوّن حلـوال جذريـة                  

 يات الدينية والفلسفية والـسياسية دوراً     تعطي هذه الجماعة أو تلك حقوقها كاملة وقد لعبت النظر         

 يتفاوت بين اإليجاب والسلب في ترسيخ حقوق اإلنسان إلى ان دخلت البشرية مرحلة هامة كبيراً

 . الدولة) دسترة(في تاريخها وهي مرحلة 

 عبر التاريخ متباينة بحسب نوعية النظام السائد فـي       اإلنسانكانت مسألة احترام حقوق     

يان األنظمة يتم حرمان اإلفراد والجماعات والشعوب من حقوقها، ويـصبح           كل دولة، فمع طغ   

هامش الديمقراطية متقلصاً حيناً ومنعدماً أحيانا أخرى حتى في أعرق الديمقراطيات التي عرفها             

، وتبلغ  االساسيةالتاريخ االمر الذي أدى إلى حرمان األفراد والجماعات والشعوب من الحريات            

كات مداها عندما يتم انتهاك أقدس الحقوق وهو الحق في الحياة الذي بدونـه              خطورة هذه االنتها  

 .ال يمكن الحديث عن باقي الحقوق

 على عاتق الدوله امام المجتمع الـدولي         دولياً ان احترام هذه الحقوق اليوم يعد التزاماً      

المتعلقـه  وفي هذا السبيل من الضروري الوفـاء بااللتزامـات          , ومقياسا لشرعية الحكم فيها     

 كتلك االلتزامات الناشئه من العهد الـدولي        ،باحترام الدول هذه الحقوق والتثقيف بها واشاعتها        

 لعـام    واتفاقية حقـوق الطفـل     ،1966الخاص بالحقوق االقتصاديه واالجتماعيه والثقافيه لعام       

القـضاء   واتفاقيـة    ، ة واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأ         ، 1989

 .الخ ... واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم،   ضد المرأهعلى جميع اشكال التمييز العنصري

 كما ان احترام    ، حجر الزاوية في إقامة مجتمع متحضر حر         اإلنسانوتعد حمايةحقوق   

 والسبيل الوحيـد لخلـق      الحديثةهذه الحقوق ورعايتها، هو عماد الحكم العادل في المجتمعات          



  فهي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف ومتأصلة في كل فـرد ،            )2(.لم الحر اآلمن والمستقر   العا

 الجنس أو الـدين أو الـرأي        اللون او كما انها واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر او         

 الوطني او الثروة او الميالد او أي وضع اخـر دون ايـة              االصلاي رأي اخر او     السياسي او 

تكتسب وال تورث، فهي ببساطة       تباع وال  وهي حقوق التشترى وإل    .ال والنساء تفرقة بين الرج  

ملك الناس ألنهم بشرولدوا جميعاً احراراً ومتساويين في الكرامـة والحقـوق، فهـي عالميـة                

لم تعترف  ان   حتى و  ةياإلنسان هواليمكن انتزاعها، فليس من حق احد إن يحرم شخصاً من حقوق          

ة، أو عندما تنتهكها تلك القوانين، ولكي يعيش الجميع بكرامة، فانه يحـق            بها قوانين بلده الوطني   

 .)3( غير قابلة للتجزئةاإلنسانلهم ان يتمتعوا بالحرية وبمستوى من معيشة الئقة، فحقوق 

وعندما نقول إن لكل إنسان حقوقاً انسانياً، فان من شان ذلك ان يرتب عليـه بالمقابـل                  

 .يه لالخريناإلنسانق مسؤوليات نحو احترام الحقو

 يقتضي بنا اوالً ان نورد تعريفاً لمـصطلح حقـوق           اإلنسانومن أجل التعريف بحقوق     

 مـع ضـرورة     اإلنسان في ضوء قواعد القانون الدولي، ثم نتطرق الى تصنيف حقوق            اإلنسان

ية االلمـام  وبغ. تمييزه عن ما يشابهه من مصطلحات أخرى، واخيراً نبين مصادر هذه الحقوق  

 :، ارتأينا تقسيم هذا الفصل على المباحث األربعة االتية بهذه المواضيع

 ـ مفهوم حقوق اإلنسان:المبحث األول

 .ـ تصنيف حقوق اإلنسان:المبحث الثاني

 .ـ القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني:المبحث الثالث

 .لدوليـ مصادر حقوق اإلنسان في القانون ا:المبحث الرابع

                                                            

، انترنت موقع 1ص  ،اإلنسان مازن ليلو راضي وحيدر ادهم عبد الهادي دراسة موسومة المدخل لدراسة حقوق . د)2(
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  االولاملبحث

 مفهوم حقوق اإلنسان

 

 من المفاهيم الحضارية الكبرى التي دخلـت بلـدان العـالم            اإلنسانيعد مفهوم حقوق    

اإلسالمي ضمن حزمة من المفاهيم تنتمي تقريباً كلها إلى منظومـة قيميـة غربيـة المرجـع                 

 .والتوجه

لـى المـستوى األكـاديمي أم       لقد اكتسب هذا المفهوم قبوالً واسعاً، سواء أكان ذلك ع         

المستوى الدولي، ومن شدة شيوع استخدامه، فان كثيراً ممن تناولوه في كتابـاتهم لـم يهتمـوا                 

 .)4(بتأصيله، حتى اصبح يستعمل بدون تمحيص وكأن ال مجال لمراجعته

 كما هو ظاهر من تركيبها اللفظي تدل علـى مفهـوم كلـي              اإلنسانان عبارة حقوق    

 يتكون من الجمع بين مفهومين مخصصين، مفهوم حق بـصيغة الجمـع             ومركب، وهو تركيب  

 .، ومفهوم إنسان الذي ورد مفرداً)حقوق(

 مفهوم حديث نسبياً، إذ يعود إلى الربع األخير من القرن الثامن اإلنسانان مفهوم حقوق 

بيون فهو استخدام لم يبدأ بالظهور، وتعرف األورو      " اإلنسانحقوق  "عشر، أما استخدام مصطلح     

 إال في فترة صـعود      – عن الحقوق الطبيعية على سبيل المثال        –على استخدامه كمفهوم مستقل     

، ولكن حداثة المفهوم ال تعنى بالضرورة حداثة مـضمونه،          )5(وسقوط النازية في أوروبا والعالم    

 بوصفها مضموناً سابقة لظهور هذا المفهوم وذلك بقرون وقرون، بل نـستطيع             اإلنسانفحقوق  

                                                            

 .83، ص1995المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : رؤية إسالمية-هبة رؤوف عزت، المرأة والعمل السياسي) 4(

)5Steiner, H. & Alston, Op.Cit., p. 10 ( 



بوصفها مضموناً ترجع إلى ذلك الوقت الذي ظهر فيه كل من           ) اإلنسانحقوق  (قول ان عبارة    ال

 .)6(، وهو وقت ال يمكن تحديده وال تخمين بداية له)الحق(ومفهوم ) اإلنسان(مفهوم 

ولما كانت األنساق المعرفية المختلفة لها منظورها الخاص الذي قد يختلف ويتنوع إلى             

 بتحديد  أوالً:اإلنساند ان يتمثل المدخل الصحيح للوقوف على مفهوم حقوق المفهومين، فكان الب

 ثانياً، ألننتهي في هذا المطلب إلى بيـان مفهـوم   اإلنسانالمقصود بمعنى الحق، ومن ثم مفهوم    

 .ثالثاً) اإلنسان(مضافاً لها ) حقوق(

 المطلب األول

 الحــق

ه لغوياً، ومن ثم بيان المفهوم في الفقه        لتحديد مفهوم الحق، فقد درج الباحثون على تناول       

 .اإلسالمي ليتبعه تحديد المفهوم في فقه القانون الوضعي

 :الحق في اللغة. أوالً

والحق في عرف الفقهاء    ... تعني كلمة الحق لغة الصواب، العدل، والمستقيم، والقويم          

عنى حـق األمـر     اق، وم ، والحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحق      ما ثبت في الشرع     : يعني

 .)7(ومنه حق اهللا األمر حقاُ، أثبته وأوجبه. شكوجب ووقع بال

 :  في الفقه اإلسالميالحق: ثانيًا

                                                            

، 2000، ينـاير    25، فكر ونقد، السنة الثالثة، العدد       ) أم الحقوق الطبيعية   الحق والواجب (محمد عابد الجابري،    . د) 6(

 .10ص
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فهي تستعمل لبيان ما    :  للداللة على معاني متعددة    الفقه اإلسالمي في   وتستخدم كلمة حق  

تستعمل للشخص من التزام على اخر، كحق الراعي على رعية، وحق الرعية على الراعي وقد               

آان حقا علينا نـصر  (  وذلك في قوله تعالى)8(..بمعنى االمر الثابت المحقق حدوثه    

 والحق وفقاً لهذا المفهوم ، له معنى شامل يـدخل فيـه           ). 13 من اآلية : الروم) (املؤمنيني

معنى الحرية ، فتكون الحريات العامة نوعاً من الحقوق ، فاذا ما ورد في الشريعة االسالمية او                 

حقاً هللا، او حقاً شخصياً، او حقاً مالياً، او حرية من           : فقد تعني   ) الحق( الفقه االسالمي كلمة     في

 )9(.الحريات بحسب مايدل عليه معناها

 ).مصلحة مستحقة شرعاً( بأنه ومفهوم الحق اصطالحاً

مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهمـا معـاً، يقررهـا الـشارع              (وعرفه آخر بأنه    

 .)10()الحكيم

في الصحيفة الـسجادية ان اإلنـسان       ) ع)(علي السجاد (ويرى االمام علي بن الحسين      

اليستحق الحقوق بحكم وصفه إنساناً وانما اهللا سبحانه وتعالى هو اساس هـذه الحقـوق، فـاهللا                 

سبحانه وتعالى هو المانح للحق وان اعطاء الحق لالنسان يهدف الى تحقيق مصلحة شرعية وان 

فالحق اليعد حقاً طبيعياً يولد معه وانما اهللا سبحانه . قيداًً بما يحقق تلك المصلحة    تصرفه يكون م  

  )11 (.هو اساس هذا الحق 

و ـي ، ه  ــــ وتعامله اليوم  اإلنساننستنتج مما تقدم ان التعريف االقرب الى حياة         

 ان الحق عنصر من عناصر استئثار شخص بشيء ما استئثاراً اختـصاصياً يقـره ويحميـه               (

 .)القانون

                                                            

 ،1983 ، مقارنـة  دراسـة  الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في االسالم ،        عبد الحكيم حسن العيلي ،    . د) 8(

 .177ص

 ،2010بية ، اثراء للنـشر والتوزيـع         في االسالم والمواثيق الدولية والدساتير العر      اإلنساننواف كنعان ،حقوق    .د) 9(

 .7ص

 .211، ص1958دار الكتاب العربي، : ، القاهرة)3(محمد يوسف موسى، الفقه اإلسالمي، ط ) 10(

لة الحقوق لالمام زين العابدين ، مركز الفرات للتنميـة          شرح االحكام القانونية في رسا     عباس زبون العبودي ،   .د) 11(

 .66ص  ،2009 والدراسات الستراتيجية ،



 المطلب الثاني
 اإلنسان

 :  في اللغةاإلنسان. أوالً

، واختلف في   )12( من الناس، اسم جنس، يقع على الذكر واألنثى والواحد والجمع          اإلنسان

، كما في   )13(مشتقة من النسيان  :  فقال البصريون من األنس، وقال الكوفيون      اإلنساناشتقاق كلمة   

) 115 من اآلية : طـه) (إىل آَدَم ِمْن َقبل َفَنِسيَ    َوَلَقْد َعِهْدَنا   : (قوله تعالى 

 .)14( إنساناً ألنه عهد إليه فنسياإلنسانوإنما سمي : وجاء في تاج العروس

 كائن اجتماعي انـسي ال      اإلنسان من حيث اللغة، تعني ان       اإلنسانوباختصار فان لفظ    

 .)15(وحشي، مفكر بما هو سام من اجل الوصول إلى حياة افضل

 :  في االصطالحاإلنسان. ثانياً

، ألنه يختلف بـاختالف     اإلنسانلعل من المحال التوافق على تعريف منطقي دقيق عن          

 .النظريات التي تتبناها المدارس الفلسفية والعقائد الدينية المتنوعة

ولقد حاول كثير من الباحثين التوصل إلى تعريف لإلنسان، غير ان هـذه المحـاوالت               

مـا  :  اإلجابـة عـن سـؤال      اإلنسانها غير موفقة، إذ ان من العسير على         التي بذلت في سبيل   

 .)16(؟اإلنسان

ِإْذ َقاَل َربـَك ِلْلَمالِئَكـِة      : ( كما ورد في قوله تعالى      في المفهوم القرآني   اإلنسانأما  

َفِإَذا َسويته َوَنَفْخت ِفيِه ِمْن روِحي      * ِإني َخاِلق َبَشرا ِمْن ِطٍني      

                                                            

 .35، ص1990دار القلم، : احمد محمد الفيومي، المصباح المنير، بيروت. د) 12(

 .35احمد محمد الفيومي، مصدر سابق، ص.د) 13(

 .103، ص)4(محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج .د) 14(

 .182 اللفظة اللغوي والفلسفي والديني، مجلة الفكر العربي، ص-مفهوم– اإلنسانظاهر أبو غزالة، .د) 15(
 .19-16، ص1993دار الوفاء، : السيد احمد فرج، مقال في اإلنسان والتوحيد، المنصورة) 16(



فهو قبضة من طين األرض، ونفخة مـن روح         ) 72-71: ص) (ا َله َساِجِدينَ  َفَقعو

 .اهللا

 في المفهوم القرآني عقل وروح ومادة تنـتظم فـي بنيـة واحـدة               اإلنسانوهكذا فان   

 .)17(وبانسجام متكامل

 والبشر، فالمتأمل في االستعمال القرآنـي       اإلنسانويفرق القرآن الكريم بين مصطلحي      

 .ن يخلص إلى ان هناك فرقاً جوهرياً بين المصطلحينلهذين المصطلحي

فعندما يأتي الخطاب القرآني بمصطلح البشر فانه يعبر به عـن الجانـب المـادي أو                

 باعتباره كائناً حياً، أما عندما يستخدم الخطاب القرآني مصطلح          اإلنسانالخصائص المادية عند    

 .)18(ذي ميزه اهللا به عن سائر المخلوقات فانه يعبر عن الجانب التكريمي لإلنسان الاإلنسان

 

 المطلب الثالث

 تعريف حقوق اإلنسان

 اضحت اليوم المعيار الرئيس للحكم العادل ومقيـاس         اإلنسانأن االهتمام بحماية حقوق     

فلم يعد باالمكان ان يتعامل الحكام مع مواطنيهم بعيدا عن المعايير           . شرعية السلطه وممارستها  

وباتت موضوعاً يمس حياة الشعوب والدول كلها وتطورها بـأختالف          . ساناإلنالدوليه لحقوق   

حضاراتها ومواقعها الجغرافية وانظمتها، وهي مسألة تمس حياة كل انسان كفرد بحكم طبيعتـه              

 ذات الصفة المزدوجة، كونه كائناً فردياً وكائناً اجتماعياً في آن واحد،            اإلنسانوتكوينه، فطبيعة   

، وباتت تحضى باهتمام دولي تزايد مع تصاعد الوضع         اإلنسانرسيخ حقوق   هي التي أدت الى ت    

                                                            

 .205، ص1998 ،يلينزياد خليل الدغامين، إعجاز القرآن وأبعاده الحضارية في فكر النورسي، ازمير، دار الن) 17(

 .66، ص1986، )2(المكتب اإلسالمي، ط : ، بيروتاإلنسانفاروق الدسوقي، مفاهيم قرآنية حول حقيقة ) 18(

 . 28 سعيد بن راشد الصوفي، مصدر سابق، ص-



هذا االهتمام صدى واسعاً ليس فقط في غالبية الدساتير، وانما كـذلك             وقد وجد . العالمي الجديد 

 )19 (.في الوثائق الدولية والدساتير الوطنية على مختلف انواعها

 أهتمت  اإلنسانقديمة ترتبط بحاجات     أصطالح حديث نسبياً لحقيقة      اإلنسانوتعبيرحقوق  

 )20 (.بها الديانات السماوية والفكر والفلسفة وكذلك الدول واألنظمة السياسية والدستورية

لذلك سوف نتطرق الى مجموعة من التعاريف التي وضعت لبيـان مـصطلح حقـوق               

 .اإلنسان

رسة نـشاطاته    على اختيار تصرفاته بنفسه ومما     اإلنسانبأنها قدرة    (فهناك من يعرفها  

 .)21 ()المختلفة دون عوائق مع مراعاة القيود المفروضة لمصلحة المجتمع

 -: معنيان أساسياناإلنسانوهناك من يرى ان لمفهوم حقوق 

وهـذه هـي الحقـوق      .  لمجرد انه إنسان له حقوق ثابتة طبيعية       اإلنسانهو ان   : األول

 .هدف ضمان كرامتهالمعنوية  النابعة من إنسانية كل كائن بشري والتي تست

التي أنشأت طبقـاً لعمليـات سـن        ) بالحقوق القانونية (فهو الخاص   : الثانيالمعنى   اما

القوانين في المجتمعات الوطنية والدولية على السواء، وتستند هذه الحقوق الى رضا المحكومين             

 .)22(أي رضا أصحاب هذه الحقوق وليس الى نظام طبيعي كما هو قائم في المعنى األول

 لعدم مالئمة ادراج قائمة اإلنسانأما ميثاق االمم المتحدة فلم يحدد ويوضح مفهوم حقوق 

بها في الميثاق، اضافة الى ان مثل هذا التحديد او الصياغة قد ال تواكب التطورات المـستقبلية                 

واسـتقر الـرأي علـى     . فقد ترك واضعوا الميثاق مهمة تعريفها للمنظمة ذاتهـا        . لهذه الحقوق 

وقد أسفرت الجهود الالحقة لالمم المتحدة عن صـدور         . ة وضع اتفاق دولي مستقل بها     ضرور

                                                            

 رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس اإلنسانحسام عبد االمير خلف، دور المنظمات الدولية في حماية حقوق )  19(

 .4، ص2004 ، العالي للدراسات السياسية والدولية ـ الجامعة المستنصرية المعهد

 .10ص،  1976  ،، دار الفكر العربي، القاهرةاإلنسانالقطب محمد القطب، اإلسالم وحقوق ) 20(

 .7، ص1990كلية القانون، جامعة بغداد،  ,، رسالة ماجستير اإلنسانجعفر صادق مهدي، ضمانات حقوق  )21(
 .13 ، ص1986 دار المستقبل العربي ، القاهرة ،، أسئلة وأجوبة – اإلنسان حقوق ،يفين ليا ل) 22(



وأضحت أحكام الميثاق المتعلقة .  وما تبعه من اتفاقات1948عام اإلنساناالعالن العالمي لحقوق 

 اإلنسان مع احكام االعالن العالمي واالتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق           اإلنسانبحقوق  

 .)23(اإلنسانكل في مجموعها بما يسمى القانون الدولي لحقوق تش

مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عـدد        (ويمكن تعريف هذا القانون بأنه      

من االعالنات والمعاهدات الدولية التي تؤمن حقوق وحريات االفراد والشعوب فـي مواجهـة              

تنازل عنها وتلزم الدولة بحمايتها من االعتداء        وغير قابلة لل   اإلنسانالدولة وهي حقوق ملتصقة ب    

 .)24 ()واالنتهاك

ويمكن القول بانه  مجموعة من الحقوق التي يتمتع أو يجب أن يتمتع بها كل فـرد فـي                   

 المجتمع الذي يعيش فيه، وهو ما يحتم أن تكون هذه الحقوق عالمية، يتمتع بها كل فرد بصفته 

ما يجب أن تجد هذه الحقوق صداها في ألتزام قانوني          ك. أنساناً دون تمييز بين فرد وآخر     

 )25(. بتطبيقها، وليس إلتزاماً إخالقياً فقط

حقوق طبيعية التعطى والتمنح والتوهب من احد       (  هي اإلنسانوفي الحقيقة، ان حقوق     

، يعلن او يكشف عنها في الدساتير والعهود اإلنسانالحد، فهي حقوق اصلية  متأصلة في طبيعة       

 وتلك الحقوق غير القابلة للتجزئة أو المـساس بهـا والتـي تجـب               )26 ()ثيق واالعالنات والموا

لألنسان لكونه أنساناً والتي تهدف لتحقيق كرامة كل أنسان فضالً عن أنها تشكل إلتزاماً قانونيـاً       

 .سواء على المستوى الوطني أم الدولي

                                                            

 في ظل االمم المتحدة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون اإلنسانإبراهيم أحمد السامرائي، الحماية الدولية لحقوق .د) 23(

 .8 ، ص1997جامعة بغداد ، -
انظر الموقع . ياإلنسانلجنة الوطنية لقانون الدولي انشراح أحمد مختار، بمناسبة تكوين ال) 24(

http://www.rayam.net/2003/3/29/area.5.htm1            
 هـ، ص 1386مطبعة جامعة دمشق، : محمد فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، دمشق.د) 25(

16. 

، 2003، الناشر صباح صادق جعفر، بغداد، اإلنسانعامر حسن فياض، مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق .د) 26(

 .116ص



 جميعاً وأن هـذه الحقـوق        هو محور الحقوق   اإلنسانيتبين لنا من هذه التعاريف ، ان        

 .ترتبط وجوداً وعدماً بوجوده وعدمه

 اإلنـسان  من مكتب المفوضية السامية لحقوق       اإلنسانثمة تعريف مختصر لحقوق     و

 :ينص على

 بأنها ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي         اإلنسانيجوز تعريف حقوق    "

 ."يةاإلنسانألفعال مما يؤثر على كرامتهم األفراد والمجموعات من األفعال أو االمتناع عن ا

ويمكن تعريفها بأنها المعايير األساسية التي اليمكن لإلنسان من دونها إن يعيش بكرامه، 

وعلى الرغم من االهمية التي يحتلها هذا الوصف حتـى          . وهي اساسى العدالة والسالم والحرية    

 اضحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بـدور       اإلنسانالوقت الحاضر، فما ينبغي تأكيده، هو ان حقوق         

 .)27(الدولة من حيث هي الوسيلة الفاعلة واالداة السليمة المنظمة لهذه الحقوق

 ماهي االحقوق طبيعية تولد مـع       اإلنسانويستخلص من هذه التعاريف، كون حقوق       

ور وبناء عليـه فـان د     . ، وتعد من مكوناته األساسية سواء أقرت الدولة بذلك أم ال          اإلنسان

تعترف  الدولة يتمثل في تنظيم عملية ممارسة تلك الحقوق، مع التسليم بان تلك الحقوق قد ال              

بها الدولة جميعاً، فقد تعترف ببعضها دون البعض اآلخر ولكن ليس من الضروري إن تكون               

هذه الحقوق ذات وجود على المدى الزمن، آذ قد تختفي خاصة بعد تغير أنظمة الحكـم إلـى                  

 .هيم وزناً للشعب، وألرادته وحرياتأخرى التق

، بانها تلـك الحقـوق   اإلنسانومما تقدم ، يمكن لنا ان نستخلص تعريفاً عاماً لحقوق          

 وكرامته وشرفه وعزته وإزدهار وعيشه      اإلنسانالكاملة وغير الناقصة ، التي تحقق أنسانية        

 .تقاص منها الكريم ، وعلى الجميع أحترام هذه الحقوق ، وعدم انتهاكها او االن

 

                                                            

 .8 جعفر صادق مهدي، مصدر سابق ، ص. د)27(



 املبحث الثاني

 تصنيف حقوق اإلنسان

 

. )28( بالتنوع فيما بينها، بحيث يكون هذا التنوع مصدر ثراء لهـا           اإلنسانتتميز حقوق   

ونظراً لعددها الكبير فقد افترضت معايير عديدة ألجل تصنيفها فمنهم من صنفها  وفقاً للقيم التي                

قيم أصيلة ال تحتـاج     (حاجتها للموارد المالية    او تصنف على اساس     . مكتسبةأصلية،  (تجسدها  

إلى موارد، وقيم أصيلة تحتاج الى موارد وقيم فرعية ال تحتاج الى موارد، قيم فرعية تحتـاج                 

 . يختلف بأختالف المنظور اليهااإلنسان أال انه يمكن القول بأن تصنيف حقوق )29( )إلى موارد

 )30 (:يمكن تصنيف الحقوق إلى ثالث فئات

، وهـي مرتبطـة     ")الجيل األول مـن الحقـوق     "وتسمى أيضاً    (حقوق المدنية والسياسية  ال. 1

الحق في الحياة والحرية واألمن؛ وعدم التعرض للتعذيب        : بالحريات، وتشمل الحقوق االتية   

والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛           

 .ي الجمعيات والتجمعوحرية االشتراك ف

، وهي مرتبطـة    ")الجيل الثاني من الحقوق   "وتسمى أيضاً    (الحقوق االقتصادية واالجتماعية  . 2

العمل والتعليم والمستوى الالئق للمعيـشة؛ والمأكـل والمـأوى والرعايـة        : باألمن وتشمل 

 .الصحية

، وتشمل حق   ")من الحقوق الجيل الثالث   "وتسمى أيضاً    (الحقوق البيئية والثقافية والتنموية   . 3

العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التـدمير؛ والحـق فـي التنميـة الثقافيـة والـسياسية                  

 .واالقتصادية

                                                            

، سنة 114 بين الديمقراطية والتنمية ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد اإلنسان حقوق ،بطرس غالي .د) 28(

 .142، ص 1993

 ،، القاهرة96 في السياسة الدولية العربية، مجلة السياسة الدولية، ، العدد اإلنسان محمد السيد سعيد ، ملف . د)29(

 . 61ـ56 ، ص1989

 .4 في التعليم ، مصدر سابق ، صاإلنسان عبد اهللا إسماعيل إسماعيل محمد ديب، حقوق . د)30(



غيـر  (وحقـوق ثانويـة     الى حقوق اساسية    ويمكن تصنيف الحقوق من حيث اهميتها       

ومن حيث موضوعها الى حقوق مدنية وسياسـية مـن جهـة وحقـوق اقتـصادية                 ،)اساسية

ومن حيث االشخاص المستفيدين منها إلى حقـوق فرديـة          . ة وثقافية من جهة اخرى    واجتماعي

وبغية . )32(فان هناك طائفة من الحقوق الحديثة أو الجديدة        فضالً عن ذلك ،   .)31(وحقوق جماعية 

 :، ارتأينا تقسيم الموضوع على المطالب االربعة االتية سليط الضوء على هذه الفئاتت

 

 المطلب االول

 ألساسيةالحقوق ا

 والمتعلقة بمقومـات شخـصيته،      اإلنسانالحقوق االساسية هي الحقوق الالزمة لحياة       

 األساسـية   اإلنسانوبتعبير آخر ان حقوق     . وهي ثابتة لكل شخص بمجرد وجوده لكونه انساناً       

ي، وكل دولة تتخلـى عـن هـذه         اإلنسانليست اال تطبيقاً وانعكاساً للقواعد اآلمرة في المجتمع         

 .)33( تعد في قائمة الدول االستبداديةالقواعد

 واإلعـالن العـالمي     )34(وقد ورد ذكر هذه الحقوق في مقدمة ميثاق األمم المتحـدة،          

 .)35(اإلنسانلحقوق 

 -: األساسية ما يأتياإلنسانومن المعايير التي يمكن اعتمادها لبيان حقوق 

                                                            

، 1981 ، دراسة مقارنة، دار الرشيد للطباعة، بغداد– اريخ الحزب في تاإلنسان باسيل يوسف، حقوق . د)31(

 .183ص

 .10 حسام عبداالمير خلف، مصدر سابق ، ص )32(

 .183باسيل يوسف ، مصدر سابق ، ص . د)33(

االيمان بالحقوق االساسية لالنسان وبكرامة (  أكدت مقدمة ميثاق االمم المتحدة أهمية وضرورة هذه الحقوق كمايلي )34(

 ).  لفرد وقدره ا

 .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) 28-3( جاء تأكيد هذه الحقوق في المواد ) 35(



سية ومثالها، مبدأ عدم التمييز      التي تعتبر من القواعد اآلمرة تعد حقوقاً أسا        اإلنسانان حقوق    •

 .)36(القائم على اللون اوالجنس او االصل او الدين

 التي حظرت االعالنات واالتفاقيات الدولية المساس بها او خرقها حتى في اإلنسانان حقوق  •

 .)37(حاالت الحرب او الطوارئ تعد من الحقوق األساسية

 -:لعادية فتتمثل بما ياتيأما آثار التفريق بين الحقوق األساسية والحقوق ا

أن الحقوق األساسية لإلنسان تلتزم بها جميع الدول سواء كانت اطراف في اتفاقيات حقـوق                •

 .ال يجوز خرق هذه الحقوق و. ام ال النها تشكل قواعد آمرة دوليةاإلنسان

 األساسية ذات الطـابع الجمـاعي       اإلنسانتعد بعض االنتهاكات التي تستهدف بعض حقوق         •

 . جريمة دولية كجريمة االبادة الجماعية وجريمة الفصل العنصريبمثابة

 األساسية بأفضلية عالمية في قواعـد       اإلنسانى االنتهاكات المنهجية او المنظمة لحقوق       ظتح •

، وتنال الشكاوي المتعلقة بهذه االنتهاكات أهمية كبـرى فـي           اإلنسانالحماية الدولية لحقوق    

 الصادرين عن المجلـس     1970 لعام   1503 و   1235ن   عمالً بقراري  اإلنسانلجان حقوق   

 .)38(االقتصادي واالجتماعي التابع لالمم المتحدة

 

 المطلب الثاني

 الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

أخذت حقوق اإلنسان وحرياته تتجه من اإلطالق نحو النسبية والتقييد لـصالح الدولـة              

توافق بين الحريات والحقوق المتنافرة لألفراد، ولكن هذا التقييد هو االستثناء فال يباح             ليتحقق ال 

                                                            

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 2( المادة نصت) (36

 أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو هذا اإلعالن، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون

 تفرقة بين الرجال أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية

وفضال عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة . والنساء

تي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو ال

  . )كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود

 .184باسيل يوسف ، مصدر سابق ، ص.د) 37(

 .187ـ186المصدر نفسة، ص) 38(



إالّ بقانون وال يقاس عليه وال يتوسع فيه كما أنه يدور مع علته ويقدر دائما بقـدره وال يخـرج           

 .عن مسوغاته والضرورات الدافعة إليه

تي ال يمكن تحقيقها إالّ جماعيا      تطورت حقوق اإلنسان من الفردية إلى الجماعية، أي ال        

حقوق األسرة، واألقليات العرقية، والجماعات اإلقليمية، وتعد هذه الجماعات وسائل لخدمة           : مثل

اإلنسان الذي هو الهدف األصلي لها، كما حدث تطور نحو الجماعية من حيث ممارسة الحقوق               

 . إنشاء األحزاب السياسيةحرية العبادة الجماعية، وحق تكوين النقابات، وحرية: ومنها

تحولت الحقوق من السلبية إلى اإليجابية، ومنها الحقوق االقتصادية واالجتماعية، التي           

تفرض على الدولة التزامات إيجابية بأن تكفل هذه الحقوق، وكظهور المرافق العامة التي توفر              

طة لجميـع العناصـر     بعض االحتياجات لألفراد، وكتأكيد حقوق األفراد في االقتضاء من السل         

األساسية التي يستلزمها تطوره كالرعاية الصحية والكفالـة االجتماعيـة والرفاهيـة والتعلـيم              

 .والتثقيف، وترتب على ذلك أنه اتجه المجتمع إلى إعادة تنظيم أوضاعه االقتصادية

ان الحقوق المدنية والسياسية تفرض على الدولة التزامات سلبية، بينما تفرض الحقوق            

القتصادية واالجتماعية عليها التزامات ايجابية، ذلك ألن النوع األول من الحقوق وخـصوصاً             ا

الحقوق المدنية والتي تعني قدرة الفرد على التصرف الحر تتحقق بمجرد ان تكف الدولة يـدها                

عكس الحقوق االقتصادية   . )39(عن التعرض لها، اي انها تفرض على الدولة التزاماً بعدم التدخل          

ويعتمد هذا التصنيف على تقسيم حقوق اإلنسان       . تي تقتضي من الدولة التدخل لتحقيقها لألفراد      ال

 الى اجيال ثالثة الجيل االول يتصل بالحقوق المدنية 
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ة، أم   كل ال يتجزأ، ، سواء كانت تلك الحقوق مدنية أم حقوق ثقافي            اإلنسانوتعد حقوق   

ومن ثـم تعـد     . اإلنساناقتصادية أم سياسية، أم اجتماعية، فكلها حقوق اصلية مرتبطة بكرامة           

 .جميعها من على نفس المكانة ، وال يمكن تدريجها على نحو هرمي

 متكاملة ومترابطة اذ إن أدراك حق واحد غالبا ما يعتمد، كلياً أو       اإلنسانكما تعد حقوق    

فربما يتوقف مثالً إدراك الحق في الصحة، في ظـروف          .  األخرى جزئياً، على إدراك الحقوق   

 ....معينة، على إدراك الحق في التعليم أو الحق في الحصول على معلومات وهكذا 

وهناك ايضاً مبدأ المساواة وعدم التمييزفي الحقوق اذ ان جميع األفراد متساوين كبشر             

ية دونما تمييز من أي     اإلنسانالتمتع بحقوقهم   ولجميع الناس حق    . وبسبب الكرامة المتأصلة لديهم   

نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسـيا أو غيـر                   

السياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وذلك كمـا               

 .اإلنسانأوضحت لجان حقوق 

، فان لكل شخص حق المشاركة في أوالمساهمة أوالتمتع بالتنمية          وفي هذا السياق ايضاً   

 .المدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية بفاعلية وحرية وكفاءة 

فان على الدول والحكومات ان تبقى خاضعة دائماً للمسائلة من قبـل             ومن جانب اخر ،   

لمعاييروالقواعد القانونيـة المتـضمنة فـي       ، وعليها ان تخضع ل    اإلنسانحقوق   الجهات المعنية   

 وفي حالة ثبوت مسؤوليتها او تقصيرها في هذا الجانب فان للمتضررين            اإلنسانمواثيق حقوق   

 من أصحاب الحق في اللجوء الى المحاكم او الجهات االخرى المختصة للمطالبة بالتعويض وفقاً         

 .)40(للقواعد واإلجراءات التي ينص عليها القانون

 واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجـودة       اإلنسانعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها      مجمو

 )41 (.وأن لم يتم األعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى لو أنتهكت من قبل سلطة ما

                                                            

 .16، ص1982، منشورات وكالة المطبوعات، الكويت، اإلنسانحسن علي، حقوق .د) 40(
 . 9محمد سعيد مجذوب، المصدر سابق ، ص.د) 41(



 

 : الحقوق المدنية:أوالً

 هي الحقوق الالزمة لكل فرد بأعتباره عضواً في المجتمع وال يمكن االستغناء عنهـا              

 .)42(لق بتسيير شؤون وادارة الدولةوال تتع

وتتسم هذه الحقوق بأن لها طابعاً سلبياً على وجه التعميم، بمعنى انها ال تتطلـب مـن                 

الدولة القيام بأداء معين، وانما يراد بها  حماية مجال معين من الحرية، وعدم العـدوان علـى                  

ع من جانب الدولة    ونية ، واالمتنا  المجال المدني لإلنسان ، وحماية هذا المجال من الناحية القان         

 .)43(عن كل تدخل فيه

 -:وتتجسد تلك الحقوق فيما يلي

يعد هذا الحق من أهم الحقوق المدنية وهو حق طبيعي ثابت فـال             : حق اإلنسان في الحياة    .1

وتم النص على هذا الحق في االعالن       . يجوز حرمان الشخص من حياته اال بموجب قانون       

 .)45(، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)44(اإلنسانالعالمي لحقوق 

 الى التعـذيب او     اإلنسانومعنى هذا الحق عدم تعريض      : حق اإلنسان في سالمة شخصه     .2

 .)46(العقوبات او المعامالت القاسية او الوحشية الماسة بالكرامة

اللون او الدين او    أي عدم التمييز بين البشر بسبب الجنس او         : الحق في العدالة والمساواة    .3

 .)47(اللغة والمساواة في اللجوء الى القضاء والقانون

 في التنقل من مكان الى آخر واختيار محل اقامته داخـل            اإلنسانأي حق   : الحق في التنقل   .4

 .)48(حدود الدولة كما يمكنه مغادرة بالده أو اي بلد آخر وله حق العودة اليه 

                                                            

 . 234، ص2000 – 1999لسنة  ) 6ط(  عمان ، المدخل الى علم القانون ،غالب علي الداودي .د )42(

 – كلية الحقوق والشريعة ، دراسة – إلنسانا واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان حقوق ،عبد الحي حجازي . د)43(

 . 47جامعة الكويت، ص

 . اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق ) المادة الثالثة ( انظر ) 44(

 .1966 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) المادة السادسة ( انظر ) 45(

 .1948عام  اإلنسانق من االعالن العالمي لحقو) المادة الخامسة ( انظر  )46(

 .1948عام  اإلنسانمن االعالن العالمي لحقوق  ) 8 و 7 و 2 و 1المواد ( انظر ) 47(



 الخاصة  اإلنسان عدم التدخل في حياة      هاتضومق: الحق في حرمة المسكن والمراسالت     .5

او اسرته او مسكنه او مراسالته بمختلف انواعها البريدية او الهاتفية، والقانون يصون             

 .)49(هذه الحقوق ويحميها من االنتهاك

 

 : الحقوق السياسية:ثانياً 

 السيما  وتسمى ايضاً بالحقوق الدستورية النها تتقرر للفرد بموجب قواعد القانون العام،          

وهي تقرر لالفراد ميزات معينة تجاه الدولة وتتيح لهم         . )50(يالقانون الدستوري والقانون اإلدار   

المساهمة في تكوين اإلرادة الجماعية سواء في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي ام بترشيح               

، والحق في تولي    انفسهم لهذا المجلس وكذلك لهم حق االشتراك في ادارة الشؤون العامة لبالدهم           

الحق في   )52(،الحق في تكوين النقابات او المشاركة فيها       كذلك . )51(المناصب والوظائف العامة  

أي يتمكن االفراد في عقد االجتماعات السلمية في أي مكان لغرض التعبير عن             : التجمع السلمي 

الحق في التمتع    ،)53(آراءهم بأي صورة وعقد الندوات مع مراعاة الضوابط التي تفرضها الدولة          

 .)54(بجنسية ما ويعد هذا الحق من الحقوق المهمة

 

 :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: الفرع الثاني 

                                                                                                                                                                                          

 .1948عام  اإلنسانمن االعالنالعالمي لحقوق  ) 13( انظر المادة ) 48(

 1948عام . اإلنسانمن االعالن العالمي لحقوق  ) 12( ر المادة ظان) 49(

 . 232 ص،صدر سابق  م، غالب علي الداوودي . د)50(

 . 46 ص، مصدر سابق ،عبد الحي حجازي .د) 51(

 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) 22( انظر المادة ) 52(

 .  من نفس المصدر ) 21(  انظر المادة  )53(

 .  اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  ) 15( انظر المادة ) 54(



وهي تلك الحقوق التي تتطلب تدخل ايجابي من قبل الدولة من أجل كفالتها، وتعد بمثابة               

 -:ومن أهم هذه الحقوق. )55(ديون على الدولة والتي ال يمكن ان تنفذ اال بصورة تدريجية

وحقه في اختيار العمـل     .  في أن يعمل من أجل العيش      اإلنسانوهو حق   : الحق في العمل   .1

الذي يريد، وفي أجر عادل يكفل له وألسرته عيشه، وفي الحماية من البطالة وفي ان ينظم                

ات وينشأ النقابات لحماية مصلحته وكذلك الحق في الراحة اوقات الفراغ وفي تحديد سـاع             

 .)56(. معقولة للعمل والراحة

وهو حق العامل في الحصول على التأمين بالنسبة        : الحق في الضمان والتأمين االجتماعي     .2

 .)57(لما قد يصيبه في اذى وكذلك حصوله على راتب في حالة التقاعد 

 . )58(الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية .3

ن التعليم مجانياً والزامياً والسيما في المراحل االبتدائية لمـا          يجب ان يكو  : الحق في التعليم   .4

 .)59(له من أهمية في التثقيف والتوعية

 .وتختلف الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية

فمن حيث المضمون ان الحقوق المدنية ثابتة وال تختلف من دولة الى اخـرى النهـا                

 .ية على العكس من الحقوق االقتصادية فهي متغيرةناإلنساترتبط بالصفة 

فأن الحقوق المدنية ذات طـابع مطــلق ولـم تنـشأ بالقـانون              : أما من حيث الطابع   

 .ية وان القانون ليس اال اداة لحماية هذه الحقوقاإلنسانالوضعي، انما مصدرها الكرامة 

شكال مختلفـة، أي ان     وفيما يتعلق الحقوق االقتصادية فهي ذات طابع نسبي وتظهر بأ         

 .)60(الحقوق المدنية ذات طبيعة اعالنية اما الحقوق االقتصادية ذات طبيعة إنشائية

                                                            

 مجلة حقوق ، والطموحات الواقع – في الجامعات العربية اإلنسان تدريس حقوق ، محمد يوسف علوان .د ) 55(

 .41، ص1990،  )4(  مجلد – اإلنسان

 .   من االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية) 6( وكذلك المادة –من اإلعالن العالمي لإلنسان ) 23(انظر المادة  )56(

 .فاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعيةمن االت ) 9( انظر المادة ) 57(

 .هنفس المصدر ) 12( انظر المادة ) 58(

 .من اإلعالن العالمي ) 26(  وكذلك المادة – هنفس المصدر ) 13(  انظر المادة )59(

 . 188ص، باسيل يوسف، المصدر السابق .د) 60(



 

 المطلب الثالث

 الحقوق الفردية والحقوق الجماعية

 من أي اعتداء يقع عليـه       اإلنسانالحقوق الفردية هي تللك الحقوق التي يراد بها حماية          

الحياة الخاصة، والحق في حرية الفكر والضمير والحريـة         مثل الحق في احترام     . )61(من الدولة 

 .واألمان، وهذه الحقوق ذات طبيعة فردية

اما الحقوق الجماعية فهي التي يكون لها صفة جماعية، أي ال تتم ممارستها اال بـشكل                

جماعي، مثل حق الشعوب في تقرير مصيرها والحق في عدم الخضوع للتمييـز العنـصري،               

 المحافظة على السمات والخصائص المميزة لها وتطويرها وعدم االندماج في           وحق األقليات في  

 .)62(األغلبية

 الفردية والجماعية مبني بصورة رئيـسة علـى تحديـد           اإلنسانأن التمييز بين حقوق     

تظهر آثار التفريـق    . )63(المستفيد من هذه الحقوق من جهة واسلوب ممارستها من جهة أخرى          

 أو  اإلنـسان متبادلة بين هذين النوعين من الحقوق سواء في تحقيق حقوق           بينهما في التأثيرات ال   

 .في انتهاكها

فهناك حقوق جماعية تعد اساساً لممارسة الحقوق الفردية مثل حق الشعوب في تقريـر              

 .المصير، فأنتقاء هذا الحق يعني زوال الحقوق الفردية

عالقة جدليـة وال يمكـن      وهناك حقوق جماعية تشكل حلقات متصلة بالحقوق الفردية ب        

 .)64(بدون حقوق جماعية *تحقيق الحقوق الفردية

                                                            

 . 46عبد الحي حجازي ، مصدر سابق ، ص.د) 61(

 . 40علوان ، مصدر سابق ، صمحمد يوسف .د) 62(

 . 190باسيل يوسف ، مصدر سابق ،  ص.د) 63(

  . الفردية منتهكةاإلنسانمثالً حق التجمع السلمي إذا لم يسمح به تعتبر حقوق * .193المصدر نفسه،  ص) 64(



 

 المطلب الرابع

 طائفة الحقوق الجديدة

 وهي تلك الحقوق التي تقتضيها طبيعة الحياة    )65(وتسمى هذه الحقوق بالحقوق التضامنية    

تـصاالت  المعاصرة، والتي وجدت نتيجة لتطور النظام الدولي واتساع دائرة المعرفة وثورة اال           

والتقدم التكنلوجي، وهي تفرض دوراً ايجابياً على الشعوب والحكومـات والمجتمـع الـدولي              

لتحقيقها، ومن هذه الحقوق، الحق في السالم، الحق في التنمية، الحق في بيئة نظيفة، الحق في                

غاثة الهدوء، الحق في الثروات الموجودة في قاع البحار، الحق في المياه الصالحة، الحق في اال              

 .)66(عند الكوارث الكبرى

 قائمة طويلة من الحقوق والحريات األساسية التي تضمنتها اإلعالنات والدساتير           وهناك

 اإلنـسان فهناك أوالً الحريات والمراد بها حقوق       . والتشريعات العادية الصادرة في دول العالم       

مثل مراكـز قانونيـة يمـارس       التقليدية التي تمتنع فيها الدول عن التعرض لألفراد طالما هي ت          

األفراد من خاللها خصائصهم الذاتية بقصد إشباع حاجاتهم الخاصة وقـد عبـرت عـن هـذه                 

 والمواطن في الدساتير وإعالنات الحقـوق التـي    اإلنسانالحريات بصورة أساسية قائمة حقوق      

ية بدأت بالظهور منذ أواخر القرن الثامن عشر، وهناك من جهة أخـرى الحقـوق االقتـصاد               

واالجتماعية حيث ال تقف الدولة في مواجهة هذه الحقوق موقفاً سلبياً من األفراد كما هو حالها                

في الحريات، لكنها ملزمة باتخاذ مواقف ايجابية تتمثل بتقديم الخدمات المختلفـة فـي مرافـق                

ـ               ي الصحة والتعليم والضمان االجتماعي وهذه مجموعة من الحقوق بدأت تحتل مكاناً بـارزاً ف

 منذ نهاية الحرب العالمية األولى نظراً لتطور فكرة الحرية من كونها مجرد اإلنسانقائمة حقوق 

                                                            

 . 42محمد يوسف علوان ، مصدر سابق ، ص.د) 65(

 في اطار الدراسات القانونية في التعليم اإلنسان الدولية لحقوق اسامة ثابت ذاكر االلوسي ، آفاق لتعليم المعايير) 66(

 .  28 بغداد ، ص، 1 ت– 2001 ، سنة 14العالي ، مجلة الدراسات الدولية عدد



ية وهـذا كلـه نتيجـة       اإلنسانفكرة تستهدف تحطيم العوائق إلى فكرة تعمل على تنمية الكرامة           

 )67 (.للترابط الذي ظهر بين فكرة الديمقراطية السياسية والديمقراطية االجتماعية واالقتصادية

ومع تطور الحياة ونمو المجتمع اقرت لالنسان حقوقاً وحريات اخرى  لم تكن إعالنات              

الحقوق والدساتير األولى قد تضمنتها، ومن هنا فإنه سيصبح من الضروري التعرض لتفاصيل             

الحقوق والحريات المعروفة في بعض الدساتير ومنها الدساتير العراقية مع تحديد مضمونها أو             

 فضالً عن التطرق لتفاصيل هذه الحقوق والحريات في المعاهدات الدوليـة، أي علـى               معناها،

 .اإلنسانمستوى القانون الدولي لحقوق 

                                                            

 .34، ص1975، السنة 39، مجلة السياسة الدولية، العدد اإلنساننعيم عطية، الدستور المصري وحقوق .  د)67(
 



 املبحث الثالث

القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل 
 اإلنساني

 

 مما تقدم ، ان هناك العديد من العوامل التي ادت الى ظهور مااصـبح يعـرف        لناتبين  

مع العلم ان هناك عدد كبير من الكتاب يذهبون إلى وجود  . اإلنساناآلن بالقانون الدولي لحقوق 

باعتبارهما يتشابهان الى حد كبيرفي      ي،اإلنسان لهذا القانون وبين القانون الدولي       عالقة قوية جداً  

 .)68(داًويصل هذا التشابه الى حد عدهما يمثالن قانوناً واح. الخصائص والطبيعة والهدف 

 عالقة بغيره مـن القـوانين سـواء         اإلنسانومن المعروف ان للقانون الدولي لحقوق       

ولكن هذه العالقة مع القوانين االخرى   )69(الداخلية منها ام الدولية، شانها في ذلك شان أي قانون

تتخذ بعداً أخر ذا خصوصية وتداخل إلى حد تولد عنه خالف فقهي بالنـسبة للقـانون الـدولي                  

ي، ومن استعراض االتجاهات الفقهية حول ذلك، نستطيع ان نتعرف فيما يأتي على حقيقة نساناإل

 )70(.العالقة بين القانونين

ي يعرف بانه ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العـام الـذي             اإلنسانفالقانون الدولي   

 اإلنسانإلى حماية    في حاالت النزاع المسلح والتي تهدف        – العرفية والمكتوبة    –تطبق قواعده   

 الـذي يطبـق فـي       اإلنـسان كما يعرف بانه ذلك الجزء من قانون حقوق          ،)71 (باعتباره أنساناً 

                                                            

جعفر عبد السالم، تطور النظام القانوني :  بفروع القانون االخرى انظر اإلنساني لحقوق  حول عالقة القانون الدول)68(

، 1989 في نطاق القانون الدولي العام، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية اإلنسانلحقوق 

 .71ص

 .71 المصدر السابق ، ص)69(

ي ولضخامتها سوف نوجز التعريف بهذا القانون بالقدر الالزم اإلنساننظراً إلى كثرة مفردات القانون الدولي ) 70(

 . لخدمة البحث ونحيل إلى المصادر المعروفة في هذا الجانب لالطالع على المزيد

، 2004، دار الثقافة للنشر، عمان، اإلنسان حقوق –عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام .د) 71(

 . 229ص



 )72(.النزاعات الدولية المسلحة وفي حاالت معينة يطبق في النزاعات والصراعات الداخلية أيضاً   

ة بمقتـضى   ي، مجموعة القواعـد الدوليـة الموضـوع       اإلنسانأي ان المقصود بالقانون الدولي      

ية الناجمة بـشكل    اإلنسانوالمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصبغة        معاهدات او اعراف  

مباشر عن المنازعات المسلحة الدولية او غير الدولية والتي تحد والعتبارات انسانية من حـق               

اطراف النزاع في اللجوء إلى ما يحتاجونه من اساليب او وسائل للقتـال وتحمـي االشـخاص               

 .)73(الممتلكات التي تصاب بسبب النزاعو

مجموعة المبادئ والقواعد التي تحد     ((ي بأنه   اإلنسانيمكن تعريف صلب القانون الدولي      

 .)74())من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة

أما بالنسبة لغايات هذا القانون فهي، حماية االشخاص غير المشتركين بصورة مباشرة،            

 االشتراك بصورة مباشرة في األعمال العدائية أي الجرحى والغرقى وأسرى           أو الذين كفوا عن   

 .)75(الحرب والمدنيين، وكذلك الحد من آثار العنف اثناء القتال سعياً الى تحقيق أهداف الحرب

 

 المطلب االول

 العالقة بين القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

ي في العديد   اإلنسان والقانون الدولي    اإلنسانانون الدولي لحقوق    تتمحور العالقة بين الق   

من نقاط االلتقاء واالختالف وهذه النقاط هي التي افضت إلى انقسام االراء حول هذه العالقـة                

إلى من يرى ان القانونين يمثالن قانونين مستقلين احدهما عن االخر وان كانت هنـاك عالقـة                 

الهدف والغاية، ومن حيث االصول الفلسفية والتاريخية لنـشأتهما         كبرى بين القانونين من حيث      

                                                            

 . 229الكريم علوان، المصدر سابق، ص عبد .د) 72(

 .190، ص 2001 2ي، طاإلنسان والقانون الدولي اإلنساناوي، حقوق نفيصل شط.د) 73(

 ، األمم المتحدة ، جنيف ، اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسانالقانون  ) 13(  رقم –المنشور ، صحيفة وقائع ) 74(

 . 1، ص2003

 .2-1 نفس المصدر ، ص)75(



وغير ذلك من اوجه العالقة التي تعني بالنهاية انها وان كانا قانونين مستقلين احدهما عن االخر                

 .)76(اال انهما يكمل احدهما االخر في سبيل الوصول إلى ذات الغاية المنشودة من وجودهما

 هو جزء من القـانون الـدولي        اإلنسانون الدولي لحقوق    اما من يذهب إلى كون القان     

ي، فانه يستند إلى كون القانون االخير اقدم في الوجود من القـانون االول وان مرحلـة                 اإلنسان

 الدولي هي اكثر تقدما من االول ويرى بان القـانون           مستوىالتطور التي قد وصل اليها على ال      

 .)77(اإلنسانوقانون حقوق ي يتكون من قانون الحرب اإلنسانالدولي 

 يحتوي في حقيقته القانون الدولي      اإلنساناما من يذهب إلى كون القانون الدولي لحقوق         

ي، فانه يستند على كون القانون االول اعم من حيث االفكار الفلسفية واشمل من حيـث                اإلنسان

ين وسواء كـان    م عسكري أنطاق التطبيق حيث يشمل تطبيقه كل بني البشر سواء كانوا مدنيين            

 .)78(و في وقت السلمأذلك وقت الحرب 

 

 المطلب الثاني 

أوجه الشبه واالختالف بين القانون الدولي لحقوق اإلنسان و القانون الدولي 
 اإلنساني

ي في العديد من نقاط     اإلنسان يلتقي مع القانون الدولي      اإلنسانالقانون الدولي لحقوق    ان  

كون ان الهدف االساسي لكل من القانونين يتمثـل فـي حمايـة    االلتقاء والتي ياتي على راسها      

 لكونه إنساناً وليس الي غرض اخر هـو         اإلنسان، أي ان الشعور بالمسؤولية تجاه هذا        اإلنسان

الذي دفع إلى وجود كل من القانونين، اما من حيث نطاق وجود وعمل كل من القانونين فهـو                  

ين ويفعالن في نطاق دولـي، أي أن كـالً مـن            نطاق وحيز مشترك حيث يوجد كل من القانون       

                                                            

 .195اوي، مصدر سابق، ص طنفيصل ش.د: حول هذا االتجاه انظر للمزيد ) 76(

 .227عبد الكريم علوان، مصدر سابق، ص .د: للمزيد حول هذا االتجاه انظر ) 77(

 في العالم المعاصر، الطبعة االولى، دار اإلنساناحمد مصباح عيسى، حقوق .د: لمزيد حول هذا االتجاه انظر ) 78(

 .199، ص 2001بيروت، الرواد، طرابلس، دار كوس، 



القانونين يشتركان في االتصاف بكونهما قانونين لهما طبيعة دولية، ولكنهما يـسعيان لحمايـة              

وان اتصاف القانون بهذه الصيغة يتولـد عنـه بـشكل عـام             .  من هذا النطاق الدولي    اإلنسان

ومـن ناحيـة    .  القانون الدولي العام   اتصافهما بذات الصفات االيجابية والسلبية التي يتصف بها       

ـ القبول والجانب المعنوي لقواعد القانونين نجد أن كالً من القانونين يح           ى بقبـول مـن قبـل       ظ

 .ي وقد ال يجرؤ أحد على رفض مبادئ القانونين او بأقل تقدير اإلفصاحاإلنسانالضمير 

فقاً العتبارات قانونيـة    وعلى الرغم من نقاط االلتقاء األساسية بين القانونين اال انه وو          

وعملية نجد ان هناك نقاط اختالف عديدة قائمة بين القانونين وتتمثل هذه النقاط فـي كـون ان                  

 ينظم العالقة   اإلنسانهناك اختالفاً في العالقة التي يتم تنظيمها، حيث ان القانون الدولي لحقوق             

ي ينظم العالقة بين الدول واالفراد نساناإلالقائمة بين الدولة ورعاياها في حين ان القانون الدولي 

ومن ناحية اخرى فان سريان القانونين يختلفان من حيـث ان القـانون             . من رعايا دولة العدو   

في حين ان القانون االخـر يـسري وقـت          والحرب   يسري وقت السلم     اإلنسانالدولي لحقوق   

 لذلك نجد ان هنـاك مـن        لية الدولية والنزاعات المسلحة غير الدو     الحرب او النزاعات المسلحة   

 على اساس السريان الزماني وذلك على اساس وجود حقوق انسان تطبـق             اإلنسانيقسم حقوق   

  .)79(وقت السلم واخرى تطبق وقت الحرب

واضافة إلى ما تقدم نجد ان التعامل الدولي سواء الفقهي ام الرسمي جرى على ان يميز               

ن استقاللية احدهما عن االخر مـن حيـث مـصدر           بين كل من القانونين وقد كان ذلك نابعا م        

ي تمثل في اتفاقيات جنيف اإلنسانالقواعد، حيث نجد ان المصدر االساسى لقواعد القانون الدولي  

 في حين نجد ان مصادر القانون االخر تمثلت في تلك االتفاقيات التي ابرمت فـي                1949لعام  

ليمي وفضالًعن ذلك نجـد ان التمييـز بـين          اطار االمم المتحدة واخرى في النطاق الدولي اإلق       

القانونين يظهر من ناحية الجهة الداعمة للقانون والمشرفة على تطبيقه، حيث نجـد ان االمـم                

، في حين   اإلنسانالمتحدة كانت وما زالت تلعب الدور االساسي في ايجاد القانون الدولي لحقوق             

                                                            

 .225 و ص 11تقسيم عبد الكريم علوان، مصدر سابق، ص : انظر على سبيل المثال ) 79(



ية التي اسهمت وتسهم في اعـداد القـانون         ان اللجنة الدولية للصليب االحمر هي المنظمة الدول       

 .ي وتشرف على تطبيقهاإلنسانالدولي 

 :ويمكن حصر أوجه الشبه واالختالف بين هذين الفرعين فيما ياتي

، ويمكن تلمس ذلك     والحرب  تطبق بصفة خاصة في وقت السلم      اإلنسانان قواعد حقوق    _ اوالً

، حيث  اإلنسانالعالن العالمي لحقوق    من خالل االطالع على الفقرة الثانية من ديباجة ا        

 شرط لحفظ السلم، اال انه ال يمنع من سريان أحكام اإلنسانتنص على ان احترام حقوق 

 بصورة استثنائية في حاالت النزاع المسلح، بينما نجد ان القانون الدولي            اإلنسانحقوق  

 .)80ً( غير دولياي يطبق أساساً في حاالت النزاع المسلح سواء أكان دولياً أماإلنسان

 تمثل المبادئ العامة بدرجة أكبر، بينما يكتسب القانون         اإلنسانويفهم من هذا ان حقوق       

ي طابعاً خاصاً واستثنائياً اذ ال يدخل في مجال التطبيق اال في اللحظـة              اإلنسانالدولي  

 .)81(التي تبدأ فيها الحرب

ي اإلنساند، بينما يطبق القانون الدولي       تطبق على مستوى األفرا    اإلنسانأن قواعد حقوق    _ ثانياً

 تعنـي بـصورة رئيـسية       اإلنسانعلى مستوى الدول، وبمعنى آخر ان أحكام حقوق         

ي بالعالقات بين الدول    اإلنسانبالعالقات بين الدول ورعاياها، بينما يهتم القانون الدولي         

 .)82(واألطراف المتحاربة ورعاياها

ي على كل األفراد دون أن تشترط فيهم صفة بعينها، وان            تسر اإلنسانأن قواعد حقوق    _ ثالثاً

كانت هناك بعض االتفاقيات خاصة بفئات معينة مثل الالجئين والنساء واألطفال، امـا             

                                                            

  تجاهلها الكبار عمدا؟ انظر الموقع، اإلنسانمتعب العيشوي، حقوق ) 80(
http://www.alriyadh‐.com.sa/contents/14‐10‐2003/‐main page/index. php. 

بينما ف، اإلنساني يعتبر امتداد للقانون الدولي لحقوق اإلنسان الصدد، ان القانون الدولي يقول رشاد عارف بهذا) 81(

. يتوقف هذا القانون بسبب الظروف االستثنائية التي تنجم عن أحوال النزاع المسلح دولياً ام داخلياً عن التطبيق

 . 46شاد عارف ، مصدر سابق ، صر.  انظر د–ي الى دائرة العمل على الفور اإلنسانيدخل القانون الدولي 

ي الدولي ، بحث منشور في كتاب القانون الدولي اإلنساناسماعيل عبد الرحمن ، األسس األولية للقانون .د) 82(

 .   23 ، ص2003 ، القاهرة ، 1دار المستقبل العربي للطباعة ، ط،  أحمد فتحي سدور : اعداد اإلنساني،



ي فيحدد الفئات التي يحميهـا كـالجرحى والمرضـى وأسـرى            اإلنسانالقانون الدولي   

و اقامة نظام مماثل لنظام ي تتجه نحاإلنساناال ان التطورات في القانون الدولي     . الحرب

، أي يسعى الى حماية كافة األشخاص من غير المقاتلين مع المحافظة في    اإلنسانحقوق  

الوقت نفسه على الجوانب الخاصة التي تقتضيها الظروف التـي يـسري فيهـا هـذا                

 .)83(القانون

ي، فبينما اإلنسانلي  تنفيذ القانون الدوآليات عن   اإلنسان تنفيذ قانون حقوق     آلياتاختالف  _ رابعاً

مـات  ظ ولجان تقصي الحقائق باإلضافة إلـى المن       اإلنسانتشمل األولى هيئات حقوق     

الدولية واإلقليمية، تشمل الثانية الحكومات وللجنة الدولية للـصليب األحمـر والـدول             

 .الحامية

ن  والقـانو  اإلنـسان أما بالنسبة إلى وجه التشابه بين القانونين، فنجد أن قانون حقـوق             

 .)84( واحترام كرامته  اإلنساني يهدف إلى تحقيق غرض مشترك يتمثل في حماية          اإلنسانالدولي  

 هو محور الحماية ومحلها     اإلنسانومن هنا فأن نقطة االلتقاء األولية بين القانونين تكمن في أن            

 .)86(اوبذلك فأنهما يشتركان في العديد من المبادئ ومنه .)85(فكالهما مكرس لتحقيق هذه الغاية

، فلإلنسان حق احتـرام حياتـه وسـالمته الجـسدية           اإلنسان مبدأ صيانة حرمة شخص      -اوالً

ي صيانة الشخص الذي يسقط في ميدان اإلنسانوالمعنوية، وهذا يعني في القانون الدولي 

 .القتال أو الحفاظ على حياة المقاتلين الذين استسلموا

 .الخ...لجنس أو اللغة عدم التمييز، بسبب العرق أو الدين ا-ثانياً

                                                            

جنة الدولية للصليب األحمر ، ملف القائمين بالتعليم، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، ي واللاإلنسانالقانون الدولي ) 83(

 . 21 ، جنيف ، ص2ملف رقم 

 ، المجلة الدولية للصليب األحمر ، اإلنساني وقانون حقوق اإلنسانجاك موران ، الطابع الذاتي المتقارب للقانون ) 84(

 .83 ص ،1993، آذار ) 30(السنة السادسة ، العدد 

 .20إسماعيل عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص.د) 85(

 29 ، ص1997 ، تونس اإلنساني ، منشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسانعامر الزمالي، القانون الدولي . د)86(

 .وما بعدها



 مبدأ األمن، للفرد الحق في أمنه الشخصي، فيحظر العقاب الجماعي واألعمال االنتقامية             -ثالثاً

واحتجاز الرهائن، من جانب أخر يجب مراعاة الضمانات القضائية ومبدأ المـسؤولية            

ـ              سلح، الفردية، وال يجوز أن تكون هناك استثناءات من هذه الضمانات أثناء النزاع الم

وحتى في األوقات االستثنائية كاالضطرابات والتوترات الداخلية، إذ يجب اتخاذ التدابير           

 .الالزمة لحفظ األمن

ومما تجدر اإلشارة أليه، أن هناك حجج مختلفة قد قيلت بشأن أوجه الشبه واالخـتالف               

تشابكان ومتحـدان،   بين الفرعين المذكورين، فهناك النظرية التوحيدية التي تفيد بأن القانونين م          

وهناك النظرية االنفصالية التي ترى بأنهما مختلفان ومستقالن وأخيراً النظرية التكاملية والتي            

ويبدو أن التكاملية هي األفضل قياساً بالنظريات       . ن ولكنهما متكامالن  اتفيد بأن القانونين متميز   

 .األخرى

ي يمثالن فرعان متمايزان من اناإلنس والقانون الدولي اإلنسانويمكن القول بأن حقوق 

 فـي   اإلنسانفروع القانون الدولي العام، فهما يصبان في تحقيق هدف مشترك أال وهو حماية              

جميع األحوال، لهذا يجب النظر أليه بروح تكاملية وعلى أساس ذلك يقول األستاذ جان بكتيه لو 

والذي يمكن تعريفه بأنه    " ون البشري القان"أننا أردنا أن نطلق عليهما اسماً مشتركاً وجامعاً فهو          

 .)87(ي وازدهاره اإلنسانمجموعة من األحكام القانونية والدولية التي تكفل احترام الفرد "

 يسعى إلى حماية األشخاص ضد تجاوزات الدولة التـي       اإلنسانفالقانون الدولي لحقوق    

 إثنـاء   اإلنـسان قـوق   أو ح (ي  اإلنـسان هم من رعاياها كقاعدة في حين يهدف القانون الدولي          

إلى حماية رعايا العدو إال إنهما ال اشرنا يشتركان في االهتمـام بـصفة               )المنازعات المسلحة 

ي ولهذا يرتبطان بروابط عميقة وقوية فـي إطـار القـانون الـدولي              اإلنسانأساس بالشخص   

 .)88(العام

                                                            

 .  9 ، ص1984ي، تطوره ومبادئه ، معهد هنري دونان، جنيف ، اإلنسانجان بكتيه، القانون الدولي ) 87(

ي والقانون الدولي لالجئيين المجلة الدولية اإلنسانجوفيتا باترنوغيش، أفكار حول العالقة بين القانون الدولي : انظر) 88(

 .161_160ص ، 1988العدد الثاني لسنة للصليب األحمر،



 املبحث الرابع

 مصادر حقوق اإلنسان يف القانون الدويل

 

ر لها العديد من المعاني، ولعل من أكثر المعاني شيوعاً أنها تعني منبع             أن كلمة المصد  

هو مصدر  (وبهذا المعنى نقول بأن اهللا سبحانه وتعالى        . الشيء واألساس المنشأ أو القوة الخالقة     

 ).89 ()الحياة

اختلف الفقهاء في تحديد هذه المصادر، فمنهم من قال القانون الطبيعـي، ومـنهم مـن                

 منذ  اإلنسانوفريق ثالث يرى بأنها لصيقة ب     ) اليهودية والنصرانية (الديانات القديمة   يرجعها إلى   

 )90(.والدته

 الشريعة االسالمية السمحاء  وإذا توخينا الحقيقة وسمينا األشياء با سمائها الصحيحة فان          

، أذا اختلـف    اإلنسان بأخيه   اإلنسان هذه الحقوق بصيغة أحكام تنظم عالقة        ت اقر من أول   يه

لمكان، أو اختلفت العقيدة، أو اختلفت القوانين والنظم االجتماعية، أو اختلف الـسلطان، فـي               ا

وهي أحكام مستمدة من األصل الديني من نصوص إلهية، أو أقوال نبوية، . وقتي السلم والحرب

آو أعمال لها حكم القول الديني الحكيم، لذلك كان لها سلطان على الوجدان وليس سلطانها فقط                

ى األعمال، الن األعمال قد تدخلها الشطط أو االنحراف أو يدفعها غيظ غير كظيم، أما حكم                عل

الضمير المؤمن، فانه الينحرف أال عن ضالل، وان الضالل مدفوع بالبيانات الباهرات واآليات       

المحكمات، واألحاديث الصحيحة الثابتة بالميل والريب ولقد حققت تلك اإلحكام  عند تطبيقهـا              

 ماجاهد العالم الغربـي عـشرات       اإلنسانيقاً، نتائج فريدة في كافة المجاالت ومنها حقوق         تطب

                                                                                                                                                                                          

 

 .161 ، ص1973محمد طلعت الغنيمي ، الغنيمي في قانون السالم ، اإلسكندرية ، منشأة المعارف، .د) 89(

، مطبعة دار الثقافة، الطبعة األولى، اإلنسانعبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي، الكتاب الثالث، حقوق .د) 90(

 .13 ، ص1997عمان، 



 ظاللها من غير تفرقة بين      اإلنسانالقرون لتحقيقه ولما يكد يحققه فنعم بها العدو والولي، وتفيأ           

 )91 (.لون ولون والجنس وجنس الن الجميع عباد اهللا الرحمن

م مـن   أ وتتعدد سواء من حيث نـشأتها        اإلنسان ومن الطبيعي أن تنوع مصادر حقوق     

ـ  وبصورة عامة يمكن القول بـأن  مـصادر        . حيث حمايتها ام من حيث قوة إلزامها       وق ـحق

 : هياإلنسان

 المطلب االول

 المصادر الدولية

من القضايا التي حازت على اهتمام كبير من قبل االمم المتحدة هـي قـضية حقـوق                 

، )92( 1945ية مسجل في ميثاقهـا الـصادر عـام          اإلنسانكرامة  فاالنشغال بمسألة ال   .اإلنسان

وقد أدرك المجتمع الدولي، مدة الحربين العالميتين ومـا          .ومؤسس في الهيكل التنظيمي للمنظمة    

 أهميتها البالغة للبشرية جمعاء، وأقر بأن التمييز ألي سـبب كـان             اإلنسانأعقبهما أن لحقوق    

ضع االجتماعي، يعد وصمة عار لم يعد العالم يطيقها، كمـا           كالعنصر أو الجنس أو الدين آو الو      

أقر المجتمع الدولي بأن االستعمار والسيطرة الخارجية واالحتالل األجنبي أمـور عفـا عليهـا          

الزمن، وان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ليست ممكنة فحسب ولكنها مرغوب فيها للغاية              

 .أيضاً

 الصادر عن الجمعية العامـة لالمـم        اإلنسانالمي لحقوق   ومن الواضح أن اإلعالن الع    

 قد أحتل مكان الصدارة بوصفه مدونة السلوك الدولية التي يقـاس            10/12/1948المتحدة في   

وهو الضوء الذي ينير حيـاة الكثيـرين،        .  وحمايتها اإلنسانبها األداء فيما يتعلق بتقرير حقوق       

 – البسيطة تحدد الحقوق غيـر القابلـة للتـصرف           فعباراته. وهو الزم للناس في كل مايفعلون     

                                                            

 .13نفس المصدر ، ص) 91(

 الفقرة 62، والمادة 56 الفقرة ج، والمادة 55، والمادة 3انظر ديباجة الميثاق ، وانظر أيضاً المادة األولى الفقرة ) 92(

     .68، والمادة 2



وميثاقه يلقي الضوء على حال البشر ويثري الحياة بإظهاره العالم لنا كمـا             . المخولة لكل إنسان  

 .ينبغي أن يكون مكاناً لإلنسانية والحرية واكتساب المعرفة

في بعـض   وكان اإلعالن مصدراً لإللهام بالنسبة للتشريعات الوطنية للبلدان بل وشكل           

 وقد تعـززت  . األحيان جزءاً من هذه التشريعات، ويلقى ذكره قبوالً حسناً في المحاكم الوطنية           

مبادىء االعالن التي جاءت بالعهدين الـدوليين للحقـوق المدنيـة والـسياسية واالقتـصادية               

 األمـم المتحـدة     فيواصبحت اليوم معظم الدول االعضاء       ,1966واالجتماعية والثقافية لعام    

 من بلدانها على النحو الموضح اإلنسان في هذين العهدين ، وهو ما يلزمها بحماية حقوق طرافاًأ

 .في هذين العهدين

ـ           ي اإلعـالن، اعتمـدت األمـم       وفي إطار جهد متصل يستند إلى المبادئ الـواردة ف

ـ  . اإلنسان أكثر من خمسين من المواثيق القانونية األخرى المتعلقة بحقوق           )93(المتحدة ين ومن ب

إعالنات واتفاقيات بشأن إبادة الجنس البشري، والـرق، والتعـذيب، والتمييـز،             هذه المواثيق 

 .العنصري، والفصل العنصري، وحماية الالجئين واألطفال، والتمييز ضد المرأة

وإذا كنا قد قطعنا شوطاً طويالً في وضع مبادئ ومعايير دولية تتفق مع ميثـاق األمـم        

 فإننا لم نتمكن دائماً من      اإلنسانف التي جاء بها اإلعالن العالمي لحقوق        المتحدة وتترجم األهدا  

 .)94( اإلنسانوضع حد لالنتهاكات الصارخة لحقوق 

ومن المؤسف أن الفقر الجماعي، واألمية المنتشرة، واإلعـدام بمحـاكم مقتـضبة او              

وبإيجاز فقـد   . لمصورية، واالختفاء الالإرادي واإلرهاب مازالت تحدث في أنحاء شتى من العا          

                                                            

 . ويتعين في هذا الصدد أن نثني على الجمعية العامة لقيامها بهذا المجهود الكبير خالل نصف قرن من عمرها) 93(

فما من يوم يمر دون أن تلوح صور للحروب أو المجاعات، واالعتقال التعسفي، والتعذيب، واالغتصاب، والقتل، )  94(

، والتطهير العرقي، وما من يوم يمر دون ورود انباء عن اعتداء على الحريات والطرد، وترحيل السكان

وما من يوم يمر دون أن يذكرنا بالعنصرية وما تسببه من جرائم، وبعد التسامح وما ينتجه من . األساسية

 . تجاوزات، وبالتخلف وما يتسبب فيه من خراب



، الذي يتسم بالحساسية    اإلنسانوجد العالم أن مهمة ترجمة المبادىء إلى أفعال، في ميدان حقوق            

 .الشديدة والتعقيد الزائد، مازالت مهمة تنتظر اإلنجاز في المستقبل

 : في المواثيق الدولية التالية اإلنسانسوف ندرس ماجاء عن حقوق و

 .المتحدةميثاق األمم : الفرع االول 

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: الفرع الثاني 

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الفرع الثالث 

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبروتوكول        : الفرع الرابع   

 .والسياسيةاالختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 

  :1945ميثاق األمم المتحدة لعام : الفرع االول

، الذي ظهر بصورة متقطعة في الميثـاق، منـذ          اإلنسانكان االهتمام بموضوع حقوق     

 ذا طابع يتميز بميل حديث إلى توسيع فكرة ما          1945 التأسيسي في سان فرانسكو سنة       المؤتمر

 .تماماً دولياًيعتبر من الناحية القانونية مصلحة دولية أو اه

 علـى   آليناوقد  (ديباجته أن شعوب األمم المتحدة      فقد أكد الميثاق بعبارات واضحة في       

 أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال           ...أنفسنا

 مقاصـد ن   مـن الميثـاق بـي      )3( فقرة   وتورد المادة األولى   )95( من حقوق متساوية   ...والنساء

 والحريات األساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك اإلنسان تعزيز احترام حقوق ...(المنظمة 

 ). وال تفريق بين الرجال والنساء تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدينبال
                                                            

األجيال المقبلة من ويالت الحرب وتهيئة األحوال التي يمكن في كما تضمنت الديباجة أيضاً على التصميم إلنقاذ ) 95(

ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والمضي 

بالرقي االجتماعي قدماً، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، 

 . ام اآللية الدولية في النهوض بالتقدم االقتصادي واالجتماعي للشعوب جميعاًواستخد



تـشيع فـي العـالم      ( األمم المتحدة بأن     – الفقرة ج    –وتُلزم المادة الخامسة والخمسون     

 ). والحريات األساسية للجميعإلنسانااحترام حقوق 

وتشير المادة الثانية والستون على المجلس االقتصادي واالجتماعي بأن يقدم توصـيات            

 بينما تنشىء المادة الثامنة والستون لجنة – الفقرة ج –ترمي إلى تنفيذ المادة الخامسة والخمسين    

 .اإلنسانلتعزيز حقوق 

، باستثناء اإلشارة إلى    اإلنسانتضع قانوناً لحقوق    على أن كل هذه النصوص الكثيرة ال        

التمييز كما، أنها ال تأمر الدول األعضاء بوضع قوانين محلية مناسبة وبتنفيذها، ولم يـتم فـي                 

وتمثل المادة السادسة والخمسون فقط تعهـداً مـن         . الواقع تحديد عقوبات أو إنشاء جهاز للتنفيذ      

فردة أو مجتمعة بما يجب عليها من عمل لتحقيق األهداف          جانب جميع الدول األعضاء بالقيام من     

 .المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين

من الميثاق تنكـر علـى      ) 7الفقرة  (ويجب على المرء أن يتذكر كذلك أن المادة الثانية          

  )000التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما (األمم المتحدة سلطة 

ومثل هذا المنع الصريح يحدد بصرامة حقوق المنظمة في معالجة أي انتهاك مزعـوم لحقـوق     

 . باستثناء البحث في ذلك في الجمعية العامة واتخاذ توصيات بشأن أية انتهاكاتاإلنسان

ويبدو كذلك أنه إذا انصاعت دولة ما لمثل هذه التوصيات وتصرفت بموجبها ضد دولة              

 فإن في استطاعة هذه الدولة أن تتهم الدولة األولى بالتدخل غيـر             إلنسانامتهمة بانتهاك حقوق    

 .)96(المشروع في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة 

 بدأ المجلس االقتصادي واالجتماعي بذل جهـود        اإلنسانولتحقيق حماية إيجابية لحقوق     

 كهيئـة   اإلنـسان   للوصول إلى اتفاقات متعددة األطراف بواسطة لجنة لحقوق        1946منذ سنة   

                                                            

 عندما وجهت 1950 و 1949سبق أن أجرت الجمعية العامة مثل هذه المباحثات في عدة مناسبات منها في سنتي ) 96(

، وبالنسبة 1959نة اتهامات إلى بلغاريا والمجر ورومانيا، وفي اتهامات وجهت إلى الصين فيما يتعلق بالتبت س

 . لإلجراءات التي اتخذتها جنوب أفريقيا في نامبيا والتي كانت تعرف في الماضي باسم جنوب غربي أفريقيا



وتكون النتيجة الجانبية إذا نجحت هذه الجهود تحقق تحول الفرد إلى رعية جزئية من              . صياغة

 .رعايا القانون الدولي

 

 1948العالمي لحقوق اإلنسان لعام االعالن : الفرع الثاني 

 فقد عهد المجلس االقتصادي واالجتماعي إلـى        اإلنسانولتحقيق حماية إيجابية لحقوق     

 في إعالن دولي، وبإعداد مشروع معاهـدة دوليـة          اإلنسان، بتدوين حقوق    اإلنسانة حقوق   لجن

، وبأعداد مشروع للجزاءات ووسائل التنفيذ التي تكفل ضمانها، وقد أدت           اإلنسانلتطبيق حقوق   

 الذي أقرته الجمعية العامـة فـي     اإلنسانأعمال هذه اللجنة إلى صدور اإلعالن العالمي لحقوق         

الكتلـة الـسوفيتية   ( دون معارضة وبامتناع ثماني دول عن التصويت       1948 األول    كانون 10

 ).ويوغسالفيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا

على أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق            )28(وتنص المادة   

 على أن كل فـرد      29ادة  وتنص الم . في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في اإلعالن       

وال . عليه واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامـل              

وتـنص المـادة    . يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وواجباته، إال للقيود التي يقررها القانون           

ؤه على تخويل أي    األخيرة على أنه ليس في اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطوا             

 .فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق المنصوص عليها فيه

ولمـا كانـت هـذه      . بد من االعتراف بأن الوثيقة غامضة ومبهمة في بعض أجزائها         ال

الوثيقة مجرد إعالن فإنها دون قوة قانونية ملزمة بحيث تشبه من هذه الناحيـة بعـض المـواد          

 .)97(الم الثالثالتحذيرية الموجودة في بعض دساتير الع

                                                            

، )1959(، ومدغشقر )1958(غينيا ) 2005 ، 1958 ، 1925( العراق فعلى سبيل المثال تؤكد دساتير دول) 97(

، والجزائر وجمهورية )1962(، وبوروندي )1961(تانيا ، وجابون وموري)1960(وساحل العاج ومالي والنيجر 

) 1972(، والكاميرون )1970(وداهومي وفولتا العليا  ،)1967(، وزائير )1963(الكونغو والسنغال وتوجو 



وال يمكن خلق االلتزامات القانونية إال عبر عقد الدول األعـضاء بعـض االتفاقـات               

 . وليس بمجرد التصويت في الجمعية العامةاإلنسانالمتعلقة بحقوق 

وتعترف المادة الثانية والعشرون من اإلعالن عالوة على ذلك بـأن تحقيـق الحقـوق               

 .ظيم كل دولة ومواردهاالمشار إليها يجب أن يتم وفقاً لتن

ويجب اعتبار اإلعالن من ناحية ثانية تفسيراً إيضاحياً لنصوص الحقوق العامة لإلنسان            

الواردة في الميثاق، وأن هذه الحقوق تمثل من الناحية النظرية على األقل تبعات ملزمة بالنسبة               

طع إلى األمـام نحـو      ولذلك فإنه يجب النظر إلى اإلعالن كتقدم قا       . إلى جميع الدول األعضاء   

 . على أساس يتميز نوعاً عن اإلعالنات األخرى التي تبنتها الجمعية العامةاإلنسانتحقيق حقوق 

 

ة       : الفرع الثالث  ة والثقافي العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعي
 1966لعام 

ع معاهدات عرفـت باسـم       على وض  اإلنسانانطوت الخطوة لإلعالن العالمي لحقوق      

 .لكي تبرمها الدول نهاية المطاف) اإلنساناتفاقات حقوق (

ا توافق رسـمياً علـى االمتثـال        بعبارة أخرى أن الدول التي تصدق هذه االتفاقات فإنه        

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، والعهـد         : وفي مقدمة هذه االتفاقات     . )98(لها

وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد اعتمدتها الجمعية العامة وفتحـت          الدولي الخاص بالحق  

                                                                                                                                                                                          

أما عن التشريعات المحلية فقد تبين أن عدداً من قوانين ومراسم . إخالصها والتزامها بالمبادئ المبينة في اإلعالن

ففي بنما . األخيرة تشير إلى مبدئي المساواة وعدم التمييز الواردين في اإلعالن ات التي صدرت في السنواتالبلدي

 يحظر التمييز وينص على أن التمييز أساس اللون أو العنصرية 1956 على سبيل المثال صدر قانون في عام –

 يؤكد الدستور العراقي في اكثر من مادة على اإلنسان كماولإلعالن العالمي لحقوق  يعد انتهاكاً صارخا للدستور

 . احتلرام وحماية حقوق اإلنسان 

 :انظر في هذا الموضوع ) 98(
In the Law of Nation, London: Oxford University Press, 1970 JENKS, C. WILFRED. Social 
Justice  



وتكاد تكون مقـدمتا    . 1976 وبدأ نفاذهما في عام      1966باب التوقيع عليهما في كانون األول       

 .بهما متطابقتين) 5،3،1(االتفاقيتين والمواد  

. اإلنسان لتعزيز حقوق    فديباجة كل عهد تذكر التزامات الدول وفق ميثاق األمم المتحدة         

وتذكر الفرد بمسؤوليته في السعي من أجل تعزيز هذه الحقوق واحترامها، وتعترف بأنه وفـق               

 الحر الذي يتمتع بالحريات المدنية      اإلنسان ال يمكن تحقيق مثل      اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق    

 إطارها كل شـخص     والسياسية، والتحرر من الخوف والعوز إال في الظروف التي يستطيع في          

 .أن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية وكذلك حقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتعلن المادة األولى بكل من االتفاقيتين أن حق تقرير المصير حق عالمي ودعـت الـدول إلـى                  
بين الرجل والمرأة في    وتؤكد المادة الثالثة في كال العهدين حق المساواة         . تعزيز تحقيق هذا الحق واحترامه    

 . وتدعو الدول إلى تحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعةاإلنسانالتمتع بكافة حقوق 

وتنص المادة الخامسة في االتفاقيتين معاً على ضمانات ضد القضاء على أي من هـذه               
كما أنها نصت على ضمانات ضـد سـوء         . الحقوق أو الحريات األساسية أو تقييدها بال مبرر       

 . أي بند من بنود االتفاقية واتخاذ ذلك وسيلة لتبرير انتهاك حق ما أو حرية ماتفسير

 )99(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  )أ (

الحقوق المدنية والسياسية، الحرية الدينيـة واالجتماعـات        ) أو االتفاق (يضمن هذا العهد    
ية والتوقيف واالعتقال بشكل تعسفي، ويؤكـد       اناإلنسويمنع المعاملة غير     السلمية وحرية التنقل،  

وقـد وقعـت علـى      . الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة، وينص على حماية مختلف األقليات          
 . دولة من الدول األطراف 130االتفاق 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ب(

جتماعية والثقافية، حق العمل والتعليم والعنايـة       يشمل هذا العهد الحقوق االقتصادية واال     
 .الطبية وما يرافق ذلك فوائد اقتصادية

 البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ج(
                                                            

 المجلد األول، الجزء األول، صكوك عالمية، ، مجموعة صكوك دولية،اإلنسانحقوق : انظر في تفصيل هذا العهد ) 99(

 .38األمم المتحدة، نيويورك، ص



بدأ نفاذ البروتوكول في الوقت نفسه الذي بدأ فيه نفاذ العهد الدولي الخـاص بـالحقوق                
وتتعهد الدول المنضمة إلى البروتوكول بتمكـين اللجنـة المعنيـة           ) 1976(ة  المدنية والسياسي 

 من القيام وفقاً ألحكام هذا العهد باستالم ونظر الرسائل المقدمة من األفراد الذين              اإلنسانبحقوق  
 .يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك ألي حق من الحقوق المقررة في العهد

 البروتوكول االختياري الثاني) د (

 تمـوز   11لذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام والذي اعتمدته الجمعية العامة وبدأ نفاذه فـي               ا
 . دولة طرفا في البروتوكول االختياري الثاني23 كانت هناك 1994 تموز 29 وحتى 1991

 

 المواثيق الدولية االخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان: الفرع الرابع 

تصادية واالجتماعية والثقافية والبروتوكول االختياري     العهد الدولي الخاص بالحقوق االق    

 .الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 تبنتها الجمعية العامة واستهدفت منها      اإلنسانهناك وثائق دولية أخرى في مجال حقوق        

 :ومن أهم هذه الوثائق . تحويل الفرد إلى رعية جزئية من رعايا القانون الدولي

، وتقـضي بمحاكمـة أي      1951اتفاقية منع جريمة إبادة األجناس والمعاقبة عليها لعام          .1

شخص متهم بارتكاب أعمال يقصد بها إبادة جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينيـة،    

 ). دولة طرف103(جزئياً أو كلياً 

جئـين  ، والبروتوكول الخاص بوضع الال   1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة       .2

 .)100(1967لسنة 

، وهي تحـضر    1969 –االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري          .3

 دولـة   132(التمييز وترويج األفكار القائمة على تفوق أي عرق أو كراهيـة عرقيـة              

 .)101 ()طرف

                                                            

 مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن الالجئين وعديمي الجنسية الذي دعته 1951 تموز 28اعتمدها يوم ) 100(
 بدء النفاذ تاريخ. 1950 كانون األول 14المؤرخ في ) 5-د (429الجمعية العامة إلى االنعقاد بمقتضى قراراها 
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 وتعالج التمييز في الحياة     1981 –اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة          .4

 .)102()  دولة طرف 120(العامة، والتعليم، والعمالة، والصحة، والزواج، واألسرة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنـسانية             .5

، وتعتبر الدول األطراف مسؤولة عن منع التعذيب ومعاقبة القـائمين           1987أو المهنية   

 دولـة   71(ن يتصرفون بمقتضى أوامـر صـادرة إلـيهم          بالتعذيب، حتى أولئك الذي   

 .)103()طرف

 وتعرف الرعاية الصحية والتعليم األوليين، في جملة أمور         1990اتفاقية حقوق الطفل     .6

 .)104(على أنهما من حقوق جميع األطفال

                                                                                                                                                                                          

 كانون 21المؤرخ في ) 20 –د ( ألف 2106اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها ) 101(
 .  1969 كانون الثاني 4تاريخ بدء نفاذها . 1695األول 

 كانون األول 18 المؤرخ في 24/180اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها ) 102(
 .  1981 أيلول 2تاريخ  بدء النفاذ . 1979

 10 المؤرخ في 39/46اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق واالنضمام إليها في القرار ) 103(
 .  1987 حزيران 26تاريخ  بدء النفاذ . 1984كانون األول 

 تشرين الثاني 20 المؤرخ في 44/25النضمام بقرار الجمعية العامة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق وا) 104(
 .  1990أيلول  2تاريخ  بدء النفاذ . 1989



 المطلب الثاني

 المصادر الوطنية

لدسـتور   فـي ا   اإلنـسان يقصد بالمصدر الوطني ما يرد من نصوص متعلقة بحقـوق           

ويعد مصدراً هاماً إذ له األولويـة        .)105(والتشريع والعرف فضالً عن أحكام المحاكم الوطنية        

ية اإلنسانفعند حدوث انتهاك للحقوق     . اإلنسانعلى المصدر الدولي في الحماية الوطنية لحقوق        

خـط  يتوجه الضحية أو محامية ، بالبحث عن وسائل الحماية في القانون الداخلي الذي يمثـل                

الدفاع األول عن هذه الحقوق، فهو القانون الواجب التطبيق أوالً قبل اللجوء إلـى أي مـصدر                 

 .)106(اإلنساندولي للحماية، وهذا ما تشترطه المواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق 

 : ما يأتياإلنسانومن أهم المصادر الوطنية لحقوق 

التـي   :1215) -المجنا كارتـا   (و الشرط الكبير  أ الشرعة العظمى او الميثاق االعظم       -اوالً

 1215فـي إنكلتـرا عـام    أصدرها الملك جون ابن الملك هنري الثاني ملك إنكلتـرا           

العهد األعظم وهذا العهد هو رمز سيادة الدستور على الملـك وكانـت             وثيقة  وعرفت  

 وثيقـة   نتيجة الصراع الطبقي مع الحاكم االنكليزي سبباً لظهور الميثاق االعظم وهـو           

مكتوبة انتزعت من السلطة الحاكمة بعض الحقوق االساس ويعد الميثاق من اهم الوثائق 

الدستورية في بريطانيا اذلم يكن اهمها جميعاً ويتعلق بشكل اساس بميـدان الـضرائب              

وجبايتها ويعد القسم الحادي والستون من الميثاق وهو الذي خـول خمـسة وعـشرين               

طة تنفيذ العهد محاولة لجعل تقييد سلطات الملك امراً شرعياً          بارونا من اتباع الملك سل    

ان ابتزاز الملك المتكرر للمال ومخالفته التقاليد االجتماعيـة         : ومما جاء في هذه المادة      

هى من رجال الكنائس مما جعله مضطراً للتفاوض مع البارونـات            اثار عليه بارونات  

                                                            

 أعداد محمد ، المجلد الثاني ، اإلنسان ذاتيته ومصادره وحقوق اإلنسان قانون حقوق ،الشافعي محمد بشير .د) 105(

 .37 ص،شريف بسيوني وآخرون

 .36المصدر نفسة، ص) 106(



وتحتوي المجنـا    . الملك ه واصدر )107(1215 تموز   19ووصل الطرفان الى اتفاق في      

 مادة منها ما ينظم العالقات بين الملك والبارونـات ويكـرس حقـوق              63كارتا على   

اإلقطاعيين وحمايتهم من تدخل الملك ورجاله ومنها ما يتعلق بحريات دينيـة وتـأمين              

امتيازات الكنيسة ومنها ما ينص على حقوق وحريات سياسية ومدنية مختلفة للـشعب             

ليزي وخاصةً ضمانة الحرية الشخصية دون تمييز الطبقات االجتماعيـة وتـأمين            اإلنج

 25الفاعلية لهذه الوثيقة قررت المـادة       طاءوألع.  العدالة بواسطة قضاء مستقل ونزيه    

 )108( . نبيالً عهد إليها مراقبة تنفيذ بنودها25منها إنشاء هيئة مؤلفة من 

 في إنكلتـرا بعـد      1628 حزيران عام    7 في   صدرت هذه العريضة  "  عريضة الحقوق    -ثانياً

صراع بين الملك والبرلمان وهي عبارة عن مذكرة تفصيلية تضمنت حقوق وحريـات             

شارل االول  (ه الملك    نظير موافقته على المال الذي طلب      البرلمانالمواطنين وقد اشترط    

 للحرب ضد اسبانيا ان يوافق الملك على عريضة الحقوق وقد قبل          ) م1649ـ  1625

الملك هذه العريضة وهي عريضة رفعها البرلمان للملك شارل األول يذكره فيها بحقوق             

احتـرام الحريـة    : وحريات الشعب اإلنجليزي وتأكد في العريضة عن مبدأين أساسيين        

الشخصية وحفظها عن طريق منع التوقيف التعسفي بدون محاكمة وعدم فرض ضرائب 

ال يسجن أي شخص إال بتهمة حقيقية محددة        " ها  وجاء في . جديدة بدون مراقبة البرلمان   

 )109(".وال تعلن األحكام العرفية وقت السلم

التـي  او قانون الحريات الشخـصية       مذكرة اإليباس كوربس    وثيقة اإلحضار البدني أو    -ثالثاً

فـي إنكلتـرا لتأكيـد حمايـة الحريـة      " إليك جسدك" والتي تعني 1679صدرت عام  

وتتعلق الوثيقة أساساً بحقوق المتهم وعدم اعتقاله بصورة        . الشخصية من تعسف اإلدارة   

تعسفية كما تؤكد على قواعد وأصول المحاكمة العاجلة ومعاملة المـوقفين والـسجناء             

                                                            

 .225ص القطب، محمد قطب، مصدر سابق ،.د )107(

 . في ظل القانون الدولي العام والمعاهدات الدولية، موقع على االنترنيت اإلنسانعادل عامر، حقوق . د)108(

 .38 مصدر سابق ، ص، محمد سعيد مجذوب .د) 109(



ونـصت علـى    . وخاصةً بما يتعلق بالتوقيف االحتياطي وتقصيره إلى أدنى حد ممكن         

لذي يتولى سجن شـخص     األمر الذي يصدره القاضي أي هيئة المحكمة إلى المسؤول ا         "

ما ليحضر السجين فوراً إلى المحكمة لتنظر بأمر قانونية سجنه وتتولى محاكمته هي أو              

 قاضي أو    ، كما تضمن قانون اإليباس كوربس عقوبات شديدة بحق كل         "محكمة أخرى 

أي مسؤول آخر يخالف أحكامه في إصدار أو تنفيذ أمر إحضار السجين كمـا تـضمن         

 .يض لمصلحة السجينإلزام المخالف بتعو

ويعد هذا القانون ضمان اساس لحماية الحرية الشخصية من تعسف الـسلطة واصـبح               

بموجب القانون منع اعتقال بدون مذكرة قانونية كما اصبح من حق الموقـوف طلـب               

اعادة دراسة توقيفه وبهذا اصبح قانون الحرية الشخصية اداة دفاع حقيقية عن الحريات             

 .الشخصية لالفراد

 في  1689في شباط     صدر قانون الحقوق   إعالن الحقوق او تسمى شرعة الحقوق او       -رابعاً

إنكلترا حيث اقر البرلمان قانون الحقوق الذي قبله الملك وبهذه الوثيقة انتهـت سـلطة               

الملوك المطلقة ومن اهم نصوص القانون انه ليس للملك حق االحتفاظ بجيش دائم وقت              

افقة البرلمان وبموجب القانون اصـبحت موافقـة البرلمـان          السلم داخل البالد دون مو    

 .ضرورية العتمادات االدارات والمصالح العامة

اما سلطة الملك في اصدار اللوائح فقد تحددت بعدم خروجها على القوانين وبـااللتزام               

وبهذا التطور الطويل اقـام البرلمـان االنكليـزي خيـر            )110(وباالطار الذي وضعته  

ذ أوجد شـكالً جديـداً مـن        نكلترا وحدها بل في العالم اجمع إ      رية الفي ا  الضمانات للح 

ويعد قانون الحقـوق فـي       .الحكومات النيابية والذي انتشر بعد ئذ في اغلب بالد العالم         

 )111( .نظر الفقهاء االنكليز دستور بريطانيا الحديث

                                                            

 .42 ص، المصدر السابق ،فيصل شطناوي . د)110(

 .101، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، صاإلنسانوحقوق خضر خضر، مدخل الى الحريات العامة .د) 111(



ليس لـه فـرض     وأكدت أنه ليس للملك سلطة إيقاف القوانين أو اإلعفاء من تطبيقها و            

ضرائب من غير موافقة البرلمان ونصت على حق الرعايـا فـي تقـديم العـرائض                

 .)112(. وااللتماسات للملك دون أن يرتب على ذلك نتائج معينة كالسجن أو المالحقة

 جاء نتيجة استقالل والية فيرجينيا عـن العـرش           :1776  إعالن فيرجينيا     -خامساً 

في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية وأكد اإلعالن على        البريطاني وكان له أهمية بالغة      

الحرية الدينية باإلضافة إلى الحريات الشخصية والسياسية ومن أهمها المساواة وعـدم            

التمييز بين المواطنين وحرية االنتخابات وحق الملكية للمصلحة العامة والحق في حرية            

 )113( .الرأي والتعبير وإلغاء العقوبات الجسيمة

 تمـوز   14وثيقة استقالل الواليات المتحدة األمريكية في         :1776 إعالن االستقالل    -ادساً  س

 وحرياته األساسـية،    اإلنسان وقد تضمنت هذه الوثيقة أشارات واضحة لحقوق         1776

والنص على مبدأ أساس وهو أن البشر هم بطبيعتهم متساوون في الحرية واالسـتقالل              

صدر عقب استقالل المستعمرات    .)114(ا الطبيعة البشرية    وبأنهم يتمتعون بحقوق تقتضيه   

األمريكية الثالثة عشر عن بريطانيا وأكد اإلعالن الحقوق الطبيعية واألساسية لإلنسان           

يولد جميع الناس أحراراً وقد وهبها الناس حقوقاً ال يعقل أن يتخلى عنهـا           " ونص على   

ث عـن الـسعادة ويجـب علـى         من بين هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والبح        

الحكومات القائمة أن تعمل على ضمان هذه الحقوق وأن تمد سلطانها العادل من رضا              

المحكومين ومن حق الشعب إذا ما خلت الحكومة بهدف من هذه األهداف أن يغيرها أو               

يلغيها ثم يقيم بدالً منها حكومة يضع أسسها على مبادئ وينظم سلطانها بالصيغة التـي               

 . له المن والسعادةتحقق 

                                                            

 .38، صنفسه المصدر  )112(

 .41 ، صهنفس المصدر )113(

 .  41 ، صهنفس المصدر )114(



 وهي عبارة عن عشرة تعديالت أدخلـت علـى الدسـتور          : 1791 شرعة الحقوق    -سابعاً  

وقد ركز على أقامة العدالة وضمان الحرية، والتي بها خطـت            1791األمريكي لعام   

 وحرياتـه الداخليـة علـى       اإلنسانالواليات المتحدة خطوات واسعة في مجال حقوق        

 .)115(الصعيد الداخلي 

 : والمواطناإلنسان  أإلعالن الفرنسي لحقوق -مناًثا

 عقب الثورة الفرنسية، وقد أراد 1789 آب 26ولقد وضع من قبل نواب الشعب في 

وقد ) 116(واضعوه أن يمحوا في كل مادة من مواده سيئة من سيئات نظام ما قبل الثورة 

المياً وهو يعبر  والمواطن حدود فرنسا وأخذ باالنتشار عاإلنسان إعالن حقوق تجاوز

 .عن أربعة مبادئ أساسية

 . يولد الناس ويظلون أحراراً متساويين في الحقوق-

 . حرية الرأي والتعبير-

 . حق المواطنين في إدارة بالدهم-

 . التوازن بين حقوق األفراد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى-

 

 مـادة متـأثراً     17ن مـن     والمواطن والمكـو   اإلنسانوجاء اإلعالن الفرنسي لحقوق     

بنظريات وفلسفات ما قبل الثورة الفرنسية السيما أفكار جان جاك روسو في كتابة المعـروف               

  قبله في  و متأثراً كذلك بصورة واضحة بإعالن االستقالل األمريكي الصادر        . بالعقد االجتماعي 

 .اإلنسان بحقوق وبذلك يعد اإلعالن الفرنسي من أشهر الوثائق الوطنية المتعلقة .)117(1776

                                                            

 .50ص ، مصدر سابق ، وحرياته األساسية اإلنسان السيادة وحقوق ،صالح حسن .  د)115(

 1998 ، بيت الحكمة، بغداد ،المية والقانون الدولي في الشريعة اإلساإلنسان حقوق ،مصطفى إبراهيم الزلمي. د)116(

 .7، ص

 ، 1977، ) 33( مجلد ، المجلة العصرية للقانون الدولي ، اإلنسان القانون الدولي وحقوق ،وحيد رأفت . د)117(

 .18ص



 :الدساتير العراقية : تاسعاً 

 وهـو اول دسـتور      1925اما على صعيد العراق فان القانون االساسي العراقي لعام          

حقوق الشعب  (  باباً مستقالً لحقوق اإلنسان تحت عنوان        )118(للدولة العراقية الحديثة الذي افرد    

) 6(وردت المساواة امام القانون المادة      ففي مجال حق المساواة المدنية      .. وهو الباب الثاني    ) 

اما بالنسبة لحقوق االفـراد     ) . 18( وامام الوظائف العامة المادة     ) 9(وامام القضاء في المادة     

على ان الحرية الشخصية مضمونة فـي حـين         ) 7(المتصلة بالحالة المعنوية فقد اكدت المادة       

لالفراد حرمة مـساكنهم واقـر      ) 8(ادة  التعذيب ونفي العراقيين وضمنت الم    ) 7(منعت المادة   

حرية ابداء الرأي والنشر واالجتماع وتـاليف الجمعيـات         ) 12( بموجب المادة    1925دستور  

حرية المراسالت البريدية ومنع اجراء أي مراقبة او        ) 5(كما ضمنت المادة    .. واالنضمام اليها   

على حرية التعلـيم    ) 16(المادة  توقيف اال وفق القانون كما نص القانون االساسي العراقي في           

 .)119(لجميع ساكني البالد حرية االعتقاد التامة) 13(وضمنت المادة 

 والذي احتوى على ثالثـين مـادة        1958 تموز   27اما الدستور المؤقت الصادر في      

. وزعت على اربعة ابواب فان الباب الثاني منه تضمن النص على بعض الحقوق والحريـات                

) 9( على ان الشعب مصدر السلطات واعتبر المواطنين بموجـب المـادة             )7(اذ نصت المادة    

سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات العامة اليجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجـنس     

او االصل او اللغة او الدين او العقيدة وبذلك يكون هذا الدستور قد ساوى والول مرة في تاريخ                  

من الدستور فانهـا    ) 10(مرأة والرجل في الحقوق السياسية اما المادة        العراق المعاصر بين ال   

ضمنت حرية االعتقاد والتعبير ،كما تناول موضوع الحرية الشخصية فنص علـى ان حريـة               

                                                            

  ، 2005،  مكتب السنهوري ، بغـداد     حميتها ،  تطورها ، مضامنها ،     ، اإلنسانحقوق   رياض عزيز هادي ،   .  د (118)

 . وما بعدها 81ص

 .52-51ص، 2004، بغداد بيت الحكمة ، التطورات الدستورية في العراق ، رعد ناجي الجدة ، . د)(119



علـى ان   ) 13(في حين نـصت المـادة       ) 12(الشخصية وحرمة المنازل مصونتان في مادة       

 .)120(الملكية الخاصة مصونة 

 فقد افرد الباب الثاني تناول فيه الحقـوق         28/12/2005 الصادر في    اما الدستورالدائم 

وكـذلك عـن الحقـوق االقتـصادية        )  21ـ لغاية المـادة     14(المدنية والسياسية من المادة     

وضمن في الفصل الثاني الحريات واشارة       ) 36 ولغاية     22(واالجتماعية والثقافية من المادة     

 مصانة ويحرم جميع انواع التعذيب وتكفل الدولـة حمايـة            اوالً بان حرية اإلنسان    37المادة  

 على احتـرام    46 الى   38االفراد من االكراه الفكري والسياسي والديني كما اكدت المواد من           

 الفقرة ج اوالً اشارة بانه اليجوز سن قانون يتعـارض مـع             2(الحريات  فضال عن ان المادة       

تور واعتبر العراقيين متساوون امام القـانون دون        الحقوق والحريات االساسية الواردة في الدس     

وكذلك اكد غي الفصل الثاني عن الحريات       ) 19،  18،  17،  16،  15،  14(تمييز  في المواد     

كافة الحقوق الدينية لجميع االفراد في الحرية العقيدة والممارسات         ) 2 فقرة   2(وضمنت المادة   

  )121( .1958 ودستور 1925ستور الدينية ولم يخرج الدستور الدائم عما ورد في د

 

 المطلب الثالث

 المصـــــادر الدينيــــة

منذ هبط أدم على هذه األرض، وتوالد نسله من بعده، والنزاع مستمر بين بنيه،، وكأنه               

قانون الحياة الذي المناص من االعتراف به، واإلذعان لحكمه، وقد نطق القرآن بهذه الحقيقـة               

اهبطـوا منـها    ( محكمه عندما نزل إبليس وادم إلى األرض        المقررة الثابتة فقال في     

 مجيعا بعضكم لبعض عدو، ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني          

() 122(. 

