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 ةانتهاك حقوق اإلنسان األساسي
 ( البعد السياسي إلشكالية التنمية)

 (*)أرحيم سليمان الكبيسيلدكتور ا

تعددة اجلوانب، الثقايف، واالجتماعي، واالقتصادي، انهيك ذا كانت اإلشكاليات اليت تواجه التنمية مإ
قنننادل عمنننه مواج نننة  مثقنننن مننننت  التنمينننة، تنننة تنمينننة دور إن نننار  ننن  إلشنننكاليةعنننل ال عننند ال يا ننني 

 .متطم ات احلياة، تالعنص  ال ش ي هو العمود الفق ي الذي تعتمد عميه التنمية

 : تقديم
ا  اإلنتننننا  نننننننننوالنننندوه، ت ننننو    اإلن ننننار   ننننا  كننننع شنننني  يف ا تمنننن  الننننو ي

وال تاهية والعدل واألمل وال ةم؛ والوصول إىل هذه األهداف ي توجب متت  اإلن ار 
حبقوقه و  ايته األ ا ية، النيت تشنكع   ن  األ نا  ألي ،تمن ، تنة تقندم  قيقني 

اإلن ار وال نقمة نوعية إىل األمام ألي ،تم  إال إذا ُ خذ بنظ  االعت ال ا رتام  قوق 
وإذا كننننار العصنننن  الننننذي نعننننيع يت نننن   هتمننننام متعننننا   حلقننننوق . و  ايتننننه األ ا ننننية

عصنن   قننوق اإلن ننار، تننالر هننذا االهتمننام انطمنن   -وحبنن -اإلن ننار  ننط  ُ منن  عميننه 
 . مل الصولة املأ اوية النت اك هذه احلقوق

فزعنة اع عل  قوق اإلن ار مميئة  لوقائ  والصنول املنات الدتنإر تقالي  منظم
ؤ  والق نننن  واالدننننط اد، الننننيت تنننننزل ب ننننة قميننننع مننننل شننننعو  الكنننن ة نلممعننناانة وال نننن

 .األلدية
                                                 

 .(ليبيا.. )القانون العام في الجامعات الليبية أستاذ (*)
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إر الصولة اليت عمي ا  قوق اإلن ار يف الوقت احلاد ، تشة إىل ازدايد يف انت اك 
هننذه احلقننوق، ازدايدا  مننل  يننو النننوع ومننل  يننو االت نناع، وإر األنظمننة ال يا ننية   

 صننندلما منننل ان ينننة، كمنننا   تنننوت  ا رتامنننا  لمشننن عة الدولينننة حلقنننوق حتنننرتم القنننوان  النننيت 
 .اإلن ار اليت  لزمت نف  ا هبا مل ان ية  خ ى

ننننننننار يشنانية اإلن ننننننننإر اإلقنننننن ال  ن ننننننن ن ن ن اع األول ألي ،تمننننننن  نط الدتننننننننكع خننننننننن
ا  لنننل تكنننور املدنينننة ني عمنننه ا تمننن  وصفننننيضفننننننولة  نمتحضننن ، وبينننا  هنننذه الصننن

 .منه ق   عمه
ننندئي  ن ناالعرتاف امل  ن ننانية اإلن نن ن ن ن نننار يشنن ن ة نوقه وب نن ام  قنكع ال داية ال تن

نننننوق  نذه احلقننننذا االعنننرتاف تنننالر هننننهننن ن ن ن نننننت ور عمنننه  صن ن ن حاهبا كمنننا  نننت ور عمنننه ن
 .اآلخ يل

النننننيت  ،وقننننند شنننننكع هنننننذا االعنننننرتاف نصنننننوا موا يننننن  وإعنننننةانت  قنننننوق اإلن نننننار
 ر هننذه احلقننوق تن ثنن  مننل ك امننة اإلن ننار األصننيمة قنند اعرتتننت ت. تم مت ا دول العننا ا نن

تينننه، و ر اإلقننن ال  ن نننانية عضنننو األ ننن ة ال شننن ية ُيشنننكع املننندخع الننن ئي  ال نننرتام هنننذه 
ار النننذي يتحننن ل منننل اقنننوف والفاقنننة يكنننور  هنننة  ل ننننا  ننننننننننننناملوا يننن  واإلعنننةانت؛ واإلن 

إلن نار  نيقود إىل منا لددتنه املنادة الثالثنة ،تم   عيد، كما  ر عندم االعنرتاف حبقنوق ا
 : مل اإلعةر العاملي حلقوق اإلن ار بنص ا

وملننا كننار مننل األ ننا   ر تتمتنن   قننوق اإلن ننار حبمايننة النظننام القننانو  إذا  لينند »
 .«لم ش   ال يضط وا آخ  األم  إىل المياذ  لتم د عمه الط يار والتم د

التنميننننننة متعننننننددة اجلوانننننننب، من ننننننا الثقننننننايف وإذا كانننننننت اإلشننننننكاليات الننننننيت تواجننننننه 
ا ي إلشننكالية التنميننة، تنننة نادي، انهيننك عنننل ال عنند ال ينننواالجتمنناعي، ومن ننا االقتصنن
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تنمية دور إن ار    قادل عمه مواج ة متطم نات احليناة، تالعنصن  ال شن ي هنو العمنود 
ولهننا األ ا نني الفقنن ي الننذي تعتمنند عميننه التنميننة، وإشننكاليت ا يف عنندم تننوتة احلمايننة ح

 :ومل هنا ت د  مف دات هذا ال حو. الذي هو اإلن ار
 .الوعا  القانو  حلقوق اإلن ار -1
 .دماانت محاية  قوق اإلن ار -2
 .،ال انت اك  قوق اإلن ار األ ا ، والنتائ  املرتت ة عمه ذلك -3
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 المبحث األول 
 الوعاء القانوني لحقوق اإلنسان

ا ية ت توجب منا مع تة األ نا   و املعن  النذي ت تند دلا ة  قوق اإلن ار األ 
وهنو منا  ننتناوله يف ... ع األم  بتندوين ا يف الوئئن  الدولينةنوق،  ط وصنذه احلقنإليه ه

 :املطالب اآلتية
 : المصدر غير المدون لحقوق اإلنسان: المطلب األول

يف الذات ال ش ية، ي تد هذا األ ا  إىل الفك ة القائمة بوجود م ادئ عامة متأصمة 
وهننذه امل ننادئ ي ننم  بوجودهننا العقننع ال شنن ي؛ ألةننا مننل الط يعننة ال شنن ية، وهنني ت تنند إىل 

 .تك ة العدالة والقيمة العميا لإلن ار ويف تك ة اقة العام
واعد ودعية؛ ألةا  ابقة عمي ا، كما  ةا نداها مل قنوهذه امل ادئ ت مو عمه ما ع

 .(1)  يف تعامم   بعض   م  بعضت مو عمه احلكام واحكوم

منننل هنننذا املنطمننن  لتنننب الفق نننا   قنننوق اإلن نننار  عت الهنننا  قوقنننا    يعينننة، وهننني 
مةزمننننة لإلن ننننار بصننننفته اإلن ننننانية، وهننننذه احلقننننوق ال  كننننل  اهم ننننا مننننل دور املنننن  
 لط يعننة اإلن ننانية، ودول القننانور الودننعي يكمننل يف اإلقنن ال هبننذه احلقننوق مننل ان يننة، 

 . (2)احلماية هلا مل ان ية  خ ى وتوتة
 ي إر املش ع ي تم   دمة اجلماعة ويقنل  موك ا و اجت ا، ت و يكشنن عنل 
هننذا ال نننموك وال ينشنننئه، وهكنننذا األمننن   لن نن ة حلقنننوق اإلن نننار ت ننني ئبتنننة و صنننيمة، 

 .ودول القواعد الدولية  و الو نية دولا  كاشفا  هلذه احلقوق ولي  منشئا  هلا

                                                 
 .323ص( م1851: بغداد)منذر الشاوي، القانون الدستوري  (1)
 31م، ص1885/1885قوق اإلنسان لطلبة فيي كليية القيانون، عامعية ال،يا  ، أرحيم سليمان الكبيسي، مذكرات في ح (2)

 .وما بعدها
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وق الط يعيننة الننيت  شننال إلي ننا الفق ننا  منننذ زمننل بعينند والقننت لواجننا  مننل نقننوتكنن ة احل
مؤيند هلننا كمننا القنت اعرتادننا  مننل منتقند هلننا، هننذه الفكن ة الننيت بنندت تم نفية  نن عار مننا 

 .حتولت إىل تك ة قانونية
تقنند  هل ننت هننذه احلقننوق لجننال الثننولة الف ن ننية هلنندم عنن وه الط يننار كمننا تضننمن ا 

م،  ينو ولد يف 1558ر واملوا ل الذي صدل عشية الثنولة  عنام إعةر  قوق اإلن ا
إر لمننننا   قوقنننا    يعينننة  زلينننة ال  كنننل إنكالهنننا عمننني  ،  و  نننم  ا منننن  ،  »: دي اجتنننه

 .«وهي احل ية و   املمكية واألمل ومقاومة الط يار
، كمننا «يولنند األتنن اد ويعيشننور   نن الا  ومت نناوور يف احلقننوق»: ونصننت املننادة األوىل

هدف كع ،تم   يا ي هو  فظ  قوق اإلن نار »: ولد يف املادة الثانية مل اإلعةر
، يف    حتد ت املادة ال ابعة عل قيود «ر ت قط مبضي الزمل الط يعية، واليت ال  كل 

إر ممال ة احلقوق الط يعية ال تع ف  ندودا  إال تمنك احلندود النيت »: هذه احلقوق بقوهلا
 .«اآلخ يل التمت  بنف  احلقوقتضمل ألعضا  ا تم  

واملتت نننن  إلعننننةانت وموا ينننن   قننننوق اإلن ننننار ينننن ى  ةننننا ا ننننتم مت تكنننن ة احلقننننوق 
 .الط يعية املةزمة لصفة اإلن ار

إر احلقننوق املتأصننمة يف الننذات ال شنن ية تنطننوي عمننه معنن  لننإللادة التشنن يعية لإلقنن ال 
قنننوق، عنننندما تضننن  القواعننند حبقنننوق اإلن نننار، ت نننذه اإللادة ال ت نننتطي   اهنننع هنننذه احل

 .ا املوجه املثاه لكع ما هو عدلالقانونية، وإمنا هي تمتزم   رتام هذه احلقوق؛ ألة
هذا األ ا  النذي ت تند إلينه  قنوق اإلن نار لددتنه الصن خة النيت   مق نا اقميفنة 

 نتع د  منط ا»: عم  بل اقطا ، هنع هللا يضر، منذ ما يزيد عمه  لبعة عش  ق ان   ينما قال
هذه الص خة اعتربت  ول إعةر يف اتليخ ال ش ية  ،«النا  وقد ولدم   م ام     الا  

 .لمح ية و قوق اإلن ار
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 : الوثائق المدونة لحقوق اإلنسان: المطلب الثاني

نشننأت تكنن ة  قننوق اإلن ننار يف داخننع الدولننة كشننعال يثننول عمننه الظمنن  والط يننار، 
حلقنوق واصنف  إايهنا  حلقنوق الط يعينة النيت جنا ت ولذا يؤكند املصنمحور صنةبة هنذه ا

 .هبا الفط ة وعمت ال  يطة
نننع الق ر التا ن    ن  ن ن ن ن ن ننناهات الثولة الف ن ن  عش    نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ية اليت كاننت تنؤمل ن

ننننوة وامل نالات األخنننأبر شعنن ن ن ن ن ن ن ر تمقننه  اواة واحل يننة هلننا معناهننا النندوه، وهلننذا  ننب ن
 .يا  ق وال  دول

ومنننا  ر صننندل اإلعنننةر الف ن ننني حلقنننوق اإلن نننار واملنننوا ل  نننط   ننند    نننةا  يف 
الفكننن  األولا مبنننا قننن له منننل  ر الننننا  ولننندوا   ننن الا  مت ننناويل، و ر هننندف كنننع ،تمننن  

 . يا ي هو محاية  قوق اإلن ار الط يعية اليت ال تتقادم
ذا التعننندد عمنننه لقننند تعنننددت املوا يننن  النننيت حتمننني  قنننوق اإلن نننار، والشنننك  ر هننن

اق يطة الدولية ينطوي عمه  اه ة صحية، وهناك مل ي ى دن ولة اعتمناد و يقنة وا ندة 
، عمننه اعت ننال  ر (1)تنطننوي عمننه  قننوق اإلن ننار وتننوت  احلمايننة الشنناممة هلننذه احلقننوق

ار يف كع زمار ومكار، ومحاية  قوقه الط يعينة ال تتمنن  خنتةف نو اإلن نار هناإلن 
 .  قاعاملقومات وال

إر  قننوق اإلن ننار، النننيت  ننمكت دل    نننوية  عننرب التنناليخ، قننند  صنن حت تت مننن  
 .اليوم يف وئئ ، من ا العاملية ومن ا القالية، وذلك ما  نشة إليه ت اعا  

 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: أولا 

                                                 

 . 312م، ص1883دمحم طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السالم،  (1)
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م، إعنننةان  11/12/1835امة لألمننن  املتحننندة بتننناليخ ندلت اجلمعينننة العنننن صننن
ت مل خةل هذا اإلعةر  ر يض  كع ت د وكع هيئة نوق اإلن ار،  وصنحبق عامليا  

اله، و ر يكنناتا بشننط الو ننائع ال ننممية لمعمننع عمننه تو ينند نهننذا التصنن يا يف اعت نن
 .م ادئه

وقنند  نن ع هننذا اإلعننةر مننل خننةل مننواده الثة نن   قننوق و نن ايت اإلن ننار، 
نية و خ ى ذات  اب  اقتصنادي وقام بتحديد مضموةا، مصنفا  إايها إىل  قوق مد

والةتننت لمنظنن   ر هننذا اإلعننةر قنند  . واجتمنناعي، و دننفه عمي ننا قنندلا  مننل القدا ننة
وق اإلن ار  عت الها  قوقا    يعية موجودة م  والدة اإلن ار، تاإلعةر نك    ق

هبذه املثابة يكور قد قنل تمك احلقوق،  ي نقم ا مل الصولة بة املكتوبنة إىل إ نال 
 .و مكت

يولنند عينن  النننا    نن الا  مت نناويل يف الك امننة »: تاملننادة األوىل مننل اإلعننةر تقننول
، «واحلقننوق، وقنند وه ننوا عقننة  ودننمةا ، وعمنني    ر يعامننع بعضنن   بعضننا  بنن و  اإلخننا 

