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 :ولاألالفصل 

 المبحث االول:
 مفهوم حموق االنسان.  اوالً:   
 خصائص حموق األنسان.  ثانٌاً: 

 حموق االنسان فً الحضارات المدٌمة. المبحث الثانً:
 حضارات وادي الرافدٌن. اوالً: 
 حموق االنسان لدى الحضارات المدٌمة االخرى. ثانٌاً: 

 الفصل الثانً:
 المبحث االول:

 .حموق االنسان فً الدٌن االسالمً اوالً: 
 .اهم حموق االنسان فً الدٌن االسالمًثانٌاً: 

 المبحث الثانً:
 حموق االنسان فً العصور الوسطى. اوالً:
 حموق االنسان فً الفكر والثورات والتشرٌعات الحدٌثة. ثانٌاً:

 الفصل الثالث:
 المبحث االول:

 اوالً:االعتراؾ الدولً بحموق االنسان.
 ثانٌاً:االعالن العالمً لحموق االنسان.

 ثالثاً:االعتراؾ االللٌمً المعاصر لحموق االنسان.
 لرابع:الفصل ا

المبحث االول: ضمانات حموق االنسان وحماٌتها على الصعٌد 
 الوطنً.
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المبحث الثانً: ضمانات حموق االنسان وحماٌتها على الصعٌدٌن 
 األللٌمً والدول.
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 الفصل األول
 المبحث األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مفهوم حموق االنسان
اسٌة التً الٌمكن ٌمكن تعرٌؾ حموق االنسان على انها)) المعاٌٌر األس

بشر(( وحموق االنسان هً ضمانات ناس من دونها ان ٌعٌشوا بكرامة كلل
عالمٌة تحمً األفراد والجماعات من األجراءات الحكومٌة التً تمس 

 الحرٌات االساسٌة والكرامة االنسانٌة.
 خصائص حموق االنسان:

ومترابطة  حموق األنسان الٌمكن التنازل عنها او انتزاعها كونها متساوٌة
وعالمٌة...كما ان مصطلح )حموق االنسان(ٌشٌر الى الحموق الواجب التمتع 

 بها من لبل كافة البشر لكونهم )أدمٌٌن(، اي ان:
، فهً ببساطة ملن حموق األنسان التشترى والتكتسب والتورث – 1

 لألنسان كونها متأصلة فً كل فرد.
الجنس  –عن )العنصر  حموق االنسان واحدة لجمٌع البشر بؽض النظر -2

الرأي السٌاسً ... الخ( اذ ولد الجمٌع أحرار متساوٌن فً  –الدٌانة  –
 الكرامة والحموق.

حموق األنسان ثابتة الٌمكن انتزاعها فلٌس من حك احد ان ٌحرم اي  – 3

شخص من حموله كأنسان، حتى لو لم تعترؾ بها لوانٌن بلده ، او عندما 
 تنتهكها تلن الموانٌن.

فأنه ٌحك لهم ان ٌتمتعوا بالحرٌة  لكً ٌعٌش جمٌع الناس بكرامة – 4

 واألمن وبمستوٌات معٌشٌة ألئمة، اذ أن حموق األنسان ؼٌر لابلة للتجزئة.
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 الفصل األول
 المبحث الثانً

 حموق األنسان فً الحضارات المدٌمة
 حضارات وادي الرافدٌن: اوالً:

افدٌن من الدم الحضارات البشرٌة واولها اهتماماً تعد حضارات وادي الر
اذ تعتبر الوثائك السومرٌة من الدم الوثائك التً اهتمت  بحموق األنسان،
والعدالة والحرٌة والتً كانت من خالل اهتمامها بالمانون  بحموق األنسان

من اساسٌات الفكر العرالً المدٌم من بدأ التدوٌن)الكتابة( فً األلؾ الثالث 
 .م.ق

وكان العرالٌون فً من مختلؾ عصورهم التأرٌخٌة سومرٌة كانت أم اكدٌة 
ً بأعتباره نائب عن األلهة بوضع  ، بابلٌة  أو اشورٌة ٌطالبون ملكهم دوما

جراءات تضمن للجمٌع الحرٌة والعدالة األجتماعٌة لوانٌن وتطبٌك إ
 والمساواة.

دم وثٌمة عرفها ان كلمة حرٌة )اّماركً( لد وردت فً نص سومري ألل
حرٌته العالم المدٌم تشٌر بصراحة الى أهمٌة حموق األنسان وتأكٌدها على 

وبرفضها كل ماٌنالض ذلن...كما ولد عثرت بعثة تنمٌب فرنسٌة كانت تعمل 
م على 1878فً اطالل مدٌنة )لكش( فً لضاء الشطرة جنوب العراق عام 

مسماري ٌضم عدداً من مخطوط طٌنً مدون علٌه بالؽة السومرٌة وبالخط ال
 2378األصالحات األجتماعٌة التً وضعها العاهل السومري )اورو كاجٌنا( 

ق.م. حاكم مدٌنة لكش.للمضاء على المساوئ التً كان ٌتذمر منها  2371 –

ٌموم بها رجال المعبد  بعض التجاوزات التً زالة إشعب المدٌنة تلن و
مع على الفمراء من لبل األؼنٌاء وكذلن إزالة المظالم واألسؽالل الذي كان ٌ

ورجال الدٌن. ولد ورد فً الوثٌمة نص ٌمول )بٌت الفمٌر بجوار بٌت الؽنً( 
وذلن فٌه داللة على رؼبة حاكم المدٌنة )اورو كاجٌنا(فً تحمٌك المساواة 
والعدالة األجتماعٌة... ونرى ذلن واضحاً فٌما بعد فً الشرٌعة التً وضعها 

ة أور الثالثة السومرٌة عدداً من المواد المانونٌة )أورنمو( مؤسس سالل
تعالج حموق المرأة ؼٌر المتزوجه والمتزوجة والمطلمة وشؤونها العائلٌة 

 وكذلن شرٌعة )عشتار( و)اشنونا(.
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(.ق.م. كانت من اشهر وأهم  1751ــــ1792ولعل شرٌعة حمورابً)

ذه الشرٌعة على الموانٌن التً وضعت فً تأرٌخ العراق المدٌم اذ تحتوي ه
( تعالج شؤون المرأة واألسرة من،  زواج  164ـــ127( مادة لانونٌة )31)

وطالق وأرث وتبنً، وكذلن حمولها فً التعلٌم وإدارة امالكها الخاصة 
بنفسها ، وتعد شرٌعة حمورابً ،الهاهل البابلً،  والتً اصدرها فً السنة 

مت بحموق االنسان بعد الثالثٌن من حكمه من اشهر الموانٌن التً إهت
إعادته توحٌد بالد الرافدٌن تحت راٌة واحدة ، اذ استند حمورابً فً 

ولوانٌن سابمة لزمانه. سواء كانت شرٌعته على ماكان سائداً من اعراؾ 
سومرٌة أو بابلٌة بعد جمعها واجراء التعدٌالت التً تتالئم ومجتمع الدولة 

ن حمورابً لد دون مواد شرٌعته الموحدة الجدٌدة الواسعة األرجاء. وكا
ووزعها على مدن العراق المدٌم نفّر ، اور  على عدد من المسالت الحجرٌة

 ، الوركاء ، سبارا ، اشور ، باألضافة الى عاصمة الدولة بابل.
( مادة لانونٌة مدونة باللؽة البابلة والخط 282تتألؾ شرٌعة حمورابً من )

رافدٌن )العراق( لد سبك ؼٌره من المسماري. وبذلن ٌكون شعب بالد ال
الشعوب المنطمة بحوالً الؾ عام فً وضع األصالحات والموانٌن التً 

 تحفظ  للفرد حرٌته وحموله وامنه.
 ثانٌاً: حموق األنسان لدى الحضارات المدٌمة االخرى:

الى جانب حضارات وادي الرافدٌن تعتبر الحضارات الشرلٌة المدٌمة 
ن الحضارات التً اهتمت بحموق األنسان والعاللات الصٌنٌة ، الهندٌة ،م

االنسانٌة، وربطت بٌن التعالٌم الدٌنٌة والنظرة الى األنسان وحموله، ارتباطاً 
 وثٌماً.

 الحضارة الهندوسٌة: – 1

ق.م( وانتشرت من الهند الى 1311ــــ  1511ظهرت فً الفترة بٌن )

 المناطك والمجتمعات فً جنوب شرق اسٌا.
الى  الحضارة الهندوسٌة فً لوانٌنها ، الخاصة بحموق األنسان،استندت 

بعض النصوص الممدسة الخاصة بها وهً النصوص التً نسبت الى 
 )براهما( األلهة الهندوسٌة والى اعماله المرتبطة بالخلك.

ق.م( الذي لم ٌدُع الى دٌناً وانما الى  481ــــ  561ومن الهند انطلك بوذا )

اة ، وانتشرت تعالٌمه فً الصٌن والٌابان وفً جنوب حلول عملٌة للحٌ
شرق اسٌا.فمد جاء فً تعالٌمه الكثٌر من المبادئ فً المساواة والحرٌة 
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ونشر العدالة، وٌرى بوذا ان ال فرق بٌن جسم األمٌر وجسم الفمٌر المتسول 
 وكذلن الفرق بٌن روحٌهما.

 الحضارة الصٌنٌة: – 2

ق.م( فً الدعوى الى نشر العدل  479ـــ 551تجلت حكمة )كونفوشٌوس 

والدعوى الى األخاء العالمً واألمن والسالم بٌن الناس، وشدد على خدمة 
 األنسان لألنسان اٌاً كان ورأى ان الظلم رذٌلة الرذائل.