                                                            

 .82 رياض عزيز ، مصدر سابق ، ص.د (120)

 .2005 الدستور العراقي الدائم ،) (121

 35سورة البقرة، اآلية  )122(



 اذ يقـول متحـدياً    . وكان نزول إبليس إلى األرض متسلحاً بسالح الغواية متوعداً بـه          

سبباً فـي وجـود نـزاع        )123() ألغوينهم أمجعني االعبادك منهم املخلصني    (

ستمر بين الخير والشر، وصارت في ابن األرض حب الغلب الذي يؤدي إلى الظلم واالعتداء،               م

نبأ أبىن أدم باحلق إذ قربـا قربانـا فتقبـل مـن             ( الم يأتك   

احدمها ومل يتقبل من اآلخر قال ألقتلنك، قال أمنـا يتقبـل            
اهللا من املتقني لئن بسطت يدك لتقتلين ما أنا بباسـط يـدي             

 أني أخـاف اهللا رب العـاملني، أنـي أريـد أن             إليك ألقتلك، 
تبوأ بإمثي وإمثك فتكون من أصـحاب النـار، وذلـك جـزاء             
 الظاملني، فطوعت نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين        

 كان منذ األزل يحيا مع غيره في صورة         اإلنسانية انم   اإلنسان ويبدو لمن يتفحص تاريخ      )124 ()

 هذه الصورة هي جمع العائلة أم القبيلة أم على نطاق أوسـع             ما من صور التجمع، سواء أكانت     

 )125 (.من ذلك

 

  حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية 

 ،في تصورات األديان السماوية يرجع الكائن اإلنساني التصوير اإللهي األول لإلنـسان           

يجوز أن يحرم احد    فال  , وان الديانات السماوية والفلسفات الوجدانية تعتبر أن الحياة هبة من اهللا          

 منها 

وال يجوز أن تنتهك في شئ حامل الحياة وحاويها وهو الجسم الن كل انتهاك أو تعذيب                

فـي  , وقد تجلى هذا التراث الديني    . أو إفتاء للجسم يعد حرماناً من الحياة أو تنقيص من قداستها          

                                                            

 .38سورة الحجر، اآلية ) 123(

 .ما بعدها و26سورة  المائدة اآلية  )124(

 ي ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهماإلنسانولقد عبر ابن خلدون عن هذه الحقيقة بقوله، إن االجتماع  )125(

 فاالجتماع ...معنى العمران أي البد من االجتماع الذي هو المدنية في اصطالحهم، وهو)  مدني بطبعهاإلنسان(

 عن عبد الكريم علوان المصدر مطبعة مصطفى، نقالًمقدمة العالمة ابن خلدون، . ضروري للنوع البشري

 .14ص السابق،



ان وفي مايلي شـرح     النصوص السياسية الكبرى التي أصبحت أساساً قانونياً لفلسفة حقوق اإلنس         

 :     موجز لذلك

 الديانة المسيحية : الفرع األول

دع ما  (إن أهم ما أكدت عليه الديانة المسيحية هو فصل الدين عن الدولة تطبيقاً للمقولة               

كما أكدت على تحرير اإلنسان من ديانة الحاكم وعقيدته وذلك عـن            ). لقيصر لقيصر وما هللا هللا    

وقـد كانـت    ,  كمواطن وبين اإلنسان باعتباره فرداً له إرادة مستقلة        طريق التمييز بين اإلنسان   

المبادئ  اإلنسانية التي رسختها المسيحية ثورة متقدمة في مجتمع تقوم عالقاتـه علـى القـوة                 

حداً فاصالً بين عهد    ) عليه السالم (ولذا يعد الكثيرون أن رسالة السيد المسيح        . والتمايز الطبقي 

 إال باعتباره شخصاً خاضعاً للدولة وعهد يمجد اإلنسان ويضعه في المرتبة            قديم ال يرى اإلنسان   

 . األولى

وكان االلتزام المدني والديني هو أهم ما أكد عليه الدين المسيحي والحضارة المـسيحية              

 . الطريق األمثل للحصول على الحقوقهباعتبار

 ج ينطوي على تـشريع    فقد خلت من أي تنظيم يتصل بالدنيا سواء في الداخل أم الخار           

ملزم، وعندما أصبحت المسيحية قوية بعد أن اعتنقها االمبراطور قـسطنطين وجعلهـا الـدين               

 بدأ رجال الدين يبحثون عن التبرير الديني للحرب، وكانت تلك بداية            313الرسمي لروما عام    

ـ         ) الحرب العادلة   ( نظرية   ويني التي صاغها القديس اغسطينوس وطورها القديس تومـا االك

وغذت أفكار رواد القانون الدولي األوربي من الالهوتيين مثـل فيتوريـا وسـواريز والحقـاً                

غروشيوس، ونعلم ما أثارته وخلفتنه الحرب الصليبيين من فظاعة وبـشاعة إثنـاء الحمـالت               

الثماني خالل قرنين بشهادة المؤرخين الصليبيين أنفسهم، والكتابات التي نقلت ألينا إخبار ذلـك،        

جمع على مااحدثته الجيوش الصليبية من دمار وفساد وسفك للدماء لم يسلم منها حتى مسيحيو               ت

 )126 (.الشرق أنفسهم

                                                            

 .16الكريم علوان، مصدر سابق، ص عبد.د) 126(



 

   الشريعة االسالمية:الفرع الثاني

وفي أوائل القرن السابع قام اإلسالم وانتشر دينه انتشاراً سريعاً، واإلسالم عقيدة وعبادة             

يفرض فيها على دولتـه     . اإلنسان وضع نظماً لحقوق     وحكم وهو دين ودولة معاً، وهو أول من       

واجبات كما يقرر لها حقوقاً قائمة على العدالة والمساواة والفضيلة واإلصالح بين الناس، ودفع              

ية اإلنـسان الفساد في األرض من غير أن تضيع حقوق للمخالف تكون مـستمدة مـن معـاني                 

 .الكريمة، غير المستهينة وال المهينة

ية، وان الفضيلة هي التي تحكم، وانه ألفضل لعربي         اإلنسانم وأعلن الوحدة    جاء اإلسال 

على أعجمي أال بالتقوى، وكل الناس ألدم وآدم من تراب، وأن اختالف األلوان واأللسنة مـن                

ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف      (آيات اهللا تعالى في هذا الكون       

 يستحق الكرامـة    اإلنسانل لخلق اهللا وان     وقرر انه التبدي   ) 127()ألسنتكم وألوانكم 

 لإلنسان في اإلسالم وصـار      اإلنسانبمقتضى انه إنسان البمقتضى اللون أو الجنس فتغير نظر          

 .)128(الحق هو الحكم العدل

 كانت رسالة اإلسالم، والتحرير الوجداني المطلق من        اإلنسانالمساواة المطلقة بين بني     

تي تخدش هذه المساواة ويقرر اإلسالم وحدة الجنس البشري في          جميع القيم وجميع االعتبارات ال    

المنشأ والمصير، في المحيا والممات، في الحقوق والواجبات أمام القانون وإمام اهللا في الـدنيا               

وحينما آخى النبي بين المهاجرين واألنصار في أول الهجرة . واألخر، وألفضل االللعمل الصالح

 أخوين، وكان أبو بكر الصديق وخارجه بن زيد أخوين، وخالد بن            كان عمه الحمزة ومواله زيد    

رويحة وبالل ابن رباح اخوين ولم تكن هذه اإلخوة مجرد لفظ، لكنها صلة الحياة التـي تعـدل                  

 عن آن المجال كان     فضالً  )129 (.صلة الدم، صلة القربى في النفس والمال وسائر مظاهر الحياة         

                                                            

 . 21سورة الروم، اآلية ) 127(

 .225ص ،1972الشيخ محمد أبو زهرة، الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )128(

 . 504، ص1955 ، الجزء األول، مطبعة الحلبي وأوالده بمصر،السيرة النبوية البن هشام) 129(



ا أقصى مراتب المجد في كل اتجاه وأصبح البعض منهم فقهاء           مفتوح أمام الموالي في آن يبلغو     

 .وتولوا مناصب مهم

وفي تقديرنا ان الشريعة اإلسالمية تعتبر الشريعة الوحيدة من بين الـشرائع الـسماوية              

 بكاملها، ووضعت لها تطبيقاً عملياً وعرفت بهـا الحـاكم        اإلنسانوالوضعية التي أعلنت حقوق     

 .والمحكوم

 الشريعة اإلسالمية هو الغاية المثلى في تأسيس حضارة تقوم على الخيـر              في اإلنسانف

 .)130(والسـالم، ومن أجل ذلك وجه اإلسـالم عنايته أليه فقومه من خالل طبيعته

 ومن أكثر اآليات تأكيداً في      اإلنسانوهناك الكثير من اآليات القرآنية التي تقرر حقوق         

 أيها الناس أنـا خلقنـاآم مـن         يا( اآلية الكريمة    اإلنسانتقرير حقوق   

ذآر وأنثى وجعلناآم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أآرمكم        

 .)131 ()عند اهللا اتقاآم

 ...اإلنسانويعد القران الكريم اول وثيقة اسالمية تشرع وتدون لمنطلقات واسس حقوق            

عبر ايات متفرقات اتصف باالطالق وعمومية النص وقدسيته واحيانا اتصف بـا التخـصص              

لكـل عـصر    ) المتميزة باالداب والبالغة في وقت النـزول      (ات نزلت مراعية البنية الثقافية      اي

وقد عالجت العديد من االيات القرانية حاالت معينـة ومحـددة           . وبافاق مفتوح على المستقبل     

  ونزلت آيـات أخـرى للتـشريع      . اثناء تبليغ الرسالة    ) صلى اهللا عليه وسلم   (جابهت الرسول   

  .تشريعة االسالمية في مختلف المجاالتووضع اسس ال

ي السنة العاشرة    ف ومن بين الوثائق التي انفرد بها االسالم هو صلح الحديبية الذي ابرم           

لنصارى نجران او خطبة الـوداع وكـذلك          )عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم     (في  للهجرة ،   

لمنورة والتي تعد اول مدونة     يفة التي اصدرها الرسول االكرم بعد استقراره في المدنية ا         حالص
                                                            

 .45ص ،  1968 ، بيروت ، 1 في نظر الشريعة اإلسالمية طاإلنسان حقوق ،عبد السالم الترمانيني ) 130(

 ، فكرة مـوجزة     ، بين التشريعين الديني والوضعي      اإلنسان حقوق   ،أحمد الوائلي   . للمزيد من التفاصيل أنظر د    ) (131

 2002  تموز ، 6 عدد، اإلنسان العراقية لحقوق المجلة



االمة على اساس من التعددية ، ومن يقرأ الصحيفة يالحظ انها كتبت بلغة العقـود         حقوقية تنشأ 

وان الصحيفة تحتوي علـى      والمحتوية على بنود التعايش والتعاون ووحدة المصير ،        المدنية ، 

 اإلنـسان  مفاهيم حقوق    وتعد الصحيفة تطوراً بالغاً،النها صاغت بعض      )132( فقرة ،  51حوالي  

التي وردت في القران الكريم على شكل ايات متفرقة ، ضمن ما يمكن ان نـسميه اتفاقيـة او                   

او عقداً اجتماعياً بين االطراف المشاركة ، التي يراد منهـا تحقيـق التوافـق والتفـاهم                  عقداً

 .)133(.واالنتقال الى المجتمع االسالمي الجديد  االجتماعي ،

ة الدولة االسالمية بعد الفتوحات االسالمية بعد الفتوحات العديدة بـدات           ومع توسع رقع  

بشكل يـؤمن    وظهرت الحاجة ماسة الى تطوير القضاء ،       تتنوع وتتعقد المشاكل االجتماعية ،    

وفي هذا الجانب كتب الخليفة الثـاني عمـر بـن            سالمة المعامالت وتحقيق العدل بين الناس،     

 االشـعري ضـمنها توجيهـات حـول كيفيـة الفـصل             الخطاب وثيقته الـى ابـي موسـى       

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، من عبد اهللا عمر امير المؤمنين الى عبد             (  : وهي   )134(.بالخصومات

فان القضاء فريضة محكمة ، وسـنة        :سالم عليك ، اما بعد      ) ابي موسى االشعري    ( اهللا قيس 

 بين الناس في وجهك،حتى اليطمع شريف متبعة ، فافهم اذا ادلى اليك الخصم ، فانه الينفع تآس

وال يياس ضعيف من عدلك ، البنة على من ادعـى            في حيفك، واليخاف ضعيف من جورك ،      

ثم اياك والتاذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحقوق التـي            ....واليمين على من انكر     

ولو علـى    نه وبين اهللا ،   يوجب اهللا بها االجر ويحسن بها الذخر ، فانه من تخلص نيته فيما بي             

 .)135()نفسه يكفيه

                                                            

 .موسوعة الوثائق السياسية للعهد النبوي الخالفة الراشدة  محمد حميد اهللا ، 132)(

 .68ص ،2007 ،1ط مركز النجف للثقافة والبحوث ،  ،اإلنسانتطور وثائق حقوق  غانم جواد ، 133)(

مثـل  .. ة النبويـة   صادر االولى للتاريخ االسالمي والـسير     في الم  ورد نص هذه الوثيقة ، الصحيفة ، الكتاب ،         134)(

مجموعة الوثائق  السياسية للعهد النبـوي       (ووردت محققة في    .. ونهاية االرب للنويري وغيرها    )سيرة ابن هشام  (

 م 1956سنة  طبعة القاهرة ، مالدكتور محمد حميد اهللا ،:  جمعها وحققها 21ـ15ص) والخالفة الراشدة

 .20ص ابق ، مصدر الس)135(



 اذا كانت الصحيفة او دستور المدينة قد ارست اسس االستقرار والتالف االجتمـاعي ،  و

ام علي بن ابـي     فان عهد االم   لمنع أي ازمات حادة في مجتمع المدينة الحديث العهد باالسالم ،          

دان ويشيد بكل وضوح المعالم     البل يعد تطوراً كبيراًفي ادارة وحكم     )م660-هـ  40ت(طالب  

وهي من المستمسكت التي قل التعامل معها         االساسية لمهامات الحاكم المسلم ، وحقوق رعيته ،       

 .وهذا مايدفعنا لعرض بعض فقرات العهد 

ـ 39الك االشتر النخعي مصر عام      ولى االمام علي م    م ، وكتب لـه عهـداً       659- ه

مبنية علـى القوعـد االسـالمية        ارة البالد وحكمها ،   طرح فيه النظرية االسالمية في كيفية اد      

بنـداً، شـرحت     94وقد تضمن العهد حـوالي      ) المساواة ، العدل ، الشورى     الحرية ، (االربع  

ـ     (المرتكزات االساسية للعهد مثل      ة ، التجـارة والـصناعة ،       واجبات الحاكم ، مفهوم االكثري

وصنفه العديد ... ) الخ ن على اساس التربية   االحسا معاهدات السالم ،   ، حقوق الفقراء ،   التنمية

من القانونيين من اهم العهود التي سنها خلفاء المسلمين وملومهم الى عمالهم ووالتهم في تدبير               

شؤون الخالفة االسالمية ، اضافة لما تضمنه العهد من قواعد تشريعية ، وسياسية واالداريـة               

فقد عالج االمـام  . حالياً التي تضاهي احدث القواعدوالمالية والقضائية ، والنظريات الدستورية     

 )136(.انظمةالتوازن االجتماعي بين طبقات المجتمع االسالمي التعددي 

 :ويحدد االمام في اول العهد السلطات الرئيسة التي يجب ان يضطلع بها الحاكم وهـي              

فيقول في   . الدولة   جهاز الدولة ومالكها الوظيفي ، وعمران      الشؤون العسكرية ،   مالية الدولة ،  

هذا ماامر به عبد اهللا علي امير المؤومنين ، مالك بن الحارث االشتر في عهده اليه (بداية العهد 

 .)137()جباية خراجها وجهاد عدوها واستصالح اهلها وعمارة بالدها: حين وزاله مصر 

وفـي   وصنف االمام طبقات المجتمع ، ووضع لكل طبقة معالجة دقيقة الوضـاعها ،            

وفي معاملة الرعية شدد على الدقة في عدم ارتكاب خطـأ            عطاء الحق للضعيف من القوي ،     ا

                                                            

 .73ص غانم جواد، مصدر سابق ، 136)(

 . 15ص البن ابي الحديد ، الجزء الرابع ، االمام علي ، نهج البالغة ، 137)(



والمن على الرعيـة     يؤدي الى اراقة الدماء ، واهى العهد بالتركيز على االبتعاد عن الغرور ،            

 .)138(الذي يقود الى االستبداد والدمار للبالد والعباد والتمادي بالسلطة ،

عهد الدستوري توضح مدى حجم التطور واالرتقاء الحاصل بقـيم          ان قراءة دقيقة لهذا ال    

 . في ذلك المجتمع وفي تلك الحقبة التاريخية اإلنسانحقوق 

وفي هذا الجانب البد من االشارة سريعاً الى وثيقة هامة في التاريخ االسالمي ، كانـت                

لت الستار على احداث    سبباً في انهاء الحرب االهلية التي دارت رحاها بين المسلمين التي اسد           

معاهـدة  (الفتنه الكبرى ، وحقنت دماء المسلمين وحققت التعايش السلمي بين ابناء االمة وهي              

ـ  50(والتي وقعت بين االمام الحسن بن علي بن ابي طالب           ) صلح الحسن عليه السالم     - هـ

ـ 41(ومعاوية بن ابي سفيان في سنة        ) م 670 امـسة   ، والتي اكدفي الفقـرة الخ      ) م 661- ه

، ي شاملهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم    ف على ان الناس امنون حيث كانوا من ارض اهللا ،         (منها  

 ياخذ احداً بمـا  وان ال وان يؤمن االسود واالحمر ، وان يتحمل معاوية ما يكون من هفواتهم ،     

 .)139(... )الخ .. وعلى امان اصحاب علي حيث كانواياخذ اهل العراق باحنة، وان ال ،مضى

 عن اتفاق المصادر الحديثة كافة بان رسالة الحقوق لالمام علي بن الحسين بـن               الًفض

 تعتبر اول مدونة حقوقية قننـت وفـصلت مفـاهيم حقـوق        )عليه السالم (علي بن ابي طالب     

، من وجهة نظر اسالمية بصورة واضحة في الزمن الماضي ، وقـد احتـوت علـى                 اإلنسان

ياة التي يحتاجها المسلم بشكل تفصيلي ، واعطـت قيمـة   خمسين حقاً تناولت معظم جوانب الح   

وتستثير الرسالة بتحليل عناصرها في سياق       .ي  اإلنسان ، وللجماعة في المجتمع      اإلنسانللفرد  

البحث الحقوقي االسالمي نقاطاً على درجة كبيرة من االهمية كما تقدم اضافات قيمـة ترفـع                

اربة في مضامنها ومنهجية عرض الحقوق للعهـدين        وهي مق  ية ، اإلنساندرجة االرتقاء بالقيم    

                                                            

 .لمزيد من التفاصيل واالطالع على النص الكامل للعهد ، راجع نهج البالغة البن ابي الحديد ، الجزء الرابع 138)(

 ص  م ،1991طبعة   ، منشورات مؤسسة النعمان ، بيروت ،انظر كتاب الصلح للشيخ راضي ال ياسين 139)(



عيـة والثقافيـة   الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق االقتـصادية واالجتما      

 .)140(اإلنسانوقد اعتبرتها االمم المتحدة إحدى وثائق حقوق . 1966الصادرين عام 

د وتنقية محتواه الداخلي مـن      ولقد اعتبر الدين االسالمي االسالم ان تطهير وجدان الفر        

االنحراف والشعورالمرضي المعقد ، واالتزان واالعتدال السلوكي في كل عمل وموقف وهـي             

 .)141(االسس التي يقوم عليها المنهج االسالمي الشرعي والقانوني في التؤبية االخالقية 

 والبد من أن نفرق بين اإلسالم كمبادئ، وبين االنحـراف واعتـداء علـى الحقـوق               

 الفهـم   وءوالحريات باستخدام اسم اإلسالم لتحقيق أهداف وغايات ومصالح غير إسالمية، فـس           

أو تنفيذ أجنـدة     وسوء التطبيق، واستخدام راية اإلسالم لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية أنية،          

يؤثر في جوهر العقيدة اإلسالمية وسالمة مبادئ اإلسالم في    خارجية ألعداء اإلسالم كل ذلك ال     

 .)142(ال الحقوق والحريات العامة مج

 

                                                            

 شرح رسـالة     ، ومزيد من التفاصيل انظر الشيخ صالح الساعدي النجفي ،          90ص غانم جواد، مصدر سابق ،    ) 140(

 . حسام الساعدي .د تحقيق ، ،الحقوق

 طبـع دار المرتـضى ،       حسام الـساعدي ،    .د تحقيق ،  شرح رسالة الحقوق ،    الشيخ صالح الساعدي النجفي ،    ) 141(

 .14ص ،2005 ،بيروت

 .30ص المصدر نفسة، )142(

 

 

 
 



 
 الفصل األول

 

محاية حقوق اإلنسان يف أطار منظمة 
  املتحدةاألمم

 

 دور الجمعية العامة في حماية حقوق اإلنسان  : المبحث األول 

 دور مجلس االمن في حماية حقوق اإلنسان  : المبحث الثاني 

 حقوق اإلنساندور محكمة العدل الدولية  في حماية : المبحث الثالث

 دور األمانة العامة لألمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان: المبحث الرابع

 دور الوآاالت المتخصصة  في حماية حقوق اإلنسان  : المبحث الخامس

 

 

 

 



 الفصل االول

 حماية حقوق اإلنسان في اطار  منظمة االمم المتحدة
 

دة مراحل قبل ان تبلـغ المـستوى         عبرتطورها بع  اإلنسانمرت الحماية الدولية لحقوق     

 تتحقق من خالل وجود ضمان حقيقي فـي تطبيـق           اإلنسانان الحماية الدولية لحقوق      .الحالي

التي يتماثل االلتزام بها مع أي التـزام قـانوني           ،اإلنسانااللتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق      

 اإلنسانالحماية الدولية لحقوق ظهرت . دولي من خالل وسائل محددة في االتفاقات الدولية ذاتها       

 على حماية الفرد ضد دولتـه       دولي التقليدي الذي لم يكن قادراً     بداية مع تطور قواعد القانون ال     

عدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول ، وهمـامن          الى مبدا السيادة الوطنية ومبدأ    " وذلك استنادا 

عهد عصبة االمم ،     اما. ات الدولية المبادىء التي نص عليها صراحة في مواثيق بعض المنظم        

فـي   باستثناء ماجاء   ، اإلنسانخاصة بتقرير الصفة الدولية لحماية حقوق       " فلم يتضمن نصوصا  

واحتـرام حقـوق     .التزام الدول االعضاء في العصبة في ان تعامل شعوبها بصورة عادلـة             

 اما .عضاء في العصبةالشعوب التي تسكن االقاليم االتي وضعت تحت االنتداب بعض الدول اال          

 اإلنسانميثاق االمم المتحدة فيعد الوثيقة العالمية االولى التي تنص صراحة على احترام حقوق              

 .)143(في عدة مواضيع منها

وتعد االتفاقية الدولية وقرارات المنظمات الدولية اهم المصادر الدوليـة ان لـم تكـن               

 سواء بمفهوم الدساتير اإلنسانواعد حقوق هم قأكثر ودر الوحيدة التي نشات عن طريقها أ   المصا

ويتم اثبات التزام الـدول بـاحترام حقـوق          والقوانين الوطنية ام بمفهوم القانون الدولي العام؛      

التفاقات الدولية واالعالنات    في مواثيق المنظمات الدولية وا      على المستوى الدولي غالباً    اإلنسان

هذا االتزام من قرارات االجهزة الدولية المسؤولة عـن          يستمد    ، واحياناً  اإلنسانالدولية لحقوق   

                                                            

دار الهنا للطباعة  المصادر والحقوق؛:  في القانون الدولي اإلنساناالطار القانوني لحقوق  عبد العزيز سرحان؛.د) 143(

 .99، ص1987 ،القاهرة



 ، وقد تقتصر دائرة سريانها على مجموعة من الـدول           اإلنسانمراقبة الدول في احترام حقوق      

الخ وهي بذلك تعد مصادر دوليـة       ...التي ترتبط فيما بينها بوحدة االقليم واالصل والحضارة و        

 .)144(اإلنساناقليمية لحقوق 

 في دولـة مـا،      اإلنسان جانب المجتمع الدولي في ظل انتهاك حقوق         ان أي تدخل من   

 الجديدة للحماية الدوليـة     لياتوقد عدت اآل  . اليعد انتهاكاً لسيادة الدولة على اراضيها ورعاياها        

ية احدى المواضيع التـي يجـب ان تـدرج فـي            اإلنسان ، فكرة حماية حقوق      اإلنسانلحقوق  

وهنا كان الجدال حول طبيعة التعارض الظـاهر بـين          . المية  اهتمامات واولويات السياسة الع   

 وبين سيادة الدول على اقاليمها وعدم جواز التدخل فـي           اإلنساناالهتمام العالمي بقضية حقوق     

لفعـل قـضية داخليـة ام قـضية      هي با اإلنسانفهل قضية حماية حقوق     . ن الداخلية لها  والشؤ

 ؟عالمية

ؤدي الى ان تكون امام تغيير جذري فـي القـانون           فحسم هذه القضية بالتحديد سوف ي     

بحيث الن  . اإلنسانالدولي يختلف كل االختالف عما كان يتبع من قبل في حالة اانتهاك حقوق              

 امر خارج نطاق الشؤون الداخلية للدول ، االمر الذي يترتب عليه            اإلنسانتصبح قضية حقوق    

 .)145(اإلنسانديدة لحماية حقوق  جآلياتتداعيات كبيرة ، اهمها استحداث وسائل وفع

 اليوم محل اجماع عالمي، والمتضمنة في العديـد مـن           اإلنساناصبحت فلسفة حقوق    

، المعاهدات، االعالنات اإلنسانالمواثيق والنصوص الدستورية الدولية،كاالعالن العالمي لحقوق 

الخ وترعى منظمة ... اعيةاو االتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، االقتصادية واالجتم 

 عن اصدارها العديد من المواثيق االسـاس المعنيـة          االمم المتحدة جميع هذه االتفاقيات  فضالً      

 من خالل المنظمـات     اإلنسان وحرياته، ويهتم المجتمع الدولي في حماية حقوق         اإلنسانبحقوق  
                                                            

مع اشارة خاصة " المدى والفاعلية " لية خالد عبد العزيز الجوهري، االمم المتحدة ونظام العقوبات الدو.  د)144(

، 2001السنة السادسة؛ ) 21( مجلة رواق عربي العدد اإلنسانللعقوبات الدولية المفروضة بغرض حماية حقوق 

 .590ص

 بال رقم  1978 ، القاهرة، مؤسسة دار الشعب،نيويورك – مطبوعات االم المتحدة اإلنساناالمم المتحدة وحقوق  )145(

 .صفحة



 المقصود بالحمايـة التـي      الدولية سواء أكانت عالمية أم إقليمية، حكومية أم غير حكومية، وان          

توفرها المنظمات العالمية وخصوصا االمم المتحدة، بالحماية الدولية والتـي تعنـي مجموعـة              

 في بلد   اإلنساناالجراءات التي تتخذها األمم المتحدة واجهزتها المختلفة لدراسة اوضاع حقوق           

 والكـشف عـن     اإلنـسان ما لبيان مدى التزام سلطات هذا البلد بقواعد القانون الدولي لحقوق            

 في  اإلنساناالنتهاكات المرتكبة ووضع مقترحات لوقف هذه االنتهاكات وتحسين اوضاع حقوق           

البلد موضوع الدراسة، أو الرصد الدولي لمدى تطبيق  الدول عمليا لصكوك دولية معينـة أو                

 هذه   وتشخيص حاالت انتهاكها ووضع مقترحات لتعزيز اعمال       اإلنسانحقوق محددة من حقوق     

 )146(.الصكوك وعدم انتهاكها

 وحمايتها جاء عن قناعة مفادها وجود نوع        اإلنسانأن اهتمام المنظمات الدولية بحقوق      

الوطني، وحمايـة االمـن     – في المجال الداخلي   اإلنسانمن الموازاة والتالزم بين احترام حقوق       

 اإلنسانة من انتهاكات لحقوق     وكانت نتيجة لما سببته الحرب العالمية الثاني      . )147(والسلم الدوليين 

 .من قبل المانيا النازية وايطاليا الفاشية

لقد ادى هذا إلى حصول تغيير على الوضع القانوني للفرد وحقوقه على الصعيد الدولي              

 من نطاق السلطان الداخلي للدول واصـبحت تخـضع          اإلنسانإذ خرجت مسألة حماية حقوق      

 .الشراف دولي من قبل المنظمات الدولية

 : يظهر لنا ما يأتياإلنسانأن هذا التطور في االهتمام بحقوق 

 وحرياته الفردية والجماعية قد غدت شأنا عالميا بعد أن ظلـت فـي              اإلنسانأن حقوق    - أ

القرن الماضي شأنا وطنيا محصورا ادركه في فئة الثوريين أو عند قلة من المفكـرين               

 .االصالحين

                                                            

 في الشريعة االسالمية والقانون اإلنسانحقوق . اإلنسان اهداف الحماية الدولية لحقوق ، تسيسباسيل يوسف.د )146(

 .86ص،  1998 شباط ،ابراهيم الزلمي واخرون بيت الحكمة  اعداد مصطفى-الدولي
 .83 مصدر سابق ، ص ،محمد سعيد مجذوب.  د)147(



يـدان المبـادئ االخالقيـة والنظريـات الفلـسفية          العناية بهذه الحقوق قد انتقلت من م       - ب

 االجتماعية إلى ميدان الممارسة الواقعية من جانـب االفـراد           -وااليديوجيات السياسية 

 ).148(والجماعات البشرية

 قد اصبح اكثر فاعلية وتطورا فـي        اإلنسانأن دور المنظمات العالمية في حماية حقوق         - ت

 . عصبة األممعهد األمم المتحدة مما كان عليه في عهد

 ضعيفا، باستثناء ما جاء في العهد       اإلنسانفلقد كان دور عصبة األمم في حماية حقوق         

بشأن نظام حماية االقليات، أو كذلك احترام حق الـشعوب فـي االقـاليم الموضـوعة تحـت                  

أما في مرحلة األمم المتحدة، فتعد أول منظمة عالمية اولت هذه المسألة اهتمامـا              . )149(االنتداب

 وخلق رأي عـام دولـي       اإلنسانريدا ومتميزا، وكان لها دور أساس في تنمية الوعي بحقوق           ف

 على تكثيف جهودها في صنع      1945لقد عملت األمم المتحدة منذ قيامها عام        . فعال في اتجاهها  

 من حقيقة مفادها أن احترام       انطالقاً اإلنسان في جميع ميادين حقوق      لياتوصياغة المعايير واآل  

 إذ جاء تاكيد هذه الحقوق في الديباجة        )150( وحمايتها هو احد مقاصد األمم المتحدة      اإلنسانحقوق  

وكـذلك فـي    ) أن شعوب األمم المتحدة تؤكد ايمانها بالحقوق االساسية لإلنسان وكرامة الفرد          (

 إال أن المستند القانوني الذي تعتمد عليه األمم المتحدة النجاز هذه المهمـة              )151(نصوص الميثاق 

 يوجد في ثالث نصوص من الميثـاق        اإلنسانإلزام الدول التعاون معها لتامين الحماية لحقوق        و

 في نطاق القانون الدولي وعن طريق الجمعية العامة باعداد مجموعة           وقامت أيضاً  .)152(االممي

                                                            

 من خالل المواثيق واعالن المنظمات، مجلة المستقبل إلنسانا نظرة تحليلية في حقوق ، مصطفى الفياللي. د)148(

 . 79 -78ص،  1997 ،223 عدد -العربي
 .72 ص ، مصدر سابق ،عبد العزيز سرحان.  د)149(
-10 ص،بغداد،  2000سنة ) 19( سلسلة افاق العدد اإلنسان، العالم الثالث وحقوق -رياض عزيز هادي.  د)150(

11. 
 . من الميثاق)76-68-62-56-55-13-1( انظر نص المواد )151(
 .من ميثاق األمم المتحدة) 56 ف ج م55 م3 ف1م( انظر المواد )152(



 والعمل على نشرها وتطبيقها كمساهمة في حماية وتعزيـز          اإلنسانمن الوثائق المتصلة بحقوق     

 )153(.إلنساناحقوق 

 علـى   اإلنـسان لذلك تعتبر األمم المتحدة االطار الدولي الرئيس لبحث قضايا حقـوق            

  وضـيقاً  ةًمستوى الدول، وعلى المستوين االقليمي والدولي وبدرجات وصيغ عديدة يختلف سع          

هـا دور    ول اإلنـسان باختالف االجهزة التي تتكون منها المنظمة فهناك اجهزة مختصة بحقوق           

جهزة اخرى لها دور غير مباشر في الحماية مـن خـالل ادائهـا              حمايتها، وهناك أ  أساسي في   

 .لوظائفها

 وحرياتـه فنـصت     اإلنسانوقد اشار ميثاق األمم المتحدة في ستة مواد منه إلى حقوق            

بما يجب عليهم مـن عمـل       منفردين و مجتمعين    يتعهد جميع االعضاء بان يقوموا       (56المادة  

 من بينهـا االحتـرام   )154 ()55دراك المقاصد المنصوص عليها في المادة بالتعاون مع الهيئة ال  

 والحريات االساسية للجميع بدون تمييز بسبب العنصر او الجنس اواللغة           اإلنسانالعالمي لحقوق   

او الدين، ومراعاة التقيد بتلك لحقوق والحريات، وقد انشأ الميثاق عدداً من االجهزة الرئيـسة،               

مة لالمم المتحـدة، والمجلـس      ا، هما الجمعية الع   اإلنسان بمتابعة بحقوق    اثنان منها متخصصة  

 .)155(االقتصادي واالجتماعي 

ونص ميثاق األمم المتحدة على ستة أجهزة رئيسة تكون البنيان العضوي لألمم المتحدة،            

بتعديل  هذه األجهزة ورد ذكرها على سبيل الحصر بحيث اليمكن نزع أو إضافة جهاز أخر اال              

يثاق نفسه، على أن الميثاق قد أتاح لألجهزة الرئيسة أن تنشئ ماتراه الزمـا ومناسـبا مـن                  الم

 .أجهزة فرعية

                                                            

، والحقوق 1948 وكذلك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة االبادة الجماعية 1948 اإلنسان مثال االعالن العالمي لحقوق )153(

 . الخ.. 1952السياسية للمرأة 

 .متحدة من ميثاق االمم ال56المادة  )154(

 .المادة السابعة من ميثاق االمم المتحدة )155(



الجمعيـة العامـة، مجلـس األمـن، المجلـس االقتـصادي            : واألجهزة الرئيسة هي    

 . محكمة العدل الدولية االمانة العامة ،واالجتماعي، مجلس الوصاية،

 لكن بدرجات متفاوتـة، وبحـسب نطـاق         اإلنسان وتعتني هذه األجهزة بمسألة حقوق    

 بإنشاء نظام لحمايـة حقـوق       1945وقامت منظمة األمم المتحدة منذ تأسيسها سنة         .تخصصها

، ركيزته عدد الباس به من المواثيق والصكوك التي تعتمد من اجل تنفيذها على نوعين               اإلنسان

ي تطور مستمر من اجل تفعيـل هـذه         ، ومازال هذا النظام ف    ة تعاهديه وغير تعاهدي   لياتمن اآل 

 . على وجه المعمورةاإلنسان والوصول بها إلى المبتغى وهو تعزيز وحماية حقوق لياتاآل

 غير مباشر في     من اختصاصها، وتؤدي دوراً     جانباً اإلنسانوهذه االجهزة تشكل حقوق     

حكمـة العـدل    حمايتها من خالل ادائها لوظائفها، ومن هذه االجهزة مجلس االمن الـدولي، وم            

الدولية واالمانة العامة، باالضافة إلى الدور التي تقوم به الوكاالت المتخصصة التابعـة لالمـم               

وسوف نقوم باستعراض الدور الذي تؤديه هذه االجهزة والوكاالت المتخصـصة فـي             . المتحدة

 .كل في مبحث مستقل  .اإلنسانحماية حقوق 

 :لتالية كل في مبحث مستقلسوف نتعرض في هذا المبحث الى المواضيع ا

 .دور الجمعية العامة في حماية حقوق اإلنسان : المبحث االول

 دور مجلس االمن في حماية حقوق اإلنسان: المبحث الثاني 

 دور محكمة العدل الدولية  في حماية حقوق اإلنسان: المبحث الثالث 

 .حقوق اإلنساندور األمانة العامة لألمم المتحدة في حماية : المبحث الرابع 

 .دور الوكاالت المتخصصة في حماية حقوق اإلنسان : المبحث الخامس 

 



 التـي   ليات، مع بيان اآل   اإلنسانموضحين اختصاص كل من االجهزة في حماية  حقوق          

 وكرامتـه وحرياتـه     اإلنساناعتمدتها في توفير الحماية الدولية ضد االنتهاكات التي تقع على           

 ....االساسية

 

 االولاملبحث 

 دور اجلمعية العامة يف محاية حقوق اإلنسان

 

ولكل دولة   هي الهيئة الرئيسة لمنظمة االمم المتحدة وتضم جميع الدول االعضاء فيها،          

 .)156(صوت بغض النظر عن مساحتها او عدد سكانها 

وتتمتع الجمعية العامة باهمية كبيرة بين مختلف فروع االمم المتحدة باعتبارها الجهـاز             

ة، اذ لها  عن انها تتمتع بسلطات عامم في المنظمة الذي يضم بين جنباته كل اعضائها فضالً      العا

مـن الفـروع     مر يدخل في نطاق الميثاق او يتصل بـسلطات فـرع          ان تناقش أي مسالة او أ     

 0)157(المنصوص عليها فيه 

فـي  وتجتمع الجمعية العامة بانتظام مرة كل عام ولها حق المناقشة واصدار التوصيات            

جميع االمور التي تدخل ضمن نطاق الميثاق، كما ان لها ايضاً حق مناقشة سلطات ومهام جميع 

، المسائل العاديـة باالغلبيـة      نها، وتصدر الجمعية قراراتها بشا    .االجهزة االخرى لالمم المتحدة   

البسيطة الصوات الحاضرين المشتركين في التصويت، ولكنها تصدر قراراتها فـي المـسائل             

 )158 (.امة باغلبية الثلثيناله

 

                                                            

 .)22ـ م9م (راجع بشان تشكيل واختصاص وعمل الجمعية الفصل الرابع من ميثاق االمم المتحدة من ) 156(

 .نفس المصدر ) 2(

 .112، مصدر سابق، صاإلنسان والقانون الدولي اإلنسان فيصل شطناوي، حقوق . د)158(



 المطلب االول

 اختصاص ووسائل الجمعية العامة في حماية حقوق اإلنسان

 هو اختصاص عام شامل وهذا ما اإلنسانأن اختصاص الجمعية العامة في مجال حقوق       

وتفسير ذلك أن واضعي الميثاق أرادوا أن يحددوا العالقة بين المجلـس             )159(نص عليه الميثاق،  

 التنـازع فـي     يبـرز  واالجتماعي من جهة والجمعية العامة من جهة اخرى حتى ال          االقتصادي

 تقـع   اإلنـسان والسيما أن مسؤولية حماية وتعزيز حقوق       ) 160(االختصاص بين هذين الجهازين   

على عاتقيهما وبذلك يكون للجمعية العامة سلطة االشراف والرقابة والمتابعـة علـى اعمـال               

 .اإلنسانعلقة بحقوق المجلس واالجهزة االخرى المت

 وحمايتهـا   اإلنسانولهذا فان للجمعية العامة دور كبير وفعال في تعزيز احترام حقوق            

 اإلنـسان معتمدة في ذلك مجموعة من االجراءات أو الوسائل التي ساعدت على تقنين حقـوق               

 دوليا وترسيخ عنصر االلزام فيها، استجابة لطلبات ملحة أو معالجـة االزمـات أو مـشكالت               

 في بعض الدول، أو تعبيرا عن أستياء عالمي من تصرفات معينـة             اإلنسانتعرضت لها حقوق    

اساءت إلى تلك الحقوق، أو تجاوبا مع وعي اجتماعي انساني يرفض التساهل والوقوف موقف              

الالمباالة ازاء تيارات أو اتجاهات أو اعمال تنتهك حرمة الحقوق والحريات االساسية وتناقض             

 .تي اعلنها الميثاقالمبادئ ال

 

 اإلنسان اختصاص الجمعية العامة بحماية حقوق -الفرع االول 

تقوم الجمعية بدراسات وتقديم توصيات بقصد انماء التعـاون الـدولي فـي الميـادين               

 اإلنـسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحة، واالعانةعلى تحقيـق حقـوق           

                                                            

 . من الميثاق االمم المتحدة13 و 11 و  10 انظر نص المواد )159(
 محمود شريف 2/ اإلنسان مجلد حقوق ، في إطار نظام األمم المتحدةاإلنسان حقوق ،محمد سعيد الدقاق .د )160(

 .1989 -61 ص،بسيوني واخرون



كافة بال تمييز بينهم في الجنس او اللغة او الـدين والتفريـق بـين               والحريات االساسية للناس    

 )161 (.الرجال والنساء

 قد جرى االقتراح بوضعها علـى جـدول         اإلنسانكما ان بعض البنود الخاصة بحقوق       

اعمال الجمعية العامة من المجلس االقتصادي واالجتماعي او مجلس الوصاية او احدى الـدول              

لثالثة التابعة   الى اللجنة ا   اإلنسانم، وتحال معظم البنود المتعلقة بحقوق       االعضاء او االمين العا   

نه من الجائز مع ذلـك      إال أ  )162( )ية والثقافية اإلنسانلجنة الشؤون االجتماعية و   (للجمعية العامة   

 )163 (.ان تحال بعض هذه البنود الى اللجان الرئيسية االخرى

ـ      وتنشئ الجمعية العامة من وقت الخر اجهزة ف        ذلك رعية ذات طابع مؤقت او خاص، ك

 في تأدية المهام الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بحمايـة بحقـوق            لجاناً خاصة من اجل مساعدتها    

 من بينهما اللجنة الثالثة المختصة بالقضايا       )164(ويتفرع عن الجمعية العامة ست لجان      . اإلنسان

 والتوصيات والتقـارير الخاصـة بحقـوق        ية واالجتماعية والثقافية، وتتلقى المقترحات    اإلنسان

 إلى الجمعية العامة او الـى المجلـس االقتـصادي    اإلنسانإذ تحال قضايا حقوق      )165(،اإلنسان

 وتناقش  اإلنسانواالجتماعي أو الى اللجان المتخصصة برصد تطبيق االتفاقيات الدولية لحقوق           

 .في اللجنة الثالثة

                                                            

 .)22ـ م9م ( راجع بشان تشكيل واختصاص وعمل الجمعية الفصل الرابع من ميثاق االمم المتحدة من (161) 

 .323ص ،1989محمد الحسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة .د) 162(

ولجنة شؤون ) اللجنة الثانية ( ولجنة الشؤون االقتصادية والمالية ) اللجنة االولى ( مثل لجنة السياسة واالمن ) 163(

اللجنة (  ولجنة الشؤون القانونية  )لجنة الخامسةال( ولجنة الشؤون االدارية والميزانية ) اللجنة الرابعة ( الوصاية 

 .113 ص، فيصل شطناوي، مصدر سابق: عننقالً) السادسة 
لجنة نزع السالح واالمن الدولي وهي تختص بنزع السالح ومسائل ) اللجنة االولى(لجان ) 6( للجمعية العامة )164(

) اللجنة الثالثة( والمالية وتعنى باالمسائل االقتصادية لجنة االقتصادية) اللجنة الثانية. (االمن الدولي ذات الصلة 

لجنة المسائل ) اللجنة الرابعة. (ية اإلنسان االجتماعية وائلية والثقافية وتتناول المساإلنسانلجنة االجتماعية و

جنة السياسية الخاصة وأنهاء االستعماروتتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات السياسية التي التتناولها الل

لجنة الشؤون االدارية وشؤون الميزانيةوتتناول المسائل ) اللجنة الخامسة. (االولى كما تتناول انهاء االستعمار 

 .لجنة القانونية وتتناول المسائل القانونية الدولية) اللجنة السادسة. (المتصلة بادارة االمم المتحدة وميزانيتها

 .من الميثاق ) 13( المادة )165(



، مثـل دعوتهـا     اإلنسانالنشطة المتعلقة بحقوق     قامت الجمعية العامة بالعديد من ا      وقد

، والمؤتمر العالمي لحقـوق     1968 الذي عقد في طهران عام       اإلنسانللمؤتمر العالمي لحقوق    

 .1993 الذي عقد في فينا عام اإلنسان

 

 اإلنسان وسائل الجمعية العامة في حماية حقوق -الفرع الثاني

 :اإلنسانة بحقوق  إصدار اإلعالنات والتوصيات المعني-اوالً 

 اإلنـسان أصدرت الجمعية العامة مجموعة من االعالنات والتوصيات المتعلقة بحقوق          

من اجل التوعية بهذه الحقوق وتعزيز احترامها من قبل المجتمع الـدولي، ولقـد كـان لهـذه                  

، على  اإلنساناالعالنات والتوصيات دور كبير في تحقيق هدف األمم المتحدة في مجال حقوق             

غم من كونها مجردة من أية أثار قانونية ملزمة، إال إنها  تنطوي على قيمة ادبية واخالقيـة                  الر

 .كبرى

وقـد   أن توصيات الجمعية العامة، خاصة تلك التوصيات التي تتخذ شكل االعالنـات           

، تؤدي إلى تكـوين العـرف       )166(اصدرت الجمعية اعالنات مهمة بشان حماية حقوق اإلنسان         

ويشترط في هذه الحالة تـوفر       )167()باألسلوب الموجه لتكوين القاعدة العرفية    (اتباعا لما يسمى    

 :ثالثة شروط وهي

 .أن تكون التوصية محددة المضمون عامة الخطاب .1

 أن تكون التوصية تعبيرا عن ارادة عامة حقيقية .2

                                                            

 إعالن مـنح االسـتقالل      -20/11/1959إعالن حقوق الطفل في      ،10/12/1948 في   اإلنسانن العالمي لحقوق    االعال) 166( 

 إعالن األمم للقـضاء علـى جميـع اشـكال التمييـز العنـصري فـي        -14/12/1960للبلدان والشعوب المستعمرة في     

 إعالن اللجوء االقليمـي فـي       -7/11/1967 إعالن األمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في           -.20/11/1963

14/12/1967. 

محمود .  اعداد د-2/ محمد السعيد الدفاق، حقوق اإلنسان في اطار نظام األمم المتحدة، حقوق اإلنسان. د) 167(

 .1989 ، دار العلم للماليين، لبنان، 65شريف بسيوني واخرون ص 



 .أن تتأكد التوصية من الناحية العملية .3
 

  :اإلنسانقوق  اعداد اتفاقيات دولية ملزمة في ميدان ح-ثانياً

 اإلنسانلقد قامت الجمعية العامة باعداد مجموعة من االتفاقيات الدولية في مجال  حقوق              

االتفاق الذي يعقـد    (من اجل حمايتها وتعزيز احترامها، ويقصد باالتفاقية الدولية بصورة عامة           

يـة  بين شخصين أو اكثر من اشخاص القانون الدولي العام يرمـي الـى احـداث اثـار قانون                 

لذلك تعتبر نصوص االتفاقيات الدولية ملزمة لكونها جزء من التشريعات الوطنيـة            ،  )168()معينة

 .بالنسبة للدول التي تنظم إلى هذه االتفاقيات

 اإلنـسان وهناك العديد من االتفاقيات التي اعدتها الجمعية العامـة المتعلقـة بحقـوق              

 . )169(منها

ي اعدتها الجمعية العامة، انبثقت عنهـا لجـان         كما هناك بعض من االتفاقيات الدولية الت      

خاصة من اجل منافسة التقارير المقدمة من االطراف فيها عن تطبيقها لمواد االتفاقيـة، هـذا                 

                                                            

 .105، ص104، ص2001، بغداد، السنة 6 ط،عصام العطية، القانون الدولي. د) 168(

 :لقد اعدت الجمعية العامة مجموعة من االتفاقيات بشان حقوق اإلنسان ابرزها ) 169(

 ).169(9/12/1948 اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية والمعاقبة عليها في -أ

 .2/12/1949 اتفاقية حظر االتجار باالشخاص واستغالل دعارة الغير في -ب

 .20/12/1952سياسية للمرأة في  اتفاقية بشأن الحقوق ال-ج

 ومعتمدة من الجمعية العامة في 25/9/1926  برتوكول تعديل االتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف في -د

22/10/1953. 

 ).169 (29/1/1957هـ اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة في 

 )169.(7/11/1962د الزواج في   اتفاقية الرضا بالزواج والحد االدنى لسن الزواج وتسجيل عقو-و

 .21/12/1965  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في -ز

 .16/12/1966  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في -ح

 .16/12/1966  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في -ط

 26/11/1968ية في اإلنسانعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد   اتفاقية -ك

 .30/11/1973ع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها في ن  االتفاقية الدولية لم-ل

 .17/12/1979 اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة في -م



 والسهر على رقابة تطبيق     اإلنسانلغرض تدعيم البناء التنظيمي لالمم المتحدة في مجال حقوق          

جان التي تم انشاءها، اللجنة المنبثقة عن االتفاقية        االتفاقيات المبرمة في هذا المجال، ومن هذه الل       

وكذلك اللجنة الناتجـة عـن       ) 170(21/12/1965الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري في       

 اللجنة المتولدة   وايضاً) 171(16/12/1996العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في        

لتمييـز العنـصري ضـد النـساء فـي          اعن االتفاقية الخاصة بالقضاء على كافـة اشـكال          

لتنظيمي والوظيفي عـن    ا وتتمتع هذه اللجان بدرجة كبيرة من االستقالل         )172(.18/12/1978

وسوف نتعرض بشكل موجز إلى احدى هذه اللجـان إال وهـي لجنـة حقـوق                . األمم المتحدة 

 .اإلنسان

 

 اإلنسان انشاء لجان أو أجهزة فرعية لحماية حقوق -ثالثاً

 )173() للقيـام بوظائفهـا    عامة أن تنشأ من الفروع الثانوية ما تراه ضـرورياً         للجمعية ال (

 :، ومن هذه الهيئات واللجان مايلي اإلنسانومساعدتها في تأدية المهام المتعلقة بحقوق 

  اللجنة الخاصة المعنية بتنفيذ إعالن منع االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة والمعروفة             -أ

 .)174()تعماربلجنة ازالة االس(

 )175(.  مجلس األمم المتحدة لناميبيا-ب

                                                            

 21/12/1965بتاريخ ) 20(في الدورة ) 2106(امة بقرارها رقم  صدرت هذه االتفاقية عن الجمعية الع)170(

 .خبيراً) 18(وتتألف هذه اللجنة من 

الخاصة بتشكيل هذه اللجنة ) 45-28 المواد( انظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الجزء الرابع )171(

 .ومهامها

 .خبيراً) 18( تتكون هذه اللجنة من )172(
 .من الميثاق) 22( انظر نص المادة )173(
 18، وكانت تتكون من 17/11/1961 بتاريخ 16 بالجلسة 1654 شكلت هذه اللجنة بقرار الجمعية العامة رقم )174(

 .1962 عام  عضوا24ًعضوا ثم ازداد عدد اعضائها إلى 
 . انتهى عمل هذه اللجنة بغد استقالل ناميبيا)175(



 .)176()االبارتهيد(  اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري -ج

 لـسكان   اإلنسان  اللجنة الخاصة للتحقيق في التصرفات االسرائيلية التي تؤثر على حقوق             -د

 .)177(االقاليم المحتلة

 .)178( لجنة ممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني-هـ

هيء هذه االجهزة تقارير سنوية وخاصة، وتقدم توصيات في المسائل التي تدخل فـي         وت

اختصاصها وتنظر الجمعية في هذه التقارير وعند الضرورة تعرضها على مجلس االمن وعلى             

 .االجهزة المختصة األخرى

 

 :اإلنسان عقد ومتابعة المؤتمرات الدولية المعنية بحقوق -رابعاً 

 التي اعتمدتها الجمعية العامة وسيلة المؤتمرات الدوليـة، إذ تعقـد            من الوسائل األخرى  

 بقرار صادر عن الجمعية العامة لالمـم المتحـدة لغـرض            اإلنسانالمؤتمرات المعنية بحقوق    

وتتميـز المـؤتمرات   .  والميادين األخرىاإلنساناستعراض التقدم الذي احرز في ميدان حقوق   

أم من حيث مجال تركيزها، فمن حيث الشكل تجمع علـى           بالديمقراطية سواء من حيث الشكل      

قدم المساواة ممثلين الحكومات من مختلف انحاء العالم، ومن حيث مجال تركيزها فانها تعمـل               

على تحقيق توافق عالمي في االراء، بشأن قضايا عالمية محددة ومترابطة فيما بينها من اجـل                

 )179(.بشرية والمجتمعات الاإلنسانبحث تاثيرها على شخص 

                                                            

 .طية في جنوب افريقيا انتهى عمل هذه اللجنة بعد التغيرات الديمقرا)176(
 .عضواً) 23( عدد اعضائها )177(

(178) U.N. the U.N and H.R.S. New York 1978‐ p 3‐4 
 .5 ص ،1996 ، نيويورك، األمم المتحدة،التقرير السنوي عن اعمال المنظمة، بطرس بطرس غالي.د )179(



وعادة ما يتم بواسطة المؤتمرات العالمية ترجمة توافقات االراء المتوصل إليها بـشأن             

ية وغيرها من القضايا إالساس إلى قواعد واتفاقيات دولية جديدة والى التزامات            اإلنسانالقضايا  

 .أي إلى اهداف وغايات ملموسة تحددها الدول االعضاء النفسها ولالمم المتحدة. محددة

ية فيها من   اإلنسان األمم المتحدة والسيما     اهدافأن للجمعية العامة دور كبير في تحقيق        

 :خالل المؤتمرات الدولية عن طريق

، مثال دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي       اإلنسان  الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية معنية بحقوق          -أ

، وكذلك عقد اإلنسان والذي انتهى باعالن طهران لحقوق) 180( في طهران اإلنسانلحقوق  

، والمؤتمر العالمي للـسنة الدوليـة       1948مؤتمر لالمم المتحدة المعني بحرية االعالم       

، والمؤتمر العـالمي لمكافحـة العنـصرية والتمييـز          1975للمرأة في مكسيكو ستي     

، باالضافة إلى مؤتمرات المفوضين من اجل اعداد صكوك         1978العنصري في جنيف    

 )181(.اإلنسانق دولية في ميدان حقو

  اعتماد واقرار الجمعية العامة لما يرد في بعض المؤتمرات الدولية من قرارات ووصايا               -ب

، مثال اعتمادها برنامج عمل وتقرير المـؤتمر الـدولي للـسكان            اإلنسانمتعلقة بحقوق   

، وكذلك تأييدها العالن    1994 ايلول   12 الى 5 الذي عقد في القاهرة بين       )182(والتنمية،

 .)183(اإلنسانمج عمل مؤتمر فينا لحقوق وبرنا

  عقد الجمعية العامة دورات خاصة من اجل متابعة ومراجعة ما نفذ من االعالنات وبرامج    -ج

، عقد دورة خاصة في     العمل الصادر عن المؤتمرات الدولية التي اعتمدتها، ومنها مثالً        

 وبرنـامج   لمراجعة ما نفذ مـن إعـالن      ) 5+بكين  ( تحت شعار    2000شهر حزيران   

                                                            

 .19/12/1966في ) 21(في الدورة ) 2217( قرار الجمعية العامة رقم )180(
 مطبعة ، العددان االول والثاني، مجلة القضاء،ياإلنسان والقانون الدولي اإلنسان حقوق ، المحامي زكي جميل حافظ)181(

 .68 -66ص، 1989 ، بغداد،الشعب
 .1994، 1ك 19في ) 49(دورة ) 128( قرار الجمعية العامة رقم )182(
 . 1993لسنة ) 48(دورة ) 121( قرار الجمعية العامة رقم )183(



 1995 ايلول   5 إلى   4الصين بين    –المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بيجين         

 لمراجعة ما طبق من برنامج عمل القمة        2002وكذلك عقد دورة خاصة في شهر ايار        

 )184(.30/9/1990العالمية للطفولة التي عقدت في نيويورك بتاريخ 

داث منصب مفوض األمم المتحـدة الـسامي        عن ذلك قامت الجمعية العام باستح      فضالً

 .)185(اإلنسان الذي يختص باالشراف على كل البرامج المتعلقة بحقوق اإلنسانلحقوق 

 بصورة مباشرة، سـواء فيمـا يتعلـق         اإلنسانوكذلك اصدارها قرارات متعلقة بحقوق      

من القرارات  وغيرها  ) 187(.ية لبعض الدول  اإلنسان أو تقديم المساعدة     )186(.اإلنسانبحماية حقوق   

 قامت الجمعية العامة بانشاء جامعة دولية تحت        وايضاً. اإلنساناألخرى الكثيرة المتعلقة بحقوق     

 يتمثـل نـشاطها حـول       1972عام  ) جامعة األمم المتحدة  (اشراف األمم المتحدة تعرف باسم      

لتنميـة  ي والتنمية االجتماعية، ومشكلة الجوع في العالم ومـشكالت الـسكان وا           اإلنسانالتطور  

 .باالضافة إلى استعمال الموارد الطبيعية وتوزيعها التوزيع االمثل

، حيث التخلوا أي    اإلنسانوبذلك فان الجمعية العامة تؤدي دورا فاعال في حماية حقوق           

 ووضع المعالجات المناسـبة لهـا،       اإلنساندورة في الجمعية العامة من بحث انتهاكات حقوق         

المعالجات تتسم بطابع االدانة والتنديد لعدم قدرتها علـى اتخـاذ           وعلى الرغم من أن اغلب هذه       

القرارات الملزمة وحصر ذلك بمجلس االمن، إال أن استمرارها بهذه المعالجات، اضـافة إلـى               

إعالن ونشر حاالت المخالفة ومواقف الجمعية منها يدفع الدول إلى تالفي هذه االجـراءات وان             

                                                            

 .14 ص ،)2002( بغداد ليات، المرجعية القانونية واآلاإلنسان، باسيل يوسف دبلوماسية حقوق . د)184(
 باستحداث منصب مفوض األمم 1993 كانون االول لسنة 20في ) 48(دورة ) 141( قرارا الجمعية العامة )185(

 .اإلنسانالمتحدة لحقوق 
 .1993اية االطفال المتأثرين بالمنازعات المسلحة المتعلق بحم) 48(دورة ) 1571( مثال قرار الجمعية رقم )186(
ية لضحايا الكوارث اإلنسان بشان تقديم  المساعدة 1988في عام ) 43(دورة ) 131( قرار الجمعية العامة رقم )187(

بأن تقديم المساعدة من ) 48(دورة ) 201(الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة، وكذلك قرار الجمعية العامة رقم 

 .1993 ،ية واالجتماعية في الصومالاإلنسانالغاثة اجل ا



 قد تتعرض بسببها إلى التشهير والتنذير من        اإلنساناكات لحقوق   تعمل جاهدة على ازالة اية انته     

 .قبل الجمعية العامة وما يسببه ذلك من استياء للرأي العام العالمي وتأثيره على عالقاتها الدولية

اضافة إلى دورها الكبير في صياغة واقرار القواعد القانونيـة الدوليـة ذات العالقـة               

اية ابلغ واضمن في التأثير على المدى الطويـل، مـن تـأطير             فليس هناك حم  . اإلنسانبحقوق  

 . بقواعد قانونية دوليةاإلنساناجراءات واصول الحماية الدولية لحقوق 

 

 المطلب الثاني

 دور المجلس االقتصادي واالجتماعي في حماية حقوق اإلنسان

تعلـق  ، اذ يختص بتقديم توصيات فيمـا ي       اإلنسانمركز االهتمام االساس بحقوق      وهو

ويعد مشاريع اتفاقيات لتعـرض      .والحريات االساسية ومراعاتها  اإلنسان  باشاعة احترام حقوق    

، ويضع مع الـدول     اإلنسانعلى الجمعية العامة، ويدعو الى عقد مؤتمرات بشأن مسائل حقوق           

ومع الوكاالت الدولية المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كي تمده بتقارير عن الخطوات التـي               

، ويبلـغ الجمعيـة العامـة       اإلنـسان تها لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في مسائل حقوق         اتخذ

 )188 (.مالحظاته على هذه التقارير

أن هذا المجلس هو أداة األمم المتحدة فـي العمـل لتحقيـق مقاصـدها االقتـصادية                 

 فصلتها المادة   ثم،   )189(واالجتماعية وقد اجملت المادة االولى فقرة ثالثة من الميثاق هذه المقاصد          

 -:كاالتي ) 55(

                                                            

، 2003، ، الكرنك للكمبيوتر، االسكندريةاإلنساندراسة متعمقة في قانون حقوق  الشافعي محمد بشير،.د) 188(

 .290ص

من ميثاق االمم المتحدة على تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات ) 3(تنص المادة االولى فقرة ) 189(

 والحريات االساسية للناس اإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسانواالجتماعية والثقافية و الصبغة االقتصادية

 0تفريق بين الرجال والنساء  بال تمييز بسبب الجنس او للغة او الدين وال" والتشجيع على ذلك اطالقا" جميعا



تحقيق مستوى اعلى للمعيشة وتوفير اسباب االستعمال المتصلة لكـل فـرد والنهـوض                -أ

 .بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي

تيسير الحلول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز             -ب

 .ر الثقافية والتعليمالتعاون الدولي في امو

 والحريات االساس للجميع بـال تمييـز بـسبب          اإلنسانان يشيع في العالم احترام حقوق         -ج

 اعـاة تلـك الحقـوق      للغة او الدين والتفريـق بـين الرجـال والنـساء ومر           االجنس او 

 .والحريات فعالً

 

االمم المتحدة  من االجهزة التابعة لمنظمة     احد االجهزة الرئيسة    وان هذا المجلس بوصفه     

فانه يستمد اختصاصاته من ميثاق المنظمة فللمجلس ان يضع دراسات فيما يتعلـق بالـشؤون               

، ولـه ان يقـدم توصـيات        )190(االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية الدولية       

عـد  ، وله كذلك ان ي    )191( والحريات االساس ومراعاتها   اإلنسانفيمايختص باشاعة احترام حقوق     

 ،)192(مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن مسائل تدخل في دائرة اختـصاصه              

 ان يدعو الى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه              كما له ايضاً  

 .)193( للقواعد التي تضعها االمم المتحدةوفقاً

إلنسان التابعة للمنظمة منـذ     اوعلى هذا فان المجلس تبنى موضوع تشكيل لجنة حقوق          

 .1946عام 

 

                                                            

 0من ميثاق االمم المتحدة ) 1(فقرة ) 62( المادة )190(
 0من ميثاق االمم المتحدة ) 2(فقرة ) 62(المادة  )191(

 .من ميثاق االمم المتحدة) 3(فقرة ) 62(المادة ) 192(

 .من ميثاق االمم  المتحدة) 4(فقرة ) 62(المادة ) 193(



 اإلنساناختصاص المجلس االقتصادي واالجتماعي بحماية حقوق : الفرع االول 

  علـى    اإلنسانلقد عهد الميثاق مسؤولية تحقيق اهداف األمم المتحدة في مجال حقوق            

معيـة  عاتق الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي والذي يعمل تحـت اشـراف الج            

 )194(.ةــالعام

اإلنـسان  اهم هيئة تختص بموضوع حقوق       )195(ويعد المجلس االقتصادي واالجتماعي   

 بين اختصاصته، إذ له بموجب الميثاق أن يقدم توصياته فيما يتعلق باشاعة احترام حقـوق                من

ومن اجل تنفيذ هذه التوصيات له اجراء ترتيبات مـع           )196( والحريات االساس ورعايتها   اإلنسان

ضاء األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة للحصول على تقارير عن الخطوات التي اتخـذت             اع

لتنفيذ توصياته والتوصيات التي تـصدرها الجمعيـة العامـة بـشأن المـسائل الداخلـة فـي                  

 )197.(اختصاصه

 )198(.اإلنسان للشؤون االقتصادية واالجتماعية لتعزيز حقوق       وللمجلس أن ينشيء لجاناً   

ولجنـة  ) 199(1946 فبرايـر    16 في   اإلنسانلس تطبيقا لهذا النص لجنة حقوق       ولقد شكل المج  

 من خالل فرقهـا العاملـة       اإلنسانمركز المرأة لتكون اداته ووسيلته الفاعلة في حماية حقوق          

 بدورها اللجنة الفرعيـة لمنـع التمييـز         اإلنسانوالمقررين الخاصين، وقد شكلت لجنة حقوق       

 )200(. الغراض معينة تشكيل المجلس بين الحين واالخر لجاناًاضافة إلى. وحماية االقليات

                                                            

 .من الميثاق ) 60(انظر المادة ) 194(

 دولة 54الث سنوات، من رعايا  ينتخب اعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي من قبل الجمعية العامة لمدة ث) 195(

 .عضو يتم انتخابهم له على اساس التوزيع الجغرافي

 .من الميثاق) 62(انظر المادة ) 196(
 .من الميثاق) 64( انظر المادة )197(
 .من الميثاق) 68( انظر المادة )198(
لت أول رئيسة لهذه وكانت السيدة فرانكلين روزوف) 1(دورة ) 5( قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )199(

 .اللجنة
 لجنة التنمية -4 لجنة السكان والتنمية -3 لجنة التنمية االجتماعية -2 اللجنة االحصائية، -1 هناك اللجان الفنية وهي )200(

 -9 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية -8 لجنة المخدرات -7 لجنة مركز المرأة -6 اإلنسان لجنة حقوق -5المستديمة 



أن هدف الميثاق من اعطاء المجلس الحق في انشاء لجان اقتصادية واجتماعية وغيرها             

تحقيق غايتين هما، االولى ضمان حسن اداء المجلس لوظائفه والثانية اتاحة الفرصة الكبر عدد              

 )201(.ه من اجل توسيع المشاركة في اعمال المجلسمن اعضاء األمم المتحدة للمشاركة في لجان

تمارس انـشطتها كافـة   ) الفنية( أي اإلنسان المعنية بحقوق   وان هذه اللجان وخصوصاً   

ضمن مظلة المجلس االقتصادي واالجتماعي ويتكون جزء كبير من قـرارات المجلـس مـن               

 .)202(اللجنة الخاصة بمركز المرأة، واإلنسانمشاريع سبق اعدادها من اللجان الفنية، وخاصة لجنة حقوق 

 أو  اإلنسانالمجلس االقتصادي بالتعاون مع الهيئات غير الحكومية ذات االهتمام بحقوق           

شاور مع المنظمات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة         تيقوم باجراء الترتيبات المناسبة لل    

، وتلقـي تقاريرهـا     اإلنسانبحقوق  في اختصاصاته، كاالتحادات والمنظمات االقليمية المعنية         

 .)203(ومقترحاتها

كما يقوم المجلس بالدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية عـن المـسائل المتعلقـة بحقـوق                

 )204(. إلى الجمعية العامةداد مشروعات االتفاقيات لتقديمها، واعاإلنسان

لجـان   االقتضاء أو يفوض االمين العام لتعيين مقررين خاصين أو           ندكما له أن يعين ع    

 .)205(من الخبراء العداد تقارير عن الموضوعات الفنية
                                                                                                                                                                                          

 لجنة -1وهناك ايضا لجان دائمة مختصة بمواضع معينة منها .  المعنية بالعلم والتكنولوجيا الغراض التنميةجنةلال

.  لجنة الطاقة والموارد الطبيعية-4 لجنة المنظمات غير الحكومية -3 لجنة البرنامج والتنسيق -2المستوطنات البشرية، 

ن امثلتها اللجان الخاصة بالشؤون االقتصادية، والشؤون االجتماعية وم -:فضال عن اللجان الدائمة وهي اللجان الدورية 

 هي اللجان الخاصة بجدول اإلعمال وبالهيئات الحكومية وبوضع -:واللجان الفرعية سنوية  0 والتنسيقاإلنسانوحقوق 

 0عن لجنة المعونة الفنية "  فضال.الترتيبات المتعلقة بالهيئات غير الحكومية

-287، ص1997 -1 ط-1 خطر ، خلفيات النشأة والمبادئ، منظمة األمم المتحدة،ح المسفر محمد صال.  د)201(

288. 
 اعداد محمود شريف ، 2، جاإلنسان مجلد حقوق ، في األمم المتحدةاإلنسان نظام حقوق ،منذر عنبتاوي.  د)202(

 .71 ص ،)2(رقم ، مصدر سابق، بسيوني واخرون
 .من الميثاق) 71( انظر المادة )203(
 .من الميثاق) 62( انظر المادة )204(



، ويـؤدي دوره  اإلنسانأن للمجلس االقتصادي واالجتماعي دور كبير في حماية حقوق         

من خالل مجموعة من الوسائل التي تساعده في تحقيق مقاصد األمم المتحدة في مجال حقـوق                

 .اإلنسان

 

 اإلنسانواالجتماعي في حماية حقوق وسائل المجلس االقتصادي : الفرع الثاني 

 : وحمايتهااإلنسان  انشاء لجان معنية بحقوق -اوالً

لقد خول الميثاق المجلس االقتصادي االجتماعي أن ينشأ اللجان التي يحتاج إليها مـن              

 مـن   اإلنسان وتطبيقا لهذا النص قام المجلس بانشاء لجان معنية بحقوق           )206 (اجل تادية وظائفه  

لجنـة حقـوق    :  لتوفير الحماية لهذه الحقوق ومن هذه اللجان التي انشأها المجلس          اجل مساعدته 

 من خالل   اإلنسان، إذ لهما دور فاعل في حماية حقوق         )207(1946، لجنة مركز المرأة     اإلنسان

 والحريات العامة، ووضع المـرأة، وحريـة        اإلنساناعداد التوصيات والتقارير المتعلقة بحقوق      

 االقليات ومناهضة التمييز العنصري وغيرها من االمـور ذات المـساس            المعلومات، وحماية 

ويتم اعداد هذه التوصيات والتقارير بناءا على الشكاوي التي تقدم لهذه اللجـان            . اإلنسانبحقوق  

، وكذلك بناء على تقارير المقررين والفرق العاملة المعنية بهذه  اإلنسانالمتعلقة بانتهاكات حقوق    

 هذه التقارير ايضا التقدم الذي احرزته هذه اللجان فـي االمـور الداخلـة فـي                 الحقوق، وتبين 

                                                                                                                                                                                          

 .29ص ،  1978 ، جنيف، نيويوركاإلنسان، األمم المتحدة وحقوق )205(
 .من الميثاق) 68( انظر المادة )206(
 - الخاص بانشاء لجنة مركز المرأة22/6/1946بتاريخ ) 11( قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المرقم )207(

وبي الدول االعضاء ثم ازداد عدد اعضائها بصورة تدريجية واصبح عضوا من مند) 25(وكان عدد اعضائها 

 .1989 لسنة )45/ 89(عضوا وقرار المجلس رقم ) 45(



اختصاصها، وكان لها دور كبير في صياغة مجموعة من االعالنات واالتفاقيات المتعلقة بحقوق         

 .)208(اإلنسان

 بهـدف اعـداد     1946ومن اللجان األخرى التي انشأها المجلس لجنـة المخـدرات           

 .)209(ل ما يتعلق بالحد من انتشار المخدرات االتفاقيات الدولية في ك

وايظاً لجنة الحقوق إالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي انشاءها المجلس فـي عـام             

 من اجل رصد تنفيذ الدول الحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 1985

لعهد تطبق أو ال تطبق بشكل مالئم في الدول والثقافية، وتحديد ما إذا كانت المعايير الواردة في ا

االطراف، وتحديد الوسائل التي يمكن اتباعها لتحسين تطبيق العهد وانفاذه بحيث يستطيع جميع             

 وتعتبر هذه اللجـان التـي انـشاها المجلـس           ) 210(.الناس التمتع بالحقوق المكرسة لهم بالعهد     

 جماعات ضاغطة على الدول في مجال حقوق        القتصادي مع غيرها من اللجان التابعة له بمثابة       ا

 .)211(اإلنسان

 

                                                            

 1966 االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وكذلك للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام  نذكر مثالً)208(

.  المرأة لها دور في صياغة صكوك دولية متعلقة بحقوق المرأة منها، وكذلك لجنة مركزاإلنسانعن لجنة حقوق 

 . الخ001979واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة / 1967 -إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة
 .298-297 ص ، مصدر سابق،محمد صالح المسفر.  د)209(
 2003 ، األمم المتحدة ،دية واالجتماعية والثقافيةلجنة الحقوق االقتصا) 16( رقم - صحيفة وقائعفي المنشور)210(

 .32-31ص
 .52 ص  ، مصدر سابق، اإلنسان مذكرات في  مقرر حقوق ،محمد يوسف علوان.د )211(



 اإلنسان  التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق -ثانياً

) 212(اإلنـسان اهتم المجلس االقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقـوق           

 بهذه المؤسسات إلى عام     وعمل على تعزيز دورها لحماية هذه الحقوق، ويرجع اهتمام المجلس         

مدى اصواب انشاء فرقا اعالمية أو لجـان        ( إذ طلب من الدول االعضاء أن تنظر في          1946

 في بلدانها من اجل التعاون معها لتعزيـز عمـل لجنـة حقـوق               اإلنسانمحلية معنية بحقوق    

مؤسسات  اتخذ المجلس االقتصادي قرار سلم فيه بالدور الذي يمكن لل1960، وفي عام )اإلنسان

، ودعا الحكومـات إلـى تـشجيع تـشكيل          اإلنسانالوطنية أن تؤديه في حماية وتعزيز حقوق        

 .)213(واستمرار هذه الهيئات

، إذ له اإلنسانواهتم المجلس كذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق 

ي تعنـي بالمـسائل     بموجب الميثاق أن يجري ترتيبات للتشاور مع المنظمات غير الحكومية الت          

 وبناءا على هذا النص فقد صدرت عدة قـرارات عـن المجلـس              )214(الداخلة في اختصاصه،  

االقتصادي تنظم العالقة االستشارية مع المنظمات غير الحكومية تبعا للبيئة الـسياسية الدوليـة              

 الذي اجـاز للمنظمـات      1968لسنة  ) 1296(وموقفها من دور هذه المنظمات واهمها القرار        

 )215(.ير الحكومية الدولية أو االقليمية التمتع بالصفة االستشارية لدى المجلس االقتصاديغ

أن هذه المؤسسات والمنظمات تعد كمـصدر بالنـسبة للمجلـس االقتـصادي، يـؤفر               

 لحكومة البلد وشعبه زيادة على مساعدته في تثقيف الرأي العـام            اإلنسانالمعلومات عن حقوق    

 . واحترامهنساناإلوتعزيز الوعي بحقوق 

 

                                                            

 -، ومن امثلتهااإلنسان المؤسسة الوطنية هيئة ذات طابع اداري تقوم وظيفتها على اساس تعزيز وحماية حقوق )212(

 . إلى الدستور أو تشريع أو مرسوموتنشأ استناداً) المظالم وامناء  اإلنسانلجان حقوق 
 .4ص،  2003 ، األمم المتحدةاإلنسان،المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق ) 19( صحيفة وقائع رقم – المنشور)213(
 .من الميثاق) 71( انظر المادة )214(
 .84ص ،  مصدر سابق سان،اإلن تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق ، باسيل يوسف. د)215(



 :اإلنسان بحقوق ة صيغة الرسائل والشكاوي المتعلق-ثالثاً

من الوسائل المهمة التي اعتمدها المجلس االقتصادي واالجتماعي فـي ميـدان حمايـة              

، لقد اعتمد المجلس    اإلنسان، وسيلة الرسائل والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق        اإلنسانحقوق  

، تخول المنظمات غير الحكومية وغيرها مـن الهيئـات          )216(شأنعدة قرارات مهمة في هذا ال     

 أن يرسلوا شكاوي إلى االمين العـام لالمـم المتحـدة عـن              اإلنسانواالفراد المهتمين بحقوق    

 بدولة ما ، ويحيل االمين العام هذه الشكاوي إلـى مركـز             اإلنساناالنتهاكات الجسيمة لحقوق    

كما ترسل صورة   ،  ) 217(واسطة مجموعة عمل   في جنيف حيث تعرض للفحص ب      اإلنسانحقوق  

ويظهر لنا انه اليشترط أن تكـون الرسـالة أو          . منها إلى الدولة المعنية مع اغفال اسم الشاكي       

، وانما مجرد أن يكون قد علم  بوقوع االنتهاك          اإلنسانالشكوى موجه من ضحية انتهاك حقوق       

لنسبة لمآل هذه الشكاوى فهـي       إما با  -واليشترط أن يكون صاحب مصلحة في ارسال الشكوى       

تقود إما إلى تشكيل فريق للتحقيق عن االنتهاكات الواقعة شريطة قبول الدولة المعنية، أو بتعيين               

 التـابع لمجلـس     اإلنـسان مقرر خاص لدراسة االنتهاكات وتقديم تقرير بها إلى لجنة حقـوق            

 .)218(االقتصادي

آلية لمراقبة سلوك الدولـة حيـال حقـوق         يتبين لنا أن هذه الوسيلة، تعد بمثابة اداة أو          

 ، مما يساعد األمم المتحدة في اداء دورها في حماية وتعزيز هذه الحقوقاإلنسان

 

 اإلنسان عقد مؤتمرات دولية معنية بحقوق -رابعاً 

                                                            

بتاريخ ) 1235(، وكذلك قرار 1959 يوليو 30بتاريخ ) 728( قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )216(

 .27/5/1970بتاريخ ) 1503( وقرار المجلس المرقم 6/6/1967
 .23 ص ،مصدر سابق،  ذاتيته ومصادرهاإلنسان، قانون حقوق ، محمد بشير،الشافعي.  د)217(
 .28 مصدر سابق ، ص ،بر في تاريخ الحاإلنسان حقوق ،باسيل يوسف.د )218(



للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يدعوا إلى عقد مؤتمرات دوليـة معنيـة بحقـوق              

 إلى اعتماد اتفاقيات دولية فـي       المؤتمرات في إنها تؤدي غالباً     وتتجسد اهمية هذه     )219(اإلنسان

 دعوة المجلس االقتصادي إلى عقد مؤتمر المفوضـين         ، ونذكر مثالً  اإلنسانميدان حماية حقوق    

 والذي تمخض عن اعتماد اتفاقية بشأن وضع االشخاص عديمي الجنسية، وكـذلك             1954عام  

 وتمخض عن اعتماد االتفاقية    1956في جنيف عام    دعوته إلى عقد مؤتمر المفوضين الذي عقد        

 .التكميلية البطال الرق وتجارة الرقيق واالعراف والممارسات الشبيهة بالرق

وقام المجلس االقتصادي بانشاء لجنة لتحضير المؤتمرات التي تتولى مـسؤولية اعـداد             

تشجيع الحوار الدولي   لما لها من اهمية في       )220(وتنظيم هذه المؤتمرات واعداد جدول اعمالها،       

 واتاحة الفرصة لصياغة شراكات مـستديمة ومثمـرة فـي           اإلنسانفي القضايا المتعلقة بحقوق     

 .اإلنسانمواجهة التحديات الجديدة في ميدان حقوق 

ومما تجدر االشارة اليه، أن المجلس االقتصادي واالجتماعي يمارس اختصاصاته تحت           

سي بالدرجة االولى، مما يؤدي إلى اضـعاف فاعليـة          اشراف الجمعية العامة، وهي جهاز سيا     

مجلس ليس مستقالً استقالالً تاماً بل يخضع       ال، ف اإلنسانالمجلس في اداء دوره في مجال حقوق        

إلشراف الجمعية العامة والتي لها بموجب اختصاصها العام ان تشاركه في بعض االختصاصات 

 .وتراقب ممارسة المجلس لها

الفرعية التابعة للمجلس والخاضعة له، تخضع هي ايـضا بـدورها           وكذلك فان االجهزة    

 .للجمعية العامة مما يسبب الكثير من الفوضى والتردد في ممارسة هذه االجهزة الختصاصاتها

 بانشاء لجنة خاصة لتنسيق العمل بين هذه 1975ولهذا فان الجمعية العامة قد قامت عام 

 وكان ينبغي أن تكون هناك لجنة دائمة لتنسيق         .)221(1977االجهزة الفرعية، وانتهى عملها عام      

                                                            

 .من الميثاق) 62( انظر المادة )219(
 .289 مصدر سابق ، ص ،محمد صالح المسفر.  د)220(
 .62محمد السعيد الدقاق ، مصدر سابق ، ص .  د)221(



العمل بين كل من الجمعية العامة والمجلس االقتصادي من جهة، وبين اجهزته الفرعيـة فـي                

 .عالقتها بالمجلس والجمعية من جهة أخرى

 

 اإلنسان في حماية حقوق اإلنساندور لجنة حقوق : الفرع الثالث 

بتـاريخ  ) 5(االقتصادي واالجتمـاعي بقـرار رقـم        وهي اللجنة التي نشاها المجلس      

دولة عـضو   ) 53( وتتكون اللجنة من     . 1946لعام  ) 9(والمعدل بالقرار رقم    16/2/1946

 وتجتمع اللجنة سنوياً في     .منتخبة من المجلس لمدة ثالث سنوات على اساس التوزيع الجغرافي         

الدول االعضاء في االمم المتحدة     جنيف لمدة ستة اسابيع ويحضر جلساتها العلنية مراقبون من          

ة ، وكـذلك ممثلـوا حركـات        والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصفة االستـشاري       

 .)222(التحرير

وقد تمثلت المهام الرئيسة للجنة  في ان تقدم الى المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي                

 -:)223( ليقوم بعد ذلك برفعها الى الجمعية العامة ياتيما

                                                            

س االمن الدولي في مجال حماية لمى عبد الباقي ، لمى عبد الباقي العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجل) (222

 ، 2005 ،الجامعة المستنصرية/ ، رسالة ماجستير مقدمة الى المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية اإلنسان

 .102ص

 .184نفس المصدر، ص) 223(



 .اإلنسان عالمياً لحقوق الناً اع-اوالً

اتفاقات دولية بخصوص الحريات المدنية ، واوضاع المراة ، وحرية المعرفة             او  اعالناً -ثانياً

 .والمسائل المتشابهة

 . حماية االقليات-ثالثاً

 .للغة او الدين ا  منع التمييز الذي يستند الى الجنس او -رابعاً

 .اإلنسان  اية مسالة اخرى تتعلق بحقوق-خامساً

 العديد من القرارات المتعلقة بموضوعات حديثة خاصة        اإلنسانوقد اتخذت لجنة حقوق     

ثار الضارة للنقل والتفريغ     بخصوص اآل  1996لسنة  ) 14(رار رقم    الق -: مثل اإلنسانبحقوق  

 1996لسنة ) 27(  والقرار رقم.اإلنسانغير المشروع للمنتجات والنفايات الضارة على حقوق 

 بخـصوص   1996لـسنة   ) 31(والقرار رقم   .  لالشخاص المعاقين  اإلنسانحقوق  بخصوص  

 اإلنـسان  بخـصوص حقـوق      1996لـسنة   ) 47( والقرار   . والطب الشرعي  اإلنسانحقوق  

 0 والنـزوح الجمـاعي      اإلنسان بخصوص حقوق    1996لسنة  ) 51( والقرار رقم    .واالرهاب

 1997لـسنة   ) 8(قـرار رقـم      وال . بخصوص اخذ الرهائن   1996لسنة  ) 62(والقرار رقم   

 بخصوص االثار الـسيئة الغـراق       1997لسنة  ) 9( والقرار رقم    .بخصوص الحق في الغذاء   

لـسنة  ) 10( والقرار رقـم     .اإلنسانالمنتجات والنفايات السامة والخطيرة على التمتع بحقوق        

كيف  الناجمة عن سياسات الت    اإلنسان بخصوص االثارالتي تخص التمتع الكامل بحقوق        1997

 ) 224(.االقتصادي بسبب الدين الخارجي

 

                                                            

ة  فـي االمـم المتحـد      اإلنسانمنذر عنبتاوي نظام حقوق      : انظر   اإلنسانللمزيد من االيضاح عن لجنة حقوق       ) 224(

دراسات حول الوثائق   ( المجلد الثاني    اإلنسانموسوعة حقوق   )  طرق عملها ومنجزاتها   – اختصاصها   –االجهزة  (

اعداد محمود شريف بسيوني ومحمد السعيد الدقاق وعبد العظيم وزير، دار العلـم للماليـين،               ) العالمية واالقليمية 

  .71، ص1989بيروت  لبنان 



 :اإلنساناختصاص اللجنة في حماية حقوق : اوالً 

 االداة الرئيسة المتخصصة لالمم المتحدة فـي مجـال حقـوق            اإلنسانتعد لجنة حقوق    

، وهي احدى اللجان الوظيفية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لالمم المتحدة           )225(اإلنسان

للجنة باهمية كبرى بين اجهزة األمم المتحدة العتبارات عديدة، منها أن ميثاق األمم             وتتمتع هذه ا  

 عن بقية اللجان األخرى التابعة للمجلس فـي مادتـه الثامنـة             اًالمتحدة اشار إليها صراحة، دون    

 بقضايا السالم والتنميـة      وثيقاً  التي تعالجها ترتبط ارتباطاً    اإلنسانوان قضايا حقوق    . والستون

 لمدى قدرة المنظمة الدولية على      االمن في العالم وان معالجة اللجنة لهذه القضايا تعتبر مؤشراً         و

 اإلنـسان أن يشيع في العالم احتـرام حقـوق         "الوفاء بما وعدت به في ميثاقها من العمل على          

 تفريق بـين الرجـال     والحريات االساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال           

 .والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعالً

لقد منحت لجنة حقوق    . )226( تتمتع بنظام قانوني خاص بها     اإلنسانلذلك فان لجنة حقوق     

 صالحيات واسعة من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي تشتمل على كل ما يتعلـق              اإلنسان

أن تتقدم بتوصيات ومـشروعات      وحرياته االساسية، فلها أن تقوم بدراسات أو         اإلنسانبحقوق  

إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الجمعية العامة لالمم المتحـدة أو              . اتفاقيات في هذا الشأن   

 اإلنـسان  كما لها دراسة النتهاكـات الخطيـرة لحقـوق           )227(.المجلس االقتصادي واالجتماعي  

ة المنبثقة عنها المعروفة بلجنة      اللجنة الفرعي  والشكاوي المتعلقة بهذه االنتهاكات ويشاركها ايضاً     

 ولقد اتخذت اللجنة بناء على هذه الشكاوي اجراءات شتى منها           )228(منع التمييز وحماية االقليات   

، وتعيين مقـررين خاصـين   اإلنساناعتماد قرارات تعرب فيها عن القلق ازاء انتهاكات حقوق        

                                                            

 .1946عام ) 1(في الدورة ) 5(موجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  باإلنسانانشأت لجنة حقوق  )225(

 .عضوا) 53(أعضاء ثم زادوا بصورة تدريجية حتى اصبح حاليا عدد اعضائها ) 9(وكان عدد اعضائها 

 .62محمد سعيد الدقاق، ص . د) 226(

 ،1977 لسنة 33نون الدولي المجلة  المجلة المصرية للقااإلنسان، القانون الدولي وحقوق ، وحيد رأفت.د) 227(

 .36ص

 .27/5/1970بتاريخ ) 1503(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) 228(



ة ايضا أن تشكل مجموعة فرق      وللجن.  في اطار مواضيع محددة    اإلنسانلتناول انتهاكات حقوق    

 أو  اإلنـسان عمل خاصة مشكلة من خبراء غير حكوميين يهتمون بمجاالت خاصة في حقـوق              

 خبراء مسمين بصفة فرديـة مـن دون الرجـوع للمجلـس مـع موافقـة رئـيس المجلـس                    

 .)229(واالمين العام

ولية وتقـدم    في المنظمة الد   اإلنسانوكذلك تقوم اللجنة بتنسيق االنشطة المتعلقة بحقوق        

تقريرا في كل دورة للمجلس االقتصادي واالجتماعي يتضمن القرارات والتوصيات الـصادرة            

 )230(.عنها

، فلقد مر بمراحل عديـدة، ازداد مـن         اإلنسانأما بالنسبة لدور اللجنة في حماية حقوق        

 تقف عند حـد وضـع المعـايير         اإلنسانخاللها دورها في الحماية، فكانت مهمة لجنة حقوق         

، ولم يكن لها أي صالحية باتخاذ اجراء حـول الـشكاوي            اإلنسانالتوصيات المتعلقة بحقوق    و

، وفي ذلك العـام     1967 وبقيت اللجنة هكذا حتى عام         )231(.اإلنسانالمتعلقة بانتهاكات حقوق    

وبمناسبة كثرة الشكاوي المقدمة إلى اللجنة الخاصة بتطبيق إعالن مـنح االسـتقالل للـشعوب               

 بادخال بند سنوي ثابت في جدول       )232( قرارا اإلنسانمستعمرة، اصدرت لجنة حقوق     والبلدان ال 

)  وحرياته االساسية في أي منطقة من مناطق العالم        اإلنسانمسألة انتهاك حقوق    (اعمالها بعنوان   

 ولقد استقبل المجلـس     )233(مع اشارة خاصة إلى االقاليم المستعمرة وغيرها من االقاليم التابعة،         

واالجتماعي قرار اللجنة بأرتياح وسمح لها بدراسة المعلومات المتعلقـة بحـاالت            االقتصادي  

إال أن آلية استالم ودراسة الشكاوي       )234(.، ورفع تقاريرها إليه   اإلنساناالنتهاك الخطيرة لحقوق    

والرسائل المتعلقة بهذه االنتهاكات بقيت منظمة بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتمـاعي            

                                                            

 .21/6/1946 الدورة الثانية بتاريخ 3فقرة ) 9( قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )229(
 .اإلنسانمن النظام الداخلي للجنة حقوق ) 37( انظر المادة )230(
 .30/7/1959بتاريخ ) 728(المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  قرار )231(
 .8/3/1967بتاريخ ) 8( رقم اإلنسان قرار لجنة حقوق )232(
 .14 ص اإلنسان، مسؤولية األمم المتحدة عن توفير الحماية الدولية لحقوق ،محمد المجذوب.  د)233(

http:/ www.imamsadrnews.net/archieve/ news 1998/891002‐10/htm. 
  .6/6/1967بتاريخ ) 1235( قرارا المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )234(



 واللجنة الفرعية اتخاذ أي اجراء حول الرسائل اإلنسان والذي اليجيز للجنة حقوق ،1959لسنة 

 واللجنة  اإلنسان وفي ضوء تجربة لجنة حقوق       )235(،اإلنسانوالشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق     

 بغية اعتماد آلية اكثر ديناميكية لدراسة الرسائل        1969 -1968-1967الفرعية خالل اعوام    

 قرارهـا عـام     اإلنسان، فقد اصدرت لجنة حقوق      اإلنسانعلقة بانتهاكات حقوق    والشكاوي المت 

 يتضمن مـشروع قـرار مـن المجلـس          1969 المبنى على قرار اللجنة الفرعية عام        1970

وقد اعتمد المجلس المشروع واصدره     ،  )236(االقتصادي واالجتماعي بشأن آلية لدراسة الشكاوي     

جبه لكل من اللجنتين دراسة الشكاوي التي تعد نمـط           والذي اجاز بمو   1970بصيغة قرار سنة    

 الساخره والمصدقة والمقدمة من قبل االفراد والمنظمات غيـر          اإلنساندائم من انتهاكات حقوق     

 )237(.الحكومية

وقامت اللجنة بتوسيع صالحياتها والخروج من نطاق الدول الخاضعة لالستعمار لتشمل           

 اإلنـسان ن أول اجراء للحماية الدولية اتخذته لجنة حقـوق          اجراءاتها البلدان المستقلة، ولقد كا    

 في تشيلي   اإلنسان لدراسة انتهاكات حقوق     1974بصدد بلد مستقل هو تشكيلها فريق عمل عام         

 حيث  1978، وتابع الفريق عمله حتى عام       1973بعد االنقالب العسكري ضد حكومة الليندي       

 )238(.1990ته حتى عام  استمرت مهم1979استبدل بتسمية مقرر خاص عام 

 

 : في الحمايةاإلنسانوسائل لجنة حقوق : ثانياً 

 لتكفـل حمايـة     ليات مجموعة متنوعة من اآل    اإلنسانانشأت لجنة األمم المتحدة لحقوق      

، إذ ما واجهتها حاالت يبدو إنها تكشف عن نمط ثابت النتهاكـات             اإلنساندولية افضل لحقوق    

                                                            

 .94-93 ص، مصدر سابقاإلنسان، تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق ،باسل يوسف.د) 235(
 .1969لسنة ) 2(وقرار اللجنة الفرعية رقم ، 1970لسنة ) 7( رقم اإلنسان قرار لجنة حقوق )236(
 وللمزيد من التفصيل حول هذا االجراء 27/5/1970بتاريخ ) 1503( قرار مجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )237(

 http/www.frontlinedofenders.com/manual/ar/udhrm.htmانظر الموقع التالي  
 .151مصدر سابق، ص ،2002 ، بغدادلياتعية القانونية واآل، المرجاإلنسانباسل يوسف، دبلوماسية حقوق .د )238(



اجراءاتها إلى قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي لـسنة        ، وتستند اللجنة في     اإلنسانحقوق  

 ولجان فرعية لمساعدتها في اداء عملهـا        آلياتن اجازا لها استحداث وتشكيل      ي، اللذ )239(1946

 : والوسائل نذكر ما يأتيلياتومن هذه اآل

 : الفرق العاملة-أ

، اإلنـسان  فرقا عاملة تستعين بها لدراسة اوضـاع حقـوق           اإلنسانتنشئ لجنة حقوق    

 في بلدان معينـة بالـذات،       اإلنسانوتتفرع هذه الفرق إلى فرق عمل لمعالجة انتهاكات حقوق          

 .اإلنسانوفرق عمل تتناول موضوعات بذاتها من حقوق 

ـ               ة ـومن الفرق العاملة التي انشأتها اللجنة لمعالجة االنتهاكات التي تقع في بلـدان معين

 :نذكر منها

 في جنوب إفريقيا الذي شكلته لجنـة حقـوق          اإلنسانقوق  فريق العمل عن انتهاكات ح     -1

 ويعد أول اجراء تتخذه األمم المتحدة في ميدان الحماية الدولية           )240(.1967 عام   اإلنسان

 .اإلنسانلحقوق 

 1974 في تشيلي المشكل من قبل اللجنة عام         اإلنسانفريق العمل عن انتهاكات حقوق       -2

 وتابع الفريق عمله حتـى عـام   1973ي عام   بعد االنقالب العسكري ضد حكومة الليند     

1978.)241( 

 : تشمل اإلنسانأما بالنسبة لفرق العمل التي تتناول مواضيع معينة من حقوق 

 عام  اإلنسانفريق العمل عن االختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي شكلته لجنة حقوق              -1

لة بحـاالت   خبراء بصفتهم الفردية لدراسة المسائل ذات الـص       ) 5( ويضم   )242(،1980

 .االختفاء القسري

                                                            

 .1946لسنة ) 9(و) 5( انظر قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )239(
 اإلنسان، انظر اعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق 1967سنة ) 23(الدورة ) 2( رقم اإلنسان قرار لجنة حقوق )240(

 .33 ص 1990المجلد األول 
 -اإلنسان بين مبدأ عدم التدخل والحق في التدخل والموقف العربي حقوق اإلنسانسيل يوسف، حماية حقوق با.د )241(

 .161، ص1993 اتحاد المحامين العرب، القاهرة، ،الثقافة العربية والنظام العالمي



ويتكون ) 243(.1993 عام   اإلنسانفريق العمل بشأن الحق في التنمية، انشأته لجنة حقوق           -2

سنوات، ويقوم بتقديم المقترحات التي     ) 3(خبيرا يسمون من الحكومات ولمدة      ) 15(من  

 .تساعد على تطبيق الحق في التنمية

 ويتكون من   1991 عام   اإلنسانلجنة حقوق   فريق العمل بشأن االعتقال التعسفي، انشأته        -3

خبراء مستقلين للتحقيق في حاالت االعتقال التعسفي بموجـب المعـايير الدوليـة             ) 5(

 أو الصكوك الدولية المقبولـة فـي الـدول          اإلنسانالواردة في اإلعالن العالمي لحقوق      

 )244(.المعنية

، الذي شـكلته لجنـة      فريق عمل صياغة بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب        -4

 جواز القيام بزيـارات إلـى مراكـز          ويتضمن أيضاً  )245(.1992 عام   اإلنسانحقوق  

 .2000التوفيق، واعتمد مشروع البروتوكول عام 

فريق عمل صياغة بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك االطفال في             -5

، وقـد انجـز     )246(1994نة   لس اإلنسانالنزاعات المسلحة المشكل من قبل لجنة حقوق        

 )247(.2000صياغة المشروع ورفع من قبل اللجنة إلى المجلس االقتصادي سنة 

فريق عمل صياغة بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع وبغاء االطفـال              -6

 وقـد انجـز     )248(،1994 عام   اإلنسانوالصور االباحية، المشكل من قبل لجنة حقوق        

 .)249(2000 المجلس االقتصادي عام صياغة المشروع ورفع إلى

ويمارس الفريق عمله عندما يتلقى بالغات من االشخاص المعنين مباشرة باالنتهاك أو            

، وقد يكون من الحكومات اإلنساناسرهم أو ممثيلهم أو من منظمات غير حكومية لحماية حقوق          

لبالغ مع اغفـال اسـم      أو المنظمات الحكومية الدولية، ويقوم الفريق عندئذ بارسال نسخة من ا          

                                                                                                                                                                                          

 .1980لسنة ) 20( رقم اإلنسان قرار لجنة حقوق )242(
 المجلد اإلنسان، انظر اعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق 1993ة لسن) 22( رقم اإلنسان قرار لجنة حقوق )243(

 .35 ص 1990األول 
 .7 ص،2001،  جنيف-األمم المتحدة) 26( صحيفة وقائع، رقم ، الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي- المنشور)244(
 .1992سنة  ) 43( رقم اإلنسان قرار لجنة حقوق )245(
 .1994سنة ) 91( رقم اناإلنس قرار لجنة حقوق )246(
 E/2000/23الوثيقة ). أ( المرفق2000  لسنة 59)/ 2000( رقم اإلنسان قرار لجنة حقوق )247(
 .1994سنة ) 90( رقم اإلنسان قرار لجنة حقوق )248(
 E/2000/23الوثيقة ). ي( المرفق2000  لسنة 59)/ 2000( رقم اإلنسان قرار لجنة حقوق )249(



الشاكي إلى الدولة المعنية من اجل منحها فرصة لدحض االدعاءات المنسوبة إليها ويحدد مـدة               

 إلـى    وفي حالة عدم الرد يتخذ الفريق االجراء المناسـب اسـتناداً           )250(معينة للرد على البالغ   

يات أو قرارات    يصدر توص  اإلنسانالمعلومات المتوفرة لديه، وعند ثبوت وجود انتهاك لحقوق         

، اإلنـسان يحث فيها الحكومة على  أن تتخذ االجراءات المناسبة لضمان احترام وحماية حقوق              

وفضالً عن ذلك يقوم الفريق ببعثات ميدانية من اجل الحصول على اكبـر قـدر ممكـن مـن                   

يـه   يـسلط ف   اإلنـسان  إلى لجنة حقوق      سنوياً المعلومات في البلد المعني، ويقدم الفريق تقريراً      

الضوء على الحاالت التي تبعث على القلق، وفي كثير من االحيان تنطوي تقارير الفرق العاملة               

أو بشأن موضوع معين كما يؤدي عمل       .  في بلد معين   اإلنسانعلى تحليالت قيمة لحمالة حقوق      

 )251(.اإلنسانهذه الفرق إلى وضع واعتماد قواعد ومعايير ذات حجية لحماية حقوق 

 

 :ن الخاصون المقررو: ب 

 بتعيين مقررين خاصين من قبل لجنة حقوق        اإلنسانأن قرارات الحماية الدولية لحقوق      

 على معلومات    تتقدم به دولة أو عدة دول، ويكون مبنياً        اً تصدر بناءا على مشروع قرار     اإلنسان

 في دولة معينة، وتـشترط اللجنـة أن تكـون           اإلنسانتوافرت لدى اللجنة عن اوضاع حقوق       

 )252(.نتهاكات المشكو منها خطيرة ومنهجية وثابتةاال

                                                            

 الفريق العامل - المنشور، يوما للرد على البالغ90المعني باالحتجاز التعسفي يحدد مهلة  الفريق العامل  مثالً)250(

 .16 ص ،2001 ، األمم المتحدة-26رقم  المعني باالحتجاز التعسفي صحيفة وقائع،
 معايير لمعالجة حاالت االحتجاز التعسفي 1999 مثال وضع الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي عام )251(

 المنشور سبعة عشر ،ملتمسي اللجوء، وكان موضع ترحيب من جانب عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية ل

،  جنيف–األمم المتحدة ) 27( صحيفة وقائع رقم - يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين لالمم المتحدةسؤاالً

 .11 ص ،2001
 .14 ص، مصدر سابق،محمود مجذوب.د) 252(



ويقصد باالنتهكات الخطيرة هو المساس بالحقوق االساسية التي تشكل قواعد امرة ضمن            

، كما يقصد باالنتهاكات المنهجية أي إنها تشكل منهجا سياسيا في الدولة، وثابتـة              اإلنسانحقوق  

 )253(.أي إنها مبنية على معلومات جديرة بالثقة

د الموافقة على مشروع القرار يسمى رئيس اللجنة مقررا خاصا لدراسة حالة حقوق             وعن

 في الدولة المعنية، وتقديم تقرير نهائي يتـضمن عرضـا لتلـك الحالـة ومقترحـات                 اإلنسان

 )254(.بتحسينها

 بتعيين العديد من المقررين الخاصين لدراسة مواضـيع         اإلنسانولقد قامت لجنة حقوق     

 :ماياتي  ومن هؤالء المقررين نذكراإلنسانكات لحقوق معينة تمثل انتها

  بتعيين مقـرراً   اإلنسانالمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، حيث قامت لجنة حقوق           -1