تاإلعةر قد اترتض وجود  قوق  ابقة وقام  ش الها، تاإلعةر   خيم  هذه احلقوق 
 .بقدل ما كشن عن ا تقط

نننوق اإلن ناملي حلقنةر العنننن ل ب  مل  ر اإلعو  ن ة نار قد انطوى عمه نقمة اتلخيين
ننننوق اإلن نم منننة تيمنننا يتعمننن   بننن از  قننن ن ن ن ن ن ن ار، تنننالر الفق نننا  قننند اختمفنننوا يف قيمتنننه نن

 :القانونية
إر هنننذا اإلعنننةر ذكننن   ر الكائننننات ال شننن ية تولننند  ننن ة منننزودة : تمنننل قائنننع -1

ذه ع ننننالة لنننني  هلننننا صنننفة القاعنننندة القانونيننننة، بننننع تننننولد  قيقننننة  لعقنننع والضننننمة، وهنننن
بيولوجية لي ت حباجة ألر يؤكدها نص قانو ، واملطمو  مع تة كين يعامع اإلن ار 
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 .(1)بعد والدته ولي  كين يولد اإلن ار
اه آخنن  ينن ى  ر اإلعننةر   يننولد و ننائع محايننة احلقننوق الننيت ق لهننا يف نا نن -2

هنننذه احلقننوق، األمننن  النننذي  نن د هنننذا اإلعننةر منننل القيمنننة كت ن الننة منننا إذا انت نن
  بط يقننة صنندول اإلعننةر  عت نناله قنند صنندل يف صننولة نوهننناك مننل  اجنن. العمميننة

دة، وهننننذه التوصننننية ال حتمننننع صننننفة اإللننننزام نة العامننننة لألمنننن  املتحنننننتوصننننية لم معينننن
ألمن  املتحنندة القانو ، و لتاه ال يعترب هذا اإلعنةر ممزمنا    لمندول األعضنا  يف ا

 .(2)إلزاما  قانونيا  
اه ال يضفي عمه إعةانت احلقنوق إال  قيمنة تم نفية و خةقينة، نوي دو  ر هذا اال 

ادي بنص والد نوينك  عمه األت اد التش و هبا يف مواج ة ال مطة،  و التم ك  مام الق
 .(3)ى قانو ر هذه اإلعةانت ال تتمت  مب ز ةر مل إعةانت  قوق اإلن ار؛ ألنيف إع

إر الصنندى والتننأ ة ال يا نني واألدا، الننذي صننا ب صنندول اإلعننةر العنناملي 
إر هلذا اإلعةر قيمة ا تم امية، دتعت الدول إىل تضم  د اتةها : ي ما  لقول
ننننننننوق واحل ينالكثة مل احلق ن ن ةر، وهنناك ا ناه بالنب يف الفقنه نات، النيت  ولدهنا اإلعنن

مقات نظ يننة، ندية  و ،نن د منطننننننننننابات عقائنيننننننننننت احلقننوق ،ن د صال ين ى يف إعنةان
إىل اعت ال إعةانت احلقوق  «دوجي»وإمنا هي قوان  ودعية، ووصع األم   لعميد 

، هنذا اال ناه النذي يعطني (4)ممزمة لممشن ع الد نتولي  إلدناتة إىل املشن ع العنادي
ل الفكننن ة، النننيت  تعتنننرب هنننذه اإلعنننةانت، إعنننةانت احلقنننوق قيمنننة د نننتولية ينطمننن  مننن

                                                 

 . 218م، ص1885التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة،  ،عبد الرضا الطعان (1)
 . 31انا ها الدولية، القاهرة، صعزالدين فودة، حقوق اإلنسان في التاريخ وضم (2)
 . 551كاري دي ملبيرغ، دراسة في نظرية الدولة، ص (3)
 . 515ص( م1831: باريس)دوعي، مطول القانون الدستوري  (4)
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 .تنطوي عمه إعةر لمحقوق العميا املةزمة لإلن ار
إر اإلعننننةر العننننناملي حلقنننننوق اإلن نننننار التكنننننز عمننننه قاعننننندة   نننننا  قوام نننننا احل ينننننة 
وامل اواة، وهلذا ولد التحذي  يف دي اجة اإلعةر مل خ ق هذه القاعدة، وذلك بضن ولة 

قوق اإلن نار لكني ال يضنط  املن   آخن  األمن  إىل التمن د عمنه  ر يتوىل القانور محاية  
اال ت داد والظم ، وهو ذات التحذي  الذي  شال إلينه يف املنادة الثة ن  منل عندم  وينع 

اق مل ق ع  ية دولة  و عاعة  و ت د لمقيام بنشاط  و  دية عمع ي دف نما ولد يف امليث
 . إىل هدم احلقوق واحل ايت الوالدة تيه

اكات  قننوق اإلن ننار خننةل تننرتة احلنن   الكونيننة الثانيننة، كننار هلننا لد نإر انت نن
تعع عند وادعي امليثاق، بعد  ر   ه عمه ال ا ة الدولينة  ان  حتكمنوا  ل شن  

وى  دىن مل نو  العذا ، مما يؤكد و شية بعض ال ش  وننزوهل  إىل م تنت اموه   
 .احليوار

قنادت إىل هنذه النتنائ  ال  ي نة، تمنك النظن ة  إر تك ة مسو بعنض ال شن  عمنه بنةه 
وصننمت ا الضننمائ  اإلن ننانية  لعننال، ل موهننا يف التعصننب الننذي  نن د  عضننا   يف األ نن ة 
ال شنننن ية مننننل خصننننائص اإلن ننننار املتميننننز  لك امننننة األصننننيمة والعقننننع النننن اجا عمننننه بقيننننة 

 .خمموقات هللا
 :التفاقات القارية المتعلقة بحقوق اإلنسان: ثانياا 

 : ويف هذا ا ال نتحد  عل
 .االتفاقية األولبية حلقوق اإلن ار -1
 .االتفاقية األم يكية حلقوق اإلن ار -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 -533 -

 .ميثاق  قوق اإلن ار األت يقي والشعو  -3
 .امليثاق الع ا حلقوق اإلن ار -3

  . مش وع و يقة  قوق اإلن ار يف اإل ةم -5
 : التفاقية األوربية لحقوق اإلنسان -1

م، وقد  ولدت احلقوق واحل ايت 1853مت هذه االتفاقية  يز التنفيذ  نة دخ
بشننكع يتطنناب  وتمننك الننيت نننص عمي ننا اإلعننةر العنناملي حلقننوق اإلن ننار، منن  إ ننال 

ادي واالجتماعي والثقايف، و  تتناول مل هذه احلقوق نننننناب  االقتصنلمحقوق ذات الط
ذهب المينرباه من  إمكانينة نننزع ا لممنفعنة إال    املمكية اليت نصت عميه   قنا  لممن

 .العامة
ننننننناقية   يننننة خنذه االتفنننننومنننن  ذلننننك تننننالر هلنننن ن ة ناصة تكمننننل يف األج ننننزة ال قابيننننن

لمتنفيننذ الفعمنني أل كام ننا تعزيننزا  حل يننة اإلن ننار، و كينندا  عمننه محايت ننا ومننن   يننة 
األولبينننة حلقنننوق  احكمنننة:  زة ال قابينننةن  األجننننومنننل  هننن. انال  عمي نننناكات متننننانت ننن

اتا  حلقوقنننه النننيت حلق نننا نو  إلي نننا انتصنننناإلن نننار، النننيت  عطنننت لمفننن د احلننن  يف الم ننن
االنتقنننناا، بعنننند  ر كانننننت  هميننننة التقادنننني  مننننام هننننذه احكمننننة معقننننودة لمنننندول 

 .األ  اف يف االتفاقية
 : التفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -2

م، و  التصدي  عمي ا عنام 15/15/1855دخمت هذه االتفاقية  يز التنفيذ يف 
م، هننذه االتفاقيننة تتما ننع إىل  نند بعينند منن  االتفاقيننة األولبيننة، مننا خننة  قننوق 1851

الطفننع واحلنن  يف اال نن  واملوا نننة و نن  الم ننو ، ومننل بنن   ننت وعشنن يل  قننا  ا تومننا 
عتمندما االتفاقية، وا د وعش ور من ا تضمنت ا اتفاقية احلقوق املدنية وال يا ية، اليت ا
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 .م1855اجلمعية العامة لألم  املتحدة عام 
وقد نصت هذه االتفاقية عمه حمكمة  قوق اإلن ار، اليت تتمتن  ب نمطات  و ن  
مننل احكمننة األولبيننة حلقننوق اإلن ننار، ومنن  ذلننك تننالر هننذه احكمننة ال ت ننتطي  تنن ض 

لدولننننة عقننننو ت ماديننننة دنننند الدولننننة الننننيت ال ت ننننت يب أل كام ننننا، إال  ر إينننن اد ا نننن  ا
 .املخالفة حلقوق اإلن ار يف التقالي  ال نوية ينطوي عمه عقوبة معنوية

هناك تشابه ب  االتفاقينة األولبينة حلقنوق اإلن نار وبن  االتفاقينة األم يكينة حلقنوق 
اإلن ننار مننل  يننو امل ننادئ والقواعنند املقنن لة حلقننوق اإلن ننار ونوعيننة احلقننوق واحلنن ايت 

ابية اليت تنفذ وتط   اإلجن ا ات العممينة لمحند منل انت اكنات الوالدة هبما، واألج زة ال ق
 .تمك احلقوق واحل ايت   تثنا  بعض اجلزئيات

 : الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب -3
هنذا امليثنناق كنار ولينند تكنن ة  من  مننل لجنال القننانور بننة  كنومي ، ومبنا نن ة بننة 

النندول واحلكومننات املعنيننة  نت اكننات   كوميننة، وهننذه الفكنن ة القننت ق ننوال  مننل ل  ننا 
م إىل  ر دخننع  يننز 1858 قننوق اإلن ننار الف ديننة واجلماعيننة يف القمننة األت يقيننة عننام 

 .م1855التنفيذ عام 
وي دو  ر األ  ا  اليت  دت إىل إنضا  تك ة والدة امليثاق تكمل يف هيمنة 

 قالعت اال تعمال، م كزية ال مطة عمه النظام ال يا ي، وت اج    كات التح ي  اليت
ليت م  مقاليد احلك   ان  جا وا عل   ي  اإلل  العائمي  و االنقة  الع ك ي م  
د ومة ال مطة مدى احلياة، كذلك ذو ر  قوق الف د يف ا موع حبك  ت جيا كفة 
 قوق األمة بشكع تضفاض عمه   ا  احلقوق واحل ايت الف دية واجلماعية 

القالة ال م ا  الث ية مبقوماما الط يعية وال ش ية تعا  مل لممحكوم ، و خةا   ر 
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جعم ا مص ا  لمنفاايت وم   ا  لمت ال  العممية املا ة  حل  يف احلياة، واملعوقة لم يئة 
ال ميمة، وإذا ما عشنا عا  العوملة والش اكة بة املتكاتئة تالر  خطال انت اكات 

ا  ذات الطاب  االقتصادي  تكور عمه قدل  قوق اإلن ار الف دية واجلماعية خصوص
 .(1)مل اقطولة

لقنند ا تننوى امليثنناق عمننه كاتننة احلقننوق املدنيننة وال يا ننية واالقتصننادية واالجتماعيننة 
والثقاتية، اليت نصت عمي ا اإلعةانت واالتفاقينات الدولينة، بنع إر احلكن  النذي  ولدتنه 

ولو نا  لممنادة الثانينة منل اإلعنةر العناملي  املادة الثانية مل هذا امليثناق جنا  مطابقنا  نصنا  
األم  النذي ينفني عننه  ينة ( 3،3،5)حلقوق اإلن ار، انهيك عل نصوا  خ ى كثةة 

 .(2) صالة شكمية  و مودوعية
ومنن  ذلننك، تننالر امليثنناق األت يقنني نننص عمننه احلنن  يف بيئننة ُم دننية وشنناممة ومةئمننة 

ق اجلدينننننندة  بفمت ننننننا العدينننننند مننننننل ، وهننننننذه احلقننننننو (23م)عو  وتقنننننندم ا ننننننننننلتنميننننننة الش
االتفاقيات الدولية، وهو  م  يدل عمه وعي وادعي امليثاق  جليع اجلديد منل احلقنوق، 

 .الذي   مته العديد مل املوا ي  الدولية
و ود اإلشننننالة إىل  ر إعننننةر احلنننن  يف التنميننننة  عت نننناله مننننل  قننننوق اجليننننع الثالننننو، 

: م،  ينو نصنت املنادة الثانينة عمنه3/12/1855والصنادل منل األمن  املتحندة بتناليخ 
  يف نار هو املودوع ال ئي ي لمتنمية، و ب  ر يكور املشالك النشط يف احلنإر اإلن »

ويتحمنننع عيننن  ال شننن  امل نننؤولية عنننل التنمينننة تننن داي   و عاعينننا ، . ة وامل نننتفيد مننننهنالتنميننن
ايت األ ا ننية اقاصننة آخننذيل يف االعت ننال دنن ولة اال ننرتام التننام حلقننوق اإلن ننار واحلنن  

                                                 

عبدالسالم الشاوش، الميثاق األفريقي لحقيوق اإلنسيان والشيعور ورهانيات اإلنجياح والحمارية، عرييدة التنيامن الناطقية  (1)
 .م1885مارس  ،المغربية لحقوق اإلنسان، عدد خاص باسم الجمعية

 . 351ص( م1885: طرابلس)ساسي الحاج، الم،اهيم القانونية لحقوق اإلنسان عبر الزمان والمكان  (2)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -535 -

هبنن ، تضننة  عننل واج ننام   نناه ا تمنن  الننذي يكفننع حتقينن  اإلن ننار لذاتننه حب يننة وبصننولة 
 .«اتمة

هنننذا يعننني  ر م نننؤولية ا تئصنننال اجلنننوع و نننو  الت ذينننة تقننن   لدلجنننة األوىل عمنننه 
الدول، ت ادى وعاعات، النذيل عمني   واجنب محاينة األتن اد منل بائمنة اجلنوع  عت ناله  

 .دوات احلقيقية لمتطول والتنمية يف عي  املياديلاأل
تمعمنا نت ا ل عل ال  ب الذي مبوج ه  ن  هذا احل  عل ... إذا كار األم  كذلك

 ان  كثنةيل انصنياعا  لقن الات تتقنا   من  الشن عية منل ان ينة ومن   قنوق اإلن نار منل 
 ! ؟ان ية  خ ى

 :  الميثاق العربي لحقوق اإلنسان -4
تنشئة اإلن نار يف الندول الع بينة عمنه »: لثانية مل املادة األوىل تنص عمهالفق ة ا

