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 مقدمة عامة:

في  1970 سنةمكضكع حقكؽ اإلنساف أصبح مف المسائؿ اليامة جدا، كقد أكدت محكمة العدؿ الدكلية  إف

  (.Jus cogens)   أمرة.عمى أىمية بعض مسائؿ حقكؽ اإلنساف كقكاعد  لمجر( )برشمكنة: قضية

بالتيديد أك تأكد االىتماـ أكثر في التطكرات التي حصمت في ىذا الشأف، كمثاؿ ذلؾ الرائ االستشارم الخاص 
التطكر خاص بالقانكف  ىذا أفباستخداـ األسمحة الذرية الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية، حيث أكدت عمى 

   (1)الدكلي اإلنساني. 
ىذا التطكر يمكف، أف يككف بالنسبة لحقكؽ اإلنساف في حالة الدكؿ التي تطبؽ ذلؾ أك في حالة الطكارئ  إف

، كىك نفس المضمكف (2) 1966االستثنائية طبقا لممادة الرابعة مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة 
كما  (3). 1951لسنة  كالحريات األساسيةلحقكؽ اإلنساف  األكركبيةمف االتفاقية  15المادة عميو  أكدتالذم 

 (4) الفكرة.لنفس  1969الصادرة سنة  اإلنسافلحقكؽ  األمريكية ةاالتفاقيمف  27المادة أشارت 
 القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي فما بيإف ىذه الحالة تتطابؽ فييا مسالة حقكؽ اإلنساف أم 

 T BUERGENTHAL) ( .(5) األستاذ: أكده، كىذا ما اإلنساني
 : ىذا كيبلحظ أف منظمة األمـ المتحدة بإقرارىا كتدعيميا لحقكؽ اإلنساف، أكدت في ديباجة الميثاؽ عمى

...كاف نؤكد مف جديد إيمانا بالحقكؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد كقدره كبما لمرجاؿ كالنساء كاألمـ كبيرىا 
 األحكاؿ التي يمكف في ظميا تحقيؽ العدالة كاحتراـ االلتزامات الناشئة  نبيفأف ك  مف حقكؽ متساكية...كصغيرىا 

 عف المعاىدات كغيرىا مف مصادر القانكف الدكلي... كاف نرفع بالرقي االجتماعي كاف نرفع مستكل الحياة في جك
 (6) .الخمف الحرية أفسح...

انطمقت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية كالنتائج المترتبة عف ىذه الحرب كبركز إف جيكد منظمة األمـ المتحدة 
االنقساـ اإليديكلكجي االشتراكي الغربي كما نتج عف ىذا الصراع اإليديكلكجي مف أثار كاضحة عمى حقكؽ 

 عبلنات اإل ؿاإلنساف، كبالرغـ مف ذلؾ استطاعت األمـ المتحدة أف تنفرد بمسالة حقكؽ اإلنساف مف خبل
............................................................................................................. 
(1) Hreat or of nuclear weapons should also be conpatible with evenments of the international Law 
applicable in armed conflict declary these of principles and rules of international humanitarian. 

 .1966 كالسياسية لسنة( راجع المادة الرابعة مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية 2)
 .1951مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لسنة  15( المادة 3)
 .1969مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف الصادرة سنة  27 المادة:( نفس المضمكف أشارت إليو 4)

(5) THOMAS BUERGENTHAL, international human rights, 2eme, Ed, ST, paul.minn ; west, 
publishing, co, 1995, chap : 1. 