 )255(.1985ليدرس المسائل ذات الصلة بالتعذيب في عام 

 في عام   اإلنسانالمقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة، انشأت لجنة حقوق            -2

 والية المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة، وقد ارست المقـررة             1994

الخاصة اجراءات لدعوة الحكومات إلى القيام بدافع انساني بتقديم ايضاحات ومعلومـات   

عن حاالت معينة من االدعاء بوقوع العنف، وذلك بغيـة التعـرف علـى االوضـاع                

 )256(.ضد المرأة في أي بلد والتحقيق فيهاواالدعاءات المحددة عن ارتكاب العنف 

 بتعيـين   1990 في عـام     اإلنسانالمقررون الخاصون ببيع االطفال قامت لجنة حقوق         -3

 بمسألة بيع االطفال ودعـارة االطفـال،         معنياً  خاصاً السيد فيتيت مونتار بهورن مقرراً    

 )257(.موالمنشورات االباحية عن االطفال ومشكلة تبني االطفال لغرض االتجار به

                                                            

 .99 ص ، مصدر سابقاإلنسان، تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق ،باسل يوسف .د )253(
 .15 ص ، مصدر سابق،محمد المجذوب.  د)254(
 .20ص ،  2002 ،األمم المتحدة جنيف) 4( رقم ، البطاقة االعالمية، مكافحة التعذيبآليات ، المنشور)255(
، 2001 ، نيويورك-األمم المتحدة) 8(لتدريب المهني رقم  سلسلة ااإلنسان، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق )256(

 .13ص 
 .11ص ،  2003 ،األمم المتحدة جنيف) 14( صحيفة وقائع رقم ، اشكال الرق المعاصر، المنشور)257(



المقرر الخاص المعني بحاالت االعدام بال محاكمة أو االعدام التعـسفي أو بـاجراءات               -4

المجلس االقتصادي واالجتمـاعي  . 1982 في عام اإلنسانموجزة، اوصت لجنة حقوق    

بتعيين شخص له مكانة دولية معترف بها مقررا خاصا ليقدم تقريرا شامال إلى اللجنـة               

 -عسفي وباجراءات موجزة وعين المجلـس الـسيد سـي         عن حدوث حاالت االعدام الت    

 .)258(1982 ايار 7 معني بحاالت االعدام التعسفي في  خاصاًعاموس واكو مقرراً

وعادة ما يلجأ المقررون الخاصون إلى وسائل معينة تمكنهم من اداء عملهم بـصورة              

 :اكثر فاعلية ومن هذه الوسائل

 معلومات وادعاءات معينة بحدوث انتهاكات لحقوق       يتلقى معظم الخبراء  :  النداءات العاجلة  -1

وفي بعض الحاالت يوجه المقررون نداءات عاجلة إلـى الحكومـة إذا بـدا أن               . اإلنسان

 نحو مائة بيان    ويوجه بعض الخبراء  .  على وشك أن يحدث    اإلنسانانتهاكا جسيما لحقوق    

جراء يعد بمثابـة تـدخل      أو نداء كل سنة وهم يبلغون اللجنة عادة بهذه الرسائل، وهذا اال           

 والذي قد يكون كافيا في بعض االحيان لوضـع          اإلنساننيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق      

 )259(.حد للتجاوزات من قبل الدول

 )بعثات تقصي الحقائق( زيارات الدول -2

من االولويات التي يراعيها الخبراء ذوو الوالية لدولة ما زيارة البلد المعني، ويكـون              

 في قرار محدد، اإلنسانرة أما بمبادرة من الخبراء انفسهم واما من جانب لجنة حقوق طلب الزيا

وفي بعض االحيان يقابل طلب الزيارة بالرفض، وعندئذ يقومون بزيارة بلـدان اخـرى منهـا                

 )260(.البلدان المجاورة للبلد المعني الجراء مقابالت مع الالجئين وسائر الفـاعلين ذوي الـصلة             

ت القطرية المقررين الخاصين من الحصول على معلومات مباشرة عـن لحالـة             وتمكن الزيارا 
                                                            

التنقيح ) 11( حاالت االعدام بال محاكمة أو االعدام التعسفي أو باجراءات موجزة، صحيفة وقائع رقم ، المنشور )258(

 .3 ص ، 1997،  جنيف–ألمم المتحدة ا) 1(
 لسنة 27 يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين لالمم المتحدة صحيفة وقائع رقم  سبعة عشر سؤاالً، المنشور )259(

 .9 ص2001
) 27( رقم - صحيفة الوقائع- يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين لالمم المتحدة سبعة عشر سؤاالً،نشور م ال)260(

 .10-9ص،  2001لسنة 



فمثال  تركز المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه ضد المـرأة خـالل    . ذات الصلة باهتمامه  

الزيارات للبلدان على اشكال محددة من العنف، بما فيها الرق الجنـسي العـسكري واالتجـار                

ء أو االغتصاب الذي يرتكبه افراد الينتمون إلى الدوائر الحكوميـة           بالنساء وإجبارهن على البغا   

والعنف في اطار االسرة، وتمكنت المقررة الخاصة بفضل  اتباعها هذا النهج من اجراء تحليل               

اكثر تفصيال لتطبيق القواعد الدولية على اشكال محددة من ممارسة العنف في االطار الوطني،              

 ولذلك  )261(. والتبعات وفعالية بعض المبادرات الوقائية     - لالسباب واجراء تقييمات اكثر تفصيال   

 )262(.اإلنسانغالبا ما تؤدي الزيارات للدول إلى نتائج ملموسة في ميدان حماية حقوق 

  عامـة الجمهـور علمـاً      -وكذلك يتولى المقرر الخاص اصدار بيانات صحفية الحاطة       

ور بإنتظام مع ممثلي الدول والمنظمـات       بانشطته ودواعي قلقة في حاالت قطرية محددة ويتشا       

 .)263(اإلنسانغير الحكومية، ويستعان به كمرجع في الحلقات الدراسية والمؤتمرات حول حقوق 

وتصدر تقارير سنوية عن المقررين الخاصين وفرق العمل توزع ضمن وثـائق لجنـة              

حدة عن اوضاع حقـوق      أو لجنتها الفرعية وتعتبر هذه التقارير مرجعا لالمم المت         اإلنسانحقوق  

 لدى الدول من خـالل المعلومـات الـواردة فيهـا وردود الحكومـات علـى هـذه                   اإلنسان

ولذلك يعد هذا النظام وسيلة فعالة في التأثير على سلوك الـدول باعتبـاره اداة               ) 264(.المعلومات

بشأن حقـوق   مراقبة فعالة لالمم المتحدة لمتابعة ورصد مدى احترام الدول بااللتزاماتها الدولية            

 .اإلنسان

 
                                                            

 .27 ص،2002سنة ) 4( البطاقة اإلعالنية رقم ، مكافحة التعذيبآليات المنشور )261(
 في افغانستان اثناء زيارته القطرية في كانون الثاني اإلنسان نجاح المقرر الخاص المعني بحالة حقوق - انظر مثال)262(

 114العدام المفروضة على نحو  في استصدار قرار رئاسي من الرئيس نجيب اهللا بتبديل عقوبة ا-1982

 ، المنشور سبعة عشر سؤاال يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين - عاما20شخصا إلى عقوبة السجن لمدة 

 .14 ص،مصدر سابق
) التنقيح) (11( صحيفة وقائع رقم - حاالت االعدام بال محاكمة أو االعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة، المنشور)263(

 .11 ، 1997، لمتحدةاألمم ا) 1(
 .101 ص ، مصدر سابقاإلنسان، تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق ، باسيل يوسف. د)264(



 :اإلنسانتشكيل لجان أو هيئات فرعية متخصصة بحقوق :  ج 

 انـشاء   اإلنسان للجنة حقوق    )265(1946اجاز المجلس االقتصادي واالجتماعي في عام       

لجان فرعية لمساعدتها في اداء عملها، وقامت اللجنة بناء على ذلك بانشاء ثالث اجهزة فرعية               

ة االعالم، واللجنة الفرعية لحماية االقليات، واللجنة الفرعية للقـضاء          وهي اللجنة الفرعية لحري   

على التمييز العنصري ولكن سرعان ما اختصرت هذه اللجان إلى لجنة واحدة وهـي اللجنـة                

ل على  ــ والهدف من انشاء هذه اللجنة أن تعم       )267) (266(.الفرعية لمنع التمييز وحماية االقليات    

 :أساس القيام

 تقدم إلـى لجنـة حقـوق        اإلنسانوء االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق      بدراسات في ض   -1

 وحرياته االساسـية وحمايـة      اإلنسان بشأن منع التمييز باي شكل يتعلق بحقوق         اإلنسان

 .االقليات العرقية والدينية واللغوية

 )268(.إنجاز أي أعمال أخرى تناط بها من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي -2

 بناءا على اإلنسان بمشاركة لجنة حقوق اإلنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق دراسة الشكاوي  -3

 )269(.1970قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 

 بتشكيل فرق عمـل وتعيـين       اإلنسانولقد قامت اللجنة الفرعية على غرار لجنة حقوق         

لمعني باالقليات الـذي     ا - الفريق العامل  مقررين خاصين لمساعدتها في اداء عملها، فهناك مثالً       

، وكذلك فريق العمل بـشأن الـسكان االصـليين الـذي يقـوم              )270(1995انشأته اللجنة عام    

 والحريـات االساسـية للـسكان       اإلنسانباستعراض التطورات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق       

                                                            

 .21/6/1946بتاريخ ) 9( قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )265(
 .59 ص ، مصدر سابق، في اطار نظام األمم المتحدةاإلنسان حقوق ،محمد السعيد الدقاق.  د)266(
 وتتألف هذه اللجنة من 1999في عام ) اإلنساناللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق (استبدل اسم اللجنة ليصبح  )267(

 . مستقالً خبيرا26ً
دار وائل ،  وحرياته االساسية في القانون الدولي والشريعة االسالمية اإلنسان حقوق ،جابر ابراهيم الراوي.  د)268(

 .71ص ، 1999  ،1 ط، عمان،للطباعة والنشر
 .1970لسنة ) 1503( قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )269(
 .11ص ،  2001 ،األمم المتحدة) 1(التنقيح ) 18( صحيفة وقائع رقم ، حقوق االقليات، المنشور)270(



لون  بانهم اليتنـاو   اإلنسان ويختلف خبراء اللجنة الفرعية عن خبراء لجنة حقوق          )271(.االصليين

قضايا فردية، واليوجهون نداءات عاجلة إلى الحكومات كما انهم اليكلفون ببعثات تقصي            . عادة

 )272(.الحقائق

 فلقد قامت بتقديم العديد مـن       اإلنسانأن اللجنة الفرعية لها دور فاعل في حماية حقوق          

، نـسان اإلالدراسات ومشاريع االتفاقات واعالنات تتعلق بالتمييز العنصري إلى لجنة حقـوق            

 )273(.والتي قدمتها بدورها إلى الجمعية العامة وحظيت بموافقتها

 اصبحت بحكم هذه االجراءات ذات شفافية اليمكـن         اإلنسانوبذلك يظهر لنا أن حقوق      

 امام تلك الحكومات في حالة انتهـاك  التستر  على االنتهاكات التي تقع ضدها  مما يشكل رادعاً   

 .من اضرار بسمعتها الدولية ومكانتها في المجتمع الدوليالحقوق لما قد يؤدي هذا العمل 

 في مواجهة االنتهاكات التي تقـع       اإلنسانومن الجدير بالذكر أن اجراءات لجنة حقوق        

على حقوق االفراد، تتدرج من التوصية بوجوب احترام هذه الحقوق، وحث الدول على تنفيـذ               

قلق في حالـة وقـوع انتهاكـات محـددة،          التزاماتها الدولية بهذا الخصوص، واعرابها عن ال      

والمطالبة باتخاذ تدابير ضرورية الزالة هذه االنتهاكات، واستنكارها في حالة اسـتمرار هـذه              

 االدانة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة لحقـوق         االنتهاكات وعدم االستجابة لمطاليبها، واخيراً    

 .د قبل ادانتها العمال االبادة الجماعية في رواناإلنسان

                                                            

 .235 ص ، مصدر سابقاإلنسان، دبلوماسية حقوق ،باسل يوسف.د  )271(
 -)27( صحيفة وقائع رقم ،ا بشان المقررين الخاصين لالمم المتحدة سبعة عشر سؤاال يتكرر طرحه، المنشور)272(

 .21-20ص ،  2001 ،األمم المتحدة
 دراسة عن االجراءات التمييزية في ميدان التعليم، وفي ميدان الحقوق السياسية وفي ميدان - على سبيل المثال)273(

لى االقليات القومية والدينية واللغوية ودراسة  ودراسة عن حقوق االشخاص المنتمين إ-الحرية والممارسات الدينية

أخرى عن منع ومعافية جريمة ابادة الجنس البشري أما المشاريع المتعلقة بالتمييز العنصري وحماية االقليات 

في ) 1903(فمنها إعالن األمم المتحدة الزالة كافة اشكال التمييز العنصري اقرته الجمعية العامة بقرارها المرقم 

، واعالن القضاء على التمييز ضد المرأة الذي اقرته الجمعية العامة لالمم المتحدة بقرارها رقم 1963عام 

اقرته الجمعية العامة ) االبار تيد( واالتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الفعل العنصري 1967في عام ) 2263(

 .72 ص ،صدر سابق م،جابر ابراهيم الراوي. الخ د.. 1976في سنة ) 3068(بقرارها 



 اإلنـسان  في حمايـة حقـوق        فاعالً  لها دوراً  اإلنسانويظهر مما تقدم أن لجنة حقوق       

وحرياته االساسية، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، وتاتي في مقدمة هذه الـصعوبات              

الضغوط السياسية التي تمارس عليها من قبل الدول الكبرى، وكذلك طبيعة العالقات فيما بـين               

 على الجو العام الذي تعمـل فيـه اللجنـة،            صراعات وتحالفات مما يؤثر كثيراً     هذه الدول من  

باالضافة إلى عدم تخصيص الوقت الكافي من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي باعتبـاره              

الجهاز االمم للجنة، لمناقشة تقارير اللجنة إذ يقتصر عمله في اغلب االحيان على النظـر فـي                 

 وكثـرة أعمـال     اإلنـسان روضة عليه، بسبب تزايد انشطة حقـوق        مشروعات القرارات المع  

المجلس، أن هذه الصعوبات كثيرا ما تؤدي إلى ضعف وعرقلة نشاط اللجنة في مجال حقـوق                

 .اإلنسان

 من الفـروع الرئيـسة      مما ينبغي تطوير عمل اللجنة وتوسيع صالحياتها وجعلها فرعاً        

 يعد من المواضيع الهامة على الصعيد الـدولي       اإلنسانلالمم المتحدة وذلك الن موضوع حقوق       

 ضمن نطاق األمـم المتحـدة        رئيساً بالوقت الحاضر، والذي يقتضي معه أن يكون هناك جهازاً        

 . فرعياً وليس مجرد جهازاًاإلنسانمختص بحقوق 

 

 المطلب الثالث

 مجلس حقوق اإلنسان

العديد من االصالحات    ضمن   اإلنسانتطوير منظومة االمم المتحدة لحقوق       تدخل مسألة 

 حماية حقـوق    آلياتالتي طرحت ومازالت  داخل منظمة االمم المتحدة ككل وان مسالة تطوير             

 وتعزيزها داخل المنظومة االممية تدخل ضمن مسيرة تاريخية بدأت منذ انـشاء لجنـة               اإلنسان

 لجنـة    تتطور باستمرار، فمنذ تاسـيس     ليات ، ومن ثم ظلت هذه اآل      1946 عام   اإلنسانحقوق  

  ، اإلنـسان  اوكلت لها مهمة واحدة فقط تتعلق بايجاد معايير دولية لحماية حقوق             اإلنسانحقوق  

 قرر المجلس االقتصادي واالجتماعي منح اللجنـة        اإلنسانلكن امام تفاقم مسألة انتهاكات حقوق       

جلس ان االصالحات الجديدة المتمثلة في انشاء م       .مهام اخرى عرفت باسم االجراءات الخاصة     



لملفـات وتـشعب القـضايا       جاءت نتيجة لهذا التطـور المـستمر، فكثـرت ا          اإلنسانلحقوق  

فـرغم    .اإلنساناوجب احداث تغيير على تشكيلة وطرق ومدة عمل لجنة حقوق            ،واالجراءات

اال ان ازدواجية المعايير بـداخلها       عاماً،)61( على مدى    اإلنسانالدور الذي لعبته لجنة حقوق      

عملها ادى الى ضرورة تعويضها بجهاز يبتعـد عـن المـصالح            ) ض االحيان في بع (وتسيس  

 .)274(السياسية الضيقة وعلى االنتقائيه في التعامل مع االنتهاكات 

،  يعطي الشعور بالبدء من البداية      البد ان ال   اإلنسانوفي تقديرنا ان انشاء مجلس حقوق       

 وان المجلس ورث عمالً    مم المتحدة ،  منذ انشاء منظمة اال     بدأت اإلنسانذلك ان منظومة حقوق     

 .فع عنه الشوائب ر البد ان يحافظ عليه ويطوره وياإلنسانضخماً من لجنة حقوق 

 

 اإلنسانتاسيس مجلس حقوق : الفرع االول 

 اإلنـسان على استبدال لجنة حقـوق        ، 2005قررت قمة االمم المتحدة في ايلول عام        

راً لما عانته اللجنة من عجز في مـصداقية بـسبب      نظ اإلنسانليحل محلها مجلس جديد لحقوق      

سياسة الكيل بمكيالين والتسييس واالنتقائية او باحتضان دول يرى البعض ان سجالتها في مجال              

  .اإلنسان التسمح لها بالمشاركة في اكبر محفل اممي لحماية حقوق اإلنسانحقوق 

  A /RES/251/60(لقرار   تبنت الجمعية العامة لالمم المتحدة ا      2006/اذار/15وفي  

من جانب الحكومات في الجمعية العامة بانه يتعين          اعترافاً اإلنسانالقاضي بانشاء مجلس حقوق     

 .)275 ( وتعزيزهااإلنسانتكليف هيئة رفيعة المستوى في االمم المتحدة بجهود حماية حقوق 

ـ       ) 47( انتخبت الجمعية العامة     2006ايار   /9في   ين دولة لعضوية المجلـس مـن ب

يتعين على الدول االعضاء  واشترطة الجمعية العامة عند انتخاب اعضاء المجلس ، . )276()63(

                                                            

 .10قانون االمم المتحدة لحقوق اإلنسان ، موقع على االنترنيت ، االرشيف الثاني ، منتديات كسال الجمال ، ص) (274

 .من الجمعية العامة لالمم المتحدة  A /251/60القرار ) 275(



 وتعهـداتها  اإلنـسان ان تاخذ في الحسبان اسهامات الدول المرشحة في تعزيز وحماية حقـوق            

لهذه االسباب قدمت جميع الدول المرشحة تعهـدات        . )277(والتزاماتها الطوعية تجاه هذه الحقوق    

يتهاعلى الـصعيدين الـوطني والـدولي       ا وحم اإلنسانبالتزامات من اجل تعزيز حقوق      طوعية  

 .اإلنسانوالتعاون مع االجراءات الخاصة بحقوق 

 

  .اإلنسانتشكيلة مجلس حقوق : الفرع الثاني

  ومقره جنيف وهـو      2006 عام   اإلنسان محل لجنة حقوق     اإلنسانحل مجلس حقوق    

دولة عـضو    )47(ويتكون من     الجمعية العامة لالمم المتحدة ،     احد اللجان الفرعية التابعة الى    

وتوزع مقاعـد    وتوجد في المجلس الحالي سبع دول عربية ،        حسب التوزيع الجغرافي العادل ،    

) 13( للمجموعـة االفريقيـة ،    ) 13(االتـي    المجلس بين المجموعات االقليمية على النحـو      

) 7(لمجموعة امريكـا الالتينيـة ،        )8( رقية ، لمجموعة اوربا الش  ) 6( للمجموعة االسيوية ،  

وتمتد فترة والية اعضاء المجلس ثالث سنوات واليجوز        . لمجموعة اوربا الغربية ودول اخرى    

ويتحلى االعضاء المنتخبون في المجلس بـاعلى        .)278(اعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل واليتين       

ًكامالً ويخـضعون     ونوا مع المجلس تعاوناً   وان يتعا   ، اإلنسانالمعايير في تعزيز وحماية حقوق      

ويجـوز  .  )279(لالستعراض بموجب الية االستعراض الدوري الشامل خالل مـدة عـضويتهم          

للجمعيةالعامة ان تقرر باغلبية ثلثي االعضاء تعليق عضوية أي عضو فـي مجلـس حقـوق                

 بانتظـام خـالل     يجتمع المجلس  . اإلنسانومنهجية لحقوق     اذا ارتكب انتهاكات جسيمة    اإلنسان

فترة التقل مدتها عن عشرة اسابيع ،         رئيسة تمتد  ةالعام في ثالث جلسات على االقل بينها جلس       

                                                                                                                                                                                          

 الجمعية العامة ،أي لكسب المقعد كان على كل من الدول المرشحة الحصول على االغلبية المطلقة من اصوات) 276(

 صوتاً ، ما شدد من شروطة مع انتخابات اعضاء لجنة حقوق اإلنسان التي كانت تستوجب 96على ماال يقل عن  

 ).27(الحصول على اغلبية االصوات في المجلس االقتصادي واالجتماعي فحسب 
 .من قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة) 8(الفقرة ) (277

 .من الجمعية العامة لالمم المتحدة   A /251/60القرار من ) 7(الفقرة ) 278(

 .من الجمعية العامة لالمم المتحدة  A /251/60القرار ) 9(الفقرة ) 279(



ويجوز له عقد جلسات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب من احـد اعـضاء المجلـس ،                  

مع مما يسمح للمجلس بالتجاوب بسرعة اكبر وبفعالية        . )280(ويحظى بتاييد ثلث اعضاء المجلس    

 .وكذلك بمتابعة دائمة ومستمرة للقضايا التي باشر العمل بـشانها            الحاالت الخطيرة والعاجلة ،   

هذا ونشير الى ان الجمعية العامة لالمم المتحدة تستعرض وضع الجلس وتقـويم عملـه فـي                 

 .)281(سنوات) 5(غضون 

 

 وصالحياتهحقوق اإلنسان مهام مجلس : الفرع الثالث 

 وحمايتها ،بمـا فـي ذلـك        اإلنسانات واسعة في تعزيز حقوق      يتمتع المجلس بصالحي  

 ، والـرد    اإلنـسان التصدي لالنتهاكات الجسيمة والمنهجية، واالسهام في منع انتهاكات حقوق          

 آليـات ويقوم المجلس باالضطالع بجميع واليات و      . الطارئة اإلنسانالسريع على حاالت حقوق     

 راضها وكذلك عند االقتضاء تحسينها وترشيدها ،       وباستع اإلنسانومهام ومسؤليات لجنة حقوق     

 وذلك بهدف المحافظة على نظام لالجراءات الخاصة وعلى مـشورة الخبـراء واالجـراءات             

وينجز المجلس هذا االستعراض في غضون عام واحد من انعقاد دورتـه             المتعلقة بالشكاوى ،  

 ،  2006 حزيران   30 الى   19االولى ، وقد تقرر في الدورة االولى للمجلس التي انعقدت من            

فريق عمل يتولى مراجعة عمل المقررين الخاصين من اجل تعزيز عملهم وسد الـنقص               انشاء

 .)282( في طرق عملهم وصالحياتهم

ان احدى اهم الصالحيات الجديدة للمجلس هي الية المراجعة الدورية الشاملة ، اذ يتعين           

 دورية لهذه المراجعة التي تـستند الـى         ان تخضع جميع الدول االعضاء دون استثناء وبصفة       

معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل من الدول االعضاء بالتزاماتها وتعهداتها فـي              

                                                            

 .من الجمعية العامة لالمم المتحدة  A /251/60القرار ) 10(الفقرة ) (280
 .من الجمعية العامة لالمم المتحدة  A /251/60ا لقرار ) 1(الفقرة ) (281

 . من الجمعية العامة لالمم المتحدةA /251/60القرار ) 6(الفقرة  )282(



 يقـضي   اً في دورته االولـى قـرار      اإلنسان ولقد تبنى مجلس حقوق      ).283(اإلنسانمجال حقوق   

 ).284(بانشاء فريق عمل يعمل على وضع اساليب وحدود زمنية لهذه االلية 

 ليـات  ان اليكتفي بهذه الـصالحيات واآل      اإلنسانوفي تقديرنا يجب على مجلس حقوق       

 الموجـودة   ليات الى تحسين اآل   يتعدى ذلك  بل يجب ان     اإلنسانلمعالجة مسالة انتهاكات حقوق     

ليم في مجال حقـوق      اخرى والى تطوير جانب النهوض بالتثقيف والتع       آلياتوتعزيزها وتطوير   

 عن الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات ، وتشجيع الحـوار            اإلنسان ، فضالً  

 والحـد مـن   اإلنسانوالتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بما يكفل احترام حقوق           

 .االنتهاكات 

 

                                                            

 .من الجمعية العامة لالمم المتحدة  A /251/60القرار )  هـ5(الفقرة ) 283(

  .12ص  مصدر سابق ،،موقع على االنترنيت  ،اإلنسانقانون االمم المتحدة لحقوق ) 284(



 املبحث الثاني

 دور جملس االمن يف محاية حقوق اإلنسان

 

تحدة، اهم هيئة فـي المنظمـة يعمـل بـصفة      يعد مجلس االمن بحسب ميثاق االمم الم      

 ويتالف من خمسة عشر عضواً منهم خمسة دائمون حددهم الميثـاق باالسـم وهـم                )285(دائمة

) االتحاد الـسوفييتي سـابقاً    (فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال ايرلندا، الصين، روسيا         (

هم اعضاء يتم انتخابهم بصفة دوريـة       اما بقية االعضاء العشرة ف    ،  )والواليات المتحدة االمريكية  

من جانب الجمعية العامة لمدة سنتين، ويراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي العـادل، بحيـث               

 ويجتمع المجلس بصفة دورية ويمكن ان يجتمـع فـي الحـاالت              )286(يمثلون مختلف القارات    

 يجتمع بطلب من اية دولة كما يمكن له ان. االستعجالية وهو ما حدث فعال في كثير من الحاالت

وتكون االجتماعات في مقـر      .عضو في المنظمة او بطلب من الجمعية العامة او االمين العام          

االمم المتحدة بنيويورك، ويمكن له االجتماع في اماكن اخرى مثلما فعل في اديس ابابـا سـنة                 

 .1973 وبنما سنة 1972

لقة خاصة بمـسألة حفـظ الـسالم    ويتمتع مجلس االمن بالعديد من االختصاصات المتع 

 نزاع دولي قد يهدد     ةوفي حال .ولمجلس االمن المسؤولية االولى في هذا المجال      . واالمن الدوليين 

ان بقـوم بحـل هـذه         واالمن الدوليين، يستطيع المجلس وفقاً للفصل السادس من الميثاق         السلم

تحكيم والتسوية القـضائية، او     النزاعات حالً سلميا عن طريق المفاوضة والوساطة والتوفيق وال        

ان يلجأ الى الوكاالت والتنظيمات االقليمية، او الى حلول سـلمية اخـرى تراهـا االطـراف                 

اما في حالة نزاع او عدوان اوحالة تهدد فعليا السالم واالمن الـدوليين فهنـا يـستطيع                 .مناسبة

اعمال في حالة تهديد السلم     مايتخذ من   ( بع من الميثاق المعنون     امجلس االمن، وفقاً للفصل الس    
                                                            

 مجلس االمن راجع الفصل الخامس من ميثاق االمم المتحدة  للمزيد من المعلومات عن تشكيل ومهام واختصاصات(285)

 . )32الى  23المواد من ( الخاص بهذا المجلس 

 ثالث مقاعد الفريقيا ومقعدان المريكا الالتينية ومقعدان الوروبا الغربية ومقعد الوروبا الشرقية ومقعدان السيا  ) 286(



ان يتخذ اجراءات اكثر صرامة قد تصل الى حد استعمال القـوة            ) واالخالل به ووقوع العدوان     

 .العسكرية او قطع العالقات الدبلوماسية او الحصار االقتصادي وغيرها

 مهمـاً فـي اسـتتباب االمـن         ان مجلس االمن من خالل هذه الصالحيات يلعب دوراً        

 مالبث مجلس االمـن يكثـف       ،قوط جدار برلين وانتهاء الحرب البارده     سوليين منذ   واستقرار الد 

واستماع المجلس    في عمليات صنع السالم وحفظه وبنائه،      اإلنسانالجهود من اجل ادماج حقوق      

 ة عن المفوضي  فضالً , اإلنسان حقوق   ةالى احاطات غير رسميه من عدة مقررين خاصين للجن        

 المجلـس علـى     ةم كل شهر باطالع رئاس    ة بشكل منتظ  وتقوم المفوضي  .اإلنسان لحقوق   ةالسامي

ـ        ة كما شاركت المفوضي   ة،المعلومات ذات الصل    تقـصي   ة على نطاق واسع في دعم انشاء لجن

  فـي تيمـور    ة االستقبال وتقصي الحقائق والمـصالح     ة في سيراليون ولجن   ة والمصالح ةالحقيق

 .ةالشرقي

ـ        كما ان عمليات حفظ السالم التي انش        ةئها مجلس االمن صارت التعتني فقـط بمراقب

 البنـاء   ة اعـاد  ة في مـسائل   ة بل تعدته الى المساهمة    بوقف اطالق النار بين االطراف المتنازع     

 . هذه الحقوقة وتطوير وحماياإلنسان في مجال حقوق ة التقنية االنتخابات والمساعدةومراقب

 حقـوق  ألة في مـس ةباشر صارت بعض عمليات حفظ السالم تعتني م       1988فمنذ عام   

 ة كعمليات حفظ السالم في ناميبيا وسلفادور وكومبوديا وموزامبيق ويوغسالفيا الـسابق           اإلنسان

 في  ةيات لحفظ السالم بمهام عديد    اإلنسان داخل هذه العمل    قحيث قامت عناصر حقو   . وغواتيماال

والتحقيق في انتهاكـات     ة والرقاب ةا المساعدات التقني  مك , اإلنسان حقوق   ةمجال وتطوير وحماي  

 اإلنـسان واحسن مثال على ذلك الدور المتميز الذي نهضت به عناصر حقوق             , اإلنسانحقوق  

في عمليات حفظ السالم في كمبوديا، حيث شجعت السلطات الكمبودية علـى االنـضمام الـى                

ديد  حيث صادقت على الع    1992وهذا ماتحقق سنه     ،اإلنسانالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق     

 في مجال حقوق    ة وتربي ة كما قامت تلك العناصر بعدة حمالت توعي       اإلنسانمن اتفاقيات حقوق    

، وتنظيم عدة دورات تكوينية للموظفين ورجال القانون والقضاء والشرطة والمحـامين،            اإلنسان

 .وقامت بالتحقيق في العديد من االنتهاكات



على األهمية التي يوليها مجلس اآلمـن       أن هذا الدور الجديد لعمليات حفظ السالم لدليل         

 . واالستقرار والسلم بالعالماإلنسانللعالقة الوطيدة بين حماية حقوق 

فضال عن قيام مجلس االمن بانشاء محكمتين جنائيتين ، عرفـت االولـى بالمحكمـة               

، 1993 لعـام    827 والقرار   1993 لعام   803الجنائية الدولية ليوغسالفيا السلبقة وفقاً للقرار       

 لعـام   955 والقـرار  1994 لعـام    935اندا وفقاً للقرار    ووالثانية المحكمة الجنائية الدولية لر    

ويعتبر تاسيسهما   .وتختص هاتان المحكمتان بمحاكمة مجرمي الحرب في هاتين الدولتين        1994

من قبل مجلس االمن خطوة مهمة ودفعة الى االمام في مجال تدعيم وتعزيز مبدأ االفالت مـن                 

كما يمكن ايضاً لمجلس االمن انشاء       .، وفي العالقة بين هذا المبدأ واالمن والسلم الدوليين        العقاب

  ،اإلنسانهيئات فرعية قد تعتني بصفة مباشرة بالتحقيق، وتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق   

 ولجنة الخبراء للتحقيق    1991و1990كلجنة التعويضات المدنية لما سمي بازمة الكويت عامي         

 داخل مجلس االمن يخضع دائماً الـى        لياتان وضع مثل هذه اآل     اال .االنتهاكات في راوندا  في  

االرادة السياسية للدول الخمسة دائمة العضوية ومصالحها الحيوية، واال كيـف يـسكت عـن               

 في بعض دول العالم، وكيـف يـصمت عـن االنتهاكـات        اإلنساناالنتهاكات الخطيرة لحقوق    

ي في فلسطين ولماذا لم ينشىء مجلس االمن        اإلنسان والقانون الدولي    نساناإلاالسرائيلية لحقوق   

محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في االراضي الفلسطينية المحتلـة علـى غـرار               

 .مافعله في يوغسالفيا سابقاً ورواندا

ويعتبر مجلس األمن اهم جهاز من اجهزة المنظمة الدولية مـن حيـث االختـصاصات         

لطات والتكوين والواقع، وتتمتع فيه الدول الدائمة العضوية بحق الفيتو،وهو جهاز سياسـي             والس

تقع على عاتقه مسؤولية حفظ السلم واالمن الدوليين، واتخاذ االجراءات المناسبة لغرض تسوية             

المنازعات بالطرق السلمية والعمل الوقائي والتنفيذي، ويرى واضعوا الميثاق أن هذا الهدف لن             

تحقق بمجرد تحريم الحروب، وانما بخلق مناخ مناسب وظروف مالئمة لعالقات دولية صحية،             ي

ولن يتاتى ذلك إال إذا قامت العالقات الدولية جو من األمن الدولي يستند إلـى مجموعـة مـن                   

االسس منها، احترام المساواة في الحقوق بين الشعوب، وان يكون لكل منها تقرير مـصيرها،               



 وحرياته االساسية بدون تمييز بسبب االصل أو الجنس أو اللغة أو الدين             اإلنسان وتعزيز حقوق 

 وبذلك يتضح ارتباط هدف تحقيق السلم واالمن الدوليين بتحقيق          )287(الفرق  بين الرجال والنساء    

 )288(.، وهو ما ذكر في الميثاقاإلنسانحقوق 

ن ان يكون من زاويـة       وحمايتها  يتعي   اإلنسانأن تدخل مجلس األمن في قضايا حقوق        

ولقد تطور دور مجلس األمن في قضايا حقـوق     . مساسها بالسلم واالمن الدوليين ومدى انتهاكها     

 واصبح اكثر فاعلية على اثر صدور اعالنيين مهمين من الجمعية العامة قـد سـاعدا                اإلنسان

 )289(.اإلنسانالمجلس في توجهه نحو التدخل في قضايا حقوق 

لختامي الصادر عن اجتماع القمة في مجلس األمن بان مهام األمـم            ولقد جاء في البيان     

المتحدة حول حفظ السلم قد توسعت في السنوات االخيرة فان مراقبة االنتخابات والتحقـق مـن              

 وتوطين الالجئين، كانت ضمن تسوية الخالفات اإلقليميـة، وانهـا قـد             اإلنساناحترام حقوق   

 )290(. األمناصبحت جزء من عمل أكثر اتساعا لمجس

وبذلك يظهر الترابط الشمولي بين تحقيق السلم واالمن الدوليين وضـمان توفرحقـوق             

 . وحمايتها باعتبارهما وجهان لعملة واحدةاإلنسان

                                                            

 .58 ص ، مصدر سابق،ظام األمم المتحدة في اطار ناإلنسان حقوق ،محمد السعيد الدقاق. د)287(
 .من الميثاق) 55( نظر المادة )288(
فقرة تتناول آلية تدخل مجلس األمن في ) 25( إذ تضمنت 5/12/1988 بتاريخ 43/51 قرار الجمعية رقم )289(

 لمنع بان يوفد مجلس األمن لجان تحقيق أو مراقبين) 12(النزاعات والحاالت التي تعرض عليه، واجازت الفقرة 

 .تدهور الحالة

 بشأن تقصي الحقائق من قبل األمم 9/12/1991 بتاريخ 59، 46 اإلعالن الصادر بقرار الجمعية العامة رقم -  

 =المجلس) 7(إذ اجازت الفقرة . فقرة) 31( المتحدة في مجال الحفاظ على السلم واالمن الدوليين، وتضمن

 باسيل ،لحقائق ضمن مسؤولياتهم حفظ السلم واالمن الدوليينواالمين العام تكليف بعثات تقصي ا والجمعية=

 .75ص ،  مصدر سابق اإلنسان، دبلوماسية حقوق ،يوسف 
 2/ بحث منشور في مجلة السياسة الدولية عدد، نحو الترابط الشمولي في البيئة الدولية الراهنة،باسيل يوسف.د )290(

 .129-128ص ،  1994لسنة 



 من زاوية مساسه بالسلم واالمـن       اإلنسانويمارس مجلس األمن دورا في حماية حقوق        

شكلة التفرقة العنصرية لحكومـة      تعرض مجلس األمن الول مرة لم      1960الدوليين، ففي عام    

دولة فيما يتعلق بالموقف النـاجم عـن        ) 29(جنوب إفريقيا عندما نظر في شكاوي تقدمت بها         

عمليات قتل واسعة النطاق وقعت على اشخاص مسالمين وغير مسلحين متظاهرين ضد التمييز             

دى إلى احتكـاك    العنصري، وفي ذلك الحين اعتبر مجلس األمن أن الموقف في جنوب إفريقيا ا            

دولي، يمكن معه إذا ما استمر تعريض السالم واالمن الدوليين للخطر، وطلـب مـن حكومـة                 

جنوب إفريقيا التخلي عن سياسة الفصل العنصري التي تمارسها، ونظرا لعناد حكومة جنـوب              

 عقوبة حضر على التعاون الحربي والنووي مع النظام         1977إفريقيا فرض مجلس األمن عام      

 علـى  اإلنسان ولقد تطور دور مجلس األمن في حماية حقوق        )291(.ري في جنوب إفريقيا   العنص

مر السنين، واصبح أكثر فاعلية إذ اليكتفي بفرض اجراءات أو ادانة االنتهاكات التي تقع علـى                

 بل اخذ يوصي باتخاذ اجراءات قد تصل إلى حد التدخل العسكري وتشكيل بعثات اإلنسانحقوق 

 وسوف نذكر نماذج من حاالت حماية مجلس األمن         اإلنسانن انتهاكات حقوق    تقصي الحقائق ع  

 :اإلنسانلحقوق 

 قرار مجلس األمن عن الحالة في هاييتي:  اوالً

، 1988 منـذ عـام   اإلنـسان  في هاييتي موضع نظر لجنة حقوق        اإلنسانكانت حقوق   

را لهذه الغاية وقد جرت     ، وسعي خبي  اإلنسانبصفة تقديم المساعدة إلى هاييتي في ميدان حقوق         

 اذ انتخب الرئيس جان برنارد ارستيد، ثم  قامـت مجموعـة عـسكرية               1990انتخابات عام   

 )292(.19/9/1991بانقالب على الرئيس المنتخب بتاريخ 

 وادرجت هذه المسألة )293(.11/10/1991ولقد ادانت الجمعية العامة هذا  االنقالب في      

 1993وفي حزيران )  في هاييتياإلنسانديمقراطية وحقوق حالة ال(في جدول اعمالها تحت بند 

                                                            

 .201ص ، 1978،  نيويوركاإلنسان، األمم المتحدة وحقوق )291(
 .110 مصدر سابق، ص اإلنسان، تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية لحقوق ،باسيل يوسف.د )292(
 .11/10/1991 بتاريخ 46/7 قرار الجمعية العامة رقم )293(



بمذكرة إلى رئيس مجلـس  ) وكان يمثل الرئيس المخلوع(تقدم مندوب هاييتي لدى األمم المتحدة     

 وتجاوب المجلس واصـدر     )294(.األمن يطلب فيها فرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم        

أي اطاحـة الـرئيس     (ع في هـاييتي      اوضح فيه أن الوض    )295(16/6/1993قرارا في تاريخ    

يهدد السلم واالمن الدوليين في المنطقة ويستوجب فرض حظر تجاري وجوي علـى             ) المنتخب

.  قرر المجلس تشكيل قوة عسكرية موحدة بقيادة الواليات المتحدة         1994وفي عام   . هذه الدولة 

لرئيس إلى السلطة في    لتسهيل عودة الرئيس الشرعي إلى السلطة، وثم تشكيل هذه القوة واعيد ا           

 )297(.حيث رفعت العقوبات واالجراءات المتخذة بحق هاييتي) 296(25/8/1994

أن اهمية هذا القرار الذي اتخذه مجلس األمن يتمثل في استعمال العقوبات الدولية الول              

االمر الـذي   . مرة في تاريخ األمم المتحدة لالطاحة جبرا بنظام حكم قائم العادة نظام اطيح به             

ل سابقة يمكن أن تقود إلى توصيف وجود أي نظام سياسي كونه يشكل تهديدا للسلم واالمن                يشك

 )298(.الدوليين واستعمال صيغة العقوبات الدولية الحالل نظام بديل عنه

 

  في جورجيااإلنسانقرار مجلس األمن حول بعثة لتقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق :  ثانياً

 بايفاد بعثة تقصي الحقائق من قبل االمـين         )299(1993لقد رحب مجلس األمن في عام       

 في ابخازيا فـي جمهوريـة جورجيـا وزارت    اإلنسانالعام لالمم المتحدة عن انتهاكات حقوق     

. ، وتقدمت بتقرير إلى االمين العام الذي احاله إلى مجلس األمـن           1993البعثة المنطقة في عام     

 المدنية والـسياسية وحقـوق      اإلنسانقوق  حيث تضمن مقدمة وخمسة اقسام تناولت انتهاكات ح       

                                                            

 .16ص ، بق امحمد سعيد مجذوب، مصدر س.  د)294(
 .16/6/1993بتاريخ ) 841( قرار مجلس األمن )295(
 .16 مصدر  سابق ، ص ،محمد سعيد مجذوب.  د)296(
 .29/9/1994بتاريخ ) 944( قرار مجلس األمن رقم )297(
، مركز االمارات للدراسات ولبحوث اإلنسان سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق ، باسيل يوسف. د)298(

 . 69، ص 2001، االستراتيجية
 .19/10/1993 في 876قرار مجلس األمن رقم ) 299(



 وجبـر   اإلنسان مجموعة من االستنتاجات والتوصيات التي تساعد على احترام حقوق           -الملكية

 )300(.الضرر عن ضحايا االنتهاكات

 

 :اإلنسانقرارات مجلس األمن التي تتصل بالحماية الجنائية الدولية  لحقوق :  ثالثاً

نائية دولية تخص بلدان محددة بشان جـرائم لحـرب          قام مجلس األمن بتشكيل محاكم ج     

 :ية، وقد شكل المجلس محكمتين في هذا الصدد وهمااإلنسانوجرائم ضد 

 :يوغسالفيا السابقةالخاصة ب المحكمة الجنائية الدولية -أ

 يقضي بتشكيل لجنة مـن الخبـراء        )301( قرارا 1992لقد اصدر مجلس األمن في  عام        

 يوغسالفيا السابقة، وقد قامت لجنة الخبراء بخمسة وثالثين زيارة للتقصي عن جرائم الحرب في

ميدانية تضمنت استخراج الجثث من المقابر الجماعية واجراء اكبر تحقيق دولي حول جريمـة              

 الف صفحة من المستندات، وقاعـدة       65.000االغتصاب الجماعي، ولقد اسفرت جهودها عن       

 ساعة من شـرائط     300بالمستندات، وما يزيد على     معلومات لتصنيف تلك المعلومات الواردة      

 صـفحة مـن     3300الفيديو فضال عما تضيفه من مالحق التقرير النهائي للجنة الخبراء مـن             

 وفي ضوء ذلك وتعقيبا على أول تقرير مؤقت للجنة اصدر مجلس األمن قراراً            ) 302(.التحليالت

لمحاكمة االشخاص المـسؤولين    قرر مجلس األمن انشاء محكمة جنائية       (نص فيه على ما يلي      

ي الدولي والتي ارتكبت في اراضي يوغسالفيا الـسابقة         اإلنسانعن االنتهاكات الجسيمة للقانون     

 وبذلك فان اختصاصها الموضوعي يشمل االنتهاكات الجسيمة التفاقيـات          )303()1991منذ عام   

                                                            

      ، 2001 ، االمارات، دراسات ستراتيجيةاإلنسان، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق ،باسيل يوسف. د)300(

 .70-69ص 
 .1992لسنة ) 780( قرار مجلس األمن )301(

      S.C. Res, 780 Un. Scor. 47 the sess, un, Doc.S/RES/7801992. 
 جامعة ، اإلنسان المعهد الدولي لحقوق U‐b‐sي الدولي اإلنسانسة القانون  مدخل لدرا،محمد شريف بسيوني.  د)302(

 .176-171ص ،  2003،  2 ط،ديبول
 .1993لسنة  ) 808( قرار مجلس األمن )303(



فعـال المناهـضة     وانتهاكات قوانين واعراف الحرب وابادة االجناس، واال       1949جنيف لعام   

 )304(.لالنسانية

ومن الجدير بالذكر أن هذه المحكمة قد اتخذت الصفة المؤسسية بعيدة االجل على الرغم              

من صفتها المؤقتة ، إذ يشير اخر تقرير مقدم من رئيس المحكمة إلى مجلس األمن وهو التقرير                 

لدرجة االولى فـي     بأنه من المنتظر إنجاز محاكمات ا      2002-2001السنوي التاسع عن المدة     

 محتجزا في وحـدة     46 متهما صدرت بحقهم الئحة اتهام و      76 وان هناك    2008موعد يقارب   

 )305(.االحتجاز التابعة لالمم المتحدة

 

 1994 المحكمة الجنائية الدولية في رواندا لعام -ب

 للتحقيـق فـي     )306(1994لقد قرر مجلس األمن انشاء لجنة من الخبـراء فـي عـام،            

ي والتي ارتكبت اثناء الحرب االهلية في رواندا، وقد         اإلنسانخطيرة للقانون الدولي    االنتهاكات ال 

 تشرين األول قدمت اللجنة تقريرها المبدئي       4باشرت اللجنة عملها لمدة اربعة اشهر فقط، وفي         

 ولقد اسـتند مجلـس      )307(1994 كانون األول،  9إلى االمين العام ثم قدمت التقرير النهائي في         

 وجـاء فـي     )308(1994هذين التقريرين في انشاء المحكمة الخاصة برواندا في عام،        األمن إلى   

ديباجة قرار مجلس األمن المتعلق بانشاء هذه المحكمة بان التقارير تفيد انه قـد ارتكـب فـي                  

                                                                                                                                                                                          

      S.C. Res, 808. Un. Scor. 48 the sess, un, Doc.S/RES/808‐1993. 
 المسؤولية الدولية عن الجرائم ،ة ثابت ذاكر االلوسيانظر اسام،  للمزيد من التفصيل حول اختصاص المحكمة)304(

 .225-222ص ،  1996 ، بغداد،ية وامنها رسالة دكتوراه اإلنسانالمتعلقة بسلم 
 - بيت الحكمة، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة،ضاري خليل محمود وباسيل يوسف.  د)305(

 .45 ص ،2003 ،بغداد
 .1994لسنة  ) 935(مجلس األمن رقم  قرار )306(

      S.C. Res, 935. Un. Scor. 49 the sess, un, Doc.S/RES/935 (1994). 
 .183-182 ص ،ي الدولياإلنسان مدخل لدراسة القانون ،محمد شريف بسيوني.  د)307(
 1994لسنة ) 955( قرار مجلس األمن رقم )308(

)              1994 (955    /  S.C. Res, 955. Un. Scor. 49 the sess, un, Doc.S/RES. 



رواندا، أعمال ابادة الجنس وغير ذلك من االنتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق للقانون الدولي             

 هذه الحالة ما برحت تشكل تهديدا للسلم واالمن الدوليين وان المجلس يتـصرف              وان. ياإلنسان

 وتختص المحكمـة بمحاكمـة االشـخاص        )309(.بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة      

 كـانون   1المسؤولين عن أعمال ابادة االجناس وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبت في المـدة              

 في رواندا، وهي أول محكمة دولية تعالج على وجه التحديـد            1994 كانون األول    31الثاني و 

وقد اعتمد المجلس نظامها األساس بصورة مشابهة للمحكمة التـي   . )310(جريمة االبادة الجماعية  

احدثت فيما يتعلق باراضي يوغسالفيا السابقة، والقاسم المشترك بين النظامين االساسـيين هـو              

ورمبرغ والمشروع التي اعتمدته لجنة القانون الـدولي        نفس االسس التي اعتمدت في محكمة ن      

ية وسلمها، وان اهم احكامها المسؤولية الفردية الجنائية وعدم         اإلنسانحول الجرائم الماسة بامن     

حصانه رؤساء الدول من المسؤولية وعدم جواز الدفع بصدور اوامر من الرؤسـاء الرتكـاب               

 ).311(لمتهمين والذين ثبت مسؤولياتهم الجريمة وعدم الحكم بعقوبة االعدام على ا

وبناء على ذلك ، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا حكما بالسجن المؤبد         

ضد رئيس بلدية سابق ورئيس حكومة سابق، وعدتهما قد ارتكبا أعمال ابـادة وجـرائم ضـد                 

ة تحول فـي تـاريخ القـانون        ية واشاد االمين العام لالمم المتحدة بالحكم ورأى فيه نقط         اإلنسان

 والزالت المحكمتان   )312(.الدولي وعملية احياء للمثل التي تبنتها اتفاقية جنيف منذ خمسين عاما          

 شكلهما مجلس األمن الدولي تمارسان اعمالهما لمحاكمة المتهمين امامهـا، وان تجربـة              اللتان

ن على تـشكيل محكمـة      هاتين المحكمتين يمكن شمول أي بلد بها إذا اجمعت دول مجلس األم           

بصددها كما يمكن التلويح بها بمثابة ضغط سياسي على األنظمة السياسية  لتحقيـق مـصالح                

 وبذلك يبدو أن هناك توجها دوليا بارزا نحو تدويل          )313(.واهداف سياسية من وراء هذا الضغط     
                                                            

 .45 مصدر سابق، ص ،ضاري خليل محمود.  د)309(
 .49 مصدر سابق ، ص ،عصام العطية.  د)310(
 .83 مصدر سابق ، ص ، اإلنسان سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق ،باسيل يوسف. د )311(
، مصدر سابق، ص اإلنساندة عن توفير لحماية الدولية لحقوق  مسؤولية األمم المتح، محمد سعيد المجذوب. د)312(

18. 
 .113 تسيس بواعث واهداف الحماية الدولية، مصدر سابق، ص ،باسيل يوسف . د )313(



للمـسألة  ، فالفرد اصبح مدوال أي خاضـعا      اإلنسانالمسؤولية الجنائية الفردية عن خرق حقوق       

 )314(. أو لدى اعتباره ضحية انتهاك لهذه الحقوقاإلنسانالدولية، لدى اقترافه جريمة ضد حقوق 

ومما يجب ذكره اتسام اجراءات مجلس األمن بالطابع السياسي ، نظرا لطبيعة المجلس،             

كانت حيث انه اليتقيد باحكام محددة من الميثاق، ويعود إليه وحده باكثرية اعضاءه تقرير ما إذا                

 تشكل تهديدا للسلم واالمن الدوليين وتستوجب تدخله من عدمه،          اإلنسانحالة من انتهاك حقوق     

وكذلك فان تشكيله مجلس األمن من خمسة دول دائمة العضوية يمنع من اتخاذ أي اجراء الزم                

 من قبل احدى هذه الدول، لكونها تمتلـك حـق الـنقض             اإلنسانإذا ما وقع انتهاك على حقوق       

ضد ما قد يتخذ من قرارات أو اجراءات ضدها أو ضد الدول المرتبطة معها بمـصالح                ) يتوالف(

 واستعمالها كذريعة من قبل الـدول       اإلنسانسياسية، وان هذا كثيرا ما يؤدي إلى تسييس حقوق          

الكبرى للتدخل في شؤون الدول األخرى من اجل تحقيق مصالح سياسية بحتة، وخصوصا فـي               

 .ية التي يعيشها حاليا المجتمع الدوليظل القطبية االحاد

 منبرا  اإلنسانولذلك ينبغي توخي الحد االقصى من الحذر لئال يصبح الدفاع عن حقوق             

إذ ينبغـي أن تكـون      . للتعدي على االختصاص المحلي األساس للدول وتقويض مفهوم سيادتها        

لى قرارات فردية سياسية،    قرارات مجلس األمن متخذة وفقا لميثاق األمم المتحدة، وليس بناء ع          

وان يكون هناك تناسب بين حجم التدابير المتخذة من مجلس األمن وبين التجاوز الذي بلغ عـن              

ارتكابه، باالضافة إلى وجوب توجيه تحذيرات اولية قبل اللجوء إلى تدابير من شأنها أن تؤدي               

كذلك ضـرورة توسـيع     إلى عواقب وخيمة كان من الممكن تالفيها باجراءات اولية وبسيطة، و          

عضوية مجلس األمن الدائمة، أو جعلها تقتصر على العضوية الدورية لكي التتحكم دولة أو عدة 

 .دول بالمجتمع الدولي باسره

                                                            

 .20-19 مصدر سابق ، ص ،محمد سعيد المجذوب. د )314(



 املبحث الثالث

دور حمكمة العدل الدولية  يف محاية حقوق 
 اإلنسان

 

 تباشر اعمالهـا    تعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيس لالمم المتحدة، وهي         

 وبموجب المادة   )315(وفقاً لنظامها االساس الذي يشكل جزءاً ال يتجزأ من ميثاق االمم المتحدة،           

يتعهد كل عضو من اعضاء االمم المتحدة ان ينزل على حكم محكمة العـدل              (( من الميثاق    94

 )).الدولية في اية قضية يكون طرفاً فيها

تحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة التـي         ل )316(1945وقد انشئت هذه المحكمة عام      

كانت قائمة في عهد عصبة األمم، وقد اشار ميثاق األمم المتحدة إلى محكمـة العـدل الدوليـة                  

 ويعتبر أعضاء األمم المتحدة بحكـم عـضويتهم         )317(.باعتبارها احد االجهزة الرئيسة للمنظمة    

 .اطرافا في النظام األساس لمحكمة العدل الدولية

بالنسبة الختصاص المحكمة فلها اختصاصان رئيسان هما، القضاء، وهـو اصـدار            أما  

، واالفتاء وهـو    )318(االحكام في النزاعات التي تقع بين الدول والفصل فيها وفقا للقانون الدولي           

 .)319(ابداء الرأي من المسائل القانونية التي تعرض عليها من اجهزة األمم المتحدة االخرى

 وذلك عن طريق القـرارات      اإلنسان الدولية بتشجيع وحماية حقوق      وتهتم محكمة العدل  

واالراء االستشارية التي تقوم باتخاذها بمناسبة القضايا التي تعرض عليها، ومنها حق اللجـوء              

                                                            

 .92عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص.د) 315(
تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا "من النظام األساس لمحكمة العدل الدولية على أن ) 1 ف3م(نص  ت)316(

 .واليجوز أن يكون فيها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة واحدة
 .من الميثاق ) 1 ف7م( انظر )317(
 .من النظام األساس لمحكمة العدل الدولية) 1 ف38م( انظر )318(
 .ثاقمن المي) 96م( انظر )319(



السياسي، وحقوق االجانب وحقوق الطفل، باالضافة إلى أرائها االستشارية حول التحفظات التي            

 .اإلنسانقيات المتعلقة بحقوق قد تبديها الدول حول االتفا

ولقد اضطلعت بدور مهم في تطويع قيد االختصاص الداخلي للـدول فـرادى لـصالح               

اعطاء وزن اكبر للمجتمع الدولي، كما توسـعت بـصفة خاصـة فـي تفـسيرها للنـصوص           

 والحريات االساسية سواء بصفته فردا أو في اطار ما          اإلنساناالختصاصية ذات الصلة بحقوق     

 )320(.بحقوق الشعوباسمته 

 عن طريق ما تصدره من      اإلنسانوتؤدي محكمة العدل الدولية دورها في حماية حقوق         

، وهـي تتمتـع بـثالث       اإلنسانقرارات قضائية واراء اسشارية حول القضايا المتعلقة بحقوق         

 :صالحيات في هذا المجال

 

 :اإلنسانالدولية لحقوق حسم الخالفات بين الدول بشأن تفسير أو تطبيق االتفاقيات : اوالً

 احكاما يجوز بمقتضاها أن يحـال       اإلنسان تتضمن كثير من االتفاقيات الدولية لحقوق       

إلى محكمة العدل الدولية أي نزاع يقوم بين االطراف المتعاقدة ويتعلق بتفـسير أو تطبيـق أو                 

 .تنفيذ االتفاقية بناء على طلب أي طرف من اطراف النزاع

، 1948، اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة          ومن هذه االتفاقيات  

تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من االطراف المتنازعة، (حيث جاء فيها 

بما في  . النزاعات التي تنشأ بين االطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه االتفاقية             

لقة بمسؤولية دولة ما عن ابادة جماعية أو عن أي من االفعـال األخـرى               ذلك النزاعات المتع  

واتفاقية حظر االتجار باالشخاص واستغالل دعـارة الغيـر         ،   )321()المذكورة في المادة الثالثة   

                                                            

 المنظمة العربية اإلنسان، قضايا حقوق ،ياإلنسان النظرية لمفهوم التدخل آليات بعض االشك،احمد الرشيدي.  د)320(
 .22، ص 1997 ، دار المستقبل العربياإلنسان،لحقوق 

 .1948/ كانون األول /9من اتفاقية منع جريمة االبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ) 9( المادة )321(



إذا حدث أن ثار بين اطراف هـذه االتفاقيـة أي خـالف يتـصل               ( حيث نصت    1949لسنة  

هذه الخالفات بوسائل أخرى، يحـال  الخـالف إلـى           بتفسيرها أو تطبيقها، ولم تستطع تسويه       

 وكـذلك االتفاقيـة     )322()محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من االطراف فـي الخـالف            

 )324(1952واتفاقية حقوق المرأة السياسية لـسنة        )323( 1951الخاصة بوضع الالجئين لسنة     

ـ           ، االتفاقيـة   )325(1965سنة  واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التميير العنـصري ل

، واتفاقية القضاء على جميع     )326(1973الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها        

 .اإلنسان وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق )327(1979اشكال التمييز ضد المرأة 

 

 :اإلنسانإصدار المحكمة فتاوى متعلقة بحقوق :  ثانياً

ولية عددا من الفتاوى االستشارية في قضايا متعلقة بحقوق         لقد أصدرت محكمة العدل الد    

 بناء على طلب من هيئات األمم المتحدة ومن هذه الفتاوي نذكر الفتوى الصادرة في               )328(اإلنسان

أو بناء على طلـب     ) تاميبيا( بشأن االستمرار غير المشروع لجنوب إفريقيا في         21/6/1971

بأن جنـوب إفريقيـا     ( المحكمة في هذه الفتوى       وقد بينت  1970،/29/7من مجلس األمن في     

، وعلى جميع الدول االعضاء في      )ملزمة بسحب ادارتها فورا من ناميبيا وانهاء احتاللها لالقليم        

                                                            

 .1949/ 1ك/2في -من اتفاقية حظر االتجار باالشخاص واستغالل دعارة الغير) 22(لمادة  ا)322(
   .1951/ تموز/28من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين في ) 38(انظر المادة  )323(
 .1952/ 1ك /20من اتفاقية حقوق المرأة السياسية في ) 9( انظر المادة )324(
 .1/1965ك/ 21 الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في من االتفاقية) 22( انظر المادة )325(
 .1973/تشرين أول / 30من االتفاقية في ) 12( انظر المادة )326(
 .1979/ 1ك/ 18من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في ) 29( انظر المادة )327(
 معاهدات السالم المعقودة مع بلغاريا والمجر ورومانيا عام  من بين الفتاوي أيضا رأي المحكمة بشأن تفسير)328(

، والفتوى بشان تمتع المقررين الخاصين عن 1950، وكذلك التحفظات على اتفاقية جريمة ابادة االجناس 1950

 .1989 باالمتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي األمم المتحدة عام اإلنسانحقوق 



األمم المتحدة االعتراف بعدم شرعية وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا وبطالن جميع تـصرفاتها              

 .)329(التي تتخذها بشأن ناميبيا أو نيابة عنها

لقد خلصت المحكمة إلى القول في هذه الفتوى بان ميثاق األمم المتحدة يفـرض علـى                

، وان اخـالل  اإلنـسان الدول االعضاء التزامات قانونية فيما يتعلق باالمور ذات الصلة بحقوق   

العضو المتمثل بعدم الوفاء بهذه االلتزامات يعتبر سندا يسوغ لالمم المتحدة من خالل اجهزتهـا               

 .)330(لطة التدخل بالشكل المناسب لحماية هذه الحقوقالمختصة س

 

 اإلنسانإصدار المحكمة قرارات قضائية متعلقة بحقوق :  ثالثاً

 اإلنسانتشير قرارات المحكمة عن النزاعات بين الدول والتي اثيرت فيها قضايا حقوق             

مـاذج عـن    ، وسوف نذكر احد الن    اإلنسانإلى بعض االجتهادات القضائية المهمة بشأن حقوق        

 .اإلنسانالقضايا المتعلقة بحقوق 

 

 : النزاع بين نيكارغوا والواليات المتحدة-أ

اقامت حكومة نيكارغوا دعوى على الواليات المتحـدة االمريكيـة بـشأن النـشاطات              

العسكرية وشبه العسكرية التي قامت بها الواليات المتحدة ضد نيكارجوا ولقد اصدرت المحكمة             

، ردت فيهما دفوع الواليات المتحدة بشأن صالحية  المحكمـة           1984 عام   امرين اجرائيين في  

واصدرت قرارها  .  بقبول الدعوى ورفض الدفع بعدم الصالحية      1984ثم اصدرت قرارها في     

 . القاضي بادانة الواليات المتحدة  عن هذه النشاطات26/6/1986النهائي في 

                                                            

 .416، ص 1983 - نيويورك-اإلنسانيدان حقوق  أعمال األمم المتحدة في م)329(
 .22 مصدر سابق ، ص ،احمد الرشيدي.  د)330(



القائلة بان هذا التدخل االمريكي مبنـي       واهمية هذا القرار تتمثل في انه رد على الدفوع          

 وانتهاكها من قبل نيكارجوا، إذ جاء في حيثيات القـرار أن اسـتعمال      اإلنسانعلى حالة حقوق    

ي، اإلنـسان  تبعا لطابعها    اإلنسانالقوة ليس االسلوب المناسب للتحقق من ضمان احترام حقوق          

 في نيكارجوا اليمكـن أن      اإلنسانق  وان المحكمة تخلص إلى أن الدافع المبني على حماية حقو         

 .)331(يبرر قانونا

 من  اإلنسانومما تقدم يتضح لنا أن محكمة العدل الدولية تؤدي دورها في حماية حقوق              

خالل ادائها لعملها أي بصورة غير مباشرة،ولم تنظر مخكمة العدل الدولية اال في قليـل مـن                 

، كمـا أن اختـصاص المحكمـة    )332(اناإلنسالدعاوى الخاصة بمنازعات تتعلق بمسائل حقوق     

، وهذا  اإلنسانيتوقف على ارادة الدولة المعنية وموفقتها في نظر المحكمة لدعوى انتهاك حقوق             

ومن االفـضل لـو وجـدت محكمـة     . كثيرا ما يؤدي إلى عرقلة توفير الحماية الدولية لالفراد    

االوربية التي تخـتص     ضمن نطاق األمم المتحدة على غرار المحكمة         اإلنسانمختصة بحقوق   

، وما يوفره ذلك من ضمانة كبـرى لالفـراد          اإلنسانبنظر الدعاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق      

 .والسيما أن هذه المحكمة سوف تكون عالمية وليست إقليمية مثل المحكمة االوربية

                                                            

 .86 مصدر سابق، ص اإلنسان، دبلوماسية حقوق ، باسيل يوسف. د)331(

كانت هذه الدعاوى تتناول حق االلتجاء، وحقوق االجانب، حقوق الطفل، وجود االنتداب على افريقيا الجنوبية  )332(

 . عن بعض الفتاوى وتفسير بعض معاهدات السلمال واحتجاز الدبلوماسين االمريكان في ايران فضالًالغربية، اعتق



 املبحث الرابع

 دور األمانة العامة يف محاية حقوق اإلنسان

 

مم المتحدة وتتالف من االمين العـام وهـو      االجهزة الرئيسية لال   احدتمثل األمانة العامة    

كبير الموظفين االداريين في المنظمة، ومن موظفين يعينهم بموجب النظـام األساسـى الـذي               

وال يجوز لالمين العام وال للموظفين ان يطلبوا تعليمات مـن أي             .)333(وضعته الجمعية العامة  

ظمة، وقد تعهد في الميثاق كل عضو في االمم المتحدة          حكومة اومن أي سلطة اخرى خارج المن      

باحترام الصفة الدولية لمسؤولية االمين العام والموظفين واليسعى الـى التـاثير فـيهم عنـد                

 )334 (.اضطالعهم بمسؤولياتهم

من الميثاق، يتولى االمين العام بصفته هذه في كـل اجتماعـات            ) 98(وبموجب المادة   

من ومجلس الوصايا،وبقوم بالوظائف االخرى التي توكلها اليه هـذه          الجمعية العامة ومجلس اال   

كما ان له ان     )335 (.االجهزة ويعد االمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة عن اعمال المنظمة          

ينبه مجلس لالمن الى كل مسالة يرى انها قد تهدد حقظ السلم واالمن، ويقـوم االمـين العـام                   

االمم المتحدة، ويجمع اشتراكات الدول االعـضاء، ويعـد الجـدول           بتحضير مشروع ميزانية    

المؤقت العمال الجمعية العامة، ويوجه الدعوة لحضور دورات الجمعية العادية واالستثنائية،كما           

يقوم بتسجيل المعاهدات ونشرها، فضال عن انه يتولى تمثيل هيئة االمم المتخدة امام المحـاكم               

 )336 (.خرى ويتولى التعاقد باسم الهيئةوامام المنظمات الدولية اال

                                                            

 . من الميثاق97المادة ) 333(

 .94عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص.د) 334(

 . من الميثاق98المادة ) 335(

 .648ص ،1975 ، 11ط ام، منشأة المعارف، االسكندرية،علي صادق ابو رغيف، القانون الدولي الع.د) 336(



 مقرها جنيف للمساعدة    اإلنسانومن خالل االمانة العامة، تم انشاء شعبة خاصة لحقوق          

 وحرياته االساسية والتي  اصبحت تسمى مركز        اإلنسانفي تطبيق بنود الميثاق المتصلة بحقوق       

 .اإلنسانحقوق 

 

 المطلب االول

 مرآز حقوق اإلنسان

في مكتب االمم المتحدة بجنيف، وله مكتب اتصال صغير في مقـر االمـم              يقع المركز   

ضاً المدير  ي، الذي هو ا   اإلنسانالمتحدة في نيويورك، ويرأس المركز وكيل االمين العام لحقوق          

 مع  اإلنسانالعام لمكتب االمم المتحدة في جنيف، والذي تتمثل وظائفه في تنسيق برنامج حقوق              

ل االمانة العامة ومنظومة االمم المتحدة، وتمثيل االمـين العـام فـي             االنشطة ذات الصلة داخ   

، والتشجيع علـى    اإلنسان وغيرها من المناسبات الخاصة بحثوق       اإلنسانجلسات اجهزة حقوق    

 وتنفيذها، ومساعدة االمين العام على ممارسة       اإلنسانتصديق االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق      

 اإلنـسان  الموكلة اليه، وكفالة توفير الخدمات الفنية للجنـة حقـوق            يةاإلنسانالمساعي الحميدة   

 منذ عام   اإلنسان اصبح المفوض السامي لحقوق      )337(.اإلنسانوللهيئات االخرى المعنية بحقوق     

 حيـث المقـر الرئيـسي لالمـين          عن مكتب يمثل امتداداً للمركز في نيويورك       فضالً) 1993

 .)338(العام

 توفر خدمات االمانة لهيئات اإلنسان كانت شعبة حقوق    ،1982 وحتى   1946ومنذ عام   

، وكانـت الـشعبة وحـدة تابعـة اوالً الدارة الـشؤون             اإلنـسان االمم المتحدة المعنية بحقوق     

االجتماعية، ثم اصبحت تابعة لمكتب وكيل االمين العام للشؤون الـسياسية وشـؤون الجمعيـة               

المانة العامة لالمـم المتحـدة المـسؤولية        وتتحمل الشعبة بصفتها فرعا من فروع ا       339.العامة
                                                            

 .95عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص. د) 337(

 .291، مصدر سابق، صاإلنسان الشافعي محمد بشير،دراسة متعمقة في قانون حقوق . د)338(

 .94 مصدر سابق، صعبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام،. د) 339(



 من خالل االقسام الثالث لها وهـي قـسم الوثـائق الدوليـة              اإلنسانالمستمرة المتعلقة بحقوق    

 )340(.واالجراءات وقسم البحوث والدراسات ومنع التمييز وقسم الخدمات والمطبوعات

 اإلنسانبة الى مركز حقوق     طلبت الجمعية العامة من االمين العام ان ينظر في تغيير اسم الشع           

 اإلنـسان  المتعلقة بحقوق    آلياتويمكن تأشير اهم الفع   . )341( 1982/تموز/28وفعال تم ذلك في     

 .والتي تمارسها االمانة العامة لالمم المتحدة

 لدى االمانـة    اإلنسانايداع وثائق تصديق الدول وانضمامها إلى االتفاقيات الدولية لحقوق          : اوالً

 .العامة

 أو الجمعية العامة أو المجلس      اإلنسانمتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن لجان حقوق         : ثانياً

 .اإلنساناالقتصادي واالجتماعي والمتعلقة بحقوق 

 اللجان الفرعية وفرق العمل من حيث سـكرتارية         -اإلنسانتنظيم اجتماعات لجان حقوق     : ثالثاً

ة أو طباعـة وتوزيـع القـرارات        االجتماعات والترجمة، وتنظيم المحاضرة المـوجز     

 .الصادرة عن االجتماعات

بيان االثار المالية لمشاريع القرارات التي تطرح على اللجان قبـل التـصويت عليهـا               : رابعاً

 )342(.بموجب النظام الداخلي للجان الوظائفية التابعة للمجلس االقتصادي

 والحريـات   اإلنـسان قوق  ويقع على عاتقه المسؤولية المستمرة عن المسائل المتعلقة بح        

 حيث يقوم المركز بتزويد عددا من اجهزة األمم المتحدة ومن بينها الجمعية العامة )343(االساسية،

 الهامة، كمـا    اإلنسانوالمجلس االقتصادي واالجتماعي بالخدمات االساسية بشأن مسائل حقوق         

لهيئة الفرعية لمنع التمييـز     أو ا  اإلنسانيقوم بتوفير خدمات السكرتارية التي تطلبها لجنة حقوق         

وحماية االقليات أو هيئأتها الفرعية باالضافة إلى توفير خدماتها السكرتارية الالزمة للمؤتمرات            

                                                            

 .111عامر حسن فياض، مصدر سابق، ص.  د)340(

 .94عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص. د )341(
 .95 مصدر سابق، ص اإلنسان، دبلوماسية حقوق ،باسيل يوسف.د )342(
 .من الميثاق) 7( انظر المادة )343(



، ويعد المركز أيضا اجتماعـات وبـرامج        اإلنسانوالحلقات الدراسية والدولية في ميدان حقوق       

 لتعليماتهـا، ويقـوم     ة وفقـاً  عمل هذه الهيئات ويضطلع بتنفيذ دراسات وتقارير ومهمات خاص        

باالتصال مع الوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومية الدوليـة وغيـر حكوميـة وسـائر              

 ،اإلنسانالمنظمات المعنية بتعزيز وحماية حقوق 

وخالصة القول،  فان المركز يشكل حلقة وصل بين اعمال االمم المتحدة فـي ميـدان                

رها من الخدمات الفنية الجهزة االمم المتحدة المهتمة        ويوفر خدمات االمانة وغي    ،اإلنسانحقوق  

، بما فيها الجمعية العامة واللجنة الثالثة التابعـة لهـا، والمجلـس االقتـصادي               اإلنسانبحقوق  

 واللجنة الفرعية لمنع التمييـز      اإلنسانواالجتماعي واللجنة االجتماعية التابعة له، ولجنة حقوق        

عية التابعة لهما، ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنـة          وحماية االقليات والهيئات الفر   

، واللجنة المعنية بالحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ولجنـة      اإلنسانالمعنية بحقوق   

 .مناهضة التعذيب

 بناء على طلب االجهزة المعنية ويتابع       اإلنسانويعد المركز بحوثاً ودراسات عن حقوق       

 ويضع تقارير عنها ويدير برنامج الخدمات االستشارية في ميـدان حقـوق             اناإلنستنفيذ حقوق   

 عن قيامه بتنسيق االتصاالت مع المنظمات غير الحكومية والحكوميـة الدوليـة     ، فضالً اإلنسان

 ومع وسائل االعالم ويقوم بنشر المعلومات المتعلقـة بحقـوق           اإلنسانالعاملة في ميدان حقوق     

 .)344(اإلنساناد الصكوك الدولية وفي تنفيذ االتفاقيات في ميدان حقوق ويساعد في اعد. اإلنسان

 

 )345( اقسام المرآز: المطلب الثاني

 :يضم المركز ستة اقسام هي 
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قسم االتفاقيات الدولية الذي يضطلع بالوظائف والمسؤوليات ذات الصلة بتنفيذ المعاهدات           : اوالً

 .اإلنسانن حقوق الدولية المبرمة تحت رعاية االمم المتحدة بشأ

 بحـسب   اإلنـسان يعالج الرسائل التي تتضمن ادعاءات بانتهاك حقـوق         : قسم الرسائل   : ثانياً

 .اجراءات ثابتة

يوفر خدمات فنية لالنشطة المتخصـصة او غيـر المتعلقـة           : قسم االجراءات الخاصة    : ثالثاً

 .اإلنسانحقوق باالتفاقيات مثل انشطةاالفرقة العاملة او المقررين الخاصين وللجنة 

الذي يعد الدراسات والتقارير التي تطلبها اجهزة       : قسم البحوث والدراسات ومنع التمييز      : رابعاً

 ويوفر الخدمات الفنية للجنة الفرعيـة       اإلنسان بشأن تعزيز وحماية حقوق      اإلنسانحقوق  

 .لمنع التمييز وحماية االقليات

الخدمات االستشارية والمساعدة الفنية في ميدان       قسم الخدمات االستشارية يدير برنامج       :خامساً

 .اإلنسانحقوق 

 .اإلنسانقسم العالقات الخارجية في برنامج االمم المتحدة وسياساتها المتعلقة بحقوق : سادساً

فضالً عن ان المركز يضم وحدة دعم اداري تساعد في مجال ادارة استعمال المـوارد               

 يساعد في مجال تنسيق أنشطة المركـز مـع انـشطة            ومكتب نيويورك الذي   .المتوفرة للمركز 

 .وحدات اخرى خاصة باالمانة في المقر

 يةاإلنسانالتابع لمركز التنمية االجتماعية والشؤون : فرع النهوض بالمرأة . سابعاً

يضطلع االن فرع النهوض بالمرأة بالوظائف التي كانت موكولة سابقاً الى القسم المعني             

وهو  .)346(ة مدير ه، ويعمل في مركز فيينا الدولي ويرأس      اإلنسانة حقوق   بمركز المرأة في شعب   

ـ       اإلنسانوحدة تابعة لمركز االنماء االجتماعي والشؤون         يةية، ويقوم بتقـديم الخـدمات االساس
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والتوفيق حول تقدم المرأة والحاقها بركب التطور، كما يساعد في اعـداد الـصكوك الدوليـة                

 )347(.وض بها، وفي تنفيذ االتفاقيات في هذا الميدانالمتعلقة بمركز المرأة والنه

ويوفر الفرع خدمات االمانة للجنة الثالثة التابعة للجمعيةالعامة،وللجنة الثانيـة التابعـة            

للمجلس االقتصادي واالجتماعي وليئاتها الفرعية لدى معالجتها المـسائل المتعلقـة بـالنهوض             

 .)348(الجمعية العامة وسائر الهيئات المختصة بالمرأة، كما يقدم تقارير عن االنشطة الى 

ومن الجدير بالذكر أن االمانة العامة تمارس في بعض االحيان اختصاصات سياسـية،             

مثل تنبيهها لمجلس األمن إلى مسألة تهدد حفظ السلم واالمـن الـدولي، والتـدخل فـي حـل                   

 مهماً في لقضاء علـى      المنازعات الدولية عن طريق االتصال باطراف النزاع وهذا يؤدي دوراً         

وبذلك يظهر لنا أن االمانة العامـة       .  وهي الحروب  اإلنساناحد االسباب الرئيسة النتهاك حقوق      

 اساساً في نشاط األمم المتحدة باعتبارها الجهاز المنـسق بـين مختلـف اجهزتهـا                تؤدي دوراً 

ة في ميدان حقـوق     ووكاالتها المتخصصة، حيث تعتبر بمثابة قناة اتصال بين جميع هذه االجهز          

  مما يساعد على تبادل المعلومات والخبرات واالمكانات بين هذه االجهزة وما يؤديـه               اإلنسان

 .اإلنسانهذا من دور فاعل في تعزيز وتطوير الحماية الدولية لحقوق 

 

 املبحث اخلامس

 دور الوآاالت املتخصصة يف محايةحقوق اإلنسان

 

متخصصة التابعة لالمم المتحدة اجراءات وبرامج      وضعت الهيئات والوكاالت الدولية ال    

 وان اعمالها تكمل الى حد كبير اعمال اجهزة االمـم المتحـدة المعنيـة               اإلنسانلتعزيز حقوق   
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 دوراً   وأدت ،)349( وحرياتـه  اإلنسان وتتحمل مسؤوليات كبرى في ميدان حقوق        اإلنسانبحقوق  

الجتماعية والثقافية الى حيز التطبيق عـام       في اخراج العهد الدولي للحقوق االقتصادية وا       كبيراً

، فهي تلعب دور رئيس في تحقيق الرفاهية االجتماعية لالنـسان وتحديـد االجـراءات               1966

،وتسعى لمراقبة مدى احترام كل دولـة مـن         اإلنسانالمناسبة بتطبيق االتفاقيات الدولية لحقوق      

 .)350(نات الدول االعضاء في المنظمة لهذه العهود والمواثيق واالعال

 والحريات االساسية وعدم قابليتها للتجزئـة ،فانهمـا         اإلنسانوبالنظر الى ترابط حقوق     

يتطلبان جهوداً متجددة لتحقيق زيادة التعاون والتنسيق واالتصال فيما بـين جميـع الوكـاالت               

 فقـد . والحريات االساسـية   اإلنسانوالمؤسسات الحكومية الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق        

 ان تتشاور مع الوكاالت المتخصصة واالجهـزة        اإلنسانطلبت الجمعية العامة الى لجنة حقوق       

والهيئات االخرى التابعة لمنظومة االمم المتحدة والمعنية، وفقاً لوالية كل منها، بحماية وتعزيز             

ات الصلة  والحريات االساسية،وبالتشاور،مع الهيئات الحكومية الدولية واالقليمية ذاإلنسانحقوق 

، بشأن شتى االنشطة والبرامج الخاصة بحقوق       اإلنسانبمنظومة االمم المتحدة والمعنية بحقوق      

 )351 (.، واالشكال الحالية للتنسيق والتعاون واالتصال فيما بينهااإلنسان

تكاد تتعدد الوكاالت الدولية المتخصصة المرتبطة باالمم المتحدة بقدر تعدد الحاجـات            

لفة، وكان من اهم اثار ذلك ظهور العديد من الوكاالت الدولية المتخصصة فـي              ية المخت اإلنسان

 .الخ.. الشؤون الصحية والزراعية والثقافية والجوية والمالية

وانطالقا من ضرورات اقتضاها الوقت ومفردات الدراسة، سوف نقوم بالتطرق بشكل           

 :اإلنسانموجز إلى دور كل من المنظمات االتية في مجال حقوق 

 منظمة العمل الدولية: المطلب االول 
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 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والنظافة: المطلب الثاني 

 منظمة الصحة العالمية: المطلب الثالث 

 منظمة األغذية والزراعة: المطلب الرابع 

 

 المطلب االول

 International Labour Organization (ILO) منظمة العمل الدولية

 بمقتضى الجزء الثالث عشر من معاهدة       11/4/1919مة العمل الدولية في     انشئت منظ 

 1946وفي عام    .)352( بوصفها مؤسسة مستقلة بذاتها مرتبطة بعصبة األمم         1919فرساي عام   

 وهي تسعى إلى    )353(اصبحت منظمة العمل الدولية اول وكالة متخصصة ترتبط باالمم المتحدة           

 االنشطة التـي تـضطلع بهـا فـي المجـاالت العماليـة              تحقيق العدالة االجتماعية من خالل    

واالجتماعية، وتعني المنظمة وفقا لدستورها بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، مثـل            

الحق في العمل والتمتع بظروف عمل عادلة ومالئمة، والحق في تشكيل النقابات، والحق فـي               

ة مثل حرية الرأي والحرية الثقافية، وتعد احـد         الضمان االجتماعي، وبالحقوق المدنية والسياسي    

 .)354( العاملاإلنسانمظاهر اهتمام القانون الدولي ب

واعتمد الدستور االصلي للمنظمة بوصفه الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي وشكل            

السبيل الى اقامة سـالم عـالمي   (وقد جاءت في ديباجته انه  جزءاً من معاهدة الصلح االخرى، 

وان ظروف العمـل المجحفـة تعـرض         ).اذا بني على اساس من العدالة االجتماعية       الودائم ا 

                                                            

 على االتفاق الذي يربط 2/10/1946للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المعقودة في ) 29( لقد وافقت الدورة )352(

 من الميثاق وهو االتفاق الذي يحدد مركزها كوكالة 63ة العمل الدولية باالمم المتحدة، على وفق المادة منظم

 .متخصصة

 نقال عن لمى العزاوي مصدر سابق، 154االمم المتحدة، حقائق اساسية عن االمم المتحدة، مصدر سابق، ص)  353(
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واعتمدت الـدورة   .السالم والوئام العالميين للخطر، وان تحسين هذه الظروف اضحى امراً ملحاً          

المعقودة في فيالديفيا في نيسان وايـار       . السادسة والعشرون للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية      

المعـروف بـاعالن     ناً بشأن اهداف واغراض منظمـة العمـل الدوليـة، وهـو            اعال 1944

، ادرجت االهداف التي    1946فيالديفيا،وبموجب تعديل ادخل على دستور المنظمة واعتمد سنة         

 ويعيد االعـالن  ،)355(جاءت في هذا االعالن ضمن االهداف التي ينبغي ان تنهض بها المنظمة            

 :التي قامت عليها المنظمة وخاصة التاكيد على المبادىء االساسية 

 .ان العمل ليس سلعة: اوالً

 .ان حرية التعبير والحرية النقابية الغنى عنهما الطراد التقدم: ثانياً 

 .ان الفقر اينما وجد يولد خطراً يهدد الرخاء في كل مكان: ثالثاً

 او  لجميع البشر بصرف النظر عـن العنـصر او العقيـدة          (( ويؤكد االعالن على ان     

الجنس، الحق في التمتع بكل من الرفاهية المادية والتقدم المعنوي في جو من الحرية والكرامـة              

 .)356 ())والضمان االقتصادي والفرص المتكافئة 

بـالحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       وتعنى منظمة العمل الدولية على وفق دستورها،      

وف عمل عادلـة ومالئمـة والحـق فـي     مثل الحق في العمل والحق في التمتع بظر     والثقافية،

كما تعنى هذه المنظمة بالحقوق المدنيـة        الضمان االجتماعي والحق في مستوى مالئم للمعيشة،      

 وتتميز منظمة العمل الدولية بسمة خاصة تتمثـل         .والسياسية مثل حرية الراي والحرية النقابية     

االجهزة التي تتكون من الخبـراء      باستثناء   في هيكلها الثالثي الذي تتصف به اجهزتها جميعها،       

 وبموجب هذا الهيكل، يضم وفد كل دولة عضو في مؤتمر العمل            .المعينين على اساس شخصي   

 .)357(عن اصحاب العمل" واحدا" الدولي ممثلين اثنين عن الحكومة وممثال
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) 56(وتتشكل منظمة العمل الدولية من مؤتمر العمل الدولي والهيئة الحاكمـة وتـضم              

يمثلون اصحاب العمـل،    ) 14(يمثلون العمل و    ) 14(يمثلون الحكومات و    ) 28(نهم  بي" عضوا

 .)358(وينتخبون من المؤتمر لمدة ثالث سنوات 

هذا وتسهم هذه المنظمة في اقامة سالم دائم عن طريق نشر العدالة االجتماعية وعـن طريـق                 

لى اسـتقرار االحـوال     العمل الدولي تقوم بتحسين احوال العمال ومستويات المعيشة وتعمل ع         

 ولتحقيق هذه االهداف تجمع منظمة العمل الدولية على صعيد واحـد            .االقتصادية واالجتماعية 

بين الحكومات والعمل واالدارة لوضع توصيات بشان الحد االدنى للمعـايير الدوليـة واعـداد               

تعـاون مـع     وتقدم المنظمة مساعدات فنية واسـعة النطـاق بال         .اتفاقات دولية بشان عدة امور    

 ويصدر عن منظمة العمل الدولية العديد من االعمال القانونية الخاصة بحقوق            .)359(الحكومات  

 وتتخذ هذه االعمال ثالثة اشكال اساسـية        .)360( وحرياته االساسية، خاصة حقوق العمال     اإلنسان

 فمن االعـالن الخـاص بالمبـادىء والحقـوق          .هي االعالنات والتوصيات واالتفاقات الدولية    

، والذي جـاء    1998في حزيران   ) 86(الجوهرية للعمل، والذي تبناه مؤتمر العمل في الدورة         

فيه ان الدول االعضاء بانضمامها باختيارها الى منظمة العمل الدوليـة، التزمـت بالمبـادىء               

                                                            

 .88 ص ، مصدر سابقاإلنسان، دبلوماسية حقوق ،باسيل يوسف.د) 358(

 .154االمم المتحدة، حقائق اساسية عن االمم المتاحدة، مصدر سابق، ص) 359(

 :في اطار منظمة االمم المتحدة هناك ايضاً صكوك دولية كثيرة تهتم بالعمل والعمال منها ) 360(

 .اإلنسانمن االعالن العالمي لحقوق ) 23(المادة  - أ

 .الجتماعية والثقافيةمن العهد الدولي للحقوق االقتصادية وا) 7و6(المادتان  - ب

 .1965من اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز العنصري لعام ) 5( المادة -ج

 .1967من اعالن القضاء على التمييز ضد المرأة لعام ) 10( المادة -د

 .1990هـ االتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسؤهم 

 اعلنت الجمعية العامة قلقها من استخدام العنف ضد النساء العامالت 1996 لعام 51/65 في قؤاراها رقم -و

 .المهاجرات



انها تعهدت بتحقيق اهداف    والحقوق المنصوص عليها في دستورها وفي االعالن فيالدليفيا كما          

 .)361(المنظمة

كذلك قرر المؤتمر، ان كل االعضاء حتى اولئك الذين لم يصدقوا على االتفاقات المعنية، عليهم               

التزام تابع من مجرد العضوية في المنظمة باحترام وتعزيز وتحقيق المبادىء الخاصة بالحقوق             

 : )362(االساسية موضوع تلك االتفاقيات وهي

 .لمساومة الجماعيةحرية التجمع واالعتراف الفعلي بحق ا: اوالً

 .القضاء على كل اشكال السخرة والعمل االجباري :ثانياً

 .اللغاء الفعلي لعمل االطفال: ثالثاً

 .القضاء على التمييز بخصوص التشغيل والتوظيف :بعاًرا

- القادرة على صـنع القـرار        -للمنظمة أن تكون كل هيئاتها    " النظام الثالثي "ويشترط  

اصحاب عمل وعمال يشتركون معا في صنع القـرارات واتخـاذ           مكونة من ممثلي حكومات و    

اجراءات المنظمة، وتقر الهيئة الرئيسة لمنظمة العمل الدولية المتمثلة في المؤتمر  معايير العمل      

 االساسـية التـي تـدافع عنهـا         اإلنـسان الدولية في شكل اتفاقيات أو توصيات تتعلق بحقوق         

، وان تقـدم    )364 (لتزام بتنفيذ تلك االتفاقيات والتوصيات    ، وعلى الدول االعضاء اال    )363(المنظمة

                                                            

 في اطار منظمة االمم المتحدة  والوكاالت الدولية المتخصصة، اإلنسان احمد ابو الوفا، الحماية الدولية لحقوق . د)361(

 .214، ص2000دار النهضة العربية، القاهرة 

 .112 سابق، صلمى العزاوي، مصدر) 362(
 . 43ص،  1986 اسئلة واجوبة، مصدر سابق، اإلنسان، حقوق ، ليا ليفين )363(

 التي اعدتها منظمةالعمل الدولي منذ انشاء االمم المتحدة، اإلنسانمن ضمن الصكوك الدولية في ميدان حقوق  )364(

، واالتفاقية المتعلقة )1948تموز  9 المعتمدة في( المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم تاالتفاقيا

، واتفاقية تساوي اجور العمال والعامالت عند )1949تموز 1المعتمدة في (بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية 

المعتمدة في  (-السخرة–، واتفاقية تحريم العمل الجبري )1951حزيران  29المعتمدة في ( تساوي العمل 

، واتفاقية )1958حزيران 25المعتمدة في (قة العنصريةة في العمال والمهن ، واتفاقية التفر)1957حزيران 25

حزيران  23المعتمدة في (، واالتفاقية الخاصة بممثلي العمال )1964 تموز9المعتمدة في ( سياسة العمالة



 حيث تقوم لجنة    )365(للمنظمة تقارير عن قوانين العمل السارية في بالدها أو العرف السائد لديها           

الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بدراسة التقارير والتعليقات الخاصة بمدى امتثال           

 لدراستها،  1990 عام    تقريراً 1526 اللجنة من الحكومات نحو      ولقد تلقت . )366(الحكومات لها 

 إلـى الحكومـات،     هـة  تعليقا أما بصورة مالحظات أو طلبات مباشرة موج        1551حيث ابدت   

 حالة عن ارتياحها للتدابير المتخذة مـن قبـل الحكومـات لجعـل قوانينهـا                66واعربت في   

 )367(.عليهاوممارستها الوطنية منسقة مع االتفاقيات التي صدقت 

وترجع اهمية منظمة العمل الدولية إلى عدم اقتصار دورها على االتفاقيات والتوصيات            

بل يضاف إلى رصيدها، العمل الكبير الذي ساهمت به في أعداد التشريعات الوطنية الخاصـة               

 باالضافة إلى كونها قد وضعت في المجال الدولي الول مرة نظاما يقـضي              )368(بحقوق العمال 

فان المنظمة عندما تدخل في نطاقهـا       .  االفراد بصفتهم هذه في منظمات دولية حكومية       باشتراك

وتمثل تطورا للقانون   .. ممثلين غير حكوميين فانها تكتسب حياة عضوية بعناصرها غير الدولية         

 وتتميز أيضا بتضمين دستورها نصوص حول اجراءات        )369(الدولي نحو مؤسسة فيدرالية للعمل    

، حيث اجاز الدستور لمنظمات كـل مـن         اإلنسانوفير الحماية الدولية لحقوق     وتدابير خاصة بت  

اصحاب االعمال والعمل التوجه بشكاوي وبالغات إلى مكتب العمل الدولي ضد كل دولة لم تنفذ 

كما يحق الي من الدول االعضاء      ،  ) 370(احدى االتفاقيات التي دخلت طرفا فيها بصورة مرضية       

العمل الدولي ضد بلد اخر الينفذ في رايها احدى االتفاقيات التـي            أن تودع شكاوي لدى مكتب      

                                                                                                                                                                                          

ض واتفاقية التفاو )1978حزيران 27المعتمدة في  (- في الخدمة العامة –، واتفاقية عالقات العمل )1971

حزيران 23المعتمدة في (، واتفاقية السالمة والصحة المهنيتين )1981حزيران 19المعتمدة في (الجماعي 

 106نقال عن عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص) 1981

 .104 ص ،بيروت ،1985 ، الوجيز في قانون المنظمات الدولية واالقليمية، سعيد محمد احمد باناجه. د)365(

 .44 ص ، مصدر سابق،ليا ليفين ) 366(

 .3ص ،  2 ج، جنيف، مكتب العمل الدولي1990تقرير المدير العام عن انشطة منظمة العمل الدولية ) 367(

 .73 ص ،1980 ، في القانون الدولياإلنسان المدخل لدراسة حقوق ،عبد العزيز محمد سرحان.د) 368(

 المجلة المصرية ، في اطار القانون الدولي العاماإلنساننظام القانوني لحقوق  تطور ال،جعفر عبد السالم.د) 369(

 .38 ، ص 1987 ،43 للقانون الدولي مجلد
 .من دستور منظمة العمل الدولية) 24( انظر المادة )370(



 واليشترط أن يكون البلد االخر الذي قدم الشكوى أو يكـون            )371(تكون كلتاهما قد صدقتا عليها،    

مواطنوه قد عانوا من جراء عدم التزام البلد االخر باالتفاقية، ولكن هذه الخطوة تتخذ في سبيل                

ويجوز أيضا لمجلس ادارة منظمة العمل الدوليـة، أن         . ) 372 ( عامة نساناإلتوفير حماية لحقوق    

يتقدم بالشكوى من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى من احد الوفود الممثلة فـي مـؤتمر العمـل                   

واذا لم يتلق المجلس اجابة مرضية من حكومة الدولة المشتكى عليها، خالل مدة مقبولة، . الدولي

تحقيق تقوم بعد دراسة عميقة للشكوى، باعداد تقرير تضع فيـه مـا             فانه يجوز أن يشكل لجنة      

 في  )373(انتهت إليه من توصيات وتدابير يجب انتخاذها الرضاء الحكومة التي تقدمت بالشكوى،           

حالة عدم قبول الحكومة المعنية استنتاجات اللجنة يمكن لها عرضـها علـى محكمـة العـدل                 

 .)374(الدولية

حكومات شكاوي واحتجاجات تضمنت على الرغم من قلتهـا         ولقد قدم عدد محدود من ال     

مسائل على جانب كبيرة من االهمية تتعلق بالعمل االجباري، والحقوق النقابية، والتمييـز فـي               

 .)375(العمل

وبذلك يظهر لنا كنظرة ختامية عامة أن منظمة العمل الدولية قد لعبـت والتـزال دورا                

مل بوضع قواعد عامة تحدد المستويات الدوليـة للعمـل          فعاال في تكوين القانون الدولي في الع      

سواء صيغت هذه القواعد في شكل اتفاقيات دولية ملزمة، أو فـي شـكل توصـيات تتـضمن                  

توجيهات وإرشادات يمكن للدول االستعانة بها فيما تتخذه من اجراءات في مجال العمل، إلـى               

 .ستوى العام للعمالجانب ما تقوم به المنظمة من دفع التقدم نحو تحسين الم

                                                            

 .من دستور منظمة العمل الدولية) 26( انظر المادة )371(
 .45 ص ، مصدر سابق ، ليا ليفين)372(
 .من دستور منظمة العمل الدولية) 28(مادة  انظر ال)373(
 .من دستور منظمة العمل الدولية) 29( انظر المادة )374(
 .46 ص  ، مصدر سابق، ليا ليفين )375(



ويتضح لنا صدق من قال، بأن هذه المنظمة تهتم برفـع مـستويات المعيـشة وتلبيـة                 

المتطلبات من اليد العاملة، والتغلب على البطالة وعلى العمال الناقص، وبناء سياسـة نـشطة               

 )376 (.ترمي الى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية

 

 المطلب الثاني

 األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافةمنظمة 

UN Educational, Scientific and cultural Organization (UNESCO) 

اوصت فرنسا اثناء مؤتمر سان فرانسسكو بان تقوم االمم المتحدة بانشاء منظمة دوليـة              

 مؤتمر النشاء وقد قامت حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا بالدعوة الى عقد. تعني بالتعاون الثقافي 

فاجتمع المؤتمر المذكور في لندجن في الفترة       .منظمة لالمم المتحدة تعني بالتربية والعلم والثقافة      

وقام بوضع الميثاق التاسيسي لليونسكو وقـرر ان          )377 (.1945 تشرين الثاني    16الى   1من  

 )378 (.4/11/1946يكون مقرها الرئيس في باريس وظهرت اليونسكو الى حيز الوجود في 

لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففـي         (وتعترف ديباجة الميثاق التاسيسي بانه      

 .)379 ()المعقولهم يجب ان تبنى حصون الس

هو المساهمة في صون الـسلم      " وهدفها كما جاء في المادة االولى من ميثاقها التاسيسي        

التعاون بـين األمـم لـضمان       توفيق عرى   لواالمن والعمل عن طريق التربية والعلوم والثقافة        

                                                            

 ،محمود مسعود محمود، دور منظمة العمل الدولية في خلق وتطبيق قانون دولي للعمل، دار النهضة العربية . د)376(

 .147ص ،1976القاهرة، 

 .108د الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، صعب. د)377(

 .68 مصدر سابق، ص اإلنسانأعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق ) 378(

 .108عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص.د) 379(



 والحريات االساسية للناس كافـة دون تمييـز         اإلنساناالحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق      

 .)380("بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين

ان الغرض االساس لمنظمة اليونسكو هو نشر الثقافة والتعليم في الدول التـي خربتهـا               

 )381(يق التفاهم وتبادل المعلومات المفيدة، ومساعدة الدول النامية       الحرب، والعمل للسلم عن طر    

وتنتهج المنظمة في سبيل تحقيق اهدافها، طريقي عمل متوازيين يكمالن بعضهما االول التعاون             

والثاني االنشطة العملية للتنمية والتي تنطوي على ابعـاد          الثقافي الدولي في مجال اختصاصها،    

 .)382(اديةاجتماعية وثقافية واقتص

، من بينها االتفاقيـة الخاصـة       اإلنسانولقد اعدت اليونسكو عدة اتفاقيات تتعلق بحقوق        

 ، واالعالن بـشأن العنـصر والتمييـز العنـصري،         1960بمكافحة التمييز في مجال التعليم      

 كما تم تشكيل لجنة من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة يقوم بالنظر فـي البالغـات                )383(1978

 التي تتلقاها اليونسكو وتـدخل اختـصاص المنظمـة، وبعـد     اإلنسانانتهاكات حقوق   المتعلقة ب 

االستيضاح من الحكومة المعنية تعرض اللجنة تقاريرها وتوصياتها على المجلس، وتتم دراسة            

 )384(.اإلنسانالحاالت والمسائل المتعلقة بممارسة حقوق 

                                                            

(380) United Nation‐ Hand Book 1992, p 220 
 .116ي، مصدر سابق، صلمى العزاو) 381(

 -:تقع هذه االعمال في الفئات العامة التالية ) 382(

 .توسيع نطاق التعليم وتوجيهه لتمكين شعب كل دولة من معالجة التنمية الخاصة به بصورة اكثر فاعلية - أ

المساعدة في اقامة االسس العلمية والتكنولوجية التي تستطيع كل دولة عن طريقها ان تستغل بصورة افضل  - ب

 .ثرواتها

تشجيع قيم الثقافات القومية والحفاظ على التراث الثقافي حتى يمكن استخالص اقصى فائدة من العنصرية  - ج

 .بدون فقدان الهوية الثقافية والتنوع

 .تطوير االتصال من اجل التدفق المتوازن للمعلومات وشبكات االعالم للتجميع العالمي للمعرفة - د

نقال عن االمم المتحدة، . والعدل والسالماإلنسانتبارها وسائل لتحقيق حقوق هـ تشجيع العلوم االجتماعية باع

 .114حقائق اساسية عن االمم المتحدة، مصدر سابق، ص
 .418، ص 1993 اإلنسان، أعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق )383(
 .51، ص 1978 اإلنسان، األمم المتحدة وحقوق )384(



 تقرير من اللجنـة حـول       وللمجلس أن يتخذ أي اجراءات ضرورية بما في ذلك اعتماد         

، وتقديم التماس إلى الحكومة المعنية التخاذ االجراءات الالزمة         اإلنسانحدوث انتهاك ما لحقوق     

 .من اجل استعادة الضمانات الالزمة لحماية هذه الحقوق

واالجهزة الرئيسة لليونسكو هي المؤتمر العام الذي يجتمع كل سنتين وتمثل فيه جميـع              

 .)385(لمجلس التنفيذي الذي ينتخبه المؤتمر، االمانة التي يرأسها المدير العامالدول االعضاء، وا

واعتمدت اليونسكو، في اطار نشاطها المتعلق بوضع معايير، وعدد من الصكوك الدولية            

 ، من ضمنها االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز فـي مجـال التعلـيم،            اإلنسانفي مجال حقوق    

 ، والبروتوكول الخاص بانشاء لجنة التوفيق والمـساعي         1960ل   كانون االو  14المعتمدة في   

الحميدة يناط بها البحث عن تسوية اليةخالفات قد تنشأ بين الدول االطراف في االتفاقية الخاصة               

، 1962 كـانون االول     10بمكافحة التمييز في مجال التعليم، التي اعتمده المؤتمر العام فـي            

، واالعالن بشأن المبادىء االساسية الخاصة      1968ن االول   تشري24واصبح نافذ المفعول في     

 ومكافحة العنصرية اإلنسانباسهام وسائل االعالم في دعم السالم والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق 

 )386 (.1978تشرين الثاني 22والفصل العنصري والتحريض على الحرب، المعتمد في 

اقها التاسيسي، في الـسالم واالمـن       نستخلص مما تقدم بان اليونسكو تساهم بموجب ميث       

بتوثيق عرى التعاون بين االمم عن طريق التربية والعلم والثقافة، بغية تعزيز االحترام الشامل              

 والحريات االساسية لشعوب العالم دون تمييز بينهم بسبب         اإلنسانللعدالة وسيادة القانون وحقوق     

تـشرف  وذه االهداف، تضع اليونسكو المعايير      وتحقيقاً له  .العنصر او الجنس او اللغة او الدين      

على انجازها، وتجمع وتنشر المعلومات ذات المنحى التربوي والعلمي والثقافي،فضالعن توفير           

وتساعد على انشاء المؤسسات والمراكـز التربويـة         الخدمات االستشارية والمساعدات التقنية،   

                                                            

وللمزيد من التفاصيل انظر  ،110في القانون الدولي العام، مصدر سابق، صعبد الكريم علوان، الوسيط .د)  385(

 .158االمم المتحدة، حقائق اساسية عن االمم المتحدة، مصدر سابق، ص

 .109عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص.د) 386(



قات الدراسية وتعمل على توفير االعانـات       والعلمية والثقافية وتنظم المؤتمرات والندوات والحل     

 .لبعض المنظمات غير الحكومية

وما تجدر االشارة إليه الدور المهم الذي لعبته اليونسكو في عقد السبعينات مـن القـرن            

الجيـل الثالـث لحقـوق      (، والسيما ما اطلق عليه بتعبيـر        اإلنسانالماضي في تعزيز حقوق     

، ومـن   اإلنـسان عقدت حلقات دراسية عدة بشأن حقوق       ، كما اصدرت عدة مؤلفات و     )اإلنسان

 .)387("اإلنساناالبعاد الدولية لحقوق "كتاب المهمة التي اصدرتها كتب 

 

 المطلب الثالث

 World Health Organization (WHO) منظمة الصحة العالمية

،  في جنيف بعد أن وقع على ميثاقها اكثر مـن            1948 نيسان   7نشأت هذه المنظمة في   

 مـن قبـل     1946تمـوز   22واً من اعضاء االمم المتحدة  وبعد اعتماد دستورها في            عض 26

، وتم التـصديق    )388(س االقتصادي واالجتماعي االنعقاد   مؤتمر الصحة الدولية الذي دعاه المجل     

التمتع باعلى مـستوى    " ولقد نص دستورها على أن       )389(على ميثاقها من أكثر من تسعين دولة،      

وق االساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة من الصحة هو حق من الحق

 .)390("السياسية أو الظروف االقتصادية أو االجتماعية

                                                            

 .98ص  ، مصدر سابقاإلنسان، دبلوماسية حقوق ،باسيل يوسف.د) 387(

 .110عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص. د)388(

 .107 الوجيز في المنظمات الدولية واالقليمية، مصدر سابق، ص،سعيد محمد احمد . د) 389(

 .419 ص 1983 مصدر سابق، اإلنسان،أعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق ) 390(



بلوغ جميع الشعوب اعلى    (( وهدف المنظمة كما جاء في المادة االولى من ميثاقها، هو           

كتمـال الـسالمة    حالة من ا  (( وتعرف الديباجة الصحة بانها      )391( ))مستوى ممكن من الصحة     

 )392 ()).بدنياً وعقلياً واجتماعياً المجرد انعدام المرض او العجز 

أن هدف المنظمة هو الوصول بمستوى صحي نظيف لشعوب العالم، وتقـديم بـرامج              

واسعة لتعزيز الصحة العالمية، وتقديم الخدمات االستشارية والفنية للدول، كان تدرب وترشـد             

مراض، وايفاد الخبراء للقيام بالتوجيهات أو اعطاء التقـارير عـن           القائمين بمكافحة مختلف اال   

االمراض المتفشية أو مكافحة تلك االمراض وتحسين االحوال الصحية في المنـاطق المأهولـة          

 )393(.بالسكان

، اإلنسانوبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد صكوكا دولية في ميدان حقوق              

العداد لمبادئ اداب الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، والسيما فانها قامت بدور هام في ا

االطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة             

 1982القاسية والالنسانية والماسة بالكرامة، وهي المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة عـام             

 )394(.37/194بقرارها 

لمختصة داخـل منظومـة     اا تتعاون منظمة الصحة تعاونا وثيقا مع االجهزة األخرى          كم

األمم المتحدة في معالجة االمور التي تتعلق بحق الصحة والسيما فيما يتعلق بمكافحـة سـوء                

 1965استخدام العقاقير واالغاثة من الكوارث، ومما يجدر ذكره أن تعديل ميثاق المنظمة عام              

حة العالمية، ايقاف أو استبعاد أي دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، إذا بتخويل جمعية الص

 .)395(ي المنصوص عليها في دستور المنظمةاإلنسانتجاهلت المبادئ واالهداف ذات الطابع 

                                                            

يثاق منظمة الصحة الدولية وكذلك االمم المتحدة، حقائق اساسية عن االمم المتحدة، انظر المادة االولى من م )391(

 .158ص مصدر سابق،

 .انظر ديباجة ميثاق منظمة الصحة الدولية) 6(
 .107 ص ، مصدر سابق ،سعيد محمد . د) 393(

 .419، مصدر سابق، ص اإلنسان ميدان حقوق يأعمال األمم المتحدة ف) 394(

 .161 مصدر سابق، ص، حقوق اإلنسان،ة  األمم المتحد)395(



وتتشكل المنظمة من جمعية عامة تجتمع سنوياً في مقر المنظمة في جنيف ويحـضرها              

ذي يتشكل من اشخاص مؤهلين في ميدان الصحة ويسمون مندوبون عن الدول كافة، ومكتب تنفي

من الدول المنتخبة من الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات، ولكنهم يمارسـون مهـامهم بـصفة                

  )396( .شخصية كخبراء

وقد وردت وظائف المنظمة، الالزم لبلوغها في المادة الثانية ويمكن تلخيص عناصرها            

 -:)397(االساسية كما يلي

يفة الدستورية االولى للمنظمة هي العمل بوصفها السلطة الموجهة والمنسقة في ميدان الوظ: اوالً

العمل الصحي الدولي، وتحدد الدول االعضاء معاً المشاكل الصحية ذات االولويـة فـي              

 .جميع انحاء العالم، وترسم السياسات واالهداف الصحية للتصدي لها

 الـصحية الدوليـة الـى       ئلالسياسة العامة بشان المـسا    تبلغ المنظمة القرارات المتعلقة ب    : ثانياً

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية االخرى التي تعمـل فـي ميـدان              

  .الصحة بغية اشراكها بشكل يساهم في السياسة الصحية المحددة على النطاق الدولي

ي للعدالة  اإلنسانما في ذلك البعد     تشجيع المنظمة االتفاق الدولي حول السياسات الصحية ب       : ثالثاً

للموارد الصحية " االجتماعية في الشؤون الصحية وال سيما عن طريق توزيع اكثر انصافا

فيما بين البلدان وفي الداخل كل بلد وتحاول اقناع واضعي السياسة العامة بـان الـصحة                

 وليست مجرد   تستطيع ان تساهم مساهمة مشروعة في التنمية وانها جديرة باالستثمارات         

ترف او خدمة كمالية وان السياسات الصحية والسياسات االجتماعية االقتصادية المالئمة           

 وقد اقرت الجمعية العامة فـي قرارهـا         .وتدعم كل منها االخرى   " وثيقا" مترابطة ترابطا 

 . ان الصحة جزء ال يتجزا من التنمية1979 تشرين الثانية 29، المؤرخ في 34/58

                                                            

 .158ص االمم المتحدة، حقائق اساسية عن االمم المتحدة، مصدر سابق، )396(

 .من ميثاق منظمة الصحة العالمية) 2(المادة  )397(



ع المنظمة على ترشيد الموارد الصحية وتعبئتها وتؤيد البلدان النامية فـي تحديـد              تشجي: رابعاً

 .حاجاتها الى الموارد االجنبية وتجعل مواردها الجماعية الذاتية متاحة

تجمع المنظمة خبراء العالم في الشؤون الصحية وتعمل كمحفـل حيـادي السـتيعاب              : خامساً

ة عملية للبلدان في حل مشاكلها الصحية ولنشر        وترشيح وتجميع المعلومات التي لها قيم     

 .هذه المعلومات على نطاق واسعة

تحدد المنظمة او تولد التكنولوجيا الصحية التي هي مالئمة بمعنى انهـا سـليمة مـن                :  سادساً

  وممكنة عمليـاً   الناحية العلمية  وقادرة على الوفاء بالحاجات المحلية ومقبولة اجتماعياً         

 كما تدعم المنظمة البحوث وعمليات التطـوير بهـدف ارسـاء         .تصاديةمن الناحية االق  

 .االسس العلمية والتقنية للسياسات والبرامج الصحية

لقد حل مفهوم التعاون الفني لدى المنظمة محل فكرة المساعدة التقنية التي كانت مبنيـة       :  سابعاً

 وقد  .اعدة المحدودة االجل  على العالقة القائمة بين المانح و المستفيد وعلى مشاريع المس         

 على االتفاق الذي يربط منظمـة       1948 تموز   10وافقت الجمعية الصحة العالمية في      

 وبهذا االجراء دخل االتفاق حيز النفـاذ اذ ان الجمعيـة            .الصحة العالمية باالمم المتحدة   

. )2 –د   (124 بقرارهـا    1947 الثـاني     تشرين 15العامة كانت قد وافقت عليه في       

 اإلنسان دولية في ميدان حقوق      غم من ان منظمة الصحة العالمية لم تعتمد صكوكاً        وبالر

فانها قامت بدور هام في االعداد لمبادئ اداب الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين             

والسيما االطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره مـن ضـروب             

 وهي المبادئ التي اعتمدتها الجمعية .الانسانية او المهنيةالمعاملة او العقوبة القاسية او ال

 )398 (.1982/كانون االول/18 المؤرخ في 37/194 العامة بقرارها

وهناك قدر من التعاون والتنسيق بين االمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بخصوص            

لمتحدة، ذكـرت منظمـة      في المذكرة ارسلتها الى الجمعية العامة لالمم ا        االمور الصحية، فمثالً  

                                                            

 . 431، مجموعة صكوك دولية، المجلد االول، الجزء االول، صاإلنسانحقوق  )398(



 التي تهم الصحة في مواجهـة تقـدم العلـم           اإلنسانالصحة العالمية، بخصوص جوانب حقوق      

 -:)399(والتقنية، عدة امور ابرزها 

ضرورة احترام الحياة الخاصة لالفراد، وخصوصاً عدم االستخدام السيء للملفات الطبية           : اوالً

 .ة الخاصةوالصحية، وغيرها من اوجه االعتداء على الحيا

ية وتكاملها الجسمي والذهني في نمواجهة تقدم علم االحياء والطب اإلنسانحماية الشخصية  :ثانياً

 .والكيمياء الحيوية

 .اإلنسانالتجارب على شخص : ثالثاً

 . فيهاإلنسانتدهور الوسط الذي يعيش : رابعاً

 .الصحة العقلية: خامساً

 .التغذية: سادساً

ت جمعية الصحة العالمية قراراً يحـث الـدول علـى منـع             ، تبن 1994كذلك في عام    

 )400 (.السلوكيات التقليدية الضارة التي تؤثر على صحة النساء واالطفال

 وتعمل المنظمة على اساس الالمركزية فلها فروع متخصصة،اولها في جنوبي شـرقي اسـيا،             

بع في غربـي المحـيط      والثاني في شرقي البحر المتوسط، والثالث في الواليات المتحدة، والرا         

الهادي، والخامس في افريقيا، والسادس في اوربا، وجميع هذه الفروع ترسل تقاريرهـا الـى               

 .)401(االمانة سر المنظمة في جنيف 
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 المطلب  الرابع

 منظمة األمم المتحدة لالغذية والزراعة

Food & Agricultural Organization (FAO) 

 حيـث تـم التـصديق علـى ميثاقهـا فـي             1945/ 16/10انشأت هذه المنظمة في     

وبك،وكانتاول وكالة متخصصة لمنظومة االمم المتحدة تنشأ بعد الحرب العالمية الثانية، ففـي             يك

 في هـوت    1943 حزيران   –مؤتمر االمم المتحدة المعني باالغذية والزراعة، المنعقد في ايار          

 دولة على العمل معـاً للقـضاء        44سبرنجز، فرجينيا بالواليات المتحدة االمريكية، وقد وافقت        

على الجوع والقامة زراعة عالمية مستقرة،   ومن اهدافها االساسية رفع مـستويات التغذيـة                

ومستويات المعيشة للشعوب، وضمان ادخال تحسينات على كفاءة انتاج وتوزيع كافة المنتجات            

 )402(قتـصاد العـالمي،   الغذائية والزراعية، وتحسين وضع سكان الريف ليساهموا في توسيع اال         

وتخصيص انشطتها للمساعدة في حل احدى المشاكل االساسية للجنس البشري وهي المحافظـة             

وقد روجت حملة التحرر من الجوع التي       . على التوازن بين انتاج العالم من الغذاء وبين سكانه        

ام المنظمـة    المعرفة العامة بمشاكل االنماء في مجاالت اهتم       1960قامت بها المنظمة في عام      

وتعززت مساهمة منظمـة االغذيـة      ) 403(. وعبأت الرأي العام من اجل مجهود متزايدة لالنماء       

، في تركيز األمم المتحدة على الترابط بين الحقـوق          اإلنسانوالزراعة الدولية في ميدان حقوق      

نمية والحـق   المدنية والسياسية مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واهمية الحق في الت          

وقد صـدر عـن المنظمـة       . اإلنسانبمستوى معيشي مالئم وعد الغذاء حقا اساساً من حقوق          

، كما عقدت المنظمـة القمـة       1974اإلعالن العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية        

 )404(. والتي صدر عنها إعالن روما بشأن األمن الغذائي1997العالمية للغذاء في روما 

                                                            

 U.N, Handbook, 1992, p. 166كذلك . 419، ص اإلنسان أعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق )402(
 .52 ،  ص اإلنسان األمم المتحدة وحقوق )403(
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من دسـتورها جمـع وتحليـل       ) 1(ئف المنظمة، كما وردت في المادة       ومن ضمن وظا  

وتفسير ونشر المعلومات المتعلقة بالتغذية واالغذية والزراعة، وتعزيز االجـراءات الوطنيـة            

والدولية لتحسين التوعية واالدارة فيما يختص بالتغذية واالغذية والزراعة، وتقـديم المـساعدة             

 .)405( الميادين التقنية اللى الحكومات في تلك

وتتلخص اهداف المنظمة، بالعمل على رفع مستويات التغذية والمعيشة، وضمان ادخال           

تحسينات على كفاءة انتاج وتوزيع المنتجات الغذائية والزراعية كافة، وتحسين وضـع سـكان              

 .)406( من الجوعاإلنسانالريف، واسهام في اقتصاد عالمي اخذ في االتساع، وضمان تحرير 

 )407 (:تحقيق المنظمة الهدافها تقوم باالتي ولغرض 

 .جمع المعلومات وتنظيم االحصاءات عن الحالة الزراعية والغذائية في جميع انحاء العالم: اوالً

تسمية خبراء توفدهم الى بعض الدول للعمل على ازالة العقبات التـي تعتـرض سـبيل                : ثانياً

 .االنتاج

على اتخاذ تدابير ترمي الى رفع مستوى التغذية وتـسهيل          عقد مؤتمرات غايتها الموافقة     : ثالثاً

 .التبادل التجاري

تشجيع التحري عن الوسائل االيلة الى تحسين نوع الحبوب واجراء تجارب زراعية في             : رابعاً

 .مختلف اقطار العالم

 اإلنـسان وقد ورد في ديباجة دستور المنظمة موضوعين مهمـين يتعلقـان بحقـوق              

 -:)408(هما

                                                            

 .من دستور منظمة األمم المتحدة لالغذية والزراعة) 1(المادة  )405(
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ة رفع مستوى التغذيةومستوى المعيشية للسكان الخاضـعين الختـصاص الـدول            ضرور:  أ

 .االعضاء

 . من المجاعةاإلنسانتطوير الرفاه العام من اجل توسيع اطار االقتصاد العالمي وتحرير :  ب

، هـو االعـالن     اإلنسانولعل اهم ماصدر عن منظمة االغذية والزراعة، في مجال حقوق           

جوع وسوء التغذية، وقد تبنى هذا االعالن مؤتمر االغذية العالمي عـام            العالمي حول استئصال ال   

1974. 