رتكة، م  التش   بثقاتة ننننناالعتزاز هبويته، وعمه الوتا  لو نه،  لدا  واتلخيا  ومصاحل مش
التننيخي والت ننناما واالنفتننا  عمنننه اآلخننن ، وتقننا  ملنننا تقتضنننيه امل ننادئ والقننني  اإلن نننانية 

 .«ا ي  الدولية حلقوق اإلن اروتمك املعمنة يف املو 
وتؤكد الفق ة ال ابعة مل املادة ذاما عمه ال عند العناملي حلقنوق اإلن نار عنندما تننص 

ت  نننيخ امل ننند  القادننني أبر عيننن   قنننوق اإلن نننار عاملينننة وبنننة قابمنننة لمت زئننننة »: عمنننه
 .«ومرتابطة ومتشابكة

مليثننناق ودعننن  املقاومنننة واملطمنننو  منننل الننندول الع بينننة تفعينننع ننننص املنننادة الثانينننة منننل ا
إر كاتننة  شننكال العنصننن ية »: وهكننذا جننا  النننص يف الفقنن ة الثالثننة ،لة ننتةل األجننني

والصنن يونية واال ننتةل وال ننيط ة األجن يننة، هنني حتنند لمك امننة اإلن ننانية، وعننائ    ا نني 
 ول دور احلقوق األ ا ية لمشعو ، ومل الواجب إداننة عين  ممال ناما والعمنع عمنه 

 .« اإزالت
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لكاتنة الشنعو  احلن  يف مقاومنة »:  ر  ما الفق ة ال ابعة مل املادة ذاما تتننص عمنه
 .«اال تةل األجني

ذه اجل  ننننة  ننننب  ر ال ت ننننقط نلكننننل هنننن ،يف املننننادة الثامنننننة هننننناك  ظنننن  لمتعننننذيب
كما تنص عمه ذلك االتفاقية الدولينة ملناهضنة التعنذيب، يف  ن  جنا  الننص   ، لتقادم
ظ  تعذيب  ي شخص بدنيا   و نف يا   و معاممته معاممة قا ية  و م ينة  و  »: قاص ا  

 .« ا ة  لك امة  و بة إن انية
 :ولد لكع موا ل احل  يف (23)يف املادة 

 .  ية املمال ة ال يا ية - 1
املشنننالكة يف إدالة الشنننؤور العامنننة إمنننا م اشننن ة  و بوا نننطة ممثمننن  خُيتنننالور  - 2
 .حب ية

3 - ... 
3 - ... 
 .  ية تكويل اجلمعيات م  اآلخ يل واالنضمام إلي ا - 5
 .  ية االجتماع و  ية الت م  بصولة  ممية - 5

لكنل هنذه احلن ايت الننيت ولدت يف الننص  كنل ن نف ا مننل خنةل منا ولد يف الفقنن ة 
ال  وز تقييد ممال ة هذه احلقوق أبي قيود »: ال ابعة مل املادة ذاما عندما تنص عمه

 املف ودننة   قننا  لمقننانور، والننيت تقتضنني ا الضنن ولة يف ،تمنن   ننرتم احلنن ايت و قننوق بننة
اإلن نار، لصنيانة األمننل النو ي  و النظننام العنام  و ال نةمة العامننة  و الصنحة العامننة  و 

 .«اآلدا  العامة  و حلماية  قوق ال ة و  ايم 
ار  لط يقنة النيت ت تئي نا وتمك مف دات  كل  ر تف  ها ال نمطات القائمنة يف ال مند

 .لمتحمع مل هذه احلقوق واحل ايت األ ا ية الوالدة يف النص
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احلننن  يف »عمنننه  ر ( 35)و  ي فنننع امليثننناق احلننن  يف التنمينننة عنننندما نصنننت املنننادة 
التنمية هو    مل  قوق اإلن نار األ ا نية، وعمنه عين  الندول  ر تضن  ال يا نات 

ر هذا احل ، وعمي ا ال عي لتفعيع قي  التضامل والتعاور اإلمنائية والتدابة الةزمة لضما
تيما بين ا، وعمه امل توى الدوه لمقضا  عمه الفق  وحتقي  تنمينة اقتصنادية واجتماعينة 
و قاتية و يا ية، ومبوجب هذا احلن  تمكنع منوا ل املشنالكة واإل ن ام يف حتقين  التنمينة 

 .«والتمت  مبزاايها ومثالها
تضمل الدول األ  اف »: (31)جا  نص الفق ة ال ابعة مل املادة ويف ال ياق ذاته 

توتة تعمي  ي ت دف التنمينة الكاممنة لشخصنية اإلن نار وتعزينز ا نرتام  قنوق اإلن نار 
 .«واحل ايت األ ا ية

إر الننذي  نن ي عمننه ال ننا ة الع بيننة لنني  منن ده إىل نقصننار القواعنند القانونيننة الننيت 
يت  ننب  ر يعيشنن ا اإلن ننار بصننولة عامننة، واإلن ننار تتحنند  عننل احلقننوق واحلنن ايت النن

ع، تننالعربة يالعنن ا عمننه وجننه اقصننوا، بننع مبنندى مطابقننة هننذه النصننوا لمواقنن  املعنن
 .دائما  حبقائ  األمول ال أبشكاهلا

لقد حتد ت الوئئ  الد تولية الع بية    ا  عل  قوق اإلن ار، ويعتقد القنالئ 
يعننيع  الننة التمنندر بصننولة تفننوق  الننة  ي إن ننار هلننذه النصننوا  ر اإلن ننار العنن ا 

عمه اق يطة الدولية، لكل الق ا ة يف املمال ات والواق  ت ينا امل ألة عك  ذلك متامنا ، 
تالذي   ي عمنه ال نا ة الع بينة، والصنولة املأ ناوية النيت تعيشن ا األمنة كأ نو  تنرتة متن  

 قنننوق اإلن نننار، ذلنننك  ر ممنننيع  لة ت تننند ب مت نننا إىل تكننن ةأيف اتلخي نننا، يؤكننند  ر امل ننن
اإلن ار الع ا و  مانه مل  قوقه و  ايته األ ا ية وزايدة الق   الذي يتع ض له  دى 
إىل اشتداد  صال قوى اهليمنة األجن ية عمه الو ل الع ا، وتضاعفت  لتاه األخطال 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -551 -

 .اليت تت دده
ت  اآلليننة حلمايننة إر وجننود وئئنن   قننوق اإلن ننار  منن  م نن ، لكننل األكثنن    يننة تننوا

هذه احلقوق؛ وبقدل منا ينوت  الن  ي العنام املننظ  القنوي دنماان  حلماينة هنذه احلقنوق منل 
واألمنة ... الت ول عمي ا، تالر القضا  ي قه مةذ املظموم و يا  احلن ايت و صنل األمنار

الننننيت ال ت ننننتظع  لقضننننا  و ينننناده هنننني  مننننة تعننننيع تنننندهولها، وتتعاقننننب عمي ننننا اهلننننزائ  
 .وهي مل ال قوط ق يب والنك ات،

إر  ياد القواعد القانونية وا تقةل القضا   ا خط الدتاع األول عنل  ن ايت 
النننا ، والضننمار األكننرب لتحقينن  احل يننة وصننيانة احلقننوق، وبنندوةما تصنن ا احلنن ايت 

اجل ار، وتتكنا   قنوات املنناتق ، ويت ن ع ه ا  ، وتصة احلقوق م ددة، ويولد املوا ل 
 .م اض واألوجاعالو ل كع األ

إر النصنننوا املكتوبنننة و ننندها بنننة كاتينننة حلماينننة احلقنننوق واحلننن ايت، تنننة خنننة يف 
ميثاق  و د تول ينص عمه كفالة احل ية لمموا ن ،  مام ا ت داد  اك  يتخذ مل الق   

ل قائه، ت  عار ما ت قط النصوا املكتوبة ص يعة حتت  قدام  وال طع واإللها   ندا  
 .ذلك احلاك 

القضنننننا  امل نننننتقع هنننننو الننننندلع الواقينننننة لمشنننننعو  يف مواج نننننة العنننننابث  حبقوق نننننا  إر
إر مشنكمة  قنوق . و  ايما، والويع ألمنة اتتقند  بنا هنا مظمنة العندل ي نتظمور بظةهلنا

اإلن ار ت قه العنص  ال الز يف عممية التصادم بن  ال نمطة ال يا نية واملنوا ل، ومقندال 
والنذيل ال  كمنور، وقند ال تظ ن  انت اكنات  قنوق الف وة ب   ولئك الذيل  كمنور 

اإلن ننار إىل ال ننطا؛ ألةننا  نن ي يف اقفننا ، وإذا مننا   نن ت تقنند ت ننتخدم العت ننالات 
 . يا ية ال تمو مل  انت ازية
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تمةت  كع ت د صوته عالينا  أبننه إن نار، بكنع منا  ممنه ذلنك منل معنار يف مواج نة 
 .  اجلمي ،  كاما  وحمكوم 

 :وثيقة حقوق اإلنسان في اإلسالم مشروع -5
تقدمت الدول األعضا  يف منظمة املؤمت  اإل ةمي مبش وع و يقة حلقوق 
اإلن ار، م ا ة يف اجل ود ال ش ية املتعمقة حبقوق اإلن ار، اليت مدف إىل محايته 
مل اال ت ةل واالدط اد، ومدف إىل  كيد   يته و قوقه يف احلياة الك  ة اليت 

وقد  شالت هذه الو يقة إىل  ر احلقوق األ ا ية . م  الش يعة اإل ةمية تتف 
م ا، كميا   و نمم ، ال  مك   د تعطينواحل ايت العامة يف اإل ةم جز  مل ديل امل 

  ت الو يقةجزئيا ،  و خ ق ا  و  اهم ا، ت ي   كام إهلية تكميفية؛ وهلذا ا تو 
 .ذايت      قوق ا  اجة ال ش ية إىل  ند إ ا  ووازع

اإلعةر جع ومل خةل مثاٍر وعش يل مادة انطوى عمي ا هذا اإلعةر، تضمل 
 .احلقوق، اليت  شالت إلي ا اإلعةانت العاملية والقالية حلقوق اإلن ار

انية، نتاملادة األوىل مل هذا املش وع تشة إىل ت اوي الننا  يف  صنع الك امنة اإلن ن
ولية دور متييز بين   ب  ب الع ق  و المور  و الم ة  و اإلقمي  ع التكمين وامل ؤ نويف  ص

 و اجلن   و املعتقد الديي  و االنتما  ال يا ي  و الود  االجتماعي  و بة ذلك مل 
 .االعت الات

كما  شالت املادة الثانية إىل كفالة  ن  احليناة لكنع إن نار وعندم جنواز إزهناق 
املنادة إتننا  الننوع ال شن ي، كمينا   و جزئينا ، واعتنربت هنذه . لو  دور مقتضه ش عي

 . م ا  حم ما  
ووتننن ت املننننادة الثالثنننة محايننننة خاصنننة لمشننننيو  والن نننا  واأل فننننال خنننةل العمميننننات 
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امل محة، و  مت التمثيع  لقتمه، و دفت محاية عمه الزلوع وامل ا  واملنشيت منل  ر 
 .تطاهلا يد اإلتةف حب ة  ةا اتبعة لمعدو

ادة ال ابعة مل هنذا اإلعنةر إىل   منة اإلن نار بعند موتنه، واحلفنا  عمنه  شالت امل
 .مسعته، ووت ت محاية جلثمانه ومدتنه

تكممننت املننادة اقام ننة عننل  قننوق تكننويل األ نن ة، و لزمننت ا تمنن  والدولننة إزالننة 
 .العوائ   مام الزوا ، وتي ة ُ  مه، ومحاية األ  ة ولعايت ا

واة ال جننع  ملنن  ة يف الك امننة اإلن ننانية، ولممنن  ة مننل  ننددت املننادة ال اد ننة م ننا
احلقننوق مثننع مننا عمي ننا مننل الواج ننات، وهلننا شخصننيت ا املدنيننة وذمت ننا املاليننة امل ننتقمة 

 .و   اال تفا   مس ا ون   ا
تكممنننت املنننادة ال نننابعة عنننل  قنننوق الطفنننع ولعايتنننه، املادينننة واألدبينننة، وعنننل محاينننة 

 .األمومة وإعطائ ا عناية خاصة
 شنننالت املنننادة الثامننننة إىل  ننن  املوا ننننة، واعتنننربت  ر لكنننع إن نننار احلننن  يف التمتننن  

 .جبن يته، وال  وز   مانه مل جن يته بشكع تع في
حتند ت املنادة التا ننعة عنل الشخصننية القانونينة لإلن نار، وا ننتوج ت متتن  اإلن ننار 

 .هبذه األهمية مل  يو اإللزام وااللتزام
اإلعننةر تشننة إىل  ر  مننب العمنن  ت يضننة، واعتننربت التعمنني   املننادة العاشنن ة مننل هننذا

 .واج ا  عمه الدولة، وعمي ا  م    مه وو ائمه ودمار تنوعه
حتنند ت املننادة احلاديننة عشنن ة عننل   يننة العقينندة، و لتنناه ال  ننوز إكنن اه   نند ليننرتك 

 .دينه إىل ديل آخ 
الدة، وهلننننذا لتضننننت إر  شننننالت املننننادة الثانيننننة عشنننن ة إىل   يننننة اإلن ننننار عننننند الننننو 
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ي تع ده   د  و يذله  و يق ن ه، ولتضنت اال نتعمال بشنط  نواعنه، واعتربتنه حم منا  حت  نا  
 .قا عا  

كفمت املادة الثالثة عش ة   ية اإلن ار يف التنقع واختيال حمع إقامته، داخع بةده 
ةه  نط ي من   و خالج ا، وله إذا ادط د    الم و ، وعمه ال مد الذي جلأ إليه  ر  ن

 .مأمنه
املننادة ال ابعننة عشنن ة حتنند ت عننل العمننع  عت نناله  قننا  لإلن ننار، تكفمننه الدولننة لكننع 

 .قادل عميه، وله  ر يتقاده  ج ا  عادال  مقابع عممه دور  خة
كمنننا  شنننالت املنننادة اقام نننة عشننن ة إىل  ننن  اإلن نننار يف الت نننالة املشننن وعة، دور 

 (.ال ة)ا تكال  و بع  و إد ال بن 
 .املادة ال اد ة عش ة حتد ت عل    املمكية ومحايته مل االنت اك

 ما املادة ال ابعة عش ة تضمنت    اإلن ار  النتفاع بثمن ات إنتاجنه العممني  و 
 .األدا  و الفي  و التقي