 :الحضارات الٌونانٌة والرومانٌة – 3

 اسهم الفكر الٌونانً والفكر الرومانً فً مٌدان حموق األنسان بما لدمه
مفكرو الحضارة الٌونانٌة والرومانٌة من اسهامات كبٌرة والسٌما المفكر 
الٌونانً )سوفو كلٌس(صاحب الممولة الخالدة )كثٌر هً المعجزات فً 

وٌعد سوفو كلٌس من الرواد الذٌن ادركوا  الدنٌا لكن االنسان اعضمها(
دوماً  حمٌمة كون االنسان مخٌر اكثر من ان ٌكون ُمسٌر، هذا األدران ٌعد

 عنصراً جوهرٌاً فً مضمار حركة التأرٌخ البشري وتطوره.
وفً التمالٌد األؼرٌمٌة فأن التأكٌد على العدالة واحترام المانون تعبٌر عن 

 صالحٌة المجتمع وممٌاس لفضائلهمدى 
ق.م( ان اول ما تعنى به حكومة الجمهورٌة  347ـــ 427وٌرى )افالطون 

ن وان تهبهم الصحة والرضى. كما أعتبر: ان هو ان تكمل السعادة للمحكومٌ
لٌس للمجتمع المدنً من لاعدة سوى العدل ، وان اٌة دولة التموم علٌه هً 

 فاسدة مؤذنة باألنهٌار. دولة
ق.م( فأنه اكد على المثل العلٌا للدولة وهً سٌادة  322ـــ 384اما )ارسطو

لح االنسان ولم ٌوجد احكام المانون والعدالة والتعلٌم وان الدولة وجدت لصا
 االنسان لصالح الدولة إنما ولد األنسان لٌُسعد.

 الحضارة الفرعونٌة: – 4

إله الشمس الذي حكم مصر واخضع اهلها  فً مصر التً لدٌها األلهة )رع(
جاءهم به ٌموم على العدل والصدق فُسعد به الشعب وكان ذلن من لمانون 

عهد  االسرة الثامنة عشرة انشئت  األسرة األولى الى األسرة السادسة. وفً
مجالس للبالد تحكم بالعدالة. وجاءت فترة )اخناتون( الذي دعا الى التسامح 

 والرحمة وتحمٌك العلم للمجتمع دون تمٌٌز.
 حموق األنسان فً الدٌانة المسٌحٌة: – 5

جاءت المسٌحٌة بدعوى دٌنٌة خالصة ، دعت الى حرٌة العمٌدة ، والدعوى 
والمساواة ومحبة األنسان ألخٌه األنسان ، وكانت تهدؾ الى  الى التسامح
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لمحبة، كما انها تهدؾ الى تحمٌك مثل اعلى لألنسانٌة معتمدة على اساس 
محاربة التعصب الدٌنً . وعملت على المحافظة على حموق االنسان 
وكرامته الشخصٌة وفكرة تحدٌد السلطة رد على ذلن االحترام والتمدٌر 

سان.لمد رأت المسٌحٌة بأن السلطة المطلمة الٌمارسها اال هللا وكرامة االن
وبهذا تكون رسمت حدود فاصلة بٌن ما هو دٌنً وماهو دنٌوي من اجل 
تنظٌم المجتمع االنسانً على اسس واضحة بخاصة فٌما ٌتعلك بالروابط بٌن 

لمد كانت المبادئ  (اعطو مالمٌصر لمٌصر، وماهلل هلل()الفرد والسلطة )
ساسٌة التً رسختها الدٌانة المسٌحٌة ثورة متمدمة فً مجتمع عاللاته اال

مبنٌة على اساس الموة والتماٌز الطبمً فالمسٌحٌة كما اسلفنا دعت الى 
التسامح بأفضل واحسن اشكاله األنسانٌة كما انها ولفت ضد عموبة األعدام 

كد وعملت على حماٌة الضعفاء والمحافضة على حموق العمال وبذلن تؤ
وتفرق بٌن الواجبات الروحٌة المسٌحٌة على مبدأ العدل،المساواة،

 والواجبات الدنٌوٌة.
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 الفصل الثانً
 المبحث االول

 :حموق األنسان فً الدٌن االسالمًاوالً:
لما كان االسالم اخر األدٌان السماوٌة وان الرسول دمحم)ص(هو اخر     

البشرٌة جمعاء وانه الٌتحدد سالم ٌعد دٌن األنبٌاء والمرسلٌن ، لذا فأن اال
بتأرٌخ معٌن او منطمة معٌنة او شعب معٌن وان حموق االنسان التً الرها 
االسالم لألنسان هً حموق لٌست طبٌعٌة بل انها هبة من خالك عظٌم من 
)هللا عز وجل( لذا فأنها حموق تكسبه ضماناً ضد اعتداء السلطة علٌها. اذ 

. وأن  لكرٌم امراً ٌتعلك بحموق األنسان اال تحدث عنهلم ٌترن المرأن ا
االسالم نظام متكامل ٌشمل كل جوانب الحٌاة وكل حرٌات األنسان ، ذلن 

 النظام الذي نجده فً المرأن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة.
ان هللا عز وجل خلك األنسان ومنحه العمل لٌتمٌز عن بالً مخلولاته لذا    

نسان حموق ومٌزات مهمة ، كما أعطى هذه الحموق لوة أعطى هذا األ
األلتزام بتحمل المسؤولٌة فً حماٌتها، اذ ٌضع االسالم لواعد اساسٌة تنظم 

 حموق االنسان وواجباته واسلوب ممارسته لحرٌاته منها: داخلها
كل شئ فً األصل مباح وهً المساحة التً ٌتصرؾ بداخلها الفرد  – 1

 رم ذلن التصرؾ او العمل بنص من الكتاب اوالسنة.والٌمؾ اال عندما ٌح
حدود حرٌة الفرد وحمه تمؾ عند حدود وحك فرد اّخر فال ضرر  – 2

 والضرار.
االلتزام بالمصلحة العامة عند التماطع بٌن مصلحة الفرد ومصلحة  – 3

 المجتمع، وحٌث تكون المصلحة العامة ٌكون شرع هللا.
م ومبادئه عند ممارسة الحرٌة والحموق االلتزام بأخاللٌات االسال – 4

والٌجهر بالسوء من المول الفعلٌة ، ان ٌجادل بالحسنى ، وٌدعو للحكمة 
 والٌمول ماال ٌفعل.

 ان ٌستخدم االنسان عمله بأعتبار ان العمل المرجعٌة األولى فً الحكم. – 5

 ثانٌاً:اهم حموق االنسان فً الدٌن االسالمً:
 حك الحٌاة: -1

اهم الحموق التً ٌجب ان ٌتمتع بها االنسان وذلن نجده فً كافة وهو من  
األدٌان واالعراؾ زد على ذلن نجده فً الفلسفات الوضعٌة. واعتبر االسالم 
حٌاة االنسان ممدسة الٌجوز ألحد ان ٌتعدى علٌها اذ خص هللا تعالى بنً ادم 

ناهم فً بخصائص تختلؾ عن بالً المخلولات )) ولمد كرمنا بنً ادم وحمل
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البر والبحر * ورزلناهم من الطٌبات وفضلناهم على كثٌر ممن خلمنا 
تفضٌال(( وٌتضح حك الحٌاة فً الدٌن االسالمً من خالل االحكام التً 

.اذ نجد ذلن فً وضعها هللا عز وجل لتنظٌم تلن الحٌاة من عماب وثواب
اال بالحك((  تحرٌم لتل النفس اال بالحك )) والتمتلوا النفس التً حرم هللا

وكذلن االعتدء ))والتعتدوا ان هللا الٌحب المعتدٌن(( ولد نظم هللا عز وجل 
فً ذلن فً كتابه الكرٌم ووضع العموبات والمصاص لتكون ضوابط ٌلتزم 
بها االنسان فً حٌاته)) ولكم فً المصاص حٌاة ٌا اولوا االلباب(( ومن هنا 

ر دون استثناء، وجعل هذه كان حرص الشرٌعة االسالمٌة على حٌاة البش
مكلفاً الحٌاة شرط استمرار الجنس البشري وبمائه واعتبر االسالم االنسان 

بالحفاظ على حٌاته ، اذ حرم وأد البنات الذي كان شائعاً فً الجاهلٌة ، كذلن 
 حرم لتل االسرى ولتل االعزل.

 :والتعبٌر الرأي حك – 2

من االٌات فً المرأن وهو حك ممدس ومنهج واضح دلت علٌه الكثٌر 
الكرٌم))ادع الى سبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة(( كما ان سٌرة 

الحوار والشورى)) وامرهم شورى  الرسول)ص( حافلة بل لائمة على
 بٌنهم(( والتً تمر حك األنسان فً المشاركة فً الحٌاة العامة.

 حرٌة التفكٌر والعمٌدة: – 3

التً شؽلت المفكرٌن والعمائد والفلسفات فهً من اكثر الحموق االنسانٌة 
وان االسالم لد الرها لبنً البشر، واالنسان حر فً اختٌار عمٌدته ))لكم 
دٌنكم ولً دٌن(( واالنسان حر فً فطرته )) ال أكراه فً الدٌن(( كما ان 

من خالل تفكٌرهم )) ان  هاواالسالم ٌمر للناس حرٌة عمائدهم التً اختار
صارى والصابئٌن من اّمن باهلل والٌوم االخر وعمل صالحاً الذٌن هادوا والن

فلهم اجرهم عند ربهم والخوؾ علٌهم  والهم ٌحزنون (( واالسالم كذلن 
ٌضمن حموق الؽٌر وحموق االللٌات على اساس العدل والتسامح واألحترام 
التام، حٌث ٌضمن االسالم لؽٌر المسلمٌن األمن والحفاظ على اموالهم ولهم 

 فٌها. فً ممارسة طموسهم الدٌنٌة ومعتمداتهم واعمالهم التً ٌرؼبون الحك
 
 حموق المرأة: – 4

ان هللا عز وجل خلك الرجل والمرأة وجعلهم على لدم المساواة ال فضل على 
ألحد على األخر اال بالتموى واالٌمان باهلل )) ٌا أٌها الناس انا خلمناكم من 

ً ولبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتماكم((  ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا
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وحدٌث الرسول )ص( )انما النساء شمائك الرجال( ٌؤكد تلن الحموق التً 
منحها االسالم للمرأة واالسالم هو اول من اعترؾ للمرأة بالشخصٌة 
ً لمنفعة المجتمع وتضامن اعضاءه  المانونٌة المستملة مثل الرجل وفما

اة العامة ولها ان تدخل التعالدات والمواثٌك وللمرأة حك المشاركة فً الحٌ
 واألتفالٌات وممارسة االعمال التجارٌة بمفردها.