اما االجهزة الرئيسة لمنظمة االغذية والزراعة فهي المؤتمر والمجلس والمدير العام، وقـد             

ارتبطت المنظمة رسمياً باالمم المتحدة كوكالة متخصصة عندما وافقت الجمعيـة العامـة لالمـم               

 كـانون االول    14 المـؤرخ فـي      1-د) 50(ق المعقود بين المنظمتين بالقرار      المتحدة على االتفا  

1946.) 409( 

 الذي عقد فـي فينـا عـام         اإلنسانوكتأكيد لدور هذه المنظمات ، فقد اوصى مؤتمر حقوق          

 وقد جاء في احد توصـياته       اإلنسان إلى هذه المنظمات أن تضطلع بدورها في مجال حقوق           1993

 وسـائر   اإلنـسان  بان تنظر الجمعية العامة ولجنة حقوق        اإلنسان لحقوق   يوصي المؤتمر العالمي  (

 في السبل والوسائل الكفيلة بتنفيـذ  اإلنساناجهزة وكاالت منظومة األمم المتحدة ذات الصلة بحقوق         

 دون ابطاء، بما في ذلـك امكانيـة         التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر تنفيذ كامالً        

 )410().اإلنساند لالمم المتحدة لحقوق إعالن عق

 

 

 
                                                            

 . 117عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص. د)409(
 الوثائق العالمية دار الشروق ، المجلد األولاإلنسان، الوثائق الدولية المعنية بحقوق ،محمود شريف بسيوني.  د)410(

 .65 ص ،2003،  1 ط،القاهرة، للطباعة 
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 الفصل الثاني

في حماية حقوق  الدولية غير الحكومية اتالمنظمر دو
 اإلنسان  

 

هنالك العديد من المصطلحات التي تستخدم للداللة على طائفة من المنظمات الدوليـة ،              

المنظمات الدولية  (أال وهو   . والتي نحن األن بصدد دراستها فيما يتعلق بموضوع هذه الدراسة           

وسنتحدث  للداللة عليها ، )411()المنظمات التطوعية(ح فهنالك من يستخدم مصطل) غير الحكومية 

غير الحكومية وتكوينها والعضوية فيها وأهم الخـصائص وطبيعـة            طبيعة المنظمة الدولية   عن

 .نشاطها وعالقة كل ذلك بتعزيز حقوق اإلنسان

 

 املبحث االول 

  الدولية غري احلكومية ؟ات املنظمةما هي

ق بين الحكومات وإنما تنشأ بإتفـاق بـين األشـخاص           منظمة اليتم إنشائها باتفا   ( هي  

 . )412()وهيئات غير حكومية كما أنها تظم أساساً ممثلين وأعضاء غير حكوميين 

أي أن المنظمة الدولية غير الحكومية على عكس المنظمات الدولية الحكومية التي تنشأ             

ظمات ، أي األعضاء في     بموجب إتفاقات دولية تبرم بين حكومات الدول األعضاء في هذه المن          

المنظمات الحكومية هي حكومات دول معينة وأنه يترتب على ذلك أن تتكـون إرادة المنظمـة                

الحكومية من إرادات حكومات الدول األعضاء فيها ، في حين أن األمر في المنظمـات غيـر                 

اء الحكومية يختلف حيث أن ارادة المنظمة غير الحكومية تتكون من مجمـوع إرادات األعـض              

                                                            

 .67ص  ،2003لموصل ، ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة ااإلنسان حسين عمر حاجي رسول ،دور المنظمات الدولية في تعزيز حقوق :انظر للمزيد ) 411(

  . 662 ، ص1968، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2الوفا ، الوسيط في قانون المنظمات الدولية ، ط أحمد أبو. د ) 412(



غير الحكوميين فيها ، وهؤالء األعضاء قد يكونون أفراداً عاديين أو قد يكونـون شخـصيات                

 وقد يكون األعضاء في المنظمة تجمعـات شخـصية          )413(معنوية من أشخاص القانون الخاص    

 وهؤالء األفراد أو هذه التجمعـات       )414(معينة متحدة في منظمة واحدة وتجمع بينها وحدة الهدف        

ء في المنظمة غير الحكومية من الممكن أن يكونوا منتمين إلى جنسية دولـة              الشخصية األعضا 

واحدة أو منتمين إلى أكثر من جنسية ، إذ ليس لصفات حكومات الدول التي ينتمون إليهـا دور                  

أو تأثير في بناء المنظمة ، ألنها منظمة تضم أشخاصاً طبيعيين أو معنويين مجردين عن أيـة                 

 .)415(صفة حكومية

 المنظمة غير الحكومية بصيغة الدولية عندما تعمل في وسط دولي فـضالً عـن               وتنعت

كونها من الممكن أن تنشأ وتضم في عضويتها أشخاصاً ينتمون إلى جنـسيات مختلفـة سـواء          

أكانوا أفراداً أم تجمعات ، أي المنظمات الدولية غير الحكومية تهدف إلى تحقيق أهداف معينـة                

اية تحقيقها هي الدافع إلى إيجاد المنظمـة ، وإن تحقيـق هـذه              تدخل ضمن إختصاصها وإن غ    

األهداف ال يتم على صعيد نطاق دولة معينة بالذات بل أنه قد يحتاج الى اجتياز ذلك و الدخول                  

ضمن نطاق أقاليم العديد من الدول لتكّون حيزاً مكانياً وأرضية الواقع لعمل المنظمة في سـبيل                

 .)416( المنظمة على المستوى الدوليتحقيق أهدافها أي يكون عمل

وقد كان للمنظمات الدولية غير الحكومية منذ تأسيسها دور كبير فـي ميـدان حقـوق                

اإلنسان حيث أن الدعوات األولى ومجموعات العمل األولى التي دفعت بمسيرة حقوق اإلنـسان          

على الصعيد  نحو التقدم والتطور كانت على شكل منظمات وتجمعات شعبية غير حكومية سواء             

الوطني أو على الصعيد الدولي ، ويمكن القول إن الدور الذي لعبته تلك المنظمات و الجمعيات                

كان كبيراً ومهماً جداً في بناء األسس األولى والتهيئة إلكمال بنـاء مبـادئ حقـوق اإلنـسان                   

أنه كـان دوراً     أوالًوالذي يالحظ على هذا الدور      . وتهيئتها لمرحلة التطبيق العملي واإلعمال      

                                                            

 . 68ص  سابق ،مصدر حسين عمر حاجي ،) 413(

  . 30ص  ،1964 عائشة راتب ، المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،. انظر ، د) 414(

  .30عائشة راتب ، المصدر نفسه ، ص. انظر ، د) 415(

  .   17ص ،1995ديفيد باز و مورا جغكينز، مجموعة مواد العلمية عن األمم المتحدة ، األمم المتحدة ، نيويورك ، سنة ) 416(



 أن هـذا الـدور ذا       وثانيـاً فعاالً جداً ومؤثراً ومفيداً خدم مسيرة حقوق اإلنسان خدمة كبيرة ،            

األهمية البالغة كان صادراً عن مجرد تجمعات ، أو إذا إرتقت أكثر ، من منظمات التملك أيـة                  

 العكس أنهـا    صفة حكومية وليس لها أي دور دعم أو تمويل أو مساندة من الحكومات، بل على              

غالباً ماكانت ، على الرغم من ضعفها من الناحية المادية ، تقف مواقـف معاكـسة ومـضادة                  

 .)417(لمواقف الحكومات وتتعرض إلى ضغوط ومحاصرة ومالحقات من قبل بعض الحكومات

والمالحظة األخرى ذات األهمية هنا هي حول الدور الذي تؤديه هذه المنظمات علـى               

هو وسط أو مجال تتشابك فيه المصالح الدولية وتتعارض وتتغلب بعـضها            و الصعيد الدولي ،  

 .على البعض األخر 

فكيف تستطيع هذه المنظمات أن تجعل لها دوراً ذا تأثير في الصعيد الـدولي ؟ وهـي                 

. ليست إال عبارة عن تجمعات ألشخاص معنوية أو طبيعية خاصة وليس لها أية صفة حكوميـة             

ن لهذه المنظمات دوراً كبيراً في الساحة السياسية الدولية وتؤدي دورها           إذ من المعروف اليوم أ    

هذا بشكل رسمي وبإعتراف المجتمع الدولي وضمن أحكام القانون الدولي العام ولها دور كبير              

في تطوير قواعد هذا القانون وهذا هو الدور األبرز واألهم لهذه المنظمات ، وخاصة فيما يتعلق        

 .المتعلقة بحقوق اإلنسان في مجال القواعد 

،  ، بالتأكيد  ومن المعروف أن تطوير هذه القواعد و باألخص باتجاه خدمة حقوق اإلنسان           

قد يتعارض مع مصالح الكثير من الحكومات الدول التي سوف يقع عليها عبء اإللتزام بأحكام               

الذي تؤديه المنظمات   وبالنظر إلى الدور     .جديدة في القانون الدولي و المتعلقة بحقوق اإلنسان         

غير الحكومية في هذا المجال وبالذات نجده يمثل عملية تعزيز حقيقية وصريحة لحقوق اإلنسان              

وذلك من خالل تهيئة األرضية المناسبة لتطبيق حقوق اإلنسان بوسائل دولية وذلك من خـالل               

                                                            

  . 109 ، ص1968، مؤسسة األهرام ) 12(أحمد سويلم العمري ، األمم المتحدة و الهيئات غير الحكومية ، مجلة السياسية الدولية ، العدد . د: انظر ) 417(



مـال حقـوق    أفضل الطرق أال وهو طريق القانون ، وذلك بايجاد قواعد قانونيـة دوليـة إلع              

 . )418(اإلنسان

فكيف للمنظمات الدولية غير الحكومية أن تقوم بمهمة تعزيز حقوق اإلنسان بالمقارنة مع 

 .طبيعتها وتكوينها ؟

أن كانت النظرة األولى إلى طبيعة المنظمات الدولية غير الحكومية وتكوينها توحي بأنها          

مساحة الدولية ، فأن تتبـع نـشاطها        منظمات ضعيفة وغير قادرة على القيام بدور فاعل على ال         

ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها وخصوصيتها ، يدفع منطقياً ، إلـى الـربط بـين نجاحاتهـا                  

وخصوصية طبيعتها، إذ أن هذه الطبيعة التي قد تدفع ظاهرياً إلى بيان ضعف هذه المنظمات ،                

 هذه المنظمات في تحقيـق      تدفع في الوقت نفسه ، عند التعمق ، إلى بيان سبب نجاح العديد من             

الكثير من اإلنجازات في مجاالت إختصاصها ومجال تعزيز حقوق اإلنسان ، يعد مـن أكثـر                

المجاالت التي إستطاعت فيه المنظمات غير الحكومية تحقيق أهدافها ، حيث أن تكـوين هـذه                

ف الحكومات  المنظمات على أساس اإلستقاللية التامة عن مواقف الحكومات ، وعدم التأثر بمواق           

ومصالحها والتيارات السياسية المصلحية التي توجد في وسط بيئة عمل هذه المنظمات واإللتزام             

التام فقط بتحقيق األهداف األساسية لوجودها واإللتزام بمبادئ عمل لتحقيق هذه األهداف تختلف             

وميـة التـي   عن مبادئ عمل منظمات أخرى تعمل في ذات البيئة الدولية ، مثل المنظمات الحك             

تكون إرادتها من إرادات األعضاء فيها ، والتي تتكون أصال بالتـأثير فـي مـصالح الـدول                  

األعضاء ، وهي مصالح متباينة ومختلفة ، حيث أن إرادة المنظمة غير الحكومية تتكون مـن                

إرادات األعضاء فيها سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، والـذي يميـز هـذه األرادة                

علها دائماً متجهة نحو تحقيق أهداف المنظمة وال تبتعد عنها ، هو أن هذه األهداف هي التي                 ويج

دفعت إلى إيجاد المنظمة غير الحكومية ، وإن تجمع األشخاص األعضاء فيها تم على أسـاس                

الرغبة و التطوع و التضحية في سبيل تحقيق هذه األهداف وليس في سـبيل تحقيـق أهـداف                  

                                                            

 ضمن الميثاق اإلنساني إدراج للنصوص المتعلقة بحقوق كان للمنظمات الدولية غير الحكومية دور كبير أبان األعمال التحضيرية لوضع ميثاق األمم المتحدة وما قبل ذلك ف) 418(

 . اإلنسانكما كان لها دور كبير في أيجاد العديد من اإلتفاقيات الدولية في مجال حقوق 



الدخول في المنظمة ليس في سبيل تحقيق مصالح شخصية من خالل تحقيـق             شخصية ، أي أن     

حقيق أهداف غالباً مـا تخـدم       أهداف المنظمة ، بل أن العضوية ودعم المنظمة هو في سبيل ت           

وتنصب أنشطتها وأعمالها على قضايا ُأنـاس       . ، أي لمصلحة أخرين غير األعضاء فيها        الغير

في جميع األحوال فهي التهدف إلى تحقيق الربح المادي         و. )419(خارج نطاق موظفيها وأعضائها   

 .)420(لها ولألعضاء فيها

وعملية تعزيز حقوق اإلنسان أن كانت تحتاج إلى منظمات تعمل في الوسط الدولي لتقوم    

بها ، فإن ظهور هذه المنظمات غير الحكومية في هذا الوسط وخاصة في ميدان حقوق اإلنسان،  

ة إليها من قبل المجتمع الدولي حيث أن ظهور أية هيئات أو منظمـات              لم يكن أال للحاجة الماس    

تكون لغرض تحقيق أهداف معينة في وسط معين البد من أن يكون لوجود حاجـة الـى ذلـك                   

والحاجة إلى المنظمات غير الحكومية كانت تكمن بأن المجتمع الدولي كان في وضع             . الظهور  

مية الموجـودة علـى الـساحة       هات والمنظمات الحكو  سيطرة المصالح الدولية فيه على اإلتجا     

، وأية محاوالت للتعاون بين مجموعات من الدول ، األمر الـذي يعيـق أو يـشل أيـة                   الدولية

تحركات في سبيل تحقيق أهداف معينة ذات أهميـة كبـرى ، وذلـك بـسبب الـصراعات ،                   

دفع المجتمع الدولي إلى    والتعارض في المصالح السياسية وأن الحاجة الى تحقيق تلك األهداف           

تقبل وجود منظمات معينة تعمل في الوسط الدولي لإلعتراف بزيـادة أهميتهـا وضـرورتها ،      

وتمتاز هذه المنظمات بأنها ال تخضع لذات التأثيرات والمشاكل التي تعـاني منهـا المنظمـات                

 .والتجمعات الدولية الحكومية 

ي تمتاز بأنهـا بعيـدة عـن الــتأثر          وهذه المنظمات هي المنظمات غير الحكومية الت      

ها يجعلها بعيـدة عـن حكومـات        بالمصالح السياسية لحكومات الدول ، حيث أن تكوينها ودعم        

، وإن مؤسسيها قد قاموا بتأسيسها وتبرعوا وتطوعوا لدعمها أو العمل فيها ، ليس أليـة                الدول

ظمات عندما توجد علـى     مصلحة خاصة ، بل أن كل دافعهم تحقيق أهدافها ، وأن مثل هذه المن             

                                                            

  .  84 ، ص993 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،1993تقرير عن التنمية البشرية في العالم لسنة ) 419(

  . 387عبد المجيد العبدلي ، مصدر سابق ، ص.  د:انظر) 420(



 سوف تكون قادرة على القيام بنشاطها في سبيل تحقيق أهدافها بعيداً            –بالتأكيد  . الصعيد الدولي   

 .عما من شأنه أن يؤدي إلى شلها بسبب تعارض المصالح 

وفي مجاالت حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي ، فأن بناء وطبيعة المنظمـات غيـر               

ألنه من المعروف أن إتفاق المصالح      . بيرة بالنسبة الى عملية التعزيز      الحكومية كان ذا أهمية ك    

الدولية على إعمال حقوق اإلنسان بوسائل دولية وكما تبتغي مبادئ حقوق اإلنـسان، كـأن وال                

يزال من االمور التي تحتاج إلى مجهود كبير ، ألن المصالح الخاصة ألغلب حكومات الـدول                

إذ أن من المؤكد أن إعمـال هـذه         . مع االلتزام بإعمال هذه الحقوق      غالباً ما تتناقض وال تتفق      

الحقوق يحتاج إلى إلتزامات من قبل الحكومات ، وأن هذه الحكومات غالباً ما تكون مـصالحها                

الخاصة هي المسببة في االنتهاكات ، لذلك فقد اليروق لها ، أو يضرها أن تلتزم بمثـل هـذه                   

الك أهمية لتعظيم دور منظمات غير حكومية تلبي حاجات عليـا           لذلك فقد كان هن   . األلتزامات  

للمجتمع الدولي في مجال حقوق اإلنسان ، وتجلت هذه األهمية بشكل صريح في هذا المجال بعد 

 بل لتحقيـق    –إقتناع المجتمع الدولي بأهمية حقوق اإلنسان ، ليس لغاية تكريم اإلنسان فحسب             

 المبدئي لهذه الحقوق ، وعلى رأسها غاية المحافظة على          غايات دولية أخرى من خالل اإلعمال     

السالم وذلك من خالل مفهوم الربط بين إعمال حقوق اإلنسان و السالم العالمي الذي تناولنـاه                

 .فيما تقدم من هذه الدراسة 

وطبيعة المنظمة الدولية غير الحكومية تخدم عملية تعزيز حقوق اإلنسان ، وذلك ألنهـا              

 من أفراد أو تجمعات أفراد ينتمون إلى العديد مـن الـدول وهـؤالء األفـراد                 تتكون باألصل 

والتجمعات من الممكن أن يقوموا بدور وطني كبير داخل دولهم بالضغط الوطني على حكومات              

دولهم فضالً عن الضغط الدولي بأتجاه تحقيق أهداف المنظمات الدولية غير الحكوميـة التـي               

كن أن تكون أدوات للضعط الداخلي والدولي على الدول باتجاه تحقيق           ينتمون أليها ، أي أنها مم     

 .أهداف معينة

كما أن أهمية طبيعة هذه المنظمات تظهر بشكل واضح من خالل كون هذه المنظمـات               

تتوافر في طبيعتها عناصر معينة تحتاج اليها بالذات عملية تعزيز حقوق اإلنـسان ، كعناصـر                



ألن طبيعة هـذه    . ) 421(ات في سبيل تحقيق األهداف ، واألستقاللية      المرونة واألستجابة للمتغير  

المنظمات تكون بعيدة عن الجمود وإنها تكون قادرة على التكييف مـع المتغيـرات الطارئـة                

والتحوالت وفي كل األحوال ، للسير نحو تحقيق أهدافها واألرتقاء بعملها للوصول إلى التحقيق              

قاللية هذه المنظمات تحترم بشكل كبير عملية التعزيـز مـن           األفضل لهذه  األهداف ، وأن أست      

فضالً عما تقدم فـأن طبيعـة       . حيث تحقيق مصداقيتها وحسن قيامها بأعمالها وعدم أنحرافها         

المنظمات غير الحكومية تخدم تعزيز حقوق اإلنسان في أن هنالك مجموعة قواسم مشتركة على              

ي تعمل  في المجال اإلنساني وحقـوق اإلنـسان          شكل مبادئ عمل تجمع بين هذه المنظمات الت       

 .)422()العدل االجتماعي(و) التضامن(و) التكافل(و) اإلنسانية (ومثال ذلك 

ان هذه المنظمات قد نشأت تعبيراً عن النقد للدولة لتقصيرها عن القيام بواجباتها ز ان               
 .)423(نشوء هذه المنظمات جاء في غمرة غضب االفراد على الدولة

 تقدم أن طبيعة المنظمات الدولية غير الحكومية تخدم عملية تعزيز حقـوق             نخلص مما 
اإلنسان من حيث أنها تساعد هذه المنظمات على إمكانية العمل فـي مجـال حقـوق اإلنـسان                  
والتخصص في ذلك ، في حين أن ذلك قد يكون صعباً بالنسبة الى المنظمات الحكومية بـسبب                 

ال حقوق اإلنسان من ناحية إمكانية تعارضها مع مصالح         تعارض المصالح وحساسية مسألة إعم    
 .   حكومات الدول التي تتكون إرادة المنظمة الحكومية من مجموع إراداتهم 

أن طبيعة المنظمات غير الحكومية وخاصة التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان تمتلـك   
عمل في هذا المجـال ،      مزايا معينة ذات خصوصية تعتبر ضرورية جداً للمنظمة الدولة التي ت          

حيث لها أن تتخذ القرار المناسب بصدد وسائل حقوق اإلنسان وفي نفس الوقت المناسب ، على                
العكس من المنظمات الحكومية التي قد تحتاج إلى وقت طويل للقيام بذلك قد يـستغرق الوقـت                 

 .المطلوب التخاذ القرار ويفوت الفائدة منه 

غير الحكومية المتعلقة بطبيعتها إن كانت نقطة إيجابية        ولكن إن صفة المنظمات الدولية      
لهذه المنظمات عند العمل في مجال تعزيز أو حماية حقوق اإلنـسان عنـدما تكـون صـادقة                  

فإنها قد تكون مضرة جداً لعمليـة التعزيـز إذا تـم    . ومخلصة ومتجهة حصراً لتحقيق أهدافها     

                                                            

  . 698 ، ص 991المجتمع المدني في الوطن العربي ، مجموعة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، : انظر) 421(

  .67ص مصدر سابق ،  حسين عمر حاجي ،:انظر ) 422(

  .89ص  ،1977 منشاة المعارف ، التنظيم الدولي ، االسكندرية ، مد طلعت الغنيمي ، الوجيز فيمح.د )423(



أهداف غير األهداف المعلنة ، حيث أن مثـل هـذا           استغاللها استغالالً سلبياً وبسوء نية لتحقيق       
 .النشاط يؤدي بشكل كبير إلى األضرار بحقوق اإلنسان ويضعف الثقة و القناعة بها 

 

 

 

 املبحث الثاني 

اهم املنظمات غري احلكومية اليت هتتم حبماية حقوق 
  اإلنسان

 

ال يستثني  قضية شاملة ، تعني الناس عموما ، بحيث اإلنسانأصبحت قضية حقوق 

 اإلنسانويعود الفضل في شمولية وعالمية حقوق .منها إال أولئك الذي يقفون ضد هذه الحقوق

وحرياته األساسية ، إلى الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية غير الحكومية ، والمطالبة باحترام 

يق إمام منظمات  من ميثاق األمم المتحدة الطر)424( 7/قد فتحت المادة . اإلنسان وكرامتهحياة 

 التابعة اإلنسان غير الحكومية ، للمساهمة في إعمال لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسانحقوق 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي ، وفي لجنتها الفرعية الخاصة بمنع التمييز وحماية األقليات ، 

 ، وتسمح هذه اإللية وتطبيقا لذلك تبنى المجلس االقتصادي واالجتماعي إلية الصفة االستشارية

 غير حكومية ، وفق احد من ثالثة مستويات من الصفة االستشارية التي اإلنسانلمنظمات حقوق 

 كما . أو إلى اللجنة الفرعيةاإلنسانتتمتع بها ، إن تقدم بيانات مكتوبة و شفهية إلى لجنة حقوق 

ه المنظمات بشكل كبير  فقد ساهمت هذ.بإمكانها إن تقدم اقتراحات حول بنود جدول اإلعمال

 وقد لعبت اإلنسانومؤثر في تطوير التشريعات الدولية ، التي تعمل على حماية وصيانة حقوق 

 الشك فيه في التنديد باالنتهاكات التي تقع على وتلعب المنظمات الدولية غير الحكومية دوراً

                                                            

 0 من ميثاق األمم المتحدة 7/انظر نص المادة   424)(



ة يوجد عدد كبير من  فعلى الساحة الدولي.اإلنسان في الدول التي تقمع فيها حقوق اإلنسان

التي تعمل على كشف ممارسات التعذيب ، يصل الى االالف المنظمات الدولية غير الحكومية 

وتأتي منظمة العفو الدولية على قمة هذه المنظمات لجهودها . ومساءلة تلك الحكومات عنها

ض إليها  ومقاومة االنتهاكات التي تتعراإلنسانالمستمرة والمتواصلة في الدفاع عن حقوق 

ومن هذه المنظمات أيضا اللجنة الدولية للصليب األحمر ، والتي تقوم بدور هام . اإلنسانحقوق 

 المعذب  المضطهد ، كما تقوم أيضا بالكشف عن التعذيب اإلنسانفي اآلالم التي يتعرض إليها 

نظمة  من قبل األاإلنسانوصورة ، كذلك االنتهاكات والعقوبات القاسية التي يتعرض إليها 

ويتسم عمل هذه المنظمات باالعتماد على الدقة في المعلومات وتوخي . االستبدادية) الحكومات(

الصدق في العمل ، وعدم كيل االتهامات الباطلة التي سرعان ما تتضح لتضع المنظمة نفسها 

 في وضع محرج يفقدها مصداقيتها وصلتها بالجمهور والضحايا الذين تدعي أنها تعمل لصالحهم

 وهناك منظمات كثيرة أخرى يذكر منها جمعية مناهضة العبودية ، واللجنة .وتحاول حمايتهم

.  ، ومجموعة حقوق األقليات وأخرى كثيرةاإلنسانلدولية للحقوقيين ، والعصبة الدولية لحقوق ا

للصليب وقد ارتأينا إن نتناول أهم هذه المنظمات والمتمثلة بمنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية 

 إضافة إلى دور المنظمات الدولية غير الحكومية اإلنساناألحمر والمنظمة العربية لحقوق 

، اإلنسانتمارس هذه المنظمات دوراً هاماً في حماية حقوق 0 اإلنسانالمعنية بالدفاع عن حقوق 

 على اإلنسانحيث حصرت اهتمامها بصفة رئيسية في العمل على تقرير وتدعيم احترام حقوق 

 :)425(الصعيدين العالمي والوطني من خالل

 ضد انتهاكات الحكومات لها مستخدمة في ذلك أساليب متعددة اإلنسانالدفاع عن حقوق  .أوالً

مثل التأثير على الرأي العام ، ونشر االنتهاكات، والتنديد بمواقف الحكومات، وإيفاد 

 .المراقبين ، ومساعدة األفراد الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاك

 اإلنسانتعمل على أن تقوم التشريعات الوطنية بوضع اإلجراءات الكفيلة بحماية حقوق  .ثانياً

 .وجعلها مطبقة ومحترمة في جميع الحاالت حتى في الظروف االستثنائية 

                                                            

  .408 مصدر سابق ، ص، الدكتور هاني سليمان الطعيمات)425(



التعاون مع المنظمات الدولية األخرى ، والمنظمات اإلقليمية في دفع مسيرة حقوق  .ثالثاً

 .اإلنسان

 ، وتم 1948 عام اإلنسان تلك المنظمات ، صدر اإلعالن العالمي لحقوق وبفضل جهود 

تضمين ميثاق األمم المتحدة نصاً يخول المجلس االقتصادي واالجتماعي إنشاء لجنة لتعزيز 

 .)426(اإلنسانحقوق 

وعلى الصعيد الدولي ، هناك العديد من المنظمات غير الحكومية ، سنتناول بايجاز 

ولكن وقبل ذلك البد من االشارة الى ان ميثاق االمم المتحدة كان قد . )427(انشطة االهم منها 

) 71(اجاز للمجلس االقتصادي واالجتماعي التشاور مع مثل هذه المنظمات ، فقد نصت المادة 

للمجلس ان يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية (من الميثاق على 

) 44-د (1269وقد اورد المجلس في قراره ...) داخلة في اختصاصه التي تعني بالمسائل ال

 -:)428( مبادىء معينة ينبغي مراعاتها عند التشاور منها 23/5/1968في 

 .ان تكون المنظمة معنية بمسائل تدخل ضمن اختصاص المجلس  .1

 .ان تكون اهداف المنظمة منسجمة مع روح ميثاق االمم المتحدة ومقاصدها  .2

 .نظمة بدعم اعمال االمم المتحدة ان تتعهد الم .3

 .ان تكون للمنظمة مكانة دولية وتمثيل دولي  .4

 .ان تكون المنظمة دولية في بنيتها  .5

 .ان تستمد المنظمة مواردها في الجانب االكبر من اسهامات فروعها الوطنية  .6

 

 المطلب االول

 منظمة العفو الدولية
                                                            

  .128محمد سليم الطراونة ، مصدر سابق ، ص. د)426(

  مصدر سابق ،عبد الكريم علوان،.تفاصيل انظر د ، ولل169ص مصدر سابق ، فيصل شنطاوي ،. د ) 427(

 .134ص

 .105ص  ،2011 بغداد ، المكتبة القانونية ،  وقت السلم والحرب ،اإلنسانتوفيق نجم االنباري ، حقوق . د) 428(



ت على عاتقها مهمة الكفاح من  ، وقد أخذ1961أنشئت هذه المنظمة في لندن سنة 

اجل اإلفراج عن الذين سجنوا بسبب أفكارهم أو معتقداتهم المختلفة ، وهي عبارة عن حركة 

واستند .  األساسية التي ترتكبها الحكومات اإلنسانتطوعية عالمية تسعى لمنع انتهاكات حقوق 

لحقوق التي نص عليها  و حرياته األساسية ، خاصة تلك ااإلنسانعملها على احترام حقوق 

وقد عنيت تلك المنظمة أصالً  . )429( 1948  الصادر سنةاإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 

 .)430(بسجناء الضمير والرأي ، حيث نجحت في بعض الحاالت في إطالق سراحهم

كما أنها ال تؤيد بالضرورة أو تعارض آراء السجناء الذين تسعى لحماية حقوقهم ، فهي 

وهي منظمة مستقلة عن كافة الحكومات والمعتقدات  .)431(اإلنسان بحماية حقوق ال تعنى إالّ

السياسية ، و العقائد الدينية ، وهي ال تؤيد وال تعارض أي حكومة أو نظام سياسي، كما أنها ال 

وهي تتقيد بمبدأ التجرد وعدم . تؤيد وال تعارض أراء الضحايا الذين تسعى لحماية حقوقهم 

 في كل قضية تتوالها ، أيا كانت أيدلوجية اإلنسانهي ال تعني إال بحماية حقوق ف )432(التمييز،

الحكومة المعنية أو قوات المعارضة ، أو معتقدات الضحايا ، وبهذا نستطيع القول بأنها تتقيد 

، ات التي ترتكبها جماعات المعارضةكما تعارض المنظمة االنتهاك. بمبدأ التجرد وعدم التمييز 

الرهائن ، وتعذيب السجناء وإزهاق أرواحهم ، وغير ذلك من إعمال القتل المعتمد مثل اخذ 

 .عنف الذي يمارس ضد النساءوالتعسفي والعقوبة القاسية الالإنسانية ، كذلك مسالة االختفاء وال

، جزأ ويعتمد بعضها على بعض األخر ال تتاإلنسانوقد أكدت هذه المنظمة ، بان حقوق 

 المودعة في اإلعالن العالمي اإلنسانمنظمة على أعاله شان جميع حقوق وإنها تعمل أي ال

 اإلنسان والمواثيق الدولية األخرى ، وذلك من خالل برامج تعليم حقوق اإلنسانلحقوق 

                                                            

  .1948 للسنة اإلنسان من اإلعالن العالمي لحقوق 18،19، 5،9انظر المواد  429) (

 بين العمل الدولي المنظم والعهود الدولية ، مجلة السياسة الدولية ، الكويـت ،               اإلنساناني قنديل ، حقوق     أم.  د )430(

  .66 ، ص1989 ، 96العدد 

  .134عبد الكريم علوان ، مصدر سابق ، ص.  د)431(

لمعـارف  منـشاة ا    مصادره وتطبيقاتـه الوطنيـة والدوليـة ،        اإلنسانقانون حقوق    الشافعي محمد بشير ،   . د )(432

 .300ص ،2004 االسكندرية ، الطبعة الثالثة ،



كما تقوم  .اإلنسانوالحمالت الرامية إلى التصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق 

ية المنتشرة في معظم دول العالم ، بحمالت للتوعية بحقوق أيضا فروع منظمة العفو الدول

 ، وإيجاد مناخ من الرأي العام اإلنسان ، وهي تهدف إلى نشر المعلومات عن حقوق اإلنسان

 ، وإيجاد مناخ من الرأي العام يؤدي إلى زيادة احترام اإلنسانيؤدي إلى زيادة احترام حقوق 

وفي هذا المجال ساهمت بشكل بارز .  عن هذه الحقوق  ، وتشجيع التحرك دفاعااإلنسانحقوق 

. في شتى إنحاء القارة اإلفريقية "  والشعوب اإلنسانالميثاق اإلفريقي لحقوق "وواضح في نشر 

 اإلنسانولم تتوان منظمة العفو الدولية ، عن الدعوة إلى وجوب تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق 

 . الجريمة و اإلفالت من العقاب في شتى إرجاء العالم إلى ساحة العدالة حتى يتسنى كسر حلقة

فاإلفالت من العقاب يؤدي إلى احتقار القانون ، ويشجع على ارتكاب المزيد من االنتهاكات 

 على أيدي المسؤوليين الذي يفعلون ما يفعلون ، كأنما هم فوق اإلنسانالصارخة لحقوق 

اكات و تبرعات أعضائها المنتشرين في جميع وتعتمد المنظمة في تمويلها على اشتر. القانون

ويستند النظام األساسي  .إنحاء العالم ، كما إن المنظمة ال تطلب أمواال وال تقبلها من الحكومات 

 ، خاصة فيما يتعلق باحترام اإلنسانللمنظمة على المبادئ التي جاء بها اإلعالن العالمي لحقوق 

عدم التعرض لالحتجاز واالعتقال تعسفاً ، والحق في حرية الرأي والدين ، وحق األفراد في 

 وتعتمد المنظمة في .)433(محاكمة عادلة ، وحقهم في الحياة واألمن وفي عدم التعرض للتعذيب

 .تمويلها على اشتراكات وتبرعات اعضائها

 

 )434(األجهزة الرئيسية العاملة في منظمة العفو الدولية

 :ة التاليةتتألف منظمة العفو الدولية من األجهز

 :الفروع: أوالً

                                                            

  . 152 ، ص1995 ، دار الفاضل للنشر ، دمشق اإلنسان عبد الهادي عباس ، حقوق )433(

 .اإلنسانانظر منشورات المنظمة ، خصوصا المتعلقة بعمل المنظمة من اجل حقوق )  434(



تجيز المادة التاسعة من النظام األساسي للمنظمة إنشاء فروع لها في أي بلد من بلدان 

وتسجل هذه الفروع لدى األمانة الدولية . العالم وذلك بموافقة اللجنة التنفيذية الدولية للمنظمة 

الفروع إعمالها وفقا لقواعد وتسدد رسما سنويا يحدده المجلس الدولي للمنظمة ، وتمارس هذه 

 .العمل و التوجيهات التي يعتمدها المجلس الدولي 

 

 :المجلس الدولي: ثانياً

وهو مجلس اإلدارة األعلى للمنظمة والسلطة التوجيهية إلدارة شؤون المنظمة ، ومن 

 .)435(ممثلي الفروع

 

 :اللجنة التنفيذية الدولية : ثالثاً

 . ارة شؤون المنظمة وتنفيذ قرارات المجلس الدولي تكمن مسؤولية هذه اللجنة في إد

وتتكون من أمين الصندوق ومن ممثل عن موظفي األمانة الدولية وسبعة أعضاء من 

 .منظمة العفو الدولية

 

 :األمانة العامة: رابعاً

وهي الجهاز اإلداري الذي يتولى إعمال المنظمة اليومية بتوجيه من اللجنة التنفيذية 

 عن يكون مسؤوالً يرأس األمانة العامة أمين عام ، تعينه اللجنة التنفيذية الدولية ،الدولية ، و

 .إدارة شؤون المنظمة ، وعن تنفيذ قرارات المجلس الدولي 

 
                                                            

 .137–136 ص اإلنسان ، مرجع سابق، عبد الكريم علوان خضير حقوق .د435) (



 )436(أهداف ومهام منظمة العفو الدولية

 التي اإلنسانيتصل نشاط هذه المنظمة مباشرة بطائفة من المشكالت الهامة لحقوق 

حاالت الطوارئ في الواقع الدولي ، حيث تعمل على تحقيق ثالثة أهداف رئيسية تقترن بوجود 

 :)437(هي

العمل على اإلفراج عن المعتقلين السياسيين أو سجناء الرأي في مختلف دول العالم ،  .1

 .وتشترط المنظمة أالّ يكون هؤالء األشخاص قد لجأوا إلى العنف أو دعوا الستخدامه

 .ت الجنائية المتعلقة بالمتهمين السياسيين وأصحاب الرأي متابعة إجراءات المحاكما .2

مناهضة عقوبة اإلعدام ، والسعي إلى إلغائها في كل الظروف ومكافحة التعذيب  .3

والمعامالت أو العقوبات الالإنسانية أو المهينة التي ترتكب أو توقع ضد األشخاص مقيدي 

 .الحرية من المعتقلين أو السجناء 

فو الدولية في السنوات األولى من سبعينيات القرن الماضي ، مشروع وقدمت منظمة الع

قرار يناشد األمم المتحدة أن تحرم التعذيب ، وقد حظي هذا القرار بالتأييد من قبل أغلبية 

 وافقت الجمعية العامة لألمم 1975أعضاء األمم المتحدة ، وبسبب هذا التأييد الذي تم في عام 

 .)438(عالن يحرم التعذيبالمتحدة باإلجماع على إ

 نادت منظمة العفو الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة اإلعدام في 1979وفي نيسان من عام 

، وقد تضمنت تلك الوثيقة )التعذيب في الثمانينات(جميع الدول ، ثم أصدرت المنظمة وثيقة 

 .)439(دولة) 98(وثائق عن التعذيب وسوء المعاملة في 

                                                            

 .1995انظر منظمة العفو الدولية ، تقرير عام 436) (

 الدكتور الشافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، منشأة المعارف ، اإلسـكندرية بـال ،                     )437(

  .264ص
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حريات  األساسية في الوطن  والاإلنسانعفو الدولية إلى ندوة حقوق  ورقة العمل التي تقدمت بها  منظمة ال)439(

  .1979)  أيار20-18(، بغداد العربي



من اثنتي عشرة نقطة ، أرست فيه التدابير العملية التي وقد صاغت المنظمة برنامجاً 

تعتقد المنظمة أنها ستكفل حماية أكبر للمعتقلين ضد التعذيب وسوء المعاملة ، وتضمن ذلك 

البرنامج توصيات عدة منها وضع حدود الحتجاز المعتقلين في أماكن سرية ، وضمان المحاكمة 

تجز المعتقلون في أماكن عامة ومعروفة وليست السريعة لهم وأوصت المنظمة أيضاً بأن يح

سرية ، وأن يتم التحقيق في جميع شكاوى التعذيب بشكل كامل ونزيه وأن يتم عقاب جرائم 

التعذيب تحت سلطة القانون الجنائي وتقديم المسئولين عن التعذيب للمحاكمة ، كما يكفل لضحايا 

 .)440(التعذيب التعويض الكافي

 وهوالء هم أناس اعتقلوا في أي مكان بسبب معتقداتهم ، أصلهم .تحرير سجناء الرأي  .1

. عرقي ، أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم ، ولم يستخدموا العنف أو يدعوا إلى استخدامه 

 .كما تقوم المنظمة بتقديم المساعدة لهوالء السجناء

 .ضمان إتاحة محاكمة عادلة للسجناء و اإلسراع في إجراءات المحاكمة  .2

على إلغاء عقوبة اإلعدام والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة العمل  .3

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة للسجناء أو غيرهم من المعتقلين أم ممن فرضت قيود 

 .على حريتهم ، سواء أكانوا قد استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه أم ال 

لقضاء سواء أكانوا من السجناء أو المعتقلين أو وضع حد لعمليات اإلعدام خارج نطاق ا .4

سواء أكان الشخص قد " االختفاء"ممن فرضت القيود على حريتهم أم ال ، وحاالت 

 .استخدام العنف أو دعا إلى استخدامه أم ال 

باإلضافة إلى هذه األهداف ، تقوم المنظمة بتقديم المساعدة المالية وغيرها من إشكال 

ء الرأي ومن يعو لونهم، وكذلك تقديم المعونة القانونية ، حيثما كان ذلك المساعدة إلى سجنا

 محققين كلما اقتضى األمر ، للتحقيق في ضروريا وممكنا، إلى سجناء الرأي ، وترسل أيضاً

 والمواثيق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانمزاعم انتهاك حقوق 

 بتقديم االحتجاجات إلى المنظمات الدولية والحكومات كلما بدا إن احد وتقوم .الدولية األخرى 

  ،اإلنساناإلفراد من سجناء الرأي أو إن قيودا فرضت على أهليته مما يشكل انتهاكا لحقوق 
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إن منظمة العفو الدولية ملتزمة بتنمية التوعية و التفهم للمواثيق  .التي تقوم المنظمة بالدفاع عنها

 ، وكذلك بنشر المعرفة باآلليات ذات الصلة على المستويات الوطنية اإلنسانوق الدولية لحق

 ، والهدف النهائي الذي تنشده المنظمة في هذا الصدد اإلنسانواإلقليمية والدولية لحماية حقوق 

هو تشجيع المواطنين العاديين وقادة الحكومات ، والمجموعات ومؤسسات المجتمع المدني ، 

 في جميع اإلنسانفكار وإتباع السلوكيات ولسياسات الكفيلة بحماية جميع حقوق على اعتناق األ

 .إنحاء العالم

وأخيراً فإن دور المنظمة نحو إلغاء عقوبة اإلعدام يعتمد بصفة أساسية على تعبئة 

الرأي العام على المستوى الدولي ، وممارسة الضغط على الدول التي ما تزال تطبق هذه 

ضع البرامج الدولية وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية لوضع ذلك الهدف العقوبة ، مع و

، لدراسة 1977موضع التطبيق ، وفي هذا الصدد عقدت المنظمة مؤتمراً دولياً في السويد سنة 

ق ـق أن تلك العقوبة تشكل انتهاكاً للحــبرنامج دولي إللغاء  عقوبة اإلعدام وذلك من منطل

 .)441(في الحياة

منظمة العفو الدولية تقارير سنوية تبدي من خاللها اهتماماً خاصاً باالنتهاكات وتنشر 

 أثناء حاالت الطوارئ ، كما أنها لجأت مؤخراً إلى إعداد ونشر اإلنسانالتي ترتكب ضد حقوق 

 في عدد من الدول التي تعيش في اإلنسانسلسلة مستقلة من التقارير الخاصة عن أوضاع حقوق 

 .وارئ منذ فترة طويلةظل قوانين الط

كما ان منظمة العفو الدولية منحت لالفراد والجماعات والمنظماتوالهييئات ان ترسل 

 )442(.شكاوى كتابية او برقية للمنظمة تطلب عونها وتدخلها في حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان

 

 املطلب الثاني
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 .301ص صدر سابق ،الشافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، م. د 442)(



 اللجنة الدولية للصليب األمحر

" : سولفرينو" في ميدان 1859إلى عام  )443(ب األحمرتعود نشأة اللجنة الدولية للصلي

بشمال ايطاليا ، حيث شن الفرنسيون و االيطاليون معركة ضد النمساويين الذي كانوا قد احتلوا 

 من القتلى 40000وحدثت مجابهة عنيفة أسفرت خالل بضع ساعات عن خسائر بلغت . البالد 

غوستاف "للمنفعة العامة يرأسها محام يدعى تلك الفترة وجدت في جنيف جمعية . و الجرحى في

الذي صدر في " تذكار سولفرينو "انه تأثر تأثيرا شديدا عندما قرأ كتاب " الذي أكد " موانييه 

 1863شباط /  فبراير 17وعلى اثر ذلك اجتمعت اللجنة للمرة األولى في  .1863عام 

 وهي منظمة محايدة مستقلة على )444("اللجنة الدولية إلغاثة الجرحى :"وأطلقت على نفسها اسم 

المستوى السياسي والديني واإليديولوجي ، تقوم بدور الوسيط المحايد في حاالت النزاعات 

ي ، الذي تعمل اللجنة الدولية على نشره تقدم الحماية اإلنسانالمسلحة وفقا لقواعد القانون الدولي 

مدنيين ، ويتمثل الجهاز األعلى للجنة والمساعدة إلى الضحايا من أسرى الحرب أو معتقلين ال

 عضوا 25اليزيد عددهم عن "الدولية للصليب األحمر في جمعية من المواطنين السويسريين 

اللجنة  ويتم انتخابهم باألفضلية، ومدة رئاسة اللجنة الدولية أربع سنوات قابلة للتجديد تجتمع هذه

مل ويتم تسيير شؤون العمليات و الشؤون في جمعية عمومية تحدد السياسية العامة ومبادئ الع

 .اإلدارية للمؤسسة بواسطة مقرها الرئيسي في جنيف وبعثاتها الموزعة في مناطق النزاع 

 :إما بخصوص تمويل اللجنة ، فهناك عدة مصادر لتمويل ميزانية اللجنة 

 .مساهمات الدول اإلطراف في اتفاقيات جنيف  - أ

 .األحمر والهالل األحمر مساهمات الجمعيات الوطنية للصليب  - ب

                                                            

" وهو تعبيـر شـائع عـن        " الصليب األحمر الدولي    "ينبغي التمييز بين اللجنة الدولية للصليب األحمر وتسمية          443)(

  :الحركة الدولية للصليب األحمر التي تضم 

 .اللجنة الدولية للصليب األحمر •

 .1919عام االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،الذي تأسس في  •

 .الجمعيات الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر •

 .انظر منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر 444)(



  .مساهمات خاصة - ت

 .إيرادات مالية مختلفة منها أموال الصناديق والتبرعات والوصايا - ث

وهناك ميزانية المقر ، التي تقتصر على تمويل ماهو ضروري فقط ، ويمول نصفها 

، التي تمولها نداءات خاصة فتعكس تطور "الميدان"إما ميزانية  .تقريبا االتحاد السويسري

 .ألوضاع التي تعمل فيها اللجنة الدولية وفق مهمتهاا

 عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر :  اوال 

 :تمارس اللجنة عملها في الحاالت التالية 

 .النزاعات المسلحة الدولية .1

 .النزاعات المسلحة غير دولية .2

 .االضطرابات الداخلية .3

دة الضحايا ، ويتمثل عملها وترمي اللجنة الدولية من خالل عملها إلى حماية ومساع

 :بالتحديد فيما يلي

أسرى الحرب المحتجزون المدينون (زيارة األشخاص الذين حرموا من حريتهم  .1

، فقط ) السجون والمعسكرات(وتزور ظروف مراكز االعتقال . والمعتقلون ألسباب أمنية 

 .للتأكد من ظروف االعتقال من الناحية المادية و النفسية 

يا بمنحهم مساعدة طبية ، كتقديم العالج الطبي وإنشاء المستشفيات ومراكز إغاثة الضحا .2

 .التأهيل 

 حيث تتلخص )445( بواسطة الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين،تتدخل اللجنة أيضاً .3

 :مهام هذه الوكالة فيما يلي

البحث عن األشخاص الذين انقطعت إخبارهم عن أهلهم أو الذين بلغ عنهم أنهم  . أ

 .افقدو

 .نقل المراسالت العائلية عندما تكون وسائل االتصاالت العادية مقطوعة . ب

 .تنظم جمع شمل العائالت وإعادة األشخاص إلى أوطانهم . ت

                                                            

 .انظر مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر باللغة العربية445) (



زيارة المعتقلين المدنيين والعسكرية داخل المعسكرات والسجون والمستشفيات في  . ث

 .بلدان عديدة على اثر النزاعات المسلحة أو االضطرابات الداخلية

 . شمل العائالت التي كانت قد انفصلت بسبب الحربجمع . ج

 .إغاثة المقعدين بسبب الحرب في مختلف مناطق العالم . ح

إما فيما يتعلق بال ساس القانوني لعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر إثناء أي نزاع 

 حل مسلح غير دولي ، أو إثناء االضطرابات الداخلية ، رأت اللجنة انه يمكن لها اإلسهام في

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لسنة 3وتمثل المادة  .المشاكل بفضل حيادها واستقاللها

يجوز " حيث تنص على انه " األساس القانوني لتدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر ، 1949

لهيئة إنسانية غير متحيزة ،كاللجنة الدولية للصليب األحمر ، إن تعرض خدماتها على إطراف 

من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر تفويض ) د) (2 (5وتؤل المادة ".النزاع

ي ، إذ ورد في هذا التفويض اللجنة الدولية اإلنساناللجنة الدولية الناشئة عن القانون الدولي 

لية إذ ورد في هذا التفويض انه يتعين على اللجنة الدو ي ،اإلنسانالناشئة عن القانون الدولي 

ي بصفة اإلنسانالسعي في جميع األوقات ، كمؤسسة محايدة تمارس نشاطها " بوجه خاص 

 إلى تامين – أو االضطرابات الداخلية – الدولية أو غيرها -خاصة في وقت النزاعات المسلحة

وال تلزم ".الحماية و المساعدة للعسكريين و المدنيين من ضحايا هذه اإلحداث ونتائجها المباشرة

ادة الثالثة األنفة الذكر الدول بقبول الخدمات التي تعرضها عليها اللجنة الدولية ، وإنما يتعين الم

وال يجوز لها إن تعتبر هذا العرض . عليها على األقل إن تبحثها بحسن نية وان ترد عليها 

 .تدخال في شؤونها الداخلية 

ن تسهر على احترام  وفي حالة نشوب نزاع مسلح غير دولي على اللجنة الدولية إ

وإما   ، ال غير1949ات جنيف األربع لسنة  المشتركة بين اتفاقي3اإلطراف إما اإلحكام المادة 

 .)446( التي يكملها البرتوكول الثاني 3إلحكام المادة 

                                                            

والتوزيع  للنشر، دار ومكتبة الحامد 2001فيصل شمطاوي ، حقوق اإلنسان في القانون الدولي ، الطبعة الثانية  )446(

 .179 ص ،، عمان



وفي بعض الحاالت تطبق إحكام أخرى بمقتضى اعتراف الطرف الحكومي بحالة 

ي ، أو بمقتضى اتفاق اإلنسانكبر من القانون الدولي الحرب ، مما يؤدي إلى تطبيق الجزء األ

 .)447(صريح أو ضمني بين اإلطراف

كما تحتفظ اللجنة الدولية بإمكانية التدخل ، خارج إطار النزاعات المسلحة غير الدولية 

واالضطرابات الداخلية ، إذا ما الحظت مشكلة إنسانية يمكن لها اإلسهام في حلها بفضل 

من النظام األساسي للحركة التي تنص ) 3فقرة  (5نادا إلى إحكام المادة استوذلك . خاصيتها 

يجوز للجنة الدولية إن تتخذ أية مبادرة إنسانية تدخل في نطاق دورها كمؤسسة "على انه 

ووسيط محايدين ومستقلين على وجه التحديد، وان تنظر في أية مسالة يلزم إن تبحثها مؤسسة 

 .الحق يستند إلى خصائص اللجنة الدوليةوهذا ". من هذا القبيل 

 

 المبادئ األساسية للحركة الدولية لصليب األحمر: اوالً 

تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بالمحافظة على مبادئ الصليب األحمر والهالل 

بدأ مبدأ عدم التحيز ، ومبدأ الحياد ، وم ية ،اإلنسانمبدأ : األحمر األساسية الدائمة السبعة وهي 

 .االستقالل ومبدأ الطوعية ، ومبدأ الوحدة ، ومبدأ العالمية

إن حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية لم يوضع لها ميثاق سوى في عام 

 إثناء المؤتمر العشرين الذي عقد في فينا والذي أعلن فيه عن تلك المبادئ السبعة 1965

 .صليب األحمر راعية لهاالمذكورة أعاله ، وبقيت اللجنة الدولية لل

 مهام اللجنة: ثانياً

                                                            

 بعض قواعد القـانون العرفـي و اتفاقيـة حمايـة            يجدر التذكير في هذا الصدد بان القانون المطبق يشمل أيضاً          )(447

، والتي تشير مادتها التاسعة عشرة إلى النزاع المـسلح  ) 1954الهاي  (الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح       

 .غير الدولي



يرجع الفضل إلى هذه اللجنة بوضع اتفاقيات جنيف األربع ، الخاصة بحماية ضحايا 

وهناك طائفتان رئيستان من االتفاقيات في هذا اإلطار ، األولى تم تبنيها في  .)448(الحروب

نظم مظاهر سلوك  ، وتعرف بقانون الهاي الذي ي1907 ، 1899مؤتمر الهاي عامي 

والثانية تشتمل على أربع . العمليات الحربية ويحدد القدرة على اختيار وسائل إيذاء العدو 

 ، وبروتوكولين إضافيين 1949اتفاقيات لحماية ضحايا الحرب تم التوقيع عليها في عام 

 .1977449التفاقيات جنيف ، تم التوقيع  عليهما في جنيف سنة 

، واتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكوالن اإلضافيان تشكل وأصبحت اتفاقيتا الهاي 

 .)450(ياإلنسانجميعها القانون الدولي 

ومن هنا يأتي دور اللجنة في إقامة نوع من الربط الوثيق بين النظام القانوني لحقوق 

 .)451( ، والقانون الذي يحكم النزاعات المسلحةاإلنسان

وارئ الناشئة عن النزاعات المسلحة الدولية ونطاق هذه الحماية يتسع ليشمل حاالت الط

أو غير الدولية، وحاالت الطوارئ الناشئة عن أعمال العنف المسلح أو الثورات أو 

االضطرابات الداخلية الخطيرة ، وأيضاً حاالت الطوارئ الناشئة عن الكوارث الطبيعية أياً 

 .)452(كانت صورتها

                                                            

 في النزاع المسلح ، منشورات الجمعية الوطنية للهالل اإلنسانكتور رشاد السيد ، نظرات حول حقوق الد ) 448(

  .201 ، ص1988األحمر األردني ، عمان 

 :  وهي 1949 آب 12 اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب تم التوقيع عليها في )449(

 . المسلحة في الميدان اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات -

 . اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار  -

 . اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب  -

 .اتفاقية جنيف لحماية األشخاص المدنيين وقت الحرب  -

  .129محمد سليم الطراونة ، مصدر سابق ، ص.  د)450(

  . 129فسه ، ص المصدر ن)451(

 ..  من بحثنا هذا 45 للمزيد من التفصيل يرجع إلى إشكال الظروف االستثنائية ، ص )452(



نة الدولية للصليب األحمر في حاالت أما السند القانوني الذي تعمل بموجبه اللج

 :)453(الطوارئ السابق ذكرها فيمكن تحديده بما يأتي

 في اإلنسانتدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر بإسباغ الحماية الدولية على حقوق  .1

حاالت الطوارئ الناشئة عن النزاعات المسلحة الدولية ، أو عن االحتالل العسكري يجد 

 المادة التاسعة المشتركة من اتفاقيات جنيف األولى ، والثانية ، سنده القانوني في نص

 ، والمادة الثامنة من 1949والثالثة ، والمادة العاشرة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  . 1977البروتوكول اإلضافي األول لعام 

لحة غير وتتدخل اللجنة أيضاً بإسباغ الحماية الدولية المباشرة ذاتها في النزاعات المس .2

استناداً لنص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام ) الحرب األهلية(الدولية 

يمكن لهيئة إنسانية محايدة كاللجنة الدولية ( ، والتي تقضي في هذا الخصوص بأنه 1949

 ).للصليب األحمر أن تقدم خدماتها ألطراف النزاع

ضطرابات الداخلية الخطيرة ، والتي تشكل وفي حاالت العنف المسلح أو الثورات أو اال .3

نسبة كبيرة من حاالت الطوارئ في الواقع الدولي ، فإن تدخل اللجنة ال يجد سنده في 

 ، وإنما تجد سندها وفق أسس أخرى خارج نطاق 1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 

لتي ترتكز على اتفاقيات جنيف والتي تسمى بالحماية غير المستندة إلى اتفاقيات جنيف وا

 :)454(دعائم ثالث

، حاالت منذ الحرب العالمية األولىالعرف والتقاليد التي اتبعتها اللجنة في مثل هذه ال .أ

ي التلقائي بقصد تقديم المساعدات الطبية اإلنسانحيث درجت اللجنة على التدخل 

 .ية لضحايا أحداث العنف الداخلياإلنسانو

مرات الدولية التي يعقدها الصليب األحمر ، وفي هذا القرارات التي تصدر عن المؤت .ب

الخصوص صدرت سبعة قرارات في شأن التأكيد على اختصاص اللجنة الدولية 

                                                            

 . 208رشاد السيد ، مصدر سابق ، ص.  د)453(

  .212رشاد السيد ، مصدر سابق ، ص. د) 454(



ي في حاالت العنف المسلح أو االضطرابات اإلنسانللصليب األحمر في التدخل 

 :)455(الداخلية ، وهذه القرارات هي

 ، 1921لصليب األحمر المنعقد في لندن عام القرار الصادر عن المؤتمر العاشر ل: اوالً 

ي وحماية ضحايا الحروب األهلية ، أو اإلنسانوالخاص بتحديد دور اللجنة في التدخل 

 .أعمال العنف المسلح الداخلية أو االضطرابات السياسية واالجتماعية الخطيرة

ي لندن عام القرار الصادر عن المؤتمر السادس عشر للصليب األحمر المنعقد ف: ثانياً

 .  والذي حدد دور اللجنة في توفير الحماية الدولية لضحايا الحروب األهلية 1938

القرار الصادر عن المؤتمر السابع عشر للصليب األحمر المنعقد في ستوكهولم عام  : ثالثاًً

ية لألشخاص المعتقلين ألسباب اإلنسان والخاص بتطبيق مبادئ المعاملة 1948

 .سياسية

القراران الصادران عن المؤتمر الثامن عشر للصليب األحمر المنعقد في نيودلهي : رابعاً

 .  والخاص بإغاثة ضحايا االضطرابات والثورات الداخلية 1957عام 

القراران الصادران عن المؤتمر العشرين للصليب األحمر المنعقد في فينا عام  :خامساًً

 . النزاعات المسلحة غير الدولية  ، والمتعلقان بتعزيز وحماية حقوق ضحايا1965

القرار الصادر عن المؤتمر الرابع والعشرين للصليب األحمر المنعقد في مانيال  :سادساً

 ، وهذا القرار فوض صراحة اللجنة الدولية للصليب األحمر في تطبيق 1981عام 

ل ي على كل حاالت النزاعات المسلحة وأعمااإلنسانقواعد ومبادئ القانون الدولي 

 .العنف المسلح واالضطرابات الداخلية 

ويتبقى بعد ذلك دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في توفير الحماية الدولية لحقوق  .4

 أثناء حاالت الطوارئ الناشئة عن الكوارث ، وهذا الدور تشارك فيه رابطة اإلنسان

                                                            

  .213، صالمصدر نفسه) 455(



 144(العالم الجمعيات الوطنية للصليب والهالل األحمر المنتشرة في مختلف أنحاء 

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن تدخل كل من اللجنة والرابطة .بنصيب كبير) جمعية

بتوفير الحماية الدولية في هذه الظروف يرتكز على ثالثة قرارات رئيسية صدرت عن 

، وهذه القرارات 1969المؤتمر الدولي لهيئة الصليب األحمر المنعقد في اسطنبول عام 

 :)456(هي

ر الذي يتضمن المبادئ والقواعد الدولية الخاصة بعمليات اإلغاثة التي تقدمها هيئة القرا .أ

 .الصليب األحمر خالل الكوارث 

القرار الذي يتضمن اإلجراءات الخاصة بمواجهة الكوارث وتنظيم توزيع المؤن  .ب

 . والمساعدات 

ي وحماية وإغاثة ساناإلنالقرار الذي يتضمن إعالن المبادئ الدولية الخاصة بالتدخل  .ج

 .المدنيين في حاالت الكوارث

 

 المطلب الثالث

 اللجنة الدولية للقانونيين

 نشأة اللجنة الدولية للقانونيين وعضويتها: أوالً

 في برلين الغربية ، وكان من بين أهم أهدافها ، مبدأ 1952ُأنشئت هذه اللجنة عام 

 وخاصة في ظروف اإلنسانالدفاع عن حقوق سمو القانون في العالم ، كما تقوم هذه اللجنة ب

وتتكون اللجنة من عدد محدود  .)457(الطوارئ ، بإرسال مراقبين لحضور المحاكمات السياسية

                                                            

  .215 رشاد السيد ، مصدر سابق ، ص.د) 456(

  .41 ، مصدر سابق ، ص1961 ، جنيف اإلنسانانونيين ، سيادة القانون وحقوق   منشورات لجنة الق)457(



عضواً من جنسيات مختلفة يتم اختيارهم من بين الصفوة ) 40(من األعضاء ال يزيد عن 

 .)458(ين بالقانون الدوليالبارزة من أساتذة القانون ، ورجال القضاء ، والقانونيين المهتم

 مهام اللجنة: ثانياً

 أثناء حاالت الطوارئ انتباه اللجنة الدولية اإلنسانجذبت مشكالت حماية حقوق 

للقانونيين ، فأولتها عناية خاصة في الدراسة واالستقصاء ، حيث استطاعت القيام بدور هام في 

ف جوانب ظاهرة الطوارئ وأبعادها الرقابة الدولية في هذا الشأن تستند إلى فهم شامل لمختل

فقد عنى المركز الدولي الستقالل القضاة والقانونيين  .)459(اإلنسانالسلبية الخطيرة على حقوق 

 مثالً ، بدراسة أوضاع السلطة القضائية أثناء حاالت 1978الذي أنشأته اللجنة في عام 

مر األمم المتحدة لمنع الجريمة الطوارئ ، كما تعاون هذا المركز مع األمم المتحدة في عقد مؤت

 والمتعلق باستقالل السلطة القضائية والمهن القانونية ، وكذلك مبادرة هذا 1985في عام 

 بالتعاون مع اللجنة الدولية للقانونيين 1989المركز في عقد المؤتمر الدولي في كاراكاس عام 

 .)460(الت الطوارئ أثناء حااإلنسانلدراسة دور السلطة القضائية في حماية حقوق 

 أثناء حاالت اإلنسانوالمنهج الذي اتبعته اللجنة في الرقابة على أوضاع حقوق 

الطوارئ يختلف عن المناهج التي اتبعتها المنظمات الدولية الحكومية األخرى المعنية بحقوق 

 في هذه اإلنسان ، فهي ال تقتصر على البحث في االنتهاكات التي ترتكب ضد حقوق اإلنسان

لدول، وإنما جرت اللجنة على مد هذه الرقابة إلى كافة األوضاع القانونية والسياسية ا

واالقتصادية داخل الدول التي ترتكب فيها هذه االنتهاكات والتطرق إلى بحث وضع السلطتين 

                                                            

 .132محمد سليم الطراونة ، مصدر سابق ، ص. د)458(

 23 ، ص1989 التقرير المقدم إلى مؤتمر اللجنة الدولية للقانونيين عن استقالل القضاة والقانونيين ، كاراكاس )459(

. 

  .24ولية للقانونيين، مصدر سابق ، ص التقرير المقدم إلى اللجنة الد)460(



القضائية والتشريعية فيها وعالقتهما بالسلطة التنفيذية ووضع القانون وبصفة خاصة الضمانات 

 .)461( وخاصة في حاالت الطوارئاإلنسانة والقضائية المقررة لحماية حقوق القانوني

كما قامت اللجنة في إطار عملها باالنتقال لتقصي الحقائق للدول التي تعلن رسمياً عن 

إنهاء حالة الطوارئ من أجل الوقوف على حقيقة الخطوات التي تتخذها تلك الدول للعودة إلى 

 ، وللتفصيل في عمل اللجنة نسوق المثال اآلتي النتقال اللجنة ساناإلنالتطبيق الكامل لحقوق 

 .لتقصي الحقائق عن إنهاء حالة الطوارئ في الفلبين 

 )462(بعثة اللجنة الدولية للقانونيين إلى الفلبينـ  

 ، تابعت 1972حالة الطوارئ في الفلبين في عام ) ماركوس(منذ أعلن الرئيس السابق 

 في هذه الدولة ، حيث تلقت اللجنة العديد من المعلومات عن نساناإلاللجنة أوضاع حقوق 

ارتكاب السلطات األمنية في الفلبين ألعمال االعتقال والتعذيب والتصفيات الجسدية ، فقررت 

 إرسال بعثة لتقصي الحقائق في تلك االنتهاكات ، حيث قدمت البعثة 1977اللجنة في عام 

 .ه االنتهاكاتتقريراً سجل العديد من مظاهر هذ

وعلى أساس ما تقدم اقترحت البعثة في تقريرها إنهاء حالة الطوارئ فوراً ، وإلغاء 

تطبيق قانون األحكام العرفية ، على أساس أن الوضع الداخلي ال يبرر اإلبقاء على تطبيق ذلك 

القانون ، ورغم هذا االقتراح إالّ أن حالة الطوارئ ظلت سارية إلى أن أعلن الرئيس 

 .1981إلغاءها رسمياً في عام ) ماركوس(

ومع استمرار متابعة اللجنة للوضع في الفلبين بعد صدور ذلك القرار ، تبين للجنة أن 

اإلعالن عن إنهاء حالة الطوارئ لم يقصد به سوى تحويل نظر أجهزة الرقابة الدولية عن حقيقة 

قيقة الخطوات التي أعلن رسمياً ما يجري، فقررت اللجنة إرسال بعثة ثانية للوقوف على مدى ح

  .اإلنسانعن اتخاذها للعودة إلى التطبيق الكامل لحقوق 

                                                            

  .133محمد سليم الطراونة ، مصدر سابق ، ص. د) 461(

 . وما بعدها33 ، ص1984 تقرير اللجنة الدولية للقانونيين عن حالة الطوارئ في الفلبين ، جنيف ، )462(



 باشرت البعثة 1984)  كانون الثاني2 كانون األول وحتى 13(وخالل الفترة من 

 ، اإلنسانمهمتها في الفلبين ، حيث رصدت عدداً كبيراً من االنتهاكات التي ارتكبت ضد حقوق 

 لم يكن إالّ 1981يرها التي انتهت فيه إلى أن قرار إنهاء حالة الطوارئ عام فقدمت البعثة تقر

 :إجراءاً شكلياً والدليل على ذلك 

إن الرئيس ماركوس أبقى على اختصاصاته االستثنائية في العملية التشريعية ، مما جعل  .1

 . البرلمان مجرد سلطة هامشية 

ة في إصدار أوامر االعتقال اإلداري إن الرئيس ماركوس أبقى على سلطاته االستثنائي .2

 . دون فرض أي رقابة قضائية على ذلك 

إن القوانين االستثنائية التي صدرت بناءاً على حالة الطوارئ لم تلغَ، بل صارت جزءاً  .3

 . من البناء التشريعي للدولة

تزايد دور المؤسسة العسكرية في مختلف نواحي نشاط الدولة، حيث أصبحت هذه  .4

 . عمل خارج نطاق القانون، ودون أي إشراف للسلطة القضائية على عملهاالمؤسسة ت

استمرار سريان أحكام قانون االعتقال اإلداري ، مما جعل الضمانات القانونية والقضائية  .5

 .المقررة لألفراد والمنصوص عليها في الدستور معطلة 

 امتداد حالة الطوارئ سيطرة السلطة التنفيذية سيطرة فعلية على السلطة القضائية بسبب .6

 .لسنوات طويلة 

وفي ختام ذلك التقرير أوصت البعثة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إنهاء حالة 

 : الطوارئ منها 

إلغاء التعديل الذي ُأدخل على الدستور أثناء حالة الطوارئ المعلنة ، والذي بموجبه خول  .1

غاء قانون االعتقال اإلداري ، وإخضاع رئيس الدولة سلطات استثنائية في التشريع ، وإل

 . كل قرارات االعتقال لرقابة القضاء 

 .إعادة تطبيق الضمانات القانونية والقضائية المقررة لألفراد بموجب الدستور .2

 . إلغاء القوانين العقابية التي تجرم النشاط السياسي أو ممارسة حرية الرأي  .3

عها للسلطة التنفيذية المدنية واإلشراف فصل قوات األمن عن السلطة العسكرية وإخضا .4

 . على القضاء 

 . دعم السلطة القضائية ، وإلغاء القوانين التي حدت من استقاللها  .5



 ، وتقديم من تثبت اإلنسانالتحقيق الفوري في االنتهاكات التي ارتكبت ضد حقوق  .6

 . مسئوليته عنها إلى القضاء ، وتعويض ضحايا هذه االنتهاكات 

 

 لرابعالمطلب ا

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

وتتلقى بالغات عن التعذيب وتعيدابالغها على نطاق واسع ومقرها في جنيف بسويسرا ،  

للمنظمات الدوليةالمهتمة بحقوق اإلنسان وتنشرها في نشراتها وتصدرنداءات بايقاف التعـذيب           

ـ        ار المختفـين قهريـاً او حجـز        والمعاملة الالانسانية وايقاف اجراءات االعدام التعسفي واخب

 )463(.الخ...السياسيين بمستشفيات االمراض العقلية 

وتعاون المنظمة المضتهدين سياسياً الذين لم يعودوا يطيقون حياتهم في بالدهم بـسبب             

القهر السياسي العام من ناحية والخاص بهم من ناحية اخرى ، ويرغبون في مغادرة البالد وال                

سفر اوتاشيرات دخول في دولة اخرى ، وعند ئذ تقـدم هـذه المنظمـة               يملكون قيمة تذكرة ال   

مساعدتها المالية واالدارية بصفة عاجلة ، وتوفر للضحية تذكرة الطائرة وتاشيرات الدخول في             

 .الدولة التي يريد ان يلجأ اليها

وهناك مركزبحوث التعذيب واعادة تاهيل ضحايا التعـذيب ومقـره فـي كوبنهـاكن              

 كمنظمة انسانية غير سياسية لمساعدة ضحايا التعذيب واعادة 1982 وقد انشا عام ـالدنمارك ،

تاهيلهم نفسياً وعضوياً للعودة الى الحياة االجتماعية وقد شفوا من االثار العـضوية والنفـسية               

 انشأالمركز المجلس الدولي لضحايا التعذيب كمجمع لمراكز اعـادة          1988للتعذيب ، وفي عام     

التعذيب في العالم ، حيث يعقد مؤتمرات وندوات دولية لتدارس نشاط هذه المراكز تاهيل ضحايا 

واجراء حوار حول جهود مقاومة التعذيب وعالج ضحاياه ونشر ودعم وترقية وسـائل تعلـيم               

                                                            

 .302ص مصدر سابق ،  ،اإلنسانقانون حقوق  الشافعى محمد بشير ،.د) 463(



وتدريب المهن الطبية وغيرها في المجال االجتماعي والقانوني واالدبي ممن يهتمون بمقاومـة             

 )464(.لمركزنشرات عن ممارسات التعذيب في مختلف انحاء العالم كما يصدر ا. التعذيب 

 

 المطلب الخامس

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

القـاهرة  ومقرهـا   غير حكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان  في الوطن العربي ،          منظمة  

 في اجتماع عقد فـي قبـرص ، وتتمتـع بالـصفة             1983،تاسست في كانون االول من عام       

وحدد النظام االساسـي للمنظمـة      . ة بالمجلس االقتصادي واالجتماعي باالمم المتحدة     االستشاري

اهدافها في العمل على احترام وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات االساسية في الـوطن العربـي               

 .. )465(طبقاًلما تضمنه االعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية االخرى 

ة باسم المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان وفروع في عدد مـن      وللمنظمة فرع في القاهر   

الدول العربية وفي خارجها  ،وتتولى المنظمة وفروعها مراقبة حقوق اإلنـسان فـي الـوطن                

 .العربي ،ونشر نداءات وتقارير ومخاطبات السلطات من اجل ايقاف انتهاكات حقوق اإلنسان 

عربي او ضده والتضع نفسها فـي موقـع         التنحاز المنظمة وفقاً لنظامها الى أي نظام        

المعارضة الية حكومة عربية وال موقع التحالف مع أية معارضة وهي ليست ضد الحكومـات               

بقدر ما تمارس من انتهاكات لحقوق اإلنسان وليست مع المعارضة االبقدر ماتنتهـك حقوقهـا               

 .اإلنسانية 

د اقتناعهم باهداف المنظمة    عضوية المنظمة مفتوحة لجميع مواطني االقطار العربية بع       

وتعتمد في تمويلها على اشتراكات وتبرعات االعضاء والتقبل أي دعم مالي من الحكومـات او      

 ...الهيئات ذات الطابع الحكومي 
                                                            

 .303ص ، مصدر سابق  ،اإلنسانقانون حقوق  حمد بشير ،الشافعى م.د) (464

 .52ص مصدر سابق ، رياض عزيز ،. د) 465(



وتتكون المنظمة من هيئات هي مجلس االمناءالذي يختص برسم السياسات التفـصيلية            

التفصيلية ثم الهيئة العليا وهي السلطة العمومية في واللجنة التنفيذية التي تختص بتنفيذ السياسات 

المنظمة ،وبتولي االمين العام للمنظمة تسيير امورهـا بـشكل فعلـي  الـى جانـب رئـيس                   

 .)466(المنظمة

 

 المطلب السادس

 )منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق اإلنسان(منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 

 وذلك في عـام     )467(وربا واسيا الوسطى  لقد كانت والدة المنظمة من خالل انشاء قسم ا        

، فقد كانت مهمتها هي رصد اوضاع حقوق اإلنسان في االتحاد السوفيتي السابق ودول              1978

 وفي الثمانينات من القرن الماضي، انشئت لجنة مراقبة االمريكيتين لبيان           )468(.اوربا الشرقية   

ة االمريكية في امريكـا الوسـطى       انتهاكلت حقوق اإلنسان التي يقترفها حلفاء الواليات المتحد       

 .)469(، وتحمل اسم منظمة مراقبة حقوق اإلنسان1988،ولتتوحد بعد ذلك اللجان كافة في عام 

وتقوم المنظمة بالدفاع عن الحرية الفكر والتعبير ، واتباع االجراءات القانونية الواجبة            

ي قوي ، كما تقـوم المنظمـة        القامة العدل ، والمساواة في الحماية القانونية وبناء مجتمع مدن         

بتوثيق جرائم القتل ، واالختفاء والتعذيب، والسجن التعسفي، والتمييز وغيرها مـن انتهاكـات              

 .حقوق اإلنسان المعتلرف بها دولياً الى جانب حماية حقوق المرة والطفل 

 .كما تقوم باجراء تحقيقات منتظمة حول حقوق اإلنسان في نحو سبعين بلداً في العـالم      

. وغيرهـا   .. ولها مكاتب في نيويورك ، واشنطن ، لوس انجلس ، لندن ، بروكسل ، موسكو              

                                                            

 .53، صمصدر سابق  رياض عزيز ،. د )466(

 .كان يعرف انذاك باسم منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق اإلنسان ) 467(

 عمـان،   -وري العلمية ،االردن  حسان محمد شفيق ، حقوق اإلنسان ، دار الياز        . علي عبدالرزاق الزبيدي ود   . د) 468(

 .134، ص2009

 .50 ، مكتبة السنهوري، ص2005 حمايتها ، بغداد، - مضامنها-تطورها– رياض عزيزهادي ، حقوق اإلنسان  (469)



والمنظمة في عملها هذا تعتمد على مساهمات االفراد والمؤسسات الخاصة من شـتى انحـاء               

كما انها التقبل أي اموال  من أي حكومة ، سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، وهي                  . العالم  

 )470(. وال تتبع أي دولة مستقلة في عملها

واول اهدافها بعد كشف الحقيقة عما يجري من انتهاكات في مجال حقوق اإلنسان ، هو               

 .انتهاكات لحقوق مواطنيها  محاسبتها للحوكومات التي يثبت فيها

كما ترى المنظمة ان اليقظة واالحتجاج عندما يكونان في الوقت المناسب ، فان ذلـك               

 .آسي واالالم التي شهدها القرن الماضي يمكن ان يمنع وقوع الم

وتصدر المنظمة تقريرا في نهاية كل سنة يكون بمثابة كشف لما حصل في سبعين دولة               

 ولعل اهم ماجاء فيه هو ان الواليـات المتحـدة           2005تقريباًمن دول العالم ، وتقريرها لعام       

 كذلك في خطابهـا الـسياسي       االمريكية على الرغم من كونها دولة ديمقراطية ، اال انها ليست          

وقد اشار التقرير ايضاً الى ان استخدام التعذيب اصبح حقاًرسمياً لها في مكافحـة              . الخارجي  

وبالتالي فان الحرب على االرهاب ، اصبحت ذريعة لما حصل من تجاوزات على             . االرهاب  

مبرر لكثيـر    البل ان الحرب على االرهاب اصبحت ال       )471(.حقوق اإلنسان ولتعذيب السجناء     

 ..من الحكومات لتعميق تجاوزاتها على حقوق اإلنسان 

 

 

 

 

                                                            

 . ومابعدها134ص علي عبدالرزاق الزبيدي ود حسان محمد شفيق، مصدر سابق ،. د(470) 

  من تعلرض المعتقلين العراقيين البـشع انـواع التعـذيب            وقد عرف العالم كله ما جرى في سجن ابو غريب         ) 471(

الجسدي والنفسي واليمكن وصف ما جرى لهم سوى انتهاك فاضع لجميع االعراف والقواعد الدولية الخاصـة                

  .اإلنسانبحقوق 



 

 

 

 الفصل الثالث 
محاية حقوق اإلنسان يف اإلطار الدويل 

 اإلقليمي

 

 

 حماية حقوق اإلنسان في أطار الدول األوربية: المبحث األول 

 حماية حقوق اإلنسان في أطار الدول األمريكية: المبحث الثاني 

 حماية حقوق اإلنسان في أطار الدول اإلفريقية: ث المبحث الثال

 حماية حقوق اإلنسان في أطار الدول العربية: المبحث الرابع 

 موقف مجلس االمن الدولي والقرارات المتخذه بشان العراق:المبحث الخامس 



 الفصل الثالث

 حماية حقوق اإلنسان في اإلطار الدولي األقليمي
 

 بداية مع تطور قواعد القانون الدولي التقليـدي         اإلنسانوق  ظهرت الحماية الدولية لحق   

 السيادة الوطنيـة ومبـدأ      أ الى مبد  على حماية الفرد ضد دولته وذلك استناداً      " الذي لم يكن قادرا   

عدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول وهما من المبادىء التي نص عليهما صراحة في مواثيق               

 خاصة بتقريـر الـصفة       عصبة االمم ، فلم يتضمن نصوصاً      اماعهد. بعض المنظمات الدولية    

 ، باستثناء ماجاء في التزام الدول االعضاء في العصبة مـن ان             اإلنسانالدولية لحماية حقوق    

واحترام حقوق الشعوب التي تسكن االقاليم االتي وضعت تحت          .تعامل شعوبها بصورة عادلة     

ميثاق االمم المتحدة فيعد الوثيقة العالمية االولى        اما   .انتداب بعض الدول االعضاء في العصبة       

 .)472( في عدة مواضيع منهااإلنسانالتي تنص صراحة على احترام حقوق 

وتعد االتفاقية والمعاهدات الدولية وقرارات المنظمات الدولية اهم المصادر الدولية ان لم            

 سـواء بمفهـوم     اإلنسان تكن المصادر الوحيدة التي نشات عن طريقها اكثر واهم قواعد حقوق          

 بمفهوم القانون الدولي العام؛ويتم اثبات التزام الدول باحترام حقوق          والدساتير والقوانين الوطنية ا   

في مواثيق المنظمات الدولية واال تفاقات الدولية واالعالنات        "  على المستوى الدولي غالبا    اإلنسان

ام من قرارات االجهزة الدولية المسؤولة عـن        يستمد هذا االتز  "  ، واحيانا  اإلنسانالدولية لحقوق   

 ، وقد تقتصر دائرة سريانها على مجموعة مـن الـدول        اإلنسانمراقبة الدول في احترام حقوق      

                                                            

هنا دار ال المصادر والحقوق؛:  في القانون الدولي اإلنساناالطار القانوني لحقوق  عبد العزيز سرحان؛.د) 472(

 .99، ص1987،  القاهرة ،للطباعة



 الخ وهي بذلك تعد مصادر دوليـة        ...التي ترتبط فيما بينها بوحدة االقليم واالصل والحضارة و        

 .)473(اإلنساناقليمية لحقوق 

 في دولة ما اليعد     اإلنسانمجتمع الدولي في ظل انتهاك حقوق       ان أي تدخل من جانب ال     

  الجديدة للحماية الدولية لحقوق لياتوقد عدت اآل. انتهاكاً لسيادة الدولة على اراضيها ورعاياها 

ية احدى الموضيع التي يجـب ان تـدرج فـي اهتمامـات             اإلنسان فكرة حماية حقوق     اإلنسان

ا كان الجدال حول طبيعة التعارض الظـاهر بـين االهتمـام            وهن. واولويات السياسة العالمية    

ن و وبين سيادة الدول على اقاليمها وعدم جواز التدخل في الـشؤ           اإلنسانالعالمي بقضية حقوق    

  ؟دولية هي بالفعل قضية داخلية ام قضية اإلنسانفهل قضية حماية حقوق . الداخلية لها

تكون امام تغيير جذري فـي القـانون        فحسم هذه القضية بالتحديد سوف يؤدي الى ان         

بحيث تصبح   .اإلنسانالدولي يختلف كل االختالف عما كان يتبع من قبل في حالة انتهاك حقوق              

 امر خارج نطاق الشؤون الداخلية للدول ، االمـر الـذي يترتـب عليـه                اإلنسانقضية حقوق   

 .)474(اإلنسانة حقوق  جديدة لحمايآلياتتداعيات كبيرة، ومؤكدة اهمها استحداث وسائل وفع

 ، تشكل اليوم افضل     الجماعيوخالصة القول ان االتفاقيات الدولية السيما ذات االطار         

 وتعزيز حمايتها داخل الدول ، فتدعو الى    اإلنساناسلوب تعتمده المنظمات الدولية القرار حقوق       

ها وتضمينها ما يكون    تزام ب لابرام اتفاقيات او الى تطوير اتفاقيات سابقة ، وتحث الدول على اال           

مقيدة بما  "  اال ان االتفاقيات تبقى عموما     ."من االجراءات لالشراف ومتابعة التنفيذ دوليا     " مقبوال

يرد في دستور كل دولة من احكام تنظم نفس الحقوق التي تتضمنها االتفاقية ، كما انها  تتفاعل                  

 الحقوق االساسـية لالنـسان      مع مصادر اخرى لاللتزامات الدولية قد تساعد على حماية بعض         

بغض النظر عن التزام الدولة باالتفاقيات وبغض النظر عما تتضمنه الدساتير الداخلية من احكام            
                                                            

مع اشارة خاصة " المدى والفاعلية " االمم المتحدة ونظام العقوبات الدولية  خالد عبد العزيز الجوهري؛. د)473(

، 2001السنة السادسة؛ ) 21( مجلة رواق عربي العدد اإلنسانللعقوبات الدولية المفروضة بغرض حماية حقوق 
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 .صفحة



 فان مجلس االمن التابع     اإلنساناما فيما يتعلق بالحماية الدولية لحقوق       . بخصوص هذه الحقوق    

اال انه سياسي اكثر منـه       ،" معا لمنظمة االمم المتحدة على الرغم من انه جهاز قانوني وسياسي         

قانوني، فاعماله تقوم على اساس السلطة في المقام االول، ولما كان االمر كذلك فانـه اليمكـن                 

ولم يكن السهو هـو       عن طريق قرارات ملزمة ،     اإلنساناالعتماد على المجلس لحماية حقوق      

 ، بـل يرجـع     اإلنسانق  السبب في ان المجلس لم يصل اال الى قرارين ملزمين فقط بشان حقو            

 داخل المجلس لم تتفق فيمـا بينهـا         "الفيتو"تي تمتلك حق النقض     السبب الى ان الدول الخمس ال     

 .)475( بطريقة حاسمة اال مرتين اإلنسان لصالح حقوق اعلى استخدام سلطته

 صراحة انه اذا لم يتسن حل النزاعات التي تقوم          اإلنسانوتقضي بعض اتفاقيات حقوق     

غيـر ان   . ها بشكل ودي وسلمي ، فيصار الى حلها عن طريق محكمة العدل الدولية            بين اطراف 

محكمة العدل لم تنظر بعد في مثل هذه القضايا ، والمحكمة  الدوليةالوحيـدة التـي اصـدرت                  

وقد نفذت  . اإلنسان هي المحكمة االوربية لحقوق اإلنسانقرارات ملزمة بشان موضوع  حقوق 

 بقضايا لجنة ضد دولة بواسطة      ونت متعلقة بدعاوى قضائية من دولة ا      كاأجميع احكامها سواء    

 .)476(الدول المعنية

ومن الواضح ان االطر السياسية تغلف بصفة عامة باالطر القانونية السيما تلك المتعلقة             

ـ  اإلنسانبتنفيذ االتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية حقوق         الدوليـة المفروضـة     الجزاءات، ف

 بانواعها المختلفة من فـرض عقوبـات اجتماعيـة واقتـصادية             اإلنسانة حقوق   بغرض حماي 

 الى التدخل الدولي بـالقوة المـسلحة         ووصوالً اإلنسانوسياسية على الدول التي تنتهك حقوق       

 في دولة ما ، هي اعمال تستند الى الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة               اإلنسانلحماية حقوق   

 .ب عليه الصفة السياسية هو مجلس االمنويقوم بها جهاز تغل

يمكن القول ان    ،اإلنسان والحريات االساسية  ومن خالل بحثنا في الحماية الدولية لحقوق        

 الى اطر وتنظيمات او اجهزة متخصصة فقط وانما الى          هذه الحماية تتخذ خطواتها ليس استناداً     

                                                            

 0 63، مصدر سابق ، ص خالد عبد العزيز الجوهري . د)475(

 .91ص  مصدر سابق ،،لمى عبد الباقي ) 476(



لية العامة وفي مقدمتها منظمة االمم      اجهزة المنظمات الدولية الرئيسة التي تختص بالشؤون الدو       

 المتحدة

 حقوقاً غير قابلة للتجزئة او االنتقاص منها وهي مقررة للجميع دون            اإلنسانوتعد حقوق   

، اال ان الواقـع     دوليـة تمييز ، لذلك يجب ان تتمتع  هذه الحقوق في مجال انفاذها بالفاعلية وال             

واذا كان تقنين حقوق . مع بين هذين االمرين العملي يعكس ان من العسير في الوقت الحاضر الج        

 على المستوى المحلي او الداخلي اسبق منه على المستوى االقليمي او العالمي، االانـه               اإلنسان

 قد بلغت مراحل متقدمـة فـي هـذا          اإلنسانوفي مجال الضمانات فان الحماية االقليمية لحقوق        

 .)477(الصدد 

يجد انها نشأت نشأة وطنية، ثم انتقلت الى المجال          اإلنسانوالمتتبع لنشأة  وتطور حقوق      

الدولى بعد ذلك محدثة تغييراً كبيراً في قواعده ومفاهيمه التقليدية، ثم ما لبثت ان انتقلـت مـن                  

 .المجال الدولي العالمي الى المجال الدولي االقليمي

القت كافـة    الوطنية لم تكن نتاج فكر او حضارة بعينها وانما ت          اإلنسانوان نشاة حقوق    

ي ولكنهـا ظلـت     اإلنـسان الحضارات واالديان عليها مما ساعد على استقرارها في الـضمير           

 .محصورة في النطاق الوطني حتى بدت الحاجة ملحة النتقالها الى المجال الدولي

 من النطاق الوطني الى الدولي هـو        اإلنسانولقد كان السبب الرئيس وراء انتقال حقوق        

، ذلك ان هذه الحماية تعتمد على       اإلنسانمن قصور الحماية الوطنية لحقوق      ما اظهرته التجربة    

 يستحق طبيعياً مجموعة من الحقوق سابقة على وجود المجتمع واعلى       اإلنساناساس االيمان بان    

منه يتم االعتراف بها في تشريع داخلي يوفر طريقاً لالنتصاف في حالة االعتداء عليها، ويقـوم                

ية االفراد في حالة انتهاكها قضاء وطني محايد ومستقل ويمللك اصدار احكام            على رعايتها وحما  

 واذا كانت العديد من الدول تضمن تشريعاتها ودساتيرها هذه الحقوق           )478 (.ملزمة في هذا الصدد   

                                                            

، اإلنسانهرة الدراسات حقوق  على المستوى االقليمي، مركز القااإلنسانمصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق . د)477(

 .53، ص1999 جامعة االسكندرية، -اطروحة جامعية 

 .17، صالمصدر السابقمصطفى عبد الغفار، . د)478(



وتنظيم قضاء يملك الرقابة عليها االان ذلك اليمنع من قيامها باهدار هذه الحقوق، امـا بافعـال                 

 اإلنـسان ما اقرته في هذه القوانين او من خالل اصدار تشريعات تهـدر حقـوق               مادية تخالف   

، وقـد   اإلنـسان وتنتهكها ، وهو ما يطلق عليه االنتهاك باسم القانون اواالنتهاك المادي لحقوق             

 )479 (.يكون ذلك باستعمال السلطات االستثنائية من قوانين الطوارىء واالحكام العرفية

 من المستوى العالمي الى المـستوى االقليمـي ايـذاناً           اإلنسان وقد كان االنتقال بحقوق   

بتطورات متالحقة وسريعة في هذا الصدد، ويالحظ انه وان كانت االتفاقيات االقليمية في نشأتها              

لم تختلف من حيث محتوى الحقوق الواردة بها مع نظيرتها العالمية، وان كان االخـتالف فـي                 

ق الواردة بها مع نظيرتها العالمية، وان كان االختالف في          مجال الضمانات حيث محتوى الحقو    

مجال الضمانات حيث كانت اكثر فاعلية االان التطورات التي تلـت ذلـك جعلـت االتفاقيـات                 

 )480 (.االقليمية تختلف من حيث المحتوى والضمانات

مـا    او 2/1950ت/4 اإلنـسان وكانت البداية في هذا الصدد االتفاقية االوربية لحقوق         

 ثـم   1969 او ميثاق سـان خوسـية        اإلنسانيعرف بميثاق روما ثم االتفاقية االمريكية لحقوق        

 اإلنـسان ، واخيراً الميثاق العربـي لحقـوق        1981 والشعوب   اإلنسانالميثاق االفريقي لحقوق    

1994)481(. 