وإذا كانننت املننادة الثامنننة عشنن ة قنند حتنند ت عننل  نن  ال عايننة الصننحية واالجتماعيننة 
عننه ودولتننه، تالةننا ا ننتوج ت عمننه الدولننة كفالننة  نن  اإلن ننار يف لكننع إن ننار عمننه ،تم

عنننننيع كننننن مل، شنننننامة  املأكنننننع واملمننننن   وامل نننننكل والتعمننننني  والعنننننة  و نننننائ  اقننننندمات 
 .األ ا ية

املنادة التا ننعة عشنن ة حتنند ت عننل  نن  احلينناة اقاصننة لإلن ننار، ولتضننت الت  نن  
 .اية خاصةعميه  و ال قابة، كما  ولت هذه املادة م كل اإلن ار مح

املواد العش ور واحلادية والعش ور والثانية والعش ور حتد ت عل عدم   مل اإلن نار 
ومعاق ته إال بنص، واترتدت ب ا ة املت   ق ع إدانته مبحاكمٍة عادلنة، و ظن ت التعنذيب 
واملعاممننة املناتينننة لمك امنننة اإلن نننانية، واترتدنننت شخصنننية امل نننؤولية، وهلنننذا    نننو  ز  خنننذ 
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 .ائل لمض ط  عمه إن اٍر لت مي  نف هال ه
احل ايت املعنوية  شالت إلي ا املنادة الثالثنة والعشن ور، واعتنربت  ر لكنع إن نار 
احلنننن  يف   يننننة النننن  ي والتع ننننة بكننننع و ننننيمة، واحلنننن  يف النننندعوة إىل اقننننة، واألمنننن  
  ملعنن وف والن نني عننل املنكنن ، ولننه  ر يشننرتك منن  بننةه مننل األتنن اد  و اجلماعننات يف

 .ممال ة هذا احل 
اعتربت املادة ال ابعة والعش ور النا   وا ية  مام القانور، ي توي يف ذلك احلاك  

 .واحكوم، وكفمت املادة    الم و  إىل القضا   لن  ة لم مي 
ةة إىل ننننننننننن، مشة والعشن ورننننننند ت عننه املنادة اقام االشرتاك يف احلياة العامة  م  حتن

 ننار  نن  االشننرتاك يف إدالة الشننؤور العامننة لنن ةده،  بصننولة م اشنن ة  و بننة  ر لكننع إن
م اشنننن ة، واترتدننننت الواليننننة  مانننننة و لتنننناه ال  ننننوز اال ننننت داد تي ننننا و ننننو  ا ننننت ةهلا، 

 .واعتربت ذلك  م ا  حم ما  حت  ا  قا عا  
 جننن   منننا املنننواد األخنننةة منننل هنننذا اإلعنننةر تقننند اعتنننربت الشننن يعة اإل نننةمية هننني امل

الو يننند لتف نننة  و تودنننيا  ي منننادة منننل منننواده، و م نننت منننل الننندول األعضنننا   ملنننؤمت  
 .(1)اإل ةمي العمع عمه اتاذ عي  اإلج ا ات الةزمة لتط ي    كام هذا اإلعةر

إذا كانننت القواعننند األ ا نننية حلقنننوق اإلن نننار قننند متنننت صنننيابت ا منننل ق نننع ا تمننن  
تننالر هننذه القواعنند قنند متيننزت بعموهننا عمننه  ننائ  النندوه عمننه شننكع إعننةانت وموا ينن ، 

القوان  الودعية، دوليا  وداخميا ، والتزمت الدول  عطا  احلقوق اليت   تفصيم ا وبياةنا 
يف الشنن عة الدولينننة حلقنننوق اإلن نننار، أبر تعطنننه هنننذه احلقنننوق ذاتينننة خاصنننة يف نظام نننا 

 .القانو  حبيو يكور هلا الصدالة يف تش يعاما الداخمية

                                                 

ورد الييينل الكاميييق لوقيقييية حقيييوق اإلنسيييان فيييي اإلسيييالم فيييي ممليييا اليييدكتور دمحم طلعيييت الغنيميييي، قيييانون السيييالم فيييي  (1)
 . بعدها وما 335اإلسالم، ص
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وقد ا تم مت الندول املوقعنة عمنه شن عة  قنوق اإلن نار هنذا األمن ، و شنالت 
وإر مننل النا يننة  ،د نناتةها إىل هننذه احلقننوق، وقامننت بتنظيم ننا، وكفمننت التمتنن  هبننا

وهذه الوئئ  الد تولية والتش يعات الو نية تعترب املصدل الداخمي لقواعد . الشكمية
الدتاع األول لقواعد  قنوق اإلن نار،   قوق اإلن ار، واملصدل الداخمي  ثع خط

تالنظام القانو  الداخمي الذي  وي هذه احلقوق هو .   قا  لوجوده يف إقمي  دولته
الواجننننب التط ينننن   وال  ق ننننع الم ننننو  إىل  ي مصنننندل دوه إذا مننننا انت كننننت  قننننوق 

و  تكنننل الوئئننن  الد نننتولية والتشننن يعات الع بينننة بعيننندة عنننل تضنننم  هنننذه . اإلن نننار
 .قوق واحل ايتاحل
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 المبحث الثاني
 ضمانات حماية حقوق اإلنسان 

و  ايته األ ا ية قد  ظيت  ل عاية مل جانب املوا ي    قوق اإلن ار إذا كانت
الوئئ  الد تولية والتشن يعات الودنعية يف األنظمنة ال يا نية املعاصن ة،  عت نال الدولية و 

ول قاعنندة القننانور، و لتنناه وُدننعت اإلن ننار هننو ال ايننة واهلنندف ألي نظننام يتمحننول  نن
الضننماانت األ ا نننية  النننيت تكفننع لمفننن د ممال نننة هنننذه احلقنننوق، وتق يننن  احلماينننة الةزمنننة 

 .عمي ا اعتدا ملواج ة  ي 
، وتننوتة احلمايننة شنني الر اإلقنن ال حبقننوق اإلن ننار و  ايتننه إذا كننار األمنن  كننذلك تنن

لمتط ي ،  صوا قد ال  د ،اال  ر الن ملمال ة هذه احلقوق واحل ايت شي  آخ ، ذلك 
ر هناك مل  ول دور ممال ة األت اد حلقنوق   و ن ايم ، وهلنذا ا نتوجب تنوتة آلينة   و 

 .احلماية هلذه احلقوق واحل ايت
ار وامل ند  الند ق ا ي، تاإلن نار ال يكنور نر هناك منل لبنط ب    ية اإلن  وي دو 

 .(1)«جول  بولدو» كما يقول الف ن ي  ،يف دولة   ة إال   ا  
لة يف نظننن ان أعنننل دنننماانت محاينننة  قنننوق و ننن ايت اإلن نننار، تنننالر امل ننن ولمحنننديو

 :(2)ا اه تتشكع يف 
 د النننذي نيتعننننم   لضنننماانت الداخمينننة، وهنننو منننا يتنننوات  داخنننع الدولنننة، تالفننن :األول

                                                 

 . 351ص( م1858: طرابلس)نقاًل عن ساسي سالم الحاج، الم،اهيم القانونية لحقوق اإلنسان  (1)
م، 1885أرحيييم سيييليمان الكبيسييي، ميييذكرات فييي حقيييوق اإلنسيييان لطلبيية السييينة الثانييية، كليييية القييانون، عامعييية ال،يييا  ،  (2)

 . 53ص
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يعينع يف ،نتم  الدولة يتمم  ممال ة  قوقه و  ايته دنمل هنذا ا تمن ، و نط ي نعه 
ر تننننوت  لننننه هننننذا امل ننننعه وحتننننول دور قدلتننننه عمننننه  الدولننننة  عمننننه إىل هننننذا اهلنننندف تننننالر

وذلننننك يتطمننننب اإلقنننن ال بعنننندة و ننننائع تتمننننن يف . .التصنننن ف يف ،ننننال  قوقننننه و  ايتننننه
 .الظ وف العادية عن ا يف الظ وف اال تثنائية

ل و ج زة خال  إ ا يتعم   لضماانت اقالجية، وهو ما يتوات  مل و ائع: الثا 
 .الدولة تشكع إ الا  حلماية  قوق اإلن ار

 :الضمانات الداخلية لحماية حقوق وحريات اإلنسان: المطلب األول
ت تد الضماانت الداخمية إىل تك ة إق ال الدولة مب د  املش وعية ومف دات نفاذه، عرب 

هيئنات اإلق ال بوجود قواعد د تولية تشنكع قمنة اهلن م القنانو  يف الدولنة، والفصنع بن  
وم ند  املشن وعية منل امل نادئ امل منة النيت .. الدولة ال ئي نة، وال قابنة عمنه  عمنال ال نمطة

حتتع م كنز الصندالة يف الفكن  القنانو ، وهنو ال اينة النيت  نب  ر تفن  عالينا  إذا منا  ليند 
ل مد  ر يعيع يف  ع الدولة القانونية ويف ض ا رتامه عمه اجلمي ،  كامنا  وحمكنوم ، 

إر م نند  املشن وعية لني  لنه وال  كننل »: عمننه هنذا امل ند  بقولنه «دوجني»د الفقينه ويشند
 .(1)« ر يكور له وال  ب  ر يكور له  ي ا تثنا 

و قيقنة األمن   ر اهلندف الن نائي إلعمنال م ند  املشن وعية كنار دائمنا  محاينة  قننوق 
 .يد نطاق ااألت اد يف مواج ة ال مطة العامة، وذلك عل   ي  تقييد ال مطة وحتد

 مننا وجننود القواعنند الد ننتولية ت نني   نن  األ ننا  يف بنننا  الدولننة القانونيننة، وهننذه 
ول نالقواعد تُعىن حبقوق و  ايت األتن اد، و لتناه ال ت نتطي  اهليئنات النيت  نشنأها الد تن

                                                 

، وليم رحيد دوعيي عين هيذا ا  جيام فيي عميي  553ص( م1825: بياريس)ليون دوعي، المطول في القانون الدسيتوري  (1)
: القيياهرة)م؛ أرحيييم سييليمان الكبيسييي، حرييية اإلدارة فييي سييحر قرارا هييا، رسييالة دكتييورام 1835طبعييات الكتييار حتيي  سيينة

 . 53ص( م1855
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االتتئات عمه هذه احلقوق واحل ايت،  وا   كانت هذه اهليئنات تشن يعية  م تنفيذينة  م 
 .(1)قضائية

وإذا كنا نتحد  عل الضماانت القضائية لتك ي   قوق اإلن ار تالر اهليئة 
القضائية مكمفة د تولاي  بتط ي  القوان ، وهي هيئة م تقمة تتوالها احاك  عمه 

 .اختةف دلجاما و نواع ا، و ر القضاة م تقمور ال  مطار عمي   ل ة القانور
  العدالة م تقمة عل اهليئات األخ ى، تاهليئة القضائية متال  و يفت ا يف  دا

و لتاه ال  ب  ر متتن  عل  دا  هذه الو يفة؛ ألنه ال  وز د تولاي    مار النا  مل 
ر يف ذلك مصادلة حل  التقادي املق ل دينيا  ق ع  ر يتق ل أل ؛االلت ا  إىل القضا 

ا   اي  كانت، وإال كار ا  مل النظ  يف املظنولي  هناك مل ش يعة حت ز القض. ولاي  ند ت
 .(2)موقن القادي موقن االمتناع عل إ قاق العدالة

و نننط تتضنننا محاينننة القضنننا  حلقنننوق و ننن ايت اإلن نننار ال بننند منننل األخنننذ بنظننن  االعت نننال 
 .ال قابة القضائية يف الظ وف العادية مث يف الظ وف اال تثنائية

 : الرقابة القضائية في الظروف العادية: الفرع األول
ر محاية احل ايت العامة متثع مطم نا  جنوه اي  لتحقين  م ند  املشن وعية، النذي تقنوم إ

عميه الدولنة القانونينة يف ا تمن  املعاصن ، وإذا كاننت احلقنوق واحلن ايت العامنة   تكنل 
من نة مننل   ند، بننع هني ولينندة الط يعنة ال شنن ية، واإلقن ال هبننا جنا  نتي ننة لثنولات شننع ية 

عصنننوله، وكشنننن عن نننا منننا   ت نننطةه يف إعنننةانت  قنننوق   ننن م ا التننناليخ عنننرب كنننع
اإلن ار والوئئ  الد تولية، إذا كنار األمن  كنذلك تنالر ا نرتام هنذه احلن ايت ومحايت نا 

دو  هذا نيعد الو يمة الفعالة لضمار  او  األت اد م  ا تم ، تمي  مل املتصول  
                                                 

 .5ص( م1853: القاهرة)طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خنوع الدولة للقانون  (1)
 .335ليمان الكبيسي، حرية اإلدارة في سحر قرارا ها، مرع  سابق، صأرحيم س (2)
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  كننار ا ننرتام نيانننه، ومننل  ننار  نن  يثنن  يف ذاتننه ويف كناو  وتاعميتننه إال مننل إن نننالت نن
احلنن ايت ومحايت ننا مطم ننا  اجتماعيننا ، ولنني  مننل  جننع وجننود ا تمنن  ذاتننه تح ننب، بننع 

ال  الط يعي نلضمار د ط   كته ا ت داتا  ال تق اله وتقدمه ولتعته، والقضا  هو احل
هلننذه احلنن ايت؛ ألنننه ال يكفنني إعننةر  قننوق و نن ايت اإلن ننار، مننا    مننك  صننحاهبا 

ع الكفيمنننة   رتام نننا عنننندما يت نننددها خطننن  االعتننندا  عمي نننا، خصوصنننا  بعننندما الو ننائ
 ص ا   يار ال مطة واتتئاما عمه احلقوق واحلن ايت مسنة منل مسنات العصن  يف معظن  

ومل هنا كانت ال قابة القضائية مل  كث  الضماانت تعالية حلماية احلقوق . دول العا 
بوا طة قضا  حمايد وم تقع  كنه  ر يُعمي   واحل ايت، وال  كل  ر تكور كذلك إال

 . كممة احل  يف مواج ة ال مطة
إر نصننوا القننانور اجلامنندة والصننما  ال تنند  تي ننا لو  احلينناة إال بوا ننطة قنناض 

تقع يط ق نننا، و قننن  منننل خنننةل هنننذا التط يننن  محاينننة احلقنننوق واحلننن ايت، ننننننننننحمايننند وم 
ا  بوجنود احل ينة مبعناهنا الندقي ، ن وعية، تنة  كنل االدعنننننننننننند  املشنننننناه ا رتام م ننننننننننننننننو لت

