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 متَٔد : 
  لقد باتت موضوعات حقوؽ اإلنساف والقضايا المتصلة بالحريات تشكل مسار جدؿ ونقاش في مختلف األدبيات المعاصرة في

بقضية المصير الذي يتعلق بالوجود اإلنساني وبكرامة االنساف وبحقو في الحياة من اإلنسانية قاطبة  إيماناً  ، عصر االلفية الثالثة
جل الحفاظ على كيانو ومقوماتو البشرية التي فضلو اهلل بها على أ. من  والحرية والكرامة تلك الحقوؽ التي تؤكد إنسانية االنساف

 . سائر الكائنات
 

. وقػد تػت تكػرار اإلعػراب  الشك أف اليـو يمثل مبدأ عالمية حقوؽ اإلنساف حجر األساس في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف -
ديػػد مػػن االتفاقيػػات ، فػػي العٜٛٗٔعػػن ىػػذا المبػػدأ الػػذي أبػػرز للمػػرة األولػػى فػػي اإلعػػبلف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي عػػاـ 

 .  واإلعبلنات والقرارات الدولية لحقوؽ اإلنساف
  إلى أف من واجب الدوؿ أف تعزز  ، على سبيل المثاؿ ٖٜٜٔ في عاـ «  مؤتمر فيينا العالمي لحقوؽ اإلنساف »فقد أشير في ،

 .واالقتصادية والثقافية، بصرؼ النظر عن نظمها السياسية  وتحمي جميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية
 ٌمكتطفات مً دٓباد٘ األمه املتشدٗ ذتكْم االىطا : 
  اإلعػػػبلف العػػػالمي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف «  الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػت المتحػػػدة» ، اعتمػػػدت  ٜٛٗٔديسػػػمبر  / كػػػانوف األوؿ  ٓٔفػػػي

طلبػت الجمعيػة العامػة مػن البلػداف  ، . وبعد ىذا الحدث التاريخي ، ويرد النص الكامل لئلعبلف في الصفحات التالية وأصدرتو
، والسيما في المدارس والمعاىد التعليمية  أف تعمل على نشره وتوزيعو وقراءتو وشرحو " األعضاء كافة أف تدعو لنص اإلعبلف و

 . " ، دوف أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلداف أو األقاليت األخرى
 أعضػػاء االسػػرة البشػػرية وبحقػػوقهت المتسػػاوية الثابتػػة ىػػو أسػػاس الحريػػة والعػػدؿ  لمػػا كػػاف االعتػػراؼ بالكرامػػة المتجصػػلة فػػي جميػػع

 والسبلـ في العالت. 
  ولما كانت شعوب األمت المتحدة قد أكدت في الميثاؽ من جديد ايمانها بحقوؽ االنساف األساسػية وبكرامػة الفػرد وقػدره وبمػا

وأف ترفع مستوى الحيػاة فػي جػو مػن  دافع بالرقي االجتماعي قدماً مرىا على أف تأ، وحزمت  للرجاؿ والنساء من حقوؽ متساوية
 . الحرية أفسح

  ولما كاف االدراؾ العاـ لهذه الحقوؽ والحريات األىمية الكبرى للوفاء التاـ بهذا التعهد فإف الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعبلف
. وال يخفػى علػى احػد اف  سػتهدفو كافػة الشػعوب واألمػتالعالمي لحقوؽ االنساف علػى أنػو المسػتوى المشػترؾ الػذي ينب ػي أف ت

 . التشريع اإلسبلمي لقد كفل وشمل جميع ىذه الحقوؽ والحريات
 :ٌمفَْو سكْم اإلىطا 
ويعلمػوف أف اهلل ىػو الحػق  الثابت ببل شك الذي ال يقبػل النفػي ، لهػذا كػاف الحػق مػن أسػماء اهلل عػز وجػل . ): الحق ل ة ىو  -

 لحق الثابت لكل فرد بصفتو اإلنسانية.المبين ( وىي تعني ا
 ىو النصيب الواجب سواء للفرد أو الجماعة . -

 سكْم اإلىطاٌ احملاضسٗ األّىل :
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، وانطبلقػػا مػػن ىػػذه القيمػػة الرفيعػػة لحقػػوؽ االنسػػاف وانتشػػار المفهػػـو فػػي كافػػة  أف كلمػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف كلمػػة عامػػة اإلطػػبلؽ -
مجموعػػة القواعػػد الدوليػػة التػػي تتضػػمن حريػػة » : ، فهنػػاؾ بعػػ  مػػن المفكػػرين عرفػػو بجنػػو  االدبيػػات فػػي خػػل اخػػتبلؼ الػػرؤى

 .«  شخص اإلنساف ورفاىيتو والتي تكفل احتراـ حقوؽ اإلنساف في مختلف المجاالت
 بجنو ذلك الجزء الخاص من القانوف الدولي الذي شكلو اإلحساس باإلنسانية والذي يستهدؼ حماية « : جاف بكتيو »:  تعريف

 . الفرد
  ذلػك القػانوف الػذي يتكػوف مػن مجموعػة القواعػد القانونيػة الدوليػة المكتوبػة والعرفيػة والتػي تؤكػد احتػراـ : « سنبلرج»: تعريف

 . االنساف الفرد ازدىاره
، دوف أي  ، وفػي أي مجتمػع مجموعة االحتياجات أو المطالب التي يلـز توافرىا بالنسبة إلى عمـو األشخاص» وىي أيضًا :  -

، أو ألي  ، أو األصػػل الػػوطني ، أو العقيػػدة السياسػػية ، أو النػػوع سػػواء العتبػػارات الجػػن  "فػػي ىػػذا الخصػػوص"  تميػػز بيػػنهت
 .« اعتبار آخر

الحقوؽ والحريات التي تتيح لنا تطوير وممارسة خصائصنا البشرية وملكاتنا الذىنيػة ومهارتنػا وتحكػيت » :  حقوؽ اإلنساف ىي -
، وىي تستحق لكافة األفراد بالتساوي كمػا ال يمكػن التنػازؿ  حاجاتنا األخرى ىنرضي حاجاتنا الضرورية إضافة إل ضمائرنا وأف

 . « عنها لآلخرين فهي تعتبر من حقوؽ كافة أفراد البشر
 ٌاملكْمات األضاضٔ٘ ذتكْم االىطا : 
 : ىذه التعريفات السالفة الذكر ترتكز على مجموعة من الخصائص منها 

 . المنحى الدولي لحقوؽ االنساف -
  . ر القانوني لحقوؽ االنسافالمنظو  -
  . النزعة الذاتية اللصيقة بشخص االنساف -
 . حقوؽ االنساف تسعى الى تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع -
  تنبع من كونها ترسي المعالت المادية والمعنوية المكونة للشخصية اإلنسانية وىي معػالت » ولعل القيمة الحقيقية لحقوؽ االنساف

علػى االلتػزاـ بهػا  أوسػع وحرصػاً  وىي اليـو تمر بتطور تاريخي اكسػبها ارضػاً جديػدة وشػرعية أكبػر وقبػوالً  ترتكز على مبادئ عامة
 . «  أكثر
 ٌخصاٜص سكْم اإلىطا : 
  تختص حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ببع  الخصائص التي تميزىا عن غيرىا من أنواع الحقوؽ والحريات وىذه الخصػائص

 ىي : 
  فهي لكل بني البشر أينما كانوا ومهما كانوا رجاالً ونساء. « العالمية» حقوؽ اإلنساف لها طابع 
  فهي ببساطة ملك الناس ألنهت بشر، فحقوؽ اإلنساف متجصػلة فػي كػل  « ال تشتري وال تكتسب وال تورث» حقوؽ اإلنساف ،

 . فرد
  إال أنهػا «  اتفاؽ بوجوب احتراـ الحقوؽ والحريػات العامػة لؤلفػراد» أف جميع الشرائع والفلسفات والنظريات الوضعية على ،

تبعاً الختبلؼ الفلسفات واألفكػار السػائدة  «مضموف ىذه الحقوؽ ومداىا من مجتمع آلخر ومن زماف آلخر » تختلف حوؿ 
 في الدوؿ. 
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  أو  الػرأي السياسػي أو أي رأي آخػرالعنصػر أو الجػن  أو الػدين أو » حقوؽ اإلنساف واحدة لجميع البشر ب   النظر عػن ،
 .  ، فحقوؽ اإلنساف عالمية ومتساوين في الكرامة والحقوؽ أحراراً  . وقد ولدنا جميعاً « األصل الوطني أو االجتماعي

  ؛ فلي  من حق أحد أف يحـر شخصػاً آخػر مػن حقػوؽ اإلنسػاف حتػى لػو لػت تعتػرؼ بهػا  « ال يمكن انتزاعها» حقوؽ اإلنساف
 ".  ، أو عندما تنتهكها تلك القوانين .. فحقوؽ اإلنساف ثابتة "وغير قابلة للتصرؼ هقوانين بلد

 وبمسػػتويات معيشػػة الئقػػة .. فحقػػوؽ اإلنسػػاف  ، فإنػػو يحػػق لهػػت أف يتمتعػػوا بالحريػػة واألمػػن كػػي يعػػيي جميػػع النػػاس بكرامػػة ، 
 .« غير قابلة للتجزؤ» 
  تطورات العصر لتشمل مختلف مناحي الحياةفهي تواكب  « متطورة ومتجددة» حقوؽ االنساف . 
 ٌالتفسق٘ بني الكاىٌْ الدّلٕ اإلىطاىٕ ّقاىٌْ سكْم اإلىطا : 
 تمثػل فػي رسػت اإلطػار  بعيػداً  ذي يوليو بالشخصية اإلنسانية حداً وصل عصر التنظيت الدولي الذي تحياه البشرية ، واالىتماـ ال ،

سػاف ، القػانوف الػدولي حد سواء ، وعرؼ بجانب حقوؽ اإلن ىاإلنساف في زمن السلت والحرب عل ووضع المصطلحات لحماية
الػػذي يرتكػػز علػػى مجموعػة مػػن القواعػػد التػػي تسػػعى إلػى حمايػػة مػػن ال يشػػاركوف أو توقفػوا عػػن المشػػاركة فػػي األعمػػاؿ اإلنسػاني 

 كرية . العدائية وإلى ضبط وتقييد وسائل وأساليب الحرب ، في العمليات العس
  كثيراً ما يقع الخلط ما بين القانوف الدولي اإلنساني وقانوف حقوؽ اإلنساف على الرغت من اختبلؼ أحكاـ كل منهاو  . 
  في ىذا الخلط عندما تستخدـ آليات وت يرات خاصة بالقانوف الػدولي لحقػوؽ اإلنسػاف فػي «  األمت المتحدة» وكثيرًا ما وقعت

 األساس لهذا القانوف الدولي اإلنساني.«  جنيف» حاالت تشكل انتهاكاً لقواعد القانوف الدولي اإلنساني وتعتبر اتفاقية 
 نزاعات المسلحة . نجد أف حقوؽ اإلنسػاف تعمػل علػي حين ي طي القانوف الدولي اإلنساني منطقة حماية الفرد في حالة ال ىوعل

الحقوؽ األساسية لكل فػرد فػي وقػت السػلت ، أو فػي  ىات ، وبطي الحكومات ، والحفاظ علحماية األفراد من تعسف السلط
 الظروؼ العادية .

  فكػبل القػانونيين يسػعى  « اإلنسػافحقػوؽ و قػانوف ،  الػدولي اإلنسػانيبػين القػانوف  تكامبلً  »وحقيقة األمر تتجلى في أف ىناؾ ،
أو المعتقد أو أي لحماية شخص اإلنساف في ذاتو دوف النظر مطلقاٌ للتفرقة المجحفة بين بني اإلنساف بسبب اللوف أو الجن  

 .اعتبارات أخرى 
  

 ، « وحريػة المعتقػد  »، « احتػراـ الحقػوؽ العائليػة » ، «  الكرامػة اإلنسػانيةتحريت التعذيب والعقاب المذؿ الحػاط مػن  » -
 ، « وحظػػر االعمػاؿ االنتقاميػػة  »، « وعػػدـ مسػاءلة االنسػػاف فػي عمػل لػػت يرتكبػو  »، « والحػق فػي السػػبلمة الشخصػية  »
 .« لضمانات القانونية واف لكل انساف الحق في االنتفاع با» ، « واخذ الرىائن » ، « والعقوبات الجماعية » 
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 «» 

 قاىٌْ سكْم اإلىطاٌ  الكاىٌْ الدّلٕ اإلىطاىٕ 
الػػػدولي اإلنسػػاني ينطبػػػق علػػى األفػػػراد حالػػة النػػػزاع  القػػانوف (1

المسػػلح، إذ يجػػب علػػى أطػػراؼ النػػزاع أف تميػػز فػػي جميػػع 
األوقػػػات بػػػين السػػػكاف المػػػدنيين والمقػػػاتلين بهػػػدؼ صػػػوف 

، وتوجيػػو األعمػػاؿ العدائيػػة  المػػدنيين والممتلكػػات المدنيػػة
 فقط إلى العسكريين واألىداؼ العسكرية.

اف يسػػػعى إلػػػى حمايػػػة الفػػػرد فػػػي بينمػػػا قػػػانوف حقػػػوؽ اإلنسػػػ (1
جميع األوقات في السلت دائما وفي الحرب كذلك باعتباره 

 لصيقا بالشخصية االنسانية.

، مػن أجػل حمايػة  القانوف الدولي اإلنساني يخاطػب الػدوؿ (2
 ، حالة الحرب القائمة بينهما. حقوؽ رعايا دولة أخرى

لرعاية بينما قانوف حقوؽ اإلنساف يخاطب حكومات الدوؿ  (2
 ، والحفاظ عليها ضد أي إىدار لها. حقوؽ مواطنيها

فػػي القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني تقػػـو الػػدوؿ باتخػػاذ التػػدابير  (3
واإلجػػػػػػراءات العمليػػػػػػة والقانونيػػػػػػة مثػػػػػػل التوعيػػػػػػة بمقرراتػػػػػػو 

 وأحكامو، وإصدار قوانين جزائية.

أما في قانوف حقوؽ اإلنساف فتقـو بتعػديل قوانينهػا لتػتبلءـ  (3
 قوؽ اإلنساف ومبادئو األساسية.مع مواد ح

تعمػػل الػػدوؿ واللجنػػة الدوليػػة للصػػليب األحمػػر علػػى وضػػع  (4
 . وتفعيل اآلليات لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني

بينمػػا تتخػػذ األمػػت المتحػػدة وأجهزتهػػا المختصػػة والوكػػاالت  (4
التابعػػػة لهػػػا اآلليػػػات وأسػػػاليب الرقابػػػة لكفالػػػة تنفيػػػذ قػػػانوف 

بػػة عالميػػة وآليػػات دوليػػة تمػػارس حقػػوؽ اإلنسػػاف، فهػػي رقا
لصالح المواطنين من رعايػا الدولػة التػي انتهكػت حرمػاتهت،  
كمػػػػػا تنشػػػػػا بعػػػػػ  االتفاقيػػػػػات االقليميػػػػػة محػػػػػاكت حقػػػػػوؽ 
االنسػػػػاف لفػػػػرض جػػػػزاء علػػػػى المػػػػرتكبين للجػػػػرائت المتعلقػػػػة 

 بحقوؽ اإلنساف.
 على إنسانية اإلنساف ووجوب حمايتو دوما وفي كل األوقات وتحت كافة الظروؼ. يؤكداف: ومن ثت فالقانوناف  (5
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 ٌأٍنٔ٘ سكْم االىطا : 
  المدنية والحضارة والتنمية وىو خليفة اهلل في الكوف وىو أساس وجود » : تنبع أىمية حقوؽ االنساف من قيمة االنساف ذاتو فهو

 سػعياً  ، محور االرتكاز الذي تشكلت من اجلو جميع األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتشريعية والعقائدية
 . «  نيةمنها لتحقيق إنسانية االنساف إلصبلح الحياة واعمار الكوف من حولو في اطار التعايي المشترؾ واحتراـ الذات اإلنسا

  إف أىمية حقوؽ االنساف تتجتي في حتمية وجػود ىػذه الحقػوؽ للحفػاظ علػى كيػاف االنسػاف وذاتيتػو وحمايػة قػواه العقليػة المفكػرة
 .  وقواه البدينة والنفسية ، تمكينا لو من بلوغ ال ايات العليا التي من اجلها خلق اهلل االنساف

  بمػا  تبرز في النقلػة الكميػة والنوعيػة التػي احػدثتها بعػ  الػنظت والشػرائع والحضػارات ،اف المعالت المضيئة في التاريخ اإلنساني
اعادتو لئلنساف من قيت روحية ومادية ومعنوية ، استرد بها الفرد ذاتيتو البشرية بمػا تفرضػو مػن تنظػيت وتعػاوف واحسػاس بالتكامػل 

 اإلنساني والتعايي الحياتي. 
 ى مسيرة التطورات التي قطعتها مسيرة حقوؽ االنساف في العالت عبػر عهػود طويلػة فػي تػاريخ في ىذا الصياغ البد من التعرؼ عل

، فػػإف أىميػػة ىػػذه المعرفػػة تبػػدو بصػػورة خاصػػة لموضػػوع حقػػوؽ اإلنسػػاف. بػػل أننػػا يمكػػن أف نقػػوؿ أف موضػػوع حقػػوؽ  اإلنسػػانية
ر الدولػة المدنيػة التػي أدت إلػى اىتمػاـ الفكػر في خل االتجاىات الفلسػفية القديمػة خاصػة بعػد خهػو  اإلنساف قد صادؼ وجوداً 

، ذلك أف االضطرابات االجتماعية والمنازعات الداخلية والعهود الطويلة  الفلسفي في العصور القديمة بموضوع حقوؽ اإلنساف
 . من الظلت والط ياف كانت كلها عوامل تدفع الفبلسفة والمفكرين إلى التجمل في العبلقة بين الدولة والفرد

 :ٌاالطاز الفلطفٕ ّالتازخيٕ ذتكْم اإلىطا 
  ىػي  نظرتو نحػو الدولػة" وكانت والقوانين،  جمهورية أفبلطوف في مؤلفيو "«  أفبلطوف» وقد عبر عن ذلك الفيلسوؼ اليوناني :

، وذلػك عػن  ، والدولة في نظر الفلسفة اليونانية مسئولة عػن تحقيػق رفاىيػة أفػراد الشػعب بهػا ضرورة في كل مجتمع بشريأنها 
 . طريق القوانين التي تصدرىا لتنظيت حياة الناس فيها

 ولػذلك قيػل  طبقا لحاجة المجتمػع الرومػاني ومتطلباتػو القانوف، كما أنهت عملوا على تطوير  وقد نقل الروماف الفلسفة اليونانية ،
 . أف فلسفة القانوف تستمد جذورىا من الفلسفة اليونانية والفقو الروماني

  القانوف الوضعي» صاحب فكرة  « شيشروف»  جمع كتابات وآراء أبرز فقهاء القانوف الروماني خاصة المفكر والفقيووقد تت  » ،
 : سلت فيها بوجود ثبلثة نماذج من القانوف وىي ، ـ ٖٖ٘في مدونة تت نشرىا عاـ 

 

 والقانوف الطبيعي (3 قانوف الشعوب  (2 القانوف المدني  (1
 

  النهضة في أوروبا في العصر الوسػيط بػدأ االتجػاه الفلسػفي يميػل إلػى طػرح فكػرة الدولػة والقػانوف مػن منظػور آخػر وخبلؿ عصر
 .«  العبلقة بين الحكاـ والمحكومين» : وىو 

  خاصػة بعػد أف خهػر «  أبػو القػانوف الػدولي العػاـ »ػ والذي يلقػب بػ « جروسيوس» ومن أشهر فقهاء تلك المرحلة الفقيو األشهر
 ينظت ويحدد العبلقات بين الدوؿ في السلت والحرب. قانوف الحرب والسبلـ" الذي مؤلفو "

  فقد حدد الفقهاء والفكر الفلسفي إطار فلسفة حقػوؽ األفػراد وحريػاتهت خاصػة الفقيػو االنجليػزي:  «العصر الحديث » أما في 
حقػوؽ طبيعيػة تسػتمد قوتهػا : » إلى حقوؽ اإلنساف علػى أنهػا  « لوؾ» "الحكومة المدنية " نظر  عنففي كتابو  « جوف لوؾ » 

 تازٓذ ّفلطف٘ سكْم االىطاٌ احملاضسٗ الجاىٔ٘ :
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، ويوقع  ، ويحافظ على الحقوؽ المستمدة منو ، مالت يكن ىناؾ من يراقب تطبيقو من القانوف الطبيعي الذي لن يكوف لو فاعلية
 . « الجزاء على من يخالف قواعده

  يؤكد على ضػماف المسػاواة بػين  «حقوؽ االنساف وحرياتو » ػ ب في كتابو العقد االجتماعي « روسو جوف لوؾ »واىتت الفيلسوؼ
 . طريق ابراـ العقد االجتماعيالبشر عن 

  وحػػق  الديمقراطيػػة كجسػػلوب للحكػػت فػػي المػػذىب الفػػردي أثػػرا كبيػػرا علػػى تػػدعيت فكػػرة الحريػػات االساسػػية فكػػرةوكػػاف لظهػػور ،
 الشعوب في المشاركة في السلطة وفي إدارة شؤوف الببلد.

  في تباين احتراـ حقوؽ اإلنساف في الدوؿ المختلفة  كنظاـ اقتصادي وأيضا االشتراكية سابقا كاف لهما أثراً   الرأسماليةوال شك أف
 . من حيث النظرة إلى نقطة التوازف بين األفراد والجماعة التي يعيشوف فيها من ناحية وبين الدولة ونظاـ الحكت من جهة أخرى

 طار الفلسفي والتاريخي لحقوؽ اإلنساف قبل بداية عصر التنظػيت الػدولي حيػث كػاف البػد مػن اإلشػارة تلك كانت لمحات عن اإل
 إليها ألنها تمثل بداية التعامل مع الفرد في إطار العبلقات الدولية.

  ة القانوف الدولي الحماية الدولية لحقوؽ االنساف لت تكن بذلك القدر من التنظيت على النحو الذي نراه اليـو . وقد تطورت نظر
وكػاف ذلػك الحػاؿ فػي االتفاقيػة  اللجوء الى األجهزة الدولية في حاالت معينػةفاصبح من حق الفرد ، للفرد في مطلع ىذا القرف 

ـ كمػػا ٜٚٓٔمحكمػػة دوليػػة لل نػػائت التػػي تمػػت الموافقػػة عليهػػا خػػبلؿ المػػؤتمر الثػػاني للسػػبلـ فػػي الىػػاي عػػاـ  المتعلقػػة بانشػػاء
ـ وىي المحكمة التي ٜٛٔٔـ حتى عاـ ٜٛٓٔفي عاـ  اللجوء الى محكمة عدؿ دوؿ أمريكا الوسطىاعترؼ للفرد بالحق في 
 راس ونيكاراجوا والسلفادور .ـ بين كوستاريكا وجواتيماال وىندو ٜٚٓٔأنشئت بمقتضى اتفاقية 

 :ٕسكْم اإلىطاٌ يف عصس التيظٔه الدّل 
 مْقف عصب٘ األمه مً قطٔ٘ سكْم اإلىطاٌ: أّال:
  « عنػدما تمكنػت الػدوؿ االوربيػة مػن ابػراـ  «جاء االعتراؼ بقيمة الفرد في المجتمع الدولي قبل نشوب الحرب العالمية األولػى

لحمايػػة األقليػػات العنصػػرية والدينيػػة والل ويػػة المتػػوطنين فػػي بعػػ  األقػػاليت العثمانيػػة مثػػل مجموعػػة مػػن االتفاقيػػات والمعاىػػدات 
 . معاىدات تحريت تجارة الرقيق والقرصنة والمخدرات واعتبار تلك بمثابة جرائت دولية يمكن العقاب عليها

  « التقليػل مػن عمليػة التسػلح : » ىػو  إنشػائهاوالهػدؼ مػن  « بعد الحرب العالميػة األولػى تت تجسيسهاعصبة األمت منظمة دولية
فشػلها فػي مواجهػة ، وأثبتػت المؤسسػة «  العالمية ومنع وقوع صراع مسّلح بين الدوؿ كالذي حدث في الحرب العالمية األولػى

بعػد الحػرب  دةىيئػة األمػت المتحػ» ػ : مما تطّلب استبدالها بػ، وقوع الحرب العالمية الثانية في ومنعها  القوى الفاشية في العالت
 . «  العالمية الثانية

  وودرو ويلسوف» نّاىا بشكل كبير الرئي  األمريكيوتب « ادوارد جراي» نشجت الفكرة أساساً على يد وزير الخارجية البريطاني » 
 .«  جنيف» ، وكاف مركزىا 

 وقائع الحرب  تناولت» بمعاىدة  «معاىدة فيرساي » وغيرت من «  ٕٜٓٔيناير  ٓٔ» عقدت عصبة األمت أوؿ اجتماعاتها في
 . لتصبح النهاية الرسمية للحرب العالمية األولى،  «العالمية األولى فتضمنت االعتراؼ األلماني بمسؤولية الحرب 

  العصػبة : » ، إذ قالػت أف  ، وقػد ورد ذكػر أىػدافها فػي مقدمػة العهػد « مقدمػة وسػت وعشػرين مػادة: » تجلف عهد العصػبة مػن
 : « تنمية التعاوف بين األمت وضماف السلت لها وفق المبادئ اآلتية تهدؼ إلى

 

 تجسي  العبلقات الدولية على أساس قواعد العدؿ والشرؼ . (2 . عدـ اللجوء إلى الحرب (1
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 التعهد باحتراـ المعاىدات والمواثيق الدولية. (4 التقييد بقواعد القانوف الدولي. (3
 

  مراحلها األولى بتثبيت أقدامها واثبات قوتها ونجحت في ىذه المراحل في حل عدد من النزاعات  فيحاولت العصبة: 
 .  ، والنزاع األلباني على الحدود وغيرىا من النزاعات فنلندا على جزر آالندكنزاع السويد  -

  ألمانيا» ، وبل ت العصبة ذروة مجدىا بانضماـ  ـٕٖٜٔ و ٕٜٗٔوقد استمرت بين عامي  « مرحلة االستقرار» ثت جاءت » 
 ـ بوصفها دولة كبرى لها مكانتها داخل العصبة وخارجها ..  ٜٕٜٔإليها عاـ 

 منها  ولكن بعد ثبلث سنوات بدأت األعاصير تهب في وجو العصبة ، : 
 .. الذي عصف بعبلقات الدوؿجو الشك المتزايد ،  وما تبلىا من ىزات سياسية «األزمة االقتصادية العالمية »  -
 ،  ـ فما استطاعت العصبة التصرؼ فيؤٖٜٔعاـ  «ال زو الياباني لمنشوريا » حتى حدث  -
 ،  « ال زو اإليطالي للحبشة» وتبعو  -
 .  « فانهارت العصبة عملياً » وُأعِلَنت الحرب العالمية الثانية  «ىتلر ضربتو الكبرى » وأخيراً ضرب  -

 

 أضباب فػل العصب٘ ٍٕ: 
 لت يكن للعصبة قوات مسلحة ولت تحـر الحرب نهائيًا. (1
 اعتماد التصويت باإلجماع بدال من اتباع رأي األغلبية. (2
، انسػحاب كػل مػن  ، وطػرد االتحػاد السػوفيتي بعػد غػزوه لفنلنػدا عدـ احتواء العصبة على الدوؿ المهمة كالواليات المتحػدة (3

 . األعضاء الدائمين، وانضماـ ألمانيا لفترة قصيرة من تاريخ العصبةايطاليا والياباف 
 بطء اتخاذ القرارات التي كانت تتطلب الحست. (4
 التفات األعضاء المهمين لمصالحهت الوطنية وعدـ االكتراث لبقية العالت (5

 ـ ٜٙٗٔ/ ٛٔ/ٗكذلك انتهت العصبة بكل مالها وما عليها، و تت اعبلف انقضائها   (6
 

 : األمه املتشدٗ ّسكْم اإلىطاٌ ثاىٔا:
 منظمػػة األمػػت » ، فقػد نشػػجت  إذا كانػت مجهػػودات عصػػبة األمػػت قاصػرة ومحػػدودة فػػي نطػػاؽ حقػوؽ اإلنسػػاف وحرياتػػو األساسػػية

 « نيويورؾ »ومركزىا الدائت في  ٜ٘ٗٔدولة بػساف فرانسيسكو سنة  ٔ٘ووقعت ميثاقها  « الحرب العالمية الثانية بعدالمتحدة 
  . « ، وإنماء العبلقات الودية بين الشعوب حفظ السبلـ واألمن الدولي »، وغايتها 

  ًفي مجاؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف منذ نشجتها وحتى اآلف وحيوياً  ولعبت منظمة األمت المتحدة دورا عظيما . 
  حػوت فػي طياتهػا مضػموف حقػوؽ اإلنسػاف وأىت ما يميز ىذا الدور ىو تلك المجموعة الهائلة من الوثائق الدولية والمواثيق التي

 وحرياتو األساسية على أشكالها المختلفة.
  ـ أو ٜ٘ٗٔولػت يقتصػر دور األمػت المتحػدة علػى مجػرد الػنص علػى حقػػوؽ اإلنسػاف سػواء أكػاف فػي ميثػاؽ األمػت المتحػدة عػػاـ

قافيػة الحقوؽ المدنية والسياسية والثـ أو في العهدين الدوليين الخاصين بٜٛٗٔاالعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر عاـ 
بل قامت المنظمة الدولية بوضع نظاـ قانوني دولي للرقابة على االلتزاـ الػدولي بتلػك الحقػوؽ ،  ـٜٙٙٔواالجتماعية في عاـ  

 عن طريق توخيف آليات معينة لهذا ال رض.
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  والسػنوات التػي جػاءت بعػد  « األمػت المتحػدة »ويمكن القوؿ أف حقوؽ اإلنسػاف لػت تتبلػور فػي إطػار قػانوني دولػي إال فػي عهػد
 إنشائها.