واذا كانت منظمة االمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة سباقة الى تدوين مجاالت حقوق            

ها فان االتفاقيات والمواثيق االقليمية، جاءت بـدورها باسـهامات جـديرة            آليات وتطوير   ناإلنسا

بالعناية سعت هذه المنظمات الى توظيف خصوصية الثقافات التي تربط بين الدول االطراف فيها 

اضفاء لمسات مميزة في بعض االحيان تقوم شـاهداً علـى ان المنظمـات               بصفة ايجابية والى  

                                                            

 . ، نفس الصفحة هالمصدر نفس )479(

 .22 ، صهالمصدر نفس) 3(

 .23ص  ،هالمصدر نفس )481(



درة على ابتداع صيغ مالئمة لحماية الحقوق، تتبع من معطيات سياسية واجتماعيـة             االقليمية قا 

 .)482(واقتصادية مختلفة عن تلك التي تعرفها بعض المنظمات اإلقليمية األخرى 

ولقد افرد ميثاق االمم المتحدة الفصل الثامن منه للتنظيمات االقليمية، وقد نصت المـادة              

ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات او          (( ل على ان     منه التي يبدأ بها هذا الفص      52

 وكاالت اقليمية تعالج من االمور المتعلقة بحفظ السلم واالمن الدولي ما يكون العمـل االقليمـي               

صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات او الوكاالت االقليمية ونشاطها متالئمة مع مقاصـد        

 .)483 ())ئها االمم المتحدة ومباد

 تعد من المبادىء الرئيسة التي اكد عليها ميثاق اإلنسانوغني عن البيان ان حماية حقوق 

نحـن شـعوب االمـم      ( االمم المتحدة في اماكن عدة منه، من ذلك ما جاء في ديباجة الميثاق              

وبمـا  وان نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق االساسية لالنسان وبكرامة الفـرد وقـدره              ... المتحدة

 فـالجهود التـي تبـذل إذن         ... )للرجال والنساء واالمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،       

 إما أن تكون دولية، وقد مر ذكر الكالم عنها وإما أن تكون إقليمية، وقـد                اإلنسانلحماية حقوق   

 .اإلسالميبذلت فعال مثل هذه الجهود سواء في أوربا أم أفريقيا أم أمريكيا أم في علمنا العربي و

 في القارات كافة ، وكانت نقطة االنطالق في         اإلنسانلقد ظهر االهتمام اإلقليمي بحقوق      

 بالذات تعد رائدة ومميزة، وهي اإلنسانفالتجربة األوربية في مجال حقوق . اطار القارة االوربية

 ووجـدت    الممارسات الدوليـة جميعـا،      مستقبلها تفوق كثيرا سواء في ضماناتها أم تحديدها أم       

 .اإلنسانتجسيدها في اطار الميثاق االوربي لحقوق 

وعلى الصعيد القارة األمريكية فقد قام تعاون اقليمي داخل منظمة الدول األمريكية فـي              

 وما جاء به من     اإلنسان، وقد وصل ذروته بعقد الميثاق االمريكي لحقوق         اإلنسانمجاالت حقوق   

 .نظام متطور لحماية هذه الحقوق

                                                            

 .140سابق، صي، مصدر اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانفيصل شطناوي، حقوق . د)482(

 .149عبد الكريم علوان، مصدر سابق، ص.د) 483(



 إال وهو   اإلنسان لحقوق    وضعياً  دولياً إفريقيا فهي ثالث القارات التي تتبنى قانوناً      أما في   

 . والشعوباإلنسانالميثاق االفريقي لحقوق 

وعلى صعيد جامعة الدول العربية ، فقد كانت متأخرة في االقتراب من قـضية حقـوق                

 1997 عربيـة حتـى سـنة    ية في وثيقة دوليةاإلنسان من ناحية التقنين الشامل للحقوق   اإلنسان

 )484(. من قبل مجلس الجامعةاإلنسانعندما تم اعتماد ونشر الميثاق العربي لحقوق 

ويمكن القول أن تلك الدول التي اقدمت على ابرام مواثيق إقليمية فيما بينها إنما فعلـت                

ة عن  ذلك لكل االسباب التي اشرنا إليها سابقا ، اضافة الى ما لها من خصوصيات مشتركة ناجم               

الجوار الجغرافي والتشابه والتقارب العرقي والثقافي والمصالح السياسية واالقتصادية ، مما حفز            

 .)485(اإلنساندور العمل اإلقليمي في مجال حقوق 

 في االطار الدولي االقليمي ضـمن المباحـث         اإلنسانولذلك سنتطرق إلى حمايةحقوق     

 -:االتية 

 .في اطار الدول االوربية حماية حقوق اإلنسان : المبحث االول 

 .حماية حقوق اإلنسان في اطار الدول االمريكية : المبحث الثاني 

 .حماية حقوق اإلنسان في اطار الدول االفريقية : المبحث الثالث 

 .حماية حقوق اإلنسان في اطار الدول العربية : المبحث الرابع 

 

 املبحث االول

 وربيةمحاية حقوق اإلنسان يف اطار الدول اال

                                                            

 .1997 أيلول 15 المؤرخ في 5427قرار مجلس الجامعة العربية رقم  )484(

 .83 مصدر سابق ، ص ،مصطفى الفياللي.د) 485(



 
يرجع تاريخ االتفاقية االوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات العامة الى مايس عـام             

، الدولية لتنسيق الحركات االوربية   حيث انعقد في الهاي مؤتمر اوربا بدعوة من اللجنة           ،1948

ل ففي خالل انعقاد هذا المؤتمر برزت فكرة انشاء مجلس اوربا من اجل توثيق الروابط بين الدو               

 تم توقيع نظام مجلس اوربا ودخل حيز النفاذ في          1949وفي الخامس من مايس      ) 486(االوربية،

 وقد حددت مادته الثالثة المباديء التي ينتهجها المجلـس وتـسير عليهـا الـدول                1949آب  3

ومنها التزام الدول االعضاء قبول مبدا تمتع كافة         االعضاء لتحقيق الغايات واالهداف المشتركة،    

خاص الخاضعين الختصاصها بحقوق اإلنسان والحريات االساسية وعلى هذه الدول اتخـاذ            االش

القدرة عل تنفيذ   ) 4المادة  (كافة التدابير و االجراءات الالزمة لضمان هذه الحقوق وقد اعتبرت           

هذا االلتزام شرطا اساسيا لدخول دولة جديدة في عضوية المجلس االوربي، وفي اطـار ذلـك                

 االتفاقية االوربية لحماية حقوق     1950 تشرين الثاني    4 اعضاء مجلس اوربا في      ابرمت الدول 

اإلنسان و الحريات االساسية، التي اوضحت ديباجتها سير الدول االعضاء على هدى من ذلـك               

المبدأ، وذلك بتقريرها ان الحكومات الموقعة ابرمت هذه االتفاقية الن هدف المجلس االوربـي              

ق بين اعضائه والن حماية حقوق اإلنسان والحريات االساسية هي احـدى            هو تحقيق اتحاد اوث   

 .  )487( 1953ايلول  3وسائل بلوغ هذا الهدف، وقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ في

 

 المطلب االول

 االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان

                                                            

 .28 ، ص1955نة لس) 11(حسن كامل، االتفاقية االوربية لحماية حقوق اإلنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد ) (486

، اعـداد محمـود     )2(ابراهيم العناني، دراسة حول االتفاقية االوربية لحماية حقوق اإلنسان، مجلد حقوق اإلنسان، الجزء              .د )487(

 .362 ص،1989 ، حزيران،1 ط، دار العلم للماليين لبنان،شريف بسيوني واخرون



لذي بمقتضاه تـضطلع     االتفاقية االوربية من الناحية القانونية نوعا من انواع التعاقد ا          دتع

الدول ببعض االلتزامات القانونية ذات الطابع الخاص الذي يرتكز اساسا على اعترافهـا بـان               

االفراد يملكون بعض الحقوق بغض النظر عن وجودها من عدمه في القوانين الوطنية التي في               

ء كانـت دولـة      القيام باجراءات معينة في مواجهة الدول، سوا       حالة انتهاكها يثبت لهم الحق في     

 .الوطن او دولة من دول النظام االوربي

وقد حمل هذا االلتزام القانوني بعض الدول االوربية على اجراء تعديالت في قوانينها الوطنيـة               

 .)1(لضمان عدم تعارض تلك القوانين مع احكام االتفاقية

 

  :اإلنساننظرة عامة لالتفاقية االوربية لحقوق  :الفرع االول 

االتفاقيـة  ((ميثاقاً بعنوان    4/11/1950لس األوربي المنعقد في روما بتاريخ       اقر المج 

التي اصـبحت سـارية المفعـول فـي         ))  والحريات االساسية  اإلنساناألوربية لحماية حقوق    

 .)488(، وتغطي االتفاقية ومالحقها الثمانية معظم الحقوق المدنية والسياسية لالنسان3/9/1953

 والحريات العامة إلى مايس عـام       اإلنسانألوربية لحماية حقوق    يرجح تاريخ االتفاقية ا   

، اذ انعقد في الهاي مؤتمر اوربا بدعوة من اللجنة الدولية لتنسيق الحركات األوربيـة،               1948

ففي خالل انعقاد هذا المؤتمر برزت فكرة انشاء مجلس اوربا من اجل توثيق الـروابط بـين                 

 تم توقيع نظام مجلس اوربا ودخل حيـز         1949مايس  وفي الخامس من     ،   )489(الدول األوربية 

 وقد حددت مادته الثالثة المبادئ التي ينتهجها المجلس وتـسير عليهـا             1949 اب   3النفاذ في   

الدول االعضاء لتحقيق الغايات واالهداف المشتركة، ومنها التزام الدول االعضاء قبول مبـدأ             

 والحريات االساسية وعلى هـذه      إلنساناتمتع كافة االشخاص الخاضعين الختصاصها بحقوق       

                                                            

عبد الكريم .  ، انظر د1961 االجتماعي األوربي لسنةاما الحقوق االقتصادية واالجتماعية فهي مغطاة بالميثاق) 488(

 .150علوان، المصدرالسابق ، ص

لسنة ) 11( المجلد - المجلة المصرية للقانون الدولياإلنسان، االتفاقية األوربية لحماية حقوق ،حسن كامل) 489(

 .28،  ص 1955



القدرة ) 4المادة  (الدول اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات لالزمة لضمان هذه الحقوق وقد عدت            

على تنفيذ هذا االلتزام شرطا اساساً لدخول دولة جديدة في عضوية المجلس االوربـي، وفـي                

 االتفاقيـة األوربيـة   1950ي  تشرين الثان4اطار ذلك ابرمت الدول اعضاء مجلس اوربا في       

 والحريات االساسية، التي اوضحت  دبياجتها سير الدول االعضاء على           اإلنسانلحماية حقوق   

هدى من ذلك المبدأ، وذلك بتقريرها أن الحكومات الموقعة ابرمت هذه االتفاقيـة ألن هـدف                

 والحريـات   اناإلنـس المجلس االوربي هو تحقيق اتحاد اوثق بين اعضائه والن حماية حقوق            

 .)490(االساسية هي احدى وسائل بلوغ هذا الهدف

 من انـواع التعاقـد الـذي بمقتـضاه       وتعد االتفاقية األوربية من الناحية القانونية نوعاً      

 على اعترافها   تضطلع الدول ببعض االلتزامات القانونية ذات الطابع الخاص الذي يرتكز اساساً          

لنظر عن وجودها من عدمه في القوانين الوطنية التي بان االفراد يملكون بعض الحقوق بغض ا

في حالة انتهاكها يثبت لهم الحق في القيام باجراءات معينة في مواجهة الدول، سـواء كانـت                 

دولة الوطن أم دولة من دول النظام االوربي، وقد حمل هذا االلتزام القانوني بعـض الـدول                 

طنية لضمان عدم تعارض تلك القوانين مع احكام األوربية  على اجراء تعديالت في قوانينها الو

 .)491(االتفاقية

مادة موزعة على خمسة اقسام كما الحق بها عدد مـن           ) 66(وتضم االتفاقية األوربية    

البروتوكوالت التي وقعت بعد ذلك مضيفة بعض الحقوق والحريات لهـذه االتفاقيـة، وتعـد               

وتـتلخص هـذه    . مفهوم الوارد في القانون الدولي    االتفاقية من الناحية الفنية اتفاقية جماعية بال      

االلتزامات في االعتراف بحقوق معينة لالفراد ن وتبيح االتفاقية لهؤالء اإلفراد داخل كل دولة              

من الدول األعضاء اتخاذ اجراءات معينة، لدى انتهاك حقوقهم المعترف لهم بها السترداد هذه              

                                                            

 ،) 2( الجزء ، اإلنسان مجلد حقوق اإلنسان،  دراسة حول االتفاقية األوربية لحماية حقوق،ابراهيم العناني. د) 490(

 .362  ،مصدر سابق

 ، الوثائق االسالمية واالقليمية، المجلد الثانياإلنسان، الوثائق الدولية المعنية بحقوق ،محمود شريف بسيوني. د) 491(

 .5 ص ،2003 ،مصدر سابق



ويتعلق الباب األول ببيان الحقوق والحريات       )492 (.الحقوق وتعويضهم عما اصابهم من ضرر     

، وتتمثـل هـذه     )493(التي يعترف بها لكل شخص يخضع للوالية القضائية لالطراف المتعاقدة         

الحقوق والحريات فيما يأتي، حق كل إنسان في الحياة، حظر التعذيب والعقوبات والمعـامالت              

، الحق في الحرية واالمان،     )سخرةال(الوحشية أو الحاطة بالكرامة، حظر الرق والعمل الجبري         

الحق في إجراءات قضائية عادلة، الحق في احترام الحياة الخاصة والحياة العائليـة ومـسكن               

الشخص ومراسالته، الحق في حرية التفكير والعقيدة والدين، الحق في حرية الراي والتعبير،              

اك في النقابات، حق الزواج     الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بما فيها  االشتر          

وقـد اوردت   . )494(وتأسيس اسرة، حق اللجوء إلى اجهزة التقاضي الداخليـة، عـدم التمييـز            

البروتوكوالت االضافية عددا من الحقوق األخرى وهي الحق في احترام الملكية، الحـق فـي               

قدي، حريـة   التعليم، الحق في انتخابات حرة، حظر الحبس بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعا            

 )495(.االنتقال، حظر ابعاد رعايا الدولة، وتحريم عقوبة االعدام

أما بالنسبة لالبواب األخرى فتبين الهيئات التي يتعين عليهـا أن تكفـل وفـاء الـدول               

 .المتعاقدة بما تحملت به من التزامات بمقتضى االتفاقية

امها شرطا اساسيا لقيام    ويظهر أن الحقوق التي تضمنتها االتفاقية األوربية وعدت احتر        

الديمقراطية الصحيحة، تهدف إلى منح الفرد قدرا من الحريات تتيح له التمتع بالحد االقـصى               

من الحرية الفردية، على انه لما كانت حياة المجتمع الديمقراطي تقتضي ضبط مزاولة الحقوق              

لنص علـى هـذه     فقد حرص واضعوا االتفاقية على ا     . والحريات المذكورة بفرض قيود عليها    

                                                            

 .150عبد الكريم علوان، مصدر سابق، ص.د) 492(
(493)  For  more  information  look  for:  Human  rights‐  A  compilation  of  International 

instruments‐ U.N new York Geneve‐ volume 11‐ 1997‐ p 73‐97  

 .تفاقية األوربية لحقوق اإلنسانمن اال) 14-2(  انظر نص المواد494)(

تفصيل حول هذه يد من ال وللمزاإلنسان، لالتفاقية األوربية لحقوق  اضافياًبروتوكوالً) 12(يوجد هناك ) 495(

 .112-69 ص ، المصدر السابق،محمود شريف بسيوني.  دالبروتوكوالت انظر



القيود لتلتزم بها الدول المتعاقدة بحيث تحقق الحماية المرجوة دون اخالل بجوهر تلك الحقوق              

 )496(.والحريات

 فحـسب بـل     اإلنـسان ويظهر من ذلك أن االتفاقية األوربية لم تتضمن إعالن حقوق           

 على حق   من االتفاقية ) 1ف/1م(تضمنت أيضا القيود التي ترد على هذه الحقوق، فمثال تنص           

يحمي القانون حق كل إنسان في الحياة، واليمكن قتل إنسان عمدا إال تنفيذا             ( في الحياة    اإلنسان

لحكم االعدام صادر من محكمة في حالة ارتكاب جريمة يقتضي فيها القـانون بتوقيـع هـذه                 

فا لحكم هذه   من نفس المادة الحاالت التي اليعد القتل فيها مخال        ) 2(بينما تحدد  الفقرة     ). العقوبة

المادة إذا وقع نتيجة استخدام القوة التي التتجاوز حالة الضرورة، مثل الدفاع عن أي شـخص                

ضد عنف غير مشروع، والقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع أو لمنـع شخـصن                

مقبوض عليه وفق الحكام القانون من الهرب، وتطبيق احكام القانون التي تهـدف إلـى قمـع                 

 .خروج عن السلطة الشرعيةالشغب أو ل

ومما يالحظ هنا أن هذه االستثناءات الواردة على حق الحياة قد صيغت فـي عبـارات                

مرنة يمكن أن تنطوي تحتها حاالت عديدة، وكان االجدر بالمشرع االوربي أن يكون أكثر دقة               

 مناسبة القاء   في حصر هذه االستثناءات، ولعل اشدها اثارة للقلق االستثناء الذي يبيح القتل في            

القبض الشرعي على االفراد، ذلك الن شرعية القبض يمكن أن تكون محل بحث وقد اليمكـن                

 )497(.لتحقق منها إال بعد االنتهاء من االجراءات أي بعد الوفاة

 جواز اتخاذ الدول األطراف فيها      يومن االحكام المهمة أيضا التي جاءت في االتفاقية ه        

التي تضعها على عاتقها في حالة الحرب أو أي خطر اخر يهدد حياة             تدابير مخالفة لاللتزامات    

االمة، وذلك بحدود ما تحتمه مقتضيات الحال، شريطة أن التتعـارض هـذه التـدابير مـع                 

 )498(.االلتزامات األخرى في اطار القانون الدولي

                                                            

 .34-33 ص ، مصدر سابق،حسن كامل )496(

 .34 ص ، مصدر سابق،حسن كامل )497(

 .اإلنسانمن االتفاقية األوربية لحقوق ) 15(انظر المادة ) 498(



وبذلك يظهر أن الحقوق التي تضمنها االتفاقية ليست مطلقـة، بـل محـدودة بالنـسبة                

 اإلنـسان صلحة الجماعة أو المصالح الشرعية الشخاص الغير حتى التكون حماية حقـوق             لم

ـ حماية النانية االفراد، على أن حق الدول في الحد من ممارسة هذه الحقوق مقيـد بتواف                ر ــ

 )499(:ثالث شروط

 . عليه بقانون وليس نتيجة عمل اداري بحت أن يكون التحديد منصوصاً-االول 

 .تد التحديد إلى ابعد مما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي إال يم-الثاني 

 . أن يكون الداعي إلى التحديد هو تحقيق احدى الغايات المشروعة للدولة-الثالث 

 

وتذكر هذه االتفاقية هذه االهداف على سبيل المثال وهـي األمـن القـومي، الرخـاء                

الصحة واالخالق وحقوق االخرين    االقتصادي، الدفاع عن النظام والوقاية من الجريمة وحماية         

 .وحرياتهم

ومن الجدير بالذكر أن االتفاقية األوربية قد اجازت للدول األطراف فيها ابداء الـتحفظ              

على احكامها بشأن احد نصوصها وفي الحدود التي اليتفق فيها هذا النص مع احد تـشريعاتها                

ظات غير المحدودة بنص معـين       التحف -أي( السارية، واليسمح بالتحفظات ذات الصفة العامة     

 )500(.لما في ذلك من اضعاف لفعالية االتفاقية والغرض منها) من االتفاقية

 

 

 :يةاإلنسانتقييم االتفاقية األوربية وما تضمنته من الحقوق : الفرع الثاني 

                                                            

 مصدر سابق ، ، الجزء الثانياإلنسان مجلد حقوق ، مجلس اوربا في اطاراإلنسان اتفاقية حقوق ،اريك هاريموس )499(

 .347ص 

 .اإلنسانمن االتفاقية األوربية لحقوق ) 64(انظر المادة ) 500(



لعل ابرز مزايا االتفاقية ما جاءت به المادة االولى منها التي تعترف لكل انسان يخضع               

الدول االطراف بالحقوق والحريات المحددة في القسم االول من االتفاقية، وهي التحمي            لوالية  

 على كل مـن يقطـن او        هاحقوق مواطني الدول فحسب وانما تمتد مظلتها لتسبغ الحماية نفس         

 .)501(يزور هذه الدول حتى ولو كان من غير مواطنيها

ويل شاق مرت به قضية الحقوق      تعد االتفاقية األوربية والريب حدثا مهماً في تاريخ ط        

 وحرياته االساسية حمايـة  اإلنسانفبفضل هذه االتفاقية وجد نظام فعال يحمي حقوق     . يةاإلنسان

تشترك فيها الدول األطراف في هذه االتفاقية حيث تعتبر الحقوق جميعها ملكا لالسرة األوربية              

لة اوربية أن تتهم دولة اروبية      في مجموعها، وتعد من النظام العام االوربي بحيث يحق الي دو          

، ) 502( حتى ولو لم يكن للدولة االولى أي رعايا انتهكت حقـوقهم           اإلنسانأخرى بانتهاك حقوق    

كما تتميز هذه االتفاقية بالمرونة من حيث صياغتها مما يتيح امكانية تطوير مضمونها اكمالـه               

يثاق وبروتوكوالته كـان    عن طريق البروتوكوالت التي تحلق بها، فضال على أن صياغة الم          

 .)503(اإلنسانبطريقة أكثر تفصيلية من اإلعالن العالمي لحقوق 

ويجب النظر الى االتفاقية االوربية كجزء من مجهودات النضال العالمي لحماية حقوق            

 وحرياته االساسية، فهي وان كانت قد شرعت لتلزم الدول االوربية االطـراف فيهـا               اإلنسان

 )504 (.حوي مبادىء عالمية في التطبيقباحكامها اال انها ت

 مع المزايا التي اتسمت بها إال إنها لم تخل مـن            اإلنسانأن االتفاقية األوربية  لحقوق      

العيوب والمساوئ، ومنها اغفالها الحقوق والحريات التي وردت في اإلعالن العالمي لحقـوق             

لحكم، فـضالً عـن عـدم        مثل الحق في اللجوء من االضطهاد  وحتى المشاركة في ا           اإلنسان

تضمينها الحقوق االقتصادية واالجتماعية، وعدم تعرضها لحقوق االقليات على الـرغم مـن             
                                                            

 .151ص  مصدر سابق،،عبد الكريم علوان. د)501(

 .30 مصدر سابق ، ص ، ذاتيته ومصادره-اإلنسانالشافعي محمد بشير، قانون حقوق . د) 502(

 .108-107عيد مجذوب، مصدر سابق ، ص محمد س. د) 503(

عبد .  واقتدت بها، داإلنسانوقد استوحت منظمة الدول االمريكية اتفاقيتها من احكام االتفاقية االوربية لحقوق ) 504(

 .151الكريم علوان ،  المصدر السابق، ص



وهذا يعني أن االتفاقية تـشمل      . اندراج هذه الحقوق تحت ما يعرف بالحقوق المدنية والسياسية        

لي للحقـوق    والعهد الدو  اإلنسانعددا أقل من الحقوق عن ما ورد في اإلعالن العالمي لحقوق            

 ومن المآخذ األخرى على االتفاقية، أن الدول األطـراف فيهـا تملـك              )505(.المدنية والسياسية 

بصريح النص أن تبدي تحفظات  حين توقيع االتفاقية أو إقرارها، وليس هناك من قيـد علـى              

 .هذه التحفظات فيما عدا إنها يجب أن التكون ذات طابع عام

 أن يضيق مدى التزاماته كما يشاء بان يـضع مـن            ومن هنا يستطيع الطرف المتعاقد    

 اضف إلى ذلك أن أعـضاء       )506(.التحفظات ما يشاء، يشرط أن التتعارض مع اهداف االتفاقية        

 في االتفاقية، بل أن الدول األطراف فيها يجـوز          مجلس اوربا ليسوا ملزمين بان يكونوا اطرافاً      

ما قد يؤدي إلـى اضـعاف االتفاقيـة         لهم أن يتحللوا منها بعد خمس سنوات من العضوية، م         

 .)507(ودورها في الحماية

أن هذه المآخذ التي ترد على االتفاقية، وهي على ما فيها من جد التنال من اهمية ذلك                 

التنظيم االوربي الذي حققته االتفاقية والحماية التي وفرتها لالفراد باعتبارها معاهـدة ملزمـة              

 بمثابة عالمة بارزة على طريق تطور القـانون الـدولي           قانونا للدول األطراف فيها، فهي تعد     

 .اإلنسانلحقوق 

وتتميز االتفاقية بامرين مهمين االول تحديدها للحقوق والثاني انشائها جهازين لـضمان            

 )508(اإلنسان، والمحكمة االوربية لحقوق     اإلنسانحماية هذه الحقوق هما اللجنة االوربية لحقوق        

لمعرفة مدى تمتع االفراد بحقوقهم في الـدول االعـضاء فـي            ،وهما جهاز اشراف ومراقبة     

 .المجلس االوربي من جهة،وللتاكد من مدى التزام الدول، باحترام هذه الحقوق والحريات

                                                            

 .113، ص2003، 1، بغداد، طاإلنسان الرأي العام وحقوق ،عامر حسن الفياض. د) 505(

 .82، مصدر سابق ، صاإلنسان واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان حقوق ،عبد الحي حجازي.  د)506(

 .81المصدر السابق ، ص  )507(

 .144فيصل شطناوي، مصدر سابق، ص.د) 508(



تاميناً الحترام الدول االطـراف     (( من االتفاقية على ما ياتي      ) 19(وقد جاء في المادة     

 :فقاً لالتفاقية الحالية تشكللاللتزامات التي تعهدت تلك الدول بمراعاتها و

الغيت اللجنة وتم دمجها مع المحكمة . ))اللجنة ((  يشار اليها بـ اإلنسان لجنة اوربية لحقوق -

 .االوربية لحقوق اإلنسان 

 .)509 ()المحكمة ( اإلنسان يشار اليها بـ  محكمة اوربية لحقوق -

 

 المطلب الثاني

 اللجنة االوربية لحقوق اإلنسان 

لجنة االوربية عدداً من االعضاء يماثل عدد الدول االطـراف فـي االتفاقيـة،              تضم ال 

ومهمتها التحقيـق   . )510(واليجوز ان يكون في اللجنة اكثر من عضو واحد من جنسية واحدة             

 ولكل دولة من الدول االعضاء ان ترشح ثالثة اسماء يكون من ضمنها اثنين على )511(والتوفيق

تخاب اعضاء اللجنة باالغلبية المطلقة الصوات مجلـس الـوزراء          االقل من جنسيتها، ويتم ان    

، لمدة سـتة سـنوات      )512(االوربي من قائمة االسماء التي يقترحها مكتب الجمعية االستشارية          

وتجتمع اللجنة خمسة مرات سنوياً فيستراسبورغ بفرنسا وتـستمر الـدورة مـدة             .قابلة للتجديد 

ويـشغل اعـضاء اللجنـة      . )513(ضرين من االعضاء  اسبوعين  وتصدر قراراتها باغلبية الحا     

مناصبهم بصفاتهم الشخصية بصرف النظر عن جنسياتهم فهم ال يمثلون دولهم فحسب بل جميع 

ويتحمل مجلس اوروبا مصروفات اللدجنة، ويتمتع اعضاء اللجنـة اثنـاء مـدة           . دول المجلس 
                                                            

 .151مصدر سابق، ص عبد الكريم علوان،. د)509(

 وحماية الحقوق والحريات االساسية خير الدين عبد اللطيف، اللجنة االوربية لحقوق اإلنسان ودورها في تفسير) 510(

 .145 نقال عن فيصل شنطاوي، مصدر سابق، ص1991لالفراد والجماعات، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 

، 2004جبار صابر طه، النظرية العامة لحقوق اإلنسان، مؤسسة منارة للطباعة والنشر، اربيل الطبعة االولى، ) 511(

 .212ص

 .152ن، مصدر سابق، صعبد الكريم علوا.د) 512(

 .145فيصل شنطاوي ، مصدر سابق ، ص.د) 513(



النظام االساس لمجلـس     من   40خدمتهم باالمتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة        

 )514 (.اوروبا واالتفاقيات المبرمة وفقاً له

 :اختصاصات اللجنة 

من االتفاقية يجوز الية دولة من الدول االطراف فيها ان تحيل           ) 24(استناداً الى المادة    

الى اللجنة عن طريق السكرتير العام لمجلس اوروبا اية قضية متعلقة بانتهاك دولة اخرى من               

للجنة ان تتلقـى    ) 25(، كما اجازت االتفاقية في المادة       )515 (.راف الحكام االتفاقية  الدول االط 

الشكاوى من أي شخص او جهات غير حكومية او من جماعات االفراد التي وقعـت ضـحية                 

النتهاك احدى الدول االطراف الحكام االتفاقية، واشترطت هذه المادة قبول الدول المشكو منها             

 )516 (. الشكوى باعالن يودع لدى السكرتير العام لمجلس اورباالختصاص اللجنة بنظر

كما تشمل اختصاصات اللجنة مراقبة احترام التشريعات الوطنية في الدول االطـراف            

الحكام االتفاقية لحقوق اإلنسان، ومراقبة احترام المحاكم الوطنية في الدول االطراف في الدول             

 )517 (.سهااالطراف المتعاقدة الحكام االتفاقية نف

والبد من الذكر ان اختصاص اللجنة بنظر الموضوع مشروط اوالً باستنفاذ جميع سبل             

التسوية الوطنية طبقاً الحكام القانون الدولي وان تكون الدولة المعنية من بين تلك الدول التـي                

 .تسمح لالفراد بتقديم الشكاوى ثانياً

هول او في البالغات التـي يـسبق        ويمتنع على اللجنه النظر في البالغ الوارد من مج        

عرضها على اللجنة، او التي تعرضت اليها وسائل التسوية الدولية االخرى بالتحقيق اذا لم تأت            

وتلتزم اللجنة برفض الدعوى المبنية على التظلمات التي ال اساس لهـا            . هذه البالغات بالجديد  

                                                            

 .152عبد الكريم علوان، مصدر سابق، ص.د) 514(

 . من االتفاقية 24المادة ) 515(

 .153-152عبد الكريم علوان ، مصدر سابق ، ص:  من االتفاقية لمزيد من التفاصيل انظر25المادة ) 516(

 .146فيصل شنطاوي ، مصدر سابق ، ص. د) 517(



وتحقق اللجنة في الشكوى    . )518(من الصحة او التي يسيء فيها اصحابها استخدام حق الشكوى           

فاذا وجدت انها تستند الى اساس احالتها على لجنة فرعية بغية التفاوض على حل ودي، اما اذا             

اخفقت اللجنة الفرعية على ايجاد تسوية مرضية فان اللجنة االوربية لحقوق اإلنسان تنظر في              

للجنة الى لجنة وزارية مـن      الشكوى لمعروفة الوقاع وابداء رأي فيها ثم ترسل مرفقه براي ا          

 .مجلس اوروبا مخولة صالحية اصدار قرار ملزم باكثرية ثلثي االصوات

وفي حاله رفض تنفيذ قرار يتعلق باحقوق اإلنسان تصدره لجنة الوزراء فان اجراءات             

على التشهير بالدولة التي ترفض القرار وربما جاوزته إلى طرد          ... التنفيذ تقتصر على مايبدو   

وتتدارك . دولة من عضوية مجلس اوروبا بموجب نص المادة الثامنة من دستور المجلس           تلك ال 

الدولـة  ( منها للجنة او للدول االطرف في النـزاع          32االتفاقيه هذا الوضع حيث تجيز المادة       

احالة الموضوع للمحكمة االوربية لحقوق اإلنسان خـالل ثالثـة          ) المشتكية او المشتكى عليها   

وقد . فقد ترى اللجنة ان االتهام يشكل مخالفة الحكام االتفاقية        . اللجنه لتقريرها اشهر من ايداع    

تشعر الدولة المشكو في حقها ان اعتراضاتها على ما ورد بتقرير اللجنـة انمـا تـستحق ان                  

وينطوي علـى   . والقرار الذي تصدره المحكمة يكون ملزماً     . تعرض على المحكمة لتبت فيها    

دره المحكمة على شن حملة معاكسة على الدولة غير المنصاعة بالنظر           عدم النصياع لقرار تص   

 .)519(الى ان االتفاق االساس او البروتوكول االختياري ال ينصان على وسائل او اجهزه للتنفيذ

وبذلك فقد اعطى للدول حق المقاضاة امام اللجنة وذلك سـواء كـان المتـضرر مـن                 

 رعايها، وفي هذه الحالة تتصرف كنيابة عامة،        رعاياها فتكون صاحبة المصلحة، او من غير      

مهمتها السهر على تطبيق القانون فتدعي باسـم المجتمـع كمـا تقـوم اللجنـة بالتحقيقـات                  

واالستجوابات التي تراها ضرورية، فإذا رأت ان الشكوى مقبولة، تحاول عندها التوفيق بـين              

ل، تنظم تقرير بالقضية، وترفعه إلى      األطراف، فإذا كانت النتيجة ايجابية، من جراء هذا التدخ        

                                                            

 .153عبد الكريم علوان، مصدر سابق، ص. د) 518(

 .المصدر نفسه، نفس الصفحة) 519(



والى االمين العام للمجلس األوروبي، وهـذا التقريـر         . )520(اللجنة الوزارية للمجلس األوربي   

اما اذا لم تستطيع اللجنة التوفيق بين األطراف، فبهذه الحالة تنظم تقريراً،            . يكون مؤهالً للنشر  

 .)521(ى الدول المعنية بالقضية اليجوز نشره، ولكنه يرفع إلى اللجنة الوزارية وال

هذا ويجب ان تتحقق اللجنة األوروبية فيما يخص الشكاوى الحكومية والفردية مـن ان              

الدولة الطرف المتعاقدة او أي شخص طبيعي او أية منظمه غيـر حكوميـه او أي                (المشتكي  

لـدولي  مجموعه من االفراد قد استنفذ جميع طرق الطعن الداخليه وفقـا لمبـادئ القـانون ا               

وان شكوة قد قدمت الى اللجنه في خالل ستة اشهر بدءا من تاريخ صدور القرار               . )522(المقرر

ومع هذا فقد أعفـت اللجنـة األوروبيـة         ).  من االتفاقية األوربية   26المادة  (الداخلي النهائي   

 المشتكي من تطبيق قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخليه في حال طول االجراءات امام المحاكم             

 .)523(الداخلية 

                                                            

انظر تاليف اللجنة واختصاصاتها ونشاطاتها في مؤلف الدكتور محمد امين الميداني والدكتور نزيه كسيبي، ) 520(

 27ص

 .146فيصل شنطاوي ، مصدر سابق ، ص.د) 521(

حينما تدعي دولة : طعن الداخلية المعروفة في القانون الدولي كما يلي يمكن توضيح معنى قاعدة استنفاذ طرق ال) 522(

ما ان ضررا قد لحق باحد رعاياها، سواء في شخصه او في ماله، بالمخالفة لقواعد القاعدة للقانون الدولي، فان 

ادطرق الطعن كل مطالبة دبلوماسية او قضائية تكون من حقه على هذا االساس،اليمكن قبولها، اذا لم يتم استنف

التي يمكن ان يتوجه اليها الشخص الذي اصابه الضرر،بحسب النظام الداخلي للدولة المدعى عليها، شريط ان 

 : تكون هذه الطرق فعالة وكافية، وجدير بالذكر ، ان هذه القاعدة التطبق في احدى الحالتين االتيتين

 .ولية خاصة عندما يكون العمل الضار قد لحق بشخص يتمتع بحماية د–أ 

 . عندما يتم استبعاد تطبيقها باتفاق الدول المعنية-ب

د عبد العزيز محمد سرحان، االتفاقية االوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات االساسية، والقواعد المكملة : انظر

 .416-415لها طبقاً للمبادىء العامة للقانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص

 .147فيصل شنطاوي، مصدر سابق، ص: ، نقالً عن163ر خير الدين عبد اللطيف محمد، مصدر سابق، صانظ) 523(



 المطلب الثالث

 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

 جهة قضائية تنظر في قضايا انتهاكـات حقـوق          اإلنسانتعد المحكمة االوربية لحقوق     

الـدول االعـضاء فـي المجلـس        لعدد  لف المحكمة من عدد من القـضاة مـساو         تتأ ،اإلنسان

وتنتخب  .)525(ي واحد من جنسية واحدة واليجوز ان يكون من بينهم اكثر من قاض  )524(األوربي

الجمعية االستشارية هؤالء القضاة باغلبية االصوات من القائمة الحاوية السماء الفقهاء ممـن             

ترشحهم الدول االعضاء في مجلس اوروبا، وتسمى كل دولة ثالثة من المرشحين يكون مـنهم              

ـ       )526(اثنين على االقل من جنسيتها،     دة تـسع سـنوات قابلـة        ويتم انتخاب قضاة المحكمـة لم

 .)527(للتجديد

 :وتختص المحكمة بنظر القضايا المحالة اليها 

 .اإلنساناما من احد الدول االطراف في االتفاقية االوربية لحقوق : اوالً

بعد ان تم الغاء اللجنة ودمجها مع المحكمة         ()528 (.اإلنساناو من اللجنة االوربية لحقوق      : ثانياً

 ).ها القضايا االطراف في االتفاقيةاصبحت المحكمة تحال الي

وتنظر المحكمة في كافة القضايا المتعلقة بتفسير او تطبيق مواد االتفاقية متى احيلـت              

 )529 (.اإلنـسان اليها القضايا اما بمعرفة الدول االطراف او بمعرفة اللجنة االوروبية لحقـوق             

اص، بانها تقر للمحكمـة   وللدول االطراف ان تصرح، في أي وقت، وبدون حاجة الى اتفاق خ           

بواليتها الجبرية في نظر جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق االتفاقية الحالية، وان مثل هذه              

                                                            

 .اإلنسان من االتفاقية االوروبية لحقوق 2 فقرة 39المادة ) 524(

 .اإلنسان من االتفاقية االوروبية لحقوق 38المادة  )525(

 .اإلنسان من االتفاقية االوروبية لحقوق 2 فقرة 39المادة  )526(

 .اإلنسان  فقرة الثالثة من االتفاقية االوروبية لحقوق 39المادة ) 527(

 .اإلنسانمن االتفاقية االوروبية لحقوق ) 44(المادة  )528(

 .اإلنسانمن االتفاقية االوروبية لحقوق ) 45(المادة ) 529(



يجوز ان تصدر مطلقة دون قيد او شرط او ان تعلق على شرط التبـادل مـن                 ((التصريحات  

اتها تعـويض   ، ومـن اختـصاص    )530 ())جانب دولة معينة او عدة دول، او ان تقيد بعدة معينة          

الطرف المتضرر، كما تتعهد الدول االطراف في االتفاقية باحترام حكم المحكمة في القـضية              

بتنفيذ الحكم الصادر  التي تكون فيها طرفاً، ويعد حكم المحكمة نهائياً، فاذا لم تقبل الدول المعنية

روربـي، او   عن المحكمة، فان من حق لجنة الوزراء تجميد عضوية الدولة في المجلـس االو             

 .)531(فصلها من عضويته 

 قد اعلنت   اإلنسانوال تنظر المحكمة اية قضية االاذا ثبت لها ان اللجنة االوربية لحقوق             

فشلها في التوصل الى تسوية ودية للنزاع خالل مدة ثالثة اشهر المنصوص عليها في المـادة                

 . من االتفاقية32

وضوعه لتتبين مدى انتهـاك الدولـة       ومتى احيل النزاع الى المحكمة فانها تتصدى لم       

المشكو منها في حقها الحكام االتفاقية، واحكام المحكمة في هذه الحالة نهائية وملزمة، ومتـى               

 فعلى هذه   اإلنسانانتهت المحكمة الى ثبوت االنتهاك دولة ما الحكام االتفاقية االوربية لحقوق            

 .م الواجب لالتفاقيةالدولة ان تتخذ من االجراءات ما يضمن اعادة االحترا

وتقوم لجنة الوزراء في مجلس اوروبا بدور رقابي في هذا الشأن، وتتلقى لجنة الوزراء              

تقريراً من الدولة التي صدر الحكم ضدها خالل مدة معينة تحددها اللجنة، وهذه المـدة قابلـة                 

 )532 (.للتجديد طبقاً لالئحة اجراءات لجنة الوزراء

 الى احترام احكام المحكمة الى حد كبير، وقد اليقتـضي           وسلوك الدول االوربية يشير   

االمر احداث تعديل تشريعي في قوانين الدولة المعنية، فقد يكون النزاع ناشئاً بـسبب بعـض                
                                                            

 بواليتها الجبرية اختياراً وهي اإلنسانمن االتفاقية، وقد اقرت الدول االتية للمحكمة االوربية لحقوق ) 46(المادة ) 530(

المملكة المتحدة، سويسرا، البرتغال، النرويج، هولندا، لوكسمبرج، ايطاليا، ايرلندا، المانيا، فرنسا، ايسلندا، بلجيكا، (

 ).الدنمارك

 العربي ضرورة قومية ومصيرية في كتاب الديمقراطية وحقوق اإلنسانانظر محمد عصفور، ميثاق حقوق ) 531(

 .236-234 ، ص1983 ، في الوطن العربي، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتاإلنسان

 .155ص مصدر سابق، عبد الكريم علوان،.د) 532(



االجراءات االدارية التعسفية، واليلزم في هذه الحالة سوى اجراء تعديل اداري مـن الـسلطة               

جلـس اوربـا، ان تـصدر اراء        مجنة الـوزراء ل   ويجوز للمحكمة، بناء على طلب ل     .التنفيذية

 .استشارية في المسائل القانونية المتعلقة بتفسير االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها

، تمثل افضل اسلوب استطاع     اإلنسانوبهذا نستطيع القول بان االتفاقية االوربية لحقوق        

اته، ويتجلى ذلك في االمـور      ، حتى االن ان يحققه من اجل رعاية حقوقه وضمان حري          اإلنسان

 :المهمة االتية 

 .اإلنسانايجاد اجهزة دولية ذات صالحيات محددة لحماية حقوق  .1

 .االعتراف لالفراد والجماعات بحق الشكوى ضد الدول عند اهدار حقوقهم وحرياتهم .2

 .العمل بمبدأ الرقابة الدولية والضمان الجماعي لهذه الحقوق والحريات .3



 املبحث الثاني

 اية حقوق اإلنسان يف اطار الدول االمريكية مح

 

:  الى مصدرين أساسين قانونين مختلفـين همـا   اإلنسانتستند الحماية االمريكية لحقوق     

 النافذة في   اإلنسان، واالتفاقية األمريكية لحقوق     )533( 1948ميثاق منظمة الدول االمريكية لعام      

الحماية تبعا لما إذا كان االساس القانوني        التنفيذ واختصاصات اجهزة     آليات، وتتنوع   1978عام  

 )534(.تفاقية األمريكية لحقوق اإلنسانلالجراءات هو الميثاق أو اال

 

 1948ميثاق منظمة الدول االمريكية لعام 

ي عقد في بوغوتا    أن ميثاق الدول  األمريكية الموقع خالل المؤتمر االمريكي التاسع الذ          

 بنود تتعلق بالحقوق االساسية لالنسان، وقـد ورد فـي           ، يحتوي على عدة   1948عام  ) كولمبيا(

ديباجة الميثاق على أن المهمة التاريخية للدول األمريكية أن تقدم لالنسان ارضا يعيش عليها بكل 

ية من اجل التوصل إلى تحقيق جميع امانية، كمـا اعلـن            اإلنسانحرية، وكذلك تنمية  شخصيته      

 )535(.أي تمييز بسبب االصل أو الجنسية أو الدين بدون اإلنسانالميثاق ايمانه بحقوق 

                                                            

 عندما انعقد المؤتمر الدوري لالتحاد االمريكي في بوجوتا وتقرر 1948نشات منظمة الدول االمريكية في سنة ) 533(

ل االتحاد االمريكي الذي كان معروفاً فيما سبق بالمكتب التجاري الذي انشأه فيه انشاءها كمنظمة اقليمية لتحل مح

مصدر   عن عبد الكريم علوان،نقالً. ، ويتضمن الميثاق ديباجة ومائة وخمسون مادة1890مؤتمر واشنطن سنة 

 156ص سابق،

 ، مصدر سابق ، 2، جإلنسانا مجلد حقوق اإلنسان، النظام االمريكي الدولي لحماية حقوق ،يوليانا كوكوت. د )534(

 .374ص

 ، عمان، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، وحرياته االساسيةاإلنسان الوجيز في حقوق ،غازي حسن صباريني . د) 535(

 .49، ص 1997



ويتضمن الميثاق أيضا عدة نصوص بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            

غير أن اليرى في هذه النصوص سوى مجرد توجيهات موجهه إلى الـدول             ) 31-28المواد  (

 )536(.التي يتعين عليها االعتراف بها وتشجيع احترامها فقط

 اإلنـسان اإلعالن االمريكي لحقوق    " نفسها اصدر المؤتمر االمريكي التاسع       وفي السنة 

ويعمم اإلعالن طائفة من الحقوق وااللتزامات المدنية والسياسية وكذلك االقتـصادية           " وواجباته

والثقافية، ولكنه اليعد اتفاقية ملزمة دوليا، وانما صدر فقط كقرار غير ملزم في مؤتمر وزراء               

 )537(.نظمة الدول األمريكيةالخارجية في م

وتضمن الميثاق، وبالذات الفصل الثاني، النص على عدة مبادىء واهداف تقوم عليهـا             

 :)538(منظمة الدول االمريكية هي 

دولة بتنفيـذ التزاماتهـا      احترام سيادة واستقالل وشخصية الدول االعضاء، وتتعهد كل       : اوالً  

 .الدولية

 .ره في تبادل العالقات الدوليةمراعاة حسن النية واعتبا: ثانياً 

 االعضاء على اساس التطبيق الفعلـي للنظـام الـديمقراطي           بتقييمقيام النظم السياسية    : ثالثاً  

 .النيابي

 .ادانة حروب العدوان، وفض المنازعات االمريكية بالطرق السلمية: رابعاً

 .المريكيةاعتبار أي أعتداء على دولة امريكية اعتداء على كل الدول ا: خامساً

 .تبط بالعدالة االجتماعية والضمان االجتماعيراالعتراف بان السالم الدائم ي: سادساً

 .رخاء الدول االمريكية بالتعاون االقتصادي فيما بينها: سابعاً

                                                            

 .78، مصدر سابق ، صاإلنسان مذكرات في مقرر حقوق ،محمد يوسف علوان. د) 536(

 .374 مصدر سابق ص ،يوليانا كوكوت. د) 537(

 .156ص مصدر سابق، عبد الكريم علوان،.د) 538(



الوحدة المعنوية للقارة االمريكية تقوم على احترام القيم الثقافية لدولها وتتطلب تعاونهـا             :  ثامناً

 .راض السامية للمدنيةاالغ لتحقيق

 .ضرورة توجيه ثقافة الشعوب نحو العدالة والحرية والسالم: تاسعاً

 . وحقوقه االساسية دون تمييزبسبب االصل او الجنس او االعتقاداإلنساناحترام : عاشراً

المهمة التاريخية المريكيا هي ان تقدم لالنسان ارضاً للحريـة          (( وتوضح مقدمة الميثاق ان     

 :على ان  كما تنص))  لتطوير شخصيته ولتحقيق اماله المشروعة ومناخاً 

التضامن الحقيقي فيما بين الدول االمريكية، وحسن الجوار فيما بينها اليمكن تـصورهما             (( 

االبتعزيز من الحرية الفردية، والعدالة االحتماعية، يقوم على احترام الحقوق االساسية لالنسان، في             

 ويؤكـد الميثـاق ان العـدل واالمـن          ،))اطار من المؤسسات الديمقراطية     القارة االمريكية، في    

االجتماعي هما اساس السالم الدائم، وان تربية الشعوب يجب ان تتجه نحو مثل العدالة والحريـة                

ويفرض الميثاق على الدول االعضاء واجب احترام هذه الحقوق بدون تمييـز بـسبب              ... والسالم

مؤكداً على ان لكل دولة الحق في ان تطور بحرية حياتهـا الثقافيـة              . العنصر او الجنس او الدين    

كما يتـضمن الميثـاق     .  والقيم االخالقية العالمية   اإلنسانوالسياسية واالقتصادية مع احترام حقوق      

 .ايضاً عدة نصوص بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعلية والثقافية

 بستة اشـهر    اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق     ومما يالحظ على هذا اإلعالن انه قد صدر قبل        

ان ( باالضافة إلى انه يربط بين الحقوق والواجبات على أسـاس          )539(وهو ما تفخر به هذه المنظمة     

 مقيـدة بحقـوق     اإلنـسان حقوق  (، كما أن    )قيام كل شخص بواجباته هو شرط مسبق لحق الجميع        

 )540().لعامة ولتطوير الديمقراطيةاالخرين وبامن الجميع والمقتضيات العادلة للرفاهية ا

 

                                                            

، مصدر 2 جاإلنسان في النظام االوربي والنظام االمريكي ، مجلد حقوق اإلنسان حماية حقوق ،السيد اليماني. د )539(

 .442سابق ، ص 

 .79 ص ، مصدر سابق،محمد يوسف علوان. د )540(



 المطلب االول

 االتفاقية االمريكية لحقوق اإلنسان

 اثنتين وثمانين مادة ، تتعلق بنحـو اربعـة          اإلنسانتتضمن االتفاقية االمريكية لحقوق     

 المستمدة في االصل من االتفاقية االوربيـة واالعالنـات          )541( اإلنسانوعشرين حقاً من حقوق     

 )542 (.اإلنسان االخرى المتعلقة بحقوق والصكوك الدولية

وفي نفس الوقت فان االتفاقية االمريكية تعترف بعدد من الحقوق التي لم يرد لها ذكـر                

في االتفاقية االوربية والبروتوكوالت الملحقة بها، من بينها الحق في عـدم الخـضوع للرقابـة                

 بمن فيهم الذين يولـدون خـارج        واالعتراف لجميع االطفال،  .المسبقة على حرية الفكر والتعبير    

رابطة الزوجية، بذات الحقوق، وبحق كل فرد في جنسية الدولة التي يولد فيها اذا لم يكـن لـه                   

الحق في جنسية اخرى، واالعتراف ايضاً لالجنبي بالحق في عـدم االبعـاد وحـضر االبعـاد                 

ء اكان بلده االصـلي      والحق في اللجوء، مع حظر ابعاد االجنبي الى بلد اخر، سوا           )543(الجماعي

ام أي بلد اخر، اذ كان حقه في الحياة اوفي الحرية يمكن ان يتعرض فيها لالنتهاك، وذلك بسبب                  

 .)544(جنسه، او جنسيته او دينه، او وضعه االجتماعي او ادائه السياسي 

 وحرياته االساسية تثبت له لمجرد كونـه        اإلنسانواوضحت مقدمة االتفاقية بان حقوق      

ليس على اساس كونه مواطناً في دولة معينة، االمر الذي يدعو الى تنظيم حماية دوليـة                انساناً و 

القسم االول من االتفاقية التزامات الـدول االطـراف الموقعـة علـى              ، ويتناول اإلنسانلحقوق  

 )545 (.االتفاقية والحقوق والحريات المعترف بها

                                                            

عاصمة )ةزيسان خو(للحكومات االمريكية عقدته في   في مؤتمر1969تشرين الثاني  3ابرمت هذه االتفاقية في ) 541(

 .1978 تموز 18ودخلت حيز التنفيذ في  كوستاريكا

 .149، كذلك فيصل شطناوي، مصدر سابق، ص156مصدر سابق، ص عبد الكريم علوان،. د)542(

 .364-351، ص1993، دار الكرمل، عمان اإلنساناحمد ظاهر، حقوق . د) 543(

 .158صدر سابق، صعبد الكريم علوان، م.د) 544(

 .150فيصل شطناوي، مصدر سابق، ص. د) 545(



ة خاصة بعد وضـع االتفاقيـة       ، وبصف اإلنسانإال أن هذا لم يكن كافيا في مجال حقوق          

، إلى جانب انتهاء األمم المتحدة من اقرار العهدين الدوليين          1950 عام   اإلنساناألوربية لحقوق   

، لذلك اسرعت اجهزة منظمة الدول األمريكية في اعداد مشروع اتفاقيـة امريكيـة              1966لعام  

لس وزراء المنظمة إلـى      عهد مج  1959ففي عام   .  على نمط االتفاقية األوربية    اإلنسانلحقوق  

، وقد تم اعداد المشروع     اإلنساناللجنة القانونية األمريكية باعداد مشروع اتفاقية امريكية لحقوق         

إلى جانب مشروعات أخرى، قدمتها بعض الدول األمريكية، وكذلك مـشروع قدمتـه اللجنـة               

بـداء  ، وقد عرضت هذه المـشروعات علـى الـدول االعـضاء ال            اإلنساناألمريكية لحقوق   

وزية خمالحظاتها، ثم قام مجلس المنظمة بدعوة مؤتمر مخصص للدول األمريكية عقد في سان              

، وانتهـى إلـى اقـرار االتفاقيـة         1969 تشرين الثاني    22-7عاصمة كوستاريكا للفترة من     

، واصبحت قانونا دوليـا     1978 تموز   8 والتي دخلت حيز التنفيذ في       اإلنساناألمريكية لحقوق   

 )546(. دولة31 دولة من مجموع 19زم به الدول التي صدقت عليه وعددها وضعيا تلت

، اإلنـسان  مماثلة لالتفاقية األوربية لحقوق      اإلنسانلقد جاءت االتفاقية األمريكية لحقوق      

كنموذج لالتفاقية األمريكية، وتحمـل االتفاقيـة       ) 11الوثيقة  (حيث استخدمت االتفاقية األوربية     

اف فيها بااللتزام باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها، والتي          األمريكية الدول األطر  

تثبت لكل الخاضعين لواليتها القانونية دون ادنى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة                

أو الدين أو الوضع االقتصادي، وهناك أيضا االلتزام القانوني المنـصب علـى تعهـد الـدول                 

ية باتخاذ كل االجراءات التشريعية كانت أم غير تـشريعية لـضمان كفالـة             األطراف في االتفاق  

 )547(.الحقوق والحريات الواردة في االتفاقية

ويظهر لنا بان االتفاقية تلقي على عاتق الدول نوعين من االلتزامات، التزامات سـلبية              

وهـو التـزام    "اقية  واخرى ايجابية، فال يجوز لدول االتفاقية انتهاك الحقوق المضمونة في االتف          

                                                            

 .32 ، مصدر سابق ، ص اإلنسانالشافعي محمد بشير، قانون حقوق . د) 546(

 .185، مصدر سابق ، ص 2، مجلد اإلنسانمحمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق . د )547(



ـ  ــ، كما يجب عليها اتخاذ التدابير الالزمة لكفالة الممارس        "سلبي ـ    ـة التام وق ـة لهـذه الحق

 ).ايجابي(و التزام ــوه

 

 اإلنسانمضمون االتفاقية األمريكية لحقوق : الفرع االول

 توضح مقدمة االتفاقية بان الحقوق االساسية لالنسان تثبت له بمجرد كونه انسانا وليس            

على أساس كونه مواطنا في دولة معينة، وهي تضيف بان هذا االمر هـو الـذي يجعـل مـن                    

، وتكفل وتدعم تلك الحماية التي يقـدمها القـانون          اإلنسانالضروري تنظيم حماية دولية لحقوق      

 )548(.الداخلي في هذا المجال

 )549(،ساناإلن من حقوق حقاً) 24(مادة تتحدث عما يقارب ) 82(وتتضمن هذه االتفاقية 

وتتلخص هذه  . حيث يتناول القسم األول من االتفاقية التزامات الدول األطراف والحقوق المحمية          

االلتزامات في احترام الدول األطراف الحقوق والحريات المعترف بها في هذه االتفاقية، وضمان    

لالزمة العمـال   اعمالها بحرية وبدون أي تمييز، كما يتعين على الدول األطراف اتخاذ التدابير ا            

 )550(.هذه الحقوق

وبعد ذلك يأتي ذكر الحقوق المدنية والسياسية ومنها حق الفـرد فـي االعتـراف بـه                 

كشخص امام القانون، والحق في الحياة، وحق الحماية ضد التعذيب، وحظر الرق، والحق فـي               

ة االجتمـاع   احترام الخصوصية، حرية االعتقاد والديانة، حرية الفكر والتعبير، حق الرد، حري          

وتكوين الجمعيات، حقوق االسرة الحق في اسم، حقوق الطفل، وحق الجنسية، وحـق الملكيـة               

الخاصة، وحرية التنقل واالقامة، الحق في المشاركة السياسية واالمور العامة للدولة، باالضـافة             

                                                            

 .150ص  فيصل شطناوي، مصدر سابق،وكذلك. 79 ص ، مصدر سابق،محمد يوسف علوان. د )548(
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 .اإلنسانكية لحقوق من االتفاقية األمري) 3-2(انظر المواد  )550(



 وعدم رجعية   إلى الضمانات القضائية التي جاءت بها االتفاقية في حالة االتهام ومبدأ المشروعية           

 )551(.القوانين الجزائية

وقد الحق باالتفاقية األمريكية بروتوكوالن إضافيان اختص األول بالحقوق االقتـصادية           

الذي صدر عام " بروتوكول سان سلفادور"واالجتماعية والثقافية وهو البروتوكول المعروف باسم 

بة االعدام، وقد تم اعتمـاده       أما الثاني تضمن الغاء عقو     1999، ودخل حيز التنفيذ عام      1988

 )552(.1990عام راغواي في با

ومما يالحظ أن االتفاقية األمريكية اجازت للدول األطراف فيها تعطيل حقـوق معينـة              

لالنسان في حالة الحرب أو الخطر العام أو الظروف التي تهدد استقاللها أو سالمتها، ويـشترط                

تتعارض مع التزاماتها األخـرى بمقتـضى       في االجراءات المتخذة في ظل هذه الظروف أن ال        

القانون الدولي واال تنطوي على تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، كما اليجـوز                 

 .)553(الغاء الحقوق االساسية لالنسان ولو في حالة الضرورة

وتتميز االتفاقية االمريكية بانها تتضمن تفاصيل اكثر، فيمـا يتعلـق بحريـة الـراي               

وتتجلى حرية التعبير والـرأي فـي هـذه          )554 (.بير، من اية اتفاقية دولية او اقليمية اخرى       والتع

االتفاقية، في حرية التفكير، حرية االعالم، نشاطات االذاعة والتلفزيون والسينما، وحرية تلقـي             

) 13(من المادة   ) 5(وقد نصت الفقرة    . المعلومات واالفكار ونقلها واذاعتها دون التقيد بالحدود،      

أي عمل غير قانوني ضد أي شخص او مجموعة اشخاص،          ((من االتفاقية، على اعتبار جريمة      

 .)555 ())مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق او اللون او الدين، اواللغة او االصل

                                                            

 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 22-4(انظر المواد ) 551(

 .185محمود شريف بسيوني ، مصدر سابق ، ص . د) 552(

 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 27(انظر المادة ) 553(

 .150فيصل شطناوي، مصدر سابق، ص.د) 554(

 . من االتفاقية13 انظر المادة) 555(



كما اقرت االتفاقية لكل من يمكن ان يتعذر عليه ممارسة حرية التعبير والـرأي، الي               

تها على  د لكل من تأذى من جراء اقوال او افكار غير دقيقة اور           ))ق الرد ح((سبب من االسباب    

 )556 (.الجمهور وسيلة من وسائل االعالم

 الواردة في كل من     هاتتضمن الحقوق ذات  . اإلنسانوالواقع أن االتفاقية االمريكية لحقوق      

نية والسياسية، غير     ايضا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المد       اإلنساناالتفاقية األوربية لحقوق    

إنها تعترف أيضا بحقوق أخرى لم يرد لها ذكر في أي منهما، ونذكر مثال من هذه الحقوق حق                  

وحظـر  ) 10م(دان بموجب حكم نهائي مبني على خطا قضائي في التعـويض            يالشخص الذي   

وبعضا من الحقوق األخرى، وفي المقابـل       ) 18م(والحق في اسم    ) 2ف/13م(الرقابة المسبقة   

غفل االتفاقية ذكر الحق في تقرير المصير وكذلك حقوق االقليات كما هو الحال فـي االتفاقيـة                 ت

 )557(.األوربية

بـالحقوق  " 2ف/1م"فـي   " إنسان"ومما يجدر االشارة إليه ، أن اعتراف االتفاقية لكل          

ين الواردة فيها يعني أن االشخاص المعنويين وجماعات االفراد والشعوب اليعدون من المـستفيد            

 الطبيعي  اإلنسانإذ تقصر االستفادة منها على      ) 558(.المقررة في هذه االتفاقية   . اإلنسانمن حقوق   

 )559(.أما القسم الثاني من االتفاقية فيشمل االحكام الخاصة باجهزة الرقابة .فقط

 

اني رع الث وق   : الف ة لحق ة األوربي ين االتفاقي ة ب سانمقارن وق  اإلن ة لحق ة األمريكي  واالتفاقي
 نساناإل

 استعملت  كانموذج اإلنسانبادئ ذي بدء يجب االشارة إلى أن االتفاقية األوربية لحقوق    

، ممـا يـدل علـى أن        1978 والتي دخلت حيز التنفيذ عام       اإلنسانلالتفاقية األمريكية لحقوق    

                                                            

 .150فيصل شطناوي، مصدر سابق، ص.د) 556(

 .80محمد يوسف علوان ، مصدر سابق ، ص . د) 557(

 .376يوليانا كوكوت ، مصدر سابق ، ص . د) 558(

 .وسوف نتطرق إلى اجهزة الرقابة في المبحث الثاني من هذا الفصل ) 559(



ولـذلك  . االتفاقية األوربية لم يقتصر تاثيرها على اوربا فحسب بل تعداها إلى قـارات أخـرى              

 في كثير من موادها وكذلك في اإلنساناالتفاقية األمريكية مماثلة لالتفاقية األوربية لحقوق جاءت 

 .ضماناتها

 وجود بعض االختالفات بين النظام االمريكي والنظام االوربي، سواء          عنيإال أن هذا الي   

 لحماية حقوق  الحماية، فعلى خالف النظام االوربي لم ينشأ النظام االمريكي        وفيما يتعلق بالنشأة أ   

، ولوحظ أن االتفاقية األوربية     1959 بمعاهدة، وانما نشأ بقرار سياسي من منظمة سنة          اإلنسان

 في نطاقها الواسع والشامل بالقدر الذي تناولت بـه الحقـوق المدنيـة              اإلنسانلم تتناول حقوق    

نـع مـستقبال    والسياسية واالجتماعية، فهي حقوق نشأت اساسا من الحرب العالمية الماضية لتم          

 اإلنـسان تكرار معسكرات الموت والنفي والقتل الجماعي وهي في ذلك تختلف عن نظام حقوق              

 االساسية أكثر مما يفعل النظام االوربي، وربما يرجع ذلك اإلنساناالمريكي، الذي يتناول حقوق 

ذات الحيوية  إلى اختالف طبيعة الحكومات في النظام االمريكي، فليس لدى امم امريكا الالتينية             

 )560(.والتجانس السياسي لدى الشعوب األوربية

 من حكومات منظمة الدول األمريكية ليست ديمقراطية، ومن الـصعوبة           وكما أن كثيراً  

فالنظام االوربي لم يحم إال حقوقا معينـة        . بمكان تطبيق حكم القانون في دول ال تحترم القانون        

وق ذات طابع مدني اجتماعي، أما فـي النظـام          حددتها نصوص االتفاقية، وان اغلب هذه الحق      

االمريكي يالحظ أن الحقوق التي تحميها االتفاقية األمريكية هي اوسع نطاقا ويغلب عليها الطابع              

المدني السياسي، ويعود ذلك إلى اختالف الوعي السياسي بين القارتين، واخيـرا فـان النظـام                

 طريق فرض التزامات سلبية واخرى ايجابية  عناإلنساناالمريكي يؤدي دوره في حماية حقوق 

على الدول االعضاء، على خالف النظام االوربي الذي يتوصل إلى هذه الحماية عـن طريـق                

                                                            

 .442ريكي ، مصدر سابق ، ص  في النظام االوربي والنظام االماإلنسان حماية حقوق ،السيد اليماني . د) 560(



فرض التزامات سلبية فقط على الدول األطراف، أي االمتناع عن االعمال التي تؤدي إلى اهدار               

 )561(.الحقوق

، للفصل فـي المـسائل      )562(ء جهازين من االتفاقية على انشا   )) 33((وقد نصت المادة    

 )563(: المتعلقة بتنفيذ الدول االطراف لتعهداتها، وهما 

 .اإلنساناللجنة االمريكية لحقوق : أ

 .اإلنسانالمحكمة االمريكية لحقوق :  ب

 

  اللجنة االمريكية لحقوق اإلنسان:أ

، وخالل االجتماع الخامس لمجلـس وزراء الـشؤون الخارجيـة فـي     1959في عام  

وكان من اهم هـذه     . اإلنسانشيلي، صدر اربعة عشر قراراً تعلقت ستة منها بحقوق          (نتياجو  س

 فقد طالب   )564 (.اإلنسانالذي انشئت بموجبه اللجنة االمريكية لحقوق       ) 8(القرارات، قرار رقم    

، ومشروع اخر بانشاء محكمة امريكيـة  اإلنسانالقرار بوضع مشروع التفاقية امريكية لحقوق    

 )565 (. وتنفيذا للقرار نفسة، قام مجلس منظمة الدول االمريكيةاإلنسانحقوق لحماية 

                                                            

 مقارنة مع االتفاقية االوربية، مجلة الدراسات الدولية، اإلنسان في االتفاقية االمريكية لحقوق اسةر د،ازهار عبد الكريم. د) 561(

 .119، ص2003، بغداد 19العدد 

، ويتم انتخابهم بصفاتهم الشخصية وليس اإلنسان لمنظمة الدول االمريكية لحقوق وتضم كل من اللجنة والمحكمة سبعة اعضاء من الخبراء الذين تنتخبهم الجمعية العامة )562(

واليشترط ان يكون .  فال يشترك في انتخابهم سوى الدول االطراف في االتفاقيةاإلنسانباعتبارهم ممثلين لحكوماتهم، اما القضاة االعضاء في المحكمة االمريكية لحقوق 

 .). من االتفاقية53المادة (ي االتفاقية من حيث جنسياتهم طالما هم تابعين الحد الدول االعضاء في منظمة الدول االمركية القضاء تابعين للدول االطراف ف

 .604ص ، 1985،  في ظل التنظيم الدولي واالقليمي، القاهرة اإلنسانانظر الدكتور عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق  )563(

 .151ص فيصل شطناوي، مصدر سابق،.د) 564(

 . احد األسس التي قامت عليها المنظمةاإلنسان وكانت حماية حقوق 1948أنشئت منظمة الدول األمريكية في عام ) 565(



، من سـبعة    اإلنسانمن االتفاقية االمريكية لحقوق     ) 34(تتألف اللجنة االمريكية تطبيقاً للمادة      

 .)566 ())اإلنسانيتمتعون بصفات خلقية عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق (( اعضاء

 اختصاصات هذه اللجنة كمـا      اإلنسانمن االتفاقية االمريكية لحقوق     ) 41(دة  وقد اوضحت الما  

 :)567( من نظام اللجنة اختصاصات اللجنة في المسائل االتية18حددت المادة 

 والدفاع عنهـا    اإلنسان بتنمية االحترام الواجب لحقوق      اإلنسانتختص اللجنة االمريكية لحقوق     

 :ة وعلى ذلك فهي تتمتع بالسلطات االتي

 . بين شعوب القارة االمريكيةاإلنسان تنمية الوعي بحقوق 01

اصدار التوصيات للحكومات االعضاء في شأن االجراءات الواجب اتخاذها لمزيـد مـن              02

 .المراعاة لهذه الحقوق

 .اعداد الدراسات والتقارير 03

ءات التي اتخذتها    مطالبة حكومات الدول االعضاء بموافاتها بالمعلومات الالزمة عن االجرا         04

 .اإلنسانفي مسائل حقوق 

الرد، عن طريق االمانة العامة لمنظمة الدول االمريكية، على استفسارات الدول االعضاء             05

_  وموافاة هذه الدول في حـدود امكانياتهـا          اإلنسانحول الموضوعات المتعلقة بحقوق     

 .بالخدمات االستشارية لدى الطلب

 الـى  44تصاالت التي تقع في اختصاصها بمقتضى المواد من التصرف في التظلمات واال    06

 . من االتفاقية51

 )568( تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة لمنظمة الدول االمريكية 07

                                                            

 الدكتور محمد ، الوثائق العالمية واالقليمية، المجلد االول، اعداداإلنسانحقوق : وانظر ترجمة الدكتور روحي البعلبكي لهذه االتفاقية في  من االتفاقية) 34(المادة ) 566(

  ،365-343ص ،1988شريف بسيوني والدكتور محمد السعيد الدقاق والدكتور عبد العظيم وزير، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة االولى،

 . من نظام اللجنة )18(من االتفاقية والمادة ) 41(المادة  )567(



من ميثاق المنظمة تخول اللجنة االمريكية لحقوق        ) 41( ومن الجدير بالذكر ان المادة      

اما التظلمات الواردة   .لة عضو ضد دولة اخرى     النظر في الشكاوى الواردة اليها من دو       اإلنسان

وقبول التظلمات مشروط باستفاد كل طرق العـالج        . من االفراد فقبولها اختياري بالنسبة للجنة     

ويجـب ان تقـدم     . على الصعيد الوطني وبما تقتضيه القواعد المعمول بها في القانون الدولي          

هر من تاريخ ابـالغ الـضحية بقـرار          خالل ستة اش   اإلنسانالشكوى للجنة االمريكية لحقوق     

ومع ذلك فيجوز للجنة النظر في الشكوى متى ثبت ان قضاء الدولـة             )569 (.القضاء في دعواها  

وكذلك في  .المعنية اليملك من الوسائل ما هو كفيل بحماية الحق الذي تم انتهاكه بمعرفة الدولة             

 او باخرى من اللجوء الى القضاء       الحاالت التي يثبت فيها ان ضحايا هذا االنتهاك منعوا بوسيلة         

لتصحيح الوضع او ان الدولة تاخرت لسبب ما في تصحيح اوضاع هؤالء الضحايا بما يكفـل                

 .حقوقهم او حرياتهم التي انتهكت

 وتعزيزها بنـشر حقـوق      اإلنسانهذا وتقوم اللجنة االمريكية، في نطاق تشجيع حقوق         

لتساعدها في  )) اإلنسانلجان وطنية لحقوق    ((ل   والتوعية بها، من خالل دعوتها لتشكي      اإلنسان

كما تسعى الـى تنظـيم لقـاءات        .  والتوعية بها في القارة االمريكية     اإلنسانمهام نشر حقوق    

ومؤتمرات، وبالتعاون مع المعاهد والجامعات في الدول االعضاء في منظمة الدول االمريكية،            

 وضـعت برنامجـاً خاصـاً للدراسـات         اضافة الى ذلك،  .  وتعليمها اإلنسانهدفها نشر حقوق    

 .)570( اإلنسانوالبحوث بحقوق 

 

 المطلب الثاني

 المحكمة االمريكية لحقوق اإلنسان

                                                                                                                                                                                          

 .من االتفاقية االمريكية ) 46(المادة ) 568(

 .152، كذلك فيصل شطناوي، مصدر سابق، ص160مصدر سابق، ص لوان،عبد الكريم ع.د) 569(

 .153فيصل شطناوي، مصدر سابق، ص.د) 570(



 جهازاً قضائياً ذاتياً يهدف الى تطبيـق وتفـسير          اإلنسانتعد المحكمة االمريكية لحقوق     

 االمريكيـة   ،  وتتالف من سبعة قضاة من رعايا الدول االعضاء في منظمة الدول            )571(االتفاقية

 .)572(ويتم انتخابهم بصفتهم الشخصية 

 اختصاصان بموجب االتفاقية االمريكيـة لحقـوق        اإلنسانوللمحكمة االمريكية لحقوق    

 ، اولهما االختصاص بنظر المنازعات المتعلقة باتهام دولة من الدول االعضاء بانتهاك             اإلنسان

 واالتفاقيات المماثلة في    اإلنسانيكية لحقوق   وثانيهما االختصاص بتفسير االتفاقية االمر    .االتفاقية

 .هذا الميدان

 بينما االختصاص الثاني افتـائي      )573(وعلى ذلك فاالختصاص االول اختصاص قضائي     

فبالنسبة لالختصاص االول فان عمل المحكمة يتوقف على عمل اللجنـة االمريكيـة لحقـوق               

 ، فـاذا    )574(ترفضها واما ان تقبلهـا       فاللجنة بعد فحصها للشكاوى المقدمة لها اما ان          اإلنسان

 اقبلتها تقوم بطلب المعلومات الخاصة بها من الحكومات المعنية ثم تعقد جلساتها بحضور ممثلو

وهنا قد ترفض اللجنة الشكوى وقد تقوم بمحاولة الوصول الى حل ودي            . الحكومات واالدعاء 

الى حل ودي للشكوى فتبدأ عملها       اما اذا تعذر على اللجنة الوصول        )575 (.مع الحكومة المعنية  

في المرحلة الثالثة باعداد تقرير عن الحالة وبالنتائج التي توصلت اليها وبتوصياتها وترفعه الى         

والينشر هذا التقرير بل على اللجنة ان تنظر ثالثة اشهرالعطاءالفرصة للدولـة            .الدول المعنية 

 0 اإلنسانللمحكمة االمريكية لحقوق    فان لم يتم ذلك يحال الموضوع       .المعنية بتصحيح الوضع  
                                                            

 .من االتفاقية األمريكية  )33(المادة  )571(

 .من االتفاقية) 54-53(مزيد من التفاصيل بشان تشكيل المحكمة انظر المادتين ) 572(

 موضحة ان الدولة العضو في المنظمة اإلنسانة االمريكية لحقوق  من االتفاقي62تناولت هذا االختصاص المادة ) 573(

تستطيع فور ايداع تصديقها على االتفاقية ان تعلن تصريحاً بقبول الوالية الجبرية للمحكمة في جميع المسائل 

دة او غير ويمكن لهذا التصريح ان يكون مشروطاً اوغير مشروط، محدداً بم. المتعلقة بتنفسير االتفاقية او تطبيقها

وبناء عليه . محدد المدة بحسب ارادة الدول االعضاء، وقد يكون متعلقاً بوالية المحكمة في قضايا معينة بالذات

تختص المحكمة بنظر كل ما يتعلق بتفسير االتفاقية او تطبيقها طالما كان ذلك بموافقة الدول االطراف في 

 .راف بالوالية الجبرية للمحكمة في هذا المجالالدعوى، ومعنى ذلك ان التصديق وحده اليكفي لالعت

 .اساس لها من الصحة او تفتقر الى ادلة االثبات  التي ال) 574(

 . من االتفاقية، كأن يتبين لها ان المدعي لم يستنفد بعد طرق التقاضي الوطنية48/1المادة  )575(



ويجوزللدول االعضاء في منظمة الدول االمريكية احالة أي نزاع بينهم مباشرة الى المحكمـة              

 متى كان النزاع متعلقا بتطبيـق او تفـسير          اإلنساندون المرور على اللجنة االمريكية لحقوق       

لمحكمة هو تحديد ما اذا كان هناك        واول ما تتعرض اليه ا     0اإلنساناالتفاقية االمريكية لحقوق    

 .)576(حق من الحقوق قد انتهك بالفعل ثم تقرر مبدا التعويض وتعين قدره 

ويجوز للمحكمة ان تصدر بعض االوامر القضائية في الحاالت الجسيمة اليقاف الضرر            

. )577( معروضا على اللجنة     مالواقع على المجني عليه سواء اكان الموضوع معروضا عليها ا         

– من االتفاقيـة     67 وفقا للمادة    –ى تعرضت المحكمة لموضوع الدعوى فان احكامها تعد         ومت

ومع ذلك فالمحكمـة ال   .)578(احكاما نهائية غير قابلة للطعن فيها باي طريق من طريق الطعن    

 ولكنها تملـك ان     .تملك من الوسائل ما يمكنها من التنفيذ الجبري لهذه االوامر او تلك االحكام              

اريرها بشان امتناع دولة ما عن االمتثال لقراراتها الى الجمعية العامة لمنظمة الـدول              ترفع تق 

االمريكية مشفوعة بتوصياتها في شان ما يجب اتخاذه من اجراءات وللجمعية ان تتخـذ مـن                

 ويمكن للجمعية ان تعرض الموقـف علـى         .االجراءات السياسية ماتراه مناسبا في هذه الحالة      

 .من الخطوات  لمنظمة لمزيدالمجلس الدائم ل

من االتفاقيـة االمريكيـة     ) 14(واما بالنسبة لالختصاص االستشاري فقد نصت المادة        

 على انه يجوز للدول االعضاء في المنظمة استشارة المحكمة فيما يتعلق بتفسير           اإلنسانلحقوق  

 0 )579(اإلنساناالتفاقية او غيرها من المعاهدات المتعلقة بحقوق 

حكمة فتاويها للدول التي تطلبها في شان مـدى اتفـاق قوانينهـا الداخليـة               وتصدر الم 

يقتصر حق طلب     وال . وحرياته االساسية  اإلنسانواالتفاقات الدولية القائمة والتي تحمي حقوق       

 بل يجوز ذلـك اليـة       اإلنسانهذه الفتاوي على الدول االطراف في االتفاقية االمريكية لحقوق          

                                                            

 .162عبد الكريم علوان، مصدر سابق، ص.د) 576(

 .تفاقيةمن اال) 63/2( المادة  )577(

 .من االتفاقية) 67( المادة) 578(

 .من االتفاقية ) 14( المادة  )579(



 والمحكمة بعملها هـذا     .دول االمريكية وكذلك لجميع اجهزة المنظمة     دولة عضو في منظمة ال    

 بل ومهمة القضاء الوطنية فـي أي  اإلنسانانما تسهم في تسهيل مهمة اللجنة االمريكية لحقوق   

 .اإلنساندولة من الدول االعضاء عند النظر في احدى قضايا حقوق 

 نجد ان فتاويهـا التلـزم الـدول    وبينما قرارات المحكمة واحكامها تعد الزامية ونهائية    

 .)580(المعنية ولكنها مع ذلك تتمتع بوزن ادبي كبير ومن الصعب تجاهلها 

على الرغم من التـشابة     (( الى انه    – كما يقول احد الفقهاء بحق       –ويجدر التنويه اخيرا    

االساسـية   وحرياته   اإلنسان واالتفاقية االوروبية لحقوق     اإلنسانبين االتفاقية االمريكية لحقوق     

 على نطاق واسع هو االصل في عدد من الدول          اإلنسانفي كثير من الوجوه فان انتهاك حقوق        

 .)581 ())االمريكية وذلك على خالف الحال في الدول االوروبية 

 املبحث الثالث

 محاية حقوق اإلنسان يف اطار الدول االفريقية

 

ت انها رافضة لماضـيها الحافـل       خيبت الدول االفريقية ظن الكثير من النقاد حينما اثبت        

بمظاهر التخلف واصلحت من نظمها الـسياسية والتـشريعية والقـضائية واصـبحت اكثـر               

حرصاًعلى اللحاق بموكب التطور الواعي الذي حدث في الدول المتقدمة واحترامها للحقـوق             

 .)582( وحرياته االساسية اإلنسانالمدنية وحماية حقوق 

 

 المطلب االول

                                                            

 القاهرة ، ،1989، دار النهضة العربية، الطبعة االولى ، اإلنسانمنى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق ) 580(

 .120-100ص

 .153ص،  1993 ، لدولية في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق ااإلنسان محمد يوسف علوان، حقوثق .د)581(
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 فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الميثاق اال

، ابـرام ميثـاق انـشأت       1963 ايار عام    27تضمن مؤتمر اديس ابابا الذي انعقد في        

كما اتخذت فيه مجموعة من القرارات التي تهم تلك الـدول،           . بموجبه منظمة الوحدة االفريقية   

بنـاء  )) ب والشعو اإلنسانقي لحقوق   يالميثاق االفر (( تم اعداد مشروع اولي      1979وفي عام   

وقـد تمـت    . وضع مشروع تمهيدي للميثاق    1978وفي عام   .على دعوة االمين العام للمنظمة    

الموافقة على مشروع الميثاق الذي طرح للتوقيع عليه من جانب حكومات الـدول االفريقيـة               

، باجماع دولها الخمسين واصبح الميثاق نافذ المفعول فـي          1981خالل قمة نيروبي في تموز    

بتصديق ثالثين دولة من الدول االعضاء فـي المنظمـة والتـي            .)583(1986ولتشرين اال 21

 .اصبحت طرفاً في هذه المعاهدة وملزمة بمراعاة احكامها

وتحرص الدول االفريقية، مثلها في ذلك مثل غالبية الـدول الناميـة علـى اسـتقرار                

ع ذلك فان ميثاق وم.  وحرياته االساسيةاإلنسانالحكومات أكثر منه على تشجيع وحماية حقوق 

 25فـي   ) اديس ابابا (منظمة الوحدة االفريقية الذي تم التوقيع عليه في العاصمة االثيوبية في            

، اشار إلى التزام الدول االفريقية بالمبادئ التي تضمنها كل مـن ميثـاق األمـم          1963مايس  

لميثاق المتعلقـة    غير انه يالحظ هنا بان مواد ا       )584(.اإلنسانالمتحدة واالعالن العالمي لحقوق     

 جـاءت   اإلنسان بإنها قد جاءت مختصره جدا، فاالشارة الوحيدة لحماية حقوق           اإلنسانبحقوق  

ساء االفارقة على ميثاق األمـم      وفي الديباجة، حيث صرح الرؤ    ) 9(بصفة عارضة في الفقرة     

ذا تعـد    يشكالن األساس لتعاون سلمي بين دولهم، وله       اإلنسانالمتحدة واالعالن العالي لحقوق     

 غير ذات اهتمام، مما شجع ظهور أنظمة دموية في إفريقيا مثـل             اإلنسانمسالة حماية حقوق    

النظام االوغندي، ونظام غينيا االستوائية، وانظمة أخرى، ولقد رافق ذلك انتهاكـات واسـعة              

  من إفريقيا في مثل هذه النظم العسكرية الدموية، مما ادى إلى ظهور ردود فعل              اإلنسانلحقوق  
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على المستويين غير الحكومي أوالً والحكومي ثانيا ادت إلى ابرام الميثاق االفريقـي لحقـوق               

 .)585(اإلنسان

 والشعوب تعود لمشروع قرار طرح من قبل        اإلنسانأن فكرة الميثاق االفريقي لحقوق      

، واعتمد من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة االفريقية المنعقد في )586(السنغال

، ونص القرار على عقد اجتماع لخبراء في حقوق         1973 تموز   20-17بين  ) ليبيريا(منروفيا  

 يكلفون بوضع الميثاق االفريقي، وقد اجتمع الخبراء في السنغال، وعندما عقد اجتماع             اإلنسان

 ودرس المشروع المقـدم مـن       1980في حزيران   ) جامبيا(على مستوى وزاري في بانجول      

 مادة، وعندما اجتمـع وزراء الخارجيـة        68 مادة من اصل     11 الديباجة و  الخبراء،  اقر منه   

 قبل عقد مؤتمر القمة االفريقي السادس عشر، قـرروا احالـة            1981االفريقيون في حزيران    

المشروع برمته إلى مؤتمر القمة الذي عقد في نيروبي، واعتمد مـشروع الميثـاق االفريقـي            

 .)587(1981 حزيران 28خ في  والشعوب بقراره المؤراإلنسانلحقوق 

 اإلنسانلقد كانت موافقة رؤساء، ودول وحكومات إفريقيا على الميثاق االفريقي لحقوق            

 في إفريقيـا، فقـد كانـت        اإلنسان، نتيجة للكفاح الطويل للمدافعين عن حقوق        1981في عام   

يقيا  االفريقي من الموضوعات غير مرغوب فيها من قبل حكام إفر          اإلنسانموضوعات حقوق   

ومعظمهم من العسكريين الذين تولوا الحكم بانقالبات عسكرية ومارسوا كل صنوف االنتهاكات            

 .)588(اإلنسانلحقوق 

                                                            

 ،2 جاإلنسان، مجلد حقوق ، تاريخه واشكاالته - والشعوباإلنسان الميثاق االفريقي لحقوق ،رافع بن عاشور .  د)585(
 .395بق ، صمصدر سا

وقد عدل هذا االقتراح باضافة . اإلنسان لقد قدم رئيس السنغال ليوبولد اقتراحا لقرار انشاء لجنة افريقية لحقوق )586(

، وقد تبينت منظمة الوحدة االفريقية هذا القرار وتم تكليف عدد من القضاة اإلنسانإلى حقوق ) حقوق الشعوب(
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ويبدو أن غالبية الحكومات التي جاءت عن طريق االنقالبات العسكرية، كثيرا ما تنتهك             

 القـوة،   ، وذلك النها ال تمثل ارادة الشعب الي تحكمه، بل جاءت عـن طريـق              اإلنسانحقوق  

وكثيرا ما تستعمل هذه القوة في سبيل المحافظة على بقائها وان ادى ذلك إلى انتهـاك حقـوق                  

  وحرياته االساسية، ولذلك نجد ان الحكوماتاإلنسان

  أقل   اإلنسانالتي تقوم على االنتخابات الديمقراطية الحرة فيها أن نسبة انتهاكات حقوق            

 .الدول الناميةبكثير من االنتهاكات التي نجدها في 

 

 : والشعوباإلنسانمضمون الميثاق االفريقي لحقوق : الفرع االول 

 والشعوب من ديباجة ومن ثالثة اجزاء موزعـة         اإلنسانيتالف الميثاق االفريقي لحقوق     

مادة وقد جاء في الديباجة اقتناع الدول االعضاء في المنظمـة بانـه اصـبح مـن                 ) 68(على  

 للحق في التنمية، وبان الحقوق المدنية والسياسية اليمكن فـصلها           الضروري كفالة اهتمام خاص   

عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، سواء في مفهومها ام عالميتهـا، وبـان الوفـاء               

 .)589(بالحقوق الثانية هو الذي يكفل التمتع بالحقوق االولى 

 االساسـية   اإلنسانية حقوق    والشعوب على حما   اإلنسانوقد اكد الميثاق االفريقي لحقوق      

بما في ذلك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض لالعتقال اوالتوقيف التعسفي، والحق فـي                

محاكمة عادلة والحق في حرية المعتقد، وتحريم االسترقاق واالستعباد والتعذيب، والحـق فـي              

قوانين الجزائية والحـق    الحرية واالمان، والحق في التقاضي، وفي قرينة البراءة وعدم رجعية ال          

مام اليهـا   ضفي التعبير عن الرأي، والحصول على المعلومات والحق في تكوين الجمعيات واالن           

الخ والى جانب هذه الحقوق التقليدية      ... والحق في االجتماع وفي حرية التنقل والحق في اللجوء        

 )590(يعترف الميثاق بعدد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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ويركز الميثاق في ديباجته التي تعد جزءاً اليتجزأ من الميثاق على عزم الدول االطراف              

تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة االفريقيـة      (( على ازالة كل اشكال االستعمار وعن ادراكها لـ         

  وتـسعى  )591 ()) والشعوب   اإلنسانالتي ينبغي انتتبع منها وتتسم بها افكارها حول مفهوم حقوق           

 االساسية ترتكـز    اإلنسانالديباجة الى افراز خصوصية النظرة االفريقية عندما تقر بان حقوق           

على خصائص البشر من ناحية مما يبرز حمايتها الوطنية والدولية وبان حقيقة حقوق الـشعوب               

 من ناحية اخرى، كما نـصت هـذه   اإلنسانواحترامها يجب ان تكلف بالضرورة احترام حقوق      

 .)592( الربط بين حقوق االفراد وواجباتهمالفقرة على

 عن ان الديباجة جاءت بشكل توفيقي بين نزعتين اثنتين برزتا اثناء ابرام الميثاق،              فضالً

النزعة االولى متعلقة باالولوية بين حق الشعوب وحق االفراد، فهناك من الدول من يعطي لحق               

ال في نطاق مجموعة، فالفرد ال حقوق       الشعوب اولوية على حق االفراد، فهي  التتصور الفرد إ         

خاصة به خارج اطار المجموعة، ولذلك فان الشعوب بمفردها لها حقوق، وهناك دول أخـرى               

ترى أن للفرد حقوقا طبيعية ال انفصام لها عن الفرد، وملتصقة به دون أي اعتبار بالمجموعـة                 

أن االخيرة مطالبة بضمانها    التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق ليست مفروضة فقط على الدول بل            

 ويبرز الحل هنا في الفقرة السادسة من الديباجه  حيث تقر الدول االعضاء              )593(.ازاء المجموعة 

 االساسية ترتكز على خصائص بني البشر من جانب مما يبـرر حمايتهـا              اإلنسانبان حقوق   " 

 اإلنسانضرورة حقوق   الوطنية والدولية  وبان حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفال بال           

 وحقوق الشعوب بطريقة تقرر تكافلها وتكامل       اإلنسانويالحظ الربط بين حقوق     " من جانب أخر  

 كما تعبر الديباجة عن وفاق أخر بين مناصري الحقوق المدنية والـسياسية             )594(.بعضها لبعض 

) 6(الفقـرة   من ناحية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية من ناحية أخرى، وبرز هذا الحل في             
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اقناعها بانه اصبح من الضروري كفالة اهتمام خـاص         "ايضا حيث اعربت الدول اإلطراف عن       

بالحق في التنمية وبان الحقوق المدنية والسياسية اليمكن فـصلها عـن الحقـوق االقتـصادية                

واالجتماعية والثقافية سواء في مفهومها أو في عالميتها وبـان الوفـاء بـالحقوق االقتـصادية                

 )595(."االجتماعية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةو

ويتناول الجزء االول من الميثاق الحقوق والواجبات، ومن الحقوق التـي يعتـرف بهـا               

الميثاق هي الحق في عدم التمييز، والحق في الحرمة الخاصة، والحق في الحماية المتساوية امام          

مة االسترقاق واالستعباد والتعـذيب، والحـق فـي         القانون، والحق في الشخصية القانونية وحر     

الحرية واالمن الشخصي وحق التقاضي، وقرينة البراءة وعدم رجعية القوانين الجزائية، وحرية            

العقيدة، وحق التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات وحق تكوين الجمعيات واالنـضمام             

حق المشاركة في ادارة الـشؤون العامـة،        إليها، وحق االجتماع، وحرية التنقل، وحق اللجوء و       

 )596(.وحق الملكية

وباالضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية ، يعترف الميثاق بعدد من الحقوق االقتـصادية             

واالجتماعية والثقافية، كالحق في العمل، وحق التمتع بافضل حالة صحية وبدنية وعقلية والعناية             

عليم، وحق االسرة بالحماية، وحق كل امرأة بعدم التمييز         الطبية في حالة المرض، والحق في الت      

 )597(. عن حقوق االطفال والمسنين والمعوقينفضالً

اما الحقوق االساسية كالحق في المساواة امام القانون وفي عدم انتهاك الحرمـة الشخـصية               

التعرض لالهانة  واحترام الحياة والسالمة الشخصية والبدنية منها والمعنوية واحترام الكرامة وعدم           

او المعاملة الوحشية او المذلة فهي عامة، وفي هذا السياق ايضاً يندرج النص على حق كل فرد في                  

 )598 (.الحرية واالمن وفي محاكمة عادلة
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والى جانب هذا اقر الميثاق جملة من الحقوق االخرى منها، الحق فـي حريـة المعتقـد                 

ماع والتنقل وحماية الملكية الخاصـة والحـق فـي          وممارسة الشعائر الدينية في التعبير واالجت     

الحصول على المعلومات، دون اية قيود اضافة الى ان مجموع الحقوق التي وردت في الميثاق               

لم يقع ربطها بالمقابل باحكام تبيح للدول االطراف في حاالت استثنائية ان تتخذ تدابير مناسـبة                

ها من االلتزام بما وقع النص عليه من قواعـد          في حدود ضيقة لمعالجة مايقتضيه الموقف، تعفي      

وفي هذا المجال بالذات نالحظ ان الميثاق االفريقي يختلف عـن غيـره مـن               .عامة في الميثاق  

وقد عد بعض الفقهاء ان عدم ايراد مثل هذا النص المحدد لحاالت عدم التقيد              . المواثيق االخرى 

يحمل المرء على االعتقاد بان الميثاق االفريقي ترك      بااللتزامات التعاقدية الناتجة عن االتفاقية قد       

 .)599(مجاالً واسعاً للدول االعضاء لتحديد ولتضييق النطاق الذي تمارس فيه تلك الحقوق

ولم يقتصر الميثاق األفريقي على ادراج هذه الحقوق فحسب، بل تجاوزهـا إلـى ادراج               

ل هذه الحقوق، حق المساواة بين      حقوق الجيل الثالث، وتشم   "حقوق الشعوب أو حقوق التضامن      

الشعوب، وحق الشعوب في الوجود وفي تقرير مصيرها، وحقها في التـصرف بحريـة فـي                

مواردها وثرواتها الطبيعية، والحق في التنمية بكافة اشكالها االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،            

 )600(.والحق في السالم واالمن، والحق في بيئة مرضية وشاملة لتنميتها

إما فيما يتعلق بالواجبات فتـتلخص فـي الواجبـات ازاء العائلـة والمجتمـع والدولـة             

وممارسة الحقوق والحريات في ظـل      . والمجموعات المعترف بها شرعيا ونحو المجتمع الدولي      

احترام حقوق االخرين واالمن الجماعي واالخالق والمصلحة العامة، ونص الميثاق ايضا علـى             

حترام ومراعاة امثاله دون تمييز، والمحافظة على انسجام وتطور االسرة          واجب كل انسان في ا    

                                                            

، اإلنسان والشعوب ضمن مجموعة دراسات حقوق اإلنسانعلي سليمان فضل، ماهية الميثاق االفريقي لحقوق . د)599(

اعداد محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق وعبد العظيم وزير، المجلد الثاني، بيروت، دار العلم للماليين 

  .388، ص1989
 . والشعوباإلنسانمن الميثاق األفريقي لحقوق ) 24-19( انظر نص المواد من )600(



وخدمة المجتمع الوطني وعدم تعريض امن الدولة للخطر والمحافظة على التضامن االجتماعي            

 )601(.والوطني، والقيم الثقافية االفريقية وتقويتها

ي نصوص شبيهة بتلـك      من أ  ومما تجدر االشارة اليه أن الميثاق األفريقي قد جاء خالياً         

الموجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تتيح للدول اإلطراف، في              

حاالت استثنائية، أن تتخذ في اضيق الحدود، تدابير مناسبة لمعالجـة الموقـف، التتقيـد فيهـا                 

مكن التحلل منها، وعدم    بااللتزامات المترتبة على انضمامها للميثاق، ومعلوم أن هناك حقوقا الي         

ايراد مثل هذا النص قد يحمل المرء على االعتقاد بان الميثاق األفريقي قد ترك مجـال واسـعا                  

 )602(.للدول االعضاء لتحديد ولتضيق النطاق الذي تمارس فيه تلك الحقوق

 

 تقويم الميثاق األفريقي وما تضمنه من حقوق: الفرع الثاني 

، وسـجل   اإلنسان في السياسة االفريقية بالنسبة لحقوق       قد شكل الميثاق األفريقي تحوالً    

، بل انه يعد طفرة ايجابية كبرى فـي حيـاة           اإلنسانتقدما كبيرا في الكفاح ضد انتهاكات حقوق        

الدول االفريقية  الناشئة ويعبر عن مرحلة اساسية في تطور القانون في افريقيا، ويـسد بعـض                 

نقص في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، والغرابة في ذلـك النـه جـاء               اوجه ال 

، فجاء متفقـا مـع تطـور        اإلنسانمحصلة الراء الخبراء االفارقة المختصين في مجال حقوق         

 . ومستجيبا لواقع المجتمعات االفريقيةاإلنسانالقانون الدولي لحقوق 

 اإلنـسان رز خصائصه التوفيق بين حقوق      ان من اهم ميزات الميثاق االفريقي ومن اب       

وحقوق الشعوب فقد خصص الميثاق عددا من المواد لتدوين حقوق الشعوب او مايسمى بحقوق              

الجيل الثالث، ومن جملة هذه الحقوق الحق في الوجود وفي تقرير المصير وفي الـسالم وفـي                 

                                                            

 .لشعوب وااإلنسانمن الميثاق األفريقي لحقوق ) 29-27( انظر نص المواد من )601(
 .388 مصدر سابق  ، ص ،علي سليمان فضل اهللا. د )602(



لتنميـة واالقتـصادية    التصرف بحرية في الثروانت الوطنية والموارد الطبيعية والحـق فـي ا           

 .)603(واالجتماعية والثقافية وفي سالمة البيئة

ومما يتميز به الميثاق األفريقي عن المواثيق االقليمية األخرى، بانه لم يقتـصر علـى               

مما يعد تجديدا بالمقارنة مع     ) الجماعة(وانما تضمن ايضا حقوق الشعوب      ) الفرد (اإلنسانحقوق  

 إال إنهـا    - وان قررت بعض الحقوق للجماعة والشعوب      –يه والتي   الوثائق القانونية السابقة عل   

 ما - متوازنة ومتقاربة-كانت تركز اساسا على حقوق الفرد، إما الميثاق األفريقي فيعالج بطريقة

يتعلق بالفرد والشعوب على حد سواء، ومن ناحية أخرى  فأن الميثاق األفريقي يوفق بين نوعين          

، اولهما ذلك الذي تتبناه الدول الغربية التي تؤكد علـى الحقـوق             اناإلنسمن االتجاهات لحقوق    

المدنية والسياسية، وهو االتجاه الذي يدعو للحقوق الفردية، وثانيهما تتبناه الـدول االشـتراكية              

والنامية بتأكيدها على الحقوق االقتصادية واالجتماعية وحقوق الشعوب، وذلـك مـن اجـل أن               

 )604(. ولشعوب على حد سواءاإلنسانقوق يشتمل هذا الميثاق على ح

وتضمن الميثاق العديد من الحقوق االساسية والمدنية من ذلـك الـنص علـى تمتـع                

االشخاص بالحقوق والحريات االساسية وعدم التمييزعلى اساس العنصر او العرق اواللـون او             

اعي او المولد او الثروة     الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او االنتماء الوطني او االجتم            

 .)605(غيرها او

ولكن مما يالحظ أن هناك بعض مواطن الضعف والخلل في الميثاق والتي تقلـل مـن                

مصداقيته وفعاليته، فقد اتبع الميثاق طريقة االيجاز التام ممـا ادى إلـى الغمـوض واحتمـال                 

مـن ناحيـة، وبـين       اإلنسانالتاويالت المتناقضة، كما انه يربطه بين حقوق الشعوب وحقوق          

الحقوق والواجبات من ناحية أخرى، قد يشكل ذريعة سهلة االستعمال بين ايدي حكام اصـبحوا               

                                                            

 .من الميثاق   )22-19( المواد ) 603(
 جامعة بغداد ، – ، دراسة في افريقيا ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة اإلنسان حقوق ، نوار عبد الوهاب)604(

 .357-356 ، ص 1985 ،بغداد

 .من الميثاق ) 2( المادة )605(



 اضافة إلى اغفال الميثاق بعـضا مـن         )606(. والشعوب اإلنسانمن العبدين في فن انتهاك حقوق       

، وحـق   الحقوق الهامة التي نصت عليها المواثيق الدولية، ومنها حق االضراب، والحق النقابي           

الجنسية وعدم امكانية تجريد شخص من جنسيته، وحق الزواج لتكوين عائلة، وحقوق المرأة مع              

 .اغفال حقوق االقليات أيضاً

 بالنـسبة للـدول      كبيراً إن الميثاق اإلفريقي على الرغم من سلبياته، إال انه يعد مجهوداً          

 امام الرأي العام العالمي     دو جلياً ، ويب اإلنسانالنامية، وما يؤديه من دور في تعزيز ونشر حقوق          

 .للتحقيق من شدة المعاناة االفريقية لضمان حماية فعالة للحقوق والحريات

 

 المطلب الثاني

 )607( اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 والشعوب تتكون   اإلنساننص الميثاق االفريقي على انشاء لجنة افريقية خاصة بحقوق          

ويقوم بانتخابهم رؤسـاء الـدول      . )608(م الدول االطراف في الميثاق      عضواً ترشحه ) 11(من  

 .والحكومات بكامله وهو الهيئة العليا المهيمنة على منظمة الوحدة االفريقية

ويعين هؤالء بصفاتهم الشخصية، واليجوز ان تضم اللجنة اكثر من عضو واحد من اية 

ويقـوم االمـين   . ة سنوات قابلة للتجديدوينتخب اعضاء اللجنة باالقتراع السري لمدة ست   . دولة

 والـشعوب،   اإلنسانالعام لمنظمة الوحدة االفريقية بتعيين سكرتير عام اللجنة االفريقية لحقوق           

 .وتقوم اللجنة بانتخاب رئيسها ونائب الرئيس لمدة عامين قابلة للتجديد

فريقية فـي   وتتولى اللجنة جمع الوثائق واجراء الدراسات والبحوث حول المشكالت اال         

كما تقوم اللجنة بوضع المبادىء والقواعـد الالزمـة لحـل            . والشعوب اإلنسانميدان حقوق   
                                                            

 .399رافع بن عاشور، مصدر سابق، ص . د) 606(

 .165انظر عبد الكريم علوان، المصدر السابق ، ص) 607(

 .من الميثاق ) 31(انظر المادة ) 608(



 والشعوب والحريات االساسية لتكون اساساً تبنـي        اإلنسانالمشكالت القانونية المتعلقة بحقوق     

الميثـاق  كما اسند اليها الميثاق مهمة تفسير احكـام         )609 (.عليه الحكومات االفريقية تشريعاتها   

دولةمن الدول االعضاء في المنظمة الوحدة االفريقيـة، او احـدى            االفريقي  بناء على طلب    

 .اجهزتها، او بناء على طلب اية منظمة اخرى او هيئة تعترف بها منظمة الوحـدة االفريقيـة                

ا وان لهذا الدور اهمية بالغة اذ انه سيساهم في ارساء قواعد الميثاق وتوضيح محتواها مم              ) 610(

واوجب الميثاق تعاون اللجنة مـع غيرهـا مـن التنظيمـات             )611 (.يكسبها بعداً عملياً وفعالية   

 . والشعوباإلنساناالفريقية والدولية لتعزيز وحماية حقوق 

من الميثاق االفريقي الدول االطراف ابالغ االمين العـام لمنظمـة    ) 47(وتخول المادة   

 والشعوب بما تصل اليها من انتهاكات       اإلنسان لحقوق   الوحدة االفريقية ورئيس اللجنة االفريقية    

توجه نسخة منه الى االمـين       .)612(ترتكبها دولة عضو بعد لفت نظر هذه الدول الى ذلك كتابه          