ما   يكل لد بوائع االعتدا  عمي ا ودمار ا رتام ا بيد ال مطة القوية واملؤ  ة واحايدة 
 ن   ننند الفق نننا  القنننانور أبننننه مينننت ولكننننلنننننننننننننننننننتقمة وهننني القضنننا ، وهلنننذا وصنننننننننننننننننننوامل 

ك ة قضاة احكمة العميا األم يكية إىل   «تولينننننننننننننن »ال نننننننننننننن، يف     ش(1)القادني  ي
ال توجد يف احلكومنات  نوى قنوت  دنابطت ، قنوة ال نة  وقنوة القنوان ، وإذا   » نه 

يتننننول قننننوة القننننوان  قضنننناة تننننوق اقننننوف وتننننوق كننننع مننننةم تننننالر قننننوة ال ننننة   ت ننننود 
 .(2)« تما  

إر  عمننال ال قابننة القضننائية تنطننوي عمننه دننمانة  كينندة وتعالننة لمحقننوق واحلنن ايت، 
                                                 

 .21ص( م1881: القاهرة)هذا القول لل،قيه أنا ول فرانس، أوردم الدكتور دمحم كامق اعبيد، استقالل القناء  (1)
 .2م، الوقائق األساسية للمم مر، ص1855 قرير األمين العام لمم مر العدالة األول، أبريق  (2)
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وهلذا ا تق  الفقه الد تولي يف بال ية النظ  املعاص ة، عمه  نه ب نة قينام  نمطة قضنائية 
حماينندة وم ننتقمة، تننالر احلقننوق واحلنن ايت تتعنن ض ألخطننال ج ننيمة، وت نندو مننل النا يننة 

إر ا نتقةل القضنا  : حلاكم  ولب نام ، ومنل مث  كنل القنولالواقعية حتت لمحة  هوا  ا
و صننانته دننماانر   ا ننار حلمايننة احلقننوق واحلنن ايت، وال قيمننة هلننذه وتمننك دور قضننا  

 .م تقع يعطي ا معاني ا ويصع هبا إىل باايما
إر وجننننود نظننننام قضننننائي متكامننننع يتفنننن  منننن  متطم ننننات  قننننوق اإلن ننننار و  ايتننننه 

متك  املوا ل مل لت   ةمته يف خصومة قضائية م  ال مطة األ ا ية، كما ي توجب 
التنفيذينننة حل ننن  منازعاتنننه و مننن  مصننناحله القانونينننة، وهلنننذا ي نننتوجب  ر يكنننور النظنننام 

 : القضائي وت  التق ي  التاه
 .القضا  العادي - 

 .القضا  اإلدالي - 
 .القضا  الد تولي - 

ام ي ما  ل ا  كع تص ف يتقا   م  امل ادئ العامة حلقوق نع هذا النظنإر مث
 .اإلن ار

وإذا كاننت والينة القضنا  العنادي تننربز يف  النة االعتندا  عمنه احلن ايت الشخصننية، 
 و عندما ُتشكع االعتدا ات اإلدالية عمه احل ايت العامنة  عمنال ال صنب املنادي، تنالر 

لك يف تكننن ي  الضنننمار املقننن ل ملمال نننة القضنننا  اإلدالي لعنننب دولا  م منننا  وال ينننزال كنننذ
 قنننوق اإلن نننار، وكثنننةا  منننا كاننننت   كامنننه تكننن ا عنننا  ال نننمطة العامنننة،  ينننو تنننوىل 
قيادمننا عنن  بفننة مننل املننو ف ، وقنند تطننيع ال نن ام ويننتحك  الننننزق يف بعننض النن  و ، 
ويفننن    ل نننمطة العامنننة منننل ال تت ننن  نف نننه لتقننندي ها، تةكنننب م كنننب الشنننطط ويط ننن  

  والموائا مبا خي ج ا عما ودعت له مل وجو  محاية النا  إىل الرتبص واإليقاع القوان
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 .هب 
 ط املصننننمحة يف دعننننوى اإلل ننننا ، نننننننننإر جنننن  ة القادنننني اإلدالي جعمتننننه يت نننناوز ش

ويق   هذه الدعوى مل دعوى احل  ة يف الشن يعة اإل نةمية، تتقنول حمكمنة القضنا  
ألر  ؛ية لمموا ن  يف ،تم     ال تق ع الت زئنةإر احل ية الشخص»: اإلدالي املص ية

االعتننندا  عمنننه   ينننة منننوا ل هنننو يف ذات الوقنننت اعتننندا  عمنننه   ينننة  قننني املنننوا ن ، 
يتأذى منه ا تمن ، وينرتك تينه انعكا نات  نيئة وخطنةة  قم نا الشنعول  لنذل واهلنوار، 

ن إزا  و ننائع القننوة وم مننا بمنن  الفنن د مننل القننوة املاديننة واألدبيننة، تالنننه يف بايننة الضننع
املتطنولة املتا ننة لم ننمطة العامننة والننيت ت ننتطي  هبنا ق نن    يتننه الشخصننية، ولننذلك تالنننه 

خصية  عت الهننننا  صننننع احلنننن ايت نننننننبعنننند  ر  نننن ا الد ننننتول عمننننه  كينننند احل يننننة الش
األخنن ى، وقنن ل  ر القننانور هننو   ننا  احلكنن  يف الدولننة، وكفننع  نن  التقادنني لمنننا   

ط يعي، كار   يعيا   ر ينوت  الد نتول  قنوى دنمار حلماينة احل ينة كاتة  مام قادي   ال
الشخصية لمموا ل، وهو وقوف عي  املوا ن    ا ا  منداتع  عنل احل ينة الشخصنية 

 .(1)«ل عض   ال عض
الننتظم  مننل قنن ال تقيينند ( ال ننة)قنند خننو ل  «51م »وإذا كننار النننص الد ننتولي 

نننننوا ل، تننالر هننذا النظن  يننة منن ر  نن ا  ؤيت مثنناله  ننب عمننه كننع مننوا ل ننننننننام  ننط ين
ننننننعمننننه الننننذود عننننل   يتننننه الش ة، واال ننننتفادة مننننل النصننننوا نادقننننننننة صنخصية بعز نننننننن

 .(2)بش اعة وإقدام

 :الرقابة القضائية في الظروف الستثنائية: الفرع الثاني

                                                 

 . 158ص( م1882دار النهنة العربية، : القاهرة)نقاًل عن فتحي فكري، ا عتقال  (1)
 . م، غير منشور2/1852/ 11قنائية،  اريخ  35لسنة 3123محكمة القناء اإلداري في مصر، دعوى رقم  (2)
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 الظ وف اال تثنائية هني الظن وف بنة العادينة النيت حتند  بشنكع ت نائي، وبصنولة
بة متوقعنة، تناحل   والفنل الداخمينة والنو   والكنوال  وكنع منا هنو بنة   يعني  ند  

ل لل تتمكل مل مواج ت ا بنذات األ ناليب القانونينة النيت منا اخطتيه الدولة ألتتتع ض 
 .صدلت إال ملواج ة الظ وف العادية

انو  وإذا كانننت النندول تتمننن يف مواج ت ننا لمظنن وف اال ننتثنائية،  ننوا  بتنظنني  قنن
م نن    و  ر هننذا التنظنني  ولينند الظنن ف الطننالئ، تننالر امل ننألة تتعمنن  بتننوتة الضننماانت 

وذلنك . لمحقوق واحل ايت الف دية، النيت قند تتعن ض لمتقييند يف  نع الظن وف اال نتثنائية
 ر احل ايت الف دية تتع ض يف  ع هذه الظ وف إىل مزيد مل التقييد مثع املن   واحل ز 

عننناد، وبنننة ذلنننك منننل اإلجننن ا ات النننيت ال ي نننما لنننإلدالة  تاذهنننا يف واال نننتية  واإلب
 .الظ وف العادية

وإذا كاننننت الظننن وف اال نننتثنائية تنطنننوي عمنننه   ننندا  بنننة مألوتنننة  تنننا  ا تمننن  
تت ننندد كياننننه ووجنننوده، وإذا كاننننت حلظنننات منننل الزمنننار عصننني ة يف  يننناة الننندول، تنننالر 

ا  والتطنولات املفاجئنة، النيت   تكنل يف ال مطة تقن مكتوتة األيدي  منام هنذه األ ند
وهلنننذا تتصننن ف ال نننمطة العامنننة يف الظننن وف اال نننتثنائية ولائننندها محاينننة النظنننام . احل ننن ار

العننننام، إال  ر هننننذا التصنننن ف لنننني  مطمقننننا  مننننل كننننع قينننند، وإال مسحنننننا  نت نننناك  قننننوق 
لقابننة  و ن ايت األتن اد، وهلنذا حتظن  بعنض الد نناتة حتصن   ي عمنع  و قن ال إدالي منل

القضننا ، و لتنناه ال  ننوز لممشنن ع العننادي  ر ينننص عمننه خننةف ذلننك، إال  ر املشنن ع 
ي نننما لنننإلدالة يف الظننن وف اال نننتثنائية، وخصوصنننا  يف الننندول ذات األبم ينننة احلزبينننة يف 
ا م  التش يعي،  نت اك احلظ  بط يقة ب ي ة، تعنندما ي نما املشن ع ل نمطات الضن ط 

 وف اال نننتثنائية لفنننرتة قننند تصنننع إىل  نننتة  شننن  ، وال  نننوز اعتقنننال األشنننخاا يف الظننن
التظم  مل هنذا اإلجن ا  خةهلنا، تنالر تنرتة االنتظنال النيت يف دن ا املشن ع لمنتظم  منل قن ال 
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االعتقننال تنطننوي عمننه إدننعاف لمضننمار الننذي  ننب  ر يتمتنن  بننه كننع شننخص تُفننرتض 
 .ب ا ته

الننندول النننيت يكنننور تي نننا لئننني   تقننند تتفننني ال قابنننة الربملانينننة  و ال تكنننور جدينننة يف
الدولننة لئي ننا  لمحننز  احلنناك  صننا ب األبم يننة يف الربملننار، و لتنناه لننل  نند احلنناك  يف 
هننذه األبم يننة لقابننة جديننة عمننه ممال نناته عننندما يعمننل  الننة الطننوالئ، وال نن ب الننداعي 

مننل  إلعننةر هننذه احلالننة  و منندة العمننع بقننانور الطننوالئ، وهننو األمنن  الننذي يقمننع كثننةا  
 .ا رتام احلقوق واحل ايت العامة

و  ينننرتدد القضنننا  اإلدالي منننل ب نننط لقابتنننه عمنننه  عمنننال ال نننمطة اإلدالينننة يف  نننع 
الظ وف اال تثنائية، مق لا   ر هناك   ايت ال تق نع التقييند منل  ينو امل ند  مثنع   ينة 

كثن  ال  ي، واحل ايت الشخصية، بعك  احل ايت ذات الطاب  االقتصادي، ت ني تق نع  
 .مل بةها التقييد

كمننننننا  ر   كننننننام القضننننننا  اإلدالي ا ننننننتق ت عمننننننه  ر العمننننننع بنظ يننننننة الظنننننن وف 
اال تثنائية ي توجب قينام  النة شناذة يكنور تط ين  الضنوابط القانونينة العادينة تي نا بنة 
م تقي  م  قصد الشالع، و ر ت مي ال مطة العامة بتص ت ا حتقي  مصمحة عامنة جدينة 

 ...وحمققة
مطة اإلدالة يف  نع الظن وف اال نتثنائية  نط ال ناإلدالي ودن   ندودا  ل ن تالقضا 

تنت ننك  قننوق و نن ايت األتنن اد، ومننل ذلننك  ر التقيينند ال يكننور إال  لقنندل الننذي يمننزم 
 .ملواج ة الظ ف اال تثنائي دور  ر يتعداها

 نظ ية الظ وف اال تثنائية نظ ية قضائية، مل خمن  ،من  الدولنة الف ن ني، ولكن نا
؛ ذلنننك  ر هنننذه الظننن وف (1)ال تنننزال بننننا  قانونينننا  ال يعنننالض م ننند  املشننن وعية وال ي دمنننه
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ادية   يه القادي حبك  قوامته عمه تف ة القانور ن  نطاق املش وعية العنتؤدي إىل تو ي
ا ينننن خص لننننإلدالة يف ممال ننننة ال ننننمطات الةزمننننة لموتننننا  نمبننننا يةئنننن   نننن وف تط يقننننه، ومبنننن

ة  يننال نظننام الدولننة العننام وم اتق ننا األ ا ننية، ومبننا ال ي نندد  قننوق  لتزامامننا اجلوه ينن
 .و  ايت األت اد

هننذه الظنن وف اال ننتثنائية  و التننذلع هبننا جعمننت املنطقننة الع بيننة ت ننص  لقننوان  
نننننمت يف ال نتفحننننننننائية، النننيت ا نتثننننننننناال  نننننةة، و صننوات األخننننن  حت  ننناه ة تنطنننوي ننن

اإلن نار،  ينو ال نعي إلل نا  التشن ي  اال نتثنائي  نو  عمه خطنولة عمنه  قنوق 
 .التش ي  العادي

وهذه القنوان  اال نتثنائية تننتقص يف ،مم نا منل  قنوق اإلن نار املقن لة يف د ناتة 
تنن عض هننذه القننوان  . تمنك النندول، انهيننك عننل الوئئنن  العامليننة املتعمقننة حبقننوق اإلن ننار

مقنننل هلننذه االنت اكننات، و كث هننا ي ننما ت اكننات  قننوق اإلن ننار، وبعضنن ا نمنشننل ال
 .هبذه االنت اكات

إر املنطقة الع بية تعيع  الة مل تقن  االتتئات عمه  قوق اإلن ار عنرب التو ن  
الشننديد يف   نن ا  إعننةر  النننة الطننوالئ، وال ننمطات املمنو نننة لم ننمطة القائمننة عمنننه 

النة جن ائ  القنانور العنام تط ي  إج ا ات الطوالئ،  ط وصع األم  إىل إجازة املش ع إ 
إىل حماك   منل الدولنة و ظن  الطعنل يف   كنام هنذه احناك ، هنذا من  نننزع االختصناا 

مننل القادننني الط يعننني ليع نند هبنننا إىل قضنننا   «قننن الات االعتقنننال»بنظنن   خطننن  القنن الات 
 .(1)الطوالئ اال تثنائي

 ل ننمطة  والقضننا  اال ننتثنائي يضنناعن الشننك يف اتتقنناده لمحينناد كضننمانة لصننيقة
القضائية، كما  ر ال مطة التنفيذية النيت متمنك  ن  التصندي   و االعنرتاض عمنه   كنام 
                                                                                                                            

 . 182مرع  سابق، ص
 . 115طعيمة الجرف، مرع  سابق، ص (1)
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 .القضا  اال تثنائي تفقد دمانة احل ية املق لة لأل كام القضائية
و خننةا ،  ننط اقنن  الضننمانة القضننائية لتكنن ي   قننوق اإلن ننار البنند مننل التكننويل 