  فقد عقد مجل  أوروبا االتفاقيػة األوروبيػة لحقػوؽ  « األمت المتحدة »وقد تجثرت المنظمات األخرى بالنهج التي سارت عليو ،
 ـ.ٜٓ٘ٔاإلنساف عاـ 

 تػجثرت أيضػا قػارتي امريكػا الشػمالية والجنوبيػة ، فقػد  ولت يقتصر االشػعاع القػانوني والحضػاري لحقػوؽ اإلنسػاف علػى قػارة أوروبػا
برياح الت يير والتعديل اآلتية من منظمة االمت المتحدة فاتخذت الدوؿ االمريكية عدة خطوات في اطار منظمة الدوؿ االمريكيػة  

مين اتفػاؽ تضػ: حيػث سػعت الػدوؿ ،  محكمػة االمريكيػة لحقػوؽ اإلنسػافكاف من اىمها اللجنػة االمريكيػة لحقػوؽ اإلنسػاف وال
ـ  اال اف ٜٜ٘ٔـ كما دعت الى انشاء اللجنة الدائمة لحقوؽ االنساف فيما بين الدوؿ االمريكية عاـ ٜٛٗٔبوجوتا المبـر عاـ 

 ـ . ٜٜٙٔاالتفاقية االمريكية لحقوؽ االنساف لت يقدر لها اف تبـر اال بعد عشر سنوات في عاـ 
  ًأنشػاء لجنػة إقليميػة  »ػ وذلػك بػ،  والتقػدـ فػي مجػاالت حقػوؽ اإلنسػاف  يير القػانونيالمنطقة العربية واألفريقية بػالت وتجثرت أيضا

 ـ. ٜٛٙٔفي اطار الجامعة العربية عاـ  «عربية دائمة لحقوؽ االنساف 
  على المسػتوى االفريقػي تمػت الػدعوة للميثػاؽ االفريقػي   . « ـٜٜٙٔبيروت عاـ  »لحقوؽ االنساف في  اوؿ مؤتمر عربيوعقد

 ـ. ٜٙٛٔودخل حيذ النفاذ عاـ  ٜٔٛٔاالنساف عاـ لحقوؽ 
 
 الربّتهْل اإلضايف حبكْم الطفل : 
  تطػػػورت القػػػوانين والتشػػػريعات فػػػي منظومػػػة حقػػػوؽ االنسػػػاف فػػػي مجػػػاالت عديػػػدة واضػػػحت اليػػػـو تشػػػمل كافػػػة جوانػػػب الحيػػػاة

 : االجتماعية فعلى سبيل المثاؿ في مجاؿ حقوؽ الطفل
بمثابة تتويج لما يزيد عن ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية المعنية بحقوؽ جاء اعتماد اتفاقية الطفل  -

 يودخلػػت حيػػز النفػػاذ فػػـ ٜٜٛٔـ وقػػد اعتمػػدت االتفاقيػػة فػػي نػػوفمبر ٕٜٗٔ. اذ صػػدر اعػػبلف جنيػػف فػػي عػػاـ  الطفػػل
ـ واعتمػػد البروتوكػػولين االختيػػاريين بشػػجف بيػػع واسػػت بلؿ األطفػػاؿ فػػي الب ػػاء وفػػي المػػواد اإلباحيػػة وبشػػجف ٜٜٓٔسػػبتمبر 

   ـ.ٕٕٓٓـ ودخبل حيز النفاذ في يناير  ٕٓٓٓاشراؾ األطفاؿ في النزاعات المسلحة في مايو 
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 متَٔد : 
 اسػػتخدمت فػػي تحريػػر اإلنسػػاف األوروبػػي مػػن ط يػػاف  ، التػػي نشػػجت فػػي داخػػل القػػارة األوروبيػػة أف فكػػرة حقػػوؽ اإلنسػػاف ىػػذه ،

بجكملهػػا خضػػعت لبلسػػتعمار األوروبػػي فػػي العصػػر  ، لتشػػمل بالحمايػػة شػػعوباً  ، ولػػت تمتػػد ىػػذه الفكػػرة السػػلطة ورجػػاؿ الكنيسػػة
 ، كل ما يتعارض مع مبادئ حقوؽ اإلنساف. بل القت منو من المظالت واالستبداد،  الحديث

 قػد ركػز النظػر علػى حقػوؽ اإلنسػاف  ، والذي يربط البع  بينو وبين ميثاؽ األمػت المتحػدة إف الميثاؽ العالمي لحقوؽ اإلنساف ،
 . على المستوى الدولي

  ومما الشك فيو أف  مستوى الدوؿ والشعوب والمنظمات الدولية لقد اضحت قضية حقوؽ االنساف تحظى باىتماـ دولي على .
 بصمة واضحة على مسيرة حقوؽ االنساف في العالت اجمع. اإلسبلـ جاء كنموذج جامع لؤلدياف السماوية التي سبقتو واضعاً 

  حياتو وإصبلح احوالو في الدنيا جاء اإلسبلـ بمنظومتو العقائدية والتشريعية واألخبلقية والحضارية من اجل االنساف ب رض تنظيت
والدين ، ايمانا بػجف فػي صػبلحو صػبلحا للػدنيا والػدين وفػي اعوجاجػو اخػتبلال لنظػاـ االجتمػاع اإلنسػاني وفسػاد الكػوف وتخريػب 
و العمراف لذلك ارتكزت جميع اركاف المنظومة اإلسبلمية على الفرد تتوخى بناء شخصيتو وال غرو فهو خليفة اهلل في الكوف بقول

. ولهػػػذه الخصوصػػػية جعػػػل االنسػػػاف مفضػػػبل علػػػى  والخبلفػػػة نيابػػػة عػػػن اهلل عػػػز وجػػػل«  ِإنِّػػػي َجاِعػػػٌل ِفػػػي اأَلْرِض َخِليَفػػػة »تعػػػالى 
 المخلوقات األخرى 

 ٘ٔميصل٘ سكْم اإلىطاٌ يف الػسٓع٘ اإلضالم : 
  تتمتع حقوؽ اإلنساف في الشريعة اإلسبلمية بمنزلة عظيمػة، وبضػمانات تفتقػر إليهػا القػوانين الوضػعية، ويمكػن إبػراز ىػذه المنزلػة

 بما يلي: 
، فالحاكميػة حػق هلل تعػالى  « إسػقاط األلوىيػة عػن بنػي البشػر »، وىػي  وضع اإلسبلـ أوؿ ميػزة وأوؿ ضػمانة لحقػوؽ اإلنسػاف -

، بل جميع الناس  ، وال يرتفع أحد على أحد ؛ وبذلك فبل يخضع بشر لبشر غيره أخص خصائص األلوىيةوحده باعتبارىا من 
 على قدـ المساواة أماـ رب العالمين .

، فبل فضل إلنساف على آخر  ، فالناس متساووف في ىذه الحقوؽ إف الشريعة اإلسبلمية قررت لئلنساف حقوقاً بمقتضى آدميتو -
، يقػوؿ تعػالى: ي يَػا َأيػاَهػا الن ػاُس اتػ ُقػوا  ، فهػي مسػاواة حقيقيػة فػي القيمػة اإلنسػانية وال للوف علػى أخػر وال لجن  على آخر، ،

ُهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء وَ  َها َزْوَجَها َوَبث  ِمنػْ ـَ ِإف  اتػ ُقوا الل َو ال ِذي رَب ُكُت ال ِذي َخَلَقُكْت ِمْن نَػْفٍ  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ َتَساَءُلوَف ِبِو َواأْلَْرَحا
فالشػػريعة اإلسػػبلمية ال تقػػرر للفػػرد المسػػلت حقوقػػا أزيػػد عػػن غيػػره بمقتضػػى إنسػػانيتو ، بػػل ألمػػر آخػػر  الل ػػَو َكػػاَف َعلَػػْيُكْت رَِقيبًػػا  

 . إلسبلمو أو إيمانو أو تقواه ، يِإف  َأْكَرَمُكْت ِعْنَد الل ِو َأتْػَقاُكت  
 ، فلفػػظ الحػػق مسػػتمد مػػن اسػػت اهلل تعػػالى  الشػػريعة اإلسػػبلمية لهػػا قدسػػية خاصػػة ال تعرفهػػا القػػوانين الوضػػعيةإف الحقػػوؽ فػػي  -

 ، وقد بين األصوليوف أنو ما من حق للعبد إال وفيو حق هلل تعالى .  ( الحق )
، وعلػى  على حقػوؽ اهلل تعػالىفيدفعو للحفاظ يوجو سلوؾ صاحبو  « الضمير »من داخل اإلنساف  يقيت اإلسبلـ حارسا إيمانياً  -

 ، وىػذا يُعتبػر مػن  " أف تعبد اهلل كجنك تراه فػإف لػت تكػن تػراه فإنػو يػراؾ»  ، فيقوؿ صلى اهلل عليو وسلت : حقوؽ أخيو اإلنساف
 . « القوانين الوضعيةالتي تفتقر إليها  أقوى ضمانات حقوؽ اإلنساف »

 اإلضالمٔ٘سكْم اإلىطاٌ يف مكاصد الػسٓع٘  احملاضسٗ الجالج٘ :
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، فػػبل حقػوؽ بػػبل حػػدود بمعنػػى آخػر الحقػػوؽ فػػي اإلسػػبلـ ليسػػت  مػػن الشػريعة لحفػػظ حقػػوؽ اإلنسػػاف إف اإلسػبلـ يضػػع إطػػاراً  -
 ، بل مقيدة بقيود وحدود شرعية يقف عندىا المسلت وال يتعداىا . مطلقة

يضفي  ، وىذا ، وىي منح الهية تثبت بحكت الشارع الحكيت ، ألنها شرعية إف الحقوؽ في اإلسبلـ تنبع من العقيدة اإلسبلمية -
، بػل يحفػز المسػلت علػى احتػراـ حػق أخيػو والتػزاـ  ، ويقػيت حولهػا حصػنا منيعػا يحػوؿ دوف االعتػداء عليهػا عليها حماية خاصة

،  ، وركيػزة مػن ركػائز اإليمػاف ، وبهػذا يصػبح أداء الحػق واحترامػو قربػة مػن القربػات حده دوف أف يتعداه امتثاال ألمر اهلل تعػالى
"،  كػل المسػلت علػى المسػلت حػراـ دمػو ومالػو وعرضػو : "  ، يقػوؿ صػلى اهلل عليػو وسػلت ن المعاصػيواالعتداء عليو معصية مػ

 .  " من آذى ذميا فجنا خصمو يـو القيامة : " ويقوؿ
،  ، وكما أف الحقوؽ شرعية فالواجبات شرعية ال انفكاؾ بينهما إف الشريعة اإلسبلمية قرنت والزمت بين الحق والواجب تبلزماً  -

، ومػن ثػت ال يستسػاغ وال يمكػن ألحػد أف يطالػب  ، والواجبػات مػا ىػي إال حقػوؽ لل يػر الواجب مقدـ على طلػب الحػق وأداء
، يقػوؿ الحػق سػبحانو  ، وىذا يعتبر مػن ضػمانات حقػوؽ اإلنسػاف فػي الشػريعة اإلسػبلمية بحقو إال إذا أدى ما عليو من واجب

ُهْت َسيَِّئاِتِهْت    ،   ي ِإْف تَػْنُصُروا الل َو يَػْنُصرُْكتْ  : وتعالى  ي َوَلْو َأف  َأْىَل اْلِكَتاِب َآَمُنوا َواتػ َقْوا َلَكف ْرنَا َعنػْ
، واهلل  ، ىػذا الحػق الػديني ال يسػقط إال بػاألداء أو اإلبػراء الشريعة اإلسبلمية تعػرؼ الحػق الػديني الػذي يقابػل الحػق القضػائي -

حتى يػرد الحػق إلػى صػاحبو أو يستسػمحو ؛ وبهػذا تكػوف الشػريعة اإلسػبلمية قػد  تعالى ال يقبل توبة عبد اعتدى على حق أخيو
 وضعت ضمانة أخرى من ضمانات حقوؽ اإلنساف .

، ىػػذه النصػػوص التػػي لػػت تتخػػذ مجػػرد مػػواعظ  إف النصػػوص التشػػريعية فػػي اإلسػػبلـ تظهػػر غيػػرة اإلسػػبلـ علػػى حقػػوؽ اإلنسػػاف -
ـَ إلػػى جانبهػػا أخبلقيػػة بػػل أوامػػر تشػػريعية  ، وىػػذا مػػا لػػت تصػػل إليػػو بعػػد نصػػوص  نصوصػػا تشػػريعية الزمػػة لضػػماف تنفيػػذىا ، أقػػا

 .  ( اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وال الميثاؽ الدولي )
. كما أف ىذه الحقوؽ  ، سواء الحقوؽ السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أنها حقوؽ شاملة لكل أنواع الحقوؽ -

 . الخاضعين للنظاـ اإلسبلمي دوف تمييز بينهت في تلك الحقوؽ بسبب اللوف أو الجن  أو الل ةعامة لكل األفراد 
، إف وثػائق البشػر قابلػة للتعػديل غيػر بعيػدة  ؛ ألنهػا جػزء مػن الشػريعة اإلسػبلمية أنها كاملة وثابتة وغير قابلة لئلل اء أو التبػديل -

 . الذي فرضوه على الدساتير لت يحمها من التعديل باألغلبية الخاصة، والجمود  على اإلل اء مهما جرى تحصينها بالنصوص
 . مقيدة بعدـ التعارض مع مقاصد الشريعة اإلسبلميةبل  ليست مطلقةحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ  -
 :ٌأٍه اذتكْم اليت نفلَا اإلضالو لإلىطا 

 : « سل التفطٔل ّالهسام٘ ّخالف٘ األزض » (1
 فمن تلك  ، وىناؾ حقوؽ تحفظ لئلنساف كرامتو التي وىبو اهلل إياىا ( ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفةً ) :  المذكور في قولو تعالى ،

 : الحقوؽ
 . َوال تَػَنابَػُزوا بِاألْلَقاِب { } : : قاؿ تعالى النهي عن سب المسلت والتنابز باأللقاب -
 .{ بَػْعضاً َوالَ يَػْ َتب بػ ْعُضُكت  : } : قاؿ تعالى تحريت ال يبة -
 . تحريت السخرية من اإلنساف -
 . تحريت التجس  على المسلمين وكشف عوراتهت -
 . تحريت خن السوء بالمسلت -
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 : « سل اذتٔاٗ » (2
 وىي منحة من اهلل لئلنساف وقد حـر اهلل االعتداء على الحياة اإلنسانية  . 
  
، وعنػد  ، وبػو تبػدأ سػائر الحقػوؽ وىػو الحػق األوؿ لئلنسػاف . اإلسبلـ ذلك حفظاً لحػق الحيػاة واالجهاض وقد حـر االنتحار -

 .  وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائو تنعدـ الحقوؽ
 من   ، ويجب على سائر األفراد أوالً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية ىذا الحق ويعتبر حق الحياة مكفوالً بالشريعة لكل إنساف

 ، مع وجوب تجمين الوسائل البلزمة لتجمينو من ال ذاء والدواء واألمن من االنحراؼ. كل اعتداء
  
ـَ ٱلل ُو ِإال  ِبٱْلَحّق{  « تحريت قتل اإلنساف » -  : قاؿ تعالى: }َوالَ تَػْقتُػُلوْا ٱلنػ ْفَ  ٱل ِتى َحر 
 : وىذا لو صور كثيرة فمنها:  « سد الذرائع المؤدية للقتل » -

 

 . (( من حمل علينا السبلح فلي  منا : قاؿ صلى اهلل عليو وسلت: )) تحريت حمل السبلح على المسلمين ( أ
 . (( سباب المسلت فسوؽ وقتالو كفر : قاؿ صلى اهلل عليو وسلت: )) تحريت مقاتلة المسلمين ( ب
 . ال ِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُت اْلِقَصاُص ِفي اْلَقتػَْلى {: }يَا َأيػاَها  : قاؿ تعالى القصاص في القتل ( ت
 . تحريت االنتحار ( ث
 . إباحة المحظورات للضرورة ( ج
 . تحريت قتل الجنين ( ح

 

 : « سل العدل ّاملطاّاٗ بني البػس » (3
 .والمقصود ىنا المساواة في أصل الخلقة والمساواة أماـ تكاليف الشرع وأحكاـ القضاء 
  ومن ثت فهت  في تقرير حق المساواة بين األفراد في الدولة االسبلمية أنو حق فطري فالبشر عباد اهلل وىت خلقو جميعاوالسبب ،

 متساووف أماـ قانوف الشريعة االسبلمية.
  ٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْت ُشُعوبًا َوقَػَباِئَل نذكر من بينها: )يَا َأيػاَها الن اُس ِإن ا َخَلْقَناُكْت ِمْن ذَكَ ،  مبدا المساواةوتتضافر النصوص على إرساء

وىػػي الوثيقػػة التػػي أصػػدرىا الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلت  دسػػتور المدينػػة. حيػػث يؤكػػد  ِلتَػَعػػارَُفوا ِإف  َأْكػػَرَمُكْت ِعْنػػَد الل ػػِو َأتْػَقػػاُكْت(
) ومهما كاف  تتمثل من خبلؿ وثيقة دستورية رسميةوىي (  الحق في المشاركة السياسية)  حكت العبلقات بين جميع المواطنينلت

 :  تتمثل في( االمر فاف الخطوط العريضة  
 

التعدديػػة الدينيػػة والثقافيػػة والسياسػػية للدولػػة حيػػث بػػرزت   -
 . المدينةفي 

تمتػػػػػع جميػػػػػع العناصػػػػػر المكونػػػػػة للدولػػػػػة بػػػػػالحقوؽ المدنيػػػػػة   -
 والسياسية

  التعايي والتضامن بين عناصر الدولة ووجود كياف موحد - راية االسبلـانتظاـ جميع العناصر المكونة للدولة تحت   -
 تجسي  الدولة على أساس االخاء اإلنساني  - حق المشاركة في ادرة شؤوف الدولة  -
  . حق االنتخاب واالختيار  -
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 : « سل األمً » (4
  وقد جاء اإلسبلـ لػيحفظ  بحق شرعي ثابتذلك أف األمن نعمة كبرى من اهلل على عباده وىو حق لهت ال يجوز سلبو منهت إال .

( والعقل والماؿ فكل اعتداء على حػق مػن ىػذه الحقػوؽ فإنػو  العرض : الدين والنف  والنسل أو ) على الناس ضرورات خم 
 . سلب لحق األمن الذي كفلو اهلل لئلنساف

 : « سل اذتسٓ٘ املطؤّل٘ »  (5
  خبللها حياتو دوف اضطهاد أو حجر على حريتو لكن ىذه الحرية ليست مطلقو من  كفل االسبلـ لئلنساف الحرية التي يمارس من

كل قيد وإال أصبحت فوضى وأدت الى االعتداء على حقػوؽ االنسػاف وتشػمل ىػذه الحريػة حريػة االعتقػاد والتػدين باسػتثناء مػن 
 قيت عليو الحد.دخل في اإلسبلـ بطوعو واختياره فإنو لي  من حقو الخروج منو وإال اعتبر مرتداً وأ

  واالجتهػػاد فػػي حػػدود مػػا أباحػػو اهلل تعػػالى وحػػق الشػػورى فيمػػا ال نػػص عليػػو مػػن  « حػػق التعبيػػر عػػن الػػرأي »:  تشػػمل الحريػػةكمػػا
 الشرع لمن ملك شروطو وأدواتو. 

  يعبر عنو مشروعاً إف حرية التعبير التي منحها اإلسبلـ لكل إنساف تتردد بين الحق والواجب وذلك إذا كاف الرأي الذي يراد أف   ،
، وكاألمر بالمعروؼ والنهػي عػن المنكػر فإنػو واجػب. وقػد يكػوف التعبيػر عػن الػرأي حرامػاً   كالمطالبة بالحقوؽ فإنو حق لئلنساف

 كاتهاـ الناس كذباً وزورًا.
 : « اذتسٓ٘ املدىٔ٘ » (6
 مػن الػرؽ باعتبػار النػاس يولػدوف أحػراراً وحريػة التي تشمل حرية الذات  « بالحرية المدنية »د سبق اإلسبلـ إلى كفالة ما سمي وق

 . التنقل واللجوء والهجرة وحريو المسكن والمراسبلت وعدـ جواز التجس  عليهما
 . ( اللجوء إلى القضاء الشرعي ) بمعنى:  «  سل التكاضٕ » (7
د قدراتػو واسػتعداده، وتػوفر لػو حػويقصد بو حق كل شخص في أداء العمل أو المهنة أو الحرفة التي تتفق مػع  : «سل العنل  » (8

 لدور العمل في نهضة الفرد وتقدـ المجتمع فقد كفلو االسبلـ لكل فرد. وتقديراً ،  الكفاية البلـز لمعيشتو وحياتو
 : « سل الرتبٔ٘ ّالتعلٔه » (9
 حيث تؤكد على ذلك السيرة النبوية : 

 . الترغيب في التعليت -
 . تحريت كتماف العلت -
أبػػي موسػػى رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلت: ))ثبلثػػة لهػػت أجػػراف(( وذكػػر مػػنهت: : عػػن  تعلػػيت األىػػل -

 ))ورجل كانت عنده أمة فجدبها فجحسن تجديبها وعلمها فجحسن تعليمها ثت أعتقها فتزوجها فلو أجراف((.
 . « سل التنلو ّالتهافل االدتناعٕ ّالسعآ٘ الصشٔ٘ » (10
 . « سل تهًْٓ األضسٗ »(11
  ممػػا سػػبق يتضػػح أف حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي اإلسػػبلـ حقػػوؽ شػػاملة لكػػل أنػػواع الحقػػوؽ، سػػواء الحقػػوؽ السياسػػية أو االقتصػػادية أو

 االجتماعية أو الثقافية.
 .كما أف ىذه الحقوؽ عامة لكل األفراد الخاضعين للنظاـ اإلسبلمي دوف تمييز بينهت في تلك الحقوؽ 
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 ٘املكدم : 
  لقد شهدت مسيرة تطور حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية عقبات كبيرة على مر الزماف وال نريد أف نوغل في القدـ ونتعرض إلػى

التاريخ وما فيو من إحداث مروعة أصابت اإلنساف في كرامتو وحقوقو وحرياتو بقدر مػا نريػد التجكيػد علػى حقيقػة أساسػية مفادىػا 
لػت قػػدرا مػن االىتمػػاـ والعنايػػة ولكػن بػػدرجات متفاوتػة سػػواء أكػاف ذلػػك علػى صػػعيد القػػوانين أف ىػذه الحقػػوؽ والحريػات قػػد نا

 .الوطنية أو على صعيد المواثيق واإلعبلنات واالتفاقيات الدولية 
 الشك اف مسجلة أدراج حقوؽ اإلنساف في الدساتير الوطنية أو على صعيد المواثيق واإلعبلنات واالتفاقيات الدولية قد ساىمت 

  : وعلى ىذا األساس،  في تطور مسيرة حقوؽ االنساف
 الدساتير والتشريعات الداخلية للدوؿ .: لحقوؽ اإلنساف تتمثل في  « مصادر وطنية »ىناؾ  -
( واالتفػػاقيتين الػػدوليتين ٜٛٗٔاإلعػػبلف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف الصػػادر فػػي عػػاـ ) : تتمثػػل فػػي  « مصػػادر دوليػػة »وىنػػاؾ  -

( باإلضػػػػافة إلػػػػى ٜٙٙٔوالحقػػػػوؽ المدنيػػػػة والسياسػػػػية فػػػػي عػػػػاـ )، الخاصػػػػتين بػػػػالحقوؽ االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة 
 البروتوكوؿ االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوؽ المدنية والسياسية.  

 

 ل األّل:ــالػ (1
االتفاقيات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف وغيرىا من المصادر كالعرؼ الدولي والمبادئ : دولياً ويقصد بو 
 العامة للقانوف.