 الحموق االلتصادٌة واألجتماعٌة والثمافٌة: – 5

وهً من الحموق االنسانٌة العامة التً ركز علٌها األسالم فالحك فً العلم 
، خلك االنسان من والتعلم ورد فً المرأن الكرٌم))الرأ باسم ربن الذي خلك 

علك ، الرأ وربن األكرم الذي علم بالملم علم األنسان مالم ٌعلم(( وحدٌث 
الرسول الكرٌم )ص( )طلب العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة(كما اكد 
االسالم على العمل وحك التملن ووضع ارلى الموانٌن فً المٌراث. وبذلن 

أداة للتمدم والحضارة وله اعطى االسالم مكانة رفٌعة لالنسان بأعتباره 
حموله التً ضمنها له الدٌن االسالمً اذ الٌمكن تعطٌلها او خرلها او 

 تجاهلها.
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 الفصل الثانً
 المبحث الثانً

 حموق االنسان فً العصور الوسطى:اوالً:
وافكار اسهمت فً دعم مسٌرة حموق شهدت العصور الوسطى احداث 

البشرٌة، وٌعد مٌثاق)) العهد األعظم(( والذي صدر عام االنسان فً تأرٌخ 
م ، من اهم الوثائك التً صدرت فً الؽرب عن حموق االنسان اذ 1215

فُرضت هذه الوثٌمة الدستورٌة على ملن انكلترا ولٌدت سلطته واجبروه 
( مادة كان موضوعها  االساسً هو ضمان 63على تولٌعها واحتوت على )

 الى:ه الملن ، وتشٌر الوثٌمة فً عدد من موادها حموق االلطاع فً وج
ان كنٌسة انجلترا ستكون حرة وتتمتع بكل حمولها دون أي  -1المادة   

 انتماص .
 الٌمكن للملن ان ٌجمع األموال دون موافمة المجلس العام. -12المادة  

الٌمكن اٌماؾ او سجن اي انسان أو انتزاع ملكٌته او اعتباره  -39المادة 

 جاً عن المانون او نفٌه دونخار
 حكم لضائً وفماً لمانون البالد.                

السماح بحرٌة السفر والتنمل حٌث نصت على ان ٌسمح لكل  – 42المادة 

 شخص الخروج من البالد والعودة
 الٌها بحرٌة وامان ماعدا فترات الحرب.               

األعظم{ بأنه اول اساس للتمثٌل لمد عد الباحثون وثٌمة أو مٌثاق }العهد 
النٌابً ونظام المحلفٌن، وانه اول الموانٌن العامة فً الدستور األنكلٌزي ، 
وهو اول احتجاج فً تأرٌخ برٌطانٌا ضد الحكم الفاسد وانه حجر الزاوٌة فً 
بناء الحرٌة، وعدت هذه الوثٌمة بأنها رمز للتفوق الدستوري على الملن 

ق االنسان التً صدرت فً الؽرب فً العصور واحدى اهم وثائك حمو
 الوسطى.

 لمد عرفت المرون الوسطى مفكرٌن فً مجال حموق األنسان منهم:
م( والذي ٌُعد رائد العلم  1292- 1214المفكر االنكلٌزي)روجر بٌكو  – 1

 التجرٌبً دافع عن التناول الجدٌد
الحصول على  المستمل للمعرفة، وندد بتبجٌل السلطة واكد على ان      

 المعرفة هدفه زٌادة سلطات االنسان
 على الطبٌعة.      
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(لدٌه نظرٌة عن  1274 – 1224الفٌلسوؾ االٌطالً )توماس األكوٌنً– 2

السٌاسً                                             الفكرالدولة التً حولت 
الدولة ، وان االوربً الى منعطؾ جدٌد ، اذ اكد على ان الناس بحاجة الى 

الدولة ٌجب ان تكون فً خدمة الناس كما اعتبر المانون الطبٌعً تعبٌر عن 
  االرادة االلهٌة.

( وهو زعٌم بارز فً حركة االصالح فً  1546- 1483)مارتن لوثر  – 3

 المانٌا ومؤسس المذهب
البروتستانتً، وانكر لوثر ان تكون الكنٌسة ورجال الدٌن وسطاء بٌن       

ان وربه اذ ان خالص االنسان الٌتولؾ على اداء الطموس واالفعال االنس
 الخٌرة وانما ٌتولؾ على االٌمان المخلص.

االصالح الدٌنً ( وهو احد زعماء حركة  1564- 1519)جان كالفن  – 4

 فً ولد فً فرنسا واستمر
جنٌؾ، واكد على ان االنسان ٌستطٌع من خالل حٌاته الشخصٌة ان       

 هللا اصطفاه. ٌثبت بأن
م( وهو احد مؤسسً االشتراكٌة 1535 – 1478)توماس مور  – 5

 الخٌالٌة وٌعد من الفالسفة العمالنٌٌن
 االنسانٌٌن فً عصر النهضة.      

مٌشٌل دي مونتٌن، اكد على حك االنسان ان ٌجاهد من أجل تحمٌك  – 6

 سعادته على األرض.
تستانت فً فرنسا حرٌة ( والذي اعطى للبرو 1598وٌعد )مرسوم ثانت

العمٌدة والعبادة احد الوثائك التً تؤشر عصر النهضة واحترام حموق 
االنسان.وفً عصر النهضة )) نهاٌة العصر الوسٌط وبداٌة العصر الحدٌث(( 
ظهر ما ٌعرؾ باألنسانٌٌن الذٌن اكدوا على لٌمة الفرد فً الحٌاة وان لٌمته 

عظم ومرسوم ثانت وما جاء به تكمن فً ذاته. وعلٌه فأن المٌثاق اال
الفالسفة والمفكرون فً العصر الوسٌط كانت تمثل اسهامات مهمة فً تأكٌد 
حموق االنسان كحموق مالزمة لطبٌعة االنسان الٌمكن تجاهلها فهً بالتالً 
حموق طبٌعٌة ٌنبؽً احترامها كل ذلن مهد الى المرحلة الالحمة فً االهمٌة 

 نسان فً الموانٌن الوضعٌة.الكبٌرة فً الرار حموق األ
 
 

 :الفكر والثورات والتشرٌعات الحدٌثةحموق االنسان فً ثانٌاً:
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على مستوى األفكار والنظرٌات السٌاسٌة كانت للمفكرٌن والفالسفة دور 
اساسً فً تنمٌة مشاعر الرفض للحكم المطلك الذي كان سائداً فً اوربا 

 موله:وفً تركٌز االهتمام على كرامة االنسان وح
( الفٌلسوؾ األنكلٌزي المعروؾ  م1679 –م 1588)توماس هوبز  – 1

 بدفاعه عن المانون ونمده للتسلط 
وٌمول فً كتابه )فً الحكم المدنً( "ٌبدأ الطؽٌان حٌث تنتهً سلطة       

 المانون وكلما هتكت حرمة المانون
طؽٌان .ودافع عن حموق الشعب فً مماومة الانزل الضرر باألخرٌن"      

 ان الموة الؽاشمة ؼٌر" حٌث ٌمول
المشروعة وحدها ٌجوز دفعها بالموة". وان الشعب الذي اضطهد باطالً       

 سوؾ ٌهب لدى اول فرصة
تسنح له لطرح العبء الذي ٌثمل كاهلهم". ودافع عن الحرٌة       

 والمساواة الطبٌعٌة بٌن البشر، واكد على
ملكه اي على حٌاته وحرٌته وارضه ودفع  حك االنسان بالمحافظة على      

 عدوان االخرٌن واذاهم واكد
 على حرٌة االنسان وعدم خضوعه ألٌة لوة دون رضاه.     
مونسكٌو: وهو اول عالم اجتماع فً فرنسا والذي درس الجوانب  – 2

 السٌاسٌة وااللتصادٌة فً حٌاة
لحكم المطلك عصره ووضعها فً كتاب )روح الموانٌن(انتمد فٌها ا      

 وٌعتبر ان العدالة والمانون هما جزء
الٌمكن فصلهما عن طبٌعة االشٌاء وكان ألفكاره دور فً التمهٌد       

 م وكذلن 1789للثورة الفرنسٌة عام 

 م.1791تأثٌرها فً دستور فرنسا       

فولتٌر: كان له دور فً نشر افكار الحرٌة ومحاربة التعصب ولد كرس  – 3

 بات حك كل انسان فًحٌاته ألث
الحرٌة الفكرٌة وفً مكافحة الظلم والمتعصبٌن واكد فً كتاباته ان       

 الى تحرٌر البشر التأرٌخ كله ٌهدؾ
 ودعا الى التطهر من عار ظلم االنسان ألخٌه األنسان.      