ت ا ننتقةل القضننا  ويقننوي مدلولننه؛ ألنننه امل نني لمقضنناة  و التخصننص، ت ننو الننذي يث نن
.  عننع القضنناة  كثنن  قنندلة عمننه  دا  و يفننت  ، عننل   ينن  احلكنن  وتقننا  لمقننانور و ننده

وبدور هذا التكويل امل ني تمنل يتحقن  اال نتقةل القضنائي عمنه الوجنه الصنحيا؛ ألر 
القادنني الننذي ال يعنن ف  نندود و يفتننه ومننناط قضننائه، قنند ال يننتمكل مننل مواج ننة  ي 

وهلننذا قنن ل مننؤمت  . دخع يف شننؤونه، بننع وقنند ال ينندلك خطنن  هننذا التنندخع عننند  دو ننهتنن
م  ر منننننننا االختصنننننناا القضننننننائي 1852لجننننننال القننننننانور املنعقنننننند يف الجننننننو   نننننننة 

ألشننخاا حمنن وم  مننل التكننويل واقننربة القانونيننة ال يننوت  الضننماانت الننيت  تم ننا م نند  
 .(1) يادة القانور

 :أجهزة حماية حقوق اإلنسان.. لخارجيةالضمانات ا: المطلب الثاني
ننننند القنود القواعننننإذا كنننار وجننن ن ن ن ن ن ن نننند ت عنننل  قنانونية النننيت حتنننن ن ن ن ن ن ن ننننوق اإلن نن ن ن ن ن ار نن
مي،  منننن  مفنننن وإ منننننه، تننننالر التط ينننن  العممنننني هلننننذه ندوه والداخنننننعمننننه امل ننننتوى النننن

نننننالنص ن ن ن ننننوا هنننو املطن ن ن ن ن نننذا التنمو ، لكنننل هننننن ن ن ن ننن  قننند يتنط ينننن ننننعث   و ال وجنننن ن ن ن ن ن ن ن ن ود لنننه نن
وجب ا نننتحدا  آلينننات م اق نننة لضنننمار محاينننة  قنننوق نذا ا تننننوهلننن. عمنننه اإل نننةق

 .و  ايت اإلن ار
ذا األمن  تولتنه املنظمنة العاملينة تنالر امل تمن  حبقنوق اإلن نار نوإذا كار التصدي هلن

وهلنذا  ننتط ق . ةما تتئوا يشكمور جلاان  لمقيام هبذا الندول اقطنة عمنه ال نا ة الدولين
إىل آليننات احلمايننة الننيت توت هننا الم ننار املختصننة يف املنننتظ  األممنني، مث آليننات احلمايننة 
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ذات الطننناب  اإلقميمننني، و خنننةا  الننندول النننذي تقنننوم بنننه منظمنننات الننندتاع عنننل  قنننوق 
 .اإلن ار بة احلكومية

 :حماية المنتظم الدولي لحقوق اإلنسان: الفرع األول
 قوق اإلن ار واحل ايت األ ا نية لمننا  كاتنة بنة متيينز بينن   اإلعانة عمه حتقي  

يف اجلن   و الم ة  و الديل، وال تف ين  بن  ال جنال والن نا ، هنذه امل منة ادنطمعت هبنا 
ىل تشننكيع جلننار م مت ننا ال قابننة الدوليننة عمننه تط ينن  إاألمنن  املتحنندة وهيئامننا، و ننعت 

 .وا رتام  قوق اإلن ار
م جلنة  قوق اإلن ار، 1835القتصادي واالجتماعي  نة وهلذا  نشأ ا م  ا

  األم  نننار   ننننوق اإلن ننة وآلية تنفيذ وا رتام  قنننابنام وال قنول االهتمنننننناليت تعترب حم
 .املتحدة

عضنوا ، وهني  15هذه الم نة، اليت مق ها يف جنين، كانت مكونة يف األصنع منل 
و نن ي الم نننة دلا ننات . خنناهب  لفننرتة  ة ننة  عننوامعضننوا   نن ي انت 33تتننألن اآلر مننل 

وتعد توصيات تتعم  حبقوق اإلن ار، وهي تؤدي  يضا  ما تكمف ا به اجلمعية العامنة  و 
ا م  االقتصادي واالجتماعي مل م ام خاصة تشمع التحقي  يف االدعنا ات املتعمقنة 

 . نت اكات  قوق اإلن ار
ةة  ج زة لمتحقي  يف مشناكع  قنوق اإلن نار وقد  نشأت الم نة يف األعوام األخ

 .وكذلك يف  االت تتعم  مبودوعات حمددة, يف بمدار و قالي  حمددة
 :ويف الوقت احلاد  هناك  كث  مل ت ي  لمتحقي  يف ،ال  قوق اإلن ار من ا

الف يننن  املعننني بدلا نننة احلننناالت النننيت ي ننندو  ةنننا تكشنننن عنننل مننننط ئبنننت منننل  -  
 .مة حلقوق اإلن اراالنت اكات اجل ني
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 .الف ي  العامع املعي حباالت االختفا  الق  ي  و بة الطوعي -  
الف يننن  العامنننع املعننني مبواصنننمة التحمينننع الشنننامع بشنننأر زايدة تعزينننز وتشننن ي   -  

 .   قوق اإلن ار واحل ايت األ ا ية
( 25)م وتقننا  لممننادة 1855كننذلك   إنشننا  الم نننة املعنيننة حبقننوق اإلن ننار عننام 
عضنوا  منل ذوي املناقنب  15منل الع ند الندوه اقناا  حلقنوق املدنينة وال يا نية، منل 

وتنتخنن    النندول . اقمقيننة ال تيعننة املشنن ود هلنن   الختصنناا يف مينندار  قننوق اإلن ننار
األ  اف يف الع د مل ب  موا ني ا، وينتخب األعضا  ملندة  لبن   ننوات  قنرتاع  ن ي 

 .اف، ويعممور تي ا بصفت   الشخصيةيف اجتماع يض  الدول األ   
 :وتتمثع م ام الم نة تيما يمي

دلا نننة التقنننالي  عنننل التننندابة النننيت تتخنننذها الننندول األ ننن اف ألعمنننال احلقنننوق  -1
 .املعرتف هبا يف الع د الدوه

عور  ر  ي تتمقه الم نة املعنية حبقوق اإلن ار الشكاوى مل األت اد الذيل يد   -2
كولة يف الع د قد انت ك، والذيل يكونور قد ا تنفذوا عي   ن ق  ن  منل  قوق   املذ 
هننننذا بط يعننننة احلننننال إذا كانننننت الدولننننة املشننننكو من ننننا   تننننا  يف . الننننتظم  احميننننة املتا ننننة
 .الربوتوكول االختيالي

هذه الم نة اليت تعقد عادة  ة  دولات  ننواي  وتقندم تقالي هنا إىل اجلمعينة العامنة 
 بنة شنك إ ندى آلينات  قنوق اإلن نار حبكن  املتابعنة وامل اق نة ملنا لألم  املتحندة، تعتنرب

 د  يف داخع الدول بشأر  قوق اإلن ار، والم نة عنندما تعمنل ل ي نا النذي تفصنا 
تيننه عننل انت نناك دولننة مننل النندول حلقننوق اإلن ننار، تننالر يف ذلننك إشننالة وادننحة وصنندى 

يشنننكع  لتننناه و نننيمة انجعنننة  لتح ينننك األنظنننال   ننناه هنننذه الدولنننة  و تمننك، ممنننا ا  عممينن
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 .حلماية  قوق اإلن ار
و خةا    إنشا  ،م   قوق اإلن ار التاب  لألم  املتحدة ومق ه يف جنين، وكثةا  

 .ما كانت ق الاته ذات قيمة يف مواج ة الدول اليت تنت ك  قوق اإلن ار
لندول، إذا كانت هذه الم نار، تشنكع آلينة حلماينة  قنوق اإلن نار   ناه عين  ا

تننننالر املنظمننننات الدوليننننة املتخصصننننة تقننننوم هنننني األخنننن ى بعننننب  النننندتاع عننننل  قننننوق 
اإلن ننار، ذلننك  ر مفودننية األمنن  املتحنندة لشننؤور الةجئنن  واملنظمننات التابعننة لألمنن  

منظمنة العمنع الدولينة ومنظمنة الثقاتنة والعمنوم : املتحدة ذات اال اه التخصصي وهني
ومنظمننة األبذيننة والزلاعننة، ت ننعه هنني األخنن ى ومنظمننة الصننحة العامليننة  «اليون ننكو»

 .إىل احليمولة دور انت اك  قوق اإلن ار يف اجلوانب اليت حتمي ا هذه املنظمات
 :آليات الحماية ذات الطابع اإلقليمي: الفرع الثاني

هننننناك آليننننات حلمايننننة  قننننوق اإلن ننننار عمننننه اق يطننننة الدوليننننة متعمقننننة بت معننننات 
  تقط، ومن ا ما يتعم  أبم يكا، كما  ر هنناك آلينات محاينة إقميمية، من ا ما يتعم  أبول 

عمنننه امل نننتوى األت يقننني، لكنننل اق يطنننة الع بينننة ال زال مشننن وع ا يف هنننذا ا نننال   ننني  
 .دلا  اجلامعة الع بية 

 :التفاقات األوربية لحماية حقوق اإلنسان: أولا 
م، 1838   ول  عنام ما إر ودعت احل   العاملية الثانينة  وزالهنا  نط  نشنل ،من

وذلنننك هبننندف صنننيانة وا نننرتام  قنننوق اإلن نننار و  ايتنننه األ ا نننية، وقننند  نننالع ا مننن  
ودننن  اتفاقينننة  ولبينننة حلقننننوق  م1838اقطنننه تاقرت نننت اجلمعينننة اال تشنننالية لننننه عنننام 
م دخمننت بعنند ذلننك  يننز التنفيننذ 1851اإلن ننار، وعننندما ودننعت هننذه االتفاقيننة  نننة

 .م3/8/1853يف 
ننننناقية الننندول املنضنذه االتفننننوقننند  لزمنننت هننن ن ن ن ن وية حتنننت لوائ نننا  ر تط ننن  قواعننند ن
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نننننار، و وجننندت هيئنننات مل اق نننة الننندول ملع تنننة مننندى التن قنننوق اإلن ننن ن زام ا   نننرتام ن
 . قوق اإلن ار

ا  يف النطنناق األولا،   يعا  دوليننننننننننننننننننننننار تعتننرب تشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننإر االتفاقيننة األولبيننة حلقننوق اإلن 
حت ا ننال  منننام نننننننننانو  داخننع دول  ول  و لتنناه ت نننننننننننننننننننننننننننننننننننام القنكمننا  ةننا دخمنننت يف النظنن

مطات ننننننننننننننننننننننند إىل نصوصننننن ا بط يقنننننة م اشننننن ة  منننننام ال نتننننننننننننننننننننننننننننالفننننن د يف هنننننذا النطننننناق،  ر ي 
واعد القانونينننننة نننننننننننننننننننننننننننننننننموا  عمنننننه القنننننننننننكام هنننننذه االتفاقينننننة  ني  ر أل ننننننة، وهنننننذا يعنننننننننننننننننننننالو ني

ا  االختصنننناا القضننننائي اإللزامنننني نننننننننننننننننننننننننننننو لتط ينننن  لننننذلك ق مننننت النننندول األعض. الداخميننننة
عيننة  و منندعه عمي ننا، لاتضننة حكمننة  قننوق اإلن ننار األولبيننة، الننيت تقننن  مام ننا الدولننة مد

 .ك بفك ة ال يادة الداخمية وعدم خضوع احلكومات هليئات دولية  عمه من انالتم 
إر هذه االتفاقينة  تن زت داالت لقابينة تشنكع دنماان   كيندا  حلقنوق و ن ايت الفن د 
هنننناك، وهنننذه النننداالت تتمثنننع يف الم ننننة األولبينننة حلقنننوق اإلن نننار، واحكمنننة األولبينننة 

إر . اإلن ار، وجلنة النوزلا  مبنظمنة ،من   ول ، مث الم ننة األولبينة ملنن  التعنذيبحلقوق 
الننندول األولبينننة اعتمننندت م ننند  التضنننامل تيمنننا بين نننا حلماينننة  قنننوق اإلن نننار لمم تمننن  

وهنننناك منننل  عمنننل  ر العننندوار عمنننه  قنننوق و ننن ايت الفننن د يف  ي بمننند  ولا، . األولا
 . (1)ت اد يف  ول تكأر هذا العدوار ا ت دف عي  األ

إر الدول األولبية وهني تضن  هيئنات ال قابنة األولبينة مودن  التط ين  تمنت عنل 
بننننع . ؤور الداخميننننةننننننتكنننن ة التننننذلع  ل ننننيادة الو نيننننة ودنننن ولة عنننندم التنننندخع يف الش

اعتربت هذه الدول م ألة ا رتام  قوق اإلن ار ُتذيب احلدود ب  الدول املنضوية 

                                                 

؛ نقياًل عين 335م، ص1858أريك هاريموس، حقوق اإلنسان، المجلد الثاني الصادر عن معهد سيرا وحا فيي يرطالييا،  (1)
 .255افعي،  سابق اإلشارة يليه، صمملا الدكتور الش
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وتط ي  قواعد  قوق اإلن ار يف داخع الدول األولبية  عت الها  حتت لوا  االتفاقية،
وإذا كانت الدول األولبية ت ما لنف  ا  ر ت اقنب إ نداها األخن ى . ،تمعا  وا دا  

ار ومنندى ا ننرتام هننذه احلقننوق، تننالر األتنن اد  مكننور بنندوله  نننننننيف ،نال  قننوق اإلن 
ب ةبات و لتاه  مكاة  التقدم    ال قابة ولصد خمالفات قواعد  قوق اإلن ار، 

 و شكاوى دد  كومام  إىل الم نة األولبية حلقوق اإلن ار، اليت قد ت تن  الشنكاوى 
 .بدولها إىل احكمة األولبية حلقوق اإلن ار

 :اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان
تتكور هذه الم نة مل عدد مل األعضنا  ي ناوي عندد الندول األ ن اف يف اتفاقينة 

ومنندة العضننوية  نننت  نننوات،  ننال  العضننو خةهلننا م امنننه . وق اإلن ننار األولبيننة قنن
ومقن  هنذه الم ننة  رتا ن ولإ يف ت ن نا، يتقندم املندعي . بصولة ت دية م تقة  عل دولتنه