 الشق القانوني الداخلي أي القواعد القانونية داخل الدولة الواحدة.: داخلي ويقصد بو  الػل الجاىٕ: (2
 

 ٌاملصادز الدّلٔ٘ ذتكْم اإلىطا : 
  ، تتمثػل المصػػادر الدوليػػة واالقليميػػة لحقػػوؽ االنسػػاف فػػي االعبلنػػات والمعاىػػدات والمواثيػػق التػػي تتحػػدث عػػن حقػػوؽ االنسػػاف

وتعتبر ىذه االتفاقات واإلعبلنات أحد المصػادر المهمػة التػي تػنه  عليهػا النظريػة العامػة لحقػوؽ اإلنسػاف فػي عالمنػا المعاصػر 
 الصلة بهذه الحقوؽ وما يتصل بها أو ينبثق عنها من حريات.وقد تضمنت الكثير من األحكاـ ذات 

 :وىذه االتفاقات واإلعبلنات الدولية ذات الصلة بحقوؽ اإلنساف تنقست إلى ثبلث مطالب وىي  
 ٘ٔاالتفاقٔات ّاملْاثٔل الدّل : 

 : ذات الطابع العاملٕاالتفاقٔات ّاملْاثٔل ّاإلعالىات الدّلٔ٘  أّاًل:
 األولى ما يلي: وتشمل ىذه الطائفة 
 ميثاؽ األمت المتحدة التي تضمن حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية . (1
 ـ(.ٜٛٗٔاإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ) (2
 (.ٜٙٙٔالعهد الدولي للحقوؽ المدنية والسياسية) (3
 (.ٜٙٙٔالعهد الدولي للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) (4
 : ومنها « الجمعية العامة لؤلمت المتحدة »رتها مجموعة اإلعبلنات األخرى التي أصد (5

 ـ. ٜٜ٘ٔإعبلف حقوؽ الطفل الصادر في عاـ  ( أ
 ـ.ٖٜٙٔإعبلف األمت المتحدة للقضاء على جميع أشكاؿ التمييز العنصري الصادر في عاـ  ( ب

 قاىٌْ سكْم اإلىطاٌمصادز  احملاضسٗ السابع٘ :
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 ـ.ٜٔٚٔاإلعبلف الخاص بحقوؽ المتخلفين عقلياً الصادر عاـ  ( ت
 ـ.ٜ٘ٚٔفي عاـ اإلعبلف الخاص بحقوؽ المعاقين الصادر  ( ث
 ـ.ٕٜٛٔاإلعبلف الخاص بمشاركة المرأة في تعزيز السلت والتعاوف الدوليين الصادر في عاـ  ( ج
 ـ.ٖٜٛٔاإلعبلف الخاص بالحق في التنمية، الصادر في عاـ  ( ح

 

 : ذات الطابع العاملٕ ارتاصاالتفاقات ّاملْاثٔل ّاإلعالىات الدّلٔ٘  ثاىًٔا:

 واإلعبلنات نشير إلى ما يلي:ثيق ومن ىذه االتفاقات والموا 
 .    ما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري (1
 . ، والجرائت ضد اإلنسانية ، وجرائت الحرب االتفاقات التي تتعلق بجرائت إبادة الجن  البشري (2
 االتفاقات التي تتعلق بحماية األجانب والبلجئين واألشخاص عديمي الجنسية . (3
 العماؿ وحرياتهت .االتفاقات التي تتعلق بحقوؽ  (4
 . االتفاقات والمواثيق واإلعبلنات التي تتعلق بحماية النساء واألطفاؿ واألسرة (5

 . االتفاقات والبروتوكوالت واإلعبلنات التي تتعلق بالمحاربين واألسرى والمدنيين (6
 

   حتدٓدًا فٔنا ٓتصل اليت أصدزتَا األمه املتشدٗ مً خالل ادتنعٔ٘ العام٘  املبادئ ّالكْاعد االضرتغادٓ٘زتنْعات ثالجًا: 
 : حبكْم اإلىطاٌ                

 ومن ىذه المبادئ أو القواعد االسترشادية على سبيل المثاؿ : 
 ـ(.ٜٗٛٔالضمانات الخاصة بكفالة حماية حقوؽ الذين يواجهوف عقوبة اإلعداـ ) (1
 ـ(.ٜٛٛٔبحماية جميع األشخاص الذين يتعرضوف ألي شكل من أشكاؿ االحتجاز أو السجن )مجموعة المبادئ المتعلقة  (2
 ـ(.ٜٜٓٔالمبادئ األساسية لمعاملة السجناء ) (3
 ـ(.ٜٜٓٔقواعد األمت المتحدة بشجف حماية األحداث المجردين من حريتهت ) (4
  ٗ1945سكْم االىطاٌ يف مٔجام األمه املتشد : 
  اإلنساف شهد تطورا كبيرا منذ إنشاء منظمة األمت المتحدة.التناوؿ الدولي لقضية حقوؽ 
 ولقػد اىػتت  ومن المتفق عليو أف األمت المتحدة قد وضعت األساس القػانوني للقػانوف الػدولي االنسػاني وقػانوف حقػوؽ اإلنسػاف ،

 تهتت بهذا الموضوع .واضعوا ميثاؽ األمت المتحدة بقضية حقوؽ اإلنساف حيث وردت بالميثاؽ الكثير من المواد التي 
  أف شعوب األمت المتحدة تؤكد ايمانها بالحقوؽ األساسية وبكرامة الفػرد وبمػا للرجػاؿ والنسػاء مػن » : فقد ورد بديباجة الميثاؽ

 . « حقوؽ متساوية
 ـ أو تعداد ىذه الحقوؽ حيث فشلت جهود بع  الدوؿ في أمريكا البلتينية في تضمين  ولكن يبلحظ أف الميثاؽ لت يحدد مفهو

 الميثاؽ تعدادا يشمل حقوؽ اإلنساف.
  ولقد ثار نقاش فكري بشجف تحديد القيمة القانونية لنصوص حقوؽ اإلنساف المشػار إليهػا فػي الميثػاؽ ، حيػث ذىػب الكثيػر مػن

وؽ الشػػراح أف ىػػذه النصػػوص فػػي جملتهػػا تشػػكل التزامػػا قانونيػػا علػػى عػػاتق الػػدوؿ األعضػػاء يوجػػب علػػيهت االلتػػزاـ بػػاحتراـ حقػػ
 . اإلنساف
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 كما أنػو لػت  ، الذين يروف أف الميثاؽ لت يحدد الحقوؽ التي يجب حمايتها غير أف ىذا القوؿ يجد معارضة لدى البع  االخر ،
 ، ولت يجز لؤلفراد أو الجماعات أف يتظلموا عند المساس بحقوقهت. ينظت وسائل حماية تلك الحقوؽ

 أـ أف لهػا صػفة  قػوؽ اإلنسػاف ذات طبيعػة عالميػة صػالحة لكػل المجتمعػاتولقد احتػدـ الجػدؿ الفقهػي حػوؿ مػا إذا كانػت ح  ،
 الخصوصية والنسبية ، أي انها تختلف باختبلؼ ثقافة المجتمعات وطبيعة تكوينها والقيت السائدة فيها.

 ية المبدأ فقط مع بعالمية حقوؽ اإلنساف ، ىل يقصد بها عالملعديد من التساؤالت حوؿ المقصود وأدى ىذا الجدؿ إلى إثارة ا
 . اختبلؼ تطبيقها من مجتمع آلخر ، أـ أف المقصود ىو عالمية المبدأ والتطبيق

 .ويمكن ت ليب الرأي القائل بعالمية المبدأ وخصوصية ونسبية التطبيق في الدوؿ المختلفة 
  ٌ1948اإلعالٌ العاملٕ ذتكْم االىطا: 
 ويعد ىذا اإلعبلف التػاريخ الحقيقػي لمػيبلد حقػوؽ  « ـٜٛٗٔعاـ  ديسمبر ٓٔ » صدر اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في ،

 . اإلنساف على المستوى الدولي
 وقد اشتمل اإلعبلف على مقدمة وثبلثين مادة . 
 ومنهانساف يعيي في اطار جماعة منظمة وقد تضمن االعبلف مجمل الحقوؽ والحريات األساسية التي تثبت لكل فرد بوصفو إ : 

 

 الحق في الجماعة ضد التعذيب.  (3 الحق في الحرية واألماف.  (2  الحياة .الحق في  (1
 ق في التمتع بالشخصية القانونية الح (6 حرية الحياة الخاصة . (5 حرية الرأي والتعبير. (4
 حق الملكية . (9 المساواة أماـ القانوف . (8 حرية الفكر والضمير والمعتقد. (7

 الدفاع. الحق في (12 حق التقاضي .(11 الحق في التمتع بالجنسية . (10
 

  ٕٕواشتمل اإلعبلف على مجموعة من الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المواد من-ٕٚ. 
 :وقد شملت الحقوؽ التي تضمنتها ىذه المجموعة ما يلي باألساس 

 

  الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ.  (2 الحق في الضماف االجتماعي .  (1
 الحق في التعليت. (4 والرفاىية.الحق في مستوى معيشي كاؼ للصحة  (3
  . الحق في االشتراؾ في الحياة الثقافية للمجتمع (5

 

  ًفهيػا كبيػرا يػدور حػوؿ  ورغت أف ىذا اإلعػبلف يعػد ثػورة كبيػرة فػي مجػاؿ عولمػة حقػوؽ اإلنسػاف إال أننػا فػي الواقػع قػد رأينػا خبلفػا
 القيمة القانونية لئلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف.

  من شراح القانوف أف ىذا اإلعبلف صدر على شكل توصية من الجمعية العامة لؤلمػت المتحػدة وبالتػالي فلػي  لػو فقد ذىب فريق
 قيمة إلزامية للدوؿ.

  على أف االتجاه السائد في الفقو الدولي يرى أف اإلعبلف وإف لت تثبت لو القوة القانونية الفاعلة والمؤثرة التي تلـز الدوؿ بما ورد
، وأنو  ى اختبلؼ انواعها . إال أف االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف أصبح ذا قيمة سياسية وأدبية ال يستهاف بهابو من حقوؽ عل

 أسهت في اصدار العشرات من االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي استندت على أحكامو.
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  فإنو ال  ء األكبر من القانوف الدولي لحقوؽ اإلنسافوعلى الرغت من أف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ىو الذي أوحى بالجز ،
، قػوة كبيػرة فػي أوسػاط الػرأي العػاـ  ، بصفتو إعبلف مبادئ عامة . غير أف لهذا اإلعبلف يمثل في حد ذاتو وثيقة لها قوة القانوف

 .  العالمي
 والعهػد  ص بػالحقوؽ المدنيػة والسياسػيةوقد ُترجمت مبادئ اإلعبلف إلػى مبػادئ لهػا قػوة قانونيػة فػي صػي ة العهػد الػدولي الخػا ،

. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على ىذين العهدين بجف تسن   الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 . غيػػر أف مػػا يزيػػد علػػى نصػػف بلػػداف العػػالت لػػت تصػػادؽ علػػى العهػػد الػػدولي الخػػاص فػػي بلػػدانها قػػوانين لحمايػػة تلػػك الحقػػوؽ

 . بالحقوؽ المدنية والسياسية أو على العهد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الطنات اليت متٔٔص مٔجام األمه املتشدٗ عً عَد عصب٘ األمه : 
  اىتمامػو الواضػح بحقػوؽ اإلنسػاف وحرياتػو  »لعل من السمات البارزة التي تمييز ميثاؽ األمت المتحدة عن عهد عصبة األمت ىي

وبالتالي كاف الميثاؽ أوؿ معاىدة دولية جماعيػة تقػر بمبػدأ احتػراـ ىػذه الحقػوؽ والحريػات وتجعلػو ضػمن األىػداؼ  «األساسية 
مثػل فػي األربعػة التػي تسػعى منظمػة األمػت المتحػدة إلنجازىػا ، أال أف المصػدر الػرئي  ألفكػار حقػوؽ اإلنسػاف فػي العػالت انمػا يت

( اعتمدت ٜٙٙٔ( وفي عاـ )  ٜٛٗٔاإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والصادر عن الجمعية العامة لؤلمت المتحدة في عاـ ) 
األمػػت المتحػػػدة اتفػػاقيتين دوليتػػػين جسػػػدتا الحقػػوؽ والحريػػػات التػػػي نػػادي بهػػػا اإلعػػبلف العػػػالمي وىمػػػا العهػػد الػػػدولي للحقػػػوؽ 

ة ، والعهػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ المدنيػػة والسياسػػية مضػػافا إليهػػا بروتوكػػوؿ اختياريػػا الحػػق االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػ
بالعهد الدولي الخػاص بػالحقوؽ المدنيػة والسياسػية وتؤلػف ىػذه الوثػائق الثبلثػة مػع اإلعػبلف العػالمي لحقػوؽ اإلنسػاف مػا يعػرؼ 

 اليـو بالشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف .
 ْم اإلىطاٌالعَداٌ الدّلٔاٌ ذتك : 
 واسػتق  اتجهت األمت المتحدة إلى تحويل المبادئ إلػى مػواد اتفاقيػة تقػرر التزامػات قانونيػة مػن جانػب كػل دولػة مصػدقة عليهػا ،

الػػرأي علػػى وضػػع تلػػك الحقػػوؽ والحريػػات فػػي كػػل مػػن العهػػد الػػدولي للحقػػوؽ المدنيػػة والسياسػػية ، والعهػػد الػػدولي للحقػػوؽ 
 والثقافية.االقتصادية واالجتماعية 

  ـ ، وجػػدير بالػذكر أنػو لػػت يػتت التصػديق علػػى االتفػاقيتين إال عػػاـ ٜٙٙٔوقػد وافقػت الجمعيػػة العامػة لؤلمػت المتحػػدة عليهػا عػاـ
 دولة. ٖ٘ـ بتوفر شرط الحد األدنى من عدد الدوؿ المصدقة على كل اتفاقية وىو ٜٙٚٔ

 العَد الدّلٕ للشكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ : (1
 دقت على ىذا العهد، بحماية شعبها عن طريق القانوف، ضد المعاملة القاسية أو غير االنسانية، وتعتػرؼ بحػق تتعهد كل دولة ص

اإلنساف في الحياة والحرية واألمن في حرمتو الشخصية، وتحريت الرؽ، وتكفل الحق في المحاكمة العادلػة، وتحمػي األشػخاص 
، حريػة الفكػر والضػمير والديانػة، وحريػة الػرأي والتعبيػر ، والحػق فػي التجمػع من االعتقاؿ التعسفي، كما تقرر االتفاقية المػذكورة

 السلمي.
  ويقع على عاتق الدولة العضو في ىذا العهد حماية ىذه الحقوؽ دونما تمييز بسبب العرؽ أو الجن  أو الل ة او الدين أو الرأي

 أو األصل.
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 ٔ٘:العَد الدّلٕ للشكْم االقتصادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ ّالجكاف (2
  تقر كل دولة تصدؽ على ىذا العهد المكوف مػن إحػدى وثبلثػين مػادة بمسػئوليتها عػن العمػل علػى ضػماف شػروط معيشػية أفضػل

لشعوبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل واألجر العادؿ والضماف االجتماعي، وفي مستويات معيشية مناسػبة، وفػي التحػرر مػن 
 ، وتتعهد أيضا بحق كل فرد في تشكيل النقابات واالنضماـ إليها. والثقافةالجوع، كما تقر بحق كل فرد في الصحة 

  الشرعية الدولية لحقوؽ اإلنساف» ويطلق فقهاء القانوف على ىذين العهدين إلى جانب االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف است » 
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 ٕسكْم اإلىطاٌ يف التيظٔه الدّلٕ اإلقلٔن : 
  واكب التطور المذىل لحقوؽ اإلنساف على المستوي الدولي العاـ تطور مماثل علػى المسػتوى الػدولي اإلقليمػي بالنسػبة للعديػد

 من المجتمعات الدولية التي تربط بين أعضائها أواصر ج رافية وحضارية مشتركة خاصة. 
 طبيق ىذه االتفاقيات فػي إقلػيت معػين وعػادة فػي خػل وىو المصدر الثاني الذي يستمد قانوف حقوؽ اإلنساف قوتو منو وينحصر ت

منظمة دولية إقليمية . وتعتبر ىذه المواثيق مصادر قانونية إلى جانب المصادر الدولية العالمية التي تت ذكرىا . وقد أبرمت عدة 
 قوانين دولية لحقوؽ اإلنساف في إطار المنظمات اإلقليمية.

  الذي يعد دستور العبلقات الدولية في العصر الحاضر. « ع من ميثاؽ األمت المتحدةسبعة مواض »ورد ذكر حقوؽ اإلنساف في 
 سواء ل موضها وعدـ دقة عبارتها أـ لكونها تتعػارض مػع نػص  وعلى الرغت مما أخذ على نصوص الميثاؽ حوؿ حقوؽ اإلنساف ،

، ومنها في رأي بعضهت  من الشؤوف الداخلية للدوؿ( التي تمنع تدخل المنظمة الدولية أو أعضائها فيما يعد ٚالمادة الثانية )ؼ
، فجصػػدرت فػػي  ، ومػػع ذلػػك باشػػرت المنظمػػة الدوليػػة نشػػاطها فػػي التفريػػع علػػى األصػػوؿ التػػي جػػاء بهػػا الميثػػاؽ حقػػوؽ اإلنسػػاف

الػػذي صػػاغتو لجنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف علػػى مػػدى ثػػبلث «  اإلعػػبلف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف » ٜٛٗٔالعاشػػر مػػن كػػانوف األوؿ 
أقػػرت مشػػروع اتفاقيػػة منػػع ومعاقبػػة  ٜٛٗٔ/ٕٔ/ٜ( وكانػػت بقرارىػػا الصػػادر فػػي ٖ) ٕٚٔسػػنوات ويزيػػد بموجػػب قرارىػػا رقػػت 

 . ويقع اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في مقدمة وثبلثين مادة. جريمة إبادة الجن 
 

 بعد املكدم٘ ٓيتكل اإلعالٌ إىل مْاد غري مطلطل٘ ميهً زدٍا إىل أزبع فٝات:
 وتتناوؿ عبلقات الفرد بالمجموع أو بالدولة.: الفئة الثانية  (2 وتتناوؿ الحقوؽ الفردية والشخصية.: الفئة األولى  (1
 وتشمل الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية.: الفئة الرابعة  (4 وتشمل الحريات العامة والحقوؽ األساسية.: الفئة الثالثة  (3

 

 :٘ٔاالتفاقٔ٘ األّزب 

  األوربػػي الػػى عقػػد االتفاقيػػة األوروبيػػة لحقػػوؽ االنسػػاف وىػػي االتفاقيػػة التػػي ينظػػر اليهػػا وبحػػق وصػػفها تمثػػل بػػادرت دوؿ االتحػػاد
 .في مجاؿ تعزيز حقوؽ االنساف وكفالة الضمانات الدولية التي تلتـز الدوؿ الموقعة باحترامها  رائداً  نموذجاً دولياً 

  وتسػػمى الميثػػاؽ العػػاـ لحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف وحرياتػػو  غػػرب أوروبػػاتمثػػل ىػػذه االتفاقيػػة الميثػػاؽ العػػاـ لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي ،
 ـ.ٖٜ٘ٔـ ، ودخلت حيز التنفيذ في عاـ ٜٓ٘ٔ. تت التوقيع على ىذه االتفاقية في روما عاـ  األساسية

  ًلػػدوؿ الموقعػػة رائػػدا فػػي مجػػاؿ تعزيػػز حقػػوؽ اإلنسػػاف وكفالػػة الضػػمانات الدوليػػة التػػي تلتػػـز ا وتمثػػل ىػػذه االتفاقيػػة نموذجػػا دوليػػا
 : ويرجع ذلك إلى أمرينباحترامها 

بذلك االنتقادات التي وجهت إلى كل من ميثاؽ األمت المتحػدة  متبلفيوتضمنت االتفاقية تحديدا للحقوؽ والحريات األساسية  (1
 واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في ىذا الخصوص.

وتلػـز الػدوؿ األعضػاء باحترامهػا أنشجت االتفاقية وسائل وأجهزة معينة تكفل تطبيػق الحقػوؽ والحريػات المنصػوص عليهػا فيهػا،  (2
 وحماية حقوؽ االنساف وتتمثل ىذه األجهزة في اللجنة األوروبية لحقوؽ االنساف والمحكمة األوروبية لحقوؽ االنساف.  

  المنضػػوية فػػي ىػػذه الميثػػاؽ عػػدلت قانونهػػا الػػداخلي بمػػا يبلئػػت بنػػود ىػػذه االتفاقيػػة  أف بعػػ  مػػن الػػدوؿ  :ويجػػب أف ال ننسػػى
 كسويسرا والدانمارؾ وبعضها تطبقو كقانوف داخلي بل وأعلى مرتبة من القانوف الداخلي.

 ّالْطئ٘ ذتكْم اإلىطاٌاملصادز اإلقلٔنٔ٘  احملاضسٗ ارتامط٘ :
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 :٘ٔاالتفاقٔ٘ األمسٓه 

 اسيتين وىما :إف المصادر القانونية لحقوؽ اإلنساف في الدوؿ األمريكية يمكن أف نجدىا في وثيقتين أس 
حيػػػث تػػػت التوقيػػػع علػػػى ىػػػذه االتفاقيػػػة فػػػي  -المنشػػػا لمنظمػػػة الػػػدوؿ األمريكيػػػة وتعػػػديبلتها ٜٛٗٔ لعػػػاـ «ميثػػػاؽ بوجوتػػػا  » (1

 . ٜٔ٘ٔ/ديسمبر/ٖٔودخلت حيز التنفيذ في  ٜٛٗٔ/نيساف/ ٖٓ
 . ـ مػػن خػػبلؿ اللجنػػة االستشػػارية ٜٜ٘ٔودعػػت عػػاـ  كمػػا أنشػػجت اللجنػػة الدائمػػة لحقػػوؽ االنسػػاف فيمػػا بػػين الػػدوؿ االمريكيػػة

الوزارية الى ابراـ اتفاقية أمريكية لحقوؽ االنساف االف ىذه االتفاقية االمريكية لت يقدر لها اف تبـر اال بعد عشرة سنوات في عاـ 
  .ـ  ٜٜٙٔ

  . في البداية لت يتضمن الميثاؽ األمريكي نصوص تفصيلية لحقوؽ اإلنساف ، وإنما مجرد إشارة لهذه الحقوؽ 
  لػػت يكػػن لػػو الصػػفة القانونيػػة لكػػي يلػػـز  الػػدوؿ  ٜٛٗٔكمػػا أف اإلعػػبلف األمريكػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف الصػػادر مػػع ميثػػاؽ بوجوتػػا

 األمريكية .
 اف . نشطت أجهزة الدوؿ األمريكيػة علػى غػرار أجهػزة منظمػة مجلػ  أوروبػا فػي مجػاؿ وبعد قياـ المنظمة األوربية لحقوؽ اإلنس

 حقوؽ اإلنساف . 
  حيث أدخلت تعديبلت موسػعة علػى ميثػاؽ بوجوتػا . منهػا نصػوص تتضػمن  مسػتويات لحقػوؽ اإلنسػاف االقتصػادية واالجتماعيػة

 والتربوية والعلمية والثقافية . 
وبمػػا أنػػو لػػت يكػػن ذلػػك كافيػػاً فػػي مجػػاؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف وخاصػػة بعػػد صػػدور العهػػدين الػػدوليين . فقػػد أسػػرعت أجهػػزة المنظمػػة  (2

وعقدت مؤتمر خاص للدوؿ األمريكية في  « اتفاقية أمريكية لحقوؽ اإلنساف على نمط االتفاقية األوربية »األمريكية في إعداد 
 .ٜٜٙٔوفمبر //نٕٔ-ٚساف خوسيو عاصمة كوستاريكا من 

  وأصػبح قانونػاً تلتػـز بػو الػدوؿ التػي صػادقت  ٜٛٚٔ/حزيػراف /ٛٔصادؽ المؤتمر علػى ىػذه االتفاقيػة ودخلػت حيػز التنفيػذ فػي
 عليو.
 ٌاملٔجام االفسٓكٕ ذتكْم االىطا : 
  الػدوؿ األعضػاء فػي منظمػة الوحػػدة تعتبػر القػارة األفريقيػة ىػي القػارة الثالثػػة التػي يتبنػى قانونػاً دوليػاً وضػعياً لحقػػوؽ اإلنسػاف . إف

قػػد أقػػرت فػػي المػػؤتمر  "، الميثػػاؽ األفريقػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب األفريقيػػة األطػػراؼ فػػي ىػػذا الميثػػاؽ المشػػار إليػػو بػػػ "
الميثػػاؽ األفريقػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب ودخػػل حيػػز  ٜٔٛٔ/حزيػػراف/ٕٚ-ٕٗاألفريقػػي الثػػامن المنعقػػد فػػي نيروبػػي مػػن 

وف عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي ـ. جػػاء ىػػذا الميثػػاؽ بعػػد كفػػاح مريػػر وشػػاؽ خاضػػو المػػدافعٜٙٛٔ/تشػػرين األوؿ/ٕٔالتنفيػػذ فػػي 
 .أفريقيا

  ألنو يتضػمن وسػائل  « الميثاؽ األوربي »، حيث يتصدرىا  يبلحظ تدرجاً في قوة التطبيقعند مقارنة المواثيق اإلقليمية الثبلث ،
، وإمكانيػة تقػػديت أي شػكوى ضػػد الحكومػة ، والحػػق العػاـ األوربػػي  والمحكمػػة األوربيػةتطبيػق مػن خػػبلؿ لجنػة حقػػوؽ اإلنسػاف 

 يشجع على احتراـ حقوؽ اإلنساف ، حيث تزعن السلطات لسيادة القانوف وقرارات وأحكاـ اللجنة والمحكمة . 
  التػي يتلمسػها المػرء فػي اللجنػة  فقد نص أيضػاً علػى لجنػة ومحكمػة لحقػوؽ اإلنسػاف ، ولكػن الفعاليػة « الميثاؽ األمريكي »أما

 والمحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف ال يجد نظير لها في أمريكا البلتينية . 
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  حيػث يخلػو ىػذا الميثػاؽ مػن محكمػة أفريقيػة لحقػوؽ اإلنسػاف فضػبلً عػن ضػعف  الثالثػةفػي الدرجػة  « الميثاؽ األفريقي »ويجتي
 الصياغة القانونية لجهة االلتزاـ من قبل الحكومات األفريقية إزاء موضوعات حقوؽ اإلنساف . 

 ٌاملٔجام العسبٕ ذتكْم االىطا : 
 ليقػػة وبػػجف الػػوطن العربػػي مهػػد الػػديانات ومػػوطن انطبلقػػا مػػن ايمػػاف االمػػة العربيػػة بكرامػػة االنسػػاف الػػذي اعػػزه اهلل منػػذ بػػدء الخ

 . وتحقيقػاً  الحضارات ذات القيت اإلنسانية السامية التي اكػدت حقػو فػي حيػاة كريمػة علػى أسػ  مػن الحريػة والعػدؿ والمسػاواة
للمبادئ الخالدة للدين اإلسبلمي الحنيف والديانات السماوية األخرى في االخوة والمساواة والتسامح بين البشر. وإيماناً منهػا 

، وإيمانػػا  ، مػدافعاً عػن حػػق األمػت فػػي تقريػر مصػيرىا والمحافظػػة علػى ثرواتهػػا وتنميتهػا بوحػدة الػوطن العربػػي مناضػبلً دوف حريتػػو
، وإيمانػاً بػجف تمتػع اإلنسػاف بالحريػة والعدالػة  فػي حمايػة حقػوؽ اإلنسػاف فػي مفهومهػا الشػامل والمتكامػلبسيادة القػانوف ودوره 

 .  وتكافؤ الفرص ىو معيار أصالة أي مجتمع
 ين ورفضًا ألشكاؿ العنصرية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوؽ اإلنساف وتهديداً للسلت واألمن العالميين، وإقراراً باالرتباط الوثيق بػ

حقػػوؽ اإلنسػػاف والسػػلت واألمػػن العػػالميين، وتجكيػػداً لمبػػادئ ميثػػاؽ األمػػت المتحػػدة واإلعػػبلف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف وأحكػػاـ 
العهدين الدوليين لؤلمت المتحدة بشجف الحقػوؽ المدنيػة والسياسػية والحقػوؽ االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة ومػع األخػذ فػي 

 ف حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ.االعتبار إعبلف القاىرة بشج
 إال أف الجامعػة اسػتجابة  على الرغت من أف ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية قد جاء خاليا من أية إشارة صػريحة إلػى حقػوؽ اإلنسػاف .

منهػا للتطػورات الدوليػة الراىنػػة فػي شػجف ىػذه المسػػجلة قامػت بإنشػاء لجنػػة عربيػة لحقػوؽ اإلنسػاف بموجػػب قػرار الجامعػة العربيػػة 
 ، وجاءت ىذه الثمرة بناء على طلب األمت المتحدة وليست بمبادرة عربية خاصة.ٜٛٙٔ/ ٕٔ/ ٖالصادرة في 

 ـ.ٜٜٙٔعاـ  « بيروت »عربي لحقوؽ اإلنساف في  وعقد أوؿ مؤتمر 
  العربيػة الحاليػة ـ يعػد الوثيقػة ٜٜٚٔولعل الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف الذي وافق عليو مجلػ  جامعػة الػدوؿ العربيػة بتػاريخ

 . لحقوؽ اإلنساف العربية والتي ال يمكن إىدارىا أو العصف بها
 يتجلف الميثاؽ من ديباجة وخم  وستوف مادة . تتضمن  : 

حريػػة التنقػػل  -عػػدـ إجػػازة القػػب  إال بسػػند قػػانوني -الحػػق فػػي سػػبلمة الشػػخص  -الحػػق فػػي الحيػػاة بموجػػب القػػانوف  -
حرية تشكيل الجمعيات واألحزاب السياسػية.   -حق الجنسية -استقبلؿ القضاء -لتعبيرحرية إبداء الرأي وا  -والم ادرة 

 كما تضمن المشروع وسائل تطبيقية لهذه المواد وىي اللجنة والمحكمة العربية لحقوؽ اإلنساف.
 ٌاملصادز الْطئ٘ ذتكْم اإلىطا : 
  الحماية الوطنية لحقوؽ اإلنساف . أي أنو يمثل خط الدفاع يعتبر ىذا المصدر ىو األساس ولو األولوية على المصدر الدولي في

األوؿ في حاؿ حدوث انتهاكات لحقػوؽ اإلنسػاف، فعلػى الضػحية أوالً البحػث عػن وسػائل الػدفاع والحمايػة فػي القػانوف الػوطني 
 سواء أكاف ىذا القانوف دستوراً أو تشريعاً عادياً أو عرفاً ملزماً .