 .1945( ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة الصادر سنة 6)
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 اإلنساف  لحقكؽ طارىا، ككاف أكؿ انجاز في ىذا الصدد: اإلعبلف العالمي كاالتفاقيات التي صدرت كأبرمت في إ
كؿ مف العيديف الدكلييف لمحقكؽ اإلنساف، كيتعمؽ األكؿ بالحقكؽ ككذا  (1) 1948ديسمبر  10 بتاريخ:الصادر  

يضاؼ إلى العيديف  (3) كالثقافية. ة، االجتماعيبينما يخص الثاني الحقكؽ االقتصادية (2)المدنية كالسياسية 
، كالبركتكككؿ كالسياسيةاإلضافييف كالمكمميف لمعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية  البركتكككليفالدكلييف السالؼ ذكرىما، 

، أما البركتكككؿ اإلضافي األكؿ كالذم صدر سنة كالثقافية عمى التكالياالجتماعية  االقتصادية،الدكلي لمحقكؽ 
الثاني عمى إلغاء  البركتكككؿ اإلضافيبينما نص  (4)اإلنساف  المعنية لمحقكؽ ، فقد تضمف إنشاء المجنة1990
 (5). اإلعداـعقكبة 

كقد تدعـ دكر األمـ المتحدة باالىتماـ بمسالة حقكؽ اإلنساف إقميميا أك جيكيا، أكركبيا بصدكر االتفاقية  ىذا
، أمريكيا بصدكر االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف (6) ،1950سنة  كالحريات األساسيةاألكركبية لحقكؽ اإلنساف 

، 1981المستكل اإلفريقي، صدكر الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب سنة  ، عمى(7) ،1969سنة 
  (8). النظاـ العربي لحماية حقكؽ االنسافاتفاقيات في إطار منيا كاتفاقيات أخرل عمى المستكل اإلقميمي، 

 األسيكم كالدكؿ المتعمقة بو، فانو إلى حد أالف ال تكجد اتفاقية دكلية خاصة بحقكؽ اإلنساف بالنسبةأما النمط 
ليذه المنطقة، دكف أف ننسى جيكد المنظمات الدكلية التي سبقت األمـ المتحدة في ىذا المسعى، مثؿ منظمة 

في ميداف حقكؽ  التي قامت بيا ةكالمجيكدات الياممعاىدات فرسام  ،1919العمؿ الدكلية التي أنشئت سنة 
اإلنساف، خاصة تمؾ المتعمقة بالعمؿ، ظركفو، النقابات... الخ كغيرىا مف المنظمات الدكلية الحككمية الحالية، 

 ككذا دكر المنظمات الدكلية غير الحككمية أيضا كميا مع أجيزة كمؤسسات أخرل.
 -زائرنمكذج الج-دكف اف ننسى الحماية الكطنية لحقكؽ االنساف

 قي األخير، يمكف أف نطرح التساؤؿ حكؿ مدل مساىمة الدكؿ في ىذا االىتماـ بتعاكنيا مع منظمة األمـ المتحدة 
............................................................................................................ 

 في شكؿ تكصية عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. 1948ديسمبر  10راجع اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر بتاريخ  (1) 
 .1966/ ديسمبر /  16انظر العيد الدكلي لمحقكؽ المنية كالسياسية الصادر في  (2)
 .1966/ ديسمبر/  16في  كالثقافية الصادرراجع العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية، االجتماعية  (3)
البركتكككؿ األكؿ المكمؿ لمعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية كالمتضمف إنشاء المجنة المعنية لمحقكؽ المدنية  ر( انظ4)

 . كالسياسية
 عقكبة اإلعداـ. ءكالمتعمؽ بإلغا 1989 كالسياسية لسنةراجع البركتكككؿ اإلضافي الثاني الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية  (5)

كالذم دخؿ حيز  1989/  12/  15 بتاريخ 128/ 44لؤلمـ المتحدة بمكجب القرار رقـ:  الجمعية العامةكالذم اعتمد مف طرؼ 
 .1991/  01/  11النفاذ في 