 نت اك  قوق اإلن ار شكواه إىل هذه الم نة دور  ينة مصنالين بشن ط  ر يكنور قند 
 .ا تنفذ و ائع االدعا  داخميا  

 ر ت ننتم  الم نننة إىل لدود األ نن اف املعنيننة تصننة إىل قنن ال ةننائي بننة قابننع وبعنند 
 .لة تئناف

وإذا   تننننت  ت ننننوية املودننننوع  لنننن ب  مننننل القنننن ال، تي ننننوز لم نننننة تقنننندمل القضننننية إىل 
 .احكمة خةل  ة ة  ش  

 :المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان
ننننننمت الننندول األولبينننة األعضنق ننن نننننمقة حبقناقينننة املتعنننا  يف االتفننننن ار، نننننننننننننوق اإلن نننننن

ار األولبينة النيت تقنن نننننننننننوق اإلن نائي اإللزامني حكمنة  قنناا القضننق مت االختص
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ننننننوهننننذه احكمننننة مق هننننا يف  . دعه عمي ننننانة مدعيننننة  و منننننام ا الدولننننن منننن رتا  ولإ ننننننننن
نننننبف ن نننا، وهننني تتكنننور منننل عننندد منننل القضننناة م  او لعننندد الننندول األعضنننا  ينننت  نننننن

ملنننندة ت نننن   نننننوات، وتفصننننع احكمنننة يف القضننننااي الننننيت   ت ننننتط  الم نننننة   انتخننناهب
إر احلك  الذي تصدله احكمة ةائي وبة قابع لة نتئناف وتمتنزم الدولنة . ت ويت ا

 .املعنية بتنفيذه
 : لجنة الوزراء

 ثمننننور عينننن  النننندول يف هننننذه الم نننننة ت ننننمه اهليئننننة التنفيذيننننة، وتتكننننور مننننل وزلا  
االتفاقينة األولبيننة، وتنتص هننذه الم ننة بنظنن  تقنالي  جلنننة  قنوق اإلن ننار األولبينة، كمننا 

وقننن الات جلننننة النننوزلا  تصننندل . ت اقنننب تنفينننذ   كنننام احكمنننة األولبينننة حلقنننوق اإلن نننار
 .أببم ية الثمث ، وتكور ممزمة لمدول األعضا 

 :اللجنة األوربية لمنع التعذيب
م، وتتكننور مننل عنندد مننل األعضننا  م نناو لعنندد 1855ت هننذه الم نننة عننام  نشننئ

وت اقنب هنذه الم ننة منا ين د إىل مسع نا منل . الدول األ  اف، ومدة العضو  لبن   ننوات
ممال ننات لمتعننذيب يف النندول األولبيننة، وال تكننور هننناك مواننن   مننام جلنننة مننن  التعننذيب، 

ةت  مناكل مفتو نة  منام الم ننة، إذ تكع الدول مفتو ة  مام نا، وكنع ال ن ور واملعنتق
تزولهننا يف مواعينند حتننددها هنني، وتعننايل األمنناكل، وتقابننع األشننخاا لمتأكنند مننل عنندم 

 .ممال ة التعذيب  و املعاممة احلا ة  لك امة اإلن انية
 :النظام األمريكي لحماية حقوق اإلنسان: ثانياا 

م، دخمننت 1858يكا  نننة االتفاقيننة األم يكيننة حلقننوق اإلن ننار املوقعننة يف كو ننتال 
 .م بعد  ر صدق عمي ا  كث  مل  مثي الدول األعضا 1855 يز التنفيذ عام 
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 :وقد  ددت هذه االتفاقية و ائع محاية  قوق اإلن ار هناك مل خةل
 .الم نة األم يكية حلقوق اإلن ار - 

 .احكمة األم يكية حلقوق اإلن ار - 
طنننه الت  بننننة األولبينننة يف ،نننال  قننننوق لقننند تممننن  وادنننعو االتفاقيننننة األم يكينننة خ

 .اإلن ار وآليات محايت ا، و اولوا القفز  مل ألة خطوة إىل اإلمام
تتكنننور الم ننننة األم يكينننة حلقنننوق اإلن نننار، ومق هنننا واشننننطل، منننل  ننن عة  عضنننا ، 
تنتخ    اجلمعية العمومية لممنظمة بصفت   الشخصية مل قائمة أبمسا  امل شح  الذيل 

 .ات الدول األعضا تقرت     كوم
ة يف م اق ننة ا ننرتام  قننوق اإلن ننار مننل خننةل تمقي ننا الشننكاوى نوتننتص الم ننن

وي ندو  ر ننص املنادة . دد  ي خ ق هلنذه احلقنوق منل ق نع دولنة  ن ف يف االتفاقينة
ال لألتننن اد النننذيل انت كنننت دولنننة منننا  قنننا  منننل نا ا ننننمنننل االتفاقينننة قننند ت ننن( 33)

هذه الدولة وكذلك    ملل يعم  هبذا االنت ناك  دن قوق  ،  ر يتقدموا بشكاوى د
وهننني صننني ة .   دور  ر يكنننور هنننو نف نننه دنننحية هنننذا اقننن قنو اآلخننننر يتقننندم هننن 

ذلننك  ر االعتنندا  عمننه  نن   ؛متقدمننة عمننا ولد يف التنظنني  األولا حلقننوق اإلن ننار
. تثنا ناإلن ننار هننو اعتنندا  عمننه الط يعننة ال شنن ية ممننا  نن  مصنناحل اجلماعننة دور ا نن

 :وهلذا جا  النص
  ألي شخص  و عاعنة  و هيئنة بنة  كومينة معنرتف هبنا قنانوان  يف دولنة  و ن » 

ا  يف املنظمنننة،  ر ت تننن  إىل الم ننننة عننن ائض تتضنننمل شننن  ا   و ن كثننن  منننل الننندول األعضننن
 . «شكوى دد خ ق هلذه االتفاقية منل ق ع دولة   ف

د ذلنننننك تعننننند تق يننننن ا  وبعننننن ،دمةنمومات املقننننننة املعننننننوتتحقننننن  الم ننننننة منننننل صحننننن
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. ومية ملنظمننة النندول األم يكيننةنالي  الم نننة عمننه اجلمعيننة العمننن لواقعننة؛ وتعنن ض تقنن
ننند الم نة ا نوإذا     ن ن ننة لتنفيذ توصنابة مل الدولنت ن ن ن ن وق ن ا ومعاجلة خن ق  قننياتن

اإلن ننار تننالر الم نننة تتقنندم إىل حمكمننة  قننوق اإلن ننار األم يكيننة لعنن ض القضننية 
 .اعمي 

ة تتكننور مننل  نن عة  عضننا ، تنتخنن    اجلمعيننة العموميننة ملنظمننة نوهننذه احكمنن
الدول األم يكية ملدة  ت  نوات؛ وت اقب احكمة، حبك  اختصاص ا القضنائي، 

ار منننل ق نننع الننندول األم يكينننة، وحتكننن  بوجنننو  متتننن  نمننندى ا نننرتام  قنننوق اإلن ننن
نننننن  الننننذي شنالودنننن  ا   ونه الكامننننع  و   يتننننه  و إصننننة  اإلجننننناملتضنننن ل حبقنننن ن ن ن ن كع ن

   و تمننك احل يننة، و ر تعويضننا  عننادال   ننب  ر ينندت  لممتضنن ل نانت اكننا  لننذلك احلنن
 .(مل االتفاقية 53املادة )

 .و  كام احكمة ةائية بة قابمة لمطعل

 :  الحماية األفريقية لحقوق اإلنسان: ثالثاا 

وى وبةبات مل الدول  نشأ امليثاق األت يقي حلقوق اإلن ار جلنة لتمقي شكا
ار والشننعو ، وهننني تتنننألن منننل   ننند عشننن  نواألتنن اد لضنننمار محاينننة  قنننوق اإلن ننن

نننوا  ينتخنن    مننؤمت  ل  نعضنن ن ن ن ا  النندول واحلكومننات مبنظمننة الو نندة األت يقيننة ملنندة نن
 . ت  نوات

وي دو  ر م مة الم نة حمدودة، ال تتعدى تحص الشنكاوى النيت تندعي خ قنا  
دولننننة مننننل النننندول، وتقننننوم   الننننة الواقعننننة إىل مننننؤمت  ل  ننننا  حلقننننوق اإلن ننننار يف 
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نننو لتنننناه ال ت . و كومننننات النننندول األت يقيننننة ن ن ذه الم نننننة تننننوتة احلمايننننة ني  هنننننتطننننن
الةزمنننة حلقنننوق اإلن نننار األت يقننني، وتمنننك نتي نننة   يعينننة لظننن وف القنننالة األت يقينننة 

 . يا يا  واجتماعيا  
 :اإلنسان العربيمدى وجود آلية لحماية حقوق : رابعاا 

إر دعن االلت اط ب  اهليكع القانو  والتش يعي يف الو ل الع ا وب  الش عة 
الدولية حلقوق اإلن ار، يشكع عق ة  مام التقدم املوجود يف تطوي   قنوق اإلن نار 
يف الننو ل العنن ا، ذلننك  ر مننل بنن  النندول الع بيننة مننل   ينضنن  إىل املوا ينن  الدوليننة 

إلن ار، ومن ا ما ال يتوات  يف انضمام ا مقصد االلتزام، و ط تمك اقاصة حبقوق ا
النننيت  عممنننت تشننن يعاما مبنننا ينننتة م والشننن عة الدولينننة حلقنننوق اإلن نننار،   تنننوت  آلينننة 

ذلننك  ر وجننود النصننوا املتعمقننة حبقننوق اإلن ننار ي ننتوجب  ؛احلمايننة هلننذه احلقننوق
ه تط ين  وتنفينذ هنذه النصنوا منل إ اد آلية محايت ا مل ج ة، وإ اد  ج زة ت    عم

 .ج ة  خ ى

 : دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق اإلنسان: المطلب الثالث

إر االنت اكننات امل ننتم ة حلقننوق اإلن ننار عمننه اق يطننة الدوليننة، قنناد امل تمنن  هبننذا 
املودننننوع إىل تو ينننند ج ننننوده  لمتصنننندي هلننننذه الظنننناه ة بننننة احلضننننالية، وهلننننذا نشننننأت 

عديدة ال تن ت ط أبينة  كومنة، هندت ا حت ين   ن نا  الضنمة، وإيقناف انت ناك  منظمات
. إن انية اإلن ار، و و ال مطات العامة عمه إعة  شأر اإلن ار وإيقاف ادنط اده

والشننك  لنندول ال ننالز هلننذه املنظمننات يف النندتاع عننل  قننوق اإلن ننار؛ ألةننا تعمننل عمننه 
ني نا ومندد إن نانيت  ، وذلنك قيند  لن ب  منل  املأل  مسا  الندول النيت تنت نك  قنوق موا 
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إىل مسعننة الدولننة الننيت يصنن ا  ال تمتننزم بننه الدولننة، إال  نننه ي ننيل كونننه قينندا  خالجيننا  وقنند
 .  م ا ممل هبذه اق وقات حلقوق اإلن ار

 :ونتط ق بشي  مل اإل از إىل بعض هذه املنظمات
 :منظمة العفو الدولية -1

  منننا يت ننناوز املمينننور عضنننو، ينتشننن ور عمنننه اق يطنننة هنننذه املنظمنننة هلنننا منننل األعضنننا
 . الدولية، ومق ها لندر

ت ننننعه مننننل خةلننننه تقالي هننننا امل ننننتم ة، إىل اإلتنننن ا  عننننل  ننننن نا  النننن  ي، وتتنننندخع 
  نتم ال لممطال ة  يقاف انت اك  قوق اإلن ار، ويرتكنز اهتمام نا عمنه محاينة  قنوق 

 . اإلن ار
 نننات احلكومنننات النننيت تننن ق  قنننوق اإلن نننار، لتقنننالي  املنظمنننة دول يف تضنننا ممال 

ة إذا مننا لب ننت يف عةقننات اقتصننادية  و نذه النندول   نننة ال معنننو لتنناه لننل تكننور هنن
 .مالية م  م اكز االقتصاد والنقد العاملية

 :منظمة مراقبة حقوق اإلنسان -2
هننذه املنظمننة مق هننا نيويننولك، وهنني بنندولها ت اقننب   ننوال  قننوق اإلن ننار يف بقنناع 

عا ، وت عه إىل احليمولنة دور انت ناك  قنوق اإلن نار، وإداننة العمنع النذي ي نيل إىل  ال
 .ك امة اإلن ار

 :المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب -3
هذه املنظمنة مق هنا جنينن، ت نعه إىل إيقناف التعنذيب النذي يتعن ض لنه اإلن نار 

ع نننفي ودور   نننز عمنننه اق يطنننة الدولينننة، وتصننندل نننندا ات لمحيمولنننة دور اإلعننندام الت
. إخل، ممننا يشننكع قاعنندة مزدوجننة لمتعننذيب...ال يا نني  مب تشننفيات األمنن اض العقميننة

يا يا  الذيل   يعودوا أيلفور احلياة الكاذبة والق   نكما ت اعد هذه املنظمة املق وليل  
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 . ال يا ي العام يف بمداة 
 : مركز بحوث التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب -4

مل كننز مقنن ه كوبن نناكل، يف النندمنالك، وي ننعه إىل م نناعدة دننحااي التعننذيب، هننذا ا
وعةج   منل اآلئل النف نية والعضنوية لمتعنذيب إلعنادة انندماج   يف ا تمن ، كمنا  ر 
امل كز  د يد العور أل   دحااي التعذيب؛ وامل كز يصدل نش ات عل ممال ات التعذيب 

 . يف خمتمن  اا  العا 
 :العربية لحقوق اإلنسان المنظمة -5

م، وتتوىل الدتاع عل  قوق اإلن ار 1853   ت هذه املنظمة يف القاه ة عام 
الع ا، ومل خةل إصدالاما امل تم ة ت اقب  قوق اإلن ار يف النو ل العن ا، كمنا  ر 

 .خما  اما لم مطات بصولة م تم ة مل  جع إيقاف انت اكات  قوق اإلن ار
كومات تالر دولهنا م ن  يف  نا  ا  حلندم الت ن ل ب  مل ع اتنإر هذه املنظم

اكات  قننوق اإلن ننار، حبكنن  كفننا ة العناصنن  الننيت تنتمنني إلي ننا مننل نكشننن انت نن
 ي ها امل نننتم ة النننيت تفضنننا انت اكنننات الننندول حلقنننوق اإلن نننار منننل نان ينننة، وتقاننن
 .ج ة  خ ى
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 المبحث الثالث
 ج المترتبة على ذلك مجال انتهاك حقوق اإلنسان األساسية والنتائ