   ًإذ يتطلب من المدعي فرداً أـ دولػة ، اسػتنفاذ وسػائل الػدفاع   فبل اللجوء إلى أي مصدر دولي .فيجب تطبيق ىذا القانوف أوال
المحليػة قبػل اللجػوء إلػى وسػائل الػدفاع الدوليػة والمقصػود بالمصػدر الػوطني مػا يػرد مػن نصػوص متعلقػة بحقػوؽ اإلنسػاف سػػواء 

 القضاء والفقو.مصادر رسمية كالدستور والتشريع والعرؼ ، أو مصادر احتياطية ك
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 ٘ٔاملصادز السمسٔ٘ أّ األصل : 
 : التػسٓع : أّال
  التشػػريع ىػػػو مجموعػػػة القواعػػد المكتوبػػػة التػػػي تضػػعها السػػػلطة العامػػػة المختصػػة فػػػي الدولػػػة وىػػي المجػػػال  التشػػػريعية بالنسػػػبة

اللػػػوائح وىػػػي الجمعيػػػة التجسيسػػػية ، والحكومػػػة أي الػػػوزارات المختلفػػػة بالنسػػػبة للتشػػػريعات الفرعيػػػة أو  للتشػػػريعات أو القػػػوانين
 .  بالنسبة للتشريع الدستوري

 

 : ّالتػسٓع حيتْٚ علٙ ثالخ أىْاع
 « اللوائح »التشريع الفرعي  (3 « القانوف »التشريع العادي   (2 « الدستور » التشريع الدستوري  (1

 

 العسف: ثاىٔا:
  ولحقوؽ االنساف خهورا في تاريخ النظت القانونية وؿ المصادر الرسمية للقانوفأ « العرؼ »يعتبر  . 
  ىو  العرؼو : 

، وأف الخروج عليػو يسػتوجب  اعتياد الناس على سلوؾ معين في شجف مسجلة معينة مع اعتقادىت بجف ىذا السلوؾ ملـز لهت -
 توقيع جزاء مادي عليهت.

 والمتجمل لمعظت تلك الحقوؽ يدرؾ انها  لو في مجاؿ اقرار حقوؽ اإلنساف ، ومعاوناً  والعرؼ يكمل التشريع أو القانوف العادي ،
، ومن ذلك الحق في السػمعة الطيبػة والشػرؼ وحريػة العقيػدة والحػق  وتعارؼ الناس عليها قبل االعماؿ التشريعية استقرت دينياً 

 في تكوين أسرة وغيرىا من الحقوؽ.
 املبادئ الدٓئ٘: ثالجا:

  نجد أف  بع  الدوؿ اإلسبلمية التي لي  لها دستوراً مكتوباً مصدراً آخر من المصادر الرسمية للتشريع في يعتبر ىذا المصدر ،
القرآف والسنة النبوية دستورىا وتشريعها المدوف . بحيث ترجع حقوؽ اإلنساف إلى ما ورد بشجنها من آيات وأحاديث فضبلً عما 

 ورد في سيرة الخلفاء الراشدين وفقو األئمة المعتمدين . 
 ي الشػػريعة اإلسػبلمية أساسػػاً للحكػت فػػي بمعنػى أف المصػادر القانونيػػة لحقػوؽ اإلنسػػاف فػي تلػك الػػدوؿ تتمثػل دسػػتوراً وتشػريعاً فػ

الدولة وأساسًا لحقوؽ اإلنساف . أما الدوؿ اإلسػبلمية التػي وضػعت لنفسػها دسػاتير مكتوبػة وتشػريعات فػي حقػوؽ اإلنسػاف فػإف 
 ع .الشريعة اإلسبلمية تظل مصدراً أيضا من مصادر التشريع في جميع القوانين السائدة وينص على ذلك في الدستور أو التشري

 الكاىٌْ الطبٔعٕ ّقْاعد العدال٘: زابعا:
 ىو  القانوف الطبيعي: 

مجموعة القواعد التي يستخلصها العقل البشري من طبيعة الروابط االجتماعية وحقيقػة وجػود االنسػاف، والعدالػة ىػي حالػة  -
 نفسية وشعور بضرورة تحقيق المساواة والتوازف بين الناس.

  القانوف الطبيعي وقواعد العدالة المنبع األصيل القديت الذي استقت منو التشريعات الدولية والوطنية من ىذا التعريف تبدو مبادئ
. ووفقا  إذا أدركنا أف القواعد الدينية تقف وراء تلك المبادئ والقواعد التفاقها مع الفطرة البشرية معظت حقوؽ اإلنساف السيماً 

ت لئلنساف بمجرد كونو انسانا وىي الصقة وىي الصقة بشخصيتو بمجرد والدتو لفلسفة القانوف ىنالك مجموعة من الحقوؽ تثب
 حيا .
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 ومن حقوؽ اإلنساف الطبيعية  : 
، وحقو في سبلمة جسمو وكيانو المادي واالدبػي كػالحق فػي المحافظػة علػى شػرفو وسػمعتو، وحقػو  حق االنساف في الحياة -

 في مزاولة نشاطو مع غيره كحق العمل وحق الزواج.
  ويستطيع صاحبها االستفادة منهػا وممارسػتها  « حقوؽ مطلقة »: ووفق تعاليت مدرسة القانوف الطبيعي فإف حقوؽ اإلنساف ىي ،

، وعلى اآلخرين االمتناع عن االعتداء عليها، وال يحد من تلك الحقوؽ اال ما يشكل اعتداء  دوف وساطة أو مطالبة شخص آخر
 وتجاوزا على حقوؽ اآلخرين.

 ٘ٔاملصادز االستٔاط : 
 الكطاٛ: أّال:
  ويقصد بو أحد المعنيينيطلق لفظ القضاء كمصدر احتياطي او تفسيري للقانوف  : 

 السلطة التي يعهد إليها بالفصل في المنازعات، أي المحاكت التي أنشجتها الدولة.: و ػد بػػصػػقػػػاألوؿ وي -
المحػاكت أو مجموعػة المبػػادئ القانونيػة التػي تسػتخلص مػن اسػػتقرار مجموعػة االحكػػاـ التػي تصػدرىا : والثػاني ويقصػد بػو  -

 أحكاـ المحاكت على اتباعها والحكت بها، وىذا ما نقصده ىنا.
 الفكُ: ثاىٔا:

 .ىو مجموعة اآلراء واالفكار التي يقوؿ بها العلماء في القانوف والسياسة واالجتماع والفلسفة في مسائل حقوؽ اإلنساف 
  ينبػع مػن الفطػرة اإلنسػانية  الذي اكد في كتاباتو أف ىنػاؾ قانونػا طبيعيػاً «  جروسيوس »القانوف السيما القانوف الدولي ومن فقهاء

ويمليػو العقػل والتفكيػر السػػليت ويلػـز لكػل بنػي االنسػػاف وىػو قػانوف يقػرر حقوقػػا طبيعيػة لكػل انسػاف ال يحيػػا بػدونها سػواء وقػػت 
 .  والعقل على النيل منها الحرب أـ وقت السلت ، ويجب حمايتها

  وقد ساىمت أفكار كل من: 
 .في فرنسا  « جاف جاؾ رسو » و « وػيػكػسػتػونػػم » -
 .في إنجلترا  « اـػتػنػي بػػػمػػريػػج » و « وؾػجوف ل » و -
 .في الواليات المتحدة  «  ػمػػيػػاـ جػػيػػول » و « رسػػػػػػػػيػػػػػػػػب » و -

  والتجكيد عليها وتمكين االنساف من ممارستها من اجل رفاىيتو وسعادتو. بلورة أس  حقوؽ االنساففي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 KFU          23حقوق اإلنسان  د/ الناجي حممد احلامد        ،،،        ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،        تنسيق :  أبو فيصل      

 
 

 ٌأىْاع سكْم اإلىطا : 
 يمكن تصنيف الحقوؽ إلى ثبلث فئات : 
 :اذتكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘  (1

  ًوتشمل الحقوؽ التالية مرتبطة بالحريات، وىي  « الحقوؽالجيل األوؿ من  »وتسمى أيضا ، : 
؛ وعدـ التعرض للتعذيب والتحرر من العبوديػة؛ المشػاركة السياسػية وحريػة الػرأي والتعبيػر  الحق في الحياة والحرية واألمن -

 والتفكير والدين؛ وحرية االشتراؾ في الجمعيات والتجمع. 
 :اذتكْم االقتصادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘  (2
  ًوتشمل مرتبطة باألمن، وىي  « الجيل الثاني من الحقوؽ »وتسمى أيضا  : 

 العمل والتعليت والمستوى البلئق للمعيشة؛ والمجكل والمجوى والرعاية الصحية.  -
 :اذتكْم البٔٝٔ٘ ّالجكافٔ٘ ّالتينْٓ٘  (3
  ًوتشمل « الجيل الثالث من الحقوؽ »وتسمى أيضا ، : 

 ؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية.  ومصونة من التدميرحق العيي في بيئة نظيفة  -
 ٘ٔتكطٔنات اذتكْم يف الكْاىني الْضع : 

 

 باعتباز مْضْعَا إىل قطنني ٍنا: « اذتكْم يف الكْاىني الْضعٔ٘ »تيكطه 

 اذتكْم الطٔاضٔ٘:
   تحقيػػػق  »: وىػػػي الحقػػػوؽ المقػػػررة لؤلفػػػراد باعتبػػػار دورىػػػت السياسػػػي فػػػي الدولػػػة وىػػػي تهػػػدؼ إلػػػى

 . « المصلحة العامة للجماعة
 وحق تولي الوخائف العامة، وحق الترشيح ، : حق االنتخاب  ومن أمثلتها  . 

 . « تحقيق مصلحة الفرد ال الجماعة »: وىي المصالح المقررة لؤلفراد بصفة مباشرة، وتهدؼ إلى   ٘:ـــٔـدىـاذتكْم امل
 

 تيكطه إىل قطنني:  « اذتكْم املدىٔ٘ » ّ

 ٘:ــامــعــاذتكْم ال
   وىػػي الحقػػوؽ المتعلقػػة بكرامػػة اإلنسػػاف وسػػبلمة جسػػده وحرمػػة مسػػكنو وتسػػمي بػػالحقوؽ والحريػػات

 وغير ذلك.، كحق الحياة وحق الملك وحق مزاولة المهنة التي يرغبها والحق في التنقل  العامة
 وىي التي تنشج نتيجة العبلقات والروابط االجتماعية بين األفراد في المجتمع.  اص٘:ــدــاذتكْم ال

 

 : ىْعاٌ  « ارتاص٘اذتكْم  » ّ

 :٘ـٔـالـسكْم غري م
   وىػػي مػػا كػػاف موضػػوعها مصػػلحة ال تقػػـو بمػػاؿ، كػػػػحق األب فػػي الواليػػة علػػى أوالده، وحػػق الػػزوج فػػي

 وتجديبها.توجيو زوجتو  
 وىي ما كاف موضوعها مصلحة  تقـو بماؿ، كحق الملك وحق االنتفاع.  :٘ــــٔـــالـــسكْم م

 أىْاع سكْم اإلىطاٌ ّّادباتُ احملاضسٗ الطادض٘ :
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 ٌاذتكْم التكلٔدٓ٘ لإلىطا : 
 

 تػنل اذتكْم التكلٔدٓ٘ لإلىطاٌ علٙ ىْعني:
 . الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية (2 . الحقوؽ المدنية والسياسية (1

 

 

 اذتل يف اذتٔاٗ: أّال:

  اذ تفقد كل الحقوؽ  ، باعتباره أسمى الحقوؽ وأساسها جميعا اللصيقة باإلنساف أىت الحقوؽ الطبيعيةيعد الحق في الحياة من ،
، فجػاءت  ، ولقػد أدرؾ ىػذه الحقيقػة واضػعوا القػانوف الػدولي لحقػوؽ االنسػاف قيمتها وأىميتها إذا كاف الحق فػي الحيػاة مهػدراً 

، وحينمػا نصػت االتفاقيػة الدوليػة علػى ىػذا الحػق  ، وضػرورة حمايتػو وتجمينػو لكػل انسػاف أحكامو مؤكدة علػى قدسػية ىػذا الحػق
 للتجكيد على أسبقيتو وأىميتو.«  الحق الطبيعي »وصفتو بعبارة 

 التعسفي الذي حددتو االتفاقيات الدولية ، وإنما ىناؾ بع  االستثناء غير  ، إال أنو لي  حقا مطلقاً  ورغت أىمية الحق في الحياة
 : منها

 عكْب٘ اإلعداو: (1

 مػع عػدـ جػواز فػرض حكػت اإلعػداـ علػى  ، على أف يصدر حكت نهائي من محكمػة مختصػة ويمكن تنفيذىا في أخطر الجرائت ،
 ، وأيضا النساء الحوامل. من ىت تحت سن الثامنة عشرة

 الكتل ىتٔذ٘ ضسّزٗ االلتذاٛ للكْٗ ّٓتطنً: (2
 . ضماف الدفاع عن أي انساف ضد أعماؿ العنف غير المشروع -
 ، أو لمنع شخص مقبوض عليو وفقا ألحكاـ القانوف من الهرب. القاء القب  على شخص بطريقة شرعية -
 تطبيق أحكاـ القانوف في قمع حركة تمرد أو عصياف. -
 الموت الناشا عن األعماؿ الحربية المشروعة. -
 : اذتل يف عدو التعسض للتعرٓب ثاىٔا:

 لمػا شػهدت االنسػانية مػن ويػبلت خػبلؿ الحػرب العالميػة  حرصت المواثيق واالتفاقيات الدوليػة علػى التجكيػد علػى ذلػك الحػق ،
، ومن ثػت أصػبح لئلنسػاف حػق منصػوص عليػو دوليػا فػي عػدـ  ، وتعرض األفراد فيها للتعذيب وااليذاء الجسماني والعقلي الثانية
 . للتعذيب أو العقوبات والمعامبلت الوحشية تعرضو

  إال أنو من المبلحظ أف المواد المذكورة باالتفاقيات والمواثيق الدوليػة لػت تضػع تعريفػا للتعػذيب أو نػوع العقوبػات أو المعػامبلت
 . الخاصة بحقوؽ اإلنساف،  ، لذا يتطلب تطبيق ىذه المواد االسترشاد بالمبادئ العامة في القانوف الدولي العاـ غير االنسانية

 ال يكتػرث  كما نبلحظ أيضا أف تحريت التعذيب والعقوبات والمعامبلت غير االنسانية في االتفاقيات الدولية جاء عامػا ومطلقػا ،
 . ، أو الظروؼ المحيطة بالحدث بسلوؾ المتهت أو الفعل الذى أتى بو

  االنسانية بدعوى الحصوؿ على اعتراؼ المتهت أو لسبب جسامة الجـر وعلى ذلك فإف اللجوء إلى التعذيب أو المعامبلت غير
 . ، أمر تحرمو االتفاقيات الدولية لحقوؽ االنساف المسند اليو
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 اذتل يف اذتسٓ٘ ّالطالم٘ الػدصٔ٘: ثالجا:
 منها ، ويتضمن ىذا الحق مجموعة من الحقوؽ األخرى يتجو ذلك الحق إلى األفراد أيا كانت انتماءاتهت الوطنية : 
 اذتل يف سسٓ٘ الطنري ّالتفهري ّاالعتكاد (1
 «  شخصية واجتماعية مصادر دينية :  االيجابية المستمدة من مصادر مختلفة منها «الضمير ىو القيت األخبلقية ،   . 
 حرية الضمير تعني : 

 أف لكل إنساف الحق في اعتناؽ آراء محدده في المجاؿ األخبلقي وتبني ىذه القيت  -
. ولػو الحػق أيضػا فػي  وفق القػيت اإليجابيػة التػي تبناىػا،  حق التنفيذ لهذه اآلراء أي أف يتصرؼ كما يحلو لو: وتعني أيضا  -

 .   رف  القياـ بجعماؿ تتناق  مع اآلراء أو القيت التي تبناىا
 من خلل شعائر الدين أو التعبد أو  ، سواء كانت تلك الممارسة الحق في حرية االعتقاد أو الدين يتطلب حماية واحتراـ ممارستو

 تدري  تلك الديانات لآلخرين.
 .احتراـ ىذا الحق يعني احتراـ حرية الفرد في ت يير ديانتو وتفكيره وعقيدتو دوف تدخل من اآلخرين 
  ًها ذلك الحق ، تتمثل في الحاالت التي يتعارض في معينة على ذلك الحق اشترط العهد الدولي للحقوؽ المدنية والسياسية قيودا

 ، أو الحقوؽ األساسية وحريات اآلخرين. ، أو قواعد االخبلؽ ، والنظاـ مع حماية سبلمة الصحة العامة
 : اذتل يف اذتسم٘ الػدصٔ٘ (2

 بػدوف أي تػدخل تعسػفي مػن السػلطة العامػة فػي مباشػرة  حق كل شخص في احتراـ حياتو الخاصة والعائلية ومسكنو ومراسػبلتو ،
ضػروريا فػي المجتمعػات الديمقراطيػة لحمايػة األمػن  ، وأف يكػوف إجػراءاً  إذا كاف ىذا التدخل ينص عليػو القػانوف، اال  ىذا الحق

 ، أو لحماية النظاـ أو لمنع الجرائت أو لحماية حقوؽ وحريات ال ير. ، أو الرفاىية االقتصادية للدولة الوطني أو األمن العاـ
 بػدوف إذنػو حتػى وإف كانػت ىػذه : نشر معلومات عػن حياتػو الشخصػية  تلفة مثلالتدخل في الخصوصية يمكن أف يتت بطرؽ مخ

 ، جمع المعلومات عن الشخص بمختلف الوسائل مثل التنصت. ، نشر است أو صورة إنساف رغما عنو المعلومات صحيحو
 : سظس الكبض ّاالعتكال التعطفٔني (3

  على أف يكوف ىناؾ أس  وسند قانوني ألي إجراـ يحـر  التعسفييوفر ذلك الحق الحماية لؤلشخاص من االعتقاؿ أو الحجز ،
، كما يفرض ذلك الحق ضرورة إببلغ أي شخص يعتقل في وقت االعتقاؿ بجسباب اعتقالو واالتهامات الموجهة  أحدا من حريتو

 . لو
 ف ال ينتظػر المحاكمػة وىػو ، وأ ، وأف يحػاكت فػي وقػت معقػوؿ أو يطلػق سػراحو يؤكد ايضػا علػى سػرعة مثػوؿ المعتقػل أمػاـ قػاض

 ، وللمعتقل الحق في اقامة دعوى قضائية أماـ المحكمة. محبوس
 اذتل يف الصّاز ّتهًْٓ أضسٗ: :زابعًا
 كما يؤكد على حق األسرة  ، وأىمية الزواج كحق طبيعي لئلنساف يؤكد ذلك الحق على اىمية األسرة كوحدة أولى في المجتمع ،

 لة.في الحماية من المجتمع والدو 
 كمػا يشػير أيضػا إلػى أىميػة كفالػة الحمايػة لؤلطفػاؿ فػي حالػة إنهػاء  ويتطلب ذلك الحق عدـ إكراه أي من الطرفين على الزواج ،

 . الزواج
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 : سسٓ٘ السأٖ ّالعكٔدٗ أّال:
  مثبلً رد يندرج تحتها أنواع عدة فهناؾ الفلسفي المجإف الحرية في الفكر : 

وحريػػة االنتقػاؿ وحريػػة االجتمػػاع وحريػػة العبػػادة وحريػة التصػػرؼ فػػي الممتلكػػات وحريػػة العمػػل ، حريػة الفكػػر وحريػػة التعبيػػر  -
الحريػػة  »: وحريػة التعاقػد وغيػر ذلػك كثيػر مػن صػنوؼ الحريػات ، إال اف اىػت الصػور التػي يتناولهػا البػاحثوف بالدراسػة ىػي 

 .  « الحرية االجتماعية » و « الحرية القانونية » و « الميتافيزيقية
 « الحرية الميتافيزيقية »  : 

ويقصػػد بهػػا القػػدرة علػػى التحػػرؾ واتخػػاذ القػػرار والتػػي ال دخػػل لئلنسػػاف فيهػػا وىػػي محػػددة حتػػى قبػػل مػػيبلده وال يسػػتطيع  -
 تبديلها، وقضية الحرية من ىذا المنظور ترتبط بقضايا مثل الجبر واالختيار والمسئولية األخبلقية والدينية. 

 « الحرية القانونية »  : 
 .  ويقصد بها القدرة على القياـ بمعامبلت قانونية مثل كتابة الوصايا وابراـ العقود -

 الحرية بمعنها القانوني ىي  : 
 .  ، ولكن بشرط الخضوع للقوانين المنّظمة للمجتمع استطاعة األشخاص على ممارسة أنشطتهت دوف إكراه -

 وأىّمها المتعّلقة بها وقد عرفت الحريّة العاّمة الكثير من األفكار والمذاىب ، :  
، ومػػا السػػلطة الحاكمػػة إاّل  ، ويعتبػػر الفػػرد ىػػو غايػػة الّنظػػاـ ، الّػػذي يؤّكػػد علػػى الحريّػػة الفرديّػػة « المػػذىب الفػػردي »نجػػد  -

 .  ، لذا يصفها بشرطّي المرور اّلذي ينّظت الّسير فقط وسيلة لتحقيق األماف
، واعتبرىا غاية الّتنظيت الّسياسي، وىكذا أصبح الفرد  اّلذي قّدس الجماعة « المذىب االشتراكي »وفي مقابل ذلك نجد  -

 في ىذا المذىب أداًة في يد الّسلطة تحّقق بها األىداؼ الجماعّية والفرديّة على حد سواء. 
معتدالً بين ، وىو مذىب يقف موقفاً  « التدّخل الجزئي »، نجد مذىب  إضافًة إلى المذىب الفردي والمذىب االشتراكي -

 .  المذىبين الّسابقين
 يمّكننا من معرفة مدى اّتساع أو تقّلص الحريّة العاّمػة المسػموحة بهػا فػي  وىكذا فإّف تحديد الّنظاـ الّسياسي المّتبع في بلد ما ،

 ذلك البلد.
  « الحرية االجتماعية »  : 

 . الفرد لتسيد فرد آخر وتشير إلى نبذ العبودية حيث أف المعنى الشائع لها ىو انتفاء خضوع -
 فمن الصػعب وضػع تعريػف شػامل متفػق عليػو  « الحرية السياسية »ػ وكافة األنواع السابقة تصب بصورة أو بجخرى فيما يعرؼ ب .

 :فيروف اف .  حوؿ مفهـو الحرية السياسية ، اذ ميز المفكروف ما بين الحرية بوجهها اإليجابي ، وتلك بوجهها السلبي
  .حددات والتدخل عند اتخاذ القرار المعنى السلبي تتجلى في غياب المالحرية في  -
 على اف الحرية في معناىا اإليجابي تنعي القدرة .  -

  ًعندما تتوفر لديو اإلمكانيات التي تساعده على أف يوخف قدراتو من أجل المبادرة واالختيار ألقصى  فالشخص لديهت يكوف حرا
 درجة ممكنة ، ذلك أف غياب الوسائل في نظر ىؤالء المفكرين تعني غياب الحرية.    

 اذتكْم الطٔاضٔ٘ :ّالجامي٘احملاضسٗ الطابع٘ 
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 فػػي  « التعلػيت »ىنػا يصػػبح ، ومػن  والحريػة تفتػرض أيضػػا امػتبلؾ الوسػائل التػػي تسػاعد الفػرد علػػى إجػراء التفضػيبلت والخيػػارات
، بما أف االمية تحد من قدرة الفرد على اتخاذ القرار الصحيح والموضوعي أو أف يحسػن االختيػار  طليعة شروط ممارسة الحرية

 . من بين البدائل المطروحة أمامو حوؿ قضية ما
 والحػد ىػو أال  إذا ما تجاوزتػو الحريػة تصػبح ضػارة بػل ربمػا تنقلػب إلػى الفوضػوية ، فهناؾ حداً  وىناؾ بع  القيود على الحرية ،

، وىنا تبرز  ، فإف لت يتقبل الفرد ىذا القيد طواعية فبلبد أف يلزمو المجتمع بو تكوف ممارسة ىذه الحرية ضارة بمصالح اآلخرين
 . وؽ اآلخرينأىمية الضوابط القانونية التي تحوؿ دوف المساس أو التطاوؿ على حق

  في صػدارة منظومػة مػا يسػمى بالحريػات الفكريػة والتػي تشػمل إلػى جانػب حريػة الػرأي كػبل مػن  « حرية التعبير عن الرأي »وتجا
 الحرية الدينية وحرية التعليت وحرية الصحافة وحرية االجتماع وحرية تكوين الجمعيات. 

  وتعػد أحػد أىػت المعػايير المميػزة مػا  لسائر الحريات الفكرية األخػرى فإنها تعتبر بحق الحرية األـ « حرية الرأي »وفيما يخص ،
 بين أنظمة الحكت الديمقراطية والديكتاتورية. 

  والحريػة األولػى  « حريػة إقامػة الشػعائر الدينيػة » و،  « حرية العقيدة »:  المتضمنة « الحرية الدينية »ويترافق مع حرية الرأي ،
، على حين أف الثانية تتػيح لػو أف يػزاوؿ شػعائر وطقػوس ىػذا الػدين بمػا ال يمثػل انتهاكػا لؤلمػن  معيناً  تتيح لئلنساف أف يعتنق دينا

 . العاـ
  التػػي تشػػترط اف تكػػوف الصػػحف كلهػػا حػػرة فيمػػا تكتػػب دوف أف تملػػى عليهػػػا  « حريػػة الصػػحافة »وال تنفصػػل حريػػة الػػرأي عػػن

 . أو خارجياً  ا سواء داخلياً بعينو أو تعاقبها إذا ما انتقدت سياسته الحكومة رأياً 
  الذي يكوف ال رض منو الدفاع عن رأي معين واقناع اآلخرين بو. « حرية االجتماع »كما أف حرية الرأي تفترض 
  واالنضماـ إليها « حرية تكوين الجمعيات »وأخيرا ىناؾ . 

  العاـالرأي  »ويشار إلى حرية التعبير عن الرأي على صعيد الساحة الداخلية بمصطلح » . 
  السأٖ العاو : 
  بشجف المسائل التي تحظى  - أو القطاع المؤثر فيها - التعبير عن وجهة نظر الجماىير وتفضيبلتها» : يعرؼ الرأي العاـ بكونو

 « باالىتماـ العاـ في حقبة زمنية بعينها

 : ّللسأٖ العاو تصئفات ثالث٘ ٍٕ

 او:ـــعــادتنَْز ال (1
 تهػػتت بمػػا ىػػو أبعػػد مػػن ىمومهػػا الخاصػػة المباشػػرة، فهػػي ال تكتػػرث مػػثبل  ويشػػمل األغلبيػػة التػػي ال

بالسياسة الخارجية لببلدىا مالت يكن ىناؾ أزمة دولية أو حالة حرب تواجهها ولها تجثيراتها السػلبية 
 . المنعكسة عليها

 :َْز الْاعٕــنــادت (2
  السياسػػية العامػػة وىػػؤالء ىػػت  ويتكػػوف مػػن األقليػػة ممػػن ىػػت أرقػػى تعليمػػا أو أكثػػر اىتمامػػا بالشػػئوف

 الجمهور الذي تهتت بو النخبة السياسية الممارسة للعمل السياسي.

 اليدب٘ الطٔاضٔ٘: (3
  وتتكػوف مػػن عػدد محػػدود مػن األشػػخاص ذوي التػػجثير الواسػع المحتػػرفين للعمػل السياسػػي كجعضػػاء

 . البرلماف وأقطاب الفكر والرأي والمسئولين الحكوميين
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  ـ ثقلو الذي ال ينكر لدى صناع القرار في األنظمة الديمقراطية برزت أىميو قياسو  : وذلك بوسائل ثبلث ىيولما كاف للرأي العا
 أدّات قٔاع السأٖ العاو : 

 اضتنازٗ اضتطالع السأٖ العاو:  (1
  صػػياغة األسػئلة أو التمييػػز أو وتتضػمن أسػػئلة مفتوحػة أو م لقػػة واألخيػرة يجػػاب عليهػا بػػنعت أو ال، وىنػا يحػػذر مػن ال مػػوض فػي

 صعوبة المحتوى أو أف تحمل األسئلة المطروحة ثمة ايماءات من شجنها التجثير في درجة حيادية اإلجابات.
 املكابل٘:  (2
  حيث يزود الباحث الميداني بجدوؿ مقابلة يسجل عليو االسػتجابات، ويجػب عليػو االتصػاؼ بالموضػوعية وعػدـ السػعي للتػجثير

 ع طرح األسئلة، مع معقولية عدد األسئلة والبعد عن صياغتها بجسلوب مبهت..على الشخص موض
 املهامل٘ التلٔفْىٔ٘: (3
 واف كػاف يعيبهػا عػدـ تمثيػل مػن لػي   وىي األكثر انتشارًا اليـو وىػي أيضػاً سػريعة التنفيػذ ت طػى مسػاحة أوسػع وتكلفتهػا يسػيرة ،

العاديػػة فيتعػػذر تحديػػد الوضػػع االجتمػػاعي واالقتصػػادي للحالػػة موضػػع لػػديهت تليفػػوف فضػػبلً عػػن غيػػاب األثػػر النفسػػي للمقابلػػة 
 : ، ويتطلب لوجود رأي عاـ فعاؿ البحث، وبناء عليو ال تطبق ىذه الوسيلة إال في الموضوعات القصيرة محدودة األىمية

 

 : أف يكوف قادر على التعبير عما يريد. ثانياً  . : أف يعرؼ جمهور الرأي العاـ ما يريد أوالً 
 : أف توجد وسائل لتحديد ىذا الرأي بكافة أبعاده. رابعاً  : أف يكوف لديو اىتماـ كافي للتعبير عما يريد. ثالثاً 

 

 : اذتل يف اىتدابات سسٗ ىصَٓ٘ :ثاىًٔا
 بهػدؼ ، إذ بػو يعبػر المػواطن عػن مشػاركتو الفعالػة  اإلدالء باألصوات في االنتخابات لي  فقط حقاً بل ىو واجب فػي آف واحػد

 . اختيار من ينوب عنو والمساىمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر
 وتتوزع المشاركة السياسية ما بين أنشطة تقليدية وغير تقليدية : 

، حضػور النػدوات والمػؤتمرات  ، الػدخوؿ مػع ال يػر فػي مناقشػات سياسػية نػذكر التصػويت « األنشػطة التقليديػة »وضمن  -
 ، االتصاؿ بالمسئولين. العامة

فبعضػها قػانوني مثػل الشػكوى، وبعضػها غيػر قػانوني كالتظػاىر ونهػب وتخريػب الممتلكػات  « األنشطة غيػر التقليديػة »أما  -
 العامة والحرب األىلية.