ٌعد أب الثورة الفرنسٌة فً  م( 1778 –م  1712جان جان روسو  – 4

 ان وهوافكاره عن حموق االنس
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الفٌلسوؾ والعالم االجتماعً واحد منظري علم التربٌة فكان اشهر      
 مؤلفاته"العمد األجتماعً" وممال فً

اصل عدم المساواة دعا فٌها الى الدٌمولراطٌة والحرٌات المدنٌة      
 والمساواة بٌن الناس بؽض النظر عن

 اصلهم.     
رٌات الفكرٌة فً كتابه ( :دافع عن الح 1815 – 1737)توماس بن  – 5

)الفهم(وكرس فً كتابه )حموق االنسان( الدفاع عن الثورة الفرنسٌة 
االمرٌكان لالنفصال عن انكلترا  والدفاع عن الجمهورٌة ودعا فً كتابه الفهم

وتأسٌس جمهورٌة بسبب حملته على الملوكٌة ومن عباراته التً ُحكم 
ة(( ولكنه نجا لوجوده فً علٌها)كل حكومة وراثٌة تكون بطبٌعتها ظالم

 فرنسا.
كان لهؤالء المفكرٌن والفالسفة )فً المرنٌن السابع والثامن عشر( اثر كبٌر 
فً انتشار النظرٌة العملٌة بٌن الطبمات المتعلمة، واحدثوا ثورة فً العمل 
البشري وحطموا المٌود التً كانت تكبله ولدموا بذلن خدمة كبٌرة لالنسان 

 وحموله وحرٌته.
 موق االنسان فً برٌطانٌا:ح

 39م" والتً وضعت فً "المادة  1215وبعد صدور مٌثاق "العهد األعظم 

الشعبً الذي ادى الى " ضمان الحرٌة الشخصٌة وبصدوره زاد الضؽط 
م  1679( من لبل البرلمان البرٌطانً صدور لانون )الهابٌاس كوربس

مجمل الموانٌن وفرضه على الملن"شارل االول"وهو الحلمة االخٌرة ل
السابمة وٌمضً هذا المانون على ان: كل شخص اعتمل لشبهة ارتكاب 

الدفاع عن نفسه جرٌمة سواء ضد المجتمع او الحكومة له الحك ان ٌطالب 
أمام لاضً لٌمرر ما اذا كانت هنان ادلة كافٌة للمبض علٌه وسجنه ام 

 التوجد ادلة فأذا لم تكن هنان ادلة كافٌة ٌطلك سراحه.
ٌمضً هذا المانون:الى منع كل اعتمال تعسفً وان ٌمدم الشخص الممبوض و

علٌه أمام لاضً مستمل عن السلطة التنفٌذٌة وخالل ثالث أٌام.واعتبر هذا 
 المانون )الهابٌاس كوربس( حجر الزاوٌة للحرٌات والحموق االنسانٌة. 

 وعن طرٌك تمٌٌد الملكٌة وتعزٌز الحموق والحرٌات اصدر البرلمان
البرٌطانً )شرعة الحموق الشهٌرة( التً اشرت النهاٌة الحمٌمٌة للحكم 

 المطلك فً برٌطانٌا وفرضت احترام المانون والبرلمان على الملكة ماري.
 واهم ماجاء فً هذه الشرعة:
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الصالحٌات التً كانت تتمتع بها الملكة فً تعلٌك وتنفٌذ الموانٌن تعتبر  -أ
 ؼٌر شرعٌة مالم تحصل موافمة

 البرلمان.   
 منحت المواطنٌن حك التظلم لدى الملن. –ب 
نصت هذه الوثٌمة " ان حرٌة الكالم والمنالشات داخل البرلمان الٌمكن   -ج 

 ان تمس او تخضع للمنالشة فً
أٌة محكمة اال فً البرلمان نفسه ، كما نصت على إنتخابات أعضاء       

 البرلمان ٌجب ان تكون حرة.
 :امرٌكافً حموق االنسان 

اما فً امرٌكا التً سٌطر علٌها األنكلٌز لفترة طوٌلة وأخضعوها لحكمهم بدأ 
االمرٌكان التحرن للمطالبة باألستمالل،وبمواجهة األنكلٌز وثأروا ضدهم 

 1783- 1775واستمرت حرب االستمالل من السٌطرة االنكلٌزٌة من عام  )

 1776امرٌكا وفً اٌار  م بأستمالل 1781م( ولد اعترفت معاهدة  فرساي 

م أعلنت والٌة فرجٌنٌا وثٌمة الحموق التً كانت احد مضامٌن اعالن 
م ولد صاغ هذه الوثٌمة كل من  1776تموز  4االستمالل االمرٌكً فً 

وثٌمة  . وجاء فً)توماس جفرسون( و)بنٌامٌن فرانكلٌن( و)جون ادمز(
 االستمالل هذه:

 هٌات:اننا نعد الحمائك التالٌة من البدٌ
ً متساوون، ولد منحهم الخالك حموق خاصة الٌمكن  * ُخلك الناس جمٌعا

 الحرٌة السعً لنٌل السعادة. –انتزاعها ومنها" الحٌاة 
ولتأمٌن هذه الحموق تكونت من الناس حكومات تستمد سلطانها العادل من 
رضى الشعب المحكوم ، فأذا لامت أٌة حكومة لتمضً على هذه الحموق 

ك الشعب ان ٌستبدلها بحكومة جدٌدة تموم على اساس المبادئ اصبح من ح
واالنظمة التً ٌراها صالحة لصون سالمة االنسان وسعادته. وفً عام 

 م وضع االمرٌكان فً دستورهم مجمل حموق االنسان اذ جاء فً:1787

:الٌجوز للكونكرس االمرٌكً ان ٌسن لانون اللصاء أٌة دٌانة المادة االولى
الامة شعائرها بحرٌة تامة او لانون ٌمس او ٌحد من حركة الكالم او لتحرٌم 
 والصحافة.

ً فً  المادة الرابعة: اكدت على عدم انتهان حرٌة الشعب وان ٌكون مأونا
اشخاصه وبٌوته وتصرفاتها من كل تفتٌش او اعتمال ؼٌر مشروع اال اذا 

 كان هنان سبب معمول.
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كبٌرة اال بمشهد من المحلفٌن الٌسجن احد فً جرٌمة  المادة الخامسة:
 الكبار.

 :فرنساحموق االنسان فً 
كانت هنان حركة التنوٌر والتً شاعت خارج حدود تلن البالد ودعمها 
لحركة االستمالل فً امرٌكا الى جانب السخط الشعبً ضد الملكٌة المستبدة 
 على ٌد لوٌس السادس عشر ، وتفالم االزمة المالٌة  وامتالء سجن الباستل
بالمفكرٌن والكتاب كل هذه العوامل مهدت ألندالع الثورة الفرنسٌة عام 

 1789اب  26م وبعد انصار الثورة صدر )اعالن حموق األنسان فً  1789

م( بعد الراره من لبل ممثلً الشعب الفرنسً فً الجمعٌة الوطنٌة وتمٌز 
ه اعالن حموق االنسان والمواطن فً فرنسا بالوضوح وبأزدواجٌة سمات

البرجوازٌة من جهة والعالمٌة من جهة اخرى. وهو اعالن مبادئ تصلح فً 
، على خالؾ الوثائك السابمة كالعهد األعظم واعالن كل مكان وكل زمان 

االستمالل االمرٌكً وؼٌرها ، اذ نجح هذا االعالن فً بث افكار واضعٌه من 
. اما فً رجال الثورة الفرنسٌة وهذا ما ٌفسر نجاحه وسمعته العالمٌة

مضمونه فأنه عكس اهتمامات الطبمة الصاعدة اثر الثورة الفرنسٌة وهً 
 الطبمة التً تضم المثمفٌن والتجار والصناعٌٌن.

وٌحتوي اعالن حموق االنسان والمواطن على سبع عشر مادة تتصدرها 
دٌباجة تتضمن مبررات اصدار هذا االعالن وتشٌر الدٌباجة الى ان الجهل 

ن او نسٌانها هً االسباب الوحٌدة للبالٌا التً تعم ولفساد بحموق االنسا
 الحكومات. ومن اهم مواد هذا األعالن:

 ٌولد الناس احراراً ومتساوٌٌن فً الحموق وٌبمون كذلن.  :المادة االولى
حددت التعرٌؾ الدلٌك للحرٌة))ان احترام الحرٌة هو المدرة  :المادة الرابعة

 ضررا بالؽٌر((على المٌام بكل ما الٌلحك 
حددت معنى المانون))ان المانون هو التعبٌر عن االرادة  المادة السادسة:

 العامة وٌجب ان ٌكون المانون واحد بالنسبة الى الجمٌع((
نصت على عدم اتهام اي انسان او المبض علٌه اال فً :المادة السابعة

 الحاالت المحددة بمانون.
ة فً الدٌمولراطٌة وهو عدم رجعٌة تكرٌس مبادئ اساسٌ :المادة الثامنة

الموانٌن اي الٌمكن معالبة شخص اال وفك احكام لانون صادر فً ولت 
 سابك لولوع الجرٌمة.

 .كرستا حول حرٌة الرأي والفكر :المادة العاشرة والمادة الحادٌة عشرة
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:جعلت الضرٌبة التً كانت احد اسباب لٌام الثورة المادة الثالثة عشرة
 رض على جمٌع المواطنٌن بالتساوي.الفرنسٌة تف

اعبرت حك الملكٌة للمواطن الفرنسً حك مضمون :المادة السابعة عشرة
 وممدس.

م اعالن اخر لحموق  1793وعلى الرؼم من ان فرنسا لد اصدرت عام 

المساواة  –االنسان والمواطن اكدت فٌه مبادئ الجمهورٌة الثالث )الحرٌة 
ولكن اعالن   1795الحموق والواجبات عام االخاء ( وكذلن صدور اعالن  –

ضل متمٌزاً عن ما صدر بعده  1789حموق االنسان والمواطن عام 

 وتمسكت به الدساتٌر الفرنسٌة فً الجمهورٌة الالحمة.
 :روسٌاحموق االنسان فً 

م لتطٌح بالحكم المٌصري واأللطاع  1917حدثت الثورة البلشفٌة عام 

ً جد ٌداً فً الفكر والنهج السٌاسً وهو النموذج والكنٌسة ولتمدم نموذجا
 االشتراكً الشٌوعً.