 .)613(  والشعوباإلنسانالعام لمنظمة الوحدة االفريقية والى رئيس لجنة حقوق 

 ان ترد على الدولة المدعيـة       وعلى هذه الدولة خالل ثالثة اشهر من تلقيها هذه المكاتبة         

بما يتضمن تفسير اتها وايضاحاتها في شان ما اتخذته مـن اجـراءات، والقـوانين المطبقـة                 

الثنائيـة   ثالثة شهور دون ان تسفر المفاوضات      فاذا مضت مدة  . النصاف ضحايا هذا االنتهاك   

ي من الـدولتين  بين الدولة المدعية والدولة المدعي عليها عن الوصول الى حل سلمي يجوز ال  

 .)614(او لكليهما احالة الموضوع الى رئيس اللجنة مباشرة

                                                            

 .من الميثاق ) 45( المادة )609(

 .من الميثاق ) 45(المادة ) 610(

 .160فيصل شطناوي، مصدر سابق، ص.د) 611(

 .من الميثاق ) 47(المادة ) 612(

  .161وي، مصدر سابق، صفيصل شطنا.د) 613(

 القاهرة، ،1989 ،، دار النهضة العربية، الطبعة االولىاإلنسانمصطفى، القانون الدولي لحقوق  منى محمود) 614(

 .161-150ص



وعندما تتلقى اللجنة شكوى من دولة عضو ضد دولة اخرى عضو ايضاً، تقوم قبل كل               

شيء، بالتاكيد من ان الفرد تعرض للضرر قد استنفذ جميع الوسائل القـضائية الوطنيـة فـي                 

الشرط تقوم اللجنة بالنظر في جوهر النزاع وتسعى الى         واذا تحقق هذا    . الدولة المشتكى عليها  

ايجاد حل ودي، فاذا لم يتحقق الحل الودي تقوم بتهيئة تقرير يرسل الى الدول المعنيـة والـى                  

 )615 (.مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ويمكن ان تدرج في هذا التقرير توصياتها

ن الدول االعضاء فقط بل اتاح لها       كما ان الميثاق لم يحصر امكانية التظلم الى اللجنة م         

انـسان  لالالنظر ايضاً في الشكاوى التي تصلها من غير الدول االعضاء في الميثاق االفريقي              

 وقد اختارالميثاق االفريقي اضفاء السرية على كافة التدابير التي تتخذها اللجنة            )616 (.والشعوب

 .)617(ما لم يقرر المؤتمر رفع ذلك 

ى الدول االطراف ارسال تقارير دورية كل سنتين الـى اللجنـة            كما اوجب الميثاق عل   

االفريقية العالمها بما اتخذته من تشريعات واجراءات لضمان ادمـاج بنـوده فـي قوانينهـا                

 .)618(الداخلية

 من الميثاق االفريقي ان تختار ما يناسـبها         46وفي كل ما تقدم للجنة وفقاً لنص المادة         

الستماع الى رأي االمين العام لمنظمة الوحدة االفريقيـة او أي           من طرق التحقيق بما في ذلك ا      

شخص يمكن ان ينير لها الطريق، وتسترشد اللجنة في عملها بكافة الثائق الدولية المتاحة مثل               

 ، او   اإلنسانميثاق االمم المتحدة ، وميثاق منظمة الوحدة االفريقية ، واالعالن العالمي لحقوق             

 )619 (.اإلنسان بها في مجال حقوق اية وثيقة دولية معترف

 

                                                            

  .166من الميثاق وكذلك انظر عبد الكريم علوان، المصدر السابق، ص) 58-55(المواد ) 615(

 .161الداخلي ، وكذلك انظر فيصل شطناوي، مصدر سابق، صالفقرة الثانية من النظام ) 114(المادة  )616(

 .من الميثاق  )59( المادة ) 617(

 .من الميثاق ) 62 (المادة  )618(

 . من الميثاق 47 ، وكذلك نص المادة 161 - 150ص مصطفى، مصدر سابق، منى محمود) 619(



 

 املبحث الرابع

 محاية حقوق اإلنسان يف اطار الدول العربية

 

تعاني الدول العربية كما هو الحال على المستوى االفريقي من مـشاكل عديـدة حالـت                

 .)620( على هذه الدولاإلنسانوماتزال تحول دون وجود حماية حقيقية وفعالة الحقوق 

هي ماخلفته الحقبة االستعمارية في الـدول العربيـة شـأن الـدول             واولى هذه المشاكل    

التدخل ة غير مستقرة تسعى في سبيل تدعيم ذلك االستقرار الى رفض            ياالفريقية من انظمة سياس   

 من صميم هذه المسائل ويرفضون ك االستراتيجية        اإلنسانفي شؤونها الداخلية وتعتبر ان حقوق       

 )621 (.الغربية لحمايتها وتعزيزها

 وانخفـاض   اإلنسانكما تفتقر الدول العربية ايضاًالى وجود ثقافة حقيقية في مجال حقوق            

الوعي لدى شعوب هذه الدول الناشىء عن مشاكل الفقر والجهل وهو ما يحـول دون حـدوث                 

 على ارادة الحاكم بقدر ما تعتمـد علـى          تحوالت ديمقراطية اذ ان هذه التحوالت التعتمد اساساً       

 اإلنـسان  في ذلك كما ان العديدمن الدول العربية تتمسك بذات المتخلف لحقـوق              رغبة المجتمع 

شان سائر دول العالم الثالث من ان التنمية يجب ان تحظى باالولوية على اعتبـارات احتـرام                 

 وحرياته في ظل مجتمع يعاني من عدم توافر المقومات االساسية وان الحقـوق              اإلنسانحقوق  

 ان تتراجع امام اعتبارات التنمية اذ انها تشكل عقبـة يـضعها الغـرب               المدنية والسياسية يجب  

 والمثيـر   .امامها وتؤدي الى ادخال عناصر من عدم االستقرار تدفع بعملية التنمية الى الـوراء             

 في الدول التي التعاني من مشاكل التنميـة          ليست احسن حاالً   اإلنسانللدهشة ان اوضاع حقوق     

                                                            

، اإلنسانكز القاهرة لدراسات حقوق  على المستوى االقليمي، مراإلنسانمصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق .د) 620(

 .66ص ،)3(اطروحات جامعية 

  .66 ، صهالمصدر نفس )621(



شعوبها والتي تحظى بثراء واسع اذ تقف عوامل التخلـف الثقـافي            ونقص الحاجات االساسية ل   

 . بهااإلنسانوافتقار الوعي لدى شعوبها حائال دون النهوض بحقوق 

 مـع الـشريعة     اإلنـسان  من تعارض حقوق     يضاف الى المشاكل السابقة ما يثار احياناً      

ظات على الميثاق العربي    االسالمية وهو ما يتضح مما ابدته المملكة العربية السعودية من مالح          

 على هذا المنطق ماسبق ان ابديناه من ان الشريعة االسالمية كـان              ويصدق رداً  اإلنسانلحقوق  

 . )622( واعالء شانهااإلنسانلها فضل السبق في االهتمام بحقوق 

الرغم من اشتراك الدول العربية مع مثيلتها االفريقية في العديد مـن            بوالغريب ايضا انه    

ـ  تخلفت كثيرا عن نظيرتها االفريقية       اإلنساناكل اال ان الحماية العربية لحقوق       هذه المش  الرغم ب

 اال ان ميثاق جامعة الدول العربية الصادر        ،سبق وجود التنظيم االقليمي العربي منذ فترة طويلة       

 ، ثم سار عقب  ذلك التطور في مجال حقـوق            )623( خالمن أي اشارة لهذه المسالة       1945عام  

 الصادر  046د/2259 متمثلة في القرار     1966 بخطى بطيئة جدا كانت البداية في عام         اإلنسان

عن مجلس الجامعة المتضمن انشاء لجنة خاصة لدراسة البرامج والنشاطات الخاصـة بحقـوق              

 متضمن انشاء لجنة اخرى لبحث االحتفال بـاليوم         046د/2304 اعقبه قرار اخر رقم      اإلنسان

االعتبـار  ب بعد االخـذ     – قام مجلس الجامعة     1968في كانون االول     و اإلنسانالعالمي لحقوق   

 بانشاء لجنة عربيـة     48 0د/2443 باتخاذ القرار    –ع المعدة من قبل اللجنتين السابقتين       اريالمش

 وبعد عدة شهور وفي كانون االول من نفس العام ، عقد مـؤتمر اقليمـي                اإلنساندائمة لحقوق   

 في االراضي العربية    اإلنساناتخذ فيه قرار يتعلق بحماية حقوق        و اإلنسانببيروت يتعلق بحقوق    

 0)624(الكيان الصهيونيالمحتلة في 

 

                                                            

 .66 ص، سابقمصطفى عبد الغفار، مصدر .  )622(

كانون االول /12، وكذلك  قرار الجمعية العامة الصادر في 289مصدر سابق، ص،  الشافعي محمد بشير.د) 623(

  .18-1916 برقم 1963

 .18/3/1967 الصادر في 3ج/47د/3304ة الدول العربية رقم قرار مجلس جامع) 624(



 المطلب االول

 تطور االهتمام العربي في مجال حقوق اإلنسان

على الرغم من اشتراك الدول العربية مع مثيلتها االفريقية في العديد من المـشاكل اال ان        

 تخلفت كثيرا عن نظيرتها االفريقية على الـرغم سـبق وجـود             اناإلنسالحماية العربية لحقوق    

 1945 اال ان ميثاق جامعة الدول العربية الصادر عام          ،التنظيم االقليمي العربي منذ فترة طويلة     

 بخطى اإلنسان ، ثم سار عقب  ذلك التطور في مجال حقوق    )625(خالمن أي اشارة لهذه المسالة      

 الصادر عـن مجلـس      046د/2259 متمثلة في القرار     1966 بطيئة جدا كانت البداية في عام     

 اعقبه  اإلنسانالجامعة المتضمن انشاء لجنة خاصة لدراسة البرامج والنشاطات الخاصة بحقوق           

 متضمن انشاء لجنة اخرى لبحث االحتفال باليوم العالمي لحقـوق           046د/2304قرار اخر رقم    

 بعد االخذ في االعتبـار المـشروعات        –ة   قام مجلس الجامع   1968 وفي كانون االول     اإلنسان

 بانشاء لجنـة عربيـة دائمـة       48 0د/2443 باتخاذ القرار    –المعدة من قبل اللجنتين السابقتين      

 وبعد عدة شهور وفي كانون االول من نفس العام ، عقد مؤتمر اقليمي ببيـروت                اإلنسانلحقوق  

 في االراضي العربية المحتلة     اإلنسان واتخذ فيه قرار يتعلق بحماية حقوق        اإلنسانيتعلق بحقوق   

 0)626(في اسرائيل

 

 اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق : الفرع االول 

، السيما وان هذا    )627( اإلنسان عام دولي لحقوق     1968حينما اعدت االمم المتحدة عام      

 ،1948 الـصادر عـام    اإلنسانالعام يصادف الذكرى العشرون على االعالن العالمي لحقوق         

                                                            

كانون االول /12، وكذلك  قرار الجمعية العامة الصادر في 289مصدر سابق، ص،  الشافعي محمد بشير.د) 625(

  .18-1916 برقم 1963

 .18/3/1967 الصادر في 3ج/47د/3304قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ) 626(

 .167الكريم علوان، المصدر السابق، ص عبد .د: انظر) 627(



اللجنة االقليمية العربية الدائمـة لحقـوق       (وافقت الجامعة العربية على انشاء لجنة سميت بـ         

 .)اإلنسان

 اسباب فشلها، النها عبارة عن هيئة سياسية   اوهي تحمل في طياته    وقد ولدت هذه اللجنة   

اذ تشكل من مندوبي الدول االعضاء فضال عن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية ولـيس مـن                

وليس من حق اللجنة ان تقيم أي اتصال مع الدول          .اص يؤدون واجباتهم بصفتهم الشخصية    اشخ

االعضاء ومعنى ذلك ان اللجنة ليست سوى هيئة مداولة، وقد تركز نشاطها اساساً على حقوق               

 فـي   اإلنسان في االراضي العربية المحتلة ولم توجه اية عناية تذكر لموضوع حقوق             اإلنسان

 )628 (.البالد العربية

وتتخذ قراراتها باالغلبية البسيطة العضائها ويقوم مجلس الجامعة بانتخاب رئيس اللجنة           

بصفة دورية  لمدة سنتين قابلة للتجديد كما تقوم االمانة العامة بدور الوسيط بين اللجنة ومجلس                

  اتفـاق ويعتمـد مـايرى      اريعالجامعة الذي يقوم ببحث نتائج عمل اللجنة والتي تتخذ شكل مش          

 .)629(اعتماده منه كما تقوم االمانة بمهمة االتصال بالدول االعضاء 

 وتعزيزهـا   اإلنـسان تهدف اللجنة الى تدعيم العمل الجامعى العربي في مجال حقوق           

وتنمية الوعي العربي باحترام مع بحث المخالفات واوجه النقص بشانها لمنـع تكـرار ذلـك                

 .مستقبال او حدوث مواقف مماثلة

 والدورة الثانية في ابريل     1969للجنة اولى اجتماعاتها بالقاهرة في مارس       وقد عقدت ا  

 وكان المسيطر على هذه االجتماعات بحث الوضع السئ للسكان العرب فـي االقـاليم               1969

 وكان هذا االمر هو الغالب على عمل اللجنة فضال عـن ذلـك              الكيان الصهيوني المحتلة من   

 دعت اللجنة الى انشاء لجان وطنية بغرض التعـاون مـع            وعلى المستويين المحلي واالقليمي   

                                                            

 .67ص  على المستوى االقليمي، مصدر سابق،اإلنسانمصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق . د)628(

 .70المصدر نفسه ، ص )629(



 اإلنساناللجنة االقليمية من اجل عمل عربي مشترك في هذا المجال وانشاء قسم خاص لحقوق               

 .)630(في الجامعة 

على ان اهم ماقامت به اللجنة العربية هو تحضيرها لمشروع الميثاق العربي لحقـوق              

ويتـضمن المـشروع     . 14/9/1994دول العربية في    ، الذي اعتمده مجلس جامعة ال     اإلنسان

 .)631(مادة ) 43(وتوزع احكامه في . ربعة اقسامديباجة وا

والواقع ان هذه اللجنة ولدت مرتبطة سياسيا بجامعة الدول العربية تمثل من خاللها وال              

ك عن   كما انها لم تستند في عملها الى أي الية عربية خاصة بحق ناهي             ،تتمتع باي استقالل عنه   

صعوبة العمل في اطار الجامعة العربية لما يكتنف عمل هذه اللجنة صعوبة في اتخاذ القـرار                

سيما ان اللجنة التملك سلطة اتخاذ القرار بنفسها انحصر نشاط اللجنة في المجـال الـسياسي                

وفيما يتعلق باوضاع السكان العرب في االراضي المحتلة من قبل اسرائيل بل انه وعلى الرغم               

متع هذه اللجنة بوصف الدائمة اال ان الشك يمكن ان يتطرق حتى لمجرد وجودها اذ لم تعتقد                 ت

أي اجتماعات منذ نقل مقر جامعة الدول العربية الى تونس عندما او قفت عضوية مصر فـي                 

 632(.ولم تستانف نشاطها مع عودة المقر للقاهرة       ، الجامعة بعد ابرام معاهدة السالم مع اسرائيل      

( 

 

 ع االعالن العربي لحقوق اإلنسان مشرو: رع الثاني الف

.  السابق االشارة اليه   اإلنسانلهذا المشروع مؤتمر بيروت لحقوق       وقد دعا الى االعداد   

 انشأ مجلس جامعة الدول العربية لجنة خبراء العداد مشروع االعالن وذلـك             1970وفي عام   

 وارسلت نسخاً 1971قديمه للمجلس عام وقامت هذه االخيرة باعداد المشروع وت     2668بالقرار  

                                                            

 ..70 مصدر سابق، صمصطفى عبد الغفار،. د)630(

مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة ، في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، اإلنسانمحمد علوان، حقوق .د) 631(

 .143، ص1989 ،االولى

 .166ص منى محمود مصطفى، مصدر سابق،) 632(



من المشروع للدول العربية للتعليق عليه وبالفعل ارسلت بعض الدول تعليقات االان الغالبية لـم               

 .)633(تفعل ولم يتم اتخاذ اي اجراء لكي يرى هذا المشروع النور

ومن حيث مضمون ذلك االعالن فانه اليختلف كثيراً عن االعـالن العـالمي لحقـوق               

 سوى في تضمينه للرغبة القديمة في تحقيق الوحدة العربية، والتاكيـد علـى ضـرورة                ساناإلن

 )634 (.احترام حقوق الشعوب العربية التي تعيش في االراضي المحتلة

 

 المطلب الثاني

 مشروع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

مـشروع   وافق مجلس الجامعة العربية الذي عقد في القاهرة على           1977في اوائل عام    

اعالن سمي باعالن حقوق المواطن في الدول والبالد العربية، ويتكون االعالن من مقدمة ومن              

 )635 (. مادة31

 باعداد مشروع اإلنسان كلف مجلس الجامعة العربية اللجنة الدائمة لحقوق 1979في عام  

 1983 وفـي عـام      1982، وبالفعل انتهت اللجنة من اعداده عام        اإلنسانميثاق عربي لحقوق    

احالة مجلس الجامعة العربية الى الدول العربية البداء مالحظاتها عليه، حيث قامت اربـع دول               

فقط بابداء هذه المالحظات والتي على ضوئها قامت اللجنة بادخـال بعـض التعـديالت علـى                 

 والذي لم يتخـذ قـراره       1983من جديد على مجلس الجامعة العربية عام         المشروع وعرضته 

 15 الصادر في    102/ـد5437 بموجب القرار رقم     1994ا المشروع اال في عام      باعتماد هذ 

 )636 (.1994ايلول 

                                                            

 .70ص مصطفى عبد الغفار، مصدر سابق،.د) 633(

 .68المصدر نفسة، ص )634(

 .168عبد الكريم علوان ، المصدر السابق، ص.دانظر ) 635(

 .289-73لشافعي محمد بشير، مصدر سابق، صا.د) 636(



 مادة وشمل بنصوصه كالً من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق          43وقد تضمن الميثاق    

االقتصادية واالجتماعية فضالً عن تضمينه نصاً واحداً فقط يتعلق بحقوق الشعوب وهـو حـق               

تأكيده على ان العنصرية والصهيونية واالحتالل والسيطرة االجنبية عائق يحول          تقرير المصير و  

 )637 (.دون الحقوق االساسية للشعوب

 جـاءت غايـة فـي       اإلنسانلية الرقابة على احكام الميثاق العربي لحقوق        آويالحظ ان   

ثـاق علـى    الضعف مقارنة بسواه من المواثيق واالتفاقيات العالمية واالقليمية حيث اقتصر المي          

انشاء لجنة من الخبراء تكون مهمتها تلقي تقارير من الدول االعضاء حيـث تقـوم بدراسـتها                 

، ولم يذهب الميثاق ابعـد      اإلنسانورفعها مشفوعة بمالحظاتها الى اللجنة العربية الدائمة لحقوق         

نـة  من ذلك حيث لم يوضح حتى مضمون هذه التقارير ومحتواها وال ما يمكن ان تقوم به اللج                

 . عند عرض هذه التقارير مقرونة بمالحظات لجنة الخبراء عليهااإلنسانالعربية الدائمة لحقوق 

وبرغم الضعف الشديد لذلك الميثاق وتخلفه كثيراً عن سائر االتفاقيات والمواثيق الدوليـة             

واالقليمية سيما فيما حواه من احكام للرقابة عليه، اال انه ومع ذلك تحفظـت عليـه كـل مـن                    

المارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت، كما ابدت المملكـة العربيـة الـسعودية              ا

والسودان واليمن عدداً من المالحظات عليه، كما انه لم يكتب له ان يدخل حيز النفاذحتى االن،                

ن االنظمة العربية تضمن على شعوبها حتى باقل  القليل في مجـال االعتـراف بحقـوقهم                 أوك

 .)638(ا وحمايته

وعلى الرغم من أن الوطن العربي أسبق واعرق في المدنية، إال أنه كان متخلفـا عـن                 

ية اإلنسان من ناحية التقنين الشامل للحقوق       اإلنسانالدول األخرى في االقتراب من قضية حقوق        

في وثيقة دولية عربية، قياسا باالتفاقيـة االوربيـة واالمريكيـة والميثـاق اإلفريقـي لحقـوق        

التي انشأت فـي وقـت      ) 1945 اذار   3( ولم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية        )639(ساناإلن

                                                            

  .68 عبد الغفار، مصدر سابق، صمصطفى.د) 637(

  .69مصطفى عبد الغفار، مصدر سابق ، ص. د)638(
 .30الشافعي محمد بشير، مصدر سابق ، ص .  د)639(



وان اهتمامها بحقوق .  وحرياته االساسيةاإلنسانسابق على انشاء االمم المتحدة، أي ذكر لحقوق         

  لم يبدأ بمبادرة من الجامعة نفسها وانما في نطاق تعاونها مع منظمة االمـم المتحـدة،                  اإلنسان

 تطلب فيهـا    1967لقت الجامعة العربية مذكرة من االمانة العامة لالمم المتحدة في عام            حيث ت 

، وبعد دراسـة الموضـوع      اإلنسانوجهة نظر الجامعة العربية حول انشاء لجنة اقليمية لحقوق          

تضمن الموافقة على انشاء لجنة     " الذي   1968 بتاريخ   2443رقم  ب اًاصدر مجلس الجامعة قرار   

 في نطاق الجامعة العربية حسبما تـضمنه تقريـر االمانـة            اإلنسانة دائمة لحقوق    اقليمية عربي 

 وطبقا لخطة العمل التي وضعتها هذه اللجنة فهي تختص بكل االمور التي تتعلـق               )640(. العامة

 اإلنسان على الصعيدين العربي والعالمي وعلى االخص العمل على حماية حقوق            اإلنسانبحقوق  

 )641(. لدى الشعب العربياإلنسان الوعي بحقوق العربي وتنمية وغرس

وبغض النظر عن مدى اهمية المؤتمرات التي دعت هذه اللجنة  الدائمة إلـى عقـدها أو                

، فـان المالحـظ أن القـضايا        اإلنساندورها في المحافل الدولية وانشطتها التي تتعلق بحقوق         

لة في فلسطين هي التي استغرقت       في االراضي المحت   اإلنسانالخاصة بانتهاكات اسرائيل لحقوق     

 في الدول   اإلنسانوهي لم توجه أي عناية خاصة لمشاكل حقوق          )642(.الجزء االكبر من نشاطها   

االعضاء في الجامعة العربية، فلم يكن بمقدورها، وهي تتكون من ممثلي الدول االعضاء فـي               

يام باي دور في هـذا      الجامعة العربية وليس من اشخاص يؤدون واجباتهم بصفتهم الشخصية الق         

 )643(.المجال

 

 :اعداد المشروع : الفرع االول 

                                                            

  .27-26 ، مصدر سابق ، ص اإلنسان في سبيل حقوق ،باسيل يوسف.د )640(
 .263-262، ص العربي، مصدر سابق اإلنسان في سبيل انشاء محكمة عربية لحقوق ،حسين جميل . د )641(
 .221 مصدر سابق ، ص،محمد عصفور.  د)642(
 .86 مصدر سابق ، صاإلنسان،محمد يوسف علوان ، مذكرات في مقرر حقوق .  د)643(



 مؤتمر علماء القانون العرب الذي     1985وقد قام باعداد هذا المشروع في كانون االول         

 وبالفعل انعقد )644(استضافه المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا بايطاليا        

 12-5هد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية فـي المـدة مـن      مؤتمر الخبراء بمقر المع   

 شخصية عربية بـارزة مـن       624 عربية و  ة دول 12 وحضره ممثلون عن     1986كانون االول   

مختلف اننحاء العالم العربي باالضافة الى ممثلين عن المناطق المحتلة واخـرين مـن داخـل                

 والشعب في الوطن    اإلنساني لمشروع ميثاق حقوق     وقد تبنى المؤتمر النص النهائ    . )645(اسرائيل

 .)646(العربي باجماع 

 اإلنسانوقد اعد هذا المشروع على غرار االتفاقيات االقليمية االخرى في مجال حقوق             

 والشعوب وتـضمن كافـة      اإلنسانمثل االتفاقية االوربية واالمريكية، والميثاق االفريقي لحقوق        

نية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وحقـوق         من حقوق مد   اإلنسانطوائف حقوق   

جماعية للشعب العربي، كما افرد المشروع باباً مستقالً يتضمن آلية الرقابة على تنفيذ احكامه في 

تنظيم عالي المستوى يوازي التنظيم االوربي واالمريكي ويهدف الى تحقيق الفاعلية للحقوق التي      

 )647 (.يتضمنها

وع على الدول االعضاء جميعهم، غير أن تسع دول فقط هي التـي             وقد عرض المشر  

 . )648(وتباينت مواقف هذه الدول بين التأييد والمعارضة والتحفظ . عنيت بالرد

ويبدو أن هذا المشروع قد غمره النسيان كليا، ولذلك فان االمانة العامة قد عهدت إلـى                

 )649(.نساناإلخبيرين اخرين مهمة وضع مشروع ميثاق عربي لحقوق 

                                                            

 . 69مصطفى عبد الغفار، مصدر سابق، ص. د) 644(

 .168 عبد الكريم علوان ، المصدر السابق ، ص:انظر) 645(

 تأييده الكامل للمشروع وذلك في مؤتمر ، واعلن اتحاد المحامين العرب وترجم الى اللغتين الفرنسية واالنكليزية، )646(

 .   ، واعلنوا عن املهم في ان تتبنى جميع الدول العربية هذا الميثاق1987االتحاد الذي عقد في الكويت في نيسان 

  .168عبد الكريم علوان، المصدر السابق ، ص. د)647(

 - العراق- سوريا-مصر(وق المواطن في الدول والبالد العربية هي الدول التي ردت على مشروع إعالن حق(648) 

 ). منظمة التحرير الفلسطينية–يبيا  ل- االردن- لبنان- المملكة العربية السعودية-الكويت



وقد ناقشته اللجنة القانونية الدائمة، وعرضته على مجلس الجامعة الذي قرر في دورته             

 .التاسعة والسبعين احالته إلى الدول االعضاء البداء الرأي

، وتـشرين الثـاني     1982 دوره في شهر آيار      اإلنسانوعقدت اللجنة العربية لحقوق     

 )650(. لمناقشة مشروع الميثاق1982

 -عتماد المشروع على الرغم من التعديالت الكثيرة التي اجريت عليه إال فـي            ولم يتم ا  

 ، حينما وافق مجلس الجامعة العربية على اعتماده ونشره علـى المـأل              1997 أيلول عام    15

 ).5427(بموجب قراره رقم 

 من المشروع   وقد كان االمل ان يقوم مجلس الجامعة العربية باعتماد ذلك المشروع بدالً           

ول حتى يعوض الفارق الكبير بين الدول العربية وسائر دول العالم في مجال احترام حقـوق                اال

ان قرار مجلس الجامعة العربية باعتماد المشروع االول جاء مخيباً لالمال، واكثـر              اال ،اإلنسان

من ذلك موقف الدول العربية التي تحفظت عليه والتي ترفض التوقيع والتصديق عليـه حتـى                

الطريف في موقف بعض الدول العربية التي تحفظت على الميثاق العربي انها ابدت من              االن، و 

 قبل الميثاق، وكانها    اإلنسانبين اسباب تحفظها رغبتها في ان يتم اقرار االعالن العربي لحقوق            

تريد ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين ان نعاود البدء من حيث بدأ االخرون ولـيس                

 .هوامن حيث انت

 

  :اإلنسانمضمون الميثاق العربي لحقوق : الفرع الثاني 

 من ديباجه وثالثه واربعين مادة موزعـة علـى          اإلنسانيتكون الميثاق العربي لحقوق     

اربعة اقسام، ويتضمن القسم االول النص على حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على              

                                                                                                                                                                                          

 .222-221 ص ، مصدر سابق ،محمد عصفور.د )649(
 .33 ص  ، مصدر سابق، باسيل يوسف. د)650(



ونية واالحتالل عائق اساسي يحول دون الحقوق       ثرواتها الطبيعية، واعتبارها العنصرية والصهي    

 )651(.االساسية للشعوب

وفيما يتعلق بالقسم الثاني فيضم غالبية الحقوق األخـرى، وتـشمل الحقـوق المدنيـة               

والسياسية وهي الحق في الحياة والحرية والسالمة الشخصية، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،            

حق التقاضي لكل شخص، والحماية مـن التعـذيب البـدني           ومبدأ المساواة امام القضاء وكفالة      

والنفسي أو المعاملة القاسية أو الالانسانية والمهينة، وعدم حبس انسان على اساس عدم قدرتـه               

على الوفاء بدين أو التزام مدني، وحرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والحق بالشخـصية               

 االقامة وعدم جواز نفي المواطن من بلده أو منعه مـن            القانونية، وحرية االنتقال وأختيار مكان    

العودة آلية، والحق  في طلب اللجوء لسياسي، الحق في الجنسية وعدم جواز اسـقاطها بـشكل                 

تعسفي، حق التملك وحرية العقيدة والفكر والرأي، وعدم ايقاع عقوبة االعدام إال في الجنايـات               

 )652(. السياسيةالبالغة الخطورة، وهي التجوز في الجرائم

أما بالنسبة للحقوق االقتصادية واالجتماعية فتشمل حرية االجتماع والتجمـع بـصورة            

سلمية، الحق في العمل والضمان االجتماعي وحريه اختيار العمل ومنع السخرة، وضمان تكافؤ             

 الفرص في العمل واالجر العادل والمساواة في االجور، الحق في تولي الوظائف العامة، الحـق              

في التعليم، والمشاركة في الحياة الثقافية وحماية االسرة واالمومة والطفولة و الشيخوخة وحـق              

 )653(.الشباب في أن تتاح له اكبر فرص للتنمية البدنية والعقلية

وفيما يخص القسم والثالث والرابع فهما يتعلقان بالقاعدة العامة لتنفيذ الميثاق موضـعه             

 .ةلعربيووضعه التنفيذ تجاه الدول ا

 

 اإلنسانتقويم الميثاق العربي لحقوق : الفرع الثالث 

                                                            

 .اإلنسانالعربي لحقوق من الميثاق ) 1( انظر نص المادة )651(
 اإلنسانمن الميثاق العربي لحقوق ) 27-5( انظر نص المواد )652(
 .اإلنسانمن الميثاق العربي لحقوق ) 29-28( انظر نص المواد )653(



 وثيقة مهمة في المجال العربي وثقافـة حقـوق          اإلنسانيمثل الميثاق العربي لحقوق     

 ..، إال انه يتسم بعدة سلبيات ومنها نذكراإلنسان

 والشعوب، فالنصوص التـي وردت      اإلنسانعدم مواكبته التطور الدولي حول حقوق       

يثاق العربي حول حقوق الشعوب اقتصرت على فقرة واحدة من مادة وبصورة مجتـزأة            في الم 

حول حق الشعوب في السيطرة على مواردها الطبيعية ولم يربط الميثاق بين ممارسة الـدول               

لحقها في السيطرة على مواردها الطبيعية واستعمال هذه الموارد في سبيل التضامن العربـي              

ميثاق أي نص حول التزام الدول العربيـة بـدعم حركـات التحـرر              االقتصادي، ولم يورد ال   

في نضالها لممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، اضافة إلى عـدم مواكبتـه              ) المقاومة(

التطور الدولي حول ما يسمى بالحقوق الجديدة، كالحق فـي التنميـة باعتبـاره مـن حقـوق          

 )654(.اإلنسان

 ذات الطابع الدولي مثل حق تقرير المصير،         الميثاق إلى أن الحقوق    اويذهب واضعو 

 ميثاق  ي والمواثيق التالية له، وليس وضعه ف      اإلنسان الطبيعي في اإلعالن العالمي لحقوق       هلحم

اقليمي عربي أما حق المقاومة فهو موضوع سياسي بحث اليمت بصلة إلى وثيقة تؤكد علـى                

 )655( العربي في اقطاره العربية قاطبةاإلنسانحقوق 

) 4( الواردة في الميثاق بموجب القانون، فقد نصت المـادة      اإلنسان تقييد حقوق    جواز

اليجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق، سـوى             "من الميثاق   

ما ينص عليه القانون، ويعتبر ضروريا لحماية االمن واالقتصاد الوطنين أو النظـام العـام أو               

                                                            

 كتاب حقوق اإلنسان، الميثاق العربي لحقوق ،مفيد شهاب. د. ، وكذلك أ34 مصدر سابق ، ص ،باسيل يوسف.د )654(

 .230 ص،1993 ، القاهرة،العربية والنظام العالمي  الثقافة اإلنسان،
 .224محمد عصفور ، مصدر سابق ، ص .  د)655(



وهذا يعني أن كل ما كفله الميثاق قابـل         " االخالل بحقوق وحريات االخرين   الصحة العامة، أو    

 )656(.الن ينقض قانونيا

ويالحظ أن نص هذه الفقرة يعد منفذا خطيرا للتهرب من تطبيـق احكـام الميثـاق                

 مـن أن يـنص      ، فبدالً اإلنسانبرمتها، ولم نجد له سابقة في جميع االتفاقيات االقليمية لحقوق           

التزام الدول بتوفيق تشريعاتها مع نصوص الميثاق، اتاحت هذه الفقرة لهذه الدول            الميثاق على   

ـ                ة ـالتهرب من تطبيق احكام الميثاق بتشريع تصدره هي لتغطية انتهاكهـا للميثـاق دون أي

 )657(.رقابة

من المادة الرابعة على حق الدول المعنية في حاالت الطوارئ          ) ب(وقد نصت الفقرة    

اءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الذي تقتضيه بدقـة              أن تتخذ من االجر   "

 خالل حالـة    اإلنسانأن الميثاق قد توسع في حاالت تعليق تنفيذ حقوق           ويبدو" متطلبات الوضع 

 . في الوطن العربياإلنسانالطوارئ، حيث اصبحت بمثابة غطاء تشريعي النتهاكات حقوق 

 بالمواثيق االقليمية األخرى، انه قد      اإلنسان العربي لحقوق    ويظهر من مقارنة الميثاق   

 عنها ويعود سبب ذلك إلى االخفاق الذي منيت به مشروعات بناء الدولـة               ومتأخراً جاء متخلفاً 

وتنمية المجتمع والذي يرجع بدوره إلى اسباب خارجية جعلت من حماية االستقالل والـسيادة              

 دولة سرائيل في قلب الوطن العربـي ونـشوء          زرع ظل   الوطنية تتقدم على كل ما عداها في      

الصراع العربي االسرائلي المستمر، فان غياب المشاركة الشعبية وغياب الديمقراطية في هذه            

باالضافة إلـى سـبب     ) 658(.الدول كان اساس االخفاق الذي منيت به مشاريع التحديث والتنمية         

                                                            

 في الفكر العربي اإلنسان كتاب حقوق ، النظرية والممارسة- في الوطن العربياإلنسان ناجي علواش ، حقوق . د)656(

 .466، ص 2002بيروت، ، 1، ط
 .36 ص ، مصدر سابق،باسيل يوسف.د )657(
 ، في الفكر العربياإلنسان واالشكالية االجتماعية في الوطن العربي، حقوق اإلنسان حقوق ،مية شرف الدين فه)658(

 .477-476مصدر سابق،  ص 



القائم على السلطوية هو الذي يـؤدي إلـى         رئيسي اخر إال وهو أن النظام االجتماعي العربي         

 )659(.ية في الوطن العربياإلنسانغياب هذه الحقوق 

 فـي دول    اإلنـسان وعلى خالف ذلك نجد أن االنتقال التدريجي نحو مفهوم حقـوق            

الغرب قد ارتبط بشكل وثيق بالتطور االقتصادي والسياسي، فاحل الفرد الذي افرزته الثـورة              

 )660(.واشكالها في مركز االولوية واالهتمامالعلمية ونظم التصنيع 

 

 

                                                            

 .163 ص ،1988 ،، مركز النهضة للخدمات الفنية ، عمان اإلنسان حقوق ،احمد جمال ظاهر.  د)659(
 .477 فهمية شرف الدين، مصدر سابق ، ص )660(



 املبحث اخلامس

موقف جملس األمن الدويل والقرارات املتخذة 

 بشان العراق

يعتقد مجلس األمن الدولي أن العراق لم يمتثل لقرارته فقد ناقش سبل الرد على مواصلة  

يات المتحدة وبريطانيا مع    العراق لعدم امتثاله للقرارات السابقة وانقسم أعضاؤه الدائمون فالوال        

 الذي  1441التفويض باستخدام القوة وروسيا ضد هذا التفويض فكان قرار مجلس األمن المرقم             

 بين الرأيين فقد أعطى فرصة أخيـرة         وسطاً  حالً )661( 2002 تشرين الثاني    8اعتمد باالجماع   

  وكامالً  ونهائياً  وافياً فاًللعراق لالمتثال لقرارات المجلس بشان نزع األسلحة وان يقدم العراق كش          

بجميع جوانب برامجه المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الى لجنة االمم المتحدة للمراقبة والتحقـق              

، وذكر في ذلـك الـسياق ان العـراق           يوماً 30في غضون   ) Unmovicاونموفيك  ( والتفتيش

 القـرار انتقـل      وعقب اصـدار   )662.(سيواجه عواقب وخيمة نتيجة خروقات مستمرة اللتزاماته      

االهتمام الى انشطة االمم المتحدة للتفتيش واستمرت اعمال التفتيش على االسلحة علـى خلفيـة               

مناقشات متزايدة الحدة ضمن مجلس االمن، وقد ايدت الواليات المتحدة وبريطانيـا االسـتخدام              

نيا بغية   وقد ضغطت امريكا وبريطا    )663(المبكر للقوة وعارضت فرنسا والمانيا وروسيا الحرب      

 اصدر  2003 اذار   5استحصال قرار ثان لمجلس االمن يخول استخدام القوة ضد العراق وفي            

 ذكروا فيه انهم في هذه الظروف الـسائدة          مشتركاً وزراء خارجية فرنسا وروسيا والمانيا بياناً     

 انهـت   2003 آذار   17في  ) لن يسمحوا بمشروع قرار يخول استخدام القوة بان يمضي قدماً         (

واليات المتحدة االمريكية وبريطانيا محاوالتها لكسب قرار، وفي اليوم نفسه اصدر الـرئيس             ال

                                                            

. 2002 تشرين الثاني 8 في 1441جلس االمن الدولي المرقم قرار م) 661(
 

 84ص  ،2008 ،رسالة ماجستير، مقدمة الى جامعة سانت كليمنتس ، في العراقاإلنساندور األمم المتحدة في مجال حماية حقوق  ،قاسم عبادي مهدي العامري) 662(

 .ومابعدها

 .الدولي ولكنها حضرت المناقشات في قضية العراق وانها تفتقر الى سلطة نقض القرارات هي عضو غير دائم العضوية في مجلس االمن -المانيا 663)(



 سـاعة واال    48 للرئيس صدام حسين كي يغادر العـراق خـالل            نهائياً االمريكي بوش انذاراً  

 . )664 ( وبدأ الهجوم بعد يومين وهكذا بدأت الحربسيواجه هجوماً

  

 

 

 المطلب االول

  لالحتاللالمبادئ القانونية

إن استقراء أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب تنص على              

 )665(: وجود مباديء قانونية لالحتالل الحربي أهمها

 .  الطبيعة المؤقتة والمحدودة لالحتالل-اوالً

 .  ان السيادة ال تولى لدولة االحتالل-ثانياً

 . هو استباب النظام في المطقة المحتلة ان مهمة االحتالل االولى -ثالثاً

 اجراء اقل تغيير ممكن في االدارة الحالية واالنظمة االقتصادية والقانونية والحياة العامة             -رابعاً

 . للمجتمع المحتل

 ان الحد االدنى لهذا التغيير يجب ان يتحدد بالقيود والتغييرات التي يتطلبها امن قوات               -خامساً

 . ته المدنيةجيش االحتالل وادار

 ) 666(:ومن هنا ال يجوز لقوات االحتالل

                                                            

 .83ص مصدر سابق ، قاسم عبادي مهدي العامري ،) 664(

)   لـسنة  25المجلـد  . المجلة المصرية القانون الـدولي . المركز القانوني لالحتالل الحربي. عز الدين فودة. د665)

 .46-45ص. 1969

 .46ص، بقالمرجع السا) 666(



 .  ان تدعي حقوق السيادة على االقليم المحتل او نقلها اليها-اوالً

 ان تمارس من اعمال السلطة الفعلية المؤقتة اال ما هو ضروري لضمان امنها وسـالمة                -ثانياً

ية جنيف الرابعـة بـشان      من اتفاق ) 64/2المادة. (افراد وممتلكات قواتها وادارة منشاتها    

 ان تعدل او تلغي احكام القوانين الـسارية         )667.(1949حماية المدنيين وقت الحرب لسنة      

في االقليم المحتل او ادارته ونظامه القـضائي واالقتـصادي و االجتمـاعي و الثقـافي                

ن  او فيه ما يهدد االحتالل او يخالف اتفاقية جنيف بـشا           واالقليمي، ما لم يكن ذلك ممكناً     

 . حماية المدنيين

 ان تتدخل في الحياة اليومية الهالي المناطق المحتلة بالتحقيق او االعتقال او القـبض او                -ثالثاً

ماشاكل، اال في اضيق الحدود وبناء على اعتبارات الضرورة او بسبب االخالل بقوانين             

  )668( .من اتفاقية جنيف بشان حماية المدنيين) 70/1 المادة( .وتقاليد الحرب

الـذين  ) رعاية لدولة االحتالل  (  ان تقوم بالتحقيق والمحاكمة او القبض واالبعاد لرعايا        -رابعاً

لجؤا قبل نشوب االعمال العدائية الى اراضي الدولة المحتلة، اال لـذنوب اقترفـت بعـد               

من اتفاقية  ) 70/2(نشوب االعمال العدائية، او لذنوب اقترفوها قبل بدء االعمال العدائية           

 )669( .يف الرابعة الخاصة بشان حماية المدنيينجن

 ان تقوم بتجزئة االراضي المحتلة او ضمها دون ان تنتهي حالـة الحـرب او تعقـد                  -خامساً

 . معاهدة صلح يتم التنازل عن االقليم باالتفاق
                                                            

. 1949نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة والستون من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حقوق المـدنيين لـسنة                  ) 667(

على انه يجوز لدولة االحتالل اخضاع سكان االراضي المحتلة لالحكام التي تراها ضرورية لتتمكن مـن القيـام                (

 تفاظ بحكومة نظامية لالراضي، ولضمان امـن دولـة االحـتالل،          بالتزاماتها التي تقتضي بها هذه االتفاقية ولالح      

 .)وافراد وممتلكات قوات او ادارة االحتالل وكذلك المنشات وخطوط الموصالت التي يستخدمونها
 .86ص مصدر سابق ، قاسم عبادي مهدي العامري ، )668(
نص الفقرة االولى من المادة و. 107، ص1975تيسير النابلسي، االحتالل االسرائيلي لالراضي العربية، بيروت، . د )669(

 المحمين او يحقق ال يقبض على االشخاص. (1949السبعون من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين لسنة 

معهم او يحكم عليهم بواسطة دولة االحتالل من اجل ذنوب اقترفوها او اراء عبروا عنها قبل االحتالل، او في خالل انقطاع 

 .)ها فيما عدا االخالل بقوانين وتقاليد الحربمؤقت ل



ومن التطبيقات العملية لسلطات االحتالل في العراق والمتمثلة فـي الواليـات المتحـدة              

 نرى ان هذه القوات قد خرقت جميع المباديء  )670(بريطانيا والقوات المتحالفة معها،االمريكية و

التي اشرنا اليها بموجب االتفاقات واالعراف الدولية اذ ان هذه القوات لم تضع جدولة زمنيـة                

لالنسحاب وتصريحات القادة السياسيين للدول المشاركة في التحالف تؤكد عدم االنـسحاب مـا              

 .بيعة المؤقتة لمبدأ االحتالليتنافى والط

   
  المطلب الثاني

 تدخل قوات االحتالل في حق تقرير المصير للشعب العراقي

ان قيام قوات االحتالل بالتدخل بالقضايا التي تمس السيادة يعد خرقا لمبدأ السيادة التـي           

ل بنقل السيادة   ال تولى الى دولة االحتالل فقد لوحظ في كثير من المناسبات ادعاء قوات االحتال             

الى العراقيين، ونجد ايضا ان المحتل قام باصدار كثير من التشريعات وقد اختلفت االراء بشان               

احقية المحتل في التشريع فقد اكدت النظم عدم احقية المحتل باصدار تشريعات وان ما يـصدر                

 السيادة التي   عنه ليس اال اوامر صادرة عن سلطة عسكرية باعتبار ان التشريع عمل من اعمال             

 وقد اعطت نظريـة اخـرى       )1(.تبقى وال تنتقل الى السلطة العسكرية الن القوة ال تخلق القانون          

من االنظمة الملحقة باتفاقية الهاي     ) 43( للمادة   حق المحتل بالتشريع ولكن في نطاق محدد وفقاً       

اخر وهو راي    وقد ذهب راي     )2(.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة      ) 54( والمادة   1907

فين سيرستد الذي تنطلق من فكرة التمييز بين السلطة المحتلة الشرعية وغير الـشرعية حيـث                

تعتبر التشريعات التي تصدرها سلطة االحتالل غير الشرعية باطلة حتى لو تقيدت في اصدارها              

ن الحقـوق   من اتفاقية الهاي الن هذه السلطة ال تملك حق التشريع او االستفادة م            ) 43(بالمادة  

                                                            

 1949 نص المادة الرابعة والخمسون من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين لسنة )670(

ال يجوز لدولة االحتالل انتغير حالة الموظفين العموميين او القضاة في االراضي المحتلة، او ان توقع عليهم عقوبات او (

على ان توقع عليهم عقوبات او تتخذ . ات تعسفية، اذا امتنعوا عن تادية واجباتهم بدافع من ضمائرهم تتخذ ضدهم اجراء

على ان هذا الحظر اليمنع من تطبيق الفقرة . ضدهم ارجراءات تعسفية، اذا امتنعوا عن تادية واجباتهم بدافع من ضمائرهم

 .)في نقل الموظفين العموميين من مراكزهم، و ال يؤثر على حق دولة االحتالل 51الثانية من المادة 



 وهذا ينطبق ايضا على الجهاز القـضائي        )6713(.المقررة بموجب القانون الدولي للسلطة المحتلة     

فاننا نرى ان السلطة المحتلة مقيدة باحترام الجهاز القضائي القائم على االراضي المحتلة وينبغي  

 تتعلق بالسيادة   عليهاعدم التدخل في تاسيس المحاكم او تعيين القضاة وعزلهم، الن هذه الجوانب           

وعلى الرغم من ذلك انتهكت قوات التحالف السيادة بالتدخل في جميع القضايا الـسيادية علـى                

الرغم من تصريحات قوات التحالف واعترافها في العراق بنقل السيادة الى العـراقيين بوجـود               

 المنطقة  اما مهمة قوات التحالف في استتباب النظام في       . الف جندي امريكي ويزيد   ) 130000(

فقد تدخلت القوات المتحالفة    . المحتلة فال يوجد اسوا من هذا الوضع االمني المنفلت في العراق          

وغيرت في كافة الدوائر االدارية واالقتصادية والمالية والحياة العامة للمجتمع وهذا يخالف مبدأ             

الحيـاة اليوميـة    للمحتل في هذه الجوانب، كما قامت قوات االحتالل بالتدخل فـي             عدم التدخل 

 من اتفاقيـة    70/1 الهالي المناطق المحتلة بالتحقيق واالعتقال والقبض وقد خالف بذلك المادة         

المعتقلين وخير دليل على ذلك ما حصل في سجن ابو غريب            عن تعذيب االسرى و    جنيف فضالً 

ا قامت بـه قـوات       لكافة الشرائع السماوية واإلنسانية والقانونية والدولية ان م        الذي يعد انتهاكاً  

 . 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 47التحالف يتنافى مع المادة 

التي عنت انه في    ( من اتفاقية جنيف الرابعة      47   يقول الدكتور عز الدين فودة المادة       

حالة اتخاذ سلطات االحتالل اجراءا شاذا اليتفق وصالحياته في ظل االحتالل الحربي وقواعـد              

تغيير الشكل الدستوري لالدارة والحكومة، او تعيين       ) أ( في واالتفاقي، كان يلجأ الى    القانون العر 

رؤساء البلديات من بين الموظفين التابعين لها بالجنسية او المتعاونين معها من اهالي االراضي              

او انشاء تنظيمات سياسية جديدة، او الغاء القوانين السائدة وتطبيق اخرى جديـدة، او               المحتلة،

انشاء معاهدة مع سلطات االدارة في االراضي المحتلة بشرط ان تحل نفسها من بعض              ) ب( الى

ان تقوم  ) ج( بالسكان او     محدقاً االلتزامات الملقاة على عاتقها بموجب االتفاقية مما يتدعي خطراً        

ي او  بضم قسم من االراضي المحتلة او كلها مخالفة بذلك ارادة الدولة المحتلة او العرف الـدول               

االتفاقيات الدولية، سواء باالستناد الى القوة لتحقيق اهدافها االستراتيجية السياسية او العـسكرية             

                                                            

 .111-110، صالمرجع السابق، تيسير النابلسي. د )671(



بحـال  (او بقصد الهرب من تنفيذ احكام االتفاقية الرابعة في حماية المدنيين، فان هذا ال يحيلها                

  )672().ية المدنيةمن تنفيذ احكام تلك االتفاقية في صدد الحما) ي كيفيةأمن االحوال وال ب

 

 المطلب الثالث

 المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب في العراق

ان مبدأ المسؤولية الفردية عن ارتكاب هذه الجرائم كجرائم في سلسلة تطور تـاريخي              

" سلوبودان ميلـوزيفتش  " منذ الحرب العالمية االولى، وكانت سابقة الرئيس اليوغسالفي السابق        

ابق، في اطار تقديم رئيس الدولة للقضاء الجنائي الـدولي، بعـد فـشل احـضار                من اهم السو  

غليوم الثاني للعدالة الدولية لمسؤوليته عن ارتكاب       "امبراطور المانيا في الحرب العالمية االولى       

 كـذلك   )673(جرائم حرب واشعال فتيل الحرب العالمية االولى التي جرت الويالت على البشرية           

 . ة المبراطور اليابان في الحرب العالمية الثانية امام محكمة  طوكيو العسكريةالمحاكمة الشكلي

ان جرائم استخدام االسلحة المحظورة دوليا ضد الشعب العراقي، والقتـل الجمـاعي،             

واالغتياالت المنظمة، وتصفية الرموز والنخب السياسية، واعتماد السياسات االنتقامية، وتجويع          

يب المعتلقين من افراد المقاومة الوطنية واساءة المعاملة لهم، ووضـعهم           الشعب العراقي، وتعذ  

تحت ظروف اذالل بربرية جميعها تستوجب تقديم ساسات وقادة عسكريين في الواليات المتحدة             

وبريطانيا للقضاء الجنائي الدولي من اجل ان ينالوا ما يستحقونه من عقاب على الجرائم التـي                

 ) 674(.عراقيارتكبوها بحق الشعب ال

ومع ادراكنا التام، ان الواليات المتحدة وبريطانيا ليستا اطرافا في المحكمـة الجنائيـة              

الدولية، كذلك الحال بالنسبة للعراق، فان امكانية رفع دعاوى امام المحكمة ومن ثم جلب الوالء               

                                                            

 .55-54 ص،عز الدين فودة، المرجع السابق. د(672) 

 .228 ، 227/، م1919معاهدة فرساي (673) 

 .38، ص2002 ، 1محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، دار الشروق، القاهرة ، ط. د(674) 



والوطنية التي  لكن نهيب بالمشرع والحكومة العراقية الحرة المستقلة        . للعدالة امرا غير متصور   

ستتولد مستقبال ان توقع على النظام االساس للمحكمة الجنائية الدولية والمصادقة عليها، من اجل 

ان تتمكن من رفع دعاوى ارتكاب جرائم دولية جسيمة على رؤسـاء هـذه الـدول وقادتهـا                  

من العسكريين، واحالة ملفهم الى مدعي عام المحكمة بصورة مباشرة، او عن طريق مجلس اال             

الدولي ولو ان نزاهة وجدية هذا المجلس اضحت محل ريبة وشك من قبل اطيـاف المجتمـع                 

 . الدولي جميعهم، نتيجة للهيمنة االمريكية على صناعة القرار فيه

 

 الرابع المطلب

  بعض نماذج النتهاآات حقوق اإلنسان في العراق

ياة اليومية في العراق في ظل منظماً كان أم عشوائياً، يشكل اإلطار السائد للح إن العنف

 وقد كـشفت عمليـات  . القانون والنظام وضعف التنمية االجتماعية واالقتصادية الحقيقية انعدام

مـن  ) 40-36أنظر الفقـرات    . (االختطاف التي تقوم بها العصابات اإلجرامية عن بعد طائفي        

 31 -تموز  1 للفترة من     في العراق  اإلنسانتقرير األمم المتحدة تقريرها حول انتهاكات حقوق        

 ) 675( .2006أب 

 ويتحدث التقرير في هذه الفقرات عن عدد من العمليات التي تتم بمالبـس وسـيارات  

اختطاف  الشرطة ، وعن عدد من الحاالت في محافظة االنبار وعلى الطريق الدولي ومما يذكره

" يونـامي " فـي    نساناإلتلقى مكتب حقوق      وقد .عدد من أبناء محافظة النجف على هذا الطريق       

العراقيـة   تقارير وروايات من أفراد تفيد بأن المسافرين على الطرق الرئيسة من وإلى الحـدود 

 .تتصرف بحصانة الغربية غالباً ما يسألون عن انتمائهم الديني وذلك من قبل جماعات مسلحة

                                                            

، 2006 أب 31 -تموز 1 في العراق للفترة من اإلنسانتقرير األمم المتحدة تقريرها حول انتهاكات حقوق  )675(

 .مصدر سابق



ـ  45أغسطس، اختطفت جماعة مسلحة مجهولة الهوية، / ففي األول من آب  ن مدنياً م

إلـى ارتكـاب     والمتطرفين الدينيين والطائفيين يميلـون كالميليـشيات       النجف، إن فرق الموت   

 .اإلنسان انتهاكات حقوق

)" جـرائم الـشرف   "لما يـسمى     وتذكر التقارير أن النساء يقعن وبشكل متزايد ضحايا       (

 .النساء في العراق ، وبعد هذا الطرح يشرح لنا التقرير حال)49-41الفقرات (

 

 :التعذيب أو العقوبات المهينة: ع االول الفر

يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم نفسياً، يلحق عمـداً                 

بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص أخر علـى معلومـات أو علـى                  

  أو تخويفه أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص أخر

 .)676(إرغامه هو أو أي شخص أخر

ولهذا أعطت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أهمية للقيم التي يحميها حظر            

التعذيب في أنه يتمتع بمرتبة أعلى في األهمية عالمياً على قواعد المعاهدات، وحتى على أحكام               

 .)677(القوانين العادية

العهد الدولي، االتفاقيـة األوروبيـة،      (التفاقيات الدولية الثالث    وفي كل األحوال أكدت ا    

 .)678( على الطبيعة المطلقة لقاعدة حظر التعذيباإلنسان لحقوق )االتفاقية األمريكية

 فرقت بين المعامالت المحظورة بموجب نـص        اإلنسانإالّ أن اللجنة األوروبية لحقوق      

 المعامالت الخشنة داخل السجون أو المعـتقالت،        المادة الثالثة من االتفاقية، وبين بعض صور      

                                                            

 .86ص مصدر سابق ، قاسم عبادي مهدي العامري ، )676(

 منشورات األمم المتحدة، التعامل بجدية مع شكاوى التعذيب، حقوق الضحايا ومسؤوليات السلطة، لندن، بال )677(

 .5، ص2005
أكدت هذه القاعدة كل من المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من االتفاقية ) 678(

 . اإلنسان، والمادة الخامسة من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنساناألوروبية لحقوق 



ورأت إن تلك الصور األخيرة من المعامالت خارجة عن دائرة ذلك الحظر، بينما اقتياد شخص               

إلى ساحة اإلعدام وعصب عينيه أو إعدامه وهو في زنزانته إن حكم عليـه باإلعـدام بقـصد                  

 .إرهاب وقتل معنويات زمالئه يدخل في مفهوم هذا الحظر

 المعلومات الواردة في الشكاوى المقدمـة إليهـا،         اإلنسانتلقت المنظمة العربية لحقوق     

حول مقتل بعض المعتقلين في السجون العراقية في عقد الثمانينات من القرن الماضي من جراء               

 .)679(التعذيب

 بجنيف بأنه تلقى معلومات في عام اإلنسانويفيد تقرير المقرر الخاص في مركز حقوق 

، بأن عدداً من األشخاص في العراق ممن يشتبه في معارضتهم للحكومة احتجزوا وتـم               1986

 .)680(بعد ذلك عزلهم، وماتوا نتيجة للتعذيب أثناء االستجواب أو أعدموا بال محاكمة

هذا وقد أشار تقرير منظمة العفو الدولية في هذا الصدد إلى لجوء السلطات العراقيـة               

يب معارضيها مـن بينهـا الـسموم كوسـيلة للـتخلص مـن              الستخدام طرق مختلفة في تعذ    

 في العراق للفتـرة     اإلنسانوقد أكد تقرير األمم المتحدة حول انتهاكات حقوق          ) 681(المعارضين

  أصبحت التعذيب مهمة سهلة للعاملين68‐64في فقراته  ، )682( 2006 أب 31 -تموز 1من 

أن  الجهة الرسمية التي اعتقلتهم قبلهناك ولكل من يذهب للبحث عن ذويه أو يسأل ذويهم عن 

أو من قبل   من قبل الجهات الرسمية يعثروا عليهم في الطب العدلي أو دفنهم في مقابر كربالء

الطب العدلي خوفا من  القاتل ليس الن ذويهم لم يتعرفوا عليهم بل ألنهم يخافون من الذهاب إلى

الضحايا بالضحايا على أسرة الطب  ذوي اقالمليشيات المسيطرة على الدائرة والقادرة على إلح

كثرة ضحايا المليشيات أو أن ذوي الضحايا  العدلي أو أرضيته في اغلب األحيان لقلة األسرة مع

                                                            

 .25أحمد رائف، مصدر سابق، ص) 679(

  .27المصدر نفسه،  )680(

 . 26، ص985 في العراق لعام اإلنسانتقرير منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق ) 681(

 2006اب  31تموز ولغاية 1 للفترة من اإلنسانتقرير األمم المتحدة الخاص بحقوق  )4(



االعتقال و قدر اهللا وحده كان الذي ينهي طول البحث قبل  كانوا يعتقدون إن ذويهم مازالوا رهن

 . حتى يجدوا ذويهم لي بين فترة وأخرىيزورا الطب العد أن يتعلم أهالي المعتقلين أن

ممارسات التعـذيب    في بعثة يونامي بصورة منتظمة بتوثيقاإلنسانيقوم مكتب حقوق 

 .التي انتشرت على نطاق واسع في العراق

متكرر كهاجس رئيس، واعترف العديد من المـسؤولين   وقد ظهرت هذه المسألة بشكل

 في فترات دوريـة، معلومـات   اإلنسانم مكتب حقوق استل وقد.  بأنها تُشكل معضلة العراقيين

االعتقال؛ فالجثث التي تظهر بصورة منتظمـة فـي جميـع     تتعلق بممارسة التعذيب في مراكز

تؤكد أن الضحايا تعرضوا للتعذيب بوحشية قبل إعدامهم خارج  أرجاء البالد تبدو عليها عالمات

ير ووثائقُ تبين نوع التعذيب الذي يتعرض  تقاراإلنسانمكتب حقوق  تلقّى نطاق القانون ، حيث

أثناء التحقيق؛ و ظهرت على جثث المعتقلين عالمات الـضرب بواسـطة    له الضحايا، خاصة

 بما في ذلك الرأس واألعضاء  وجروح منتشرة في أجزاء مختلفة من الجسم األسالك الكهربائية

 .)683(ء وأعقاب السجائروتكسير عظام األيدي واألرجل وآثار حروق بالكهربا التناسلية

التقارير أن الجثث التيُ عثر عليها في معهد الطب العدلي تبدو عليهـا فـي    وقد ذكرت

األحيان آثار التعذيب القاسي ومن ضمنها الجروح الناتجـة مـن تـأثير األحمـاض      كثير من

 وفقء) الظهر واأليدي واألرجل(بواسطة المواد الكيميائية ونزع الجلد وتكسير العظام  والحروق

ذكـر   وقد. العيون ونزع األسنان أو األظافر والجروح الناجمة عن استعمال المثقب الكهربائي          

 األشخاص الذين نجوا من الموت أثناء تعرضهم لهذه الحوادث بأنهم شهدوا تعرض أشـخاص 

 .آخرين للتعذيب من أجل الحصول على معلومات عن الهوية الطائفية للضحايا

                                                            

 الى جامعة ماجستير، مقدمة ، رسالةاإلنسانعباس عبد االمير العامري، اعالن حالة الطوارئ واثارة على حقوق  )683(

 .125، ص2007سانت كليمنتس 



 أحد األشخاص أنه تعـرض للـضرب باألسـالك الكهربائيـة            المثال ذكر  وعلى سبيل 

أيدي أفراد مجموعة متطرفة لحملة على االعتراف بالطائفة التي ينتمي  والقضبان الحديدية على

 .إليها

بدت على جثة رجل آخر قامت باختطافه مجموعة مسلحة آثـار تـشويه بالوجـه                كما

 وكانت النظافـة والـصرف    .ملجأ الجادريةمعتقالً في  168 تم العثور علىمبتورة  وأصابع يد

الطعام متوفراً بينما لم تكن المساحات كافية  الصحي في المعتقل أقل من المستوى المطلوب؛ كان

 .)684(إليواء مثل هذا عدد من المعتقلين

 أظهرت الفحوصات  . عاما65ً إلى   عاما15ًتراوحت أعمار المعتقلين من عمر  وقد

 سجيناً قد تلقوا معاملة سيئة وظهرت على أجسامهم عالمـات  186ن  م101حوالي  الطبية أن

 .)685(تعرضهم للصعقات الكهربائية والضرب والطعن تدل على

 

 :غير القانوني) اإلعدام(القتل  : الفرع الثاني

تُعد عمليات القتل أو اإلهدار التعسفي لألرواح التي ترتكب على أيدي الحكومـات، أو              

وقـد   .علن من جانبها من أخطر مظاهر االعتداء على الحق في الحيـاة           تتم بدعم وتأييد غير م    

 عن قلقها وإدانتها لهـذه الظـاهرة فـي العديـد مـن              اإلنسانعبرت اللجنة األمريكية لحقوق     

التقاريــر التي سجلت فيهـا أن عمليات إزهاق األرواح تعسفاً ترتكب بأعداد كبيرة في عدد              

قوات األمن، والجماعات شبه العسكرية التي جعلهـا القـانون   من دول أمريكا الالتينية بواسطة  

، وفي هذا الصدد أشارت منظمة العفو الدولية إلـى اسـتمرار            )686(بمنأى عن المساءلة الجنائية   

                                                            

 .126ص ،مصدر سابقعباس عبد االمير العامري،  )684(

سجيناً أو قتلوا أثناء التحقيق معهم ، وقد أكدت المستندات التي قدمها الشهود وفاة  18ووفقاً لروايات المعتقلين توفي ) 2(

 .سجيناً من هذه المجموعة 14

، 1982 عن حاالت اإلعدام غير القانوني في دول أمريكا الالتينية لعام اإلنسانق تقرير اللجنة األمريكية لحقو) 686(

 . 23ص



ورود البالغات عن التعذيب وسوء المعاملة التي تمارسها قوات الشرطة ، وجاء أن مـن بـين               

دى الشرطة، لقي خمسة حتفهم نتيجة للتعذيب أو        عشرة أشخاص أو أكثر توفوا وهم محتجزون ل       

كذلك كان موضوع القتل غير القانوني محل قلق اللجنـة الدوليـة لحقـوق               .)687(سوء المعاملة 

 .)688( والتي تشير إلى ازدياد أعداد عمليات القتل التعسفي لألرواح، اإلنسان

 :  القتل غير القانوني في العراق .1

ام غير القانوني في العراق خالل عقد الثمانينات من         يمكن رصد العديد من حاالت اإلعد     

القرن الماضي، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر حول انتهاكـات حقـوق               

إعدامهم في الفتـرة مـن      مسجوناً سياسياً تم    ) 250(، أن هناك    1983 في العراق عام     اإلنسان

-200( أنه قد تم إعدام مـا بـين          إلنسانا، بينما تقدر اللجنة الدولية لحقوق       )1978-1981(

 .)689(شخص في للمدة ذاتها دون مسوغ قانوني وأغلبهم دون محاكمات على اإلطالق) 300

 :اإلعدام خارج نطاق القانون والقتل العمد والعشوائي .2

وفقاً للمعلومات التي وفرتها وزارة الصحة ومعهد        15ـ   12في الفقرة      أشار التقرير 

داد، الى ان عدد القتلى من المدنيين جراء أعمال العنف في جميـع أرجـاء               الطب العدلي في بغ   

 183من بيـنهم    ( قتيالً في شهر تموز      3590حيث بلغ العدد    . البالد قد وصل حداً غير مسبوقاً     

 .)690( ) طفال24 امرأة و 194من بينهم ( قتيالً في شهر آب 3009و)  طفال23امرأة و

 72 إمـراة و   234 من بينهم    2006 في شهر تموز     3793ووصل عدد الجرحى إلى     

ذكرت التقـارير   .  طفالً 90 إمراة و    256 في شهر آب من بينهم       4309طفالً، بينما بلغ العدد     

جلبها إلى المعهد وصل إلـى      الصادرة عن معهد الطب العدلي في بغداد أن عدد الجثث التي تم             

، حيث أن األغلبية الساحقة مـن       2006 جثة في شهر آب      1536 جثة في شهر تموز و     1855

                                                            

 .43، ص1990 في األكوادور لعام اإلنسانتقرير منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق  )687(

  .100، ص1989 في الفلبين لعام اإلنسان حول أوضاع حقوق اإلنسانتقرير اللجنة الدولية لحقوق ) 688(

 .19أحمد رائف، مصدر سابق، ص) 689(

 . ، مصدر سابق2006ب  أ31تموز ولغاية 1 للفترة من اإلنسانتقرير األمم المتحدة الخاص بحقوق  )690(



 1.091 في شهر تموز و1417(القتلى لقوا مصرعهم إثر جروح أصيبوا بها جراء إطالق نار           

 ).في شهر آب

تم التعـرف   وقد يعزى االنخفاض في عدد القتلى، وأغلبهم من ضحايا العنف الذين لم ي            

عليهم والذين تم جمعهم من شوارع بغداد، إلى التحسن النسبي في الوضع األمني نتيجة لتنفيـذ                

 .في أحياء محددة من العاصمة" عملية معاً إلى األمام"

كما وصل إجمالي عدد القتلى في بغداد خالل شهري من تقرير األمم المتحدة انف الذكر،

ذا العدد حـصيلة القتلـى فـي شـهر تمـوز البالغـة               قتيال يشمل ه   5106تموز وآب ، إلى     

2884ً.)691( 

 تقرير  في العراق استناداً الىلذين قتلوا جراء العنف عدد المدنيين العراقيين وقد بلغ 

عدد القتلى  2006 ب آ31تموز ولغاية 1 للفترة من اإلنسانألمم المتحدة الخاص بحقوق ا

عدد الجثث التي تم و 3208 باقي المحافظاتالصحة في بغداد و حسب تقارير مستشفيات وزارة

 ).3391 (جلبها إلى معهد الطب العدلي في بغداد

قد استمرت عمليات القتل العشوائي ضد المدنيين في كافة أنحاء البالد في الوقت الذي              و

وتقوم فـرق المـوت أو      . بدت آثار التعذيب الشديد وأساليب القتل باإلعدام على مئات الجثث           

كمـا  . لمسلحة بتنفيذ عمليات القتل هذه بما تنطوي عليه من دالالت طائفية وانتقامية           الجماعات ا 

وقد تم استهداف    .حدثت أيضاً عمليات قتل عشوائي طالت البائعين المتجولين أو عمال التنظيف          

أعضاء الشرطة والمجندين بشكل خاص أمام مراكز التجنيد الخاصة بالشرطة والجيش أو أمـام   

تيادية التي يرتادونها والتي غالباً ما تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في              المطاعم االع 

 .صفوف المدنيين

                                                            

 عباس عبد االمير العامري، اعالن حالة الطوارئ واثاره على حقوق اإلنسان، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعـة                ) 691(

 .127، ص2007سانت كليمنتس، 



انتهاكات حقوق إنسان التي ارتكبتها قوات االحتالل ، فيشير التقرير المذكور            فضالً عن 

يـة  وزارة الـدفاع األمريك   الى وقائع كشفتها الصحف األمريكية ومن ثم ‐78‐74انفاً بالفقرات

 نفسها وتحدث عن أربعة حاالت من بين الف حالة التي تتحمل األمم المتحدة قبل قوات االحتالل

اغتصاب وقتل فتاة وقتل    : وقد ذكر التقرير الحاالت االتية    . المسؤولية األخالقية والقانونية عنها   

ـ   2005آذار 13 سنوات فـي  5والدتها ووالدها وأخيها البالغ من العمر  ة  بـالقرب مـن مدين

قد أدى إلى عدم إجراء تحقيـق   المحمودية، كما أن إهمال كبار ضباط مشاة البحرية األميركية

 ُأسـتهل  2005تشرين الثـاني  19 مدنياً عراقياً في منطقة حديثة في 24شامل بخصوص قتل 

 3جنود أمريكيين متهمين بقتـل   التحقيق في الواليات المتحدة في قضيتين، األولى تتعلق بأربعة     

 مـن مـشاة البحريـة       7، واألخـرى ضـد      2006 أيـار     ين بالقرب من سامراء في    عراقي

 .)692( 2006نيسان 26في الحمدانية في   وجندي بحار لقيامهم بقتل رجل معاق األميركية

 

                                                            

 .128 عباس عبداالمير العامري ، المصدر السابق ، ص)692(



 

 
 

 

 

 الفصل الرابع
الضمانات الدولية حلماية حقوق 

 االنسان

 

 

  اإلنسانالضمانات الدولية  العالمية لحماية حقوق: المبحث األول   

 الضمانات الدولية اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان: المبحث الثاني  

 طبيعة الضمانات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان:المبحث الثالث  

 

 

 

 



 لفصل الرابعا

 الضمانات الدولية لحماية حقوق اإلنسان
 

الـى المجـال    يجد انها نشأت وطنية، ثم انتقلت اإلنسانان المتتبع لنشأة وتطور حقوق     

لبثـت ان انتقلـت مـن        الدولي بعد ذلك محدثة تغييراً كبيراً في قواعده ومفاهيم التقليدية، ثم ما           

 .المجال الدولي العالمي الى المجال الدولي االقليمي

 في نشاتها الوطنية لم تكن نتاج فكر او حضارة بعينها وانما تالقـت              اإلنسانان حقوق   

ي ، ولكنها ظلـت     اإلنسانمما ساعد على استقرارها في الضمير       كافة الحضارات واالديان فيها     

 .محصورة في النطاق الوطني حتى بدت الحاجة ملحة النتقالها الى المجال الدولي

 من النطاق الوطني الى النطاق الدولي       اإلنسانوكان السبب الرئيس وراء انتقال حقوق       

، ذلك ان هذه الحمايـة تعتمـد     اإلنسانهو مااظهرته التجربة من قصور الحماية الوطنية لحقوق         

 يستحق طبيعياً مجموعة من الحقوق سابقة على وجودالمجتمـع          اإلنسانعلى اساس االيمان بان     

واعلى منه يتم االعتراف بها في تشريع داخلي يوفر طريقاً لالنتصاف في حالة االعتداء عليها،               

ي محايد ومستقل ويملك اصدار احكام      ويقوم على رعايتها وحماية االفراد في حالة انتهاكها وطن        

 واذا كانت غالبية الدول تضمن تشريعاتها ودساتيرها هذه الحقـوق           )693 (.ملزمة في هذا الصدد   

وتخصص قضاء يملك الرقابة على تامينها اال ان ذلك اليمنع من قيامها باهدار هذه الحقوق امـا    

ل اصدار تـشريعات تهـدر حقـوق        بافعال مادية تخالف ما اقرته في هذه القوانيين او من خال          

 وتنتهكها وهو ما يطلق عليه االنتهاك باسـم القـانون او االنتهـاك المـادي لحقـوق                  اإلنسان

قد يكون ذلك باستعمال السلطات االستثنائية كقوانين الطوارىء واالحكام العرفية،          و )694(.اإلنسان

وجية ـ عند توفر الحماية  وعلى المستوى القضائي قد ينحرف القضاء السباب سياسية او ايديول

                                                            

 .17مصطفى عبد الغفار، ، ص. د)693(

 . 18، صنفسهالمصدر  )694(



الكافية، االمر الذي قد يصل لحد انكار العدالة واوضح مثال لذلك هو المانيا النازية فـي عهـد                  

الرايخ الثالث حيث نصت تشريعاتها على معظم الحقوق والحريات االساسية والتـي تـضمنها              

 )695 (.دستور فيمار االان التطبيق كان مخالفاً لذلك

 

 املبحث االول

 انات الدولية حلماية حقوق اإلنسانالضم

 

 وحمايتها، والتاكيد عليها في الصكوك الدولية لن يكـون ذا           اإلنسانان االهتمام بحقوق    

 ومفرداتهـا   اإلنسانجدوى مالم يترجم عملياً من خالل مؤسسات مستقرة تجعل معطيات حقوق            

ءاً من النسيج االجتمـاعي     جزءاً من الحياة اليومية للفرد والمجتمع والسلطة على حد سواء وجز          

 )696 (.والنفسي والذهني للفرد والمجتمع

 دولية ووطنية فاعلة، انما هو مسالة ضرورية للغايـة فـي سـبيل              آلياتهذا وان وجود    

 تحميها تكاد تصير هـي والعـدم        آليات وكفالة التمتع بها الن حقوق بغير        اإلنسانتعزيز حقوق   

 بشكل عام من افراد ومؤسـسات       اإلنسانهتمين بحقوق   سواء، ومن ثم فانه صار متعيناً على الم       

 الحماية المتاحة في هذا المجال، مـع       آلياتبذل كل الجهد من اجل حمل الحكومات على القبول ب         

 جديدة وبرامج وانشطة متجـددة تـسد الـنقص          آلياتالعمل في الوقت ذاته، من اجل استحداث        

 .)697(الموجود في هذا المضمار

                                                            

، قيمتها القانونية واثرها على بعض فروع القانون الوضعي، جامعة عين شمس اإلنسانماهر عبد الهادي، حقوق ) 695(

 . 106، ص

  .121لمى العزاوي، مصدر سابق ، ص) 696(

 .110امر حسن فياض مصدر سابق ، صع. د)697(



كاالتها المتخصصة تسهم بدور فعال في اعداد واعتمـاد المواثيـق           ان االمم المتحدة وو   

وبغية االلمام بهذه المواضـيع     . )698( الرقابة والتظلم على الصعيد الدولي       آلياتالدولية ورعاية   

 ،  اإلنسانقدر االمكان ، ارتأينا ان نتطرق في هذا الفصل إلى الضمانات  الدولية لحماية حقوق                

يه في توفير هذه الحماية، مع بيان اشكال هذه الضمانات واهميتها علـى             والدور الفاعل الذي تؤد   

 . الدوليمستوىال

 المطلب االول

 تطور الضمانات الدولية لحماية حقوق اإلنسان 

اظهرت التجارب العديدة لعالقة الفرد بدولته ، عدم كفاية ضمانات حقوقه على الصعيد             

لتنظيم ودقـة الـضمانات إال وتـستطيع اسـاءة          الوطني، وذلك الن ما من دولة بلغت من قوة ا         

استخدام سلطاتها واهدار حقوق الفرد وحرياته ، سواء باستعمال السلطات االستثنائية ومن قوانين     

الطوارئ اواحكام عرفية، أو تبرير ذلك باسم الصالح العام ورعاية األمن والنظام من عبث من               

 تبرير مبدأ الحماية الدوليـة وتحديـد الوسـائل          ولذلك قيل في  . يسيئون استخدام الحريات العامة   

القانونية الكفيلة بحماية الفرد، أن الصراع القائم لضمان هذه الحقوق وحمايتها هو صراع بـين               

تترك هذه الحماية في يد طرف ليهدرها مـن اجـل االسـتبداد              الفرد والدولة، ومن الواجب اال    

 اإلنـسان ب األسـاس النتهاكـات حقـوق        ، وعليه تكون سياسة الحكومات هي السب      )699(باالخر

 عن طريق النص    اإلنسانوفي ضوء ذلك ظهرت الحاجة إلى ضمان حقوق         . وحرياته االساسية 

على حمايته في المواثيق واالعالنات واالتفاقيات الدولية، الن االساس المنطقي للحماية يفترض            

لتي قد تؤثر سلبا فـي نهايـة   أن الجهد الجماعي امر مطلوب لتوفير هذه الحماية من السياسات ا     

 إلى تطور مركـز     اإلنسانلقد ادى هذا االهتمام بحقوق      . )700(المطاف في المجتمع الدولي باسره    

                                                            

  .121لمى العزاوي، مصدر سابق ، ص) 698(
 -1964) 20( المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد اإلنسان، الضمانات الدولية لحقوق ،عز الدين فوده.  د)699(

 . 84اإلسكندرية، ص 
 الجزء اإلنسان، مجلد حقوق اإلنسان،قوق  التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية ح،محمود شريف بسيوني.  د)700(

 .453، مصدر سابق، ص )2(



الفرد في القانون الدولي، حيث اخذ مركز الفرد الدولي بالظهور عندما عدت الدول االعتداء على 

معاهدات الـصداقة والتجـارة     مواطنيها من دولة أخرى بمثابة االعتداء عليها، وتجلى ذلك في           

وتسليم المجرمين وقوانين الحرب التي عالجت جميعها موضوع حماية الفرد عندما يكـون فـي       

 )701(.غير دولته واهملت توفير حماية حقوقه من دولته نفسها

، بحيث اصـبحت للفـرد      اإلنسانوتال ذلك اإلعالن العالمي واالتفاقات الدولية لحقوق        

باشرة الى احكام القانون الدولي ،حيث تلتزم الدول باحترام الحقوق          متند  حقوقا وعليه واجبات تس   

 .)702(في مواجهة افرادها، كما يلتزم االفراد بمراعاة الواجبات في مواجهة دولهم 

 وقـد مـرت     ) 703(.لقد ادى هذا التطور إلى اكتساب الفرد مركزا قانونيا دوليا مهمـا           

تطور مركز الفرد في القانون الـدولي فـي عـدة            الدولية والتي تعكس     اإلنسانضمانات حقوق   

 :)704(مراحل هي

 ما ومنها يتم بلورة مفهوم الحق وانتقائه وتحديده كمبدأ عام، وغالباً          : مرحلة التعريف بالحق  : اوالً

 .تتم هذه المرحلة من خالل كتابات فقهاء القانون والمفكرين وكذلك التطورات االجتماعية

يها يتم اقرار هذا الحق كمبدأ عام معترف به من قبل المجتمع الـدولي،              وف: مرحلة اإلعالن : ثانياً

 عـام   اإلنـسان وغالبا ما يأخذ هذا اإلعالن شكل إعالن عالمي كاإلعالن العالمي لحقـوق             

 .، أو معاهدة دولية تتسم بالعمومية وعدم االلزام  باحكامها بشكل كامل1948

                                                            

 جامعة ، الصادرة عن كلية لقانون، مجلة العلوم القانونية- تظلم االفراد لدى االجهزة الدولية،إبراهيم السامرائي.  د)701(

 .481-480، ص2000 لسنة 2 و1العددان ) 15( المجلد -بغداد
 .481 ، ص  نفسهالمصدر )702(
 .10، مصدر سابق،  ص اإلنسان مسؤولية األمم المتحدة عن توفير الحماية الدولية لحقوق ،محمد المجذوب. د )703(
،  الوثائق االسالمية واالقليمية ، المجلد الثانياإلنسان، الوثائق الدولية المعنية بحقوق ،محمود شريف بسيوني.  د)704(

 .14-13ص،  2003 ، الطبعة االولى، القاهرة،دار الشروق للطباعة



يات هذه الحقوق وتطويرها في شكل اتفاقيـات دوليـة          وفيها يتم تحديد عموم   : مرحلة النفاذ : ثالثاً

متخصصة، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتـصادية            

 .1966واالجتماعية والثقافية لعام 

وفي هذه المرحلة يتم في اغلب االحوال تشكيل لجان لمتابعة          :  التنفيذ آلياتمرحلة تشكيل   : رابعاً

 احكام اتفاقية دولية متخصصة أو تعيين مقرر، أو تكوين لجنـة تحقيـق، أو تقـصي                 تنفيذ

 باصدار تقارير، إال أن تلك التقارير غالبا ما تتسم بالدبلوماسية           لياتالحقائق، وتقوم هذه اآل   

 .وعدم توجيه نقد مباشر للحكومات المخالفة

ت التي ترد على الحق المعني بالحماية       وفيها يتم وضع االنتهاكا   : مرحلة الحماية الجنائية  : خامساً

في اطار نص تجريمي وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيه من خالل اتفاقيـة دوليـة مثـل         

، وقمع جريمة الفـصل     1965اتفاقيتي القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري عام         

 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب         1973العنصري والمعاقبة عليها عام     

 .املة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينةالمع

 

 :اإلنسان لحقوق  لحماية الضمانات الدوليةآليات: الفرع االول

 وحرياته االساسية اشكال متعددة ومتنوعة في       اإلنساناتخذت الضمانات الدولية لحقوق     

 وسوف نقـوم بـذكر      .اإلنسانالتنظيم الدولي، تهدف جميعها إلى توفير الحماية الدولية لحقوق          

ضمانة باعتباره ال  ياإلنسان التدخل   وبعض اشكال هذه الضمانات مع تركيزنا على احداها إال وه         

 .االهم من بين الضمانات



التصرف القسري الصادر عن دولة او  يقصد به ي في القانون الدولي    اإلنسان التدخل   ان

جلس االمن، بهدف منع او     اكثر ضد دولة اخرى دون رضاها، ودون ترخيص صادر من قبل م           

 .)705(اإلنسانانهاء انتهاكات جسيمة وواسعة لحقوق 

ي الى نظرية القانون الطبيعـي والقـانون        اإلنسانوترجع الجذور االولى لفكرة التدخل      

المنظر والمؤسـس االول لنظريـة      ) 1645-853(ويعد هوغر غروشيوس    . الدولي التقليدي 

باً على تنظيم العالقات بين الدول من خالل تـضمينها        ي، وكان جل اهتمامه منص    اإلنسانالتدخل  

وقد اقر مشروعية استعمال دولة او .وتزويدها بمعايير اخالقية وقانونية وانسانية في المقام االول

. )706( االساسـية  اإلنـسان اكثر للقوة ضد دولة اخرى بقصد وقف االنتهاكات الصارخة لحقوق           

 فـي   اإلنـسان يام بتدخالت انسانية حاالت انتهاك حق       ومن الحاالت التي يشار اليها كمبرر للق      

الحياة او اخضاعة لالضطهاد او للمعاملة الالنسانية او القاسية، وحاالت ارتكاب جرائم دوليـة              

ية وجرائم الحرب، وهي جرائم جرى ادراجها فـي         اإلنسانمثل االبادة الجماعية والجرائم ضد      

 .ليةاالختصاصات النوعية للمحكمة الجنائية الدو

وأن أول ما عرف المجتمع الدولي من وسائل الرقابة على حقوق االفراد نظام التـدخل               

ي والذي اليقوم بصفة عامة على وجود أي التزام تعاقدي  يفرض هذه الرقابة أو الحماية                اإلنسان

وان استند في بعض الحاالت على نصوص المعاهدات الخاصـة          . لحقوق االشخاص وحرياتهم  

 )707(.ات الدينيةبحماية االقلي

 لحقـوق   -ي بانه رد فعـل مـالزم لالنتهـاك الـصارخ          اإلنسانويعرف مفهوم التدخل    

، يتدرج من االحتجاج البسيط وعدم االعتراف بالحكومات التي تقوم باعمال منافية            )708(اإلنسان

                                                            

 القيت على طلبة الماجستير في جامعة سانت كليمنتس، اإلنسانالشافعي محمد بشير، محاضرات في حقوق . د)705(

 .10 ص،المحاضرة االولى

 .11 ، صسابقالشافعي محمد بشير، مصدر . د)706(
 .26 مصدر سابق ، ص ، اإلنسان الضمانات الدولية لحقوق ،عز الدين فودة.  د)707(
 بحث منشور في كتاب قضايا حقوق ،ياإلنسان النظرية لمفهوم التدخل آليات بعض االشك، الرشيدياحمد.  د)708(

 .13، ص 1997 مصر، االصدار الثاني الصادر عن دار المستقبل العربي للطباعة اإلنسان،



ية ية إلى المقاطعة الدبلوماسية واالقتصادية ، وحتى تصل إلى التدخل المسلح لحمااإلنسانللحقوق 

الحد االدنى من الحقوق ضد تعسف سلطات دولة ما واضطهادها لـشعوبها أو لجماعـة منـه                 

 وقد يكون هذا التدخل من قبل الدولة بـصورة منفـردة لحمايـة              )709(.مواطنين كانوا أو اجانب   

رعاياها في الحاالت التي يثبت فيها أن الدولة األخرى التي يقيمون فيهـا قـد تجـاوزت فـي                   

ية وحدود العدالة، أو قد يكون من قبل المجتمـع الـدولي متمـثال فـي                اإلنسانمعاملتهم النظم   

 .المنظمات الدولية واالقليمية

ي لغرض حماية حقوق    اإلنسانولقد قامت األمم المتحدة في احيان كثيرة بممارسة التدخل          

انة من  ي باعتباره ضم  اإلنسانويتميز التدخل   .  سواء في العراق أم الصومال أم السودان       اإلنسان

 يكون عمال يكون الحافز منه القيام بمساعدة الطـرف المجنـي عليـه              اإلنسانضمانات حقوق   

ومن ناحية أخـرى    ) 710(.لمجرد احقاق الحق، باالضافة إلى التبعات االيجابية التي ينطوي عليها         

 :)711(فان هذا المبدأ محفوف بكثير من الصعاب والمخاطر وتتجسد هذه المخاطر في

ليكـون ذريعـة تتـدخل      " يةاإلنسانمبدأ التدخل باسم    "شى أن يستغل هذا المبدأ أي       انه يخ : اوالً

بموجبها الدول الكبرى في شؤون الدول األخرى، وان ظاهرة االسـتعمار أو االحـتالل              

كانت نتيجة تدخل من قبل الدول المستعمرة والمحتلة التي تدعي في حمالتها ضـد دول               

ية وانقاذ السكان من بـراثن      اإلنسان المدنية والمبادئ    اسيا وافريقيا إنها كانت لغرض نشر     

 .الحكام المحليين والظالمين كما هو الحال عليه االن في العراق وافغانستان

أن التدخل في كثير من االحيان معناه الحرب بين الدولة المخطئة والدولة أو الدول التـي                : ثانياً

م أن الحروب كثيرا ما تؤدي إلى امتهان        تريد أو تدعي إنها تريد تصحيح الخطأ، وكما نعل        

 .اإلنسانوانتهاك لحقوق 
                                                            

 .9، ص  نفسهالمصدر )709(
ي المنطقة العربية في مرحلة ما بعد ي فاإلنسان التدخل - اميره عبد الفتاح ومحمد عبد العزيز واميرة مشهور)710(

 .41، ص1997 ، مصر ، ، عن دار المستقبل العربي للطباعةاإلنسانالحرب الباردة ، قضايا حقوق 
 بين المبدأ والتطبيق ، دار الفكر اإلنسان، حقوق اإلنسان وسائل صيانة وحماية حقوق ، محمد يوسف مضوي)711(

 .30 ، ص 1968رطوم  الخ- األولاإلنسان مؤتمر حقوق -للطباعة



واستنادا لما تقدم ، يبدو لنا أن التدخل الدولي الفردي يجب رفضه النه غالبا ما يستعمل                

كوسيلة للتدخل السياسي، أي مجرد ستار يخفي مطامع سياسية للطرف الدولي المتـدخل لـدى               

أما التدخل من قبل المجتمـع الـدولي متمـثال فـي     . بالطرف المستهدف من جراء هذا التدخل   

 اإلنـسان المنظمات الدولية فهو مقبول ومبرر النه يؤسس على فحوى أن االعتداء على حقوق              

فميثاق األمم المتحدة وكذلك عهد عـصبة       . هو اعتداء على عدد معين من مواد الميثاق الملزمة        

ولذا فان العالقة فيما بين     "  وقيمة الفرد البشري   بكرامة"و"  االساسية اإلنسانبحقوق  "األمم اعترافا 

 وحرياته االساسية تقع في نطاق اختصاص األمم        اإلنسانالفرد والدولة في نطاق تمتعه بحقوق       

 )712(.المتحدة

وجرت الممارسة المعاصرة لهذا النوع من التدخل عموماً بهدف حماية مصالح الـدول             

 في معاملة الدول لشعوبها وسكونها، وخيـر        إلنساناالمتدخلة، ولم تكن تنزع الدفاع عن حقوق        

دليل على صدقية هذه النتيجة هو السياسة االنتقائية التي اتبعتها الدول في هذا الخصوص، فقـد                

غضت الدول طرفها عن حاالت عديدة كان انتهاك الحقوق االساسية فيها واضـحاً وصـارخاً               

ا،  ومن ذلك حاالت السكوت عن اسرائيل ووحشياً يجعل من التدخل ضرورة انسانية الغنى عنه

 .في عمليات االبادة للشعب الفلسطيني في غزة

 

  في المواثيق واالعالنات واالتفاقيات الدوليةاإلنسانحماية حقوق : الفرع الثاني 

 المهمة على الصعيد الدولي هو تـضمين المواثيـق          اإلنسانمن اشكال ضمانات حقوق     

ية نصوصا توجب على الدول االطراف فيها توفير الحماية الدولية          واالعالنات واالتفاقيات الدول  

 -:وتنقسم هذه المواثيق من حيث اهميتها على قسمين. اإلنسانلحقوق 

                                                            

 نجاة قصار، الحدود القانونية الستخدام القوى الدولية من خالل ممارسة األمم المتحدة ، المجلة المصرية للقانون )712(

 .267 ، ص 1975، سنة 31 مجلد -الدولي



نوع يكتفي باعالن الحقوق والتعريف بها وقد يذهب بعيدا في تفصيل جوانبها، لكنه غيـر               : اوالً

 تخرج على نـصوصه بـال       وتستطيع أي دولة اشتركت في اصداره وصياغته أن       . ملزم

معقب، ذلك بانه يخلو من ذكر أي آلية للرقابة أو الشكوى سوى رقابة المجتمع الـدولي                

 )713(.اإلنسانوشكوى من المعتدى عليه، ومثال هذه االعالنات، اإلعالن العالمي لحقوق 

دول وتصدق  نوع من المواثيق يتخذ عادة شكل اتفاقية جماعية دولية أو إقليمية، توقعها ال            : ثانياً

 بنصوصها واحكامها، ومن هذا القبيل ميثاق األمم المتحـدة عـام            -عليها وتصبح ملزمة  

فمن المعلوم أن الميثاق كاتفاقية جماعية توافقت فيها ارادات الدول علـى             . )714 (1945

تحديد قواعد القانون الدولي التي تحكم العالقات بين الدول وتقر السالم والعـدل وتـدفع               

تماعي للشعوب قدما وتؤكد االيمان بالحقوق االساسية لالنسان، هو من قبيـل            الرقي االج 

المعاهدات الشارعة التي تفرض على االطراف المتعاقدة االلتزام بهذه القواعـد وتحـتم             

سيادتها على قواعد القانون الوطني الية دولة بما في ذلك قواعد الدستور الداخلي للدولـة               

ن الوطني إال إذا كان يتفق وقواعد القانون الدولي وااللتزامات          المتعاقدة، فال يطبق القانو   

 )715(.التي تفرضها عليها المعاهدة

، الذي قـرر    1966وهناك أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام          

ـ        اإلنسانبعض المبادئ الخاصة بضمانات حقوق       ة ـ، ومنها مبدأ عدم رجعية القـوانين الجزائي

، باالضافة إلى القواعـد     )14م  (، وكذلك حق المتهم في أن يحاكم خالل مدة معقولة           )15مادة  (

الخاصة بتنظيم مرفق العدالة وكفالتها وحق الفرد في الطعن باالحكـام للـدفاع عـن حقوقـه                 

 )716(.وحرياته

                                                            

دراسات الوحدة  العربي ، مركز اإلنسانها الدولية واالقليمية ، حقوق آليات واإلنسان حماية حقوق ، ظريف عبداهللا)713(

 .210 ، ص 17/ العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي
 .210 ، ص  نفسهالمصدر )714(
 .90، مصدر سابق ، ص اإلنسانعز الدين فودة ، الضمانات الدولية لحقوق .  د)715(
، مصدر سابق عة االسالمية،  وحرياته االساسية في القانون الدولي والشرياإلنسان حقوق ،جابر ابراهيم الراوي.  د)716(

 .220-219ص 



 والتعريف بها   اإلنسانأن اهمية هذه الضمانة تتمثل بكونها قد ساعدت على نشر حقوق            

الدولي، والزام الدول بضرورة االعتراف بها وضمانها جراء االنتهاكات المحتملة          على الصعيد   

 .التي تقع عليها

 

 :الحماية الدولية من خالل احكام المحاآم الجنائية الدولية : الفرع الثالث 

يعد وجود نظام دولي فعال للمسائلة الجنائية عن االنتهاكـات التـي تـستهدف حقـوق                

قات الحروب أو النزاعات المسلحة، من اقوى الضمانات التي تكفل احترام           ،السيما في او  اإلنسان

هذه الحقوق وعدم النيل منها أو االفتئات منها وذلك جنبا إلى جنب مع التـشريعات والقـوانين                 

فالثابت أن وجود مثل هـذا النظـام الفعـال للمـسأئلة            . الوطنية ذات الصلة كقوانين العقوبات    

 من شأنه أن يحول دون افالت االشخاص الذين يثبت ارتكابهم لهذه            -ليةالوطنية والدو -الجنائية

 )717(.االنتهاكات من المسؤولية والعقاب

والمالحظ أن المجتمع الدولي قد سار بخطوات حثيثة على طريق اقامة النظام المذكور،             

و عام  وطوكي1945حيث انشأ الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية محكمتي نور مبرغ عام             

 لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، وبعد انهيار االتحاد السوفيتي في بداية العقد التـسعيني              1946

من القرن المنصرم وانتشار االضطرابات في معظم دول المعسكر االشتراكي السابق، انـدلعت             

ية، اإلنـسان نزاعات مسلحة في عدد من دول العالم اقترنت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد              

 المشكلة على مجلس األمن وطالب بعض االعضاء بتشكيل محاكم جنائية دولية خاصة             وطرحت

 لمحاكمـة  1993وقام مجلس األمن بالفعل بتشكيل محكمة جنائية دولية في عام          ) 718(.ببلد محدد 

، وثم تشكيل   1991المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في اراضي يوغسالفيا السابقة منذ عام            

                                                            

 مجلة السياسة ، من لجان التحقيق المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية ، النظام الجنائي الدولي،احمد الرشيدي.  د)717(

 .8 ، ص 2002 ، سنة 37 مجلد 150/  عدد-الدولية
-17 مصدر سابق ، صنسان،اإل مسؤولية األمم المتحدة عن توفير الحماية الدولية لحقوق ،محمد المجذوب.  د)718(

18. 



 لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبـت فيهـا          1994اندا في عام    محكمة أخرى في رو   

 .،ومحكمة سيراليونأيضاً

أن نجاح هذه التجربة قد شجع لجنة القانون الدولي في األمم المتحدة على التفكير بانشاء               

 الدبلوماسي المعني   -وجاءت الخطوة الهامة بعقد مؤتمر األمم المتحدة       ،)719(محكمة جنائية دولية  

، وقد حضر المـؤتمر     1998 تموز   17 - حزيران 14بانشاء هذه المحكمة في روما في الفترة        

 منظمة غير حكومية وقـد انتهـى        136 منظمة دولية حكومية و      31 دولة باالضافة إلى     160

ويتضمن نظام روما األساس     ) 720(.1998 تموز   17المؤتمر باعتماده نظام أساس للمحكمة في       

مادة موزعة على ثالثة عشر بابا، علمـا أن المـادة           ) 128(لية ديباجه و  للمحكمة الجنائية الدو  

 )721(. من هذا النظام للمحكمة قد نصت على انه اليجوز ابداء أي تحفظات على احكامه120

 للمحكمتين الدوليتين الخاصتين بجرائم الحرب في يوغسالفيا الـسابقة وروانـدا            وخالفاً

ولمدة معينة ومنطقة محددة، فان المحكمة الجنائية الدولية        اللتان شكلتا للفصل في جرائم محددة       

ستكون دائمة وجاهزة لمحاكمة المتهمين بارتكاب اشد الجرائم خطورة والتي تكـون موضـع              

 )722(اهتمام المجتمع الدولي وتشمل هذه الجرائم

 ).القضاء كليا أو جزئيا على مجموعة قومية أو اثتيية أو عرقية أو دينية(جرائم االبادة  -أ 

 -االعتداءات الواسعة أو المنظمة على المدنين وتشمل جرائم االستعباد        (ية  اإلنسانجرائم ضد    -ب 

 .) الحمل االجباري- العقم- االغتصاب-التعذيب

 أو القوانين التـي تحكـم     1949تشمل االنتهاكات الخطيرة التفاقيات جنيف      (جرائم الحرب    -ج  

 .النزاعات الدولية

                                                            

 نيسان 11 دولة في 60 ، وجرى التصديق عليه من جانب 1998 تموز 17 لقد اقر النظام األساس للمحكمة في )719(

 قاضيا يتم 18وتتكون هذه المحكمة من . 2002 حزيران 1، ودخل حيز النفاذ من الناحية القانونية في 2002

 .نظام األساساختيارهم من جانب الدول االطراف في ال
 .8 مصدر سابق ، ص ،احمد الرشيدي.  د)720(
 .75-74، مصدر سابق ، ص اإلنسان سيادة الدولة في ضوء الحماية الدولية لحقوق ، باسيل يوسف. د)721(
 .19، مصدر سباق، صاإلنسان مسؤولية األمم المتحدة عن توفير الحماية الدولية لحقوق ،محمد المجذوب.  د)722(



لتي يعود لمجلس األمن حق تحديدها وفقـا لميثـاق األمـم            وهي الجرائم ا  (جرائم العدوان    -د 

 ).المتحدة

ومما تقدم يظهر لنا أن اقرار النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية يمثل خطوه مهمة              

على طريق ترسيخ دعائم نظام دولي دائم للمسؤولية الجنائية لالفراد، وحدثا غير مسبوق علـى               

 وحرياتـه   اإلنـسان فالة االحترام الواجب لحمايـة حقـوق        طريق تقرير الضمانات الالزمة لك    

االساسية سواء كان ذلك في وقت السلم أم في اوقات النزاعات المسلحة على اختالف انواعهـا،    

 .واليات المتحدة وان يكن هناك بعض الدول المعارضة لهذا النظام ومنها ال

 

 المطلب الثاني

 ية حقوق اإلنسانالرقابة على تطبيق القواعد المتعلقة بحما

انشأت األمم المتحدة العديد من اجهزة الرقابة التي تسهر على تطبيـق قواعـد حقـوق                

 وحرياته االساسية، واناطت بها العديد من الوسائل القانونية التي تضمن احترام الحقوق             اإلنسان

ة التي عرفها   والحريات االساسية التي كفلتها المواثيق المختلفة، ويمكن أن نصنف اساليب الرقاب          

 .)723( إلى طائفتيناإلنساننظام األمم المتحدة في ميدان حقوق 

الرقابة العامة وتمارس من قبل اجهزة األمم المتحدة من خالل ما تطرحه في مناقـشاتها               : اوالً

، وما تصدره في شأنها من توصيات، ومـا قـد     اإلنسانمن امور تعدها انتهاكات لحقوق      

 .)724( الوقائع واالنتهاكاتتجري به من تحقيقات في بعض

الرقابة الخاصة وتمارس من قبل االجهزة المنبثقة عن االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقـوق             : ثانياً

، فهناك عدد من االتفاقيات الدولية المبرمة التي انبثقت عنها لجان عرفت باللجان             اإلنسان

                                                            

 .66-65 في اطار نظام األمم المتحدة، مصدر سابق، ص اإلنسان حقوق ،عيد الدقاقمحمد الس.  د)723(
 وضمانها في المبحث األول والثاني مـن        اإلنسان لقد تم بحث دور اجهزة األمم المتحدة المختلفة في حماية حقوق             )724(

 .هذا الفصل



راقبة ومتابعة تنفيذ احكـام     ، وتختص بم  )اللجان التعاهدية  (اإلنسانالمعنية بحماية حقوق    

 -:)725(االتفاقيات الدولية من قبل الدول االطراف فيها، ومن هذه اللجان نذكر

اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تختص بمراقبة ومتابعة تنفيـذ العهـد              - أ

، وكـذلك البروتوكـول األول الملحـق        1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعـام       

 )726(.بها

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتختص بمراقبة تنفيـذ عهـد الحقـوق              - ب

 )727(.االقتصادية واالجتماعية

لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتختص برصد ومراقبة تطبيـق الـدول التفاقيـة                -ج

تفاقية اال نصوص في القانون أساساً ونجد ،)728(القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري

 في القرار العامة الجمعية اعتمدتها التي العنصري، التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية

 الدول تنتخبهم عضو 18 من وتتكون ، 1965 ديسمبر 21 في المؤرخ  20 ‐د ألف 2106

 .سنوات أربع لمدة األعضاء

 الـدول التفاقيـة     لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتختص برصد ومراقبة تطبيـق            -د

 اللجنـة  هذه لوجود القانوني  وان األساس.)729(القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة

 ، 1946 جـون  21 في  المؤرخ 2)د(11واالجتماعي  االقتصادي المجلس قرار في يتمثل

 : يلي بما معنية وتكوينها، فهي وظائفها حيث من اللجنة هذه وتتميز

 في حقوق المرأة تعزيز بشأن والجتماعي، االقتصادي المجلس إلى روتقاري توصيات عدادإ .أ

 .والتعليمية واالجتماعية والمدنية واالقتصادية السياسية الميادين

                                                            

  ، مصدر سـابق ، اإلنسانلوماسية حقوق دب:باسيل يوسف   : انظر في امر هذه اللجان وعدد الدول االعضاء فيها          ) 725(

  .241ـ197ص
 دولـة   192 دولة من اصل     148 خبيرا، وقد بلغ عدد الدول المنظمة الى هذه االتفاقية           18 تتألف هذه اللجنة من      )726(

 .2002في شهر ايار 
 .2002 شهر ايار  دولة حتى145 خبيرا، وقد بلغ عدد الدول المنظمة أي هذه االتفاقية 18 تتألف هذه اللجنة من )727(
 .2002 دولة حتى شهر ايار 162 بلغ عدد الدول المنظمة إلى هذه االتفاقية )728(
 .2002 دولة حتى شهر ايار 168 بلغ عدد الدول المنظمة إلى هذه االتفاقية )729(



 في عناية عاجلة تتطلب التي الملحة المشكل بشأن االجتماعي، المجلس إلى بتوصيات التقدم  .ب

 الحقوق، في الرجال والنساء بين لمساواةبا القاضي المبدأ تنفيذ بهدف اإلنسان، حقوق ميدان

 .التوصيات تلك لتنفيذ مقترحات ووضع

 من ينتخبون وهم . أعضائها عدد لزيادة مرشحة وهي ، عضواً 32 من حاليا اللجنة وتتكون

 أسابيع، ثالثة تستغرق لدورة سنتين كل مرة اللجنة سنوات، وتجتمع أربع لفترة المجلس قبل

 .آلخر حين من رسمية غير عاملة فرقاً نشأت وتسهيالً لمداوالتها

 حقوق عن ميدان تخرج ال فهي اللجنة، هذه نشاطات مجال في بارز مكان االختصاص ولمبدأ

 القـرارات  على تطبيـق  واإلشراف والتوصيات، الدولية، الصكوك بشأنها تعد التي المرأة

 واالجتماعي يالمجلس االقتصاد توصي نصوص مشاريع شكل في وتقدم ذلك والمقرارت،

 حقوق الدولية بشأن األحكام وتنفيذ لمراقبة ليس وسيلة تعتبرهذه اللجنة ثمة  ومن.باعتمادها

 النظـام  شـأن فـي   ذات هيئة فهي لذلك .المجال هذا في قانونية قواعد والقتراح بل المرأة،

  .اإلنسان لحقوق القانوني

 )730(.لدول التفاقية مناهضة التعذيب   لجنة مناهضة التعذيب، وتختص برصد ومراقبة تنفيذ ا       . هـ

 أو المعاملـة  من ضروب وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية تنفيذ مدى فضال عن انهاوتبحث

 العامة الجمعية من المعتمدة المهنية، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة

 رخالمـؤ   46 .)731(لجنة حقوق الطفل، وتختص برصد تنفيذ الدول التفاقية حقوق الطفل . و

 اتفاقية تنفيذ تراقب التي جدا، الحديثة اللجان من وهي :39 القرار في / 1984 سمبر دي 10 في

  . العامة الجمعية اعتمدتها التي ، 1989 نوفمبر / 20 في  المؤرخ25الطفل حقوق

 

                                                            

 .2002 دولة حتى شهر ايار 128 بلغ عدد الدول المنظمة إلى هذه االتفاقية )730(
 .2002 دولة حتى شهر ايار 191ة إلى هذه االتفاقية  بلغ عدد الدول المنظم)731(



أن قيام هذه االجهزة برصد ومتابعة تنفيذ احكام االتفاقيات الدوليـة المعنيـة بحقـوق               

 من الضمانات المهمة التي تكفل احترام وحماية حقوق اإلنـسان علـى الـصعيد               اإلنسان، يعد 

الدولي النها تساعد على كشف االنتهاكات التي قد تقع على حقوق االفـراد، وتقـوم باتخـاذ                 

 .التوصيات المالئمة واالجراءات الالزمة لحماية هذه الحقوق

 

 ):نظام التقارير(ظات عليها تقديم التقارير الدورية وابداء المالح: الفرع االول 

استقر العمل على أن تتضمن المواثيق التعاهدية، واالتفاقيـات والمعاهـدات الخاصـة             

، نصوصا توجب على الدول األطراف تقديم تقارير دورية عما اتخذته أو تنوى             اإلنسانبحقوق  

 )732(. المنصوص عليها في هذه الصكوكاإلنساناتخاذه من التدابير لضمان احترام حقوق 

ومن هذه المواثيق نذكر مثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، حيـث              

 عن التدابير التي اتخذتها     اإلنساناوجب على الدول االطراف فيه تقديم تقارير إلى لجنة حقوق           

 )733(.اعماال للحقوق المعترف بها في العهد وعن التقدم المحرز لتأمين التمتع بهذه الحقوق

كل اللجان التعاهدية كافة من خبراء انتخبوا من الدول االطـراف فـي االتفاقيـة               وتتش

بترشيح مندوب لهم، لكنهم يمارسون مهماتهم بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم منـدوبين عـن              

دولهم مما يشكل ضمانة من هذا المبدأ، بعدم خضوع هذه اللجان للضغوط السياسية من الـدول                

 .)734(ير هذه اللجان بالجو السياسي العام الذي يحيط بدولة ماعلى ان ذلك اليمنع من تاث

                                                            

 .211ها الدولية واالقليمية، مصدر سابق ، ص آليات واإلنسانحماية حقوق ،  ظريف عبد اهللا )732(
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 40( انظر المادة )733(

 .21ص ، مصدر سابق،اإلنسان لحقوق باسل يوسف، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية.د) 734(



لية هذه اللجان بمنهجية قانونية حرفية وتستند في عملها الى نصوص االتفاقيـة             آوتتسم  

الدولية والتعليقات العامة التي تصدرها اللجان والتي تعد تفسيراًالحكام االتفاقية، ويتعين علـى             

 )735 (.التفاقية وتقديم التقارير الدوريةالدول االلتزام بها في تطبيق ا

ن اضطرار الدولة الـى      أ هذا وان االلتزام بتقديم التقارير ليس التزاماً شكلياً فحسب، اذ         

المواجهة التزامها بتقديم التقرير الدوري التالي وبيان ما احرزته من تقدم في كفالة الحقوق منذ               

اب، وكذلك اضطرارها الى مواجهة جلـسات       التقرير السابق وذكر العوائق، ان وجدت، واالسب      

 .)736(فحص التقرير ومناقشته، كل هذا يشكل ضغطاً ادبياً اليستهان به

وتقوم اللجنة بدراسة هذه التقارير وتقديم التوصيات المناسبة إلى الدول األطراف استنادا            

 .إلى دراسة تقاريرها

قة مرضية لرصد مراعـاة     أن نظر اللجنة من تقارير الدول في جلسات عامة تعتبر طري          

 في بلد ما من المناقشة، وكذلك       اإلنسان، حيث تتجلى صورة اوضح لحالة حقوق        اإلنسانحقوق  

يتسنى للجنة التقدم بتوصية بشأن سبل انفاذ العهد على نحو افضل في القـوانين والممارسـات                

 .)737(ة في تقاريرهاالوطنية، ولقد ادخلت تغييرات تشريعية في عدد من البلدان نتيجة لنظر اللجن

، اإلنسانوقد تعرض نظام التقارير الى االنتقادات في شان مدى فاعليته في حماية حقوق 

الن المعلومات تتحصل من الدول ذاتها، وغالباً ماتكون موضعاً للشك، االان تقـديم التقـارير               

كما ان  . )738(سيادة، وفيه مراعاة لمبدأ ال    اإلنسانبموجب هذا النظام يعد دليالً على احترام حقوق         

 من خالل مناقشة التقارير في اطار االجهـزة         اإلنسانمراقبة حالة تنفيذ التزامات الدول لحقوق       

                                                            

 .122ص لمى العزاوي، مصدر سابق،) 735(

  .212ظريف عبد اهللا ، مصدر سابق ، ص  )736(
 لسنة – جنيف ،األمم المتحدة) 15( صحيفة وقائع رقم اإلنسان،اللجنة المعنية بحقوق ،  الحقوق المدنية والسياسية)737(

 .8ص ،  2002

 .266، ص1989 دار طبع او نشر، بيروت، طفى سالمة القانون الدولي العام ،محمد سامي عبد الحميد ومص.د) 738(



المختصة وتقويم مدى االلتزام بتعهداتها، يجعل احد ميادين السلطان الداخلي معرض للفحـص             

 .)739(والمراقبة، ولكن بموافقة الدول المعنية ذاتها 

م التقارير نظام فعال يؤدي وظائف متعـددة، فهـو يـستعرض            وبذلك يظهر لنا أن نظا    

ويرصد القوانين والممارسات الوطنية ومدى توافقها مع االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية 

 باالضافة إلى استعراضها مدى التقدم المحرز في الدولة الطرف فـي االتفاقيـة              اإلنسانلحقوق  

رنة المعلومات الواردة في التقارير السابقة مع التقارير الالحقـة          وذلك بمقا  .الدولية ذات العالقة  

 .)740(وغالباً ماتعترف الدول بوجود مشاكل ومعوقات تحول دون تنفيذ جميع التزاماتها

ان الهدف الرئيس من نظام التقارير هو التاثير في تغييـر القـانون والتطبيـق للـدول                 

 وقد اثبتت التجربة الماضـية      .اإلنسانلقة بها لحقوق    االطراف بما يتالئم واحكام االتفاقية المتع     

قد  بان مسالة ومناقشة اللجنة لتقرير الدول قد ادى الى اعادة نظر الدول في قوانينها الوطنية او               

 الدول بان تؤخذ مالحظات اللجنة باالعتبار عند مراجعة السلطات المختصة فـي             ايتعهد ممثلو 

 .)741(لمساءلةدولهم للقوانين واالجراءات موضوع ا

 لو تـم    اإلنسانهذا وان طريقة اعداد التقارير سيكون لها االثر الكبير في حماية حقوق             

 -:)742(مراعاة االتي

 .االلتزام السياسي للدول االطراف باعداد تقارير حقيقية وشاملة: اوالً

 .توفير االجهزة والمواد الالزمة العداد التقارير: ثانياً

 .التنسيق ومراعاة التوجيهاتاعتماد التنظيم و: ثالثاً

                                                            

 .205ص ،1987  مصطفى سالمة، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،. د)739(

 123لمى العزاوي، مصدر سابق، ص )740(

 .171ص ابراهيم احمد السامرائي، مصدر سابق،.د) 741(

 .124عزاوي، مصدر سابق، صلمى ال) 742(



تهيئة مستلزمات اعداد التقارير كاستعمال التقارير الـسابقة واالسـتفادة مـن تقـارير              : رابعاً

المنظمات الدولية والمنظمات غيـر الحكوميـة واالسـتعانة بالخـدمات االستـشارية             

 .والمساعدات التقنية وتجنب االزدواجية في اعداد التقارير المتنوعة 

مما يؤخذ عليه تاخير بعض الدول أو تخلفها عن تقديم تقاريرها السباب ، منهـا       إال انه   

عدم توفر الخبرات، وتزايد عبئ التزامات تقديم التقارير بسبب تعدد الهيئات االشرافية في مجال 

 . فيها للمراقبةاإلنسان أو عدم رغبة الدول الن تعرض اوضاع حقوق اإلنسانحقوق 

لتقديم التقارير بموجب جميع االتفاقيـات، واجـراء دورات         فلو وجدت طريقة موحدة     

دراسية وتدريجية حول تقديم التقارير لموظفي الحكومات والمسؤولين عن وضع هذه التقـارير             

الدى ذلك إلى تقليل العبء االداري الواقع على الدول، ومن شأن ذلك أن يزيد مـن الـسرعة                  

 وتقيم بها التقارير اثناء دوراتها السنوية باكمل        والكفاءة التي تمكن مختلف اللجان من تستعرض      

 .صورة ممكنة

وكما تقدم  يتبين لنا بان نظام التقارير بوصفه احد وسائل الحماية الذي نـصت عليـه                 

 واسهمت اللجان التعاهدية في توضيحة وتطبيقه على تقـارير          اإلنساناالتفاقيات الدولية لحقوق    

 وتخفيـف او منـع حـاالت        اإلنسانعزيز وحماية حقوق    الدول قد جعل منه وسيلة فاعلة في ت       

 .انتهاكها

 

 :تقديم الشكاوي من دول ضد دولة أخرى: الفرع الثاني 

تتضمن بعض االتفاقيات الدولية نصوصاً تتيح للدول االدعاء بان دولة طرفـاً التفـي              

 علـى هـذا     ، وقد ورد الـنص    اإلنسانبالتزاماتها المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لحقوق        

من العهـد الـدولي الخـاص       ) 41(، فمثال جاء في المادة      )743(االجراء في عدة اتفاقيات دولية    

                                                            

في اتفاقية مناهضة ) 21(، والمادة 1962من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري لعام ) 11( لقد اجازت المادة )743(

 .اإلنسان بتقديم شكاوي فيما بين الدول حول عدم تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق 1984التعذيب لعام 



بالحقوق المدنية والسياسية، بانه يجوز الي دولة طرف توجيه رسالة إلى اللجنة تزعم فيهـا أن                

 :اذ نصت على ان . دولة طرفا أخرى التفي بالتزاماتها بموجب العهد

 العهد ان تعلن في أي حين بمقتضى احكام هذه المـادة انهـا              كل دولة طرف في هذا    

 في استالم ودراسـة     )الغيت اللجنة واندمجت مع المحكمة االوربية      (تعترف باختصاص اللجنة  

 اخرى التفي بااللتزامات التي يرتبهـا       بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بان دولة طرفاً        

البالغات المقدمة بموجب هذه المادة اال اذا اصدرت         واليجوز استالم ودراسة     .عليها هذا العهد  

 واليجـوز ان    . تعترف فيه في ما يخصها باختصاص اللجنـة        عن دولة طرف اصدرت اعالناً    

 ويطبق االجراء التالي علـى      . لم تصدر االعالن المذكور    تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفاً      

 -:ادة  الحكام هذه المالبالغات التي يتم استالمها وفقاً

 اخرى تختلف عن تطبيق احكام هذا العهد اذا رات دولة طرف في هذا العهد ان دولة طرفاً: اوالً

 وعلـى   .كان لها ان تسترعي نظر هذه الدولة الطرف في بالغ خطي الى هذا التختلـف              

" الدولة المستلمة ان تقوم خالل ثالثة اشهر من استالمها البالغ بايداع الدولة المرسلة خطيا             

 من أي نوع اخر ليوضح المسالة وينبغي ان ينطوي بقدر ما يكـون ذلـك                 او بياناً  سيراًتف

 على اشارة الى القواعد االجرائية وطرق التظلم المحلية التي اسـتعملت او              و مفيداً  ممكناً

 .الجاري استخدمها او التي التزال متاحة

الطرفين المعنيتين خالل ستة اشهر من      اذا لم تنته المسالة الى تسوية ترضي كلتا الدولتين          : ثانياً

تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبالغ االول كان لكل منهما ان تحيل المسالة الى اللجنة باشعار 

 .توجهه اليها والى الدولة االخرى

اليجوز ان تنظر اللجنة في المسالة المحالة اليها الى بعد االستيثاق من ان جميع الطـرق                : ثالثاً

 لمبادئ القانون الدولي المعتـرف بهـا   لية المتاحة قد لجئ اليها واستنفذت طبقاًالتظلم المح 

تتجاوز "  والتنطبق هذه القاعدة في الحاالت التي تستغرق فيها اجراءات التظلم مددا           .عامة

 .الحدود المعقولة



 .دةتعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحث الرسائل في اطار هذه الما: رابعاً

ان تعرض مـساعيها الحميـدة علـى        ) ج(جنة مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية        على الل  :خامساً

الدولتين الطرفين المعنيتين بغية الوصول الى حل ودي للمسالة على اساس احترام حقوق             

 . والحريات االساسية المعترف بها في هذا العهداإلنسان

فين المعنيتين المشار اليهمـا فـي   للجنة في أي مسالة محال اليها ان تدعو الدولتين الطر : سادساً

 .الى تزويدها باية معلومات ذات شان) ب(الفقرة الفرعية 

حق ايفاد من يمثلهمـا     ) ب(للدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقرة الفرعية         : سابعاً

 . او خطياًلدى اللجنة اثناء نظرها في المسالة وحق تقديم المالحظات شفوياً

 مـن تـاريخ تلقيهـا االشـعار         في غضون اثني عشر شهراً    " ى اللجنة ان تقدم تقريرا    عل: ثامناً

 -) :ب(المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 

قصرت اللجنة تقريرهـا    ) ها( اذا تم التوصل الى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية            -أ

 .على عرض موجز للوقاع وللحل الذي تم التوصل اليه

ـ (لى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية  اذا لم يتم التوصل ا    -ب قـصرت اللجنـة   ) هـ

تقريرها على عرض موجز للوقائع وضمن الى التقرير المذكرات الخطية ومحـضر            

 .البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين

ويبدا نفاذ احكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول االطراف في هذا العهد باصدار               

 .من هذه المادة) 1(نات في اطار الفقرة اعال

وتقوم الدول االطراف بايداع هذه االعالنات لدى االمين العام لالمم المتحدة الذي يرسل             

 وللدولة الطرف ان تسحب اعالنها فـي أي وقـت           .منها الى الدول االطراف االخرى    " صورا

اية مسالة تكون موضوع بالغ      واليخل هذا السحب بالنظر في       .باخطار ترسله الى االمين العام    

سبق ارساله في اطار هذه المادة واليجوز استالم أي بالغ جديد من اية دولة طرف بعد تلقـي                  



" المعنية قـد اصـدرت اعالنـا      االمين العام االخطار بسحب االعالن مالم تكن الدولة الطرف          

 ".جديدا

وليس له جوانب تطبيقية واليفوتنا ان نذكر ان نظام شكاوى الدول يتسم بالطابع النظري          

 ويبدو ان الدول التميل الى استخدام صيغة الشكوى فيما بينهما بشان انتهاكات حقوق .حتى االن

 .)744( حتى لوكان الشخص الذي انتهكت حقوقه من رعاياها اإلنسان

فمثال جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بانه يجـوز الي دولـة     

سالة إلى اللجنة تزعم فيها أن دولة طرفا أخرى التفـي بالتزاماتهـا بموجـب               طرف توجيه ر  

 ويشترط في هذا االجراء أن يكون الطرفان قد اعلنا إنها يعترفان باختصاص اللجنة              )745.(العهد

وتكون الخطوة االولى لقيام الدولة برفع الشكوى هي توجيـه          . لتلقي هذه الرسائل والنظر فيها    

 إنها التفي بالتزامتها إلى المسألة في غضون ثالثة اشهر، وعلـى الدولـة   نظر الدولة المزعوم 

اشهر ) 6(أما إذا لم تسو المسألة خالل       )746(االخيرة أن ترد في تشكيل تفسير أو ايضاح خطي،        

ويجوز لها أن  ).747(بما يرضي الطرفين يجوز الي واحد من الطرفين احالتها إلى اللجنة المعنية

اح مساعيها الحميدة، أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فيجوز للجنة            تعالجها عن طريق اقتر   

ويشترط في هذه الحالة موافقة االطـراف المعنيـة، ويلجـأ           . )748(أن تعين لجنة توفيق خاصة    

الجهاز المختص إلى التوفيق بان يقوم بتبادل الرأي مع الدول المعنية فـي المخالفـة، وذلـك                 

ماتها، فتقوم الدولة بشرح مبررات اتخاذها سلوكا مخالفا لمـا تـم            بمناقشة حالة احترامها اللتزا   
                                                            

الحقوق المدنية : اية شكوى فيما بين الدول، للمزيد من التفاصيل انظر المنشورلم ترفع الى اللجنة المدنية ) 744(

  نقال عن لمى العزاوي مصدر سابق،16ص ،1992 ، االمم المتحدة،)15( والسياسية، صحيفة وقائع رقم

 .126ص
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 41( انظر المادة )745(
من اتفاقية القضاء على ) 11/1(من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والمادة ) أ/41/1( انظر المادة )746(

 .من اتفاقية مناهضة التعذيب) أ/21/1(التمييز العنصري، والمادة 
من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ) 11/2(والمادة / من عهد الحقوق المدنية والسياسية) ب/41/1( المادة )747(

 .من اتفاقية مناهضة التعذيب) ب/21/1(ادة والم
من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والمادة ) 12(والمادة / من عهد الحقوق المدنية والسياسية) 42( المادة )748(

  .من اتفاقية مناهضة التعذيب) هـ/21/1(



، ويـتم ذلـك لغـرض الوصـول إلـى حلـول       اإلنسانتقريره من قواعد سلوك بشأن حقوق      

 )749(.تصالحية

ومما يجدر ذكره انه حتى االن لم ترفع إلى اللجنة أي شكوى فيما بين الدول حـول انتهاكهـا                   

 .ساناإلناللتزاماتها المتعلقة بحقوق 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعبـر         ) 41(وهكذا وبعد عرضنا لنص المادة      

بصورة مفصلة عن الية تقديم الشكاوي من دولة ضد دولة يجوز للجنة في حالة تعـذر الحـل                  

تعيين هيئة توفيق خاصة تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية             

 ويكون تعيين لجنة التوفيـق  .صل الى حل ودي للمسالة على اساس احترام احكام هذا العهد          التو

 وتوضع تحـت تـصرفها كافـة        .بموافقة الدولتين ويحظر ان يكون اعضاؤها من مواطنيهما       

 وتبذل اللجنة مساعيها الحميدة النهاء النزاع وتوضع تقريرها قبل انقضاء           .المعلومات المتوفرة 

 التي عينـت لجنـة   18ـ على عرض المسالة عليها وتقدمة الى رئيس لجنة الاثني عشر شهراً  

 وفي حالة فشل التوفيق تضمن لجنة التوفيق تقريرها الوقائع          .التوفيق وذلك العطائه الى دولتين    

 ويحق للطرفين في غضون شهر من تلقي التقرير اعـالم رئـيس لجنـة               .ومالحظة الطرفين 

 . )750( بقبوله او رفضه18ـال

 

 )التظلم(تقديم شكاوي من الفرد ضد دولته : لفرع الثالث ا

تتضمن بعض االتفاقيات الدولية نصوصاً تسمح بتقديم شكاوي ضد دولهم عن انتهـاك             

احكام االتفاقية كما هو وارد في البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنيـة              

فـي   ل دولة طرف في هذا العهد، تصبح طرفاً       تعترف ك (منه  ) 1(والسياسية حيث جاء بالفقرة     

البروتوكول باختصاص اللجنة في استالم ونظر الرسائل المقدمة من االفراد الداخلين في والية             

                                                            

 .212 ص ،1989 ،تبيرو، الدار الجامعية للطباعة، المنظمات الدولية،مصطفى سالمة حسين.  د)749(
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تلك الدول الطرف والذي يدعون انهم ضحايا أي انتهاك من جانبهـا الي حـق مـن الحقـوق             

باية دولة طرف في العهـد التكـون        المقررة في العهد، واليجوز للجنة استالم اية رسالة تتعلق          

 ).طرفاً بهذا البرتوكول

ولم تقبل الدول منح افرادها حق التظلم واالتصال لدى االجهزة الدولية إال بعد تطـور               

 إلى مكانة متقدمـة فـي مـستويات         اإلنسانكبير ارتقت خالله القواعد الدولية الخاصة بحقوق        

ول منح هذا الحق الفرادها إال انـه مـازال يـنظم            القواعد القانونية، ورغم قبول الكثير من الد      

 حتى اليؤثر عدم قبولهـا      اإلنسانببروتوكوالت خاصة تلحق باالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق        

 )751(.من بعض الدول على االنضمام إلى االتفاقيات الرئيسة

ـ       اإلنسانومن اولى االتفاقيات الخاصة بحقوق       ق  التي اجازت لالفراد والمجموعـات ح

تقديم الشكاوي بشأن االنتهاكات التي تقع عليهم هي اتفاقية القضاء على جميع اشـكال التمييـز                

 حيث  ذكرت االتفاقية انه يجوز الي دولة طرف فيها أن تعلن في              )752(.1962العنصري لعام   

فـي اسـتالم    ) لجنة القضاء على التمييز العنـصري     (أي حين إنها تعترف باختصاص اللجنة       

قدمة من االفراد أو من جماعات االفراد الداخلين في والية  هذه الدولـة الطـرف،                الرسائل الم 

ويدعون فيها انهم ضحايا أي انتهاك من جانبها الي حق مـن الحقـوق المقـررة فـي هـذه                    

 )753(.االتفاقية

مـن  ) 2(وعلى شرط استنفاد جميع طرق التظلم المحلية المتاحة وفق مضمون المـادة             

وبعد انتهاء اللجنة من نظـر       ،)754(لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية      البروتوكول الملحق با  

الرسالة، في ضوء مايقدمه الفرد والدولة من المعلومات كتابية، تبلغ اللجنة  مالحظاتها الى كل               

                                                            

 .482 مصدر سابق ، ص ، تظلم االفراد لدى االجهزة الدولية ،ابراهيم السامرائي.  د)751(
 .483 -482المصدر السابق ، ص ، ابراهيم السامرائي. د )752(
من نفس المادة، وكلمة ) 2( في الفقرة )التماسات(، وكلمة )14(في الفقرة االولى من المادة ) رسائل( وردت كلمة )753(

 .منها) 6(في الفقرة ) شكوى (

، مجموعة اإلنسانوثيقة حقوق : للمزيد من التفاصيل حول شروط قبول رسالة التظلم من قبل االفراد انظر ) 754(

 .36ص ،1990/3صكوك دولية 



وفـي  . منهما، وتضمن تقريرها السنوي  عن اعمالها موجزاً النشطتها في مجال رسائل االفراد            

منه، أي انها   ) 41(تصدق على العهد  ولكنها، من جهة، التعلن قبولها المادة           الواقع هناك دول    

كول، أي انها   والتقبل تقديم رسائل ضدها من دول اخرى، ومن جهة اخرى التصدق على البروت            

التقبل تقديم رسائل ضدها من مواطنيها،، وبالرجوع الى قوائم التصديق يتضح ان هناك عـدد               

صدقت على البروتوكول، قابلة بذلك بتقديم رسائل ضدها من مواطنيهـا           غير قليلمن الدول التي     

وهنـاك   .، رافضة بذلك تقديم رسائل ضدها من دول اخرى        )41(ولكنها لم تعلن قبولها المادة      

دول فعلت العكس، أي رفضت تقديم رسائل ضدها من مواطنيها ولم ترفض تقديم رسائل مـن                

 .)755(دول اخرى

 باجراء البالغات  من االفراد أو الجماعات، عنـدما          1982ولقد بدء العمل في عام      

 أن وسيلة شـكاوي     )756(.دول اطراف إنها اقرت اختصاص اللجنة في هذا الميدان        ) 10(اعلنت  

على الرغم من إنها تشترط موافقة الدول المعنية باختصاص اللجنة في قبـول             ) تظلمهم(االفراد  

 اإلنسانمة التي حققت نتائج ايجابية في حماية حقوق         شكاوي االفراد، فانها تعد من الوسائل الها      

بطريقة فعالة، ومؤثرة أيضا في سلوك الدول وزيادة استجابتها للجهود الدولية بحيث انعكس ذلك        

على تغيير العديد من القوانين الوطنية التي التتالءم مع االتفاقية الدولية، وفي حاالت كثيرة تمت        

لضحايا سواء باتاحة الفرصة لهم باتباع وسائل انتصاف فاعلة ام          معالجات االنتهاكات وترضية ا   

 .تعويضهم عن االضرار التي لحقت بهم

 :لية يدل على امرين هما  اآلنخلص من القول ان العمل بهذه

 الرقابة الدولية في موضوع حساس      آليات تفضل ان تضل بعيدة عن       ان هناك دوالًَ  : االمر االول 

م مفضلة ان تظل طليقـة اليـد        ضقع والتصدق والتن   فال تو  اإلنسانمثل حقوق   

وحرة في معاملة مواطنيها والبطش بهم دون اعتبار لصكوك تقيدها وتفتح نافذة            

 .على مايجري داخلها

                                                            

 .214ظريف عبداهللا، مصدر سابق، ص) 755(
 .12، ص 2003 -األمم المتحدة ، جنيف) 12( صحيفة وقائع رقم ،ي لجنة القضاء على التمييز العنصر)756(



ان هذه االلية التخلو من فاعلية على الرغم من كل القيود والشروط والـضمانات              : االمر الثاني 

االبالقدر الذي توافـق عليـة صـراحة        بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول       

 بخاصة الرسائل والشكاوي ضد دولة صدقت لياتوقد استخدمت هذه اآل .ومقدماً

في عهد الديمقراطية ثم ابتعدت عن الطريق السوي على اثر االنقـالب وقيـام              

الحكم استبدادي فيها، فسئلت عن المختفين والمخطوفين والمعذبين والممنـوعين          

ومثال ذلك ماجرى فـي تـشيلي وايـران واسـرائيل            دهم،من العودة الى بال   

 .والعراق

 

 :عرض النزاع على محكمة العدل الدولية  :الفرع الرابع 

 دولية نصوصاً تقضي باحالة أي نزاع ينشأ بين اطرافهـا حـول             قتضمنت عدة مواثي  

و تفسير النصوص او تنفيذها الى محكمة العدل الدولية اذا تعذرت تـسويته بطـرق اخـرى ا                

 )758 (.وهناك اتفاقات تنص على احالة النزاع الى التحكيم قبل اللجوء الى المحكمة           ) 757(بالتفاوض

 التي نظرتها محكمة العدل الدولية، االان       اإلنسانوعلى الرغم من تعدد القضايا المتعلقة بحقوق        

االجراءات فيه ليست محددة بصورة واضحة، ومازال االفراد والجماعات محرومين من حـق             

للجوء اليها، ولم تتبلور بعد وسائل حماية واضحة يمكن اتباعها في مواجهة انتهاكات حقـوق               ا

 .)759(اإلنسان

                                                            

) 25(، والمادة 1950من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ) 38(المادة : منها على سبيل المثال الالحصر ) 757(

 .1962من البروتكول المتعلق باتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 

تعذر : ( التي تنص على انه اذا 1979فاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام من ات) 29(المادة ) 758(

على الطرفين تنظيم التحكيم احيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي منها وفقاً للنظام االساس 

 ).للمحكمة

 .66ابراهيم احمد عبد السامرائي، مصدر سابق، ص.د) 759(



، اإلنـسان ويذكر ان النظام االساس لمحكمة العدل الدولية، لم يتناول موضوع حقـوق             

وجرى تحديد اطراف قضاياها بالدول، وسمح الجهزة االمم المتحـدة فحـسب طلـب ارائهـا                

 )760(االستشارية

 

  :اإلنسانمفوض االمم المتحدة السامي لحقوق : الفرع الخامس 

ية عبر االمم   اإلنسانتعد هذه االلية جزءاً من التدابير التي تؤمن حماية ملموسة للحقوق            

بمقترح تعيين هذا المنصب الى     ) كوستاريكا(المتحدة، وكانت هذه الفكرة هندية باالصل واحيتها        

وقد اقر المؤتمر العالمي لحقوق      .)761 (1965عامة لالمم المتحدة عام     الدورة العشرين للجمعية ال   

 استحداث منصب مفوض االمم المتحدة الـسامي لحقـوق          1993 المنعقد في فينا عام      اإلنسان

والتوصية الى الجمعية العامة عند دراستها لتقرير المؤتمر، ان تنظر كمسألة ذات             .)762( اإلنسان

، وقد قررت بالفعـل الجمعيـة       اإلنسانض سامي معني بحقوق     اولوية في مسألة استحداث مفو    

 انشاء منصب   20/12/1993 المؤرخ في    48/141، بموجب قرارها    )49(العامة في الدورة    

 .)763(اإلنسانمفوض االمم المتحدة السامي لحقوق 

السيد خوزيه    وهو اإلنسانتم تسمية اول مفوض سامي لحقوق        1994/شباط/14وفي  

 وسميت بعده السيدة ماري روبنسون من       1997وادور اذ استقال في حزيران      االي السو من الك   

                                                            

 ومنها رايها االستشاري عام اإلنسانالرغم من هذه القيود فقد نظرت المحكمة في عدة قضايا تتعلق بحقوق على ) 760(

 لتفسير معاهدة السالم بين بلغاريا وهنكاريا ورومانيا، اذ اشارت المحكمة الى عدم جواز االحتجاج 1950

 .اإلنسانوق بالسلطان الداخلي عندما يراد تسوية نزاع يتعلق بمعاهدة ذات صلة بحق

  .510، ص1995، نيويورك،1995-1945 من اإلنساناالمم المتحدة، االمم المتحدة وحقوق 

 .71،ص1973 ماهي، دار النهار للنشر، بيروت، اإلنسانموريس كرنستون، حقوق ) 761(

 .129ص لمى العزاوي، مصدر سابق،) 762(

للجمعية العامة حول تقرير مفوض ) 49(رة الخاصة بالدو /A/49 ـ36 /1994/11/11/وثيقة االمم المتحدة ) 763(

 .اإلنساناالمم المتحدة السامي لحقوق 



 1997 فـي حزيـران      اإلنـسان  لحقـوق    ةايرلندا ورئيسة الجمهورية السابقة ، مفوضية سامي      

 .)764( 12/9/1997 من وباشرت مهامها انطالقاً

 ة ومعنوي ةسي سيا ةهذا وقد اضافت الدول االعضاء في االمم المتحده بانشاء هذا المنصب ، سلط            

 في هـذا المجـال علـى ان يـضطلع     ةخالقي للبشرياللم يسبق لها مثيل ، تعبر عن الضمير ا    

 واعالن  ة ضمن اطار ميثاق االمم المتحد     ة وفعالي ةانتقائي  ال ة وموضوعي ة محايد ةبواجباته بطريق 

 .)765(اإلنسانالمواثيق الدوليه بحقوق 

لمتحدة، في وصـفه مفـوض االمـم        وتتحدد مكانه الفوض السامي في منظومة االمم ا       

المتحدة، الذي يتحمل في ظل توجيه وسلطة االمين العام المسؤولية الرئيسة عن انشطة االمـم               

وهو المسؤول عن تنسيق وتنفيذ انـشطة لـدعم سـيادة            )766 (.اإلنسانالمتحدة في ميدان حقوق     

 )767(.القانون

 فـي   48/141 رقـم    اما االطار العام لوالية المفوض الـسامي فقـد حـدده القـرار            

 )768 (: بما ياتي 20/12/1993

يؤدي مهامة في اطار ميثاق االمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق االنمسان وسـائر              - أ

بما في ذلك االلتزامات التي تدخل في         والقانون الدولي،  اإلنسانالصكوك الدولية لحقوق    

يتها القضائية الداخلية،وفيما   هذا االطار فيما يتعلق بسيادة الدول وسالمتها االقليمية ووال        

اقرار بـان     جميعها، اإلنسانيتعلق بتعزيز االحترام واالمتثال على نطاق العالم لحقوق         

                                                            

 .99ص ، مصدر سابق،ليات المرجعية القانونية واآلاإلنسانباسيل يوسف، دبلوماسية حقوق .د ) 764(

قوق حلللجمعية العامة حول تقرير مفوض االمم المتحدة السامي ) 49(وثيقة االمم المتحدة الخاصة بالدورة ) 765(

 .19ص ، مصدر سابق،اإلنسان

 .21ص ،، جنيف1995ي للمفوضي السامي لعام التقرير السنو) 766(

 .1ص ،1996 ،)51دورة  (555ثيقة الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم ) 767(
  .20/12/1993 في 48/141الفقرة العامة الثالثة من قرار الجمعية العامة رقم رقم ) 768(

 



 جميعها وحمايتها يشكالن، في اطار مقاصد ميثاق االمم المتحـدة           اإلنسانتعزيز حقوق   

 .ومبادئه، اهتماماً مشروعاً للمجتمع الدولي

 جميعها، المدنية والثقافية واالقتصادية والـسياسية       نساناإليهدي باالعتراف بان حقوق      - ب

وبانه مع وجـوب مراعـاة       واالجتماعية عالمية ومتالحمة ومترابطة ومتبادلة الصلة،     

اهمية الخصائص المميزة الوطنية واالقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، 

سية واالقتصادية والثقافيـة، وان     فان من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السيا        

 . والحريات االساسية وحمايتهااإلنسانتعمل على تعزيز جميع حقوق 

يسلم باهمية تعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة لصالح الناس جميعاً، واهميـة كفالـة               -ج

 .اعمال الحق في التنمية، على النحو المحدد في اعالن الحق في التنمية

 

 :اإلنسان المفوض السامي لحقوق مهام وصالحيات

 المهـام والـصالحيات     20/12/1993 فـي    48/141حدد قرار الجمعية العامة رقم      

 )769 (: بما ياتياإلنسانللمفوض السامي لحقوق 

تعزيز وحماية التمتع الفعلي بكل الحقوق الـسياسية والمدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية           - أ

 .واالجتماعية

 .بها اليه من قبل االجهزة المختصة في االمم المتحدةتنفيذ كل المهام التي يعهد  - ب

 . تعزيز وحماية تحقيق الحق في التنمية-ج

 كفالة الخدمات االستشارية والمساعدة الفنية والمالية بناء على طلب الدولة المعنية وذلك من              -د

 .اإلنساناجل تدعيم االفعال والبرامج الخاصة بحقوق 

 .اإلنسان في مجال التعليم والمعلومات العامة في مجال حقوق هـ تنسيق برامج االمم المتحدة

                                                            

 20/12/1993 في 48/141ابعة من قرار الجمعية العامة رقم الفقرة العامة الر) 769(



 االسهام بدور فاعل في ازالة العقبات الحالية ومواجهة تحديات االنجـاز الكامـل لحقـوق                -و

 . في العالماإلنسان ومنع استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان

 .نساناإل الدخول في حوار مع كل الحكومات من اجل كفالة احترام كل حقوق -ز

 .اإلنسان تشجيع التعاون الدولي لتعزيز وحماية كل حقوق -ح

 . من خالل نظام االمم المتحدةاإلنسان تنسيق انشطة تعزيز وحماية كل حقوق -ط

 . من اجل تعزيز فاعليتهااإلنسان ترشيد وتقوية وتعزيز الية االمم المتحدة في مجال حقوق -ي

 .اإلنسان االشراف على مركز حقوق -ك

عن انشطته الـى لجنـة      " سنويا" ا وطلب القرار من المفوض السامي ان يقدم تقريرا        هذ

 .)770( والجمعية العامةاإلنسانحقوق 

هي مقر مكتب المفـوض الـسامي لحقـوق         " جنيف  " كما نص القرار على ان يكون       

 .)771(اإلنسان

 اناإلنـس ومن اهم الوسائل التي يلجا اليها المفوض السامي في عمله لحمايـة حقـوق               

/ التنسيق واالتعاون مع وحدات االمم المتحدة ومن امثلته اتفاقات التعاون بين المفوض السامي              

ومتطـوعي االمـم المتحـدة      ) اليونسيف( ومنظمة االمم المتحدة للطفولة      اإلنسانمركز حقوق   

كذلك يتعاون المفوض السامي مع مفوضية الالجئين في عدة مجـاالت           . )772(ومنظمة اليونسكو 

 .)773(القة العمل في يوغسالفيا السابقة وكذلك رواندا وذلك باالستناد الى مذكرات تفاهم منها ع

                                                            

 20/12/1993 في 48/141الفقرة العامة الخامسة من قرار الجمعية العامة رقم ) 770(

 20/12/1993 في 48/141السادسة من قرار الجمعية العامة رقم  الفقرة العامة )771(

  .7، جنيف، ص1996التقرير السنوي للمفوض السامي لعام ) 772(

  .7المصدر نفسه، ص) 773(



ومن اوجه التنسيق والتعاون استعانة المفوض السامي باجهزة االمم المتحدة في طلـب             

 ومتابعة تنفيذ الحقوق المقررة في االتفاقيـات واالعالنـات          اإلنسانالمعلومات المتعلقة بحقوق    

 طلبه من وكاالت وبرامج االمم المتحدة معلومات عن تنفيذ اعالن عمل فينـا لعـام                الدولية مثل 

1993)774(. 

ويحضر اجتماعات المقررين والممثلين الخاصين والخبراء ورؤوساء الفـرق العاملـة           

 مثل ترؤسه االجتماع االول للمقررين الخاصين والخبـراء ورؤوسـاء           اإلنسانالمعنيين بحقوق   

 وتاكيده على ان مهمـة تتمثـل        1994 المعقودة عام    اإلنسانبعة للجنة حقوق    الفرق العاملة التا  

 .)775(في التيسير والتنسيق " اساسا

ويبرز نشاط المفوض السامي في الحاالت الطارئة واالنتهاكـات الجـسيمة والواسـعة             

بكل  والجل التخفيف من اثار هذه النتهاكات والسعي لوقفها فانه يستعين            .اإلنسانالنطاق لحقوق   

 في االمم المتحدة وينسق مع االجهزة القليمية والوطنية الحكومية اإلنساناالجهزة المعنية بحقوق 

جـل  واالهلية ويعمل على تهيئة وسائل االنذار المبكر لحاالت الطوارئ المحتمـل وقوعهـا ال             

ت طلب المفوض السامي معلومـا    " مثال" رواندا  " ففي احداث   . تخفيف اثارها او تجنب وقوعها    

المقررون الخاصون   (اإلنسانومقترحات للعمل مع مجموعة واسعة من االجهزة المعنية بحقوق          

 ورؤوساء الهيئات التعاهدية والوكاالت المتخصـصة والبـرامج         اإلنسانالتابعون للجنة حقوق    

 والشعوب ولجنة   اإلنسانالتابعة لالمم المتحدة ومنظمة الوحدة االفريقية ولجنتها المعنية بحقوق          

 .)776() الصليب االحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية

فان المفوض السامي مسؤول عن تنفيذ المهام التي توكلها اليه الهيئات            فضالً عما تقدم ،   

 اإلنـسان  في االمم المتحدة وتقديم التوصيات اليها بغية تعزيز حقوق           اإلنسانالمختصة بحقوق   

 يقوم المفوض السامي بمزيـد مـن االستكـشافات        الن اإلنسانوحمايتها مثل طلب لجنة حقوق      

                                                            

 .4، مصدر سابق، ص1995التقريرالسنوي للمفوض السامي لعام ) 774(

  .8المصدر نفسه ، ص )775(

  .8المصدر نفسه ، ص) 776(



 وبين الهيئات المتخصصة والمنظمات     اإلنسانلالمكانيات التي يتيحها التعاون بين مركز حقوق        

وكـذلك طلـب لجنـة    . )777(االخرى التابعة لالمم المتحدة وكذلك مع المنظمات غير الحكومية      

اليها عن مشاريع المـساعدة التقنيـة        الن يقدم المفوض السامي تقارير منتظمة        اإلنسانحقوق  

 .)778(الممكنة التي تعينها الهيئات التعاهدية 

 ، هي الحوار والتعاون مع      اإلنسانومن وسائل المفوض السامي االخرى لحماية حقوق        

 زيارة اكثر من ثالثين دولـة اذا اسـفرت          1995فقد حقق المفوض السامي حتى عام       . الدول  

ية مع الحكومات المعنية للتعاون في مجال وضع برامج لتعزيـز           زياراته عن توقيع وثائق رسم    

 يضع هذه الحكومات ازاء التزامات دولية محددة وموثقة مثل توقيعه مع            اإلنسانوحماية حقوق   

 للتعاون سينفذ بموجبه برنامج لتعزيز       مشتركاً  اعالناً 1994نائب رئيس جمهورية مالوي عام      

 مع زائير النشاء مكتب يضم خبيرين في مجال حقوق اتفاقاًوتوقيعه . )779(اإلنسانوحماية حقوق 

هذا وقد ياخـذ    . )780( لرصدها وتقديم المشورة الى الحكومة والمنظمات غير الحكومية          اإلنسان

اتصال المفوض السامي لالمم المتحدة بالدول صيغة توجيه الرسائل التي توفر له السرعة وقلة              

 مع رؤوساء الدول والحكومات المعنية او يوجه مذكرات  التكاليف والمساحة الواسعة من الحركة    

 فقد وجه رسائل الى الدول بشان عقد        اإلنسانشفوية يلفت فيها االنتباه الى قضايا متعلقة بحقوق         

 وسعي للحصول على التاييد لفكرة انشاء لجان وطنية للتثقيـف           اإلنسانالتثقيف في مجال حقوق     

الى جميع الحكومات لتنفيذ خطة التثقيـف وطلـب ان          في مجال الحقوق ووجه مذكرات شفوية       

 .)781(تبدي ما لديها من تعليقات بهدف استكمال الخطة 

 ففي  . كل االمكانيات والوسائل المتاحة لديه     اما في حاالت الطوارئ فانه يتحرك محشداً      

 اإلنـسان توصل الى زيادة عدد موظفي حقـوق         ذهب لزيارتها مرتين اذ   " رواندا مثال "احداث  

                                                            

 .1995لسنة ) 53( رقم اإلنسانقرار لجنة حقوق ) 777(

 .1995لسنة ) 92( رقم اإلنسانقرار لجنة حقوق ) 778(

 .13، مصدر سابق، ص1995م التقرير السنوي للمفوض السامي لعا) 779(

 .20، مصدر سابق، ص1996التقرير السنوي للمفوض السامي لعام ) 780(

 .6ص ،1995، )50دورة  (698وثيقة الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم ) 781(



وتعد المتابعة والمشاركة فـي المـؤتمرات والمحافـل          .) 782("موظفا) 147(ميدانيين فيها الى    ال

 اذ حـرص المفـوض      .اإلنسانالدولية كذلك وسيلة من وسائل المفوض السامي لحماية حقوق          

السامي على المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات المعنية باختصاصه وذلك لطرح ومناقـشة            

 .)783(اإلنسان الى تعزيز وحماية حقوق الوسائل التي تؤدي

على صعيد االجتماعات وللقاءات التي تتناول مـسائل اخـرى          " ويشارك المفوض ايضا  

 لالستفادة من فرص التعاون والتنـسيق التـي تتيحهـا هـذه             اإلنسانليناقش فيها قضايا حقوق     

 ركـز   1995عـام   في مؤتمر تنفيذ السالم في يوغسالفيا المنعقدة في لنـدن           " التجمعات فمثال 

 .)784( ووسائل حمايتهااإلنسانالمفوض السامي مشاركته على قضايا حقوق 

ليمية من خـالل عالقـة تعـاون        ويتعاون المفوض السامي مع المنظمات والمحافل االق      

" " منظمة الـدول االمريكيـة      " و  " اذ تم انشاء عالقة عمل مع منظمة الوحدة االفريقية          . وثيقة

 وواصـل   ."ومنظمة االمن والتعاون في اوربـا       " ومجلس اوربا   " " ربية  ولجنة الجماعات االو  

 .)785( في اسيا اإلنسانالمفوض تيسير عملية انشاء نظام اقليمي لحقوق 

ومما تقدم يمكن القول بان استمرار انشطة المفوض السامي على مختلـف المـستويات              

 يمكن ان تشكل في المـستقبل       وتكرار اتباعة لصيغة واساليب معينة سينشأ عنها قواعد واصول        

 .اختصاصات واضحة في تادية وظائفهيخوله " نظاما

 

 :التحقيــــق:  الفرع السادس

تنفرد اتفاقية مناهضة التعذيب بميزه من ضـروب المعاملـة او العقوبـة القاسـية او                

ب ، باستخدام وسيلة التحقيق، فيجوز للجنـة مناهـضة التعـذي   1984الالنسانية او المهنية لعام    

                                                            

 .10، مصدر سابق، ص1995التقرير السنوي للمفوض السامي لعام ) 782(

 .152ص ابراهيم احمد عبد السامرائي، مصدر سابق،.د) 783(
 .153نفس المصدر ، ص) 784(
 .9، مصدر سابق، ص1996التقرير السنوي للمفوض السامي لعام ) 785(



اجراء تحقيق سري إذا تلقت معلومات موثوق بها تتضمن دالئل لها أساس قوي، تشير إلـى أن                 

 فعندما تتلقى اللجنة هذه    .)786(تعذيبا يمارس على نحو منتظم في اراضي دولة طرف في االتفاقية          

المعلومات تقوم بدعوة الدولة المعنية للتعاون معها في دراسة هذه المعلومـات، وقـد يـشمل                

وعلى اللجنـة   ،  )787(يق زيارة عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة إلى اراضي الدولة المعنية           التحق

بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها اعضاءها أن تحيل للدولة المعنية هـذه النتـائج مـع أي                  

، مع ادراج بيان موجز بنتائج هـذه        )788(تعليقات واقتراحات قد تبدو مالئمة بسبب الوضع القائم       

 .في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامةاإلجراءات 

 اإلنـسان وتعد هذه الوسيلة متقدمة عن الوسائل األخرى المقررة في اتفاقيـات حقـوق              

لكونها تنطوي على القيام بالتدقيق والتاكد من صحة المعلومات المقدمة إلى اللجنـة بأجرائهـا               

لدولة المعنية في مباشرة التحقيـق،      التحقيق المطلوب، إال انه مما يؤخذ عليه انه مقيد بموافقة ا          

 .وهذا يعد من المعوقات امام عمل اللجنة في مباشرة التحقيق

 

 :آثار ممارسة الرقابة

 تتمثل دور اجهـزة     اإلنسانأن اثار ممارسة الرقابة على تطبيق القواعد المتعلقة بحقوق          

ات الواجب اتخاذهـا،     وبيان االجراء  اإلنسانالرقابة في اكتشاف حاالت مخالفة واحترام حقوق        

وتستند هذه العملية على المعلومات الواردة إلى اجهزة الرقابة من الدول أو من االفراد في حالة                

قبول الدول باختصاص هذه االجهزة بتسلم الشكاوي، حيث يتم فحصها وتحديد الوضـع القـائم               

 -:باتخاذ االجراءات المالئمة وتتمثل اثار ممارسة الرقابة بما ياتي

                                                            

األمم المتحدة، ) 1(الرسالة رقم -اإلنسان آلية حقوق -من اتفاقية مناهضة التعذيب، المنشور) 20/1( انظر المادة )786(
 .23، ص 1990 -جنيف

 .1984التعذيب لعام من اتفاقية مناهضة ) 20/3( انظر المادة )787(
 ، 2001)17(من اتفاقية مناهضة التعذيب، المنشور لجنة مناهضة التعذيب، رسالة رقم ) 20/4( انظر المادة )788(

 .13-12، ص ) 2002) 4( مكافحة التعذيب البطاقة االعالمية، رقم آليات( ، وكذلك المنشور30ص



 

 : نشر حاالت المخالفة-أ

أن نشر حاالت المخالفة يحقق نتيجة ايجابية، تتمثل في محاولة دفع الـدول االطـراف               

 وتجنبها تسليط االضـواء الدوليـة علـى         اإلنسانبتنفيذ التزاماتها المقررة في اتفاقيات حقوق       

 الدولة المخالفة    وما يسببه من استنفار من الراي العام العالمي ضد         ،)789 (اإلنسانانتهاكها لحقوق   

، اضافة إلـى أن نـشر المخالفـة لالفـراد           )790(يتيح الفرصة وتاثير ذلك على عالقاتها الدولية      

 ).791(االطالع على حقائق ومعلومات تتعذر عليهم معرفتها في وسائل االعالم الوطنية لدولهم

 

 : اصدار التوصيات-ب

 المخالفة، بهـدف حثهـا      يتيسر لكل جهاز من اجهزة الرقابة اصدار توصية إلى الدولة         

على االمتثال للسلوك الواجب اتباعه، حيث أن التوصية في جوهرها ذات قيمة سياسية وادبية،              

 ).792(، وتتيح للدولة موضع االتهام الفرصة لتعديل سلوكها أو ردعاًوال تتضمن زجراً

 وقد تاخذ التوصيات شكل طلبات موجهة إلى الدولة المخالفة، وذلك في حالة التعـرض             

لضرر اليمكن اصالحه، حيث بامكان اللجنة المعنية في مرحلة سابقة للنظر فـي الـدعوى أن                

ـ         لتالفي وقوع  ) ة أو حماية مؤقت   ةتدابير مؤقت (توجه طلب إلى الدولة الطرف يتعلق فيما يسمى ب

ضرر يتعذر اصالحه، وتتوجه هذه الطلبات لمنع القيام بافعال اليمكن فيما بعد الرجوع عنهـا،               

                                                            

 .189 في ضل األمم المتحدة، مصدر سابق ، صاناإلنس الحماية الدولية لحقوق ، السامرائيمابراهي.د )789(
 .214-213 المنظمات الدولية، مصدر سابق ،  ص،مصطفى سالمه حسين.  د)790(
 .189 ابرالهيم السامرائي، مصدر سابق ، ص. د)791(
 .214مصطفى سالمه حسين، مصدر سابق ، ص.د )792(



وقد حـصلت علـى      ،)793( ذلك تنفيذ عقوبة االعدام، وترحيل شخص يواجه خطر التعذيب         مثال

 .سبيل المثال عدة حاالت اشارة فيها اللجنة بالغاء الطرد المحدق، أو بتعليق عقوبة االعدام

 :اإلنسان تقويم حالة حقوق -جـ

الدولة فـي    أيضا اجراء تقييم فعال للتقدم المحرز من قبل          لأن عمل اجهزة الرقابة يشم    
 وضمانها، مع بيان الصعوبات التي تواجه الدول وكيفيـة التغلـب            اإلنسانمجال حماية حقوق    

 ).794(عليها

 : توضيح الجزاءات-د

تساهم اجهزة الرقابة بصورة غير مباشرة في ايقاع الجزاءات على الدول المخالفة وذلك 
والتـي تكـشف فيهـا حـصول        من خالل تقاريرها الدورية التي تدرفعها إلى الجمعية العامة          

 مما قد يؤدي بالجمعية العامة إلى احالة االمر إلى مجلس األمن اإلنسانانتهاكات جسيمة لحقوق 
 .مع التوصية بفرض الجزاء المناسب على الدولة المخالفة

يمكـن    إال إنه ال   اإلنسان للدفاع عن حقوق     آلياتمما تقدم ، يبدو انه بالرغم من وجود         
 لضمان  لياتداة الدولة، وجودها يعتقد على ايمان الدولة والحكومة بايجاد هذه اآل          تطبيقها إال بار  

 في   حاسماً  دوراً يؤديوالضغط على المستوين الوطني والدولي يمكن أن        . هذه الحقوق وحمايتها  
، واذا حدث فان سمعة     اإلنسانهذا المجال إذ التوجد حكومة تحب أن تعرف بانتهاكاتها لحقوق           

ـ            الحكومة تتأ  اك حقـوق   ـثر داخليا وخارجيا، لذلك فان الحكومات مهتمة بالنقـد العـام النته
 )795(.اإلنسان

                                                            

 .8ص  ،2002، دةاألمم المتح) 7(صحيفة وقائع رقم ،  اجراء ات الشكوى، المنشور)793(
 .214 مصدر سابق ، ص، المنظمات الدولية،مصطفى سالمة حسين.د )794(

(795) Julio Pradovallejo‐ Force and development of human  rights‐ Bulletin of Human  rights‐ 
Implementation of International human rights instruments‐ U.N. New York – 1990‐ p 72 



 املبحث الثاني

الضمانات الدولية االقليمية حلماية حقوق 
 اإلنسان

 

 المطلب االول

 تطور الضمانات الدولية االقليمية لحماية حقوق اإلنسان

 مصادر نشوء قواعد القـانون الـدولي        تعد القواعد الدولية ذات االطار االقليمي من اهم       

ذ ترتبط في داخل المجتمع الدولي مجموعات من        إواكثرها قدماًوتاثيراًفي تطورها وديمومتها ،      

الدول بروابط تعزى الى االصل او الجنس او الجوار الجغرافي او كثافة التبادل التجاري وينشأ               

الى جنب مع النظـام القـانوني الـدولي         من خالل هذه المجموعات انظمة قانونية اقليمية جنباً         

وقد يكون منشأ هذه االنظمة القانونية ماتسلكه الدول في عالقاتها سوياً او ماتبرمه من              . العالمي

اتفاقييات دولية اقليمية وما قد تنشئه من منظمات اقليمية تقوم بتطويرهذه القواعد مـن خـالل                

 .)796( ممارساتها وقراراتها

بادىء التقليدية للقانون الدولي بقواعد القانون الدولي االوربي الذي         وترتبط العديد من الم   

تكون من خالل القواعد العرفية التي صاغتها الدول االوربية في عالقاتها مع بعضها الـبعض               

الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين  وانماء العالقات الدولية بين االمم على اساس احترام المبدأ       

ن تلك المفاهيم قد لحقها قدر كبير من التطور من جراء حركـات التحـرر               اال ا . )797 (الشعوب

واالستقالل التي اسفرت عن وجود العديد من الدول التي تعتنق مفاهيمها المختلفة تماماً، وهـو               

االمر الذي يمثل تهديداً للتماسك في مجال النظام القانوني الدولي، وتمثل االقليمية في هذا الصدد       

يدة للحفاظ على وحدة هذا النظام، اذ يمكنها استيعاب ذلك االختالف، كما ان ما ينتج               الوسيلة االك 

                                                            

 54ـ53صطفى عبد الغفار، مصدر سابق، صم. د)796(

 .188 ، ص2004 اربيل ،  ،اإلنسانالنظرية العامة لحقوق  جبار صابر طه ،) 797(



ولذا فان االقليمية تـشكل      .عنها من قوانين اقليمية قد يندمج فيما بعد في النظام القانوني العالمي           

 .كما تمثل حال لالزمة الراهنه. الخطوة االولى لتحقيق حلم العالمية

ومختلـف   االعتبار اهمية الخصوصيات الوطنية واالقليميـة ،      لذلك يجب ان توضع في      

فان من واجب الدولة بصرف النظر عن نظمها السياسية          الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية ،    

 .)798(اإلنسانتعزيز وحماية حقوق  واالقتصادية والثقافية ،

ابين عوامـل جغرافيـة     وتتعدد االسباب الكامنة وراء ظهور القواعد الدولية االقليمية  م         

فضال عن اعتبـارات    . واخرى اقتصادية متعلقة باحتياجات الدول االقتصادية ومتطلبات التنمية       

واخيراً . تنظيمية تتعلق بصعوبة العمل داخل التنظيمات العالمية على خالف التنظيمات االقليمية 

 الدول تحت تاثير الراي     فان هناك عوامل نفسية تتصل برغبة الشعوب في التقليد وهو ماقد يدفع           

 وقد بادرت بعـض المنظمـات       )799 (.العام ان تحذوحذو الدول االخرى في اتجاه الى االقليمية        

 والتزام الدول االعضاء بهـا  اإلنساناالقليمية الى اعتماد اعالنات ووثائق تتناول تكريس حقوق  

 .)800(ا واعطائها المدى التطبيقي الالزم لجعلها حقيقة ملموسة في حياة شعوبه

 او يثور بـشأنها     اإلنسانوتمثل القواعد الدولية  االقليمية اهمية كبرى في مجال حقوق           

فدول العالم الثالث  وهي تتـاثر بطبيعـة الـسلطة           . خالف جدلي واسع وتتعدد المفاهيم حيالها       

السياسية بها وماتعانية من ضغوط اقتصادية وعدم استقرار سياسي وصراعات عرقية ترى ان             

ق المدنية والسياسية وفق المنظور الغربي تعد نوعاً من الرفاهية يمكن ان تكـون متاحـاً                الحقو

تحقيقه عقب مراحلة طويلة من التحوالت الوطنية واعادة البنـاء لتحقيـق متطلبـات الحقـوق                

االقتصادية واالجتماعية، كما وان هذه التحوالت تستلزم تحريك المصادر البشرية والمادية على            

                                                            

 .135ص ،1980 ،القاهرة  ،اإلنساناالمم المتحدة وانتهاكات حقوق  ابراهيم بدوي الشيخ ،.د) 798(

 .54مصطفى عبد الغفار، مصدر سابق ، ص.د) 799(
 . 210ص ر سابق ،جبار صابر طه ، مصد) (800



على ان تضع في االعتباراهمية الخاصيات       ،اإلنسانكن معه تفادي حدوث تقييد لحقوق       نحو اليم 

 .)801(الوطنية واالقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية 

وعلى العكس من ذلك فان الدول الغربية ترى انه اليمكن تحقيق تنميـة اقتـصادية وال                

ساسية غير واردة في االعتبار، وعلى ذلك فان الحقوق         استقرار اذا كانت الحقوق والحريات اال     

المدنية والسياسية تحتل مكانة الصدارة ثم يأتي بعد ذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية، علـى              

ان هذه الدول ترفض كل التزام قانوني بمساعدة الدول النامية من اجل تحقيق مقتـضيات هـذه                 

 ايـضاً تـأثره     اإلنـسان لى المنظـر الغربـي لحقـوق        كما يؤخذ ع  .الطائفة الثانية من الحقوق   

باالعتبارات السياسية، فهذه الدول الترى ان اهدار هذه الحقوق يشكل امراً ذا بال اذ تم من قبل                 

 .دولة اخرى طالما ان االمر اليتعارض مع مصالحها السياسية

مثل السـتيعاب   تعد الحل االاإلنسان االقليمية في مجال حقوق    ولذلك فان القواعد الدولية   

 واالتجار بهـا،    اإلنساناالختالفات، ومعالجة االنانية واالزدواجية في التعامل مع مسائل حقوق          

 . عن تحقيق الفاعلية من خالل ضمانات اكثر فعاليةفضالً

 عـن مثيلتهـا     اإلنسانوتتميز الضمانات  التي تقدمها القواعد الدولية االقليمية في مجال حقوق            

لمتوقـع ان تلحـق     صائص تعطيها االفضلية في هذا الصدد ، كماانه ليس من ا          العالمية بعدة خ  

 :و ان تكون على نفس المستوى واهم هذه الخصائص االخيرة باالولى أ

 

 :اتساع النطاق : الفرع االول 

 ليـات نطاق الضمانات من الناحية الشخصية بعدد الدول التي تقبل االنـضمام آل            ويتحدد

ة مصدر هذه الضمانات، كما يتحددمن الناحية الموضوعية بالنـصوص           االقليمي اإلنسانحقوق  

 آليـات والمالحظة ان     . وماتبديه عليها من تحفظات    لياتالتي تقبلها الدول االطراف في هذه اآل      

 االقليمية على خالف نظيرتها العالمية قد حظيت بقبول وتاييد واسع النطاق سيما             اإلنسانحقوق  
                                                            

 .55ص  ،2010  ،دار الثقافة والنشر ، بيروت ،اإلنسانالقانون الدولي لحقوق  عروبة جبار الخزرجي ،) 801(



الفريقي حيث وصل االمر الى مايقرب من االجماع في حين احجمت على المستويين االوربي وا

  لحقـوق اإلنـسان ومازالـت       بعض دول امريكيا الشمالية عن االنـضمام للنظـام االمريكـي          

 .)802(حتى االن

 االساسية، بل انه امتد ايضاً الى البروتوكوالت        لياتيقتصر ذلك القبول فقط على اآل      وال

على قبول اختصاص اجهزتها القضائية، وعلى خالف ذلك فـان          المعدلة والمضيفة لها، وكذلك     

 مازالت العديد من الدول تتردد في االنضمام        اإلنساناالتفاقيات العالمية الرئيسيةفي مجال حقوق      

وتعد الدول االوربية من اكثر الدول في العالم في الوقت الحاضر تعمل على حماية حقوق                .اليها

ه الدول على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها وان كانـت  تعمـل              لمواطنيها ،وتعمل هذ   اإلنسان

 .)803(على حساب شعوب اخرى 

 االقليمية لم تخل من التحفظات االان مقارنتهـا بنظيرتهـا           ليات عن وان كانت اآل    فضالً

 االقليمية كان   لياتالعالمية يعكس ان عدد التحفظات اقل في االولى من الثانية، كما ان موقف اآل             

 .تشدداً في مواجهة هذه التحفظاتاكثر 

 وتعزيزها داخل المنظومة االممية تدخل ضـمن        اإلنسان حماية حقوق    آلياتوان تطور   

 .)804(1946 عام اإلنسانمسيرة تاريخية بداءت منذ أنشاء لجنة حقوق 

ومن حيث اشخاص الدول التي تسري عليها هذه الضمانات او مـن حيـث موضـوعها                

 االقليميـة   ليـات فمن حيث االشخاص فان المتتبع لآل     .اإلنسانوق  وشمولها اغلب موضوعات حق   

 يجد من النادر احجام احدى الدول االعضاء الجماعة االقليمية عن االنضمام لهـا              اإلنسانلحقوق  

وانفاذها،  بل ان ذلك يعد من المعايير التي تؤخذ في االعتبار عندما تطلب احدى الدول االنضمام                 

 حيث النطاق الموضوعي ايضاً فان نطاق التحفظات علـى االتفاقيـات   الحد هذه التجمعات، ومن 

                                                            

 .381مصطفى عبد الغفار، مصدر سابق ، ص. د)802(

  .84لحقوق اإلنسان ، مصدر سابق ، صالقانون الدولي  عروبة جبار الخزرجي ،) (803
 .13 ، موقع على االنترنيت ، منتديات كسال الجمال ، صاإلنسانق قانون االمم المتحدة لحقو) (804



 اقل من مثيلتها العالمية، ومن ثم فان ماتفرضه من ضمانات يشمل كافـة              اإلنساناالقليمية لحقوق   

 في الدول االوربية اليعني     اإلنسان وعلى الرغم من التطور في حقوق        )805 (.ماتتضمنه من حقوق  

 اشتركت العديد من الدول االوربيـة       1991هيمنة االمريكية ففي عام     ذلك ان هذه الدول خارج ال     

بالحرب ضد العراق وقامت بقتل المدنيين وتهجير البعض منهم وتهديم البيوت ، على الرغم مـن                

 .)806(ان هذه الحرب المصلحة لها بها 

 

 :التطور :  الفرع الثاني 

 االقليمية والتـي تناولـت     ياتلويعكس هذا التطور كثرة التعديالت التي ادخلت على اآل        

مختلف الجوانب الموضوعية واالجرائية بها، االمر الذي وصل على المستوى االوربـي الـى              

 وحرياته االساسية وثالثـة     اإلنساناضافة احد عشر بروتوكوالً لالتفاقية االوربية لحماية حقوق         

وتوكـولين لالتفاقيـة    بروتوكوالت للميثاق االجتماعي االوربي، وعلى المستوى االمريكـي بر        

 والـشعوب،   اإلنسان، وبروتوكول واحد فقط للميثاق االفريقي لحقوق        اإلنساناالمريكية لحقوق   

فضال عن ان هذه التعديالت واالضافات المتالحقة لم تاخذ وقتاً طـويالً العـدادها والتـصديق     

كل غزير سـرعان    عليها، ويعزي ذلك الى ان ممارسة االجهزة االقليمية عملها لمدة طويلة وبش           

ما يكشف عن وجود ثغرات وجوانب نقص يتعين تداركها، كما ان اقرار هذه التعديالت لم ياخذ                

 االقليمية مقارنة بنظيرتها العالمية اضافة الـى        لياتوقتاً طويالً لقلة عدد الدول االطراف في اآل       

 )807 (.تقارب المفاهيم بينها

 القائمة، بل انه تعدى ذلك      لياتضافة لآل ولم يقتصر االمر على مجرد ادخال تعديالت وا       

 التي تحتاج الهتمـام     اإلنسان اخرى تتخصص في بعض جوانب حماية حقوق         آلياتالى انشاء   

خاص، ومن امثلة ذلك على المستوى االوربي االتفاقية االوربية لمنع التعـذيب والعقوبـات او               
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 .84ص عروبة جبار الخزرجي ، مصدر سابق ،) (806
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، االتفاقية االطار لحماية   1987مبر  المعامالت الالنسانية او المهنية المبرمة في ستراسبورج نوف       

، وعلى المستوى االمريكي اتفاقية منـع ومعاقبـة         1998االقليات اللقومية الموقعة في مارس      

، واالتفاقية االمريكية حول االختفـاء      1987جريمة التعذيب والتي دخلت حيز النفاذ في فبراير         

تفاقية حظر ومعاقبة العنف ضد     ، وا 1996القسري لالشخاص التي دخلت حيز النفاذ في فبراير         

 )808 (.1994المرأة التي تم اقرارها في البرازيل 

ولم ينحصر ذلك التطور على الناحية التشريعية فقط على امتداد المجال القضائي حيث             

تمكن القضاء على كل من المستويين االوربي واالمريكي بل وحتى االفريقي في االونة االخيرة              

 االقليمية على نحو ما عرضنا له       لياتمبادىء والقواعد التي تضمنتها اآل    من تطوير العديد من ال    

في دراستنا سيما على المستوى االوربي ولعل اشد الجوانب ثورية في هذا التطور هو تفـسير                

 وحرياته، ويعد اصدق تعبير عن      اإلنسانهذا القضاء الموسع الختصاصه لصالح حماية حقوق        

 وهي بـصدد تفـسيرها      اإلنسانماذكرته المحكمة االوربية لحقوق     الدور الذييلعبه هذا القضاء     

لالتفاقية االوربية من ان هذه االخيرة يجب النظر اليها على انها تعد كائناً حياً وانها لذلك تفسر                 

 .نصوصها في ضوء ظروف الحياة المعاصرة

 يـة الثانيـة ،    وبدأت الدول االوربية تفكر جلياً في التقارب فيما بينها بعد الحرب العالم           

اتفاقية الحديـد والـصلب     (وعملت على وضع خطة لتطوير عالقاتها وقد وقعت عدة اتفاقيات           

 .)809()الخ. ..والفحم ، اتفاقية الوق االوربية المشتركة 

فالضمانات االقليمية تتميز بالقدرة على تطوير نفسها بشكل اكثر وضوحاً ذلـك انهـا              

تها العالمية نتيجة كثرة النزاعات فـي هـذا المجـال           تباشر عملها بشكل اكثر غزارة عن مثيل      

 )810 (.وسهولة اثارتها على المستوى االقليمي

                                                            

 .209-208ص  جبار صابر طه ، مصدر سابق ، )808(
 .11ص  ،1966 ، دار النهضة العربية ، القاهره اإلنسانالتفاقية االوربية لحقوق ا عبد العزيز سرحان،.د) (809

بيت الحكمة ، بغداد   وقيمتها القانونية ،اإلنساناالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق  ضاري خليل محمود ،. د)810(

 .59ص ،1998



ان صدور هذه االعالنات واالتفاقيات المتعددة وفي مدد قصيرة يؤكد حقيقة ان اوضاع             

 في العالم سيئة جداًوتجابهها تحديات جمة ، ويعكس حرص المجتمع الدولي على             اإلنسانحقوق  

 .)811(جات لتلك االوضاع وضع معال

 يتحقق بصدده كافة مزايـا      اإلنسانكما ان وجود اجهزة اقليمية قائمة على انفاذ حقوق          

العمل التنظيمي االقليمي وهو ماقد يحدث اثراًحتى على المستوى الوطني، وعلى سبيل المثـال              

 ذلك، سوف يجعل     اذا حدث  اإلنسانفان انضمام الجماعة االوربية الى االتفاقية االوربية لحقوق         

المحاكم البريطانية تلتزم بتطبيقها واعمال نصوصها باعتبارها قانوناً للجماعة االوربية، بالرغم           

نياً بـرغم مـن انـضمــام       ا قانوناً وط  ـعتباره أ وا كانت بحسب االصل ترفض تطبيقها أ      انه

 .)812(المملكة لها

 

 :التاثير المتبادل :  الفرع الثالث 

 سـماته وفلـسفته   اإلنـسان  نظام من االنظمة االقليمية لحقـوق     على الرغم من ان لكل    

الخاصة به سيما في مجال الضمانات المقررة للحقوق محل الحماية، االان ذلك لم يمنـع مـن                 

التاثير المتبادل بينهم وان كان تاثير كل من النظامين االفريقي واالمريكي بنظيرهما االوربـي              

  النظام االخيـر قـد اعطـى لهـذين النظـامين دون ان              اكبر واعمق بل انه يمكن القول بان      

 .)813(ياخذ منهم

واول مايمكن ان نلحظه هنا هو الجهود التي بذلتها منظمة االمم المتحدة في سبيل احترام  

 والحريات االساسية للجميع على المستوى العـالمي ، واسـهمت فـي             اإلنسانومراعاة حقوق   

                                                            

 القيت على طلبة الدراسـات       ، اإلنساني وحقوق   اإلنسان عبد الحسين شعبان ، محاضرات في القانون الدولي          .د) 811(
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 .1993 حزيران 25-14اإلنسان المعقود في اعالن وبرنامج عمل فيينا في المؤتمر الدولي لحقوق ) 813(



 االتجاه الـى المحاكـاة   )814(.قات سلمية وودية بين الدولاالستقرار والرفاه الالزمين القامة عال    

لدى صياغة االتفاقيات ومايدخل عليها من تعديالت او مايضاف لها، ولذلك فقـد كـان امـام                 

واضعي االتفاقية االمريكية نموذجاً على قدر كبيرمن االتقان يتمثل في االتفاقية االوربية لحماية             

ذلك فقد اخذت االتفاقية االولى بالعديد من الجوانب التنظيمية          وحرياته االساسية ول   اإلنسانحقوق  

ويمكن ان نلحظ ذلك المنحى ايضاً من خالل بروتوكول اديس ابابا المتعلق بانشاء              .من االخيرة 

 والشعوب حيث حوى العديد من االحكام التي تقتـرب مـن            اإلنسانالمحكمة االفريقية لحقوق    

 كما راينا سلفاً، ويعد دلـيالً       اإلنسانتفاقية االوربية لحقوق    البروتوكول الحادي عشر المعدل لال    

على اهمية ذلك العامل النفسي المتمثل في الرغبة في التقليد مايدور االعـداد لـه حاليـاً مـن                   

 . على المستوى االسيوياإلنسان لحقوق لياتمشروعات آل

لة اخرى طرفاً فيهـا     وان لكل دولة من الدول االطراف في االتفاقية االوربية مطالبة دو          

حتى وان كـان     باحترام الحقوق الوارده فيها ، سواء اكانت ذلك مصلحة مواطنيها ام غيرهم ،            

  .)815(اليحمل اية جنسية

 الـذي   اإلنـسان على ان الجانب االهم للتاثير في قضاء االتفاقية االوربية لحماية حقوق            

العديد من المبادىء المتعلقـة     تمكن على مدار ما يقرب من نصف قرن من العمل على ارساء             

 فقد كان قضاء انشائياً وبرغم تقيده باالتفاقية وبروتوكوالتها، اال ان ذلك لم يمنعه  اإلنسانبحقوق  

من ان يواجه العديد من المشاكل والمستجدات بفكر منطلق ومتحرر، االمر الذي كان مرشـداً               

، بـل وامتـدتاثيره     اإلنسان مجال حقوق    للعديد من االجهزة القضائية االقليمية بل والعالمية في       

 .)816(ايضاً الى القضاء الوطني داخل القارة االوربية وخارجها
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يكفي تدليالً على فاعلية الضمانات الدولية  االقليمية ان نذكر ان اول قضاء دولي فـي                

اقية االوربية لحمايـة حقـوق       كان على المستوى االقليمي وفي اطار االتف       اإلنسانمجال حقوق   

 وتاله في ذلك قضاء مماثل على مستوى القارة االمريكية ثـم علـى مـستوى القـارة                  اإلنسان

 من خالل االنظمة القانونيـة      اإلنسان االقليمية لحقوق    لياتفضالعنذلك فان سريان اآل   . االفريقية

لتعديل انظمتها كي تستوعب    الوطنية فان اكثر يسراً وسهولة، االمر الذي دفع العديد من الدول            

 . داخلياً لتفادي تقرير مسؤوليتها الدوليةلياتهذه اآل

وتعزى فاعلية الضمانات  الدولية االقليمية الى عدة عوامل ، اهمها ان التدخل من قبل               

االجهزة االقليمية مقبول اكثر من االجهزة العالمية الذي يصطدم غالباً باعتبارات سياسية تعوق             

تسم العمل االقليمي بديناميكية تعزى الى القرب الجغرافي مما يـسهل مـن عمـل               ذلك، كما ي  

االجهزة االقليمية ويوفر من تكاليفه، فضال عن ان التقارب في المفاهيم والثقافـات والـروابط               

والمصالح المشتركة سهل من سريان المستويات االقليمية في االنظمة الوطنية وسـهولة تنفيـذ              

ن القضاء االقليمي داخلياً، واخيراًفان التفاعل بين االفراد واالجهزة الدوليـة           االحكام الصادرة م  

 .)817(االقليمية يبدو ايضاً اكثر سهولة وغزارة نظراً للقرب الجغرافي

 االوربي  فقط ، وانماجاءت لكل انسان في العالم ، وهذا            اإلنسانلم تقتصرالحقوق على    

ف السامية المتعاقدةلكل انسان يخضع لواليتها الحقوق       تضمن االطرا ((ماتؤكدعليه المادة االولى    

 .)818())ددة في الباب االول من االتفاقيةوالحريات والمح

 من فاعلية لعدة عوامل اولهـا ان  اإلنسانوترجع ماتتمتع به الضمانات االقليمية لحقوق    

 عن سواها من     على المستوى الوطني يبدو اكثر يسراً      اإلنسانسريان االتفاقيات االقليمية لحقوق     

االتفاقيات، ذلك ان التشابه بين هذه الدول من حيث ظروفها واحتياجاتها ومنظورهـا لحقـوق               

 . من شأنه تحقيق ذلك حتى مع اختالف االنظمة القانونية الداخليةاإلنسان

                                                            

 .384ص ، نفسه المصدر )817(

 

 ).1(االتفاقية االوربية المادة ) (818



 على المستوى االقليمي تباشـر      اإلنسانكما ان االجهزة الدولية القائمة على انقاذ حقوق         

 اكبر من الديناميكية من حيث سهولة جمع المعلومات واجراء التحقيقات كما انه في              مهمتها بقدر 

واخيراً ان مايصدر عن تلك االجهزة من قرارات تبـدو           .الغالب تتعاون معها الدول بشكل اكبر     

اكثر تقبال من جانب الدول المعنية بها، كما وان مراقبة تنفيذ هذه القرارات تكون اكثـر يـسراً                  

 )819 (.اإلنساندته المحكمة االمريكية لحقوق وهو مااك

 

 المطلب الثاني

 تقويم الضمانات الدولية االقليمية لحماية حقوق اإلنسان

وقبل التطرق الى مستقبل الضمانات االقليمية نعرج سريعاً على ماو في المبـرد فـي               

ئص المـشتركة   المبحثين السابقين عن هذه الضمانات في مختلف االطر االقليمية تاكيداً للخصا          

 .السابقة

فقد يرى الباحث بداية ان اولى الضمانات تتمثل في سريان القواعد الدولية االقليمية في              

 في النظام القانوني الوطني واالحتجاج بها مباشرة القتضاء ما بهـا مـن              اإلنسانمجال حقوق   

فعالية لحقوق  حقوق امام القضاء الوطني، وتحقق تلك الضمانات حماية على درجة كبيرة من ال            

 . لسهولة اقتضاء هذه الحقوق على المستوى الوطني عنه على المستوى الدولياإلنسان

وان الدول قررت ان تتخذ الخطوات االولى للتنفيذ الجماعي لحقوق معينة مقررة فـي              

  .)820(اإلنساناالعالنالعالمي لحقوق 

 وحرياته االساسـية    إلنسانا التي تضمنتها االتفاقية االوربية لحماية حقوق        لياتوتعد اآل 

 االقليمية حسماً بشان هذه الضمانات من حيث تاكيدها على ضـرورة سـريان              لياتمن اكثر اآل  

قواعدها على لمستوى الوطني، وهو ما اكده قضاؤها ايضاً في العديد من القـرارات، كمـا ان                 
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فاذ التلقائي لالتفاقية بها،    غالبية الدول االعضاء في االتفاقية سمحت انظمتها القانونية الوطنية بالن         

وحتى في الدول التي لم تقر لها بذلك فان ثمة اتجاهاً حديثاً في قضائها نحو تجنب التعارض قدر 

االمكان بين القوانين الوطنية واالتفاقية واخذها دائماً في االعتبار لدى تفـسير هـذه القـوانين،                

ديث سوف يزيل التعـارض بـين الـدول         والشك ان انضمام الجماعة االوربية لالتفاقية ان الح       

 )821 (.االوربية اعضاء الجماعة في هذا الصدد ويحقق لهذه الضمانة الفعالية الكاملة

وان االتفاقيات تحتوي على الكثيرمن الحقوق والحريات التي كانت مقرره في االعـالن             

 .)822(1948 اإلنسانالعالمي لحقوق 

 لم تحذ حذو مثيلتها االوربية فـي اتخـاذ          ساناإلنواذا كانت االتفاقية االمريكية لحقوق      

موقف متشدد بشان سريان نصوصها تلقائياً في النظام القانوني الوطني جيث اوجبت فقط علـى               

الدول االطراف اتخاذ االجراءات التشريعية الالزمة لوضع نصوصها موضع التطبيق والزامها           

 الدول االطراف باالتفاقية يقرون مع ذلـك        بتقديم تقارير عما اتبع بهذا الشان، اال ان العديد من         

لالتفاقية االمريكية بقوة النفاذ التلقائي في انظمتهم القانونية الوطنية وبصالحيتها للتطبيق من قبل             

 .القاضي الوطني

ان مجموع الحقوق التي وردت في الميثاق االفريقي لم بقع ربطها بالمقابل باحكام تبيح              

ثنائية ان تتخذ تدابير مناسبة في حدود ضيقة لمعالجة ما يقتضيه           للدول االطراف في حاالت است    

 .)823(تعفيها من االلتزام بما وقع النص عليه من قواعد عامة في الميثاق  الموقف ،

اما على المستويين االفريقي والعربي فان دور هذه الضمانة يقل كثيراً ليس فقط لعـدم               

 موقفاً  اإلنسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق      ناإلنسااتخاذ كل من الميثاق االفريقي لحقوق       

واضحاً بشان مدى سريان نصوصهما على المستوى الوطني، بل ايضاً الن نصوص الميثـاقين              

اجازت تقييد الحقوق الواردة بهما استناداً الى القانون الوطني وفقاً لشروط بالغة العمومية، وان              
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ي في ذلك اذا جاز ذلك التقييد في نص عام أي جعـل             كان الميثاق العربي قد فاق نظيره االفريق      

 .)824(االصل العام افضلية القانون الوطني على نصوصه

وعلى ضوء ماتقدم ، فان اختالف موقف االنظمة القانونية االفريقية والعربية بشأن مدى             

بصدد نفاذ   في انظمتها الوطنية لن يجدى كثيراً        اإلنسانقبولهما لسريان االتفاقيات الدولية لحقوق      

الميثاقين االفريقي والعربي داخلياً لكون هذين الميثاقين قد اباحا تقييد نصوصهما استناداً للقانون             

 على المـستوى    اإلنسانثم ان سريان قواعد القانون الدولي االقليمية في مجال حقوق           . الوطني

ويتمتـع االفـراد   الوطني البد وان يكمله وجود قضاء وطني تتوافر فيه مجموعة من المقومات      

وتتصل هذه الطائفة . امامه بمجموعة من الحقوق بما يكفل حماية هذه الحقوق من االفتئات عليها

من الضمانات بضرورة وجود قضاء مستقل محايد يملك االفراد اللجوء اليه طلبـاً لالنتـصاف               

 اصالح ماقد   وتباشر االجراءات امامه في عالنية كما يتم التقاضي امامه على درجات بما يكفل            

 .)825(يقع فيه ذلك القضاء من اخطاء

 االقليميـة   ليـات  هي االكثر تفوقاً على اآل     اإلنسانوقد كانت االتفاقية االمريكية لحقوق      

االخرى وذلك من اجل حماية المبادىء والمثل التي يقوم عليها تراثهم المشترك ، ودفع التقـدم                

فصيل لهذه الضمانات على نحو من شأنه       ومن حيث تعرضها بالت    .)826(االقتصادي واالجتماعي 

وان كانت االتفاقية . ازالة أي لبس بشأنها فضالً عن اتساع نطاقها لتشمل سائر االعمال القضائية

 وحرياته االساسية قد اغفلت عدداً من هذه الضمانات كما قيـدت     اإلنساناالوربية لحماية حقوق    

فان قضائها قد فـسر نـصوصها تفـسيراً         من نطاقها بمجال معين من مجاالت العمل القضائي         

 )827(.موسعاً يهدف توفير المزيد من الحماية للحقوق الواردة به
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اما الميثاق االفريقي لحقوق االنيسان والشعوب فقد اغفل العديد مـن هـذه الـضمانات               

 والشعوب من خالل عملها في تفـسيره ان  اإلنساناالساسية وقد حاولت اللجنة االفريقية لحقوق      

 والشعوب وذلك بتجميع الوثـائق      اإلنسانرك ماشابه من نقص، فقد قامت بالنهوض بحقوق         تتدا

واجراء البحوث والداسات المتعلقة بالمشاكل االفريقية في هذا المجال والعمـل بالتعـاون مـع               

المؤسسات االفريقية والدولية على وضع مبادىء وقواع على المشاكل القانونية القائمة في هـذا              

وقد تفـوق الميثـاق العربـي       .االان نصوص الميثاق لم تسعفها في تللك المحاولة        . )828(االطار

 على نظيره االفريقي في اغفاله للعديد من هذه الضمانات الى الحد الذي وصـل               اإلنسانلحقوق  

الى اغفال طائفة كاملة منها وهي ضمانات ادارة العدالة، كما ان ايراده للضمانات االخرى جاء               

 وبصياغة شائهة حيث لم يجمعها في موضع واحد، وذلك برغم الحاجة الشديدة             بصورة مبتسرة 

 .)829(لهذه الطائفة من الضمانات في البلدان العربية لسوء حالة التنظيم القضائي فيها

وفي هذا الجانب بالذات نالحظ ان الميثاق االفريقي يختلف عن غيـره مـن المواثيـق                

دم ابراد نص يحدد حاالت عـدم التقيـد بااللتزامـات           وقد اعتبر بعض الفقهاء ان ع      االخرى ، 

التعاقدية الناتجة عن االتفاقية قد يحمل على االعتقاد بان الميثاق قد ترك مجاالًواسـعاً للـدول                

 . )830(االعضاء لتحديد ولتضييق النطاق الذي تمارس فيه تلك الحقوق

 مجموعة اخـرى    والى جانب الضمانات التي تحدث اثرها على المستوى الوطني ، فان          

 االقليمية بهدف حماية الحقوق الواردة بها ان عجزت الطـائف           لياتمن الضمانات وضعتها اآل   

االولى عن ذلك، وبعيداً عن االجراءات القضائية فان ثمة اجراءات اخرى شأنها الرقابة علـى               

اجهـزة  مدى احترام هذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها، ويشمل ذلك تقدم الدول بتقارير بمعرفـة              

 توطئه التخاذ اجـراءات تـشريعية       اإلنسانرقابية، فضالً عن القيام بدراسات الوضاع حقوق        

اوقرارات وتوصيات بشأن حاالت خاصة، ايضاً يشمل ذلك تقديم وتلقي المساعدة التقنية والمالية             
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 قـد   ناإلنساللنهوض بهذه الحقوق واخيراً فان التسوية الودية للنزاعات الدولية في مجال حقوق             

 .)831(تشكل ضمانة فعالة لهذه الحقوق

 اإلنـسان ويالحظ انه على المستوى االوربي لم تول االتفاقية االوربية لحماية حقـوق             

اهمية كبيرة لهذه الطائفة من الضمانات العتمادها بشكل اساس على الضمانات القضائية، ومـع              

لعبت دوراً كبيراً في حماية الحقوق      ذلك فان التسوية الودية للنزاعات في اطار هذه االتفاقية قد           

الواردة بها، والى جانب االتفاقية االوربية فان نظام التقارير في اطـار الميثـاق االجتمـاعي                

االوربي اتسم بقدر كبير من الفعالية وكان تفاعل الدول االطراف به مع اجهزته دافعـاً لتغييـر                 

 .ي لهاالعديد  من السياسات في المجال االقتصادي واالجتماع

 قد لعبـة دوراً رائـداً       اإلنساناما على المستوى االمريكي فان اللجنة االمريكية لحقوق         

 اإلنـسان يتسم بقدر كبير من التحرر والديناميكية في تفسير اختصاصاتها لصالح حماية حقوق             

 ام بعد ذلك وذلـك مـن خـالل انتقاالتهـا     اإلنسانسواء قبل اعتماد االتفاقية االمريكية لحقوق    

 بهـا،   اإلنسانالمتعددة القليم الدول االطراف ومباشرتها نوعاً من االشراف على اوضاع حقوق            

بل ان هذا الدور فاق في االهمية واالثر العملي ما قامت به من عمل قـضائي وكـذلك قبـول                    

التظلمات مشروط باستنفاد كل طرق العالج على الصعيد الوطني وبما تقتضيه القواعد المعمول             

 خـالل سـتة     اإلنسانالقانون الدولي ، ويجب ان تقدم الشكوى للجنة االمريكية لحقوق           بها في   

 )832 (.اشهر من تاريخ ابالغ الضحية بقرار القضاء في دعواها

 والشعوب كثيراً في ان تحذو حذو نظيرتها        اإلنسانوقد اجتهدت اللجنة االفريقية لحقوق      

 اهمها ضعف مواردها وامكانياتهـا الماليـة        االمريكية االان عدة عوامل حالت بينها وبين ذلك       

والبشرية، وعدم تعاون الدول االطراف معها، االانها مازالت تواصل جهودهـا بالتعـاون مـع      

ولم يتضمن الميثاق العربي من اجراءات للرقابة على اعمال احكامـه           .المنظمات غير الحكومية  

                                                            

 .108-107ص ،1986 ،طرابلس ،اإلنسانانظر في التفاصيل محمد سعيد مجذوب ، الحريات العامة وحقوق ) 831(

 .164عبد الكريم علوان ، مصدر سابق ، ص. د)832(



 دخول الميثاق حيز النفاذ ان نقـيم        سوى انشاء نظام هش لتقديم التقارير، ومع ذلك لم يتح عدم          

 .هذا النظام

وفي مجال الضمانات القضائية الدولية االقليمية  تفوقت االتفاقيـة االمريكيـة لحقـوق              

 االخرى من حيث اعطاء الفرد مركزاً متميزاً امامها اذ لم تـشترط             ليات على سائر اآل   اإلنسان

زتها القضائية، ولم تشترط في     صدور تصريح خاص من الدول االطراف لقبول اختصاص اجه        

المدعي ان يتصف بوصف الضحية كما بسطت كثيراً من اجراءات االثبات امامهـا باعفائهـا               

المدعي من اثبات شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية فضالً عن افتراضها صحة مـا تـضمنته        

 االطـار   شكواه من وقائع حتى تثبت الدولة المدعي عليها عكس ذلك، ويمثل الوضع في هـذا              

وضعاًعكسياً لما عليه الحال بالنسبة لالتفاقية االوربية وهو امر مبرراذ ان االتفاقية االمريكيـة              

قصدت من ذلك مواجهة االنتهاكات الجسمية الحاصلة  في القارة من اختصاف واخفاء قـسري               

دليل علـى   وتعذيب أي ان اغلب االنتهاكات في القارة االمريكية انتهاكات مادية يصعب اقامة ال            

حصولها في حين ان انتهاكات الحاصلة في القارة االوربية يغلب ان تكون انتهاكـات قانونيـة                

 )833 (.مردها تشريع او قضاء مخالف لالتفاقية ويسهل من ثم اثباتها

 هـو   اإلنساناال انه في المقابل فان نقطة الضعف الخطيرة في النظام االمريكي لحقوق             

 حيث وضعت االتفاقية االمريكية نظاماً      اإلنسانة االمريكية لحقوق    ضمانات تنفيذ احكام المحكم   

هشاً للرقابة على التنفيذ يتمثل في اخطار الجمعية العامة للمنظمة بموقف الدول الممتنعـة عـن              

التنفيذ كي تتابع ذلك، وان كان الواقع العملي يعكس انصياع الدول في الغالـب مـن االحيـان                  

ف ذلك وضعت االتفاقية االوربية نظاماً محكماً للرقابة على التنفيـذ           وعلى خال . الحكام المحكمة 

من خالل متابعة لجنة الوزراء لتنفيذ لحكام المحكمة فضال عن استجابت الدول االوربية طواعية 

الحكام المحكمة، كما ان لجنة الوزراء اتخذت موقفاً متشدداً ازاء التنفيذ اذ لم تغلق أي قـضية                 

 التزام الدولة المحكومة عليها الدقيق بالحكم ،علـى الـرغم مـن ان قـرارات     االبعد التاكد من  

                                                            

 .387ص ، ، مصدر سابق مصطفى عبد الغفار. د)833(



 واحكامها تعتبر الزامية ونهائية نجد ان فتاويها التلزم الدول          اإلنسانالمحكمة االمريكية لحقوق    

 .)834(.المعنية ولكنها مع ذلك تتمتع بوزن ادبي كبير ومن الصعب تجاهلها

 واالتفاقيـة االوربيـة لحقـوق       اإلنسانمريكية لحقوق   ورغم من الشبه بين االتفاقية اال     

 على نطاق واسـع     اإلنسان وحرياته االساسية في كثير من الوجوه ، فان انتهاك حقوق            اإلنسان

 .)835(وذلك على خالف الحال في الدول االوربية هو االصل في عدد من الدول االمريكية ،

وفعالة بارسـاء العديـد مـن       وقد تمكن قضاء ستراسبورج من توفير ضمانات حقيقية         

واقرت . وحرياته االساسية  اإلنسانالمبادىء لدى تفسيره وتطبيقه لالتفاقية االوربية لحماية حقوق         

 على الدول الغـاء عقوبـة       1980 عام   اإلنسانمنظمة الدول االمريكية النظام االساسي لحقوق       

 .)836(االعدام في اراضيها ،على أي شخص تخضع لواليتها القضائية

 والشعوب لم يعطيها صراحة صالحية      اإلنسانالرغم من ان الميثاق االفريقي لحقوق       وب

 تمكنت من خالل عملها في السنوات االخيرة اإلنسانالعمل القضائي فان اللجنة االفريقية لحقوق      

من مباشرة عمل شبه قضائي استمعت فيه الى وجهات نظر الخصوم وانتهـت الـى اصـدار                 

 .)837( التي يضمنها الميثاقاإلنسانلفة لحقوق قرارات تقرر بحصول مخا

 

 

 المطلب الثالث

 مستقبل الضمانات الدولية االقليمية لحقوق اإلنسان
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ان اول تساؤل يطرح نفسه في هذا المجال هو عما اذا كانت االقليمية تمثل مرحلة من                

 آلياتطريق  سوف تنتهي عندما يتم توفير حماية عالمية لهذه الحقوق عن     اإلنسانمراحل حقوق   

 قانونية ملزمة وضمانات فعالة على المستولى العالمي؟

ونقطة البداية في االجابة على هذا التساؤل تكمن في ان العوامـل التـي دعـت الـى                  

 بصفة خاصة التزال قائمة بل    اإلنساناالقليمية في القانون الدولي بصفة عامة وفي مجال حقوق          

 .انها ازدادت عمقاً

برر لجوء المنظمات الدولية االقليمية الى التنظيم القانوني الـدولي          وهناك اسباب عدة ت   

منها رغبة المجموعات االقليمية في التاكيد على الحقوق المنـصوص            :اإلنسانلمسائل حقوق   

عليها في المواثيق العالمية واكسابها طابعاًالزاميا اقليميا اكثر الزامية مما هو منصوص عليه في              

ومنه تضمين المواثيق االقليمية حقوقاًجديدة لم تتـضمنها المواثيـق العالميـة            المواثيق الدولية ،  

استجابة العتبارات الخصوصية الثقافية االقليمية ، ومنها رغبة المجموعة االقليمية في وضـع             

 .)838( للرقابة اكثر فعالية على المستوى االقليمي آليات

 سياسية وامنية واقتصادية وجغرافيـة      فاالتجاه الى االقليمية كان الدافع اليه عدة عوامل       

فضال عن عوامل نفسية تتمثل في رغبة الشعوب في التقليد، وبعيداً عن الخوض في تفصيالت               

بل ان التنظيمات االقليمية بدت فـي       . هذه العوامل فان مايهمنا التاكيد عليه هو انهاالزالت قائمة        

م عالمي احادي الجانب تـسيطر عليـه   السنوات االخيرة انجح من نظيرتها العالمية في ظل نظا     

وتوجهه قوة واحدة، بل انه يمكن االن الحديث عن الشرعية اقليمية في مواجهة الشرعية الدولية               

العالمية واصدق مثال على ذلك ما اتخذته الدول االفريقية من قرار في قمتهـا المنعقـدة فـي                  

 خرق الحصار المفروض على      بدعوة الدول االعضاء في المنظمة الى      1998واجادوجو يونيو   

                                                            

 .83ص ،1999  ، القاهره دار النهضه العربية ،اإلنسانوائل احمد عالم ، االتفاقيات الدولية لحقوق ) 838(



ليبيا بموجب قرارات مجلس االمن ان لم يتم حل المشكلة الليبية خالل مدة محددة، مخالفة بذلك                

 )839 (.الشرعية الدولية العالمية

 ، فان االقليمية تمثل ضرورة ملحة لتوفير ضـمانات فعالـة            اإلنسانوفي مجال حقوق    

تطوراً واالقدر على اسـتيعاب االخـتالف كمـا ان            االقليمية هي االكثر   لياتلهذه الحقوق، فاآل  

 . االفراد بها ايسر واكثر فعاليةاالجهزة االقليمية اكثر ديناميكية واتصال

وتنص اغلب المواثيق االقليمية على مبادىء عدم جواز اهدار الحقوق والحريات تحت            

 مرحلة مـن مراحـل      أي ذريعه ، ومن ثم فانه يبدو من كل ماتقدم ان االقليمية لن تكون مجرد              

 )840 (. بل انها سوف تستمر في اداء دورهااإلنسانتطور الحماية الدولية لحقوق 

 االقليمية فانه توجد الى جانـب ذلـك         لياتواليفوتنا ان نذكر انه برغم نجاح معظم اآل       

بعض الخطوات الى الوراء ، نذكر منها على سبيل المثال على المستوى االوربـي ماتـضمنه                

 وحرياته االساسية من اليـة      اإلنسانالحادي عشر لالتفاقية االوربية لحماية حقوق       البروتوكول  

لالنتقاء والتصفية تهدف لالسراع في اجراءات نظر الشكاوى امام المحكمة باستبعاد الـشكاوى             

التي التستحق البحث والتي قبل في تبريرها ان نجاح قضاء ستراسبورج كان سبباً في تعثره اذ                

ويخشى ان يكـون االنتقـاء        من الشكاوى مما ادى الى استطالة اجراءات نظرها،        اثقل بالعديد 

والتصفية من خالل اجراءات سريعة على حساب العدالة وتوفير ضمانات فعالة للحقوق التـي              

تضمنها االتفاقية، ولعل كثرة مسالب البروتوكول الحادي عشر مع ما يحققه من مزايا لـصالح               

و الذي يفسر اسراع الدول الى التصديق عليه حتـى تـوافرت لـه              الدولة على حساب الفرد ه    

 .)841(التصديقات الالزمة لدخوله حيز النفاذ في زمن قياس

اما على المستوى االمريكي فال تزال بعض دول امريكا الشمالية والكاريبي تحجم عـن          

 البعض االخر   فضالً عن انسحاب    وبروتوكوليها ،  اإلنساناالنضمام لالتفاقية االمريكية لحقوق     

                                                            

  .388مصطفى عبد الغفار، مصدر سابق ، ص. د)839(
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 .387در سابق ، صمصطفى عبد الغفار، مص.د) 841(



 فـي   اإلنسانمن االتفاقية، كما تصر الدول االطراف على االبقاء على اللجنة االمريكية لحقوق             

 في سـان خوسـيه مـن        اإلنسانواشنطن برغم مايسببه بعدها عن المحكمة االمريكية لحقوق         

صعوبات عملية واطالة في االجراءات، زد على ذلك ان العديد من االقتراحات التي طرحـت               

لى الجمعية العامة لمنظمة الدول االمريكية لتعديل الية الرقابة على االتفاقية االمريكية لحقوق             ع

  .)842( كان من شانها اضعافها بدالً من تقويتهااإلنسان

 علـى المـستوى     اإلنـسان وبرغم التطور الملحوظ الذي تشهده الحماية الدولية لحقوق         

لت تتخذ موقفاً معاكساً ونسوق مثاالً لـذلك موقـف          ان بعض الدول االفريقية مازا     االفريقي اال 

 اإلنسانالحكومة النيجيرية العسكرية التي اعلنت عدم تقيدها بنصوص الميثاق االفريقي لحقوق            

وبـشكل عـام ،اليمتميـز الحقـوق        . والشعوب لدى اصدارها مراسيمها واوامرها العـسكرية      

تي جاءت بـاالعالن العـالمي لحقـوق        والحريات التي نص عليها الميثاق االفريقي عن تلك ال        

 ،اال فيما يخص الواجبات الفردية نحو االسرة والوادين وواجبات الفرد نحـو المجتمـع               اإلنسان

 ال دوراً والدولة ، ومما يؤخذ على الميثاق انه اعطى رؤوساء الدول والحكومات االعـضاء ،             

 )843(.ينسجم مع مصالح الشعوب واالفراد

ى العربي حالة فريدة في هذا الصدد، فبالرغم من االنتظـار           ويمثل الوضع على المستو   

 االانها جاءت بالغة الضعف مشوهة اإلنسانالطويل حتى تم اقرار اول الية عربية لحماية حقوق       

الصياغة وتخلو من أي ضمانات فعالة للحقوق الواردة بها، والمثيـر للدهـشة ان الحكومـات                

وقيع او التصديق عليها، ويعد هذا االمر انعكاساً لمـا          العربية مازالت تتحفظ عليها وترفض الت     

عليه حال التنظيم االقليمي العربي من ضعف شديد برغم توافر العوامـل الالزمـة لنجـاح أي     

 )844 (. كان اكبر واشد وطأةاإلنساناالان حجم الفشل في مجال حقوق .. تنظيم اقليمي
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ب الدساتير العربية والـنص      في صل  اإلنسانوعلى الرغم من ان ادراج مبادىء حقوق        

عليها في باب الحقوق والحريات العامة يجعل لهذه الحقوق سموا دسـتورياًالباعتبار مـصدرها    

الدولي وانما باعتبار انها جزء مكون للدستور يتمتع بسمو مواد الدستور على التشريع العـادي               

 في الدساتير العربية    نساناإلولكن الذي يحول دون تحقيق الفعالية للمبادىء الدستورية لحقوق          .