   :« انتخاب مقيد وآخر عاـ » . 
 : االىتداب املكٔد ( أ
  وأىػػت تلػػك  تكػػوف ىنػػاؾ شػػروطاً البػػد مػػن توافرىػػا فػػي المػػواطنين حتػػى يمارسػػوا حقهػػت االنتخػػابييكػػوف االنتخػػاب مقيػػداً حينمػػا ،

شػػرط النصػػاب المػػالي وشػػرط الكفايػػة، كمػػا يضػػاؼ إليهمػػا االنتخػػاب المقيػػد «  جػػوف سػػتيوارت ميػػل »الشػػروط التػػي نػػادى بهػػا 
 . سياسياً ودينياً 

 االىتداب املكٔد باليصاب املالٕ: (1
 ذلػك أف األفػػراد الػػذين يحػػوزوف  ، ويعػػرؼ باسػت انتخػػاب المػػبلؾ اال لمػن يملػػك قػػدراً معينػاً مػػن الثػػروةاب ال يمػنح حػػق االنتخػػ ،

 . ملكية عقارية ىت وحدىت الذين يكونوف الهيئة الناخبة
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 ىػػت ، فضػػبل عػػن أف األغنيػػاء وحػػدىت  وفػػي قناعػػة أنصػػار ىػػذا الشػػرط أف ملكيػػة الثػػروة تػػربط صػػاحبها بوطنػػو وتجعلػػو يهػػتت بػػجموره
أصػػحاب المصػػالح الحقيقيػػة فػػي البلػػد وتػػنعك  علػػيهت آثػػار السياسػػة االجتماعيػػة، كمػػا أف الثػػروة تكفػػل لصػػاحبها مسػػتوى مػػن 

 التعليت والثقافة يمكنو من االىتماـ بالشؤوف العامة.
 : االىتداب املكٔد بالهفآ٘ (2
  والكتابة أو الحصوؿ على شهادة دراسية معينة. ، أي القدرة على القراءة مستوى معين من التعليت: والكفاية ىنا يقصد بها 
  وتبرر الدوؿ اآلخذة بهذا القيد موقفها برغبتها في االرتقاء بمستوى االنتخابات واضفاء طابع الجدية عليها، خاصة وأف الناخػب

 من ناحية أخرى.المتعلت أقدر على االختيار من ناحية وعلى التمييز بين الدعاية ذات المصداقية وتلك الم رضة المضللة 
 االىتداب املكٔد ضٔاضٔا ّدٓئا: (3
 ففػػي بريطانيػػا يحػػـر األمػػراء مػػن اإلدالء بجصػػواتهت فػػي  ىنػػاؾ مػػن الػػدوؿ مػػا تفػػرض قيػػوداً سياسػػية ودينيػػة علػػى حػػق االنتخػػاب ،

جػاء الدسػتور ، وبالمثػل  ـ حمػل بطاقػة انتخابيػةٜٖٜٔ، وفي اليوناف لت يكن يحق لرجاالت الدين حتى عاـ  االنتخابات الهامة
 قساوسة الكنيسة من اإلدالء بجصواتهت في االنتخابات العامة. ـ مانعاً ٜٚٔٔالمكسيكي عاـ 

 االىتداب العاو: ( ب

 وال نقصد باالقتراع العاـ إطبلقو بػبل  لعدـ تقيده بجٍي من الشروط الثبلثة سالفة الذكر « االقتراع العاـ »ػ وىو المعروؼ قانونا ب ،
 دساتير دوؿ العالت تنص على شروط واجبة التحقق قبل حيازة البطاقة االنتخابية وىي تحديدًا:شروط بل أف كافة 

 :  اإلقام٘غسط  (1
  من أجل اتاحة الفرصة إلعداد القوائت االنتخابية والتجكد من صحة ما بها مػن بيانػات والحيلولػة دوف أف يػدلى أي مػواطن بصػوتو

المتحػدة األمريكيػة تضػع كػل واليػة حػداً أدنػى لئلقامػة بهػا تتػراوح مػا بػين سػتة شػهور  ، وفي الواليػات في أكثر من دائرة انتخابية
 . وسنتين، وفي بريطانيا تتحدد ىذه الفترة بثبلثة شهور في كل دائرة انتخابية

 :  غسط ادتيظ (2

 رفها عن مسئوليتها لسنوات طويلة حرمت المرأة من حقها االنتخابي بحجة أف العمل السياسي شاؽ ومضني بالنسبة لها وقد يص
 األىت في تدبير شؤوف أسرتها وتربية األجياؿ.

  ولكػػن يبلحػػظ أف المػػرأة تحصػػلت علػػى قسػػط وافػػر مػػن التعلػػيت وتبوئهػػا مراكػػز الصػػدارة فػػي دولتهػػا واثباتهػػا لكفاءتهػػا فػػي تحمػػل
 . مسئوليات العمل دونما إخبلؿ بواجباتها األسرية

 غسط الطً:  (3
 لذلك عمدت كل القوانين االنتخابية إلى تحديد  االنتخاب يعد ضمانة أساسية للنضج والخبرة إف اشتراط سن معينة لتقرير حق ،

سػنة علػى  ٕ٘سػنة أو  ٕٔسػنة أو  ٛٔمػا يتطػابق مػع سػن الرشػد القػانوني وىػو إمػا  سن معػين لبلػوغ سػن الرشػد السياسػي غالبػاً 
 أكثر تقدير.

 غسط الصالسٔ٘:  (4
  ال يتعارض مع مبدأ االقتراع العاـ حرماف األشخاص الذين صدرت ضدىت أحكاـ مخلة بالشرؼ أو األمانة أو حسن السمعة مػن

، كمػػا أف القػػوانين ال تخػػوؿ نػػاقص أو عػػديت األىليػػة العقليػػة   جنايػػات السػػرقة والرشػػوة واالخػػتبلس: حػػق االنتخػػاب ومػػن أمثلتهػػا 
 . لسياسية حتى يبرأ فيسترد حقوقو كاملةكالمجنوف أو المعتوه ممارسو حقوقو ا
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 غسط العسم:  (5
 ومػن أمثلػة ذلػك حرمػاف نظػاـ جنػوب أفريقيػا العنصػري  ثمة دوؿ تحظر على بع  السبلالت العرقية ممارسة الحقوؽ السياسية ،

 .ٜٜٗٔالبائد المواطنين السود من التمتع بحقوقهت السياسية حتى عاـ 
 غسط املْاطي٘:  (6
 وذلػك ألف مػواطن  شػرطا أساسػيا للتمتػع بػالحقوؽ السياسػية –أي حمل جنسية الدولة  –عل من المواطنة كافة دوؿ العالت تج ،

 . الدولة ىو الحريص وحده على مصلحتها وتقدمها ألف عبلقتو بها أشد وعبلقتو أوثق بجرضو وأىلو
 غسط اىتفاٛ الصف٘ العطهسٓ٘:  (7

  الحفاظ على النظاـ  »درجت بع  الدوؿ على حرماف أبنائها المنخرطين في سلكها العسكري من حق االنتخاب وذلك بدعوى
والطاعػػػة واالنضػػػباط الكامػػػل داخػػػل المؤسسػػػة العسػػػكرية بالحيلولػػػة دوف تجثيراتهػػػا بالتيػػػارات السياسػػػية المتفاعلػػػة علػػػى السػػػاحة 

 . « السياسية للدولة
 

 
 

 

 : اذتل يف املطاّاٗ ّعدو التنٔٔص :ثالجًا
  وىي تستخدـ بمعنيين « التماثل التاـ بين األفراد »: المساواة تعني : 

عػدـ التمييػز بػين األفػراد فػي الحقػوؽ والواجبػات ألي سػبب كػاف تجسيسػا علػى مقولػة أف : ويقصد بػو  « معنوي »:  أولهما -
لهت القػدر نفسػو مػن  -بالطبيعة -متساويين، وكذلك على نظرية الحقوؽ الطبيعية التي تقرر أف كافة األفراداالفراد يولدوف 

 الحقوؽ بما يؤىلهت للقدر نفسو من االمتيازات.
توخي المساواة عند توزيع السلع االقتصادية والفرص االجتماعية والحقوؽ السياسية بين : يقصد بو  « توزيعي » : وثانيهما -

 . الناس
  حيث المقولة األساسية أنو طالما اف األفراد يولدوف متسػاويين فػإف التمييػز بيػنهت ، مفهـو المساواة بمفهـو العدالة : ويرتبط ىنا

 . في الثروات أو االمتيازات أو الظروؼ يضحي أمراً غير عادؿ ومرفوض
  بين األفراد ألي سبب كاف أعدت لجنة حقوؽ االنساف  على تكري  المساواة وعدـ التمييز « ىيئة األمت المتحدة »وحرصا من

ـ ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ عاـ ٜ٘ٙٔالتابعة لها ما عرؼ باالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكاؿ التمييز العنصري عاـ 
 ـ.ٜٜٙٔ

 نظرية أو التطبيقية.ال يوجد أي مبرر للتمييز العنصري في أي مكاف سواء من الناحية ال: وتؤكد االتفاقية أنو  -
 اذتل يف احملانن٘ العادل٘: :زابعًا
   حق التقاضي ينظر إليو بوصفو أصبل غير قابل للجدؿ وىو يسػري علػى عمػـو األشػخاص الموجػودين علػى إقلػيت الدولػة مػواطنين

 . كانوا أـ أجانب
  على حد سواءفي كافة التشريعات الوطنية والدولية  –ويعني التسليت بهذا الحق األصيل لئلنساف - . 
   أف اللجوء إلى القوانين والمحاكمػات االسػتثنائية بموجػب مػا يعػرؼ بقػوانين الطػوارئ ال ينب ػي أف يكػوف إال علػى سػبيل االسػتثناء

، وكػػذلك فػػي حالػػة حػػدوث كػػوارث طبيعيػػة يتوجػػب معهػػا تقييػػد بعػػ   كقيػػاـ الحػػرب أو نشػػوء أوضػػاع داخليػػة تهػػدد األمػػن العػػاـ
 . اد والجماعاتالحريات وحقوؽ األفر 

 الجامي٘احملاضسٗ  بدآ٘
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 .وحق الفرد في التمتع بمحاكمة عادلة ضمانة مؤكدة لسيادة القانوف وإقرار لمبدأ المساواة والعدالة 
 

 الحق في عدـ التعرض للقب  التعسفي. (1
 الحق في إببلغ كل فرد بحقوقو. (2
 الحق في توكيل محامي. (3
 الحق في إببلغ أسرة المتهت في القب  عليو. (4
 الحق في عدـ التعذيب وعدـ انتهاؾ كرامة االنساف أو ايذائو بدنيا أو معنويا. (5

الحػق فػػي افتػػراض البػػراءة إذ أف المبػػدأ األصػػيل فػػي الدسػػاتير الوطنيػػة ىػػو أف المػػتهت بػػرئ حتػػى تثبػػت إدانتػػو مػػن خػػبلؿ محاكمػػة  (6
 فل لو ضمانات الدفاع عن نفسو.قانونية تك

 الحق في المحاكمة العلنية وذلك باستثناء الحاالت التي تقضى أف تكوف تلك المحاكمات سرية. (7
الحق في مناقشة شهود االتهاـ من جانب المتهت وحقو ايضا في استدعاء شػهود النفػي بػذات الشػروط المطبقػة فػي حالػة شػهود  (8

 االتهاـ.
 في جميع مراحل االجراءات القضائية.الحق في االستعانة بمترجت  (9

 الحق في حظر تطبيق القانوف بجثر رجعي إذ ال عقاب إال على األفعاؿ البلحقة لتاريخ نفاذ القانوف.  (10
 حق االستئناؼ إذ أف لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى. (11
  

 أف الحقوؽ المدنية ال يجوز كمبدأ التصرؼ فيها على أي صورة كانت وبجي حاؿ من األحواؿ. (1
 ال يجوز الحجز عليها حيث أنها حقوؽ غير جائز التعامل بها. (2
 أنها حقوؽ ال تنقل بالميراث. (3
 أنها ال تسقط بالتقادـ أو بالترؾ أو بعدـ االستعماؿ. (4
 ف االعتداء على أي من ىذه الحقوؽ ينشا حقا ماليا لصاحبها في التعوي  المناسب لما لحقو من ضرر.أ (5

 : أنها تتميز عنها بسمتين ىامتين ىماأنو على الرغت من اشتراؾ الحقوؽ السياسية مع الحقوؽ المدنية في بع  الخصائص إال  (6
شخصػية للفػرد بػل بقصػد التعػاوف مػع اآلخػرين مػن أجػل تحقيػق أف الحقوؽ السياسية إنمػا تتقػرر لػي  بقصػد اشػباع مصػلحة  ( أ

مصػػلحة الػػوطن واالعػػبلء مػػن شػػجنو بػػين سػػائر األوطػػاف، وترتيبػػا علػػى ذلػػك فإنػػو إذا وقػػع تعػػارض بػػين ىػػاتين المصػػلحتين فػػإف 
 األولوية تكوف دوما لمصلحة األخير، أي مصلحة الوطن.

ال ينب ي النظر إليها أنها مجرد حقوؽ فحسب، وإنما ىي تتجػاوز   -بخبلؼ الحقوؽ المدنية -أف مباشرة الحقوؽ السياسية ( ب
ىذه المرتبة لتصير حقوقا وواجبات في ذات الوقت، وعليو فلي  ثمة ما يسوغ المواطن التقاع  عن أداء واجبو الوطني في 

 زمة لذلك.طالما توافرت فيو الشروط القانونية البل -كالحق في االنتخاب مثبل–مباشرة أي من ىذه الحقوؽ 
 

  ىػػي تلػػك الحقػػوؽ التػػي تلبػػي الحاجػػات االجتماعيػػة واالقتصػػادية والثقافيػػة للمػػواطنين فػػي ضػػوء التشػػريعات والمواثيػػق العالميػػة
 والمحلية.
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 : سل العنل :أّاًل
  واالجتماعيػػة لئلنسػػاف باعتبػػاره حػػق اقتصػػادي اجتمػػاعي يعتبػػر الحػػق فػػي العمػػل والتوخيػػف المنػػتج مػػن أىػػت الحقػػوؽ االقتصػػادية

، بل ىو في نف  الوقت حق اجتماعي أساسو  ، ألف العمل لي  مجرد حق اقتصادي يساعد على توفير الدخل فحسب مزدوج
 حماية االنساف من حالة التعطل التي تؤثر على وضعيتو االجتماعية وتؤثر سلبا على معنوياتو.

  العمػل أف يكػوف عمػبل مجزيػا فػي إطػار تػوفير فػرص عمػل حقيقيػة للتوخيػف علػى أسػاس مسػتداـ ومسػتقر ويشترط فػي تػوفير حػق
وشروط عمل عادلة بججر منصف ومكافاة متساوية بالنسبة للعمل الواحد تساوي قيمة العمل دوف تمييػز مػع تػوفير خػروؼ عمػل 

 تكفل المساواة والصحة.
 : اذتل يف العٔؼ الهسٓه :ثاىًٔا

  الحق من الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية األساسية لئلنساف والذي يكتسب أىمية كبيرة في بع  المجتمعات العربية يعتبر ىذا
 نظراً لما أوضحتو تقارير التنمية االنسانية من انخفاض مستوى الدخل وعدـ حصوؿ المواطن على حقوقو األساسية.

 وإلعماؿ ىذا الحق فبلبد من توفير ما يلي : 
 على عمل منتج ودائت. حق الحصوؿ -
 حق الحصوؿ على أجر أو دخل يسمح بتحقيق مقومات العيي الكريت. -
أف تكوف منظومة األثماف السائدة للسلع والخدمات األساسية متناسبة مع مستويات األجور النقدية السائدة لذوي الدخوؿ  -

 المحدودة والشرائح الدنيا في المجتمع.
ث أف حػق التوخػف ىػو الػذي يفػتح الطريػق أمػاـ الحصػوؿ علػى دخػل مػن عدمػو، ثػت اف وىناؾ ارتباط بين ىذه العوامل حي -

 النسبة والتناسب بين الدخوؿ واألثماف ىي التي تحقق مقومات العيي الكريت.
 : اذتل يف السعآ٘ الصشٔ٘ :ثالجًا
  وحػق كػل  تػوفير الخػدمات الصػحيةتشكل الرعاية الصحية حقاً من الحقػوؽ التػي تسػعى كافػة المجتمعػات لتوفيرىػا متمثلػة فػي ،

، وتطوير نظت المعلومات ورفع كفاءة العػاملين وتقػديت  مواطن في توفير أساليب الرعاية الصحية الوقائية والعبلجية وصحة البيئة
 لتعريػػفوذلػك وفقػػاً  ، ، وتػػوفير المستشػفيات واألدويػػة بجسػعار رمزيػػة تتمشػى مػػع دخػوؿ المػػواطنين الخػدمات الصػػحية بالمجػاف

حالػػة التكامػػل الجسػػماني والعقلػػي واالجتمػػاعي للفػػرد ولػػي  مجػػرد الخلػػو مػػن المػػرض » بجنهػػا منظمػػة الصػػحة العالميػػة للصػػحة 
 . « والعاىات

 : اذتل يف التعلٔه :زابعًا
  اإلنسػػاف بػػالقيت يعتبػػر التعلػػيت ركيػػزة أساسػػية لمبلحقػػة التطػػور حيػػث تمثػػل العمليػػة التعليميػػة اسػػتثماراً للمػػوارد البشػػرية ألنهػػا تػػزود

، بمػػا يمكػػن اإلنسػاف مػػن االرتقػػاء بمسػػتواه مػػن  الدينيػة والسػػلوكية إلػػى جانػػب المعرفػة المهنيػػة والتخصصػػية فػػي شػتى المجػػاالت
 . ناحية والمساىمة في بناء مجتمعو من ناحية أخرى

 مبدأ المسػاواة فػي الفػرص التعليميػة ، إلى ما يبلحظ من اختبلؿ  ، كحق من حقوؽ االنساف وترجع أىمية االىتماـ بتوفير التعليت
حيػػث تلتػػـز الػػدوؿ االطػػراؼ فػػي العهػػد بػػاف ضػػماف  . وتراجػػع مسػػتوى التعلػػيت وتبػػاين صػػوره ممػػا يوجػػد خلػػبل فػػي تكػػافؤ الفػػرص

 : الممارسة التامة لحق التعليت تتطلب
 . جعل التعليت االبتدائي الزامي واتاحتو مجانيا للجميع -



 
 KFU          33حقوق اإلنسان  د/ الناجي حممد احلامد        ،،،        ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،        تنسيق :  أبو فيصل      

 . تعميت التعليت الثانوي بمختلف انواعو -
 . جعل التعليت العالي متاحاً للجميع -
 . تشجيع التربية االساسية او تكثيفها -
 . العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات -

 

 اذتل يف التذنع ّتهًْٓ ادتنعٔات ّاليكابات :خامطًا
 « تعني « حرية االجتماع  : 

خطػػب أو نػػدوات أو  حػػق األفػػراد فػػي أف يجتمعػػوا فػػي مكػػاف مػػا فتػػرة مػػن الوقػػت ليعبػػروا عػػن آرائهػػت سػػواء فػػي صػػورة»» -
 . محاضرات أو مناقشات مختلفة

  فيعني  « تكوين الجمعيات »أما عن حق: 
، كما يتضمن  تشكيل جماعات منظمة لها وجود مستمر وتستهدؼ غايات محددة ولديها نشاط معروؼ مقدماً ويعلن عنو -

 ، وال يجػػوز إرغػػاـ الفػػرد علػػى االنضػػماـ لجمعيػػة  ذلػػك حريػػة انضػػماـ األفػػراد إلػػى تلػػك الجمعيػػات طالمػػا أغراضػػها سػػلمية
 . معينة

  ويدخل في ذلك حق األفراد في تكػوين الجمعيػات الخيريػة باعتبارىػا جماعػة ذات صػفة دائمػة مكونػة ل يػر الحصػوؿ علػى الػربح
نقابػات فػي بعػ  المادي، أو النقابات باعتبارىا جمعيػة تهػدؼ للػدفاع عػن مصػالح أعضػائها وتمثيػل مهنػتهت، ولػذا يطلػق علػى ال

 األحياف الجمعيات المهنية.
  وىذا الحق يمنح أفراد كل مهنة إنشاء نقابة للدفاع عن مصالحهت المهنية تتمتع باستقبلؿ كبير في تكوينها وفي إدارتها ومباشػرة

ضػػماـ إليهػػا نشػػاطها، ولكػػل فػػرد فػػي ىػػذه المهنػػة الحػػق فػػي االنضػػماـ لهػػذه النقابػػة وفػػي االنسػػحاب منهػػا متػػى شػػاء أو عػػدـ االن
 بالمرة.

 : اذتل يف التأمني ّالطناٌ االدتناعٕ :ضادضًا
  بجنها « التجمينات االجتماعية »تعرؼ  : 

مػن المػوارد والخػدمات للمػػؤمن علػيهت مقابػل اشػتراكات يػدفعها ىػػؤالء  معينػاً  برنػامج اقتصػادي تػؤمن الدولػة بمقتضػاه قػػدراً  -
، وذلػػك حمايػػة للمػػؤمن علػػيهت ضػػد مخػػاطر  األفػػراد أو تػػدفع لحسػػابهت مػػن جانػػب أصػػحاب األعمػػاؿ ومسػػاىمة الحكومػػة

نات االجتماعية حقاً وتعتبر المزايا التي تقدمها التجمي . الحياة كالبطالة والشيخوخة وإصابات العمل والمرض والعجز والوفاة
 . إذا لت يحصل عليها وقت استحقاقها للمؤمن عليو ويمكن أف يطالب بها قضائياً 

 « ىو « الضماف االجتماعي  : 
نظػػاـ تقػػره الدولػػة لحمايػػة الفػػرد فػػي حاضػػره ومسػػتقبلو يتضػػمن المسػػاعدات والمعونػػات التػػي تكفػػل وسػػائل العػػيي للفقػػراء  -

للعيي وكسب الرزؽ، وتعتمد تلك المساعدات في تمويلها على الضرائب أو الخزانة  والمعوزين وغيرىت ممن ال مورد لهت
العامة للدولة. ولقد أقرت التشريعات العالمية والمحلية التجمينات االجتماعية والضماف االجتماعي لكل مواطن تنطبق عليو 

 شروط استحقاقها.
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 : اذتكْم الجكافٔ٘ :ضابعًا
  الفرديةومنها الحقوؽ  الجماعيةالحقوؽ  »: ترتكز منظومة حقوؽ االنساف الثقافية على عدد من القواعد األساسية منها » . 
 

 المساواة في الحقوؽ بين األمت، كبيرىا وص يرىا. -
 خاصة، وممارسة طقوسها واستخداـ ل ة خاصة.الحق في التمتع بالثقافة الخاصة، واالعبلف عن اتباع ديانة  -
 اعتبار جميع الثقافات جزءاً من التراث االنساني المشترؾ للبشرية بما فيها من تنوع واختبلؼ. -
 واجب الحفاظ على الثقافة ورعايتها بكل الوسائل، باعتبارىا التعبير التاريخي واالجتماعي عن التطور الروحي لئلنساف. -
 تطوير ثقافتو، وتعزيز روح التسامح والصداقة بين الشعوب.ضماف حق كل شعب في  -
  

 ، والمساىمة في التقدـ العلمي. حق كل فرد في المشاركة الحرة في حياة المجتمع، والتمتع بالفنوف واآلداب -
الحريػة الفكريػة لهػا موقػع مهػت فػي منظومػة الحقػوؽ االنسػانية لئلنسػاف، سػواء ، خاصػة وأف  الحق في حرية البحث العلمي -

 . الحقوؽ المدنية والسياسية، او الحقوؽ الثقافية
 الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للنتاجات الفكرية والعلمية واألدبية. -
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 ٘ٔمكازى٘ بني تكطٔنات اذتكْم يف الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ ّ الكْاىني الْضع : 

٘    أّاًل: ، فجػاءت بطائفػة مػن الحقػوؽ ال تعرفهػا القػوانين الوضػعية   اذتكْم يف الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ أّضع ىطاقا ما تعسفـُ الكـْاىني الْضـعٔ
 ، والجزاء األخروي المترتب على كل اعتداء على حق من حقوؽ اهلل أو العباد. اهلل تعالى كالحق الديني وحقوؽ

 

 ، فهي تخاطب الناس على اختبلؼ ألوانهت وأماكنهت وأجناسهت .  شمولية الشريعة اإلسبلمية في نظرتها لئلنساف -
 واألخروية والدينية والمدنية. شمولية الشريعة اإلسبلمية في تنظيت العبلقات الدنيوية  -
اخػػػتبلؼ المصػػػدر فػػػي تنظػػػيت الحقػػػوؽ، فػػػالحقوؽ فػػػي الشػػػريعة مصػػػدرىا اهلل اللطيػػػف الخبيػػػر، أمػػػا فػػػي القػػػوانين الوضػػػعية  -

فمصدرىا اإلنسػاف المتصػف بػالعجز وإتبػاع الهػوى ممػا يجعػل الحقػوؽ عرضػة للت ييػر بت يػر األحػواؿ واألزمػاف واألشػخاص  
 فردية لذلك.كلما اقتضت المصالح ال

ــسٓع٘ يف تيظٔنَــا للشكــْم  ثاىٔــًا: ، بخػػبلؼ القػػوانين  ؛ ألنهػػا قائمػػة علػػى مبػػدأ الحاكميػػة هلل وحػػده فػػي جميػػع األمػػور اضــتكاللٔ٘ الػ
 الشرائع األخرى في تنظيت الحقوؽ.الوضعية التي تتجثر بالفلسفات و 

  اإلىطاٌالطْابط ّاملكازى٘ بني اإلعالٌ اإلضالمٕ ّاإلعالٌ العاملٕ ذتكْم : 
 

 الْثاٜل الدّلٔ٘ يف اإلضالو أّدُ املكازى٘

مً سٔح 
 كٔ٘األضب

لقد كاف للشريعة اإلسبلمية ال راء فضػل السػبق علػى  
كافػػة المواثيػػق واإلعبلنػػات واالتفاقيػػات الدوليػػة فػػي 

 ذتناولها لحقوؽ اإلنسػاف وتجصػيلها لتػك الحقػوؽ منػ
 . أكثر من أربعة عشر قرناً من الزماف

اإلعػػػػػػػبلف العػػػػػػػالمي لحقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف مػػػػػػػا جػػػػػػػاء بػػػػػػػو 
واالتفاقيػػات الدوليػػة البلحقػػة ومػػن قبلهػػا ميثػػاؽ األمػػت 
المتحػػدة مػػػا ىػػػو إال ترديػػػد لػػػبع  مػػػا تضػػػمنو الشػػػريعة 

 اإلسبلمية .

 مً سٔح 
 العنل ّالػنْل

أعمػػػػػػق وأشػػػػػػمل ، فحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػي اإلسػػػػػػبلـ 
 مصدرىا كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلت

الفكػػر البشػػري ، والبشػػر يخطئػػوف أكثػػر مصػػدرىا ىػػو 
مما يصيبوف ، ويتجثروف بطبيعتهت البشػرية بمػا فيهػا مػن 
ضػػػػعف وقصػػػػور وعجػػػػز عػػػػن إدراؾ األمػػػػور واإلحاطػػػػة 

 باألشياء .
 