 1936 – 1924 – 1918ولمد حاولت الدساتٌر السوفٌتٌة التً صدرت فً 

م  1991م التً ظلت نافذة حتى انهٌار االتحاد السوفٌتً عام  1977 –

حاولت ان تترجم مضمون الماركٌسٌة فً الحموق والواجبات ، كما اكدت 
ٌة وؼٌرها من الحموق المدنٌة اال ان كفت المٌزان كانت ترجح على الحر

الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة كحك العمل وحموق الضمان االجتماعً 
وحك التعلٌم والتساوي فً الحموق ولد انعكس ذلن على موالؾ االتحاد 
السوفٌتً والدول الشٌوعٌة فً المحافل الدولٌة والتً تمثل الحموق 

بعكس الدول الؽربٌة التً ترجح الحموق المدنٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة 
 والسٌاسٌة والحموق الفردٌة.
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 الفصل الثالث
 المبحث األول

 األعتراؾ الدولً بحموق األنسان:اوالً:
من لم ٌمر المجتمع الدولً حتى الحرب العالمٌة األولى االعدد محدود 

االتفالٌات التً تمس حموق االنسان مثل تلن المتعلمة بتحرٌم الرق واالتجار 
م  1917( واالتفالٌة الثانٌة عام  1899به والمرنصة واتفالٌة )الهاي لعام 

 والتً نصت وتضمنت بعض المواعد التً ٌجب مراعتها اثناء الحرب.
لعالمٌتٌن حٌث ان األهوال والفضائع التً شهدتها البشرٌة خال الحربٌن ا

انتهكت حموق االنسان بصورة فضٌعة عزز االتجاه الذي ٌرمً الى كفالة 
 الحد األدنى من االعتراؾ والحماٌة لحموق االنسان.

وبعد انتهاء الحرب العالمٌة االولى وانشاء عصبة االمم المتحدة لم ٌتضمن 
هدة مٌثاق العصبة اي احكام او بنود تتعلك بحموق االنسان، اال ان معا

م وألول مرة تضمنت نظام دولً لحماٌة االللٌات وحمولها 1919الصلح عام 

كما تضمنت هذه المعاهدة دستور منظمة العمل الدولٌة والتً اعتبرت بمثابة 
العامة االولى لحموق االنسان بشكل عام وحموق العامل بشكل  االتفالٌة
 خاص.

المم المتحدة، وبفضل وعند انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة لامت منظمة ا
مٌثاق هذه المنظمة دخلت مسألة حموق االنسان دائرة المانون الدولً 
الوضعً، اذ تضمن مٌثاق المنظمة عدة نصوص بشأن حموق االنسان. ولد 

 استهلت االمم المتحدة مٌثالها بالعبارات التالٌة:
لممبلة من ))نحن شعوب االمم المتحدة لد اّلٌنا على انفسنا ان ننمذ األجٌال ا

ً ٌعجز عنها  وٌالت الحرب....التً جلبت على االنسانٌة مرتٌن احزاننا
من جدٌد اٌماننا بالحموق االنسانٌة لالنسان ولكرامته  الوصؾ وان نؤكد

ولدرته وكما للرجال والنساء واالمم كبٌرها وصؽٌرها من حموق 
 متساوٌة((.

نسان مر بمراحل وٌمكن المول ان االعتراؾ الدولً المعاصر بحموق اال
 خمس اساسٌة:

مرحلة التعرٌؾ بالحك: بلورة المفهوم وانتماله وتجدٌده كمبدأ وؼالباً  – 1

 ما تم من خالل كتابات فمهاء
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 المانون والمفكرٌن والفالسفة.      
 مرحلة األعالن :لرار الحك كمبدأ معترؾ به. – 2

 ت دولٌة.مرحلة النفاد : تحدٌد عمومٌات الحك فً شكل اتفالٌا – 3

إتفالٌة دولٌة او مرحلة تشكٌل اّلٌات التنفٌذ : انشاء لجان لمتابعة تنفٌذ  – 4

 تكوٌن لجان لتمصً الحمائك.
مرحلة الحماٌة الجنائٌة : وضع حد ومحاسبة الذٌن ٌنتهكون حموق  – 5

 االنسان المعنٌة بالحماٌة فً اطار
تهاكات مثل نص تجرٌمً وفرض عموبات رادعة لمرتكبً تلن االن      

 اتفالٌة مناهضة للتعذٌب.
اخذ االعتراؾ الدولً المعاصر بحموق االنسان ٌتعزز منذ إلرار الجمعٌة و

/كانون االول/ 11المتحدة لألعالن العالمً لحموق االنسان فً  العامة لألمم

وال ٌمتصر االعتراؾ  1966ثم العهدٌن الدولٌٌن لحموق االنسان لعام  1948

نسان على منظمة االمم المتحدة بل ٌشمل ذلن اٌضاً الدولً بحموق اال
مفوضٌة االمم المتحدة لشؤون الالجئٌن التً انشأتها الجمعٌة العامة لألمم 

 م.1951المتحدة عام 

بأن العمل لٌس سلطة بل ٌؤكد ان من  :وٌعترؾ دستور منظمة العمل الدولٌة
السعً الى  حك جمٌع البشر بصرؾ النظر عن العرق او العمٌدة او الجنس

رفاهٌتهم المادٌة وتطورهم الروحً فً ظروؾ الحرٌة والكرامة واالمن 
 االلتصادي وتكافؤ الفرص.

كما ان الهدؾ من منظمة الٌونسكو))منظمة االمم المتحدة للتربٌة والعلوم 
هو المساهمة فً صون السلم واألمن والعمل عن طرٌك التربٌة  :والثمافة((

ل التعاون بٌن االمم وتهدؾ كذلن الى ضمان والتعلٌم والثمافة من خال
 االحترام الشامل للعدالة والمانون وحموق االنسان. 

األسهام فً  :ومن االهداؾ الرئٌسٌة لمنظمة االمم المتحدة لألؼذٌة والزراعة
 التصاد عالمً موسع وضمان تحرٌر األنسانٌة من الجوع.
ٌرة وخطا خطوات ان االعتراؾ الدولً بحموق االنسان حمك مكاسب كب

واسعة فً مسائل حموق االنسان . والبد من االشارة الى ان ذلن االعتراؾ 
الكبرى للشرائع  الٌمكن ان ٌتحمك دون نضال االفراد والشعوب واالسهامات

السماوٌة والفلسفات والحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة والرواد من المفكرٌن 
 الذٌن سبك ذكرهم.

 



21 
 

 

 

 المً لحموق االنسان:ثانٌاً:االعالن الع
. وفٌما ٌأتً ملخص  1948/كانون األول/11اعتمد هذا االعالن ونشر فً 

 لمواد االعالن العالمً لحموق االنسان.
 كل انسان حر وٌجب ان ٌعامل جمٌعاً بالطرٌمة نفسها. – 1

جمٌع الناس متساوون بؽض النظر عن الفوارق فً اللون والجنس  – 2

 والدٌانة او اللؽة.
 لكل شخص الحك فً الحٌاة وفً ان ٌعٌش بحرٌة واّمان. – 3

 الٌجوز ألحد اٌذاؤن او تعذٌب. – 4

 حد.لن كالرلٌك، والٌجوز لن ان تسرق أالٌجوز ألحد ان ٌعام – 5

 لكل شخص الحك فً المعاملة المتساوٌة من لبل المانون. – 6

 نفسها.المانون واحد للجمٌع وٌنبؽً أن ٌطبك على الجمٌع بالطرٌمة  – 7

 لكل شخص الحك فً طلب المساعدة المانونٌة عندما تنتهن حموله. – 8

 لٌس من حك احد ان ٌموم بسجنن ظلماً او طردن من بلدن. – 9

 لكل شخص الحك فً محاكمة علنٌة عادلة. – 11

 كل شخص )متهم( برئ حتى تثبت إدانته. – 11

ه، والٌجوز كل شخص الحك فً طلب المساعدة اذا حاول احد اٌذاؤ – 12

 ألحد دخول بٌتن او ازعاجن انت
 وعائلتن من دون سبب وجٌه.        

 لكل شخص الحك فً السفر كما ٌشاء. – 13

لكل شخص الحك فً االنتمال الى بلد اّخر وطلب الحماٌة اذا كان  - 14

 ٌواجه األضطهاد.
لكل شخص الحك فً االنتماء الى وطن ، ولٌس من حك احد ان  – 15

 االنتماء الى بلد اخر اذا  ٌمنعن من
 رؼب فً ذلن.        

 لكل شخص الحك فً ان ٌتزوج وٌكون  له اسرة. – 16

 لكل شخص الحك فً تملن عمار والناء الممتلكات. – 17
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لكل شخص الحك فً ممارسة شعائره الدٌنٌة وفً تؽٌٌر دٌنه ان شاء  – 18

 ذلن.
عطاء المعلومات وفً ا لكل شخص الحك فً التعبٌر عن افكاره – 19

 وتلمٌها.
 لكل شخص الحك فً المشاركة فً ادارة شؤون بالده. – 21

لكل شخص الحك فً الضمان األجتماعً وان تتوفر له الفرص  – 21

 لتطوٌر مهاراته.
 لكل شخص الحك فً الراحة فً اولات الفراغ. – 22

لكل شخص الحك فً مستوى كاؾ للمعٌشة وفً المساعدة الطبٌة اذا  – 23

 مرض.
 لكل شخص الحك فً الذهاب الى المدرسة بمعنى الحك فً التعلٌم. – 24

 لكل شخص الحك فً ان ٌشترن فً الحٌاة الثمافٌة لمجتمعه. – 25

شخص احترام النظام االجتماعً الالزم لتوفٌر هذه الحموق  على – 26

 كلها.
على كل شخص احترام حموق الجماعة والحفاظ على الممتلكات  – 27

 مة.العا
لٌس من حك أحد إنتزاع أي من الحموق المنصوص علً علٌها فً  – 28

 هذا األعالن.
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 ً  االعتراؾ االللٌمً المعاصر لحموق االنسان::ثالثا
لمد رافك االعتراؾ واالهتمام الدولً المعاصر بحموق االنسان اعتراؾ 

د لٌام واهتمام اللٌمً بها شمل جمٌع المنظمات االللٌمٌة التً نشأت بع
 . 1945منظمة االمم المتحدة عام 

 على الصعٌد االللٌمً االوربً: – 1

بعد سنوات للٌلة من الحرب العالمٌة الثانٌة سعت اوربا للمضاء على 
الحروب واالهتمام بوضع اسس ودعائم حماٌة حموق االنسان.وانشاّت 

ة والذي اعلن فً دٌباجته ))مبادئ الحرٌ 5/5/1949المجلس االوربً فً 

الفردٌة والسٌاسٌة وسٌادة المانون وشكل الدٌمولراطٌة الحمٌمٌة(( وفً عام 
( اوربٌة وولعوا على االتفالٌة االوربٌة 15اجتمع وزراء خارجٌة) 1951

 لحموق االنسان.
 على الصعٌد األمرٌكً: – 2

الصادر فً بوؼوتا )كولومبٌا( عام  كرس مٌثاق منظمة الدول األمرٌكٌة
بحموق االنسان اذ اكد على ) ان المعنى الحمٌمً نصوص خاصة  1948

للتضامن وحسن الجوار الٌمكن ترسٌخه اال ضمن إطار المؤسسات 
الدٌمولراطٌة وحموق االنسان( واكد على )الرار الدول االمرٌكٌة بالحموق 
االساسٌة للشخص االنسانً دون اي تمٌٌز(.ان حموق االنسان االساسٌة 

اً وٌسمى على اساس كونه مواطنناً فً دول معٌنة تثبت له لمجرد كونه انسان
 وتعترؾ بعدد من الحموق التً لم ٌرد ذكرها فً االتفالٌة االوربٌة.