ان كل الدساتير العربية تحيل الى المشرع العادي في تنظيم الحقوق والحريات التـي اوردتهـا                

على وجه االجمال ، ولكن المشرع يتجاوزسلطته الدستورية في تنظيم الحق الى االعتداء عليـه            

 .)845(وتقييده ومصادرته 

ية، في مجملها، قد قطعت العديد من الخطوات         الدولية االقليم  لياتويتضح مماتقدم ان اآل   

، مع وجود بعض الخطـوات الـى        اإلنسانالى االمام نحو تحقيق ضمانات فعالة لحماية حقوق         

 االقليمية وتدعيمها وتوسيع نطاقهـا  لياتالوراء ولذلك فانه يجب ان يكون السعي نحو تعزيز اآل       

ا واالفراد الذين تمد مظلة حمايتهـا الـيهم   بزيادة عدد الدول المنضمة اليها والحقوق التي تشمله   

 دون ان يقترن ذلـك      اإلنسانحادي الجانب لحقوق    أهدفاً اولى من السعي لفرض مفهوم عالمي        

 بتعددها وتاثيرها ببعضها    لياتوذلك حتى يمكن ان تسهم هذه اآل       .بضمانات فعالة تكفل حمايتها   

يم متعددة المشارب والمـصادر مقبولـة       البعض والتعاون المتبادل بينها ان تصل الى خلق مفاه        

عالمياً وتحظى بضمانات على قدر كبير من الفعالية تكفل وضع هذه الحقوق موضـع التنفيـذ                

 .وانتتحول من مجرد كلمات الى افعال

 

 

                                                            

 ،4ص  والتنمية ،اإلنسانموقع الدليل العربي على االنترنيت  ، حقوق ) (845



 املبحث الثالث

 طبيعة الضمانات االقليمية حلماية حقوق اإلنسان

 

 في نهاية االمر في مسألة فاعلية نظام         تتمثل اإلنسانالشك أن الحماية اإلقليمية لحقوق      

 ليست غاية بذاتها، وانما هي وسـيلة        اإلنسانالحماية من عدمه، فالنصوص التي تكرس حقوق        

لالحترام الفعلي لهذه الحقوق، فاذالم تقترن هذه النصوص باصول لـضمان تطبيقهـا الفعلـي               

 .الواقعي تتحول إلى حبر على ورق

نات الالزمة لتوفير الحماية الفعلية للحقوق والحريـات،    لذلك البد من النص على الضما     

، خلوه من أية حماية قانونية اإلنسانولعل اهم اوجه القصور التي شابت االعالن العالمي لحقوق 

 .لما تضمنه من حقوق

 اإلنسانلهذا حرصت المنظمات الدولية اإلقليمية على تضمين اتفاقياتها المتعلقة بحقوق           

، وسوف نقوم بدراسـة     اإلنسان المتبعة من ضمان الحماية الفعلية لحقوق        اتلينصوصا بشان اآل  

 وعلى  اإلنسان المتعلقة من توفير الحماية الالزمة لحقوق        لياتدور االجهزة الدولية االقليمية واآل    

 :النحو االتي

 .آليات االتحاد االوربي في ضمان حماية حقوق اإلنسان: المطلب االول

 . منظمة الدول األمريكية في ضمان حماية حقوق اإلنسانآليات: المطلب الثاني

 .آليات منظمة الوحدة االفريقية في ضمان حماية حقوق اإلنسان: المطلب الثالث

 .اآلليات العربية في ضمان حماية حقوق اإلنسان: المطلب الرابع

 

 المطلب االول



 آليات االتحاد االوربي في ضمان حماية حقوق اإلنسان

 

  :اإلنساناالتفاقية االوربية لحقوق : ل الفرع االو

أن اهمية هذه االتفاقية التكمن فقط في بيانها عددا من الحقوق والحريات التي يجب أن               

، بل ترجع اهميتها في الدرجة االولى إلى طابعها الجديد الذي يتحلـى علـى               اإلنسانيتمتع بها   

الحقوق والحريـات مهمـا كانـت    التخصيص في نظام الضمانات التي استحدثتها، ذلك أن هذه     

محكمة ودقيقة، تبقى غير ذات طابع قانوني حقيقي إذا لم تكن تستند إلـى نظـام قـوي مـن                    

الضمانات المشتركة التي تكفل اعمالها حين يحصل عدوان على هذه الحقوق في اقليم أي دولة               

 .وقعت اتفاقية روما

ذ وتطبيق احكام ومبادئ الحقوق     أن هذه الضمانات التي نصت عليها االتفاقية لحسن تنفي        

 والحريات الواردة فيها تشتمل على نوعين

ضرورة اتفاق القوانين الداخلية للدول األطراف فيها مع احكام االتفاقية، وقـد عـززت              : اولهما

 اضافة  إلى القواعد العامة المتعلقة باالندماج المباشر باحكـام           -االتفاقية ذاتها هذا االتجاه   

 عندما الزمت كل دولة طرف في االتفاقية        -لقوانين الداخلية للدول االعضاء   االتفاقية في ا  

على تقديم البيانات التي توضح الكيفية التي يكفل بها قانونها الداخلي التطبيق الفعلي لكـل               

 )846(.حكم تنص عليه االتفاقية

خاصة بتنفيذ  النص على انشاء اجهزة رقابية دولية، تنظر فيما يعرض عليها من مسائل             : ثانيهما

 :االتفاقية، وتشمل هذه االجهزة

 .اإلنساناللجنة االوربية لحقوق : جهاز للتحقيق والتوفيق -1

 .اللجنة الوزارية للمجلس االوربي:  تقريرياً سياسياًجهازاً -2

                                                            

  .534، مصدر سابق ، ص اإلنسان واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان حقوق ،عبد الحي حجازي. وكذلك د. 352 مصدر سابق ، ص ،ساسي سالم الحاج. د) 846(



 ).847(اإلنسانالمحكمة االوربية لحقوق :  قضائياًجهازاً -3
 

 اإلنساناللجنة األوربية لحقوق : اوالً

وهي .  الجهاز الرقابي االول الحكام االتفاقية االوربيةاإلنسانوربية لحقوق تعد اللجنة اال

، وعدد اعضائها هو ذات عدد الدول األطراف في         ) ستراسبوغ(عبارة عن هيئة مستقلة مقرها      

 سنوات من قبل لجنة وزراء مجلس اوربا، ومن قائمـة    6االتفاقية، وينتخب اعضاء اللجنة لمدة      

 )848(.ب الجمعية البرلمانية للمجلسباالسماء يقدمها مكت

وتختص اللجنة في النظر في الشكاوي التي ترفع ليها من قبل كل دولـة طـرف فـي                  

االتفاقية والمتعلقة باالخالل بالحقوق واالحكام الواردة فيها، من جانب دولة هي األخرى طرف             

ليـة أو الحمايـة    وهذا النص تطبيق صريح لالحكام العامـة للمـسؤولية الدو          )849(.في االتفاقية 

واساس الـشكوى   .الدبلوماسية والتي يقتصر فيها اهلية التقاضي امام المحاكم الدولية على الدول          

أما أن يكون قائما بان الضرر الناتج عن االخالل باالتفاقية قد اصاب الدولة الشاكية مباشرة، أو                

الواردة في االتفاقية في  وحرياته االساسية اإلنسانبطريقة غير مباشرة عن طريق انتهاك حقوق     

 أم   في احدى الدول االوربية األطراف فيها سـواء كـان وطنيـاً            شخص فرد من االفراد مقيماً    

 ومعنى هذا انه اليشترط أن يكون هناك رابطة الجنسية بين الدول الشاكية والفـرد               )850(.اجنبياً

لدول األطراف يستطيع   وبجانب ا .  المقررة في االتفاقية   اإلنسانالذي كان ضحية النتهاك حقوق      

االفراد أو الهيئات غير الحكومية أو جماعة االفراد الطعن في كل انتهاك لحقوقهم وقع علـيهم                

 )851(.من قبل احدى الدول األطراف في االتفاقية

                                                            

 .105محمد سعيد مجذوب، مصدر سابق ، ص .  د)847(
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أن اهمية هذا الحكم تتجلى في االعتراف بحق االفراد في الشكوى أمام اللجنة في حالـة                

في االتفاقية، ولكن يشترط في هذه الحالة أن تكون الدولة قـد            انتهاك حقوقهم المنصوص عليها     

اعلنت اعترافها باختصاص اللجنة في ذلك ويتم اللجوء إلى اللجنة عن طريق السكرتير العـام               

للمجلس االوربي باالبالغ من قبل الدول أو توجيه الشكوى من قبل االفراد أو الهيئـات غيـر                 

لجنة إال بعد استنفاد طرق الرجوع الداخلية جميعهـا وفقـا           الحكومية، واليجوز االلتجاء إلى ال    

ـ       ) 6(الحكام القانون الدولي المقررة عموما وفي غضون         رار ـاشهر من تـاريخ صـدور الق

 .)852 (الداخلي النهائي

ويخضع قبول الشكوى لشروط اجرائية تتمثل بضرورة أن يكون الشاكي معلومـا، وان             

خالفتها الحكام االتفاقية، وان تستند بياناتها إلى اساس،        ، وعدم م  اليكون موضوع الشكوى مكرراً   

وان قرار اللجنة بشأن قبول أو عدم        )853(.وعدم انطوائها على تعسف في استخدام حق الشكوى       

قبول الشكوى يجب أن يكون مسببا وفي حالة قبول الشكوى تباشر اللجنة سلطاتها على مراحل               

ي الخصوم بغية تحديد الوقائع، وتقوم باجراء تحقيق        متتالية، فتبدأ ببحث الطعن في حضور ممثل      

إذا اقتضى الوضع ذلك، وتضع اللجنة نفسها تحت تصرف ذوي الشأن للوصول إلى تسوية ودية 

أما إذا لم يتم التوصل إلـى       .  التي تفرضها االتفاقية   اإلنسانللمسألة، مؤسسة على احترام حقوق      

الوقائع وتبدي رأيها فيه وتحيل التقرير إلـى لجنـة    تسوية تقوم اللجنة بوضع تقريرها تثبت فيه        

 )854(.الوزراء لتبدي ماتراه مالئما من مقترحات

وبذلك يظهر أن اللجنة االوربية يمكن أن تنتهي إلى احدى الحلول الثالثة فهي أمـا أن                

تصدر قرارا بعدم قبول الشكوى أو تعد تقرير حول التسوية الودية المتوصل اليهـا، أو تـضع                 

 ا يتضمن رأيها حول ما إذا كانت الوقائع المنسوبة للدولة المـشكو منهـا تـشكل خرقـاً                 تقرير
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ومن الواضح أن رأي اللجنة اليعتبـر بمثابـة حكـم قـضائي لـه صـفة ملزمـة                   . لالتفاقية

 )855(.لالطراف

ومما سبق يتضح أن نظام اللجنة وسلطاتها اقرب إلى لجان التحقيق والتوفيق، وليـست              

 للنزاع أو المشكلة وان دورها يقتصر في حالة التحقيق على بحث الوقـائع              جهة تسوية الزامية  

المنشأة للنزاع ووضع تقرير موضوعي يحدد بدقة هذه الوقائع، ولهذا الدور اهمية في توضـح               

ابعاد المشكلة، بطريقة موضوعية في اطار وقائعها المادية بالشكل الذي يسهل لجهـة التـسوية                

أما في حالة التوفيق تقوم اللجنة ببحث جوانب المشكلة والخالف بـين            التوصل إلى حل للنزاع،     

 )856(.األطراف ووضع تقرير يتضمن كل اقتراح يقيد في تسوية الخالف

 

 :لجنة الوزراء: ثانياًً

تشير بعض نصوص االتفاقية إلى دور لجنة الوزراء كجهاز تنفيذي ورقـابي يـضمن              

 أن للجنة الوزراء نوعين من الـسلطات، سـلطة          احترام احكام االتفاقية، وتدل النصوص على     

 .القرار وسلطة مراقبة تنفيذ االحكام

ففيما يتعلق بسلطة اصدار القرار تنص االتفاقية على انه إذا لم يتم عرض النزاع علـى                

اشهر، من تـاريخ    ) 3(من االتفاقية خالل    ) 48( طبقا للمادة    اإلنسانالمحكمة األوربية لحقوق    

 تقريرها إلى لجنة الوزراء يجوز للجنة الوزراء أن تتخـذ           اإلنسانبية لحقوق   رفع اللجنة األور  

 في مسألة وجـود أو عـدم        باغلبية ثلثي الممثلين الذين لهم الحق في االشتراك في اللجنة قراراً          

وجود مخالفة لالتفاقية، فاذا ثبت بان هنالك مخالفة حددت  لجنة الوزراء مدة وجيزة يجب فيها                

لمتعاقدة المعنية أن تتخذ االجراءات التي تتفق مع قرار لجنة الوزراء، فاذا امتنعت             على الدولة ا  

الدولة المدعى عليها عن اتخاذ االجراءات الالزمة فان اللجنة تقرر اإلجراءات الواجب اتخاذها             

                                                            

 .105 المصدر نفسة ، ص )855(
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ويشترط أن يصدر قرارها في هذا الخصوص باغلبية ثلثي اعضاء اللجنة الذين لهم             . ضد الدولة 

ر اجتماعاتها، وتتعهد الدول المتعاقدة بالتقيد بكـل قـرار يمكـن أن تتخـذه لجنـة                 حق حضو 

 )857(.الوزراء

ومن هنا يتضح أن للجنة الوزراء سلطة القرار، إال أن ممارسة هذه السلطة تتوقف على               

 سـواء   اإلنـسان عدة شروط منها أن يكون الموضوع قد عرض على اللجنة األوربية لحقـوق              

بعد فشل جهـود التـسوية   "حد االفراد، واعدت بشأنه تقريرا أم بطعن من بواسطة دولة طرف أ 

وانقضاء مدة ثالثة اشهر التالية باحالة التقرير دون عـرض          . واحالته إلى لجنة الوزراء   " الودية

 باتخاذ قرار تثبت فيـه وقـوع        اإلنسانوكذلك قيام اللجنة األوربية لحقوق      . االمر على المحكمة  

واخيرا امتناع الدولة الطرف عن اتخاذ التدابير الالزمة التي تترتـب           . تفاقيةالمخالفة الحكام اال  

 ويتضح هنـا أن تـدخل لجنـة         )858(.على القرار السابق خالل االجل الذي تحده لجنة الوزراء        

الوزراء ياتي بصورة احتياطية حين اليحال موضوع الطعن إلى المحكمة، مع امتنـاع الدولـة               

 .ير التي تترتب على قرار اللجنة األوربية بثبوت المخالفةالمعنية عن اتخاذ التداب

يحـال  "أما بالنسبة لسلطة اللجنة في مراقبة تنفيذ االحكام، فقد نصت االتفاقية علـى أن               

 وهذا يعنـي أن للجنـة       )859(.حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي تتولى االشراف على تنفيذه         

 .م المحكمةالوزراء سلطة مراقبة ومتابعة تنفيذ احكا

أن لهذه اللجنة اهمية كبرى وتستمد اهميتها من السلطات الواسعة التي سبق أن اشـرنا               

اليها، والتي تفوق بكثير اهمية سلطات المحكمة، كما أن حرية التصرف الممنوحة للجنة تجعـل       

 منها اداة اكثر مرونة واشد صالحية لفض المنازعات التي يثيرها تطبيق احكام االتفاقيـة مـن               

 .المحكمة

                                                            

، 1،2001 ط، عمان، دار الشروق للطباعة، وحرياته االساسيةاإلنسان حقوق ،هاني سليمان الطعيمات .  د)857(
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والحقيقة أن انشاء نظام فض هذه المنازعات بتسوية سياسية تتوالها لجنة الوزراء انمـا              

يرجع إلى خشية المشرع االوربي من أن تؤدي االعتراضات التي يثيرها نظام التسوية القضائية              

 أن  والصعوبات التي ينطوي عليها إلى عدم دخوله دور التنفيذ الفعلي، حيث انه من المسلم بـه               

الطابع القانوني للخالفات التي تثيرها المنازعات المذكورة كثيرا ما تتالشى امام الطابع السياسي             

الذي يغلب على تلك الخالفات، فال يكاد يقوم خالف من هذا النوع بين دولتين بـسبب شـكوى                  

 احداهما ضد األخرى حتى تطغى االعتبارات السياسية على ما عداها من االعتبارات وتحـول             

 .بذلك دون نظر المسائل القانونية موضع الخالف بطريقة محايدة مجردة من الهوى

والريب أن التجارب الدولية الطويلة وما اسفرت عنها التجربة االخيرة في االمم المتحدة             

من عضات كان لها اثرها العميق في حمل المشرع االوربي على تقريـر ضـرورة اسـتخدام                 

ازعات التي يثيرها تطبيق احكام االتفاقية إلى جانب نظام التـسوية           الطرق السياسية في حل المن    

 )860(.القضائية

 

 :اإلنسانالمحكمة االوربية لحقوق  : لثاًثا

من المعروف أن حماية الحق تكون عن طريق الدعوى التي يحركها الشخص للدفاع عن 

اد بحق تحريك دعـوى     حقه امام القضاء، ولكن يالحظ أن االتفاقيات الدولية التي تعترف لالفر          

. دولية امام هيئة قضائية دولية للدفاع عن حقوقه المقررة فيها، كانت والتزال نادرة في العمـل               

والدول هي التي يسمح لها عادتا بحق اقامة مثل هذه الدعاوي، وتعتمد فعالية الحماية على كيفية                

مامها، وعلى مـا إذا كانـت   تكوين المحكمة التي تقوم بالنظر في الدعوى واالجراءات المتبعة ا   

تقضي بموجب القانون أم تأخذ باالعتبارات السياسية، والواقع أن االتفاقيـة االوربيـة لحقـوق               
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 وكذلك االتفاقية األمريكية هما االتفاقيتان الوحيدتان اللتان كانتا تسمحان باقامة دعـوى             اإلنسان

 .)*861(قضائية دولية في حالة انتهاك الحقوق المقررة فيهما

تعد المحكمة االوربية اهم جهاز رقابي فعال لحسن تطبيق وتنفيذ الضمانات الخاصـة             و

 وحرياته االساسية، وتتكون المحكمة من عدد من القضاة يساوي عدد اعـضاء             اإلنسانبحقوق  

فليس هناك تحديد دائم لعدد قضاة المحكمة ومعنى هذا أن عددها يتزيد مـع              . المجلس االوربي 

ـ  ـ االوربي، واليجوز أن يكون من بينهم اكثر من قاض         تزايد اعضاء المجلس   د مـن   ـي واح

 .)862(جنسية واحدة

وعندما تنعقد المحكمة للفصل في قضية فانها تتكون من سبعة قضاة، بما في ذلك قاضي               

 في النزاع، واذا لم يوجد هذا القاضي تختار هـذه الدولـة             يحمل جنسية الدولة التي تكون طرفاًَ     

 .)863( القاضيشخص تكون له صالحية

أما اختصاص المحكمة فيشمل الفصل في المسائل الخاصة بتفسير وتطبيق االتفاقية التي            

أما الطرف االخر الذي يحـق لـه        . ترفع إلى المحكمة من جانب الدول األطراف في االتفاقية        

وربيـة  اللجوء إلى المحكمة فقط كانت اللجنة االوربية، والجديد البارز الذي أدخلته االتفاقية اال            

  هو تلك االمكانية المعطاة لالفراد في اللجوء مباشرة إلى المحكمة فـي حالـة                اإلنسانلحقوق  

لالتفاقيـة  ) 11(انتهاك حقوقهم، بعد أن تم الغاء اللجنة االوربية بموجب الملحـق االضـافي               

،  حيث اصبح للمحكمة الحق في النظر في شكوى االفراد ومن حيـث مـدى                1998االوربية  

ها والقيام باجراءات التوفيق بين الفرد والحكومة المدعى عليها، وفي حالة عدم امكانيـة              مقبوليت

التوفيق ترفع الدعوى تلقائيا إلى المحكمة مع عدم اشتراط تبني دولة للدعوى كمـا كـان فـي                  

                                                            

 .113 مصدر سابق ، ص ،محمد يوسف علوان.  د)861(
 اإلنسان محكمة مختصة بحقوق 1998 والشعوب عام اإلنسانلقد انشأ البرتوكول الملحق بالميثاق االفريقي لحقوق    *

 .2001 والشعوب ودخلت حيز التنفيذ في عام اإلنسانوهي المحكمة االفريقية لحقوق 
 .اإلنسانمن االتفاقية االوربية لحقوق ) 38( انظر المادة )862(
 .اإلنسانمن االتفاقية االوربية لحقوق ) 43( انظر المادة )863(



ضد الدولـة المـدعى     ) المدعي(السالف، وفي هذه الحالة تدرج القضية باسم صاحب الدعوى          

 )864(.عليها

الجدير بالذكر، أن الفرد اليستطيع رفع الدعوى امام المحكمة االوربيـة إال بعـد              ومن  

 ويترتب على ذلك انه من حق الفـرد         )865(.استنفاد جميع اجراءات التقاضي في النظام الوطني      

االستناد إلى نصوص االتفاقية واالحكام المفسرة لها الصادرة من المحكمة االوربيـة لحقـوق              

 .اإلنسان

فراد اهلية التقاضي امام المحاكم الدولية يمثل تطورا في القانون الدولي الذي            أن منح اال  

كان يحصر هذه االهلية على الدول فقط، وهذا يعد بمثابة دليل على اكتساب الفـرد الشخـصية                 

 .القانونية الدولية على غرار الشخصية القانونية الممنوحة للدول

ضائي للمحكمـة وهـو االختـصاص       وهناك اختصاص اخر إلى جانب االختصاص الق      

االستشاري، الذي اليؤدي إلى حسم النزاع الن الرأي االستشاري الصادر عنها غير ملزم مـن               

الناحية القانونية وينحصر هذا االختصاص في المسائل القانونية، واليمتد إلى المسائل المتعلقـة             

وسبب ذلك التقيد هـو منـع       بمضمون الحقوق والحريات الواردة في االتفاقية وبروتوكوالتها،        

المحكمة من اعطاء رأي مسبق حول مضمون الحقوق والحريات بما قد يؤثر فيما بعـد علـى                 

 )866(.عمل اجهزة الرقابة وفتح ثغرات امام الدول للتهرب من تعهداتها

ومما يالحظ هنا وجود جهتان التخاذ القرارات الملزمة في النظام االوربي، جهة قضائية            

الوربية، وجهة سياسية وهي لجنة الوزراء وقرارات كل من هـاتين الهيئتـين             وهي المحكمة ا  

 )867(.نهائية أي غير قابلة للطعن

                                                            

 .51ص  ، المجلد الثاني، مصدر سابق،اإلنسانلدولية المعنية بحقوق  الوثائق ا،محمود شريف بسيوني.  د)864(
 . وحرياته االساسيةاإلنسانالتفاقية حماية حقوق ) 11(من البروتوكول رقم ) 35( انظر المادة )865(
 .369 مصدر سابق ، ص ،ابراهيم عناني.  د)866(
 .114-113محمد يوسف علوان، مصدر سابق، ص .  د)867(



ولما كانت احكام المحكمة نهائية ملزمة فيبدو من المهم معرفة ما إذا كان اختـصاصها               

تفاقية يتبـين   وبالرجوع إلى اال  . يشمل الغاء التدابير المخالفة لالتفاقية داخل الدول المخالفة أم ال         

لنا انه في حالة إذا ما قضت المحكمة بان السلطة القضائية أو أي سلطة اخرى قد اصـدرت أو                   

 مع االلتزامات المنصوص عليها فـي االتفاقيـة،          أو كلياً  اتخذت تدابير أو قرار يتعارض جزئياً     

ء فان للمحكمـة أن     وكان القانون الداخلي للدولة المعنية اليسمح يمحو اثار هذا القرار أو االجرا           

 )868(. للطرف الذي اصابه الضررتقرر تعويض عادالً

وتفسير ذلك ميل المشرع االوربي الن يتجنب بقدر االمكان الصعوبات التي يثيرها منح             

هيئة قضائية دولية سلطة اعلى من القضاء الداخلي للدول المتعاقـدة لتقـدير سـلوك الحكـام                 

ويل المحكمة سـلطة الغـاء القـرارات التـشريعية أو      وتصرفاتهم في هذه الدول، ولما كان تخ      

االدارية أو القضائية التي تصدرها السلطات المختصة في الدولة يمس مساسا مباشرا وشـديدا              

بسيادة هذه الدول، فقد آثر المشرع قصر االمر على منح المحكمة سلطة الحكم بتعويض مـالي                

 )869(.اإلنسانية الدولية الممكنة لحقوق تقديرا منه الن هذه السلطة هي الحد االقصى للحما

ومما يذكر انه لم يحدث طوال العقود الماضية أن امتنعت دولة عن تنفيذ احكـام هـذه                 

المحكمة، وان االلتزام االدبي وتعهد الدول األطراف بتنفيذ التزاماتها بحسن نية هو الدافع وراء              

 بغض النظر عن    اإلنسانالقانون وحقوق   تنفيذ تلك االحكام مما يؤكد مدى التزام الدول الحترام          

 )870(.وجود سلطة قهرية من عدمه

 

 

  :اإلنسانحقوق  لحماية لضمانات التي توفرهالتقويم االتفاقية األوربية : الفرع الثاني 

                                                            

 .اإلنسانمن االتفاقية االوربية لحقوق ) 50( انظر المادة )868(
 .42 مصدر سابق ، ص ، حسن كامل )869(
 .51محمود شريف بسيوني، مصدر سابق ، ص .  د)870(



مما سبق يتضح بان االتفاقية االوربية قد عنيت بتنظيم اجهزة لمراقبة مراعـاة حقـوق               

 التزام السلطات المحلية واحترامها، فالشك أن تنظـيم تلـك            وحرياته االساسية الضمان   اإلنسان

االجهزة حدث له شأنه النه اول محاولة من نوعها في تاريخ العالم، إال أن عمل تلك االجهزة لم                  

 :يخلو من العيوب ومن هذه العيوب نذكر

 في طول   أن عمل اجهزة الرقابة التي تكفل احترام االتفاقية يشوبها عيب جوهري، يتمثل           : اوالً

االجراءات وتعقيدها، إذ قد يستغرق نظر الطعون امام هذه االجهزة سنوات عدة، اضـافة              

إلى وجوب استنفاذ طرق الرجوع الداخلية والتي قد تأخذ وقتا طويال هي األخرى، وهـذا               

 )871(.العيب يؤثر بالشك في فعالية اجراءات الرقابة والحماية

اسي كثيرا ما يتأثر باعتبارات السياسية غير الموضوعية        أن دور لجنة الوزراء كجهاز سي     : ثانياً

التي توجه مناقشات اللجنة وتؤثر في توجيهات قراراتها وتوصياتها، وهو ماقد يـضعف             

كما أن دورها في رقابة تنفيذ احكـام المحكمـة          . دورها في رقابة احترام احكام االتفاقية     

حكم، فال يكفي لتحقيق فعالية اجـراء       يتضح ضعفه عند امتناع الدولة المعنية عن تنفيذ ال        

الرقابة وقف أو انهاء عضوية الدولة المخالفة بل يحتاج االمر إلى تنفيـذ فعلـي لحكـم                 

المحكمة حتى يعود الحق إلى صاحبه أو تعويضه عن الضرر الذي اصابه لكـي يتحقـق       

 )872(.اإلنساناحترام حقوق 

، فقد ساهمت هذه االجهزة في تغيير       أن هذه المأخذ التقلل من اهمية ودور اجهزة الرقابة        

التعـديالت  (التشريع الوطني لبعض الدول بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومـن هـذا القبيـل               

، وكذلك كثيرا ماتؤدي هذه االجهزة وخاصة المحكمة االوربية إلـى           )بالتشريع الجنائي البلجيكي  

 )873(.تسوية سابقة للنزاع قبل طرح الدعوى على هذه المحكمة

                                                            

 .373-372ابراهيم عناني، مصدر سابق ،  ص .  د)871(
 .373 المصدر السابق ، ص )872(
 .239-238محمد عصفور، مصدر سابق ، ص.  د)873(



 قد تميزت على االتفاقيات التـي       اإلنسان سبق يتضح بان االتفاقية االوربية لحقوق        ومما

 بانها قد اعدت اجهـزة لتطبيـق احكامهـا          اإلنساناعدتها او رعتها االمم المتحدة بشأن حقوق        

اضافة إلى ما تضمنته من جزاءات في حالة المخالفة الحكامها على عكس             )874(.بقرارات ملزمة 

 . اعدتها االمم المتحدةاالتفاقيات التي

 

 المطلب الثاني

 آليات منظمة الدول األمريكية في ضمان حماية حقوق اإلنسان

 التكفـي وحـدها     اإلنـسان كما نعلم أن وجود القواعد القانونية اإلقليمية لمنظمة لحقوق          

لضمان احترام هذه الحقوق، بل البد من مراقبة تطبيق هذه القواعد وذلك عن طريـق انـشاء                 

ة يناط بها مهمة التحقق من احترام هذه الحقوق في الدول المعنية ولهذا فقد نصت االتفاقية                اجهز

 على غرار االتفاقية االوربية على تشكيل اجهزة تكفل الحماية الفعلية           اإلنساناألمريكية لحقوق   

حكمـة   والم اإلنـسان لهذه الحقوق، وتتمثل اجهزة االتفاقية األمريكية باللجنة األمريكية لحقوق          

 .اإلنساناألمريكية لحقوق 

 

  :اإلنساناللجنة األمريكية لحقوق : الفرع االول 

توفر منظمة الدول األمريكية المكونة من الدول االمريكية باستثناء كندا وغيانـا وكوبـا              

، اإلنـسان  التي تبحث في  انتهاكات حقوق        اإلنساناالطار العام لعمل اللجنة األمريكية لحقوق       

اعضاء يتمتعون بصفات خلقية عالية،     ) 7( وتتكون من    )875(.1959ذه اللجنة سنة    وقد انشأت ه  

                                                            

، بعض االتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، منشأة المعارف االسكندرية، ، محمد طلعت الغنيمي.  د)874(

 .318ص
 .48، اسئلة واجوبة، مصدر سابق  ، ص اإلنسان  ليا ليقين، حقوق )875(



 وتنتخبهم الجمعية العامة للمنظمـة بـصفتهم        )876(اإلنسانومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق       

 )877(.الشخصية لمدة اربع سنوات

نـب   والدفاع عنها إلـى جا     اإلنسانأن الوظيفة االساسية للجنة هي تعزيز احترام حقوق         

 لدى شعوب القارة األمريكية واعداد      اإلنسانبعض الوظائف األخرى وهي تنمية الوعي بحقوق        

، فضال عن دورها االستشاري الذي يتمثل في الرد         اإلنسانالدراسات والتقارير المتعلقة بحقوق     

ا ، هذ اإلنسانعلى االستيضاحات التي تتقدم بها الدول االعضاء حول المسائل التي تتعلق بحقوق             

وسبق . )878 (باالضافة إلى قيامها برفع تقرير سنوي إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية           

 حيز التنفيذ اختصاصات شـبه قـضائية ذات         اإلنسانللجنة أن باشرت قبل دخول اتفاقية حقوق        

 صفة وقائية تنطوي على حماية      اإلنسانوالريب أن لتشجيع حقوق     . اإلنسانصلة بحماية حقوق    

 )879(. الحقوق من خالل تحري اللجنة عن الوقائع واستنتاجها وتوصياتهاهذه

 أو  أما بالنسبة إلى اختصاص اللجنة األمريكية فيتمثل بتسلم عـرائض تنـضمن شـجباً             

 في دولـة    شكاوي مقدمة من قبل أي شخص أو جماعة أو هيئة غير حكومية معترف بها قانوناً              

د أي خرق لهذه االتفاقية من قبـل دولـة طـرف            أو اكثر من الدول االعضاء في المنظمة، ض       

 وتقوم اللجنة بفحص هذه الشكاوي والتحقيق فيها بعدة طرق كارسال بعثات للزيـارة              )880(.فيها

الميدانية، والقيام بدراسات قطرية، وبحث الشكاوي التي يتقدم بها االفراد، وعند تلقي اللجنة عدة              

يجوزلها القيام  بدراسة عن الوضـع المحـدد         ،  اإلنسانشكاوي بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق      

. وتشتمل هذه الدراسة على تقصي الحقائق، واالستماع إلى الشهود والتشاور مع الحكومة المعنية

                                                            

 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 34( انظر )876(
 .نساناإلمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 37، 36( انظر المادتين )877(
 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 41( انظر المادة )878(
 .378 ص، مصدر سابقاإلنسان، النظام األمريكي الدولي لحماية حقوق ، يوليانا كوكوت)879(
 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 44( انظر المادة )880(



وبعد ذلك يمكن أن تحاول الحصول على اذن من الحكومة لكي تزور البلد  المعني، وقد حـدث                

 )881(.السلفادور وهايتيذلك في حاالت كثيرة كاالتهامات التي وجهت ضد شيلي و

ونادرا ما ترفض الدول السماح للجنة بالدخول في اراضيها، ويحدث أيـضا أن تـدعوا               

 في اقليمها، وبعدها تلخص اللجنة نتائج التحقيق        اإلنسانالدول اللجنة الجراء تحقيق عن حقوق       

لدول،  في تلك ا   اإلنسانويتضمن وصفا مفصال عن وضع حقوق       " التقرير عن الدول  "مما يسهى   

 أن تستخدم معلومات مستقاة من مصادر أخرى في اعداد تقريرهـا            وكذلك تستطيع اللجنة أيضاً   

. مع بيانها سبب عدم توجهها إلى الدولة المعنية، واذا رفضت الدولة السماح للجنة بدخول اقليمها

ول وتنشر تقارير اللجنة كما تعرض على الجمعية العمومية لمنظمـة الـد           . فقد تتعرض للجزاء  

األمريكية، ويعد رد فعل الدول األخرى على تقارير وتحقيقات اللجنة ذا اهمية حاسمة في فعالية               

 )882(.اإلنسانالنظام األمريكي الدولي لحقوق 

 قد نظرت منذ انشائها العديـد       اإلنسانومن الجدير بالذكر ، أن اللجنة األمريكية لحقوق         

وقد قامت اللجنـة بتبليـغ      . في الدول األمريكية   اإلنسانمن الرسائل والشكاوى المتعلقة بحقوق      

الحكومات عن حاالت االنتهاك واوصت باتخاذ التدابير الالزمة لعالجهـا، واعلمـت الهيئـات              

، والسيما عند   اإلنسانالمختصة في منظمة الدول األمريكية بحاالت االنتهاكات الخطيرة لحقوق          

 )883(.عدم وجود جواب من الحكومة المشكوا منها

 

 :اإلنسانالمحكمة األمريكية لحقوق : رع الثاني الف

علـى غـرار    ) اإلنسانمحكمة امريكية لحقوق     (1979انشأت االتفاقية األمريكية عام     

 سـنة   19المحكمة المشكلة وفقاًلالتفاقية االوربية ، أي متأخرة عن اللجنة االمريكية بحـوالي             

                                                            

 .49ق ، ص ، اسئلة واجوبة، مصدر ساباإلنسان حقوق ، ليا ليفين)881(
 .379مصدر سابق ، ص   يوليانا كوكوت،)882(
 اإلنسان، بحث منشور في كتاب الديمقراطية وحقوق اإلنسان حسن جميل ، في سبيل انشاء محكمة عربية لحقوق )883(

 .258 ، ص 1983 -، بيروت1 مركز دراسات الوحدة العربية، ط-في الوطن العربي



 لهـا فـي سـان خوسـيه          سـنة، وقـد اتخـذت مقـرا        20وعلى المحكمة االوربية بحوالي     

وتختص المحكمة بنظر الدعاوي المعروضة امامها من قبل الدول األطـراف            )884(.بكوستاريكا

 وتتكون من سبعة قضاة من مواطني الدول االعضاء في منظمـة            )885(.واللجنة دون االشخاص  

ق الدول األمريكية حيث يتم انتخابهم بصفتهم الشخصية من بين الفقهاء الذين يتمتعـون بـالخال              

  ويملكون المواصفات المطلوبة لممارسة اإلنسانالحميدة والمشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق 

، ويكون انتخـابهم لمـدة سـتة        )886(أعلى الوظائف القضائية، حسب قانون الدولة التي ترشحهم       

 اختصاصين اساسيين لهذه المحكمـة،    اإلنسانلقد منحت االتفاقية االمريكية لحقوق      . )887(سنوات

ختصاص بنظر المنازعات المتعلقة باتهام الدولة بانتهاك هذه االتفاقية، واختـصاص بتفـسير             ا

فاالختصاص . اإلنسان أو االتفاقيات المماثلة في مجال حقوق        اإلنساناالتفاقية األمريكية لحقوق    

فاالول يعني قبول الواليـة     . االول هو اختصاص قضائي بينما االختصاص الثاني هو استشاري        

رية في جميع االمور المتعلقة بتفسير االتفاقية أو تطبيقها وبناء على ذلك تختص المحكمـة               الجب

طالما كـان ذلـك بموافقـة الـدول األطـراف فـي             . بكل ما يتعلق بتفسير االتفاقية وتطبيقها     

، ومعنى هذا أن التصديق على هذه التفاقية اليكفي بذاته كأساس لالثر الملزم الحكم              )888(الدعوى

 )889(:، ولكن االثر الملزم لها يرتكز على احد االساسين االتيينالمحكمة

سبق االعالن من جانب الطرف المعني في االتفاقية في أي وقت عن اعترافـه بـاالثر                : االول

الملزم القضاء الحكمة بذاته دون اتفاق خاص بجميع المسائل المتعلقة بتفـسير المعاهـدة              

مطلقا كما يجوز أن يكون مقيدا بشرط المعاملة،        وتطبيقها، ويجوز أن يكون هذا االعالن       

 .بالمثل من األطراف األخرى أو طرف معين أو لمدة محددة

                                                            

 .447 مصدر سابق ، ص ،السيد اليماني.  د)884(
 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 61( المادة )885(
 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 52( المادة )886(
 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 54( المادة )887(
  .114، مصدر سابق ، ص اإلنسانعامر حسن فياض، الرأي العام وحقوق .  د)888(
 .448مصدر سابق ، ص السيد اليماني، .  د)889(



 .اتفاق خاص طبقا لقواعد القانون الدولي: الثاني

ومن المالحظ هنا أن هذه القواعد السالفة الذكر قد نقلت عن االتفاقية االوربية لحقـوق               

ر الدعوى أن هناك ثمة انتهاك لحق أو حرية تصونها هذه           فاذا وجدت المحكمة عند نظ     .اإلنسان

االتفاقية فانها تقضي للمتضرر بوجوب ضمان التمتع بالحقوق والحريات المنتهكة، ولها أيـضا             

 لهذه الحقوق أو تلك الحريـات       أن تحكم بوجوب اصالح االجراء أو الوضع الذي يشكل انتهاكاً         

ر التي لحقت بالمدعي، وللمحكمـة فـي حـاالت           لجبر االضرا   عادالً مع وجوب دفع تعويضاً   

الخطورة واالستعجال، والضرورة التي يستدعيها تجنب وقوع اضرار يتعذر التعـويض عنهـا             

 ومـن المالحـظ أن حكـم        )890(.بالنسبة لالشخاص أن تتخذ ما تراه مالئما من التدابير المؤقته         

 )891(.المحكمة هو نهائي وغير قابل لالستئناف

االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق      "ان تنفيذ قرارات المحكمة، فنصت      أما فيما يخص بضم   

بان تتعهد الدول المتعاقدة بتنفيذ قرارات المحكمة في كلنزاع تكون طرفا فيـه، كمـا               ". اإلنسان

 )892(.تتعهد تطبيق االحكام الالزمة لتنفيذ قرارات التعويض في البلد المعني

وترفع المحكمة إلى كل    . ما امرت به    فان المحكمة التستطيع فرض     , وعلى الرغم ذلك    

دورة عادية للجمعية العامة تقريرا عن اعمالها خالل العام المنصرم لتنظر فيه الجمعية العامة،              

وتحدد بصورة خاصة القضايا التي لم تلتزم فيها دولة ما بحكم المحكمة، وتقدم ايـة توصـيات                 

الدول األمريكية عندما التمتثل الـدول       وطبقا لهذا النص يمكن ابالغ منظمة        )893(مناسبة بشأنها 

الحكامها، ويمكن للجمعية العمومية عندئـذ مناقـشة الموضـوع واتخـاذ خطـوات سياسـية                

 )894(.مالئمة

                                                            

 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 63( انظر المادة )890(
 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 67( انظر المادة )891(
 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 68( انظر المادة )892(
 .اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ) 65( انظر المادة )893(
 .380يوليانا كوكوت، مصدر سابق ، ص .  د)894(



ومما يجدر االشارة ، اليه انه لم يحدث أن امتنعت أي دولة عن تنفيذ تلك االحكام لتفادي                 

 باللجوء إلى التسوية كي التظهر امـام        رد الفعل الشعبي، بل أن الدول تتفادى حكم االدانة وذلك         

 على عالقة الثقة المتبادلة بينها وبين تلك الشعوب التـي           شعوبها بالمظهر السيئ الذي يؤثر سلباً     

 )895(.هي مصدر السلطات

إما بالنسبة لالختصاص الثاني فان المحكمة تتمتع باختـصاص واسـع فـي المجـال               

ل التي تطلبها في مجال مـدى اتفـاق قوانينهـا           االستشاري واالختامي فهي تصدر فتاويها للدو     

 )896(. وحرياته االساسيةاإلنسانالداخلية مع االتفاقيات الدولية القائمة والتي تخص حقوق 

ومما يالحظ ايضا أن االراء االستشارية للمحكمة غير ملزمة، ولكنها قـد تنـتج فـي                

 . سياسياًالقانون الدولي العام اثراً

ارية أن تساهم في زيادة فعالية النظام االمريكي لحماية حقـوق           لذا يمكن لالراء االستش   

 )897(.اإلنسان

 

 :اإلنسان االمريكية في ضمان حماية حقوق لياتتقويم اآل: الفرع الثالث 

 لم يتطور إلـى     اإلنسانمما سبق يتضح لنا أن فعالية النظام االمريكي في حماية حقوق            

ذي اتاح الفرصة لالفراد بالشكوى مباشـرة امـام         المستوى الذي وصل اليه النظام األوربي، ال      

 علـى   اإلنسان، وما يمثله هذا من تطور هام في حماية حقوق           اإلنسانالمحكمة األوربية لحقوق    

الصعيد اإلقليمي، ويرجع ذلك إلى عدم وجود التجانس االجتماعي واالقتصادي والثقافي الموجود 

 .على الساحة األوربية في الساحة االمريكية

 

                                                            

 .187محمود شريف بسيوني ، مصدر سابق ، ص .  د)895(
 .اإلنسانمن االتفاقية االمريكية لحقوق ) 64( انظر المادة )896(
 .381يوليانا كوكوت،  مصدر سابق ، ص .  د)897(



 واللجنة األوربيـة    اإلنسانوجه الشبه واالختالف ما بين اللجنة االمريكية لحقوق         ا

 :اإلنسانالسابقة لحقوق 

أن الهيكل التنفيذي لالتفاقية االمريكية قد اخذ نفس الهيكل القديم لالتفاقية األوربية مـن              

ان هنـاك    وفحص الشكاوي والبت في مسألة المقبولية، فمثال ك        اإلنسانحيث عمل لجنة حقوق     

تشابه في سلطات اللجنة االمريكية واللجنة األوربية في امكانية عقد جلسات واجراء التحقيقـات              

في مكان االنتهاك المدعي بوقوعه حيث يتيسر سماع الشهود ومناقشة الخبراء وخاصة عنـدما              

ي وجود  إال أن هذا الينف)898( في دولة ما، اإلنسانتتواتر الشكاوي بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق       

 :تتمثل فيما ياتي. فروقات رئيسة بين كل  من اللجنتين

مباشرة وليس إلى الـسكرتير     " اللجنة"إلى  " االتفاقية االمريكية "تقدم الشكاوى في االتفاقية       : اوالً

 )899(".االتفاقية األوربية"العام للمنظمة كما هو االمر في 

ضد دولـة وافقـت علـى       " ية االمريكية االتفاق"قبول  شكاوي وعرائض االفراد بموجب       : ثانياً

االتفاقية واليشترط لذلك أن تقبل تلك الدولة اختصاص اللجنة كما هو الحال في االتفاقيـة               

األوربية، ومن ناحية اخرى يتعين في النظام االمريكي على الدول التي صـادقت علـى               

ـ            " الـدول "كاوي  االتفاقية االمريكية أن تصدر اعالنا خاصا اضافيا مماثال كشرط لقبول ش

تلقائيـة بالمـصادقة علـى      بينما يتقرر في النظام األوربي قبول شكوى الدول بطريقـة           

 .)900(االتفاقية

عدم امتداد اختصاص اللجنة االوربية إلى خارج نطاق الدول االطراف امـا اختـصاص              : ثالثاً

دول االعضاء  اللجنة االمريكية فيشمل الدول المنظمة إلى االتفاقية االمريكية اضافة إلى ال          

في منظمة الدول االمريكية التي لم تنظم إلى االتفاقية، وهذا الوضع القـانوني الخـاص               

                                                            

 .416المريكي، مصدر سابق، ص  في النظام األوربي والنظام ااإلنسانالسيد اليمانين، حماية حقوق .  د)898(
ها الدولية واالقليمية، آليات واإلنسان حماية حقوق ،وكذلك ظريف عبداهللا. 258 حسين جميل، مصدر سابق ، ص )899(

 219مصدر سابق ، ص 
 .378يوليانا كوكوت، مصدر سابق ، ص .  د)900(



في ظل ميثـاق منظمـة الـدول        1960باللجنة االمريكية ناشيء من انها جهاز اقيم سنة         

، حيث كانت تعمـل دون وثيقـة تحـدد          اإلنساناالمريكية قبل االتفاقية االمريكية لحقوق      

 التي ينبغي رعايتها، نظرا القتصار الميثاق       اإلنسانلتفصيل أو تبين حقوق     اختصاصاتها با 

 .)901(اإلنسانعلى تقرير االلتزام العام باحترام حقوق 

خففت االتفاقية األمريكية الشرط الذي نصت عليه االتفاقية االوربية بعدم جواز االلتجاء            :  رابعاً

 فاالتفاقية األمريكية مع أنها تشترط لقبول للجنة إال بعد استفاذ جميع طرق الطعن الداخلية،

 :الشكوى استنفاذ طرق الطعن الداخلية إال أنها تستثني الحاالت التالية من هذا الشرط وهي

 .اإلنسانخلو التشريع الداخلي من اجراء قانوني صحيح لحماية حقوق  -أ 

 لطعن الداخليعدم السماح باللجوء إلى القضاء الداخلي، أو الحيلولة دون استنفاد طرق ا -ب 

 )902(.أو عندما يؤدي اللجوء إلى طرق الطعن الداخلي إلى تاخير المسوغ له -ج  

يسمح النظام االمريكي بتقديم الشكوى الفردية إلى اللجنة من أي شخص ولو لم يكن هـو                : خامساً

نفسه ضحية االنتهاك، اذ كثيرا ما يكون الضحية متحفظا عليه بطريقة التسمح باتـصاله              

رجي، كما لو اختفى كليا نتيجة القبض عليه بطريقة غير مشروعة مع انكار             بالمحيط الخا 

الحكومة معرفة أي معلومات عنه، ومن ثم اليستطيع الضحية هنا تقديم الشكوى بنفـسه،              

 )903(.أما في النظام االوربي فيشترط أن يكون الشاكي هو نفسه ضحية االنتهاك

 

 المطلب الثالث

 ة في ضمان حماية حقوق اإلنسانآليات منظمة الوحدة االفريقي

                                                            

 .444السيد اليماني، مصدر سابق ، ص .  د)901(
 .219وكذلك ظريف عبداهللا ، مصدر سابق ، ص  . 259-258 ص  حسين جميل، مصدر سابق  ،)902(
 .397 وحرياته االساسية ، مصدر سابق ، صاإلنسانهاني سليمان الطعيمات ، حقوق .  د)903(



 غـرار المواثيـق االقليميـة        والشعوب علـى   اإلنسانحرص الميثاق االفريقي لحقوق     

 من خالل ضـمانات ضـمانات عديـدة، ويمكـن      اإلنسان، على توفير الحماية لحقوق      األخرى

 .تصنيفها إلى ضمانات وطنية أو داخلية وضمانات اقليمية

 

 :لية أو الوطنيةالضمانات الداخ: الفرع االول 

 تبدأ وتنتهي وطنيا، داخل كـل دولـة         اإلنسانمما الشك فيه أن الحماية الناجحة لحقوق        

 وتشريعية تتـصل بالدسـتور      - سياسية تتصل بطبيعة النظام السياسي الديمقراطي      آلياتضمن  

والقوانين الوضعية، وقضائية تتصل بمحاكم ومؤسسات القضاء األخـرى، ومجتمعيـة تتـصل       

 هي بالدرجة االولى عالقـة بـين الفـرد          اإلنسان وحقوق   )904(.ولجان المجتمع االهلي  بروابط  

والوسط االجتماعي الذي يعيش فيه، ومن اجل تاكيد هذه الحقوق، نص الميثاق االفريقي علـى               

 :ضمانات وطنية وهي

 :الضمانة التشريعية:  اوالً

 اقليمية التصبح واقعية اذا     فمن المعلوم أن الحقوق والحريات المقررة في وثيقة دولية أو         

تعتـرف الـدول    "لم يتم تقريرها على الصعيد الوطني، لذلك نص الميثاق االفريقي على انـه              

االعضاء في منظمة الوحدة االفريقية االطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريـات             

 )905(".هاالواردة فيه وتتعهد باتخاذ االجراءات التشريعية وغيرها من اجل تطبيق

 

 :الضمانة القضائية:  ثانياً

                                                            

 .110عامر حسن فياض، مصدر سابق ، ص .  د)904(
 . والشعوباإلنسانمن الميثاق االفريقي لحقوق ) 1( انظر المادة )905(



، وعلـى ضـمان اسـتقالل       )906(نص الميثاق االفريقي أيضا على كفالة حق التقاضـي        

 فالقضاء هو الذي يستطيع أن يوقف االستبداد أو التحكم ويرجع االمور إلى مجراها )907(.القضاء

 .الطبيعي

 

 :الضمانات اإلقليمية: الفرع الثاني 

وطنية ، فقد نص الميثاق االفريقي على اجراءات تتضمن حماية          اضافة إلى الضمانات ال   

 والشعوب اطلق   اإلنساندولية للحقوق والحريات الواردة فيه، وذلك بانشاء لجنة افريقية لحقوق           

 ، اضافة إلى تقديم تقارير دورية من الدول االطراف في الميثـاق، واخيـراً           ) اللجنة(عليها اسم   

 .اإلنسانعيد االفريقي، وهي المحكمة االفريقية لحقوق استحداث ضمانة مهمة على الص

 

 : والشعوباإلنساناللجنة االفريقية لحقوق : اوالً

تتكون اللجنة االفريقية من احدعشر شخصا يختارون من الشخصيات التي تتحلى باعلى            

قوق قدر من االحترام ومشهود لها بسموا االخالق والنزاهة والحيده، وتتمتع بكفاءة في مجال ح             

ويـتم تعيـين هـؤالء      .  والشعوب، مع االهتمام باشراك ذوي الخبرة في مجال القانون         اإلنسان

بصفتهم الشخصية حيث يجري انتخابهم باالقتراع السري في مؤتمر روؤساء الدول والحكومات            

االفريقية، وتسمية كل دولة افريقية لعضو واحد من جنسيتها ضمن قائمة الترشيحات لعـضوية              

 )908(.سنوات قابلة للتجديد) 6(يكون انتخابهم لمدة اللجنة و

                                                            

 . والشعوباإلنسان من الميثاق االفريقي لحقوق )7( انظر المادة )906(
 . والشعوباإلنسانمن الميثاق االفريقي لحقوق ) 6( انظر المادة )907(
من الميثاق االفريقي لحقوق ) 44-30( للمزيد من التفصيل حول تنظيم وتكوين اللجنة االفريقية راجع نص المواد )908(

 . والشعوباإلنسان



 والشعوب بوجه خاص،    اإلنسانأما اختصاص اللجنة فيحددها الميثاق، بالنهوض بحقوق        

 اإلنـسان تجميع الوثائق واجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل االفريقية في مجال حقـوق             

 ونـشر المعلومـات وتـشجيع       والشعوب، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسـية والمـؤتمرات،       

 والشعوب، وتقديم المشورة ورفع التوصيات      اإلنسانالمؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق      

إلى الحكومات عند الضرورة، وكذلك صياغة المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حـل المـشاكل          

ريقية والدوليـة المعنيـة   القانونية المتعلقة بتلك الحقوق ولها أن تتعاون مع سائر المؤسسات االف        

 والـشعوب   اإلنـسان  والشعوب وحمايتها، وتقوم أيضا بضمان حقوق        اإلنسانبالنهوض بحقوق   

 )909(. وفقا للشروط الواردة في الميثاق وتفسير كافة االحكام الواردة فيه

 إلى اللجنة من قبل أي دولـة طـرف          اإلنسانوترفع الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق      

، واليجوز للجنة أن تنظر اإلنسانولة أخرى قد انتهكت احكام الميثاق المتعلقة بحقوق تعتقد بان د

في أي موضوع يعرض عليها إال بعد التاكد من استنفاد كل وسـائل االنـصاف الداخليـة أن                  

وجدت، مالم يتضح لها أن تلك االجراءات ستطول دون سبب معقول، ولها عند نظر المـسائل                

لب من الدول االطراف المعنيـة تزويـدها بـاي معلومـات ذات صـلة            المرفوعة اليها أن تط   

بالموضوع، وتتولى اللجنة بعد حصولها على المعلومات التي تراهـا ضـرورية مـن الـدول                

االطراف المعنية أو أي مصادر أخرى وبعد استنفاذ كافة الوسائل المالئمة للتوصل إلـى حـل                

اعداد تقرير تسود فيه الوقائع والنتـائج التـي          والشعوب ب  اإلنسانودي قائم على احترام حقوق      

استخلصتها، ويكون اعداد التقرير في فترة معقولة من رفع الشكوى اليها، ثم ترفعه إلى مجلس               

 )910(.روؤساء المنظمة، ولها أن تضمنه أي توصيات تراها مفيدة

ا مـن   ومما تجدر االشارة اليه ، أن عمل اللجنة اليقتصر على نظر الشكاوي التي تصله             

الدول االعضاء، بل أن من واجبها النظر في الشكاوي التي تصلها من غير الدول االعـضاء،                

على أن الميثاق لم يوضح الجهات التي يمكن لها أن ترفع مثل تلك الـشكاوي، ولكـن النظـام                   

                                                            

 . والشعوباإلنسانيثاق االفريقي لحقوق من الم) 45( انظر المادة )909(
 . والشعوباإلنسانمن الميثاق االفريقي لحقوق ) 54-47( للمزيد من التفصيل حول عمل اللجنة  ، راجع المواد )910(



يجوز للجنة تقبل مثل هذه البالغات من أي فـرد أو ايـة             (الداخلي للجنة قد اوضح بجالء انه       

 ).حيثما وجدامنظمة 

وعلى اية حال فان النظرفي مثل تلك الشكاوي رهين بموافقة االغلبية المطلقة العـضاء   

 )911(.من الميثاق) 55(اللجنة، كما يشترط لقبولها أن تستوفي الشروط النصوص عليهافي المادة 

 ومما يالحظ أن الميثاق قد اجاز للجنة لكي تؤدي عملها بفاعلية أن تلجأ إلى اية وسـيلة                

مالئمة للتحقيق، ووالسيما لها أن تستمع إلى االمين العام أو إلى أي شخص اخر يقـدر علـى                  

 فاذا  اتضح للجنة بعد مداوالتها حول رسالة أو اكثر تتناول حـاالت              )912(.تزويدها بالمعلومات 

 والـشعوب فعليهـا أن      اإلنسانبعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق           

ظر مؤتمر روؤساء الدول والحكومات إلى هذه االوضاع، يمكن للمؤتمر أن يطلب مـن              توجه ن 

  ويؤخـذ علـى      )913(.اللجنة أن ترفع له تقريرا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت اليها          

اللجنة إنها ذات سلطات وصالحيات محددة، وان اعمالها التتمخض إال عن تقرير بسيط يحـال               

ل اكثر من ذلك هو انه يجمع القادة ورؤساء الحكومات الذين يغلـب             على هيكل سياسي بحت، ب    

، فـالقرار   اإلنـسان عليهم الحرص على اتقاء الفضائح حتى وان كان ذلك على حساب حقوق             

، )نقابـة رؤسـاء دول    (النهائي هو من اختصاص ذلك الهيكل  الذي وصفه احد اعضائه بانـه              

من قبل مؤتمر الرؤساء، واذا اتخذ المؤتمر تـدابير         والميثاق يذهب أيضا إلى اباحة اقفال الملف        

كنشر التقرير مثال، وهذا االجراء هو اقصى       " حتى يقرر المؤتمر خالف ذلك      " فانها تظل سرية  

 وبذلك يظهر بان االسلوب الذي مارسته اللجنة وفقا للميثاق فـي            )914(.ما يمكن أن تبلغه القضية    

                                                            

 .393-392 والشعوب، مصدر سابق ، ص اإلنسانعلي سليمان فضل اهللا ، ماهية الميثاق االفريقي لحقوق .  د)911(
 . والشعوباإلنسانمن الميثاق االفريقي لحقوق ) 46( انظر المادة )912(
 ،43 مجلد ، والشعوب ، المجلة المصرية للقانون الدولياإلنسانعزت سعد السيد ، اللجنة االفريقية لحقوق .  د)913(

 . 148 ، ص1987
 .401 والشعوب ، مصدر سابق ، ص اإلنسان رافع بن عاشور، الميثاق االفريقي لحقوق )914(



ابع السياسي، واالمر الذي جعل اللجنة في متناول         قد غلب عليه الط    اإلنسانمجال حماية حقوق    

 )915(.الحكومات

 

 :تقديم تقارير دورية: ثانياً

قرر الميثاق االفريقي ضمانة دولية أخرى، وهي تلك الخاصة بالزام الـدول االطـراف              

فيها بارسال تقارير دورية كل سنتين إلى اللجنة االفريقية تبين فيها ما اتخذته مـن اجـراءات                 

ت في سبيل تضمين بنوده في قوانينها الداخلية، وهذا في حد ذاتـه مـدعاة الن يتـيح                  وتشريعا

 )916(. في افريقيااإلنسانالمجال للجنة االفريقية لتلعب دورا في تحسين اوضاع حقوق 

ويبدو أن هدف هذه التقارير الدورية هو اقامة حوار بين اللجنة االفريقية والدول التـي               

 صورة واضحة عن مختلف تشريعاتها وقوانينها الداخلية، والعمل على          تقدمها، كما تسمح بتقديم   

 .اإلنسانتبادل المعلومات بين اللجنة والدول، وتساعد على القيام بعملية رصد اوضاع حقوق 

                                                            

  .160-159د السيد ، مصدر سابق ، ص عزت سع.  د)915(
 .393-392علي سلمان فضل اهللا ، مصدر سابق ، ص .  د)916(



 :اإلنسانالمحكمة االفريقية لحقوق :  ثالثاً

 امريكيـة    ضمن اطار القارة االوربية، ومحكمة     اإلنسانأن وجود محكمة اوربية لحقوق      

 ضمن اطار القارة األمريكية، وكذلك محدودية وظائف وسلطات اللجنة االفريقية           اإلنسانلحقوق  

، كانت من ضمن االسباب التي ادت دون شك في تبني فكـرة انـشاء محكمـة                 اإلنسانلحقوق  

، بوصفها الجهاز الفعال الذي يكفل حماية الحقوق الواردة فـي الميثـاق             اإلنسانافريقية لحقوق   

 .االفريقي

 قـد طرحـت فـي       اإلنسانوتجدر االشارة إلى أن فكرة تأسيس محكمة افريقية لحقوق          

مؤتمر المحاميين االفريقيين الذي نظمته الهيئات الدوليـة للمحـامين االفـريقيين فـي مدينـة                

وقد اعيد طرح هذه الفكرة عند تبنـي الميثـاق          . ولكن لم يتسن لهذه الفكرة النجاح     ). االغوس(

 )917(. والشعوب إال أنها قد رفضت أيضااإلنسان لحقوق االفريقي

 اقر مؤتمر رؤساء الدول والحكومـات فـي منظمـة الوحـدة             1998 حزيران   9وفي  

 اإلنـسان برتوكوال ملحقا بالميثـاق االفريقـي لحقـوق         ) بوركينافاسو(االفريقية في واغادوغو    

 وقد دخـل    .)918(افريقيا والشعوب في    اإلنسانوالشعوب ينص على انشاء محكمة خاصة بحقوق        

 2001هذا البروتوكول حيز التنفيذ الفعلي في شهر آب 

قاضيا تتولى  ) 11(أما بالنسبة إلى تكوين واختصاص المحكمة، فتتألف هذه المحكمة من           

سنوات قابلـة للتجديـد لمـرة       ) 10(الدول االعضاء في منظمة الدول االفريقية انتخابهم لمدة         

اولهمـا اختـصاص    . صاص المحكمة فلها نوعان من االختصاص     وفيما يتعلق باخت  . )919(واحدة

قضائي، واالخر اختصاص استشاري، فبالنسبة لالختصاص القضائي فان المحكمة مخولة بتلقي           

شكاوي الدول واالفراد والمنظمات غير الحكومية التي تدعي بانتهاك دول طرف فـي الميثـاق           

                                                            

       ،2001 ، قانون بغداد، رسالة ماجستير ، الحماية القضائية للفرد في القانون الدولي، خنساء محمد جاسم الشمري)917(

 .129ص 
  .130 نفس المصدر ، ص )918(
 .ن البروتوكولم) 15-12-11( أنظر المواد )919(



 باختصاص المحكمة بتلقي    ة قد اعترفت مسبقاً   للحقوق الواردة فيه، على أن تكون الدولة المتهم       

 )920(.مثل هذه الشكاوي

وبعد تسليم الشكاوي تتولى المحكمة فحصها وتدقيقها للتاكد من توافر الشروط المطلوبة            

وفي حالة قبول الشكوى تشرع المحكمة بدراسة الشكوى واجـراء  . لقبولها وفقا لنظامها الداخلي 

 بـين اطـراف     ثم تحاول المحكمة تسوية النزاع ودياً     . مر ذلك التحقيقات الالزمة اذا اقتضى اال    

 بالـصورة المعتـرف بهـا فـي         اإلنـسان القضية، على أن يتضمن هذا الحل احترام حقـوق          

 )921(.الميثاق

أما اذا تعذر على المحكمة التوصل إلى تسوية فانها تصدر حكمها فـي القـضية بعـد أن                  

 اإلنـسان فان المحكمة تطبق الميثاق االفريقي لحقـوق        تتفحص وقائع النزاع، ولتقييم هذه الوقائع       

كما لها أن تلجأ إلى جميع الوسائل التـي تمكنهـا مـن             . )922 (والشعوب والبرتوكول المنشئ لها   

 التوصل إلى حكم مناسب في القضية وبضمنها اجراء التحقيقات المستعجلة واسـتدعاء الـشهود             

ؤقتة اذا ما كانت ظروف القضية تشير إلى احتمال كما تستطيع المحكمة أن تتخذ التدابير الم. )923(

 )924(.الحاق ضرر جسيم وغير قابل لالصالح للفرد المدعي

 )925(.ومما يجدر ذكره هنا ، بانه اليسمح للقاضي بالنظر في القضايا المتعلقـة بدولتـه              

ق وهذا االمر يخالف ما هو عليه الحال في كل من المحكمة االوربية والمحكمة األمريكية لحقو              

وفي حالة ثبوت انتهـاك      .اذ تقوم كل دولة بتعيين قاضي يحمل جنسيتها لهذا الغرض         . اإلنسان

الدولة المدعى عليها لحقوق الفرد المدعي فيجب أن يتضمن حكم االدانة الزام الدولة المنتهكـة               

باتخاذ االجراءات الالزمة التي من شأنها معالجة هذا االنتهاك بما في ذلك دفـع مبلـغ مـالي                  

                                                            

 . من البروتوكول6الفقرة ) 34( أنظر المادة )920(
 .من البروتوكول) 9م( أنظر المادة )921(
 .من البروتوكول) 7 م – 3م( أنظر المادة )922(
 .من البروتوكول) 26م ( أنظر المادة )923(
 .من البروتوكول) 27م( أنظر المادة )924(
 .من البروتوكول) 22م( أنظر المادة )925(



أما فيما يتعلق بتنفيـذ االحكـام       . )926 (للمدعي تعويضا عما لحقه من ضرر بسبب هذا االنتهاك        

من البروتوكول تشير إلى أن الدول االطراف       ) 30-29(الصادرة من هذه المحكمة، فان المواد       

في النزاع هي التي  تتولى تنفيذ هذه االحكام، على أن ترسلها بعد تنفيذها إلى مجلـس وزراء                  

 . الوحدة االفريقيةمنظمة

أما االختصاص االستشاري للمحكمة فيتمثل في ابداء الرأي والمشورة بناءا على طلـب             

 والشعوب أو احد اجهـزة منظمـة        اإلنساناحدى الدول األطراف في الميثاق االفريقي لحقوق        

 الوحدة االفريقية بشأن أي مسألة قانونيـة تتعلـق بتفـسير الميثـاق االفريقـي والبروتوكـول        

 )927(الملحق به

 يعد اسهاما هاما اليمكن     اإلنسانومما يتقدم ، يتضح بان انشاء المحكمة االفريقية لحقوق          

 مما يساعد على توفير الحماية الحقيقيـة لهـذه          اإلنساننكرانه في نطاق القانون الدولي لحقوق       

 اإلنـسان  كما انه يسد النقص الذي كان يشوب الميثاق االفريقـي لحقـوق           . الحقوق في افريقيا  

مما يعد خطوة متقدمـة ومتطـورة فـي         . والشعوب والمتعلق بضعف الضمانات التي يتضمنها     

 .اإلنسانطريق الحماية االفريقية لحقوق 

 

 المطلب  الرابع

 اآلليات العربية  في ضمان حماية حقوق اإلنسان

 يمكـن  ، يبين لنا أن مسألة الضماناتاإلنسانأن نظرة عامة إلى الميثاق العربي لحقوق     

التصدي لها بالبحث فيما يتعلق بضمانات ذات الطبيعـة الموضـوعية، وتلـك ذات الطبيعـة                

 .التنظيمية

 
                                                            

 .من البروتوكول) 2(فقرة ) 27(ر المادة  انظ)926(
 .133 خنساء محمد الشمري ، مصدر سابق ، ص )927(



 :الضمانات الموضوعية: الفرع االول 

 :وتشمل المبادئ التي يجب االلتزام بها في تقرير الحقوق واحترامها وتتضمن

 العهد الدولي الخـاص بـالحقوق       عدم التمييز في منح الحقوق، ويتفق الميثاق العربي مع        : اوالً

تتعهد كـل دولـة     ( حيث ينص الميثاق على أن       )928(.المدنية والسياسية في هذا المبدأ    

طرف في هذا الميثاق بان تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لـسطانها              

حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو              

 أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو االصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة               الجنس

 .)929() أو الميالد أو أي وضع اخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء

) عـدم (عدم اطالق وضع القيود على ممارسة الحقوق، فقد نص الميثاق العربي علـى              :  ثانياً

 المقررة أو القائمة في أي دولة طرف في هذا  االساسيةاإلنسانجواز تقيد أي من حقوق 

الميثاق استنادا إلى القانون أو االتفاقيات أو العرف كما اليجوز التحلل منها بحجة عـدم               

 ومما يميز الميثاق هـو عـدم        )930().اقرار الميثاق لهذه الحقوق أو اقرارها بدرجة أقل       

من نفس المـادة    ) ب(ا للفقرة   اشتراطه التبادل في شأن تقيد الحقوق أو التحلل منها فوفق         

اليجوز الي دولة طرف في الميثاق التحلل مـن الحريـات االساسـية             (نص على انه    

 ).الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنين دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة اقل

 مـن   قد اجازت للدول االطراف التحلـل     ) أ و ب  (بفقرتيها  ) 4(ولكن مما يالحظ هنا أن المادة       

االحكام السابق اذا نص القانون على ذلك أو في حالة طوارئ، وان هذه الرخص تتيح الفرصة                

 . وبالذات االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاإلنسانللتحلل من االلتزامات المتعلقة بحقوق 

 

 :الضمانات التنظيمية: الفرع الثاني 
                                                            

 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 2( انظر المادة )928(
 .اإلنسانمن الميثاق العربي لحقوق ) 2( انظر المادة )929(
 .اإلنسانوق من الميثاق العربية لحق) أ(الفقرة ) 3( انظر المادة )930(



ين الميثاق العربي الوسـائل التـي       ، لم يب  اإلنسانعلى خالف المواثيق االقليمية لحقوق      

بمقتضاها تتم مراقبة تنفيذ احكامه، واقتصر على النص على تشكيل لجنة من خبـراء حقـوق                

كما نص على قيـام     . )931( في الجامعة العربية   اإلنسان إلى جانب اللجنة الدائمة لحقوق       اإلنسان

 :االتيوعلى النحو ) لجنة الخبراء(الدول بتقديم تقارير إلى هذه اللجنة 

 .تقرير اولي بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق -أ 

 . سنوات3تقارير دورية كل  -ب 

 .تقارير تتضمن اجابات الدول على استفسارات اللجنة -ج  

 

وتقوم هذه اللجنة بدراسة هذه التقارير، وترفع تقريرا مشفوعا باراء الدول ومالحظاتهـا             

 )932(.إلى اللجنة الدائمة في الجامعة العربية

التي نص عليها الميثاق بدائية حيث لم يكلف واضعوا الميثـاق هـذه اللجنـة               أن اللجنة   

العربية باية مهمة فعلية في تنفيذ هذا الميثاق والسهر على تطبيق نـصوصه، كمـا أن وجـود                  

 ضمن اطار الجامعة العربية قد يؤدي إلى نوع من االزدواجية في مجال             اإلنسانلجنتين لحقوق   

، في حين أن دور اللجان      اإلنسانحقوق  " تشجيع"قتصر على مجرد    عملهما، وان كان دورهما ي    

 .لهذه الحقوق وتشجيع لها أيضا) حماية(االقليمية األخرى هو أوالً دور 

أن عدم تطرق الميثاق العربي إلى وسائل حماية هذه الحقوق سواء بصيغة شكاوي ترفع إلـى                

 قد ادى إلـى     اإلنسانمحكمة عربية لحقوق    أو بتشكيل   ) أو اللجنة الدائمة  ) (لجنة الخبراء (اللجنة  

ضعف دوره في مجال حماية هذه الحقوق وعدم تقديم المساهمة الواجبة من اجل تطوير وضـع    

 :)934( ويمكن ارجاع ذلك إلى عدة اعتبارات)933( في المنطقة العربيةاإلنسانحقوق 

                                                            

 .اإلنسانمن الميثاق العربي لحقوق ) 41( انظر المادة )931(
 .اإلنسانمن الميثاق العربي لحقوق ) 41( انظر المادة )932(
 الثقافة العربية والنظام اإلنسان، حقوق اإلنسان،الشافعي محمد بشير، مالحظات حول المشروع العربي لحقوق .  د)933(
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لحصول علـى   حتى امكن ا  )  سنة 20(أن الميثاق صدر بعد مداوالت استمرت اكثر من         : االول

موافقة مجلس الجامعة عليه، فعندما صـدر وضـعت عليـه العديـد مـن التحفـضات                 

 عن التطور الدولي فـي      واالشتراطات التي قيدت الكثير من نصوصه، لذلك جاء  متأخراً         

 .اإلنسانقوانين وصكوك حقوق 

ياسية في  أن الدول العربية وان اجازت الميثاق بقرار من مجلس الجامعة اعلى سلطة س            : الثاني

العمل العربي المشترك فان سبعة دول عربية ابدت تحفظها على الميثاق بدعاوي مختلفة،             

وان محصلة ذلك أن الدول العربية سواء ايدوا الميثاق أو تحفظوا عليه لم يكونـوا علـى                 

 الخـتالف اولويـاتهم     اإلنسانللتقدم خطوة إلى االمام في مجال حقوق        ) حقيقي(استعداد  

 .على جدول اعمالهموتراجع ذلك 

أن جامعة الدول العربية عاشت في دوامة مستمرة بتركيزها على القـضايا الـسياسية،              : الثالث

وعاملة الميثاق باالسلوب الروتيني التقليدي غير راغبة في القيام بعمل مهم فـي اطـار               

 .عالقات الدول بالجامعة

أة في اطار الجامعة العربية والمفتـرض        المنش اإلنسانان اللجنة العربية الدائمة لحقوق      : الرابع

أن هذا الميثاق يهمها عاشت منذ نشأتها في حالة غياب ذهني وعملي، ولم تقدم مـساهمة                

حقيقية مما اضعف من مصداقيتها، ولهذا فقد جاء الميثاق العربي ضعيفا غيـر مواكبـا               

ة في مجال حقـوق      وقد كان االتجاه الى االقليمي     اإلنسانللتطور الدولي واالقليمي لحقوق     

 راجعاً الى ذات العوامل التي دفعت الى سلوك هذا االتجاه فـي مجـال القـانون                 اإلنسان

، كما  اإلنسان عن عوامل اخرى فيما يتعلق بمسالة حقوق         الدولي العام بصفة عامة فضالً    
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 عـن   كان لالتجاه الى االقليمية الفضل في تحقيق فاعلية اكبر في مجال الضمانات فضالً            

 .)935( اإلنسانالعديد من العقبات في مجال الحماية الدولية لحقوق تخطي 

 

 كما سبق القول وطنية ثم انتقلت الى اإلنساننستنتج مما تقدم ، انه اذا كانت نشأة حقوق          

المجال العالمي ثم االقليمي ، فان انتقالها الى المجال العالمي لم يتضمن سوى مجرد االعتراف               

جودها دون تنظيم أي ضمانات تكفل التمتع بها او وضـعها موضـع             بهذه الحقوق واالقرار بو   

 اإلنسانالتنفيذ، بل ان الوثيقة التي تضمنت االعتراف بهذه الحقوق وهي االعالن العالمي لحقوق 

وعلى خالف ذلك فان النشأة االقليمية لحقـوق         .كان موضع خالف بشان قوته القانونية الملزمة      

م تطـور   ــ تكفل انفاذها، وبرغ   آلياتات لهذه الحقوق وتنظيم      قد تضمنت اقرار ضمان    اإلنسان

انه وفي مجال الضمانات ظـل        على المستويين العالمي واالقليمي، اال     اإلنساناالهتمام بحقوق   

  االقليمية وعجـزت مثيلتهـا العالميـة عـن تـوفير ضـمانات فعالـة                لياتالسبق في هذه لآل   

 .لهذه الحقوق
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أن "  في القانون الدولي   اإلنسانحماية حقوق   " لموضوع   تجلى للباحث من خالل دراسته    

هذه الحماية قد اصبحت اليوم تشكل احد الموضوعات المهمة الرئيسة سواء علـى المـستوى               

عن المستوى الوطني للدول فرادى بحيث صار مبدأ احترام          العالمي أم المستوى االقليمي فضالً    

  احد المعايير المهمة في تحديد العالقات والمعامالت الدولية، وكذلك في قيـاس              ساناإلنحقوق  

 .التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي الي مجتمع

 واالعتراف بها من قبل الدساتير والتشريعات الداخليـة فـي           اإلنسانوإن مسألة حقوق    

لها االحترام والفاعلية المطلوبة ما لم يكن       الدولة، أو في االتفاقات الدولية واإلقليمية ، لم يتحقق          

هناك ضمانات تعمل على حمايتها، والمقصود هنا بالضمانات الوسائل واألساليب المتنوعة التي            

  من أن يعتدى عليها االساسيةيمكن بواسطتها حماية الحقوق والحريات

إلجـراءات   او ا  التـدابير مجموعة     "اإلنسان ولحريات االساسيةا  ويقصد بحماية حقوق    

الوطني من قبل الجهات المختصة في      لمستوى الدولي واإلقليمي وعلى ا    مستوىالتي تتخذ على ال   

 ، والكشف عن االنتهاكات المرتكبة ،       اإلنسانبلد ما لبيان مدى التزام سلطات هذا البلد بحقوق          

لـي  ووضع المقترحات لوقف هذه االنتهاكات بإحالتِه إلى القضاء الوطني أو إلـى قـضاء دو              

 ".لمحاسبتهم



 وممارستِه في مجتمع ما، فإن هذه الحماية        اإلنسانفي سياق هذا المفهوم لحماية حقوق       

ال تتحقق بمجرد النص عليها في دستور الدولة وقوانينهـا وال بمـصادقتها علـى االتفاقيـات                 

 ال  ية االساس  وحرياته، فممارسة الحقوق والحريات    اإلنسانواالعالنات الدولية المتعلقة بحقوق     

نجدها إال في ظل مجتمع حر يتمتع بنظام حر، والصفة الرئيسة التي تميز هـذا النظـام هـي                   

خضوع سلطة الحكم للقانون عن طريق الضمانات التي تكمل الحقوق والحريات العامة، والتي             

 في جوهرها عبارة عن مبادئ قانونية تضمن انصياع السلطة لمطالب الحرية،

  ال تحتاج إلى إعالن عنها فحسب، بلاإلنسانالسلمية لحقوق وقد وجدنا إن الممارسة 

وتلـك  . الدوليـة تحتاج أيضا الى حماية سياسية وتشريعية وقضائية على المستويات الوطنية و          

 وكفالة التمتـع بهـا ألن   اإلنسانلتعزيز حماية حقوق   دولية فعالةآلياتالحماية تقتضي وجود 

 .لعدم سواء تحميها تصبح هي واآلياتحقوقا بغير 

 طالما كانت تـشغل     اإلنسانكما اتضح في البحث من خالل الدراسة، ان حماية حقوق           

بال المفكرين للمفكرين والفالسفة الكبار ورجال الدولة والحكومات التي تعاقبـت علـى مـر               

وكانت تظهر بشكل دائم حلول على مستوى دولة أو جماعـة           .. العصور في جميع أنحاء العالم    

 هذه الحلول لم تكن ترقى لتكوّن حلوال جذرية تعطي هذه الجماعة أو تلك حقوقهـا  معينة ، لكن  

وقد لعبت النظريات الدينية والفلسفية والسياسية دورا كبيرا يتفـاوت بـين اإليجـاب              . كاملة  

 حتى دخلت الدول مرحلة مهمة في تاريخها عنـدما اخـذت            اإلنسانوالسلب في ترسيخ حقوق     

 .اإلنسان تتضمن دساتيرها بحقوق

  والتي تمثل االهتمام    اإلنسانوتمثلت بالمرحلة الثالثة من المراحل التي مرت بها حقوق          

  تعد نقطة فاصلة بين عهدين ، االول هو الذي سبق الحـرب              اإلنسانالدولي واالقليمي بحقوق    

 هـو   العالمية الثانية ،  أي في ظل ما كان يعرف حين ذاك بالقانون الدولي التقليدي ،  فكمـا                  

معلوم أن المبدأ الحاكم لهذه العالقات كان يرتكز باالساس على فكرة السيادة الوطنية المطلقة ،               

أما العهد الثاني فهو الذي بدأ منذ انـشاء         . ومبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول         

مام بقـضايا   ، فقد شهد هذا العهد طفرة هائلة وغير مسبوقة في االهت          1945االمم المتحدة عام    

حيث اخذ العالم يتحول وبشكل تدريجي من النظرة التقليدية لهذه الحقوق التي             . اإلنسانحقوق  



قامت على اعتبارها من قبل المسائل التي تندرج ضمن نطاق االختصاص الداخلي للدول ، إلى               

. احداعتبارها مساحة وسطى بين اهتمامات كل من المجتمع الوطني والمجتمع الدولي في أن و             

وهكذا تبلور منذ نشوء منظمة االمم المتحدة اتجاه قوي قائم على اعتبار ان المجتمـع الـدولي                 

يتعين عليه أن يقف على قدم المساواة وفي حدود معينة مع شعب كل دولة وذلك في كـل مـا                    

 النتهاك بـشكل جمـاعي       وحرياته االساسية التي تشكل محالً     اإلنسانيتعلق بالدفاع عن حقوق     

 .منظم

لقد كان النضال للحصول على الحريات األساسية لإلنسان مترافقا مع التقـدم الفكـري              

ففي اوائل هذا القرن كان الصراع      .والسياسي والحضاري إلى أن دخلت البشرية القرن العشرين       

على أشده بين دول العالم المتعددة التي كانت تتنازع ألجل إعادة تقسيم العالم للحـصول علـى               

السـيما   ات ومجاالت االستثمار ومواقع النفوذ المتميزة في جميع أنحاء العـالم ،           مصادر الخام 

وقد ادى هذا الصراع أدى في نهاية المطاف إلى نشوب الحرب العالمية  .المناطق ذات الثروات

 التي ذهب ضحيتها من القتلى ما يعادل القتلى في الحروب التي نـشبت              1918-1914األولى  

 عدا الدمار االقتصادي والهدر الكبير الحاصـل        لقرنيين السابقين لها ،   في غضون ا  في أوروبا   

وكان من نتائج هذه الحرب أن تداعت       . في ثروات ومقدرات الدول المتنازعة في هذه الحروب       

 ، واستند هـذا     8/6/1919رض  دول العالم إلى السالم وعقد مؤتمر السالم في الهاي بتاريخ           

يجـب  ( منها 14في النقطة عشر التي جاء  االربع يكي ويلسون الرئيس األمر  نقاطالمؤتمر إلى   

تقـديم ضـمانات متبادلـة لالسـتقالل         انشاء جمعية للشعوب بموجب اتفاقات محدودة لغرض      

وعلى ضوء ذلك  )االقتصادي والسياسي ووحدة اراضي الدول كبيرها وصغيرها على حد سواء  

على األمن الدولي وحل الخالفات الناشئة       عصبة لألمم تعمل ألجل السلم والحفاظ         عهد  إنشاء تم

 .بين الدول بشكل سلمي وقد تم فعال إنشاء هذه العصبة

 تمثلت وبأبشع صورها فـي الحـربين        اإلنسانإن االنتهاكات الفظيعة والمخيفة لحقوق      

 1945بد للمجتمع الدولي الذي عاد والتأم من جديـد عـام            وكان ال . العالميتين األولى والثانية    

بـد لهـذا    ه السابقة في عصبة األمم، كان ال       من تجارب  مستفيداً)  األمم المتحدة  ميثاق(م  تحت اس 

 .اإلنسان جذرية لمنع الحروب ومنع انتهاك حقوق المجتمع أن يوجد حلوالً

 اإلنسان والحريات العامة   في مجال حماية حقوق       ملحوظاً لقد حققت األمم المتحدة نجاحاً    

 في األمم المتحدة بـدور      اإلنسانت دولية ، كما قامت لجنة حقوق        بما تبنته من اتفاقيات وقرارا    



 التـي تمارسـها الحكومـات       اإلنـسان مهم في تقصي الحقائق والكشف عن انتهاكات حقوق         

 .العنصرية في جنوب إفريقيا وإسرائيل

 بعد يوم تزداد جهود المجموعة الدولية في النـضال والكفـاح ألجـل إصـدار                ويوماً

وقـد  . ئح التي تحمي وتصون وتحافظ على الحقوق والحريات العامة لإلنسان         اإلعالنات واللوا 

بدأت المنظمة تتنبه إلى ضرورة وجود جهات تنظر فـي االنتهاكـات الحاصـلة والمخالفـة                

 .إلعالناتها

 :لنا االتي  ، تبين اإلنسانوعند استعراضنا لدور المنظمات الدولية في حماية حقوق 

 االمم المتحدة التي كـان لهـا دوراً         ميثاقيفا على خالف    أن دور عصبة االمم كان ضع      .1

 . وخلق رأي عام فعال باتجاههااإلنساناساساً في تنمية الوعي بحقوق 

 ، والوسائل التي استعانت     اإلنساندور اجهزة االمم المتحدة الفاعلة في ميدان حقوق         ان   .2

البحـث أن دور هـذه      بها لتحقيق الحماية المنشودة لهذه الحقوق ، وبدا لنا من خـالل             

االجهزة كان في غاية االهمية على الرغم من بعض السلبيات التي اتصفت بها، فبالبنسة              

لدور الجمعية العامة في هذا الخصوص يغلب عليه طابع االدانة والتنديد وعدم القـدرة              

على اتخاذ قرارت ملزمة، وحصر ذلك في مجلس االمن ، وكان االجدى اعطاء الجمعية          

الحية اتخاذ القرارات الملزمة بهذا الخصوص من اجل تحقيق حمايـة فاعلـة             العامة ص 

 .اإلنسانلحقوق 

أما دور المجلس االقتصادي واالجتماعي فيأخذ عليه بانه يمارس عمله تحـت اشـراف               .3

وقـد   . اإلنسانالجمعية العامة ، وهذا ما قد يؤدي إلى إضعاف عمله في ميدان حقوق              

فرعية التابعة لهذا المجلس والخاضعة له،  تخـضع بـنفس           الحظنا كذلك بان االجهزة ال    

الوقت إلى الجمعية العامة مما يسبب الكثير من التردد واالزدواجية والفوضى في عمل             

هذه االجهزة ، لهذا نرى ضرورة أن تكون هناك لجنة خاصة على غرار اللجنة التـي                

ة العامـة والمجلـس      لكي تعمل على تنسيق العمل بين كل من الجمعي         1975كانت عام   

االقتصادي من جهة، وبين اجهزته الفرعية في عالقتها بالمجلس والجمعية مـن جهـة              

 .اخرى، مع ضرورة منح المجلس بعض االستقاللية في اداء عمله

 مجلس االمن، له دور مهم في الحماية لكون قراراته تتصف بطابع االلزام إال انـه                ان   .4

االحيان بالطابع السياسي البحت والذي يرجع بدوره     يؤخذ عليه اتسام إجراءاته في بعض       



إلى تركيبه مجلس االمن التي تقتصر على عضوية عدد قليل من الدول، مما دفعنا إلـى                

  اإلنـسان ايراد عدة توصيات واقتراحات من اجل توفير  حماية فاعلة وحيادية لحقـوق              

ـ        ... ومن بينها  ا تقتـصر علـى     ضرورة توسيع عضوية مجلس االمن الدائمة أو جعله

 .العضوية الدورية لكي ال تتحكم دولة واحدة أو عدة دول بالمجتمع الدولي باسرة

محكمة العدل الدولية فهي تؤدي دورها في الحماية من خالل ما تصدره من              وكان دور  .5

 إال انه يفـضل أن      اإلنسانقرارات قضائية وأراء استشارية حول قضايا متعلقة بحقوق         

  وضمن اطار االمم المتحدة علـى غـرار          اإلنسانصة بحقوق   تكون هناك محكمة مخت   

المحكمة االوربية اذ يستطيع الفرد اللجوء اليها مباشرتا في حالة انتهاك حقوقـه ومـا               

 .سوف يشكله ذلك من ضمانه فعلية لالفراد 

 الوكاالت المتخصصة فقد تطرقنا وبشكل موجز الى دور اربع وكـاالت            مستوىوعلى   .6

، إال وهي منظمة العمل الدولية، ومنظمة االمـم         اإلنسانر عناية بحقوق    رأينا انها االكث  

 .المتحدة للتربية والعلوم، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة االغذية والزراعة

أما بالنسبة للضمانات الدولية فقد ذكرنا عدة ضمانات رأينا أن اهمها هي الرقابة علـى                .7

لكون لها اثرا بالغا في تكوين السمعة الدوليـة         ،  اإلنسانتطبيق القواعد المتعلقة بحقوق     

لتلك الدول في ميدان تطبيق االتفاقية فكلما زادت المالحظات غير االيجابية عن الدولـة              

 المتعددة، كلما كان احتمال تعين مقررا خاصا لحقوق      اإلنسانالطرف في اتفاقيات حقوق     

 الذي يشكل حدوثه سمعة ضارة       االمر  وارداً اإلنسان فيها لمراقبة اوضاع حقوق      اإلنسان

 .بها دولياً

 قـد   اإلنسانوبذلك يمكن القول وبصورة عامة أن اهتمام القانون الدولي بحماية حقوق            

 :ادى إلى افراز ثالثة مستجدات 

 إلى اكتساب الفرد مركزا قانونيا دوليا قـد اليقـل           اإلنسانلقد ادى االهتمام الدولي بحقوق      : أوال

وهذه االهمية تستنتج مـن     .  يتمتع به اشخاص القانون الدولي العام      اهمية عن المركز الذي   

، ومـن حجـم االتفاقيـات       اإلنسان إلى حقوق     المتحدة كثرة العناية التي وجهها ميثاق االمم     

واالعالنات التي اقرتها االمم المتحدة، ومن تركيز المنظمة على مسؤولية الفرد عن جرائم             

 .يةاإلنسانلسالم الدوليين والجرائم ضد الحرب والجرائم المخلة باالمن وا



 في المؤتمرات الدولية ادى إلى ادراج هذه الحقوق في          اإلنسانأن االهتمام المتزايد بحقوق     : ثانياً

جداول االستراتيجيات العالمية وجعل منها عنصرا بارزا وضروريا في كل حوار واجتماع            

 .فيهاأو لقاء يعقد بين روؤساء الدول أو كبار المسؤولين 

 من الربط الجدلي بـين       اوجدت نوعاً  اإلنسانأن العالقة الوثيقة بين السالم العالمي وحقوق        : ًثالثا

االمرين، وهناك عدة مؤشرات تثبت ذلك، منها اصدار مجلس االمن بصفته المسؤول االول             

  اناإلنـس عن حفظ السالم واالمن الدولين العديد من القرارات التي تعتبر كل انتهاك لحقوق              

اخالال بالسالم واالمن وتهديدا لهما، وكذلك تشكيل محاكم جنائية دولية لمعاقبة االفراد الذين             

 للخطر  االمن والسلم الدولي  ارتكبوا جرائم منكرة من شأنها ابادة فئات من البشر وتعريض           

 .وهذا يؤكد التالزم القائم بين الحقوق والسالم في العالم

  اكثر   اإلنسانقليمية فقد وجدنا أن دورها في حماية حقوق          المنظمات اإل  مستوىأما على    .8

فاعلية من دور االمم المتحدة ، ويعود إلى عدة اسباب ذكرنا من بينها التقارب والتجانس               

في انضمتها وعقلياتها وإيديولوجياتها إلى الحال عليه بالنسبة للدول االعضاء في االمـم             

 .المتحدة

. اإلنسانموذج االمثل للمنظمات اإلقليمية في حماية حقوق  االتحاد االوربي يمثل النوكان .9

 بالصياغة التفصيلية والمرونـة ممـا يتـيح         اإلنساناذ تميزت االتفاقية االوربية لحقوق      

 .امكانية تطوير مضمونها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك

والواقع أن اهمية الميثاق االوربي تكمن فقط بما ورد في مضمونه من حقـوق وانمـا                

ذلك أن هذه الحقوق والحريات التـي  . بالجهد الذي بذله لتحقيق رقابة فعالة الحترام هذه الحقوق    

وردت فيها مهما كانت محكمة تبقى غير ذات طابع قانوني حقيقي إذا لم تستند الى نظام قـوي                  

المحكمة (وتمثلت هذه الضمانات بثالث اجهزة رئيسة اهمها        . من الضمانات التي تكفل حمايتها      

 واسناد  اإلنسانوالتي زادت اهميتها بعد الغاء اللجنة االوربية لحقوق         ) اإلنساناالوربية لحقوق   

عملها إلى المحكمة االوربية، حيث اصبح بامكان الفرد بعد استنفاذه جميع اجراءات التقاضي في 

لطات ظل النظام الوطني أن يرفع شكواه ضد حكومته امام المحكمة االوربية والتي ال تخضع لس 

 علـى   حكومته، فيقف ندا امام حكومته في ساحة هذه الهيئات االوربية المستقلة، مما يعد تطوراً             



والشك .  القانون الدولي العام الذي كان ال يعترف للفرد بحق التقاضي امام محاكم دولية مستوى

ق االوربـي   وبذلك فان الميثـا   . أن مثل هذا االمر من شانه أن يوفر حماية فعالة لحقوق االفراد           

كأداة قانونية دولية ذات فعالية لم يسبق له مثيل كان بمثابة بارزة على طريق تطـور القـانون                  

  اإلنـسان ، فلقد انشأ الول مرة اجهزة تنفيذية إقليمية فعالة لحماية حقوق            اإلنسانالدولي لحقوق   

 القـارة   تهاعداها إلى قارات اخرى فـي مقـدم       والتي لم يقتصر تأثيرها على اوربا فحسب بل ت        

 .األمريكية

  قد اخذت اإلنسانأما بالنسبة للقارة األمريكية ، فقد وجدنا بان االتفاقية األمريكية لحقوق  .10

 والمحكمـة   اإلنساننفس الهيكل القديم في االتفاقية االوربية من حيث عمل لجنة حقوق            

ما حـدث    والبت في مسالة المقبولة ولم يتطور هذا النظام مثل         ىومن حيث فحص الشكاو   

في النظام االوربي ويرجع ذلك كما ذكرنا عـدم إلـى وجـود االنـدماج االجتمـاعي                 

 .واالقتصادي والثقافي الموجود على الساحة االوربية

  وضـعياً   دوليـاً  وفيما يتعلق بالقارة االفريقية ، فقد تبنت منظمة الوحدة االفريقية قانوناً           .11

 اإلنـسان لميثاق اإلفريقي لحقـوق     باسم ا ( والذي يعرف    1981 في عام    اإلنسانلحقوق  

حيث وجدنا بانه يتميز عن المواثيق اإلقليمية األخرى بانه قد تضمن اضافة            ). والشعوب

  قياسـاً  مما يعـد تجديـداً    ) الجماعة (حقوق الشعوب أيضاً  ) الفرد  (اإلنسانإلى حقوق   

ـ  اإلنـسان بالوثائق القانونية السابقة عليه كذلك فانه قد تناول حقوق           ة والـسياسية    المدني

واالقتصادية واالجتماعية بطريقة متوازنة ومتقاربة عكس المواثيق اإلقليميـة األخـرى           

 .التي جاءت مؤكدتا الحد نوعي هذه الحقوق

  من قبـل     اإلنسان الوطن العربي ، فقد تم اعتماد ميثاق عربي لحقوق           مستوىأما على    .12

) 5427(لمجلس المـرقم     بموجب قرار ا   1997مجلس جامعة الدول العربية في ايلول       

 والمدنيـة واالجتماعيـة      الـسياسية  اإلنـسان وقد تضمن هذا الميثاق طائفة من حقوق        

، إال أن مشكلة الميثاق العربي عند مقارنته بالمواثيق االقليمية القائمة ليست في             والثقافية

 هـو    لكنها اعقد من ذلك إذا انه خرج بمواد اضعف بكثير مما           انه اقر ما هو قائم دولياً     

قائم دوليا، كما انه لم يوجد الية تلزم الدول العربية باكثر مما هو قائم دوليا والسيما فيما                 

، لذلك نرى بوجوب ادخال تعديالت      اإلنسانيتعلق بضرورة وجود محكمة عربية لحقوق       



  فيما يتعلق بوجوب انشاء محكمة عربيـة لحقـوق           اإلنسانعلى الميثاق العربي لحقوق     

 .اإلنسانجنة العربي لحقوق لورة تفعيل دور ال  مع ضراإلنسان

 وذلك عن طريق انـشاء      اإلنسان ضرورة أن تتسع الحماية الدولية لحقوق        وفي تقديرنا  .13

 على غرار المنظمات غيـر  اإلنسانمنظمات دولية واقليمية متخصصة في مجال حقوق   

ـ         اإلنسانالحكومية لحقوق    ين االمـم    الموجودة حاليا، وكذلك توثيق اواصر التعـاون ب

 .اإلنسانالمتحدة والمنظمات اإلقليمية القائمة في مجال حماية حقوق 

 بوصفها شاناً دولياً    اإلنسانإن الجهود الرامية إلى التحول بمنهج الحماية الدولية لحقوق          

تعني أن مجاالً من المجاالت األساسية لالختصاص المطلق للدول قد أصبح محالً لتدخل القانون              

بحيث افقد مبدأ   ,  وبما يتيح لألمم المتحدة التدخل في هذا المجال        ، بالتنظيم والحماية  الدولي العام 

 ،لذلك فانه يتطلب الموازنة بين احترام السيادة وإجـراءات الحمايـة          . السيادة الكثير من محتواه   

وان تكون اإلجراءات بموجب قرار دولي ووفقاً للمواثيق        . بحيث ال يلغي أي منهما دور اآلخر      

 . وان تتناسب مع حجم انتهاكاتها،وليةالد

 بعـد عـن     تتنخلـى لم  . فالمجتمع الدولي ما زال مكوناً من مجموعة دول ذات سيادة         

 لذلك سيتعذر تطبيق اإلرادة الدولية عليها وباالسلوب الذي         ،خصوصياتها واختصاصاتها الداخلية  

 اإلنـسان نون الدولي لحقوق    وذلك ما يؤكده القا   ،  تمارسه السلطات الوطنية في شؤونها الداخلية     

في سعيه عن طريق التنسيق والتعاون بين الدول لضمان احترامها وحمايتها بدون أن ينال مـن                

 .البنيان التقليدي لمكانة الدول وسيادتها

 هو التعاون والتنسيق الـدولي      اإلنسان،وقد تأكد علمياً أن أفضل ضمان الحترام حقوق         

 مجـرد عقـد     اإلنـسان، فال يكفي للقول بوجود حقـوق       . هاإليجاد أجهزة دولية تختص بحمايت    

وان تزايد االهتمام بها ال ينبع من كثرة        . االتفاقيات أو إصدار اإلعالنات والبيانات التي تتضمنها      

 بل يظهر من خالل العدد الكبير مـن المؤسـسات المتخصـصة             ،الصكوك الدولية المتعلقة بها   

 .بحمايتها

 تكتسب أهمية اكبر عندما تتـضمن أحكامـاً         اإلنسانقوق  ومما الشك فيه أن اتفاقات ح     

وبذلك فان الحماية   .  لتضمن عدم انتهاكها   ،تتعلق بكيفية تنفيذها وتحدد وسائل لإلشراف والرقابة      



 المتمثل في ضمان التطبيق الفعلي لاللتزامات الدولية ذات         ،الدولية تحقق جوهر النظام القانوني    

 .ام بها مع أي التزام قانوني دولي التي يتماثل االلتز،الصلة بها

فان ذلك قـد    , وبسبب ما يتضمنه المجتمع الدولي من تناقضات وتعارض في المصالح         

إذ تلعب االعتبارات الـسياسية     . اإلنسانيؤدي الى فقدان الثقة بوجود حماية دولية فعالة لحقوق          

الزدواجية في التعامـل تبعـاً     حيث ا  ،دوراً مهماً في مدى فعالية أجهزة الحماية الدولية المتحققة        

فتقوم الدعوة إلى قبول التدخل في الشؤون الداخلية على أسـاس أن حقـوق              . للمصالح المختلفة 

 ويرفض تدخل مماثل على أساس أنها تقـع ضـمن الميـدان             ، هي من الشؤون الدولية    اإلنسان

 .ماثلةويتأرجح الموقف بين أعمال التدخل وحظره على األوضاع المت. المحجوز للدول

وعلى الرغم من عدم وجود سلطة جزاء دولية تمنع انتهاك القواعـد الدوليـة لحقـوق                

 فقد تحقق بعض التقـدم      ، وغالباً ما يقتصر دور األجهزة الدولية على الحلول التوفيقية           اإلنسان،

ومع ذلك تبقى منظمة األمم المتحـدة       . في حماية هذه القواعد من االنتهاك على الصعيد اإلقليمي        

 وذلك ما يمكن مالحظته عند تتبع       ،نقطة االنطالق للتطور الذي تحقق في مجال حمايتها الدولية        

 .نشاطات أجهزة األمم المتحدة المختصة بحمايتها

 وتطبيقاتها على الساحة الدوليـة، تنـدرج فكـرة          اإلنسانوضمن مفاهيم حماية حقوق     

تم فيه تطبيق المعايير الدولية بخـصوص       ففي الوقت الذي ي   . االزدواجية واالنتقائية في المعايير   

 والتجاوز على قواعد القانون الدولي المعاصر وميثاق األمم المتحـدة،           اإلنسانانتهاكات حقوق   

يتم فيه غض الطرف عن تجأوزات وانتهاكات أخرى، بينما يستخدم السالح نفسه فـي بلـدان                

استهدف الدفاع عن المـصالح     " ساناإلنللدفاع عن حقوق    "مما يعزز االعتقاد بان التدخل      . ثانية

او بمعايير مزدوجة، وإال لماذا لم      ) الكيل بمكيالين (الخاصة بالدرجة األولى، وهو ما يطلق عليه        

 تطبق الموازين ذاتها على حاالت مماثلة اخرى ؟

الوسائل المختلفة بما فيها العسكرية، إلجبار القـوات        ) الشرعية الدولية (وإذا استعملت   

ى االنسحاب من الكويت واستعادة سيادته وأراضيه وإنهاء االحتالل، إال انهـا لـم              العراقية عل 

تكتف بذلك بل تمادت حين سمحت بتدمير العـراق والسـيما هياكلـه االرتكازيـة ومرافقـه                 



االقتصادية الحيوية ومشاريعه العمرانية وما تزال تفرض عليه احتالل نتج عنه تـدمير البنيـة               

في بعض الحاالت الى صراعات سياسية ووضع يقترب من شكل حرب           التحتية والبشرية وصل    

اإلبادة الجماعية البطيئة، في حين ما تزال تقف مكتوفة األيـدي إزاء انتهاكـات وتجـاوزات                 

) يونيـو (إسرائيل واحتاللها لألراضي العربية والفلسطينية منذ عدوان الخامس مـن حزيـران             

 338 و 242ولية وبخاصة قراري مجلس األمن      ، ورغم صدور العديد من القرارات الد      1967

علـى  ) عمليات عناقيد الغضب   (1996) أبريل(وكشف الموقف في عدوان إسرائيل في نيسان        

 425 ، مدى االستخفاف بالشرعية الدولية وبـالقرار  2006لبنان وايضاً في عدوانها عليه عام   

 ).سويفات طويلةالذي اضطرت إسرائيل إلى تنفيذه على طريقتها بعد مماطالت وت(

إن الدعوة إلى اعتماد معايير دولية موحدة ال تلغي وال تنتقص من اإلجراءات الهادفـة               

إن عدم تعميم تلك المعايير هو الـذي        . اإلنسانإلى فرض احترام قواعد القانون الدولي وحقوق        

 .يلقى النقد ويثير التساؤل حول مصداقية النظام الدولي الجديد

 بخصوص البوسنة والهرسك رغـم  اإلنسانرة طارئة للجنة حقوق ففي حين يتم عقد دو    

أنها لم تسفر عن شيء جدي لحماية المسلمين الذين تعرضوا إلى عمليات إبـادة أمـام مـرأى                  

، ترفض الواليات المتحـدة عقـد       اإلنسانومسمع من العالم بمن فيهم من يرفعون يافطة حقوق          

 .ا إسرائيل في األراضي المحتلة التي تنتهكهاإلنسانجلسة طارئة لقضية حقوق 

ويتم أيضاً السكوت عن بحث مسألة التعاون للقضاء على اإلرهاب الدولي الجمـاعي،              

 التـي بـرزت     آلياتاو االزدواجية في المعاييركاحدى اإلشك    ) الكيل بمكيالين (وهو يضع قضية    

 .على نحو سافر في ظل النظام الدولي الجديد

اإلرهاب الفردية مسألة ضرورية ومهمة من أي جهـة         إن حماية سكان العالم من خطر       

كان ومن أي جماعة صدر وألية أهداف ومبررات، ألنه يؤدي إلى ترويـع الـسكان اآلمنـين                 

ويغلب لغة العنف واستخدام السالح، وهو أمر ال يمكن قبوله في عالم اليوم،ولكن حماية دوليـة                

تعرض له الشعوب مـسألة مطلوبـة   ضرورة ملحة من خطر اإلرهاب الجماعي الدولي، الذي ت  

 .وراهنية أيضاً



 

 :التوصيات 

 اإلنـسان وعليه نرى أن تحقيق غاية الحماية الدولية في ضمان احترام وتطبيق حقوق             
 :المقررة يتم من خالل تبني المقترحات اآلتية

هـة  والسعي الحقيقـي لمواج   .  الجماعية في األنشطة الدولية    اإلنسانجعل األولوية لحقوق    : اوالً
االنتهاكات الجماعية الجسيمة للشعوب والجماعات المتمثلة بأشكال التمييـز العنـصري           
والعدوان وتهديدات السيادة والوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية وحق الشعوب في استغالل           

 .ثرواتها ومواردها الطبيعية وحقها في التنمية

ة بين األجهزة الدولية واالجهـزة التـي         مشترك اإلنسانجعل المسؤولية في حماية حقوق      : ثانياً
 .نفيذها السلطات الوطنيةتقررها وتراقب ت

 من خالل بروتوكول يلحـق بكـل        اإلنسان،السعي إلنشاء محكمة خاصة بقضايا حقوق       : ثالثاً
ميثاق، يخولها النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحقوق المقررة فـي االتفاقيـات الدوليـة          

 .اإلنسانلحقوق 

 التابع الى الجمعية العامة لالمم المتحدة وجعله جـاداً          اإلنسانتفعيل عمل مجلس حقوق     : اًرابع
بوضع كافة الدول األعضاء في هذه المنظمة أمام اختيار يحتم عليها أن يكون سجلها فـي     

 متمشياً مع المعايير الدولية، وأن تراجع نفسها قبل ارتكاب انتهاكات           اإلنسانمجال حقوق   
 .للمحاسبة الدوليةقد تعرضها 

إجراء استعراض دوري وشامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثقة لمـدى وفـاء             : خامساً
 .اإلنسانالدول  بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق 

العمل بتعاون وثيق بين الحكومات والمنظمات اإلقليمية والمؤسسات الوطنية لحقـوق     : سادسـاً 
 . والمجتمع المدنياإلنسان

  ، اإلنـسان تشجيع الدول  نظام شكاوى االفراد باعتباره الوسيلة المالئمة لحماية حقوق            : عاًساب
وحثها على قبول هذا النظام ودرجة استجابتها له بحيث يعكـس مـدى احتـرام الـدول                 

 .وحمايتها لهذه الحقوق



 أهمية احترام وتطبيق توصيات وقرارات أجهـزة األمـم المتحـدة المتعلقـة بحقـوق              : ثامناً
،السيما منها ما يتعلق باستقبال المقررين الخاصـين والفـرق العاملـة وبعثـات              اإلنسان

التحري، ألنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن للدول أن تثبت من خاللهـا مـدى احترامهـا                
 . أمام األجهزة الدوليةاإلنسانوتنفيذها لحقوق 
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