 سكْم اإلىطاٌ بني اإلضالو ّالػسب : 
  
  أف يكػػوف موقفنػػا اإلعػػبلف بقػػوة عػػن أف اإلسػػبلـ ىػػو الػػذي قػػرر حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي أكمػػل صػػورة وأعػػدلها قبػػل أف تعرفهػػا األمػػت

 المتحدة . ولي  الوقوؼ موقف الدفاع الذي يشعر بالضعف ، أو َلّي أعناؽ بع  النصوص لتوافق تلك المواد . 
 مصػػادره األصػلية ، الكتػاب والسػنة ، ولػي  مػن خػبلؿ تطبيقػات بعػػ   أف الحكػت علػى الػدين اإلسػبلمي ومبادئػو ال يرجعػوف إلػى

 النظت السياسية التي تنتمي إلى اإلسبلـ قديماً وحديثًا. 
  

 اإلضالمٔ٘ ّالكْاىني الْضعٔ٘اذتكْم يف الػسٓع٘  : التاضع٘احملاضسٗ 
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 عػن  أبرز الجهود اإلسبلمية في بياف موقف اإلسبلـ من حقوؽ اإلنساف إعبلف القاىرة حوؿ حقػوؽ اإلنسػاف فػي اإلسػبلـ الصػادر
ىػػػ ، والػػذي تضػػمن خمسػػاً وعشػػرين مػػادة مستخلصػػة مػػن األحكػػاـ ٔٔٗٔمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػبلمي فػػي شػػهر المحػػـر مػػن عػػاـ 

 الشرعية المتعلقة بحقوؽ اإلنساف .
 :ضْابط سكْم اإلىطاٌ يف اإلضالو 

 أىَا مكٔدٗ ّستنٔ٘ بطناىات تػسٓعٔ٘ ّتيفٔرٓ٘: (1
 فهي ليست مجرد توصيات أدبية 
 حق حرية التعبير  »: ومثاؿ ذلك ،  اإلسبلـ حق اإلجبار على تنفيذىا وحمايتها وعقاب الممتنعين عن تنفيذىا للسلطة العامة في

 :«  عن الرأي
يجػػب أف تمػػارس حريػػة الػػرأي بجسػػلوب سػػلمي قػػائت علػػى الػػدعوة بالحكمػػة والموعظػػة الحسػػنة دوف اللجػػوء إلػػى اإلكػػراه أو  -

 . العنف
الناس أو يعتدي على حرماتهت ال سػيما إذا كػاف فػي ذلػك الخػوض فػي األعػراض  يجب حظر اإلفصاح عن الرأي فيما يضر -

 أو انتهاؾ الحرمات أو إفشاء األسرار.
 يجب أال تتضمن ممارسة حرية التعبير عن الرأي اإلضرار باإلسبلـ وأىلو حيث تجب العقوبة ىنا حداً أو تعزيرًا. -
بالناس، فحق الفرد إذا تعارض مع حػق الجماعػة فػإف حػق الجماعػة  إباحة التجارة لؤلفراد وحـر ال ي حتى ال يلحق الضرر -

 أولى بالتقديت.
 أىَا مكٔدٗ بطْابط املصاحل ّاملفاضد: (2
 عقوبة القتل »: ومثاؿ ذلك ،  إذا تعارضت المفسدة مع المصلحة رجح بينهما ويؤخذ باألكبر  »: 

قتلػو أكبػػر )مػن حيػػث( إعطػاء المجنػػي عليػو حقػػو، فقتػل القاتػػل مفسػدة علػػى ذلػك الجػػاني، ولكػن المصػػلحة المترتبػة علػػى  -
 وإقامة العدؿ وإرساء األمن، وإطفاء نار الثجر.

 أىَا مكٔدٗ بطْابط األخالم: (3

 الحقوؽ في اإلسبلـ كلها مقيدة برعاية أخبلؽ المجتمع وعقائده ومثلو العليا . 
 أو نشػػر  ،  أو إذاعػػة الكفػػر بػػاهلل ورسػػولو وكتابػػو فلػػي  معنػػى حريػػة االعتقػػاد مػػثبلً أو الػػرأي إباحػػة الطعػػن علػػى اإلسػػبلـ وأىلػػو ،

 . الخبلعة والفجور فهذا ال يقره عقل وال شرع
 : الطْابط ّاملكازى٘ بني اإلعالٌ اإلضالمٕ ّاإلعالٌ العاملٕ ذتكْم اإلىطاٌ تابع : 

 

 مً سٔح 
 : املصدز

 المصدر بشرية » اإلعبلف الوضعي، وفي «  إلهية المصدر » في اإلسبلـ حقوؽ اإلنساف  ». 
 ويترتب على ىذا اهلل تعالى يعلت ما في الصدور والبشر ال يعلموف ، : 

 أف الحقوؽ في اإلسبلـ غير قابلة للتعديل وال التبديل وال اإلل اء مهما مرت األعواـ وطاؿ الزماف. -
مصػػػالح سياسػػػية  »فلػػػو  اإلعػػػبلف الوضػػػعي، أمػػػا  « لػػػي  لػػػو مصػػػلحة خاصػػػة » المشػػػروع اإلسػػػبلمي -

يسعى من خبللهػا إلػى خدمػة الشػعوب ال ربيػة والضػ ط علػى الشػعوب المستضػعفة مػن  « واقتصادية
 . أجل التدخل في شؤونها الداخلية
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 مً سٔح 
األضظ اليت 
بئت علَٔا 

 : اذتكْم

   فكلما  « بنيت على أساس التكريت اإللهي المرتبط بعبودية اإلنساف هلل تعالى »أس  الحقوؽ في اإلسبلـ
 . عبودية المسلت هلل زادت إنسانيتو والعك  صحيحزادت 

  فاإلنسػاف لػو حػق ثابػت مهمػا كػاف  « مسػتمدة مػن فكػرة الحػق الطبيعػي »أما أس  اإلعػبلف الوضػعي فهػي
 مرتكباً للسوء أو الرذيلة.

 مً سٔح 
 : األضبكٔ٘

ومعهػا وثيقػة حقػوؽ اإلنسػاف بػل حرمػات  مػيبلد رسػالة اإلسػبلـكػاف  « القرف السابع المػيبلدي » في -
 . ميبلد أوؿ وثيقة بشرية للحقوؽ اإلنسانيةكاف  « القرف الثالث عشر »وفي ،،،         اإلنساف

مً سٔح 
 :العاملٔ٘
 

  وبذلك ينتهي بها  « الحرية الفردية »ػ ترتبط الحقوؽ بال رب ، وفي «  للجن  اإلنساني كلو » اإلسبلـفي
وإذا نظرنا إلى اإلعبلف العالمي نجده موجهاً إلػى ثقافػة واحػدة ،  تصبح حقوقاً قومية عنصريةاألمر إلى أف 

، وعنػػدما طالبػػت الػػدوؿ أف يتضػػمن اإلعػػبلف العػػالمي حػػق  ( وىػػي الثقافػػة ال ربيػػة واإلنسػػاف ال ربػػي فقػػط )
األخػػرى ومػػن أمثلػػة ممػػا أدى إلػػى التصػػادـ مػػع الثقافػػات ،  لمصػػير للشػػعوب رفضػػت الػػدوؿ ال ربيػػةتقريػػر ا
 . ( حق ت يير الدينٛٔ، المادة ) ( حرية الزواج بدوف التقيد بديانة الزوجٙٔ: المادة ) ذلك

 مً سٔح
 الْضْح:

 فحرمػت القتػل حفاخػاً علػى حػػق «  حػددت الحقػوؽ ومنعػت تجاوزىػا وانتهاكهػا » القػرآف الكػريت والُسػنة ،
األعػػراض، وحرمػػت الربػػػا واالحتكػػار حفاخػػػاً علػػى حػػػق ، وحرمػػت الزنػػػا والقػػذؼ حفاخػػػاً علػػى حػػػق  الحيػػاة

 الكسب.
  مفهػػػـو الحريػػػة نحػػػو العدالػػػة  مثػػػل « تسػػػتند علػػػى مبػػػادئ عامػػػة »فهػػػي الفكػػػر ال ربػػػي أمػػػا الحقػػػوؽ فػػػي :

 . والمساواة ومنع التعذيب دوف بياف للتقنيات التفصيلية التي تحددىا
  ومثاؿ ذلك المناداة  المجتمع ال ربي بين دولة وأخرىولهذا تتباين القوانين المنظمة لحقوؽ اإلنساف في ،

 بالمساواة بين المرأة والرجل والمطالبة بحقوؽ المرأة .

 مً سٔح
 اذتنآ٘:

  قرنػػػاً بنظػػػاـ متكامػػػل دقيػػػق عػػػادؿ تكفػػػل لؤلفػػػراد حريػػػاتهت  ٗٔمنػػػذ  فػػػي اإلسػػػبلـتمػػػارس حقػػػوؽ اإلنسػػػاف
 وليست مجرد توصيات غير ملزمة.«  محمية بضمانات تشريعية وتنفيذية »، وىي  األساسية

   لػػت يػػنص صػػراحة علػػى الوسػػائل الكفيلػػة بضػػماف حقػػوؽ اإلنسػػاف »فهػػو  لئلعػػبلف الػػدوليأمػػا بالنسػػبة  »
واكتفت بالنص على ضرورة صيانة تلك الحقوؽ دوف تشريع القوانين الملزمة بذلك مما أدى إلى أف جعل 

 . بمصلحة الدولة أو مصلحة الحكاـحقوؽ اإلنساف خاضعة العتبارات ذاتية ترتبط 

  مً سٔح
 الػآ٘:

  فػي وجػود اإلنسػاف مػن «  تحقيق عبودية الخالق وحفػظ مقاصػد الشػرع » في اإلسبلـغاية حقوؽ اإلنساف
  حفظ الدين ، والنف  ، والعقل ، والماؿ ، والعرض( خبلؿ المحافظة على الضرورات األساسية لئلنساف )

، وحفػػظ تحسػػينات الوجػػود اإلنسػػاني مػػن مكػػاـر  أحكػػاـ العبلقػػات اإلنسػػانية، وحفػػظ الحاجيػػات بوضػػع 
 . األخبلؽ والعادات

  إثبػات أىميػة  تقريػر القػيت ال ربيػة للحيػاة عػن طريػق »فهػي  تشػريع الحقػوؽأمػا ال ايػة فػي الفكػر ال ربػي فػي
تلك الحقوؽ والدعاية لها وصياغة الحضارة اإلنسانية وفقاً للحضارة  ال ربية باعتبارىا المنشج الذي نشجت 

، وىذه غاية نفعية قد تتعارض مع الدين والقيت واألخبلؽ مثل إباحتهت للربا «  منو حقوؽ اإلنساف عندىت
 والزنا بدعوى حقوؽ اإلنساف.
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 : ّاملكازى٘ بني اإلعالٌ اإلضالمٕ ّاإلعالٌ العاملٕ ذتكْم اإلىطاٌالطْابط  تابع : 
 : ما اىفسد بُ اإلعالٌ العاملٕ : أّاًل

 ( التمتع بجنسية ما وعدـ حرمانو من جنسيتو حق الجنسية ) (1
 . ( وجاء في اإلسبلـ بصي ة عامة حق االنخراط في التشكيبلت النقابية واالتحادية  ) (2

 : اإلعالٌ اإلضالمٕما اىفسد بُ  :ثاىًٔا 
 حق الفضل والكرامة المكتسب من العمل والعقيدة ، وجاء في اإلعبلف العالمي بشكل عاـ في عدة مواد. (1
 . حرمة اللجوء إلى إفناء النوع البشري (2
بػالموتى حق الحفاظ على األفػراد البػريئين كالشػيخ والمػرأة والطفػل ومػداواة الجرحػى ، والحفػاظ علػى األسػرى ، وحرمػة التمثيػل  (3

 . أثناء النزاعات والحروب، وخبل اإلعبلف العالمي من ذلك وألحق في مواثيق الحقة
 . حق اإلنساف في عدـ إتبلؼ الزروع وتخريب المباني (4
 . حق األسرة في اإلنفاؽ من قبل الرجل (5

 . حق الجنين (6
 . حق األبوين واألقارب على األبناء وحقوؽ ذوي القربى (7
 . ية والدنيوية، وجاء في اإلعبلف العالمي بمستوى أقلحق الفرد في التربية الدين (8
 . حق التحرر من قيود االستعمار واالستقبلؿ عنو، وجاء في العالمي بشكل آخر (9

 . حق الكسب المشروع ومنع الربا  (10
 . حق الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر (11
 . خبلؿ بالقيت ، وعدـ إثارة الكراىية بين الناسحق الفرد في حماية مقدساتو من اإلىانة ، ومنع اإل (12
 ٌتكٔٔه ّثاٜل ّإعالىات سكْم اإلىطا  : 

 كحريػػة  بػالرغت مػن أف أغلػػب ىػذه اإلعبلنػات نصػػت علػى أف النػاس جميعػػاً يولػدوف أحػراراً متسػػاويين فػي الكرامػة وفػػي الحقػوؽ ،
، إال أف ىناؾ مجموعة مػن المبلحظػات والمذخػذ  مصيرىاالعقيدة وحرية النف  والفكر والرأي والملك وحق الشعوب في تقرير 

 : والنواقص على ىذه الوثائق واإلعبلنات ىي
، وال توجػػد بهػػا  ، فهػػي غيػػر ملزمػػة للػػدوؿ أو األفػػراد إف ىػػذه اإلعبلنػػات تفتقػػر إلػػى الجػػزاء الػػذي يكسػػبها القيمػػة القانونيػػة -

 القػانوف الػداخلي ، إال إذا نػص عليهػا نات سوى قيمة أدبيػة، وعليو فلي  لهذه اإلعبل ضمانات تكفل عدـ االعتداء عليها
 ، أمػػا قواعػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية فػػبل تخلػػو مػػن الجػػزاء سػػواء أكػػاف ىػػذا الجػػزاء دنيويػػاً أو  ( الدسػػتور أو الهيئػػة التشػػريعية )

 . أخروياً 
يطالػب بحقػو مػا لػت يػؤد ، ومػن ثػت ال يسػتطيع صػاحب الحػق إف  إف ىذه اإلعبلنػات تضػمنت حقوقػا ولػت تتضػمن واجبػات -

     ِإْف تَػْنُصُروا الل َو يَػْنُصرُْكتْ  يسبلمية فاف الحق مقروف بالواجب ، أما في الشريعة اإل الواجب المنوط بو
، فقػػد نصػػت علػػى حقػػوؽ اإلنسػػاف قبػػل الػػدوؿ ولػػت تػػنص علػػى حقػػوؽ اإلنسػػاف قبػػل أخيػػو  ىػػذه اإلعبلنػػات ليسػػت شػػاملة -

: حقوؽ اإلنساف قبل غيره من األفراد أو الدوؿ من ِقبػل  بلمية فقد نصت على كل الحقوؽ. أما في الشريعة اإلس اإلنساف
 اهلل سبحانو وتعالى .
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، كمػا أنػو ال يمكػن التػدخل إللػزاـ الػدوؿ بػاحتراـ حقػوؽ  إف ميثاؽ األمت المتحدة لت يحدد حقوؽ اإلنسػاف تحديػدا دقيقػاً  -
 . اإلنساف إذا ما تت االعتداء عليها

، بل الجميع دوؿ وأفراد حكاـ ومحكوموف يخضعوف  الشريعة اإلسبلمية فبل أحد يملك حصانة أماـ الحق والقانوفأما في  -
 ؛ ألف الحقوؽ شرعية مصدرىا اهلل تعالى والكل خاضع لو . للحق وللقانوف

(،  ا أو مجوسػيا وىكػذااليـو مسلما غدا يهوديا بعد غػد نصػراني إف تلك الوثائق تنص على حرية العقيدة ببل قيد أو شرط ) -
، فهػو يعتبػر مرتػدا؛  وىذا مخالف للشريعة اإلسبلمية التي يعتبػر حكمهػا مػن النظػاـ العػاـ عنػد المسػلمين ال يجػوز مخالفتػو

، وإذا مػا دخػل فػي اإلسػبلـ بحريػة ومػن غيػر إكػراه فػبل يجػوز ألي سػبب مػن األسػباب أف  ألنو أعطي حرية االعتقػاد ابتػداء
 .  كاف مرتداً يترؾ اإلسبلـ وإال  

، فهػػي بػػذلك تخػػالف الشػػريعة  إف تلػك الوثػػائق نصػػت علػػى حريػػة الػػزواج بػػبل مراعػػاة للمعتقػدات السػػائدة فػػي بعػػ  الػػدوؿ -
 .  اإلسبلمية التي ال تجيز الزواج من المرتدة والبلدينية

ذلػك نتيجػة لئلباحيػة ، وجػاء  نصت الوثائق الدولية على حرية اإلجهاض في أي وقت وببل شروط ودوف تحديػد مػدة معينػة -
، بل ومناق  لدعوة ىذه الدوؿ بالحفاظ على  ، وىذا مخالف للشريعة اإلسبلمية التي تعيشها اغلب دوؿ المنظمة الدولية

 . حق اإلنساف في الحياة
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 : ٘املكدم 

  المحاضرة للحقوؽ الجماعية للشعوب، ونعني بها تلك الحقوؽ التي تثبت لمجمػوع األفػراد ككػل، فهػي ليسػت نتعرض في ىذه
حقا شخصيا لفرد بعينو وإنما ىي حقوؽ تثبت للجماعػة، وعلػى ذلػك ال يمكػن حرمػاف فػرد بعينػو مػن ىػذه الحقػوؽ وإنمػا انتهػاؾ 

 ؽ الجماعية الخالصة.ىذه الحقوؽ يكوف في مواجهة الجماعة وىذه الحقوؽ ىي الحقو 
  ويمكن القوؿ أف سبب خهور ىذه الحقوؽ الجماعية إنما يرجع إلػى الحقبػة االسػتعمارية وإلػى تطػور قواعػد القػانوف الػدولي العػاـ

، وحاجة الجماعة الدولية إلى وضع نظاـ عاـ دولي يكفل للشػعوب  المعاصر في خل المنظمات الدولية العالمية منها واالقليمية
 ع  الحقوؽ غير الفردية وىي الحقوؽ الجماعية.ممارسة ب

 ّأٍه ٍرِ اذتكْم : 

 : سل الػعْب يف الطله 
   ال شػػك أف كلمػػة السػػبلـ تػػجتي عكػػ  كلمػػة الحػػرب، والسػػبلـ يقصػػد بػػو حالػػة مػػن االسػػتقرار واألمػػن وعػػدـ اللجػػوء إلػػي الحػػرب

 كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدوؿ.
  والحرب العالمية الثانية ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔقدـ البشرية، ولعل الحرب العالمية األولي ومسجلة الحرب والسبلـ ىي قضية قديمة ،

، تعػد مػن األمثلػة الماثلػة فػي الػذىن لػذلك الػػدمار الػذي لحػق باإلنسػانية جمعػاء مػن جػراء اسػتخداـ األسػػلحة ٜٗٗٔ-ٜٖٜٔ
 المحرمة وغير المشروعة دوليا.

 األمت المتحدة ورغت تحريت استخداـ القوة في العبلقات الدولية إال أف خػاىرة  ورغت انتهاء الحرب العالمية الثانية وانشاء منظمة
ولقد اعترؼ الميثاؽ المنشا لمنظمة االمت المتحدة بحق الشعوب  -الحرب والنزاعات المسلحة ما زالت قائمة إلى وقتنا ىذا. 

يقػو، حيػث نصػت المػادة األولػى مػن الميثػاؽ في السبلـ، واعتبر ذلك ىدفاً أسمى من أىداؼ المنظمة التي قامت من اجػل تحق
 «.حفظ السبلـ واالمن الدولي»على اف من مقاصد األمت المتحدة 

 إعالٌ ادتنعٔ٘ العام٘ بػأٌ سل الػعْب يف الطله : 
  إعبلنػاً بشػجف حػق الشػعوب فػي السػلت واألمػن الػدوليين،  ٜٗٛٔنػوفمبر عػاـ  ٕٔصدر عن الجمعيػة العامػة لؤلمػت المتحػدة فػي

 فيو الجمعية عن رغبة جميع الشعوب وأمانيها في القضاء على الحرب. وأعربت
 .ووصفت الجمعية العامة حق الشعوب في السلت بالحق المقدس واف ىذا الحق يشكل التزاما أساسياً على كل دولة 
 :سل الػعْب يف تكسٓس املصري 
 من االحتبلؿ وسيطرة الشعوب على ثرواتها الطبيعية،  اف تمتع الشعوب بحق تقرير مصيرىا، معناه زواؿ االستعمار وتحرير الدوؿ

 وحقها في وضع نظاـ سياسي واقتصادي باإلرادة الحرة وبما يتفق مع خروفها السياسية واالقتصادية.
  وال ٜٜٔٔولقد جاء عهد انشاء عصبة األمت كجوؿ منظمة دولية عالمية خالياً من االشارة لحق الشعوب في تقرير مصيرىا عاـ ،

 ة في ذلك ألف العصبة ىي من صنعة الدوؿ االستعمارية في تلك الفترة كبريطانيا، فرنسا.غراب
  والتػي كػاف لهػا الفضػل فػي عالميػة  ٜ٘ٗٔوخلت الدوؿ االستعمارية على ىذا الموقف إلى أف قامت منظمة األمت المتحدة عاـ

ألمػت المتحػدة كمجػرد إعػبلف نوايػا ىدفػو ىدايػة مبدأ حق الشعوب في تقريػر مصػيرىا. حػق تقريػر المصػير ذكػر مػن بػين أىػداؼ ا
 األعضاء في تصرفهت وال يشكل قاعدة قانونية.

 اذتكْم ادتناعٔ٘ للػعْب احملاضسٗ العاغسٗ :
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  ٗٔولقد لعبت الجمعية العامة لؤلمت المتحدة دورا مهما في بلورة حق الشعوب في تقرير مصيرىا عنػدما أصػدرت قػرار بتػاريخ /
 « المستعمرة إعبلف حوؿ منح االستقبلؿ للبلداف والشعوب »تحت عنواف  ٜٓٙٔ/ ٕٔ

 .ىذا القرار المدعـو بجغلبية كبرى والمستند على فكرة االختيار الحر ىو الذي جعل من حق تقرير المصير قاعدة قانونية ملزمة 
 ٘ٔاذتل يف التين : 
  ولػت يػجت بجديػد بخصػوص حقػوؽ اإلنسػاف المنظمػة فيػو،  « الحػق فػي التنميػة »إعػبلف  ٜٙٛٔأصدرت األمػت المتحػدة عػاـ ،

الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية مثل حق اإلنساف في الطعاـ، والمسكن، والملب ، والرعاية الصحية، والتعليت، والعمػل فبع  
جاءت في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، والحقػوؽ االقتصػادية واالجتماعيػة علػى مسػتوى الػدوؿ واألفػراد جػاءت فػي العهػد 

 .ٜٙٙٔالصادر عاـ  
 الحػػػق فػػػي التنميػػػة ىػػػو ربػػػط ىػػػذه الحقػػػوؽ صػػػراحة بعمليػػػة التنميػػػة بجبعادىػػػا االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة  وإنمػػػا الجديػػػد فػػػي إعػػػبلف

والسياسية، واعتبار عملية التنمية حقا من حقوؽ االنساف وليست مجرد طلب يطالب بو األفراد، قد تستجيب لو الحكومات أو 
 ال تستجيب.

 دوؿ الناميػة تعنػي أف ىػذه الػدوؿ أصػبحت مسػئولة أمػاـ شػعوبها عػن القيػاـ كما أف الموافقة علػى الحػق فػي التنميػة مػن جانػب الػ
 بالعملية االقتصادية وما يتطلبو ذلك من أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية.

  وكذلك فإف الموافقة على الحق من جانب الدوؿ المتقدمة تعني أف ىذه الدوؿ أصبحت مسئولة عن مساعدة الدوؿ النامية التي
 الموارد المالية والفنية الكافية لتحقيق التنمية االقتصادية.تفتقر إلى 

  يعتبر مكسباً قانونيا للشعوب خاصة تلك الشعوب التي تعػيي فػي خػروؼ اقتصػادية وتنمويػة  « الحق في التنمية »وال جداؿ أف
المتحػػدة بػػين حقػػوؽ اإلنسػػاف بال ػػة الصػػعوبة ولػػن نجػػد ىػػذه الظػػروؼ الصػػعبة إال فػػي الػػدوؿ الناميػػة أو المتخلفػػة. وتػػربط األمػػت 

 والتنمية المتواصلة بنظرىا إلى اإلنساف على أنو وسيلة التنمية المتواصلة وغايتها.
  عمليػػة التنميػػة علػػى أنهػػا عمليػػة متكاملػػة ذات أبعػػاد اقتصػػادية واجتماعيػػة وثقافيػػة وسياسػػية  « الحػػق فػػي التنميػػة »ويعػػرؼ اعػػبلف

ة كل الناس وكل األفراد، والتي يمكن عن طريقها تحقيق حقوؽ اإلنساف والحريات تهدؼ إلى تحقيق التحسين المتواصل لرفاىي
الػذي جػاءت «  التنميػة المتواصػلة أو المسػتدامة »األساسية. وأحد اصطبلحات التنمية الشائع اسػتخدامها حاليػا ىػو اصػطبلح 

 .  بو لجنة األمت المتحدة للبيئة والتنمية
  على أنها « أو المستدامة اللجنة التنمية المتواصلة »وعرفت  : 

تلك التنمية التي تقابل االحتياجات األساسية للجيل الحػالي دوف أف يكػوف ذلػك علػى حسػاب التضػحية بقػدرات األجيػاؿ  -
 المستقبلية في مقابلة احتياجاتهت.

  برنامج األمت المتحػدة   »وأنشجت الجمعية العامة لؤلمت المتحدة جهازا دوليا للعناية بحق اإلنساف في التنمية أطلقت عليو است
 . « برنامج األمت المتحدة اإلنمائي أو التنموي »ويطلق عليو أيضا  «( UNDPللتنمية )

 وتعزيػز حقػوؽ اإلنسػاف وخاصػة الحػق فػي التنميػة، عػن طريػق  ويقـو برنػامج األمػت المتحػدة اإلنمػائي بػدور مهػت فػي مجػاؿ حمايػة
 ، وفي وضع االتفاقيات الدولية المعنية بذات األمر. مشاركتو في المؤتمرات الوطنية والدولية
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 ٘سل الػعْب يف البٔٝ٘ الطلٔن : 
 حق اإلنساف في البيئة لو جانباف  : 

، فهػي الوسػط الػبلـز لبقػاء  أف البيئػة ومواردىػا لهػا قيمػة ذاتيػة، ومضػمونو  ويخػص البيئػة ذاتهػا « عضػوي »الجانب األوؿ  -
، وفػي نطػاؽ السػيادة االقليميػة لدولػة معينػة تعػد البيئػة ومواردىػا تراثػاً مشػتركاً وكػل مػا  واستمرار الحياة علػى كوكػب األرض

 يتعلق بها يعد من األمور المتصلة بالنفع العاـ وبالصالح االجتماعي واالقتصادي.
 تلتـز الدولة وأجهزتها والتجمعات الخاصة واألفراد بالعمل على صيانتها وحمايتها. لمثابةوبتلك ا ، 
  ذاتها في أف يعمل على تحسػينها وتنميػة مواردىػا وحمايتهػا مػن عوامػل «  حق البيئة »وىنا يكوف أقرب إلى القبوؿ أف نتكلت عن

 التلوث والتدىور.
بالوخيفة وال اية االنسانية لكل اىتمامات حماية البيئة. ومضمونو، يكوف لئلنساف،  ، ويتعلق  « فوخيفي »أما الجانب الثاني  -

كػل إنسػػاف، أف يعػػيي فػي بيئػػة سػػليمة نظيفػػة ال تحمػل أخطػػاراً لصػػحتو وأف تهيػج وتصػػاف علػػى نحػػو يسػمح لػػو بحيػػاة كريمػػة 
 وتنمية متوازنة لشخصيتو.

  تتخذ مػن أجػل صػيانتها ىػي حمايػة اإلنسػاف وتػوفير الوسػط الػذي يبلئػت حيػاة فكجف وخيفة القوانين الخاصة بالبيئة والتدابير التي
 متوازنة تساعد على تقدمو ونموه.