 على الصعٌد االفرٌمً: – 3

فً ادٌس ابابا عاصمة  1963عندما نشأت منظمة الوحدة االفرٌمٌة فً عام 

مساواة نص )اثٌوبٌا( والتً جسدت اّمال الشعوب االفرٌمٌة فً الحرٌة وال
مٌثالها على ان المنظمة لدٌها التناع تام بمٌثاق االمم المتحدة واالعالن 
العالمً لحموق االنسان واصدرت المنظمة المٌثاق االفرٌمً لحموق االنسان 

 .1986والشعوب عام 

 على الصعٌد األسالمً: – 4

 اثر العدوان الصهٌونً على 1972تم انشاء منظمة المؤتمر االسالمً عام 

الممدسات االسالمٌة فً المدس ضمت هذه المنظمة الدول االسالمٌة فً 
مختلؾ لارات العالم والتً ٌكون اؼلب سكانها من المسلمٌن وٌنص المٌثاق 

 على:



24 
 

))التأكٌد على تمٌدهم بمٌثاق االمم المتحدة وحموق االنسان االساسٌة والعمل 
جمٌع اشكاله(( ولد على نبذ التفرلة العنصرٌة والمضاء على االستعمار ب

اعالناً مهماً لحموق االنسان فً االسالم تضمن  1991اصدرت المنظمة عام 

( مادة اكدت على الحرٌة واالسرة وحموق المرأة والطفل وحك التعلٌم 25)

وحرٌة التنمل وحموق العمل والتملن والحك فً االمان وحرمة المسكن 
شتران فً ادارة الشؤون والمساواة امام المضاء وحرٌة التعبٌر وحك اال

 العامة.
 على الصعٌد العربً: – 5

أي لبل صدور مٌثاق  22/3/1945صدر مٌثاق جامعة الدول العربٌة فً 

االمم المتحدة بثالث اشهر ولم ٌرد فً المٌثاق اي اشارة الى حموق االنسان 
بأنشاء لجنة عربٌة  3/9/1968لكن الجامعة العربٌة اصدرت لرارها فً 

وق االنسان فً نطاق الجامعة العربٌة . ثم لرر مجلس الجامعة دائمة لحم
تشكٌل لجنة من الخبراء ألعداد مشروع اعالن  15/9/1971العربٌة فً 

عربً لحموق األنسان ولكن المشروع بمً طً الكتمان  ثم تجددت الجهود 
فً بداٌة الثمانٌنات من المرن الماضً ألعداد مشروع مٌثاق عربً لحموق 

واخٌراً تم  1994حتى عام  1984واستمرت المنالشة من عام  االنسان

وتحفضت على بنوده سبع دول عربٌة.  15/9/1994الرار المٌثاق فً 

اال انه لم تنشأ له االداة التنفٌذٌة ولم ٌعط  1994وبالرؼم من اصداره عام 

 له األهتمام المناسب من جانب الدول العربٌة.
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 الفصل الثالث
 نًالمبحث الثا

 اوالً:المنظمات ؼٌر الحكومٌة ودورها فً مٌادٌن حموق األنسان:
ان نشوء المنظمات ؼٌر الحكومٌة ودورها فً مٌادٌن حموق االنسان، 
وبالمانون االنسانً وحموق االنسان ٌعد بذاته جزء من االعتراؾ العالمً 
واألللٌمً والوطنً بأهمٌة هذه المنظمات ودورها فً مجال االعتراؾ 

ٌز حموق االنسان، ونظراً لصعوبة دراسة كافة المنظمات ؼٌر وتعز
الحكومٌة اصبحت الٌوم تعد باالالؾ وفً كل بماع العالم فأننا سندرس بعض 
من اهم المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالمانون الدولً االنسانً وبحموق 

 االنسان.
 اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر: – 1

ئها فً سوٌسرا الى )هنري دونان( الذي تأثر امام المبادرة فً انشاتنسب 
االعداد الهائلة من الجرحى الذٌن تركوا دون رعاٌة صحٌة فً مٌدان معركة 

بعدها لام دونان مع عدد من  1859سولفرٌنو بٌن فرنسا والنمسا عام 

 1881الشخصٌات السوٌسرٌة بأنشاء اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر عام 

 ً جمعٌات وطنٌة عدٌدة فً العالم اتخذت شعار الصلٌب وتأسست تدرٌجٌا
االحمر نفسه ، وفً الدول العربٌة واالسالمٌة شعار الهالل 

حمر.ومؤتمرات الصلٌب االحمر الدولٌة تعمد كل اربع سنوات .ومبادئ اال
الصلٌب االحمر والهالل االحمر هً مبادئ انسانٌة وعدم التحٌز والحٌاد 

عً والوحدة العالمٌة وٌؽلب علٌها الطابع واالستمالل والطابع الطو
االجتماعً وتحتفظ باستماللها عن أٌة سلطة حكومٌة والتسعى الى اي 
مكسب والٌجوز ان ٌكون لها اكثر من جمعٌة واحدة فً كل بلد والصلٌب 
االحمر الٌهتم على االطالق بمعرفة اي من االطراؾ المتنازعة محمة واٌهما 

عتدي واٌهما ضحٌة العدوان فهذه مسائل تنظر فٌه المخطئ وال اي منهما الم
الجهات المختصة مثل مجلس االمن والجمعٌة العامة لألمم المتحدة والٌرى 
الصلٌب االحمر فً اي طرؾ كان سوى االنسان الذي ٌتألم وٌحتاج الى 

ولامت اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بجهود كبٌرة خالل  معونة وؼوث.
ن واخذت توسع نشاطها لتشمل اولات السلم وهً منظمة الحربٌٌن العالمٌتٌ

 ؼٌر سٌاسٌة محاٌدة دون اي تمٌٌز على اساس الجنس العرق الدٌن.
 منظمة العفو الدولٌة: – 2
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وهً منظمة متخصصة بالدفاع عن حموق السجناء والسٌاسٌٌن ، تأسست 
 كحركة طوعٌة عالمٌة تعمل من اجل حموق االنسان 1961فً برٌطانٌا عام 

وهً منظمة ؼٌر حكومٌة مستملة من جمٌع الحكومات والمعتمدات السٌاسٌة 
وهً التؤٌد او تعارض اراء الضحاٌا التً تسعى لحماٌة حمولهم وهً لٌست 
معنٌة االبحماٌة حموق االنسان والعمل على ضمان مراعاة احكام االعالن 

كل شخص العالمً لحموق االنسان فً جمٌع انحاء العالم ، نظراً الى ان 
الحرٌة فً التمسن بمعتمداته والتعبٌر عنها   رجالً كان ام إمرأة له مطلك

وان كل شخص ملزم بأن ٌهئ لؽٌره من االشخاص حرٌة مماثلة وتسعى 
 منظمة العفو الدولٌة الى تحمٌك ماٌأتً:

االفراج عن االشخاص الذٌن ٌسجنون او ٌعتملون او تمٌد حرٌاتهم  – 1

ب معتمداتهم السٌاسٌة والدٌنٌة او بسبب انتمائهم بشكل اوبأخر وذلن بسب
العرلً أوجنسهم او لونهم وتمدٌم العون لهم شرط ان الٌكونوا لد لجأوا الى 

 .العنؾ
العمل بكل الوسائل المناسبة على مماومة احتجاز سجناء الرأي او اي  – 2

 سجناء سٌاسٌٌن دون تمدٌمهم الى المحاكمة خالل فترة معمولة.
بكل الوسائل المناسبة على مماومة فرض وتنفٌذ عموبة االعدام  العمل– 3

 او التعذٌب او ؼٌرها من العموبات الماسٌة.
 وضع حد لعملٌات المتل او االؼتٌال السٌاسً وحوادث االختفاء. – 4

التأكد من امتناع الحكومات من المتل ؼٌر المانونً فً النزاعات  – 5

 المسلحة.
ء الذٌن ٌتهددهم خطر اعادتهم الى بلد ٌصبحون مساعدة طالبً اللجو – 6

 فٌه عرضة ألنتهان حمولهم االنسانٌة والسٌاسٌة.
 تنظٌم برامج لتعلٌم حموق االنسان وتعزٌز الوعً بها. – 7
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 ثانٌاً:منظمة مرالبة حموق االنسان:
وكانت تسمى اّن ذان )منظمة هلسنكً  1978بدأت المنظمة نشاطها عام 

النسان( وكانت مهمتها رصد اوضاع حموق االنسان فً دول لمرالبة حموق ا
الكتلة السوفٌتٌة وفً الثمانٌنات من المرن الماضً تم انشاء لجنة مرالبة 
االمرٌكٌٌن لبٌان انتهاكات حموق االنسان التً ٌمترفها حلفاء الوالٌات 

 1988المتحدة فً امرٌكا الوسطى وتم توحٌد كل لجان المرالبة فً عام 

اسمها منظمة مرالبة حموق االنسان. ٌمع ممر المنظمة فً نٌورن  لٌصبح
وتشمل ثالث السام تتعلك بنمل االسلحة وحموق الطفل وحموق المراة وهً 
منظمة ؼٌر حكومٌة مستملة تدعمها مساهمات االفراد والمؤسسات الخاصة 
 فً شتى انحاء العالم والتتمبل المنظمة اٌة اموال من الحكومات سواء بشكل