ال يكفننني الننننص عمنننه احلقنننوق واحلننن ايت يف الوئئننن  الد نننتولية لمنننندول  و يف 
القوان  الداخمية؛ ألر ذلك ال يضمل دائما  متت  اإلن ار تعة   حلقوق واحل ايت 
املنصننوا عمي ننا، تقنند يكننور ال نن ض مننل االعننرتاف  حلقننوق واحلنن ايت يف النظننام 

ننننند اإلعنننةم، وإخفننا  الط يعنننة احلقيقيننة لمنظنننام ال القننانو  لمدولنننة، هننو ،ننن   ن ن ن يا ي ن
ائ  نوالعننربة دائمننا  حبقنن. ار حبقوقننه و  ايتننه األ ا ننيةنالننذي يتعننالض منن  متتنن  اإلن نن

 .األمول ال أبشكاهلا
انونينننا  حلقنننوق اإلن نننار و  ايتنننه يُ تنننب ا   قإر عننندم ا نننرتام القواعننند النننيت تنننوت  بطننن

ت، ممننننا يرتتننننب عميننننه نتننننائ   ل ننننة األ يننننة حلادنننن  األمننننة انت اكننننا  هلننننذه احلقننننوق واحلنننن اي
 .وم تق م ا

 :مجال انتهاك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية: المطلب األول
مننل خننةل ا ننتق ا  احلمقننات ال ئي ننة لةنت اكننات األكثنن  شننيوعا  يف ،ننال احلقننوق 

  ا ننتم ال واحلنن ايت األ ا ننية لإلن ننار العنن ا وعمننه امتننداد ال ننا ة اإل ننةمية، نممنن
  مار املوا ل مل ممال ة هذه احلقوق، ومن ا  قه يف التع ة والت م  ال ممي وتكويل 
اجلمعينات و قننه يف املشننالكة يف صننناعة القنن ال املتعمن  حبياتننه وم ننتق مه، و ر خيتننال حب يننة 
مل يعتقد  نه  هع لمتع ة عل إلادته، كما  ر مل االنت اكات الصالخة لمموا ل   مانه 

 ية االنتقال خ وجنا  منل بمنده  و العنودة إلينه، ويف األمنار عمنه شخصنه، ويتعن ض مل  
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... لةعتقال  و االختفا   و  و  املعاممة  و التعذيب وصوال  إىل احل مار مل    احلياة
 :وقد تنوعت مظاه  هذا االنت اك و  إل ا  ا بطا   قانونيا  مل خةل

 .ليت ت ما  نت اك  قوق اإلن اراإلكثال مل القوان  اال تثنائية ا -1
التف نة والتربين  لنصنوا قانونينة لموصنول إىل انت ناك  قنوق اإلن نار و  ايتنه  -2

 .األ ا ية
 :وهلذا ص ان إىل مظاه  متعددة هلذا االنت اك

التعنننننذيب املمننننننن   يف ال ننننن ور  ننننننط وصنننننع األمنننننن  إىل املنننننوت جنننننن ا  هننننننذه  -  
 .املمال ات
 .  ي وخمالفي األنظمة ال يا ية احلاكمةمة قات م تم ة ألهع ال - 
 .ا تم ال العمع بقوان  الطوالئ - 
 .    الصحفي  و ع النقا ت وإهدال   ية التع ة -د
 .تقن  ال قابة عمه املادة اإلعةمية اليت ت و لم ماهة -هن
االعتننندا  عمنننه ا نننتقةل القضنننا   و التننندخع يف شنننؤونه،  و عمنننه  قنننع تقننندي   -و

 . ل ممال ة ال قابة عمه الشأر العام  مانه م
ر   نننننو  التننننن ةال مسيننننناألنظمنننننة  بعنننننض وإذا كاننننننت  قنننننوق اإلن نننننار تنت نننننك منننننل

زو واال ننتةل، ذلننك  ر اال ننتةل حبنند ذاتننه انت نناك ناالنت اكننات  يت مننل قننوات ال نن
حلقوق اإلن ار، واال تةل ال يكور إال نتي ة لعدوار عمه دولة مل الدول وشعب 

لتاه  ثع  بش  صنول االنت ناك حلقنوق اإلن نار، منل ممال نة القتنع مل الشعو ، و 
ننننننوالتعننننذيب و ص در وقطنننن  املننننا  والك نننن    وبقيننننة اقنننندمات، والتعامننننع منننن  نال املننننن

، تقنند شنن دت ال نن ور   ننو  انت نناك حلقننوق  عت نناله  إلهننابي مقنناومي اال ننتةل 
. وعمنه من  ى منل العننا   ى وال ن نا ،نادية  لتمنذذ يف تعنذيب األ ننناإلن نار منل  ن
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بنع إر العننا  ومننل خنةل ،منن  األمننل الندوه قننام بتشنن ي  اال نتةل، و لتنناه تقننن  
النت اك  قنوق اإلن نار، ذلنك  ر اال نتةل، النذي ودن  شنع ا  كنامة  حتنت الق ن  
والقتنع وال ن ل والعقنو ت اجلماعينة،  ثننع الصنولة األ نو  النت ناك  قنوق اإلن ننار 

 .األ ا ية

 :النتائج المترتبة على انتهاك حقوق اإلنسان: طلب الثانيالم
انت اك  قوق اإلن ار يقنود إىل   ينار اإل  نا  لندى املنوا ل بعندم األمنار  -1

 .عمه نف ه و ياته واالن ةق عمه الذات، واالكتفا   ل عي ولا  لقمة العيع
صنننع إىل انت ننناك  قنننوق اإلن نننار جعنننع النننو ل العننن ا يواجنننه ع نننزا  بنننذائيا  و  -2

ا نننتةاد نصنننن ا تياجاتنننه  و  كثننن  منننل اقنننال ، انهينننك عنننل بطالنننة مت نننذلة ودخنننول 
 ...متدنية، و مية د بت   ناهبا يف األمة

 :يف  ع انت اك  قوق اإلن ار انق   النا  إىل ت يق  -3
ت ي  ينات  ال مطة وينربل هلنا ت نادها وعمم نا خوتنا  منل  نيا  ا  و  نعيا   -       

 . ليوميلك ب القوت ا
ت ي    م مل كع شي  ومطالد عمه مدال اليوم وال اعة وصوال  لتطويعه  -      
 . و اجتثا ه

انت ننناك  قنننوق اإلن نننار  دى إىل نشنننو  تننن اإ و ننني، ودنننعن النننوال  لمننننو ل  -3
ت ا ة  ننندود النننو ل و لادنننيه منننل اقنننال ، وإىل النننتحك  يف ننننننننننننننواألمنننة، ممنننا قنننناد إىل ا 

الكة يف الننندتاع عنننل بقننناع منننل ننننننننننننيا نننناته، و لتننناه انعننندام القننندلة عمنننه املشنننننوالده و نننننننم
 .الو ل عزيزة

انت نناك  قننوق اإلن ننار  بعنندت األمننة عننل االصننطفاف يف احننل وعنندم نصنن ة  -5
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، وانل ت نع منل املق نول  ر  نت  اآلخن ور األ  الذي يتعنن ض لمظمن  واجلنوع والعندوار،
 نتف   عمه الذي   ي؟

انت اك  قوق اإلن ار  خاف األمة مل تقدمل الدع  املادي واملعنوي ملل يقاوم  -5
: العندوار

 
             

               

 (.15-15:األنفال)     
انت نناك  قننوق اإلن ننار  عننع مننل النننا  بننة قننادلي   ننط ت دينند نصننوا  -5

منل »: وا ل يف ت ن نا، النذي صندل عشنية الثنولة الف ن نيةش عة  قوق اإلن ار واملن
يضط د  مة يعمل نف ه عدوا  جلمي  األم ، ومل مث تص ا مقاومة االدط اد نتي نة 

ا  ننننننن ا  قوقنا  ال  كنل امل نة، بوصفنننار يف األمننل واحليناة الك  ننننننن  يعينة حلن  اإلن 
 ا قننانوان  ممتوينننا  وخالجننا  عننل نننننننانب القننانور ذاتننه؛ ألنننه بننذلك يصنهبننا  ننط مننل جنن

 . (1)«قانور العقع
وق اإلن ننننار مسننننا لألنظمننننة ال يا ننننية ال مسيننننة مت ينننن  مننننربلات نانت نننناك  قنننن -5
نننننا  واإلصنة اإللهننننمكاتحننن ات وإهننندال نننننادلة احل يننننننة  واالنفتنننا  ممنننا  دى إىل مصننن

 . دمية اإلن ار
 :ته األ ا ية ي توجب ما يميلمخ و  مل  اه ة انت اك  قوق اإلن ار و  اي -8
واحاك  اقاصة و الة الطنوالئ، النيت تننتقص منل  ةإل ا  كاتة القوان  اال تثنائي - 

 قنننوق و ننن ايت اإلن نننار، وإ نننةق  ننن ا  كاتنننة املعتقمننن  واح نننوزيل  و إ نننالت   إىل 
 .قادي   الط يعي إذا كار لذلك موجب م  دمار  ق   يف الدتاع

                                                 

(1)       Jeune Pietrick: La Lutte international conlre La Terroisme_Problemes Politiques et 

sociaux _ Paris 1991 P.22 
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ال ننة  ي نننوع مننل  نننواع التعننذيب اجل نندي والنف نني، واعت ننال احليمولننة دور مم - 
 .ذلك ج  ة ال ت قط  لتقادم

 .إل ا  التدابة املنعية اليت ت ما  العتقال بذليعة من  اإلخةل  لنظام العام - 
لتننض  يننة قيننود حتنند مننل   يننة اإلن ننار  لتع ننة عننل ل يننه منفنن دا   و مننل خننةل  -د

 . م  ينت ب إليه
 .شرتاك  حلياة العامة وصناعة الق ال يف    ه املتعددةاال -هن
شنن عية النظننام ال يا نني تقننا  مبنندى لدننا  املننوا ن ، وهننذا ال دننا  ال يتحقنن   -و

 .  إال   رتام  قوق اإلن ار و  ايته األ ا ية
ن ننة مننل   نند وال ه ننة  خنمننص إىل  ر  قننوق اإلن ننار و  ايتننه األ ا ننية لي ننت م 

ذا ما لتضت ال مطة اإلق ال هبذه احلقوق وتنوتة آلينة محايت نا، مل  اك  حكوم، وإ
تالر ش اعة املوا ل مطموبة، وقوة ال  ي العام تف ض اعتمناد كنع الو نائع املشن وعة 
النتننزاع هننذه احلقننوق، وإج ننال ال ننمطات احلاكمننة عمننه اإلقنن ال هبننا، وتفعيننع القضننا  

  قضننناة اجلننننة، النننذيل أبةننن ليقنننول كممنننة احلننن  منننل  تنننواه قضننناة وصنننف   ال  نننول 
يع تور احل  ويقضور به، وال  خذه  يف احل  لومة الئ ، ت   دمة األمنة و ةئن  

 .الشعو  يف ت  يخ محاية  قوق اإلن ار و  ايته واحلؤول دور الت ول عمي ا
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 الخاتمة
لموصنننننول إىل النتنننننائ  املطموبنننننة لمن نننننوض  ألمنننننة منننننل احلالنننننة النننننيت عمي نننننا، و  قنننننا  

 :ذي  ولدانه يف  نااي هذا ال حو خنمص إىل اآليتلمتشخيص ال
إر منظومننة  قننوق اإلن ننار حبكنن  عامليت ننا ومسننو قواعنندها تفنن ض التزامننا  عمننه  -1

النندول بتننوتة احلمننناية هلننذه احلقننوق واحلنن ايت األ ا ننية لإلن ننار، و لتنناه احليمولننة دور 
لصنولة املطموبنة، ولد بائمنة انت اك ا مل  ية ج ة، وتنوتة آلينة احلماينة هلنا لكني متنال   

 .االنتقاا مل التمت  هبا
إر  قنننننوق اإلن نننننار تشنننننكع خنننننط الننننندتاع األول ألي تننننن اك  ننننننوعي   ننننناه  -2

امل نننتق ع، وهلنننننذا ي نننننتوجب إدانننننة  ي انت نننناك ملنظومنننة  قننننوق اإلن ننننار، واعت ننننال هننننذا 
 .االنت اك  موكا  ال  كل ال نكوت عنميه، وج  ة ال ت قط  لتقادم

ر الفقننن  والتخمنننن االقتصنننادي واالجتمننناعي نتي نننة  تمينننة النت ننناك  قنننوق إ -3
 .اإلن ار
إذا كاننننت التنمينننة ت نننعه إىل إ ننندا  ت ينننة ننننوعي يف ا تمننن  وت عنننده عنننل  -3

الفقنن  واحل منننار وشنننط صنننوف اال ننت ةل والت عيننة، تننالر هننذه التنميننة لننل تتحقنن  إذا  
منة، و،ناالت االختينال واإلبنداع كانت قدلات النا  حمدودة، و قنوق اإلن نار مك 

 .م دودة
اإلق ال حبقوق اإلن ار يقود إىل التنمية امل نتدامة، و عنع منل االنتمنا  النو ي  -5

ار احلننن  عننننوار الو نينننة والننندلع النننواقي نننننننننألة ال تق نننع النننرتدد والنكنننوا؛ ألر اإلن ننننننم 
ن نننار منننل اقنننوف األمنننول، وإذا منننا حتننن ل اإل يلمنننو ل عنننندما تننندهل  اقطنننو  وت تعصننن
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والفاقة، تالنه يعطي  تضع ما عنده، مما يؤدي إىل زينادة اإلنتا  وحتقي  التقدم وال تاه يف 
 .كاتة ا االت

ك ننننةة يف كننننع   «ال»ول نار يقننننناتة  قننننوق اإلن ننننار تقننننودان إىل إن نننننإشنننناعة  قنننن -5
لنظ  عل دى، ولكع انت اك حلقنوق اإلن ار،  اي  كار مصدل هذا االنت اك، وب ض انمنت

الدولنننة النننيت متنننال  هننننذا االنت نننناك؛ ألر ال نننكوت عمنننه انت ننناك  قنننوق إن نننار يف  ي 
 .مكار يعي الق ول الضمي هبذا االنت اك؛ وال اكت عل احل  شيطار  خ  

إر التنمينننة واإلن نننار صننننوار، ولنننل تتحقننن  التنمينننة دور : ويف اقتنننام  كنننننا القنننول
ةق قدلاتنه عمنه العطننا  واإلبنداع وصنوال   تمنن  اإلقن ال حبقنوق اإلن ننار لينتمكل منل إ نن

 .اقة والنما ؛ وما انتك ت  مة إال  نت اك  قوق  بنائ ا
 
 
 
 

 
 

 