  وبمفهومو الوخيفي ىو حق من أجل اإلنساف. أو حق االنساف في البيئة«  الحق في البيئة »وىنا يمكن اف نتكلت عن ، 
 ( االلتزاـ ولعل الجانب األوؿ ىو األىت حيث يظهر  )( للحق المقابل )  فبقدر ما يكوف االلتزاـ بحماية البيئة وصيانتها وتنمية ،

. ذلػك أف اإلنسػاف نفسػو  مواردىا بقػدر مػا يتجكػد حػق اإلنسػاف نفسػو فػي االلتػزاـ بهػا وتحقيػق حيػاة كريمػة لػو وتنميتػو المتكاملػة
 تنميتو.  ، وتدىورىا يعني تدىور اإلنساف وتنميتها يعني يعتمد على البيئة ومواردىا

  على أنو  « حق اإلنساف في البيئة »ومن ثت نصل لتعريف: 
سلطة كل انساف في العيي في وسط حيوي أو بيئي متوازف وسليت والتمتع واالنتفاع بمػوارد الطبيعػة علػى نحػو يكفػل لػو  » -

والعمػػل علػػى تحسػػينها  حيػػاة الئقػػة وتنميػػة متكاملػػة لشخصػػيتو، دوف اإلخػػبلؿ بمػػا عليػػو مػػن واجػػب صػػيانة البيئػػة ومواردىػػا،
 «.  وتنميتها، ومكافحة مصادر تدىورىا وتلوثها

 :٘ٝٔخصاٜص سل اإلىطاٌ يف الب 

 : أىُ سل ددٓد ارتاصٔ٘ األّىل:
 « ذلك أنو لت يولد إال بعد أف تفاقمت المخاطر التي تهدد البيئة التي يعيي فيها اإلنساف. « حديث النشجة ، 
  انعقػػاد أوؿ مػػػؤتمر دولػػي لتػػػدارس حالػػة البيئػػػة  »كػػاف يػػػـو   مػػػيبلد حػػق اإلنسػػػاف فػػي البيئػػػةشػػهادة ويمكػػن أف نقػػرر دوف تػػػردد أف 

، ويكفػػي القػوؿ بػجف المجتمػع الػػدولي،  « السػويد »بمدينػة اسػتكهولت بدولػة  ٕٜٚٔيونيػػو  ٙٔ-٘فػي الفتػرة مػن  « اإلنسػانية
 .  « يـو البيئة العالميمن كل عاـ يونيو  ٘ » قد جعل من يـو،  الذي تمثلو منظمة األمت المتحدة

 : أىُ سل شمين ارتاصٔ٘ الجاىٔ٘:
 حق ال يخص اإلنساف في الجيػل الحاضػر فقػط بػل أيضػاً اإلنسػاف  »: ، والمراد بذلك أنو  يلعب الزمن دورًا في تحديد مضمونو

 ملكاً لجيل دوف جيل.، فهي ليست  ، فالموارد والثروات البيئية تعد تراثاً مشتركاً لئلنسانية « في األجياؿ المقبلة
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  تلك ىي فكرة حقوؽ األجياؿ في البيئػة التػي تسػعى إلػى ضػماف انتقػاؿ الثػروات والمػوارد البيئيػة مػن الجيػل الحػالي إلػى األجيػاؿ
 المستقبلية بحالة ال تقل عن حالتها التي ُأستقبلت عليها.

 : أىُ سل مً سكْم التطامً ارتاصٔ٘ الجالج٘:
  وتضافر جهودىت لتجكيد احترامو وممارستو « اشتراؾ الجميع على المستوى الوطني والدولي »وىذا مقتضاه أنو يجب . 
 فهنػاؾ مصػػلحة مشػػتركة ينب ػي علػػى الػػدوؿ  ذلػك أف أيػػة دولػة ال تسػػتطيع بمفردىػػا كفالػة تحقيػػق احتػراـ حػػق اإلنسػػاف فػي البيئػػة .

 . العمل على حمايتها
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 :٘ٔميظن٘ العنل الدّل 

 كجزء من معاىدة فرساي على عهد عصبة األمت  ٜٜٔٔ. فقد تجسست في العاـ  وىي من المنظمات الدولية األكثر قدًما  . 
 ممثلين عن النقابات الوطنية وعن اتحادات أصحاب األعماؿ، تضّت  تملك منظمة العمل الدولية ىيكلية فريدة ثبلثية األطراؼ  ،

 .  ، وذلك في أعماؿ األجهزة الحاكمة الذين يشاركوف بصفة شركاء متساوين، مع ممثّلين حكوميين
  والحقوؽ اإلنسانية المعترؼ بها دوليًّا ، وحّق العمل تعزيز العدالة االجتماعية »: تهدؼ المنظمة إلى ،   » . 
  بشػكل معاىػدات وتوصػػيات تهػدؼ إلػى وضػػع مواصػفات دنيػا للحقػػوؽ  منظمػة العمػل الدوليػػة المقػايي  الدوليػة للعمػػلتصػوغ ،

 المتعّلقة بالعمل. كما تقّدـ المنظمة مساعدة تقنية، وتدعت تنمية منظمات مستقّلة للعماؿ وأصحاب العمل.
 وتقتػػرح أشػػكاالً مختلفػػة مػػػن  ، علػػى الصػػعيد العملػػػي تتعػػاوف منظمػػة العمػػل الدوليػػة مػػػع عػػّدة منظمػػات مػػن المجتمػػػع المػػدني ،

 العبلقات االستشارية مع المنظمات غير الحكومية.
 الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية على السواء كالحق في العمل والحق في التمتع بشروط عمل عادلػة ومرضػية» ػ تهتت المنظمة ب 

 .«  ، والحق في الضماف االجتماعي والحق في مستوى معيشي مبلئت اختيارياً ، والحق في تكوين النقابات واالنضماـ إليها 
 الحقوؽ المدنية والسياسية مثل حرية الرأي وحرية إنشاء الجمعيات والحق في التجمع السلمي» ػ كما تهتت المنظمة ب  » . 
 ْميظن٘ الْٔىطه : 
  طويلػة المنظمػة الرائػدة فػي ترجمػة الحػق فػي المشػاركة فػي الحيػاة كانت منظمة األمت المتحػدة للتربيػة والعلػـو والثقافػة لسػنوات

 الثقافية.
  من  ، وإقامة حوار بين الثقافات ، وتحقيق التنمية ، والقضاء على الفقر بناء السبلـ» وتتمثل رسالة اليونسكو في اإلسهاـ في ،

 .  « خبلؿ التربية والعلـو والثقافة واالتصاؿ والمعلومات
  المساواة بين الجنسين أفريقيا ،  » : اليونسكو، بصفة خاصة، على أولويتين عامتين، ىماوتركز » . 
 

 تجمين التعليت الجيد للجميع والتعلت مدى الحياة  -
 تسخير المعارؼ والسياسات العلمية ألغراض التنمية -
 مواجهة التحديات االجتماعية واألخبلقية المستجدة  -
 تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وثقافة السبلـ  -
 بناء مجتمعات معرفة استيعابية من خبلؿ المعلومات واالتصاؿ -
 : ٘ٔميظن٘ الصش٘ العامل 
 فػي  ات االختصاص في منظومة األمت المتحدةمنظمة الصحة العالمية منظمة متخصصة تتعاوف تعاونا وثيقاً مع سائر األجهزة ذ ،

 معالجة المسائل ذات الصلة بالحق في التمتع بالصحة.
  بلوغ أفضل مستوى ممكن من الصحة للشعوب جميعها» : وتهدؼ منظمة الصحة العالمية إلى  » . 
 وتديرىا.  تنّسق منظمة الصحة العالمية أعماؿ الصحة الدولية ، 

 امليظنات الدّلٔ٘ ّسكْم اإلىطاٌ : ساذتادٓ٘ عػاحملاضسٗ 
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  باإلضػافة إلػى مراقبػة المواصػفات والمقػايي   ، ومعالجة المعلومػات ، والدعت التقني وضع السياساتوتضّت أنشطتها الرئيسية ،
 ، وتطبيقها بالشكل الصحيح. الصحية

  وتؤّمن "المبادئ التي تدير العبلقات مع المنظمات غير الحكومية"، القاعػدة السياسػية للعبلقػات بػين المنظمػات غيػر الحكوميػة
. فتحّدد ىذه المبادئ إجراءات االنتساب للمنظمات غير الحكومية الراغبة فػي إرسػاء عبلقػات رسػمية  ميةومنظمة الصحة العال

. غير أّف منظمة الصحة العالمية تقـو حاليًّا بمراجعة آليّاتها وإجراءاتهػا مػن أجػل زيػادة فعاليػة تعاونهػا  مع منظمة الصحة العالمية
 مع المنظمات غير الحكومية.

  كما تنفذ في البلداف النامية برامج للمساعدات التقنيػة  الصحة العالمية حمبلت كبيرة لمكافحة االمراض الساريةوتنظت منظمة ،
 واسعة النطاؽ تشمل كل جوانب الصحة العامة.

 ّ( ميظن٘ األغرٓ٘ ّالصزاع٘ لألمه املتشدٗ ) ميظن٘ الفا : 
 بإنشاء منظمٍة دائمٍة لؤلغذية والزراعة(.، تلـز نفسها  ) أربعة وأربعوف حكومةٖٜٗٔتت تجسيسها عاـ 
 

إف تحقيق األمن ال ذائي للجميع ىو عنصر محوري في جهود المنظمة ب ية تمكين بني البشر مػن الحصػوؿ دائمػاً علػى مػا  -
 يكفيهت من األغذية الجيدة، للتمتع بحياة ملؤىا النشاط والصحة.

الت ذية، وتعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية، وتحسين األوضاع المعيشية لسكاف  تتمثل مهمة المنظمة في النهوض بمستويات -
 الريف، واإلسهاـ في نمو االقتصاد العالمي.

 ٕصيدّم اليكد الدّل : 
 وتحفيػػز النمػػو االقتصػػادي  يقػػـو تفػػوي  صػػندوؽ النقػػد الػػدولي علػػى تشػػجيع التعػػاوف النقػػدي الػػدولي واسػػتقرار سػػعر الصػػرؼ ،

 وتقديت مساعدة مالية مؤقّتة للبلداف لتسهيل التسويات في ميزاف مدفوعاتها.  ، ومستوى العمل
 يقّدـ صندوؽ النقد الدولي مساعدة مالية وتقنية للدوؿ األعضاء . 
 لت يضع صندوؽ النقد الدولي حّتى اآلف سياسة تجاه المنظمات غير الحكومية . 
 ٘ٔستهن٘ العدل الدّل : 
  متى كانت ىذه  االلزامية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقـو بينها وبين دولة تقبل االلتزاـ نفسوتقر للمحكمة بواليتها ،

 بالمسائل اآلتية :المنازعات القانونية تتعلق 
 تفسير معاىدة من المعاىدات -
 أية مسجلة من مسائل القانوف الدولي -
 اللتزاـ دوليتحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا  -
 نوع التعوي  المترتب على خرؽ التزاـ دولي ومدى ىذا التعوي  -
 :ٕاجمللظ االقتصادٖ ّاالدتناع 
 ويعمػػل تحػػت سػػلطة الجمعيػػة العامػػة بهػػدؼ  يشػػّكل المجلػػ  االقتصػػادي واالجتمػػاعي أحػػد األجهػػزة الرئيسػػية لؤلمػػت المتحػػدة .

 .  ، االقتصادي واالجتماعي المختّصةتنسيق عمل األمت المتحدة والوكاالت والمؤسسات 
  .يضّت ىذا المجل  عدد من لجاف األمت المتحدة ومنها لجنة حقوؽ اإلنساف، ولجنة التنمية المستدامة، الخ 
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  ًيعقد اجتماعو الرئيسي في جنيف ونيويورؾ مناوبة . 
  .يمكن أف تقّدـ المنظمات غير الحكومية ترشيحها للحصوؿ على صفة استشارية لدى المجل  االقتصادي واالجتماعي 
  ويمكػػن تقسػػيت ىػػذه الصػػفات االستشػػارية إلػػى ثػػبلث فئػػات تسػػمح للمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة بحضػػور االجتماعػػات ومشػػاركة

 المعلومات، وىي: عاّمة، متخّصصة، شاملة. 
  فتنظػر بعدئػٍذ لجنػة  أف تثبػت خبرتهػا المرتكػزة علػى تجاربهػا وتمثيلّيتهػا ،  ، المهتّمة بالموضػوع غير الحكوميةوعلى المنظمات .

 المنظمات غير الدوليّة في نيويورؾ بترشيحها.
 ٗاللذي٘ ارتاص٘ بأّضاع املسأ : 
 ـ. ٜٙٗٔاعي عاـ وىي احدى اللجاف الوخيفية المتخصصة بجوضاع المرأة انشجىا المجل  االقتصادي واالجتم 
  وتتكوف من اثنين وثبلثين ممثبل من أعضػاء األمػت المتحػدة ينتخبػوف لمػدة ثػبلث سػنوات ويجػوز حضػور اجتماعاتهػا ممثلػوف عػن

 المنظمات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية.
   تقػػػـو بتقػػػديت تقػػػارير وتوصػػػيات إلػػػى المجلػػػ  االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي بشػػػجف احتػػػراـ حقػػػوؽ المػػػرأة فػػػي المجػػػاالت السياسػػػية

 واالقتصادية والمدنية واالجتماعية والثقافية. 
  وتقػػديت توصػػيات إلػػى المجلػػ  بشػػجف المشػػاكل الملحػػة لتلفػػت نظػػره مباشػػرة بمػػا لػػو عبلقػػة بمجػػاؿ حقػػوؽ المػػرأة وتطبيػػق مبػػدأ

 المساواة بين الرجاؿ والنساء وتقديت مقترحات لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.
 .وفعبل قدمت ىذه اللجنة العديد من التقارير والتوصيات ومشروعات االتفاقيات بشجف اوضاع المرأة 
 جػراءات إزاء المشػاكل ويجوز للجنة أف تتلقى ببلغات مػن أفػراد أو مجموعػات بشػجف التمييػز ضػد المػرأة ، وإف كانػت ال تتخػذ إ

الفرديػػة، إال أف ىػػذا اإلجػػراء يسػػتهدؼ كشػػف االتجاىػػات المتعلقػػة بػػالتمييز ضػػد المػػرأة ب يػػة وضػػع توصػػيات بالسياسػػات العامػػة 
 الرامية إلى حل المشكبلت الواسعة االنتشار.

 : ٕبسىامر األغرٓ٘ العامل 
  حيث مكافحة المجاعة في العالت. يشّكل برنامج األغذية العالمي وكالة األمت المتحدة األولى من 
 " مسػاعدة غذائيػة سػريعة وفّعالػة لمبليػين مػن النػاس بمػا فػيهت البلجئػين والمهّجػرين الػذين  أغذية لمدى الحياة ويؤّمن برنامجها "

 يعيشوف في حالة الطوارئ. 
  المساعدة ال ذائية كطب وقائي؛ ويشّجع استخداـ  »: يهدؼ برنامج األغذية العالمي خبلؿ برامجو "أغذية لمدى الحياة"، إلى

 .«  ”االكتفاء الذاتي من خبلؿ برنامجو ال ذائي "أغذية مقابل العمل 
 وتقييت  ، ال سّيما في مراقبة األغذية وتوزيعها تجخذ شراكة برنامج األغذية العالمي مع المنظمات غير الحكومية أشكاؿ مختلفة ،

 مخاطر المجاعة. 
 ٗلػؤٌّ الالدٝني مفْضٔ٘ األمه املتشد 
 وقػػد اعتمػػدت عػػدداً مػػن التػػدابير  عنيػػت األمػػت المتحػػدة منػػذ نشػػجتها بحالػػة البلجئػػين والمشػػردين وعػػديمي الجنسػػية والعائػػدين ،

 لحماية حقوقهت وإيجاد حلوؿ مبلئمة ودائمة لمشكبلتهت.
  حػدة السػامية لشػؤوف البلجئػين التػي مفوضػية األمػت المت ٜٜٗٔوبناء على ذلك أنشجت الجمعية العامة لؤلمت المتحػدة فػي عػاـ

 حلت محل منظمة البلجئين الدولية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
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 :)ميظن٘ األمه املتشدٗ للطفْل٘ )الْٔىٔطٔف 
  ؿ منظمػة االمػت المتحػدة للطفولػة لمواجهػة احتياجػات األطفػا ٜٙٗٔأنشجت الجمعية العامة في دورتها االولى التي عقدت عػاـ

 العاجلة من ال ذاء والعقاقير والملب  في أوروبا والصين في أعقاب الحرب.
  أحػػدثت الجمعيػػة ت ييػػرا فػػي الواليػػة األساسػػية للمنظمػػة لتصػػبح مختصػػة بػػالبرامج المفيػػدة فػػي األجػػل الطويػػل  ٜٓ٘ٔوفػػي عػػاـ

مت المتحدة للطفولة ىذا العمل إلى أجػل ألطفاؿ البلداف النامية، وبعد ثبلث سنوات قررت الجمعية العامة أف تواصل منظمة اال
 غير مسمى.

 .وتجمع المنظمة بين األىداؼ اإلنسانية واإلنمائية 
 :٘ٝٔبسىامر األمه املتشدٗ للب 
  أنشجت الجمعية العامة برنامج األمت المتحدة للبيئة لرصد البيئة وتشجيع الممارسات المتسمة بالسبلمة البيئية.ٕٜٚٔفي عاـ ، 
  األولى للبرنامج في القياـ بدور فعاؿ في كافة األنشطة البيئية التي تمارسها وكاالت األمت المتحدة.وتتمثل المهمة 
  ويتعاوف البرنامج مع الحكومات ومع الدوائر الحكومية وقطػاع االعمػاؿ، فضػبلً عػن المنظمػات غيػر الحكوميػة، مػن أجػل حمايػة

 البيئة.
 حد من التصحر، وصوف المياه، ومكافحة التلوث البري والبحري والجوي.ويضطلع البرنامج أيضاً بدور ىاـ في مجاالت ال 
 : ٌمسنص سكْم االىطا 
  يقدـ مركز حقوؽ اإلنساف خدمات األمانة ألجهزة األمت المتحدة العاملة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، وتتمثل وخائفو االساسية في

 تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية.
 مركػػز تنسػػيق األمػػت المتحػػدة فػػي مجػػاؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف، وىػػو يضػػطلع بػػالبحوث والدراسػػات فػػي ميػػداف حقػػوؽ  ويعتبػػر بمثابػػة

 اإلنساف، بناء على طلب األجهزة األخرى، ويتابع ويعد التقارير المتعلقة بإنقاذ حقوؽ اإلنساف.
 ة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.ويقـو بتنسيق عمليات االتصاؿ مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية العامل 
 .ويقـو كذلك بجمع المعلومات ونشرىا وإعداد المطبوعات المتعلقة بحقوؽ اإلنساف 
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 ٘ٔتعسٓف امليظنات غري اذتهْم : 
  .ثمة منظمات ال تعدو أف تكوف تجمعاً يضت أفراداً أو ىيئات خاصة أو عامة من دوؿ مختلفة تسمى بالمنظمات غير الحكومية 
 إضػػافة إلػػى  وىػػي ال تسػػتهدؼ ربحػػاً مػػن وراء نشػػاطها بػػل تعمػػل علػػى تحقيػػق التعػػاوف فػػي كافػػة المجػػاالت االجتماعيػػة المتنوعػػة ،

 ي.  عليها على صعيد المجتمع الدوؿ الدفاع عن القيت والمبادئ التي تقـو
  أو مػػن المعونػػات المقدمػػة مػػن الهيئػػات والمؤسسػػات التػػي يعنيهػػا  وعػػادة مػػا يػػتت تمويػػل ىػػذه المنظمػػات مػػن اشػػتراكات أعضػػائها

نشاط تلك المنظمات التي تكتسب صفة دولية عن طريق عدـ ارتباطها بجنسية بعينها، فضبلً عن أف نطاؽ نشاطها وخدماتها ال 
 حصر في إقليت دولة بذاتها. ين
  والمشػػاىد حاليػػاً أف المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة أضػػحت تضػػطلع بػػدور متعػػاخت فػػي مجػػاؿ تعزيػػز حقػػوؽ اإلنسػػاف وكفالػػة االحتػػراـ

 الواجب لها.

 تعصٖ األٍنٔ٘ املتصآدٗ للنيظنات غري اذتهْمٔ٘ إىل صفات ثالخ تتشلٙ بَا ٍّٕ:

 ٘:ــــسّىــــامل  (1
  ص ر حجت العديد من ىذه المنظمات فضبلً عن طابعها غير الرسمي على نحو يمكنها وذلك بالنظر إلى

 من االستجابة السريعة والمباشرة الحتياجات ومطالب األفراد.

 الل:ــكــاالضت (2
   اسػتناداً إلػػى حقيقػة أف المنظمػػات غيػػر الحكوميػة إنمػػا تعتمػػد فػي تمويلهػػا علػػى المػوارد الماليػػة والبشػػرية

 ىنا تتحرر بدرجة كبيرة من القيود الحكومية.التطوعية، ومن 
 إلى القاعدة الجماىيرية العريضة والقدرة على ممارسة أنشطتها في مجتمعات فقيرة ونائية.  ٘:ــاذٓــفـيــال (3
 

  الػدولي ومن أبرز المنظمات الدولية غيػر الحكوميػة العاملػة فػي مجػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف نػذكر منهػا منظمػة العفػو الدوليػة، االتحػاد
لجمعيات الصليب األحمر والهبلؿ األحمر، المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف، والمنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف، وفيمػا يلػي 

 توضيح مختصر ألنشطة تلك المنظمات.
 :٘ٔميظن٘ العفْ الدّل 

بيتػر  »المحػامي االنجليػزي  ، وتعػود نشػجتها إلػى الػدعوة التػي أطلقهػا ىي منظمة غير حكومية تعني بحماية حقوؽ اإلنساف -
ليتحرؾ االفراد فػي كػل مكػاف لبػدء «  السجناء المنسيوف »تحت عنواف  ٜٔٙٔمن خبلؿ مقالو لو نشرت عاـ «  بينسوف

 حملة عالمية سلمية من أجل اإلفراج عن سجناء الضمير أو الرأي.
 الػػذين يسػػجنوف أو يعتقلػوف أو تقيػػد حريػػاتهت وىػػت األشػخاص  « طلػػب اإلفػػراج الفػوري عػػن سػػجناء الػرأي »ػ وتخػتص المنظمػػة بػ

، وتقديت كل عوف لهت شريطة أال يكونوا قػد لجػجوا إلػى العنػف  بسبب قناعاتهت السياسية أو الدينية التي تمليها عليهت ضمائرىت
 أو دعوا إلى استخدامو. 

 
 
 

 امليظنات غري اذتهْمٔ٘ ّسكْم اإلىطاٌ احملاضسٗ الجاىٔ٘ عػس :
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 :٘ٔاٍداف ميظن٘ العفْ الدّل 
 وتتحدد أىداؼ منظمة العفو الدولية في : 

 وقف العنف ضد المرأة  - انتهاكات حقوؽ اإلنساف في جميع أنحاء العالت.وقف   -
 إل اء عقوبة اإلعداـ - الدفاع عن حقوؽ وكرامة الذين وقعوا في براثن الفقر -
 إطبلؽ سراح سجناء الرأي - معارضة التعذيب ومحاربة اإلرىاب -
 تنظيت تجارة األسلحة العالمية - حماية حقوؽ البلجئين والمهاجرين -

  
 :ّ٘ٔضاٜل حتكٔل اٍداف ميظن٘ العفْ الدّل 
  :وتلجج المنظمة إلى عدة وسائل من أجل تحقيق أىدافها، نذكر منها 
 تبني مجموعة من االعضاء لعدد من سجناء الرأي والسعي إلى اإلفراج عنهت. -
 توجيو خطابات بهذا الشجف إلى سلطات الدولة الحاجزة. -
 ولمن يعولونهت.تقديت المساعدات المالية لسجناء الرأي  -
 ايفاد مراقبين لحضور محاكمة ىؤالء األشخاص. -
 تبني قضايا االختفاء بالض ط على الحكومات لمعرفة مصير بع  األشخاص. -
 تنظيت الحمبلت العالمية لتعبئة الرأي العاـ العالمي. -
 االحتاد الدّلٕ للصلٔب ّاهلالل األمحس : 
  األحمػر ىػو اللجنػة الدوليػة للصػليب األحمػر والتػي يرجػع الفضػل فػي إنشػائها األصل في نشجة االتحاد الدولي للصليب والهبلؿ

 . ، وىي تتخذ من جنيف مقراً لهاٖٙٛٔإلى عدد من المواطنين السويسريين في عاـ 
   تقديت المساعدة اإلنسانية لؤلشخاص المتضررين من النػزاعات والعنف المسػلح وتعزيػز  »وىو يعمل على الصعيد العالمي على

 . « القوانين التي توفر الحماية لضحايا الحرب
  التبرعات التطوعية من الحكومات ومن الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهبلؿ األحمر »ويعتمد تمويلو أساساً على » . 
  ٜٜٙٔولقػػد اضػػطلعت اللجنػػة بػػدور محػػوري فػػي إنشػػاء االتحػػاد الػػدولي لجمعيػػات الصػػليب االحمػػر والهػػبلؿ األحمػػر فػػي عػػاـ 

 :  منهاوالذي يمارس العديد من االنشطة 
 شٓازٗ احملتذصًٓ:  (1
  زيػػارة أسػػرى الحػػرب والمعتقلػػين المػػدنيين الػػذين أوقفػػوا خػػبلؿ النزاعػػات المسػػلحة، للتجكػػد مػػن أف المحتجػػزين يعػػاملوف بكرامػػة

 وإنسانية.
 محآ٘ الطهاٌ املدىٔني:  (2
  ال يمكن في أي حاؿ من األحواؿ تعػري  األشػخاص ٜٚٚٔلعاـ وبروتوكوليها اإلضافيين  ٜٜٗٔطبقا التفاقيات جنيف لعاـ ،

 المدنيين وكل الذين كفوا عن المشاركة في القتاؿ لخطر الهجمات بل يجب صيانتهت من أي خطر وحمايتهت.
 الصش٘ :  (3
 .توفير الرعاية الصحية األساسية الوقائية والعبلجية إلى األشخاص المتضررين من النػزاعات 
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 لكاىٌْ: تسضٔذ اسرتاو ا (4
 .تذكر اللجنة الدولية السلطات وغيرىا من األطراؼ الفاعلة بالتزاماتها القانونية 

وبصفة عامة يمكن القوؿ بجف جهود االتحاد الدولي للصليب األحمر والهبلؿ االحمر بشتي جمعياتػو أضػحت مػن األىميػة  -
ضػػايا حقػػوؽ االنسػػاف وخاصػػة فػػي األحػػواؿ بحيػػث ال يكػػاد يسػػت نى عنهػػا فػػي الوقػػت الحػػالي بالنسػػبة إلػػى كػػل مػػا يتصػػل بق

 االستثنائية.
 :ٌاحملهن٘ األّزّبٔ٘ ذتكْم اإلىطا 
 ( النوعي تعتبر المحكمة  األوروبية لحقوؽ االنساف الجهاز القضائي الدولي )  الػذي أنشػجتو االتفاقيػة األوروبيػة لحقػوؽ االنسػاف

علػػى مػػدى التػػزاـ الػػدوؿ األطػػراؼ بجحكػػاـ ىػػذه االتفاقيػػة ـ والػػذي ناطػػت بػػو وكمػػا تقػػدـ مهمػػة الرقابػػة واإلشػػراؼ ٜٓ٘ٔلعػػاـ 
 وبروتوكوالتها المكملة في كل ما يتعلق بحقوؽ االنساف والحريات األساسية.