 مباشر اوؼٌر مباشر.
منع انتهاكات حموق االنسان بما تنشره من معلومات وتسعى المنظمة الى 

مما جعلها مصدراً اساسٌاً للمعلومات لكافة المعنٌٌن بحموق االنسان وتموم 
بأجراء تحمٌمات لتمصً الحمائك وتدعو المنظمة الى سحب الدعم العسكري 

حموق االنسان وتمدم فً اولات او االلتصادي من الحكومات التً تنتهن 
االزمات احدث االحصائٌات والمعلومات عن الصراعات. فازت هذه 
المنظمة)منظمة مرالبة حموق االنسان والمنظمات الشرٌكة لها( بجائزة 

 لحملتها الكبٌرة لحظر استخدام االلؽام االرضٌة. 1997نوبل للسالم عام 

 ثالثاً:المنظمة العربٌة لحموق االنسان: 
نظمة ؼٌر حكومٌة للدفاع عن حموق االنسان فً الوطن العربً وممرها م

 فً اجتماع عمد فً لبرص. 1983الرئٌسً فً الماهرة وتأسست عام 

اهداؾ المنظمة العمل على احترام وتعزٌز حموق االنسان والحرٌات 
االساسٌة فً الوطن العربً طبماً لما تضمنه االعالن العالمً لحموق االنسان 

 اثٌك الدولٌة األخرى.والمو
التنحاز المنظمة الى اي نظام عربً او ضده والتضع نفسها فً مولع 
المعارضة ألٌة حكومة عربٌة والمولع التحالؾ مع اٌة معارضة عربٌة وهً 

من انتهاكات لحموق االنسان ولٌست  لٌست ضد الحكومات بمدر ما تمارس
 مع المعارضة اال بمدر ما تنتهن حمولها.
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 الفصل الثالث
 المبحث الثالث

 اوالً: اشكال واجٌال حموق االنسان:
اشكال حموق االنسان:حموق االنسان الفردٌة وحموق االنسان  – 1

 الجماعٌة.
لمد اكدت االعالنات والمواثٌك الدولٌة عمب الحرب العالمٌة الثانٌة وفً 

سان التمتصر على اطار االمم المتحدة والمواثٌك االللٌمٌة ان حموق االن
 حموق االفراد وحدها وان النظرة االكثر صواباً تمتضً االنتمال من 

ً كانت طبٌعتها الى الرار حموق الشعوب والجماعات. حموق  االفراد أٌا
فحموق االفراد التصان بدون مجتمع ٌحمٌها وحك الجماعة الٌتجسد بدون 

 نظومة واحدة.كفالة حموق اعضائها الفردٌٌن وٌتكامل الجانبان فً م
 الحموق الفردٌة: -أ

هً حموق ٌتمتع الفرد بذاته كحمه فً محاكمة عادلة وحمه فً الشخصٌة 
المانونٌة وحمه فً العمل والتعلٌم  وفً االنتماء الى الجمعٌات والمشاركة 
فً الشؤون العامة وحمه فً الجنسٌة وحموله فً حرٌة الرأي والتعبٌر 

 عالن العالمً لحموق االنسان.وحموق عدٌدة اخرى وردت فً اال
 الحموق الجماعٌة: –ب 

تضمنت المواثٌك الدولٌة االللٌمٌة والتشرٌعات الوطنٌة حمولاً جماعٌة وهً 
ً لفرد  تلن الحموق التً تثبت لمجموع االفراد ككل فهً لٌست حماً شخصٌا

حك تمرٌر المصٌر موق تثبت للجماعة.وهذه الحموق هً بعٌنه وانما هً ح
 عوب فً السلم وحك الشعوب فً التنمٌة.وحك الش

وٌنبؽً االشارة الى ان هنان حمولاً تمتزج فٌها الجوانب الفردٌة والجوانب 
الجماعٌة اي ان للفرد حك التمتع بها كأنسان وٌمكنه التمتع بها فً اطار 
الجماعة ومن هذه الحموق الثمافة فً مجاالت التربٌة والتعلٌم ومكافحة 

 تنوع الثمافً.التمٌٌز فٌها وال
 أجٌال حموق االنسان: – 2

جٌل الحموق المدنٌة والسٌاسٌة.وهو جٌل حموق االنسان الجٌل االول: –أ 
)الفرد والمواطن( وهدؾ هذه الحموق تأمٌن سالمة الكٌان المادي والمعنوي 

وهً تشمل حك االنسان فً الحٌاة وفً االعتراؾ له بالشخصٌة لالنسان 
للتعذٌب والحك فً االمان وعدم رجعٌة الموانٌن  المانونٌة وعدم الخضوع
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وحرمة الحٌاة الخاصة وحرٌة الحٌاة الخاصة وحرٌة التنمل وااللامة وحك 
اللجؤ وحرٌة الفكر والضمٌر والتعبٌر والرأي وحرٌة تكوٌن الجمعٌات وحك 

 الملكٌة وحرمة الحٌاة الخاصة.
ة والثمافٌة وهً جٌل الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌالجٌل الثانً: –ب 

تشمل الحك فً العمل والحموق النمابٌة بما فً ذلن الحك فً االضراب 
والحك فً مستوى المعٌشة الذي ٌكفٌه. والحك فً الضمان االجتماعً  

 والحموق العائلٌة)حموق العائلة واالمومة والطفولة(.
ا والحك فً الصحة والحك فً التربٌة والتعلٌم والحموق الثمافٌة بما فٌه

الحك فً المشاركة فً حٌاة المجتمع الثمافٌة والمساواة فً التمتع بالحموق 
 االجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة. وهذا الجٌل ٌعد جٌالً لحموق االنسان

 الجماعٌة.
جٌل حموق االنسان الجدٌدة:وٌطلك على هذا الجٌل اسم الجٌل الثالث: –ج 

واجهة التحدٌات التً جٌل حموق التضامن بٌن البشرٌة جمعاء فً م
تعترضها وٌمكن ان تهدد بمائها وهو جٌل من الحموق ٌعنى بنوعٌة الحٌاة 
ذاتها... ومن امثلة حموق هذا الجٌل ، حك الشعوب فً السلم الذي صدر فٌه 

 والحك فً بٌئة نظٌفة. 1986اعالن من الجمعٌة العامة لالمم عام 
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 الفصل الرابع
 المبحث األول

 ات حموق االنسان وحماٌتها على الصعٌد الوطنً:اوالً:ضمان
 الضمانات الدستورٌة والمضائٌة: – 1

 الضمانات الدستورٌة: –أ 
وتتمثل هذه الضمانات بالنص على حموق االنسان لً الدساتٌر وتوفٌر  - 1

 حماٌتها باّلٌات مناسبة واهمٌة
انون النص فً الدستور لحموق االنسان كبٌرة الن الدستور هوالم     

 االعلى الذي ٌبٌن المواعد االساسٌة
لشكل الدولة ونظام الحكم فٌها وٌنظم السلطات العامة من حٌث التكوٌن      

 واالختصاص والعاللات بٌن هذه
السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحموق االساسٌة لالفراد      

 والجماعات وٌضع الضمانات لها تجاه
تور على الضمانات التً تكفل الحرٌات والحموق كم ٌنص الدس السلطة.     

 وتحمٌها وٌعنً ذلن ان هذه
الحموق هً مبادئ دستورٌة وطنٌة ٌجب اتباعها واحترامها من لبل     

 السلطة المختصة بالتشرٌع والمضاء
 والتنفٌذ.    
الى جانب تضمٌن الدساتٌر حموق االنسان فأن مبدأ سٌادة المانون  – 2

 نات االولى والمبدأٌةٌعتبر احد الضما
لحماٌة حموق االنسان حٌن حٌث تخضع سلطة الحكم فً الدولة       

 للمانون خضوع المحكومٌن له.
ومن ضمانات حموق االنسان مبدأ الفصل بٌن السلطات وهو ان تتوزع  – 3

 –اختصاصات الدولة )التشرٌعة 
ن بعضها والمضائٌة (بٌن هٌئات منفصلة ومستملة ع –والتنفٌذٌة       

 االخرى مع تعاون هذه السلطات
ورلابة كل منها على االخرى بحٌث ٌتحمك التوازن بٌنها بحٌث ان       

 تركز السلطات فً ٌد فرد او هٌئةالت
واحدة حتى تلن المنتجة من لبل الشعب نفسه اي البرلمان واالستكون       

 حموق الشعب واالنسان فً خطر.
 الضمانات المضائٌة: –ب 
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عنً توفر ووجود رلابة لضائٌة على دستورٌة الموانٌن الصادرة عن وت
السلطة التشرٌعٌة للتحمك من مدى مطابمتها وامتثالها للنصوص الدستورٌة 

وهذه رلابة الحمة على صدور المانون والعمل به تمارسها جهات لضائٌة 
 مختصة باحدى طرٌمتٌن:

حٌث ٌحك لالفراد او  طرٌمة الدعوى االصلٌة )طلب الؽاء المانون( – 1

 الطعن فً لبعض الهٌئات فً الدولة
دستورٌة لانون معٌن من خالل الطلب من محكمة مختصة الؽاء عن       

 طرٌك الامة دعوى مباشرة فأذا
 تبٌن للمحكمة عدم دستورٌة هذا المانون حكمت بألؽائه.     
الدفع بعدم طرٌمة الدفع بعدم دستورٌة المانون: وٌفترض هذا االسلوب  – 2

 الدستورٌة لمانون ٌراد تطبٌمه
لمضٌة منظورة امام محكمة فللفرد المعنً ان ٌحتج  بعدم دستورٌة هذا       