 ويوجػد  ، وكػذلك ملزمػة لؤلطػراؼ ، وتكوف األحكاـ مسببة ونهائية وغيػر قابلػة لبلسػتئناؼ وتصدر المحكمة أحكامها باألغلبية ،
 قاضيا. ٗٗ، ويبلغ عدد أعضائها  الفرنسية«  ستراسبورج »قوؽ االنساف في مدينة مقر المحكمة االوربية لح

 : ٌتطْز دّز احملهن٘ نآلٔ٘ ذتنآ٘ سكْم االىطا 
 و 1998احملهن٘ نآلٔ٘ ذتنآ٘ سكْم االىطاٌ قبل عاو  (1

 مما يدخل في نطاؽ اختصاصها وىي: وىناؾ أربع جهات تتمتع بالحق في االلتجاء إلى المحكمة لعرض أي مسجلة 
 اللجنة األوروبية لحقوؽ االنساف . -
 الدولة الطرؼ في االتفاقية التي ينتمي إليها الشخص الذي وقع اعتداء على حقوقو. -
الدولة الطرؼ في االتفاقية التي تكوف قد لججت إلى اللجنة بعد استنفاد جميع طرؼ الطعن الداخلية ،وفقاً لقواعد القانوف  -

 دولي ذات الصلة .ال
 أي دولة أخرى طرؼ في االتفاقية لها شجف في الدعوى المرفوعة أماـ المحكمة -

 سٔص اليفاذ: 11تطْز دّز احملهن٘ بعد دخْل الربّتْنْل زقه (2

 وقد برز ىذا التطور بشكل خاص في جانبين : 
إل اء اللجنة األوروبية لحقوؽ االنساف األمر الذي أضحت معو المحكمة ىي جهة الرقابة الوحيدة المنػوط  : ادتاىب األّل -

بها التحقق من امتثاؿ الدوؿ االطراؼ اللتزاماتها المتعلقة بالحقوؽ والحريات المشمولة باالتفاقية والبروتوكوالت الملحقػة 
 بها.

النسبة إلى مركز الفرد أماـ المحكمة ومػدى أحقيتػو فػي اللجػوء إليهػا بصػورة يتمثل في الت ير الذي حدث ب ادتاىب اآلخس: -
 مباشرة ودوف الحاجة إلى موافقة أي دولة طرؼ لممارسة ىذا الحق والدولة التي ينتمي إليها برابطة جنسية

 :ٌامليظن٘ العسبٔ٘ ذتكْم اإلىطا 
  شخصػػػية عربيػػػة ذات االتجاىػػػات الفكريػػػة المتنوعػػػة بنػػػاء علػػػى جهػػػود مػػػا يربػػػو علػػػى مائػػػة  ٖٜٛٔأنشػػػجت ىػػػذه المنظمػػػة عػػػاـ

 ،  والمسػتهدفة تشػكيل منظمػػة عربيػة لحقػػوؽ اإلنسػاف كاطػػار تنظيمػي مؤسسػي النصػػار حقػوؽ اإلنسػػاف مػن بػػين المثقفػين العػػرب
 .  ىي مقر المنظمة « القاىرة » و
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  الدفاع عن األفراد الذين تتعرض حقوقهت  »، اضافة إلى  « حقوؽ االنساف وحرياتو في الوطن العربي »وتستهف المنظمة حماية
 . « وحرياتهت لبلنتهاؾ

 :ّضاٜل امليظن٘ يف حتكٔل أٍدافَا 
 السعي إلى اإلفراج عن األشخاص لبلعتقاؿ التعسفي والسجناء.   -
 العمل على تعزيز واحتراـ استقبلؿ القضاء ومهنة المحاماة وسيادة حكت القانوف في الدوؿ العربية كافًة. -
 على أية إجراءات أو محاكمات تتعلق بقضايا الرأي وغيرىا. االعتراض -
تقػػديت المسػػػاعدة الماليػػػة وغيرىػػػا مػػػن وسػػػائل االغاثػػػة للمتهمػػػين والمحكػػػـو علػػػيهت فػػػي قضػػػايا الػػػرأي وغيرىػػػا مػػػن القضػػػايا  -

 السياسية ولمن يعولونهت. 
بجي وجو من -شخاص الذين تعرضواالدعوى إلى تحسين وضع سجناء الرأي والسجناء السياسيين وسجناء الضمير وكل اال -

 لمعاملة فيها إىدار لحكت قانوف وطني أو انتهاؾ لحق من الحقوؽ التي تنص عليها الدساتير الوطنية العربية . -الوجوه
 تقديت البيانات إلى الحكومات والمنظمات الدولية المعنية وغيرىا من الجهات ذات الشجف. -
 الخاص أو العاـ في حاالت الحكت في القضايا السياسية . الطلب من الحكومات المعنية منح العفو -
 العمل على إقرار كافة الوسائل التي يكوف من شجنها نشر وتعميق وعي المواطن بحقوؽ  االنساف المشروع وتمسكو بها . -

  
  العربػي مشػتمبل  ، تقريرىا السػنوي عػن حالػة حقػوؽ اإلنسػاف فػي الػوطنٜٚٛٔوتصدر المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف منذ عاـ

، مركزاً أساساً على حالة الحقوؽ األساسية وىي الحق فػي  على عرض لحالة حقوؽ اإلنساف في الوطن العربي خبلؿ عاـ منصـر
، باإلضػػػافة الػػػي حالػػػة الحريػػػات  ، وحالػػػة معاملػػػة السػػػجناء ، والحػػػق فػػػي المحاكمػػػة العادلػػػة الحيػػػاة والحريػػػة واألمػػػاف الشخصػػػي

 الرأي. السياسية وأبرزىا حرية
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 :٘املكدم 
 من ىذا المنطلق نادى اليـو  يصادؼ اليـو العاشر من كانوف األوؿ )ديسمبر( من كل عاـ ذكرى اليـو العالمي لحقوؽ اإلنساف ،

، لضماف االعتراؼ  بضرورة احتراـ الحريات عن طريق التعليت والتربية واتخاذ إجراءات قومية وعالمية،  العالمي لحقوؽ اإلنساف
 بها ومراعاتها بصورة عالمية فاعلة.

 وتجنيبهػػا مػن أف تكػػوف عرضػػة  وبالنسػبة إلػػى الوضػع فػػي السػعودية وجهودىػػا فػي المحافظػػة علػى حقػػوؽ اإلنسػاف فػػي السػعودية ،
، وجاءت بعػد ذلػك مػواد النظػاـ  ، منذ توحيد المملكة العربية السعودية إلى عقود طويلة مضت من الزمن، فإنها تمتد  لبلنتهاؾ

 .  ، على حماية وصيانة تلك الحقوؽ ، لتؤكد في أكثر من مادة األساسي للحكت في السعودية
 :ٌسكْم اإلىطا ٍ٘ٝٔ 

 تحػت مسػػمى إنشػػاء ىيئػة مسػػتقلة لحقػوؽ اإلنسػػاف ، مػن بػين الجهػػود السػعودية للمحافظػػة علػى حقػػوؽ اإلنسػاف فػػي المملكػة ، 
 . « رئي  مجل  الوزراء »ػ ، ترتبط مباشرة ب « ىيئة حقوؽ اإلنساف »
   بما في ذلك  « حماية حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا وفقا لمعايير حقوؽ اإلنساف الدولية في جميع المجاالت »: وتهدؼ إلى ،: 

وتكػوف ىػي الجهػة الحكوميػة المختصػة  . ذلك في ضػوء أحكػاـ الشػريعة اإلسػبلميةنشر الوعي بها واإلسهاـ في ضماف تطبيق  -
 . بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوؽ اإلنساف

 

التجػاوزات المخالفػة التجكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، لؤلنظمة السارية فيما يتعلق بحقوؽ اإلنساف، والكشف عػن  -
 لؤلنظمة المعموؿ بها في المملكة والتي تشكل انتهاكا لحقوؽ اإلنساف، واتخاذ اإلجراءات النظامية البلزمة في ىذا الشجف.

 ، والتحقق من صحتها واتخاذ اإلجراءات النظامية في شجنها. تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوؽ اإلنساف -
 آ٘ سكْم االىطاٌدَْد املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ ذتن : 
، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف في المملكة بين أفراد  وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوؽ اإلنساف -

 ، وذلك من خبلؿ المؤسسات واألجهزة المختصة بالتعليت والتدريب واإلعبلـ وغيرىا.  المجتمع، والتوعية بها
  تلقي شكاوى المواطنين ومراجعة أنظمة التشريعات »: وتقـو الهيئة منذ إنشائها بجهود ملموسة منها » . 
  وقػد حظيػت ىيئػػة حقػوؽ اإلنسػاف بالمملكػػة بػدعٍت مطلػػق مػن حكومػة المملكػػة العربيػة السػػعودية فػي إطػار تعزيػػز حقػوؽ اإلنسػػاف

 اإلنساف بالمملكة.وتعمل الهيئة حاليا على إعداد برنامج لنشر ثقافة حقوؽ 
  كما تحاوؿ إدراِج مادة حقوؽ اإلنساف في المراحل التعليمية المختلفة وقد تحقق ذلك في التعليت العالي من خبلؿ تعميت وزارة

 . ، وبالفعل تت اعتماد ذلك في معظت الجامعات التعليت العالي إلى الجامعات بإدراجها مادًة مستقلة في التعليت الجامعي
  الهيئة خبلؿ الفترة الماضية بزيارات متعددة لدور التوقيػف والسػجوف ودور اإليػواء للتحقػق مػن تػوفر الرعايػة الصػحية كما قامت

، كمػػا قامػػت الهيئػػة بزيػػارة لعػػدد مػػن الػػدوؿ منهػػا سػػوريا ولبنػػاف واألردف  للسػػجناء والموقػػوفين ومػػدى تمػػتعهت بحقػػوقهت القانونيػػة
 .  ة واليمنواإلمارات والواليات المتحدة األمريكي

 والهيئػة مسػتمرة فػي تلػك الزيػارات  وتت االطبلع علػى أحػواؿ الموقػوفين السػعوديين ىنػاؾ والتجكػد مػن تػوفر حقػوقهت اإلنسػانية ،
 . ورصد أي مبلحظات

 ادتَْد الطعْدٓ٘ ذتنآ٘ سكْم اإلىطاٌ احملاضسٗ الجالج٘ عػس :
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 ين تقـو الهيئة دائما بزيارات متعددة لدور التوقيػف والسػجوف ودور اإليػواء للتحقػق مػن تػوفر الرعايػة الصػحية للسػجناء والموقػوف
ومػػدى تمػػتعهت بحقػػوقهت القانونيػػة، كمػػا قامػػت الهيئػػة بزيػػارة لعػػدد مػػن الػػدوؿ منهػػا سػػوريا ولبنػػاف واألردف واإلمػػارات والواليػػات 

 المتحدة األمريكية واليمن. 
  وتػت االطػػبلع علػى أحػػواؿ الموقػوفين السػػعوديين ىنػػاؾ والتجكػد مػػن تػوفر حقػػوقهت اإلنسػػانية، والهيئػة مسػػتمرة فػي تلػػك الزيػػارات

 ورصد أي مبلحظات.
 ٌادتنعٔ٘ الْطئ٘ ذتنآ٘ سكْم اإلىطا : 
  الجمعية الوطنية لحماية حقوؽ اإلنساف »من بين الجهود السعودية أيضا للمحافظة على حقوؽ اإلنساف في السعودية، إنشاء » 
    عنػػو وفقػػا ألحكػػاـ ـ وذلػػك لحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف والػػدفاع ٕٗٓٓ/ ٖ/ ٜىػػػ  الموافػػق ٕ٘ٗٔ/  ٔ/ ٛٔوالتػػي أنشػػئت فػػي

الشػػػريعة اإلسػػػبلمية وللنظػػػاـ األساسػػػي للحكػػػت واألنظمػػػة المرعيػػػة واالتفاقيػػػات والمواثيػػػق الدوليػػػة التػػػي ال تتعػػػارض مػػػع الشػػػريعة 
 .  ، والتي تنبثق من المجتمع المدني اإلسبلمية

  اإلنسػػاف وصػػدر تقريػػراف لهػػا ُنشػػرا داخػػل وقػػد قامػػت الجمعيػػة بػػدوٍر مهػػت فػػي متابعػػة القضػػايا الفرديػػة والعالميػػة المتعلقػػة بحقػػوؽ
 .  ، وختما بعدد من التوجيهات المملكة تضمنا اإلشارة إلى عدد من التجاوزات التي حدثت من بع  األجهزة الحكومية

 وعلػى الػرغت ،  ويجتي السماح بنشر تلك التقارير برغت ما تضمنتو من انتقادات في إطار دعت وتعزيز حقوؽ اإلنساف في المملكػة
 من أف بع  االنتقادات كانت تمثل ممارسات خاطئة لبع  المؤسسات الحكومية. 

  التػي مػن بينهػا  ، فالمملكػة انضػمت إلػى عػدد مػن االتفاقيػات الدوليػة المتعلقػة بحمايػة حقػوؽ اإلنسػاف المستوى الدوليوعلى ،
 :  على سبيل المثاؿ ال الحصر

 . « ، والميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف ييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكاؿ التم » -
  وبانضماـ المملكة لهذه المعاىدات تصبح جزءاً من نظامها القػانوني وتقػـو ىيئػة حقػوؽ اإلنسػاف بجهػود كبيػرة لمراجعػة األنظمػة

 للتجكد من انسجامها مع ىذه المعاىدات.
  ًألحكامهػا وقواعػدىا كانػت مػن أسػبق دوؿ العػالت فػي ميػداف احتػراـ حقػػوؽ وبتطبيػق المملكػة للشػريعِة اإلسػبلمية وجْعلهػا مصػدرا

اإلنساف إف لت تكن أسبقها في ىذا الشجف حيث أكد النظاـ األساسػي للحكػت فػي أغلػب مػواده علػي تكػريت اإلنسػاف وضػمانات 
 حقوقو فكاف النص على اآلتػػي:

 شورى والمساواة وفق الشريعة اإلسبلمية.يقـو الحكت في المملكة العربية السعودية على أساس العدؿ وال -
 تحمي الدولة حقوؽ اإلنساف وفق الشريعة اإلسبلمية. -
 تْكُفل حق المواطن وأسرتو في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة. -
 توفِّر األمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها. -
عي أو نػػص نظػػامي وال عقػػاب إال علػػى األعمػػاؿ البلحقػػة للعمػػل العقوبػػة شخصػػية وال جريمػػة وال عقوبػػة إال بنػػاًء علػػى نػػص شػػر  -

 بالنص النظامي.
القضاء سلطة مستقلة وال سلطاف على القضاة في قضػائهت ل يػر سػلطاف الشػريعة اإلسػبلمية وأف حػق التقاضػي مكفػوؿ بالنسػبة  -

 للمواطنين والمقيمين في المملكة.
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 حقوؽ اإلنساف إال أف ِحْرص المملكة علػي تجصػيل تلػك الحقػوؽ دفعهػا  وعلى الرغت من شمولية النظاـ األساسي للحكت لضماف
إلصدار النظاـ تلو اآلخر فكاف نظاـ القضاء وديواف المظالت وىيئة التحقيق واالدعاء العاـ وىيئة الرقابة والتحقيق ونظاـ الشورى 

الػػذي ارتكػػز علػػى عػػدٍد مػػن  « اإلجػػراءات الجزائيػػةنظػػاـ  »ونظػػاـ المنػػاطق ثػػت نظػػاـ المرافعػػات الشػػرعية والمحامػػاة فضػػبلً عػػن 
 :  أىمها ىػوالمعايير التي تؤكد على حقوؽ اإلنساف ولعل 

 أحقية كل متهت في االستعانة بمحاـٍ للدفاع عنو في مرحلتْي التحقيق والمحاكمة.  -
كرامػػة ِمػػن ِقبَػػل سػػلطات القػػب  أو حظْػػر إيػػذاء المقبػػوض عليػػو جسػػدياً أو معنويػػاً أو تعريضػػو للتعػػذيب أو المعاملػػة المهينػػة لل -

 الضبط . 
حظػػر القػػب  علػػى أي إنسػػاف أو تفتيشػػو أو توقيفػػو أو سػػجنو إال فػػي األحػػواؿ المنصػػوص عليهػػا نظامػػاً وللمػػدة المحػػددة مػػن  -

 السلطة المختصة . 
 من يرى اإلببلغ تصاؿ باإلببلغ فوراً لكل من يقب  عليو أو يوقف بجسباب القب  عليو أو توقيفو ويكوف لو الحق في اال -
 عدـ استجواب المتهت في حالة لها تجثير على إرادتو وحظر تحليفو أو استعماؿ وسائل اإلكراه ضده .  -
 عدـ جواز أخذ اعتراؼ المتهت  بالقوة أو تحت تجثير ض ٍط أو إكراه .  -
 إذا اعترؼ المتهت في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليو فعلى المحكمة أف تسمع أقوالو تفصيبلً وتناقشو فيها.  -
 عبلنية الجلسات  وحتى في حالة نظر دعوى ما في جلسة سرية ، فبلبد من تبلوة حكت المحكمة في جلسة علنية .  -
 أحقية المتهت المحكـو عليو بعدـ اإلدانة بالمطالبة بالتعوي  المعنوي والمادي لما أصابو من ضرر .  -
 : ٘ارتالص 
 خبلصة القوؿ :  

، سػواء المدنيػة  أف للسعودية جهودا كبيرة في المحافظة على حقوؽ اإلنساف في السعودية في جميػع المجػاالت الحقوقيػة -
 . وكفلت تطبيقها والمحافظة عليها لجميع فئات وأفراد المجتمع،  ، أـ الخاصة منها أـ العامة
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 ٘مكدم : 
  علػت الػنف  ، االجتمػاع المتخصصين في الخدمػة االجتماعيػة: العلـو االجتماعية تضت مجموعة من العلـو التخصصية مثل ،  ،

 ، والتي تتعاوف معاً لتقديت خدمات متكاملة يحتاجها اإلنساف لتحسين مستوى الحياة ورفع مستوى معيشتو ، السياسة االقتصاد
خاصػة الفئػات  - من خبلؿ منظمات حكومية أو منظمات المجتمع المدني لمسػاعدة اإلنسػاف، حيث تعمل تلك التخصصات 

 على اشباع احتياجاتهت ومواجهة مشكبلتهت. - المهمشة
 ويعتبر المتخصصوف في الجوانب االجتماعية ىت الحلقة المدعمة التي تربط بين الحقوؽ والحاجات . 
  :٘ٓسكْم االىطاٌ ّالتينٔ٘ البػس 

، وتجسيسػاً علػى  ، أي احتراـ الفرد واحتراـ حقو فػي أف يعػيي الحيػاة التػي تبلئمػو ويرضػاىا لنفسػو بكرامة الفرد وقيمتوااليماف  -
 ذلك ال يحق ألي متخصص في الجوانب االجتماعية أف يفرض حلوالً على المستفيدين من الخدمات االجتماعية.

 . مدى احتياجو والطريقة التي يتبعها لمقابلة تلك االحتياجات أف االنساف المحتاج للمساعدة لو الحق الكامل في تقرير -
 .  أف تكافؤ الفرص يجب أف يتاح للجميع وأال يتدخل فيو أو يحد منو إال قدرات الفرد ذاتو -
ع أف حق الفرد في تقرير مصػيره والفرصػة المتكافئػة متصػبلف اتصػاالً وثيقػاً بمسػئولياتو االجتماعيػة تجػاه نفسػو وأسػرتو والمجتمػ -

 الذي ينتمي إليو.
 ينب ي أف يحظى الناس في المجتمع بالموارد المطلوبة لسد احتياجاتهت األساسية. -
 ، ولذلك ينب ي لتفاعل األفراد وزيادة استفادتهت من الموارد أف يزيد من احترامهت وشعورىت بذاتهت. حق الحرية للناس جميعاً  -
، وعلػى  يجػب أف يتحمػل األفػراد المسػئولية المتبادلػة تجػاه بعضػهت الػبع ىناؾ اعتماد متبادؿ بين األفراد والمجتمع، حيػث  -

 . المجتمع مسئولية إزالة العقبات التي تحوؿ دوف تدعيت االنساف لذاتو وحقو في الحياة الكريمة
 

 سل املْاطيني يف العدال٘ االدتناعٔ٘ نأضاع لتْفري ارتدمات اليت حيتادٌْ إلَٔا علٙ أضاع مهْىات ثالخ:
 . التي ترتبط بما يجب على الفرد نحو المجتمع  عدال٘ الكاىْىٔ٘:ال  (1
 . التي ترتبط بما يجب على األفراد نحو بعضهت  العدال٘ ادتناعٔ٘:  (2
 . التي ترتبط بما يجب على المجتمع نحو أفراده  العدال٘ يف التْشٓع: (3

 

  يسهت في تحسين خروفهت وتعزيز حقوؽ اإلنساف في االختيار أىمية تقوية وتدعيت العبلقات االنسانية والتعاوف بين المواطنين بما
 . والخصوصية والسرية وزيادة الشعور بالمساواة

 
 ٕمبادئ أخالقٔات املَي٘ يف العنل االدتناع : 
  ،ومن أىت ىذه المبادئىناؾ عدة مبادئ يجب أف يلتـز بها المتخصصوف كموجهات أخبلقية مهنية في الجانب االجتماعي : 
 

 سكْم االىطاٌ ّالتينٔ٘ البػسٓ٘          احملاضسٗ السابع٘ عػس :

 أخالقٔات ّّادبات املَي٘ يف اجملال االدتناعٕ                                                    
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 مبدأ املطاعدٗ الراتٔ٘:  (1
  مساعدة الفرد لنفسو وكذلك مساعدة الجماعة لنفسها ومساعدة المجتمع لنفسػو، وينػدمج ىػذا المبػدأ مػع المػادة : ويقصد بها

األولى من االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف والذي ينص على أف يولػد جميػع النػاس أحػرارا متسػاوين فػي الكرامػة والحقػوؽ وقػد 
 وضميراً وعليهت أف يعاملوا بعضهت بعضاً بروح األخبلء. وىبوا عقبلً 

 مبدأ التكبل:  (2

  حيث يقضي ىذا المبػدأ أف يتقبػل العػاملوف فػي المجػاالت االجتماعيػة العميػل فػرداً أو جماعػة أو مجتمعػاً محليػاً كمػا ىػو ال كمػا
 على وحدات العمل.ينب ي أف يكوف وبالتالي ال تتدخل االعتبارات الشخصية الذاتية لهت في الحكت 

  من االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف حيث أف لكػل شػخص حريػة الػرأي والتعبيػر ويشػمل  ٜٔويجتي ىذا المبدأ اتفاقاً مع المادة
 ىذا الحق حرية اعتناؽ اآلراء دوف أي تدخل وانتقاء األفكار وتلقيها وإذاعتها بجية وسيلة كانت دوف التقيد بالحدود الج رافية.

 تكسٓس املصري: مبدأ سل  (3

  حيث يعترؼ ىذا المبدأ بحق االنساف في أف يحيا الحياة التي يختارىا لنفسو وأف يتجو بحياتو الوجهة التي يرغبهػا بإرادتػو والتػي
تنسػجت مػع قيمػػو ومعتقداتػو، وال يعنػي التجػػاء العميػل إلػػي احػدى المؤسسػات االجتماعيػػة انػو تنػػازؿ عػن حقػو فػػي تقريػر مصػػيره، 

 تجنب فرض أي أراء على وحدات العمل أثناء الممارسة المهنية احتراماً لحق االنساف في تقرير مصيره. وعلى ذلك يجب
 «.لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسبلمة الشخصية»من االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف  ٖ، ٕوىذا يتفق مع المادتين 

 مبدأ املػازن٘:  (4

  بهػػا فػػي الخدمػػة االجتماعيػػة، فاألخصػػائي ال يحػػل مشػػكبلت وحػػدات العمػػل بقػػدر مػػا وتعتبػػر المشػػاركة مػػن المبػػادئ المعمػػوؿ
يساعدىت على تفهت مشكبلتهت ورست الخطػط لعػبلج ىػذه المشػكبلت معتمػدين علػى االمكانيػات الذاتيػة والمػوارد والخػدمات 

 المتاحة في البيئة المحيطة.
  المي لحقػػوؽ االنسػػاف حيػػث حػػق الفػػرد فػػي المشػػاركة فػػي إدارة مػػن االعػػبلف العػ ٕٚ، ٕٔويتفػق ىػػذا المبػػدأ مػػع كػػل مػػن المػػادة

 الشؤوف العامة لببلده سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة ممثلين عنو يختارىت اختيار حر.
 مبدأ الطسٓ٘:  (5

  حيث تجتي ضرورة حفظ المتخصصين في الجوانب االجتماعية لكل مػا يحصػلوف عليػو مػن بيانػات ومعلومػات عػن العميػل وعػدـ
 ها.اذاعت

  ونجػد أف ىػػذا المبػػدأ يتفػػق مػػع االعػػبلف العػػالمي لحقػػوؽ االنسػػاف، حيػث تػػنص المػػادة الثالثػػة علػػى ضػػرورة تمتػػع الفػػرد بحقػػو فػػي
 الحياة والحرية وسبلمة شخصو من أي أذى أياً كاف ىذا األذى مباشر أو غير مباشر، مادي او معنوي.

 ٕأٍه األخالقٔات املَئ٘ يف العنل االدتناع : 
 االلتصامات األخالقٔ٘ ّّادبات العاملني حنْ أىفطَه: (1

 االحتفاظ بمستويات عالية من السلوؾ الشخصي بما يتبلءـ مع طبيعة عملو المهني. -
 الحرص على تنمية ذاتو بحيث يتطور اداء وخائفو المهنية. -
 أف يؤدى عملو طبقاً ألعلى مستويات األمانة واالستقامة المهنية المطلوبة. -
 إلى أولوية التعهد بجداء مهامو بجعلى مستوى من الكفاءة.أف يتنبو  -
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 االلتصامات األخالقٔ٘ جتاِ املطتفٔدًٓ مً ارتدمات: (2

 أف يعطى اولوية الىتمامات المستفيدين من المؤسسات التي يعمل بها. -
 أف يبذؿ كل جهد لتشجيع أقصى ما يمكن من حق تقرير المصير للمستفيدين. -
 واالحتفاظ بسرية بياناتهت. احتراـ خصوصية المستفيدين -
 تجنب الحصوؿ على ىدايا أو إقامة عبلقات شخصية مع المستفيدين. -

 االلتصامات األخالقٔ٘ جتاِ شمالُٜ يف العنل: (3

 أف يعامل زمبلئو باحتراـ ومجاملة واخبلص مع تجنب توجيو أي نقد سلبي لهت ال مبرر لو. -
 فيدين وتكامل عملو المهني.التعاوف مع زمبلئو والتخصصات االخرى لخدمة المست -
 طلب النصيحة والمشورة من زمبلء العمل. -
يجب أال يسلك سػلوؾ غيػر أخبلقػي تجػاه زمبلئػو وأف يتػدخل ليعػدؿ السػلوؾ غيػر االخبلقػي مػن الػزمبلء وفػق المعػايير المتفػق  -

 عليها.
 االلتصامات األخالقٔ٘ يف مؤضطات العنل: (4

مؤسسػية مػع مػن يشػرفوف علػيهت أو يوجهػونهت أو يػدربونهت فػي إطػار كفػاءتهت وجوب وضػع الحػدود والمعػايير فػي عبلقػاتهت ال -
 المهنية.

 أف يؤدوا مسئولية تقييت عمل اآلخرين في اطار مؤشرات ومحكات واضحة ومعلنة وبطريقة موضوعية. -
 ضرورة االحتفاظ بالسجبلت بطريقة سرية، مع ضماف التسجيل السليت. -
 مؤسسة وشروط الحصوؿ عليها.االعبلف عن الخدمات التي تقدمها ال -
 العمل على زيادة موارد المؤسسة. -

 االلتصامات األخالقٔ٘ جتاِ ختصصاتَه املَئ٘: (5

االلتزاـ بتحسين معارؼ ومهارات وقيت وأىداؼ التخصص في ضوء استخداـ وسائل البحث والتقييت والدراسة البلزمة لتحقيق  -
 ذلك.

 نا لحصوؿ تخصصو على التجييد المجتمعي.العمل على منع الممارسات غير األخبلقية ضما -
علػى المتخصصػين فػي الجوانػب االجتماعيػة أف يعلمػوا أنفسػهت وطبلبهػت وزمبلئهػت ممارسػات البحػث العلمػي للوصػوؿ لنتػػائج  -

 موضوعية والسعي لبلرتقاء بالتخصص.
 االلتصامات األخالقٔ٘ جتاِ اجملتنع نهل: (6

كافة مسػتويات التعامػل مػع المطالبػة بتحسػين خػروؼ معيشػية أفضػل للمػواطنين   تعزيز جهود الرعاية والتنمية في المجتمع على -
 في إطار تحقيق العدالة االجتماعية.

 تعزيز مشاركة المواطنين في وضع برامج ومشروعات الرعاية وفقاً الحتياجاتهت الحقيقية. -
لزيػػادة المػػوارد وتحسػػين الظػػروؼ إلشػػباع أف يػػوفر فرصػػاً لحصػػوؿ المػػواطنين علػػى الخػػدمات التػػي يحتاجونهػػا مػػع بػػذؿ الجهػػد  -

 االحتياجات ومواجهة المشكبلت.
 

   تت بحمد اهلل 