 المانون مطابماً بعدم تطبٌمه
       ً  لتمنع المحكمة من تطبٌمه اذا رأت ذلن صحٌحا

 :الضمانات السٌاسٌة:ج
الدستورٌة  أثبتت تجارب األمم والشعوب والدول ان توفرالضمانات

والمضائٌة لد الٌكفً لوحده لحماٌة حموق االنسان فً بلد معٌن دون وجود 
ارادة سٌاسٌة ونظام سٌاسً ٌؤمن بحموق االنسان وحراته االساسٌة.ان 
الدٌمولراطٌة هً األطار االمثل واألنسب لممارسة حموق االنسان ألن 

ى اركان ثالثة هً نظام سٌاسً واجتماعً والتصادي ٌموم عل الدٌمولراطٌة
 هً :

:حموق االنسان فً الحرٌة والمساواة وما ٌتفرع عنها كالحك الركن األول
 فً الحرٌات والحك فً الشؽل

 وتكافؤ الفرص.              
:دولة المؤسسات وهً الدولة التً ٌموم كٌانها على مؤسسات الركن الثانً

 سٌاسٌة ومدنٌة تعلو على االفراد
 كانت مراتبهم وانتماءاتهم العرلٌة والدٌنٌة والحزبٌة.مهما                
تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بٌن السٌاسٌة المتعددة :الركن الثالث

 وذلن على اساس حكم األؼلبٌة مع
 حفظ حموق األللٌة.               
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 :دور المنظمات الوطنٌة ؼٌر الحكومٌةثانٌاً:
او االوربٌة فً األصل ثم انتشرت بعدها الى ظاهرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة 

بالً دول العالم وبضمنها دول العالم الثالث.وٌتولؾ دور هذه المنظمات 
 على الصعٌد الوطنً على جملة امور ومستلزمات.

مدى استماللٌتها من الناحٌة المالٌة: اذ تضمن لها االستماللٌة  –أ 
 المصدالٌة والفعالٌة وعدم خضوعها

مات اوللجهات التً تحاول الضؽط علٌها  او توجٌهها اتجاهاً للحكو     
 معٌنناً من خالل تموٌلها.

ان تكون هذه المنظمات ؼٌر رسمٌة وؼٌر خاضعة للحكومات وان ٌتم  –ب 
 تأسٌسها بحرٌة ومبادرات ذاتٌة

مما ٌضفً علٌها بشكل حمٌمً صفة المنظمات ؼٌر الحكومٌة وٌعزز       
 وموالفها استماللها فً حركتها

 ونشاطاتها.      
الصفة التطوعٌة وؼٌر المدفوعة مادٌاً للعاملٌن فٌها وذلن بدعم دورها  –ج 

 األنسانً والخدمً وٌعزز الثمة
 بالمنظمات نفسها وبالناشطٌن فٌها.      

ان دور المنظمات ؼٌر الحكومٌة على الصعٌد الدولً ٌواجه مشكلة  –د 
 لسٌادةطبٌعة المجتمع الدولً ومبدأ ا

ً امام حركتها رؼم التطور الذي شهده        مفهوم للدول الذي ٌبمى عائما
 السٌادة فً حٌن ان دورها على

الصعٌد الوطنً ٌرتبط بطبٌعة النظام السٌاسً ومدى احترامه      
 لمؤسسات المجتمع المدنً عامة

 والمنظمات المعنٌة بحموق االنسان خاصة.     
 سائل عدة لتحمٌك اهدافها وتتمثل بما ٌلً:وتستخدم هذه المنظمات و

المرالبة على سٌاسات الحكومات فً مجال حموق االنسان ورصد  :اوالً 
 االنتهاكات فً هذا المٌدان أصبحت

 الٌوم مهمة فعالة ومعترؾ بها فً العدٌد من دول العالم.      
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 ً حماٌة وتعزٌز حموق االنسان على المستوى الوطنً واالللٌمً  :ثانٌا
 والدولً.

 ً :وتعد واحدة من مرتكزات النظمات الدٌمولراطً التعددي والمشاركة ثالثا
 هذه التمتصر على لٌام المواطنٌن

بالدالء باصواتهم ألنتخاب االحزاب السٌاسٌة من وظائؾ داخل السلطة       
 او فً المعارضة . بل هً تشمل

ً مشاركة المنظمات ؼٌر الحكومٌة كجزء من مؤس       سات المجتمع اٌضا
 المدنً فً العملٌة السٌاسٌة

 الدٌمولراطٌة.      
والمنظمات ؼٌر الحكومٌة تمثل مؤسسات وسٌطة بٌن الفرد والدولة اي بٌن 
المجتمع المدنً واالطار المؤسسً الحكومً بهدؾ جعل دولة المانون من 
 حمائك الحٌاة الٌومٌة للمواطنٌن سواء كان ذلن  فً مجال الحموق المدنٌة

  والسٌاسٌة او فً مجال الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة.
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 الفصل الرابع
 المبحث الثانً

 ضمانات حموق االنسان وحماٌتها على الصعٌدٌن االللٌمً والدولً:
 اوالً: دور االمم المتحدة:

تعتبر منظمة االمم المتحدة الٌوم بمثابة االطار الدولً االوسع لتعزٌز 
 وحماٌة حموق االنسان ... حٌث ٌهتم مجلس االمن الدولً بحموق االنسان
وحماٌتها من زاوٌة مدى المساس بهذه الحموق بالسلم واالمن الدولٌٌن 
والٌخضع تمدٌره من ذلن الى معاٌٌر لانونٌة وانما الى تمدٌرات سٌاسٌة 

 بحته.
 ثانٌاً:الجمعٌة العامة لالمم المتحدة:

للمنظمة وذو طابع سٌاسً ٌضم جمٌع اعضاء االمم  وهً الجهاز الرئٌسً
المتحدة فأن اؼلب المواضٌع التً تنالشها والمتعلمة بحموق االنسان 
مستمدة من تمارٌر المجلس االلتصادي واالجتماعً ومن المرارات السابمة 
للجمعٌة ومن الممترحات الممدمة لها من اجهزة االمم المتحدة االخرى ومن 

 االمٌن العام.
 ثالثاً:المجلس االلتصادي واالجتماعً:

وهو جهاز اساسً وذو أهمٌة كبرى فً االمم المتحدة تابع للجمعٌة العامة 
ً لتعزٌز حموق االنسان وهذه اللجنة تتكون من  دولة  43فأنه ٌنشئ لجانا

 عضواً. 26منتخبة على اساس توزٌع جؽرافً وتتكون من 

لجنة حموق االنسان بعد ان مرت  اّلٌة الحماٌة الدولٌة لحموق االنسان فً
 بخمس مراحل:
:هً مرحلة ورود شكاوى صادرة من افراد ومنظمات ؼٌر المرحلة االولى

 حكومٌة فً شأن انتهاكات لحموق
 االنسان والتً تعد بعشرات االالؾ الى منظمة االمم المتحدة.                  

االنسان بما فٌها  هً مرحلة بدأ دراسة انتهاكات حموقالمرحلة الثانٌة:
 سٌاسة التمٌٌز العنصري والفصل

 العنصري فً جمٌع البلدان والسٌما البلدان المستعمرة.                  
 :هً دراسة الشكاوى والرسائل من انتهاكات حموق االنسان.المرحلة الثالثة

:اجراءات الحماٌة الدولٌة لحموق االنسان فً البلدان مرحلة الرابعةال
 ة.المستمل
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اتخاذ االجراءات الموضوعٌة لحماٌة حموق االنسان ثم المرحلة الخامسة:
 توسعت لتشمل مختلؾ حموق

االنسان بتكلٌؾ فرٌك عمل او ممرر خاص لرصد نطبٌك                     
 حك معٌن او اتفالٌة دولٌة معٌنة.

ا ولمد تمثلت اّلٌات الحماٌة الدولٌة لحموق األنسان وتوفٌر الضمانات له
 آللٌات التالٌة:با
 تمدٌم التمارٌر الدورٌة وابداء المالحظات علٌها: – 1

لمد استمر العمل على ان تتضمن االتفالٌات الدولٌة والمعاهدات       
الخاصة بحموق االنسان نصوصاً توجب على الدول واالطراؾ تمدٌم تمارٌر 

لة احترام دورٌة عما اتخذته او تنوي اتخاذه من التدابٌر ألعمال وكفا
الحموق المعترؾ بها فً االتفالٌة او المعاهدة كالعهد الدولً الخاص 

 بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة.
 تمدٌم الشكاوى من دولة ضد دولة: – 2

وٌعنً انه ٌحك لدولة ما ان تبلػ اللجنة المختصة بأن دولة اخرى التفً      
 بالتزاماتها بموجب العهد الدولً

ٌة والسٌاسٌة بشرط ان تكون الدولة المشتكى منها لد للحموق المدن      
 أعلنت من لبل فً ولت من االولات

شكاوى بهذا المعنى من اعترافها بأختصاص اللجنة فً تلمً ونظر       
 احدى الدول االطراؾ.

 :تعٌٌن لجنة توفٌك خاصة بموافمة الدولتٌن – 3

تصرفها كل  توٌحظر ان ٌكون اعضاؤها من مواطنٌها وتوضع تح      
 المعلومات المتوافرة . وهذه اآللٌة

الشكاوى من  ٌتم اللجوء الٌها فً حال تعذر اٌجاد حل فً مجال تمدٌم      
 دولة ضد اخرى بموجب االلٌة

 الثانٌة.     
تمدٌم الشكاوى من الفرد ضد دولته: ولد اجازها البروتوكول االختٌاري  – 4

 الملحك بالعهد الدولً للحموق
المدنٌة والسٌاسٌة حٌث ٌحك لألفراد الداخلٌن فً والٌة الدولة       

 المنضمة الى الروتوكول تمدٌم شكوى
 ضد دولته.      

 عرض النزاع على محكمة العدل الدولٌة: – 5
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ً ٌمضً بأحالة اي        حٌث تتضمن عدة اتفالٌات ومعاهدات دولٌة نصا
 نزاع ٌنشأ بٌن اطرافها حول تفسٌر

الٌة او المعاهدة او تنفٌذها الى محكمة العدل الدولٌة اذا تعذرت األتف     
 تسوٌته بطرق اخرى او بالتفاوض.