كدخمت حيز النفاذ في  1950نكفمبر  04تـ التكقيع عمييا بركما في  كالحريات العامة( انظر االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف 6)
 .1953سبتمبر  03
 .1978جكيمية  18كدخمت حيز النفاذ في  1969( راجع االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف تـ إقرارىا سنة 7)
 .1986أكتكبر  26فاذ في كدخؿ حيز الن 1981جكيمية  28 كالشعكب في( إقرار الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف 8)
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 (1)في ترقية كحماية حقكؽ اإلنساف؟  كغير الحككميةالمنظمات الدكلية الحككمية ك 
 االجابة عمى ىذه التساؤالت؟ تككف طبقا لمخطة المقترحة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................... 
 .1978( احمد أبك الكفاء، الك الكفاء، الكسيط في القانكف الدكلي، دار النيضة العربية، 1)
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 تمييدي لفصل الا
 

  اإلنسانحقوق ماىية 
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 الفصل التمييدي: ماىية حقوق اإلنسان.

 
مف المكاضيع التي تيـ كافة المجتمع الدكلي كاف  اإلنسافبو في القانكف الدكلي، تعتبر حقكؽ  البأسحسب اتجاه 

ظركؼ كانت، مما يستكجب عمينا  أميجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا تحت  ال أمرة بعضيا يشمؿ عمى قكاعد 
في المبحث  تعريؼ حقكؽ االنساف كتطكرىا التاريخي في القانكف الدكلي بداية مف اإلنسافحقكؽ  أىميةح يتكض
لبعض تعريفات حقكؽ االنساف ، األكؿ، عرضنا في المطمب يفمطالب  إلىمف ىذا الفصؿ كالذم ينقسـ  األكؿ

لمحة تاريخية عف كىي مف المسائؿ الصعبة بسبب عدـ كجكد تعريؼ شامؿ كمقبكؿ  ثـ تناكلنا في مطمب ثاني 
أما في ، تكقفنا مف خبللو عند كؿ مف العصكر القديمة، العصكر الكسطى كالعصر الحديث اإلنسافتطكر حقكؽ 

: الحماية الدكلية  مثؿمصطمحات  عما يشابيو مف حقكؽ اإلنساف ـفيك بيف متناكلنا التمييز ، نيالثا بحثالم
، حقكؽ الشخص كمصطمح الحريات العامة الذم الـز دكما اإلنساف، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنسافلحقكؽ 

كحتى في التشريعات ك  في كافة الكثائؽ ك النصكص القانكنية ذات الطابع الدكلي اإلنسافمصطمح حقكؽ 
اما في المطمب الثاني، عرضنا لتأثير بعض  ؿ ىذا في مطمب اكؿ،كػ اخمية عمى غرار الدستكرالقكانيف الد

 المفاىيـ عمى حماية حقكؽ االنساف عمى غرار: العكلمة، الحرب ك القضاء الدكلي.
 

 المبحث األول: تعريف حقوق االنسان وتطورىا التاريخي.
 

حقكؽ اإلنساف ليست كليدة الحاضر إنما شيدت عدة تطكرات منذ العصكر القديمة كذلؾ مف خبلؿ حضارات  إف
فحسبنا أف نشير  ،ا، أما قيما يخص العصكر الكسطى كما بعدىكالصيف القديمةبابؿ، مصر القديمة، أثينا، اليند 

في أكقات السمـ  اإلنساف دعائـ حقكؽك إلى مرحمة الشريعة اإلسبلمية التي كانت سباقة في مجاؿ إرساء أسس 
.كالحرب  

تضمنت الحقكؽ األساسية لئلنساف في كؿ مف بريطانيا، الكاليات المتحدة األمريكية  بالنسبة لمغرب، عرؼ كثائؽ
، أما االنطبلقة الحقيقية لحقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي فقد كانت بعد الحرب العالمية الثانية كلذلؾ  كفرنسا  
    مف المجاالت الجديدة عمى القانكف الدكلي. اإلنسافكؽ حق كعاتمكضتعتبر 

إف مفيـك حقكؽ اإلنساف غير محدد بصفة دقيقة بسبب خضكعو إلى تطكرات سريعة سايرت المجتمع الدكلي مما 
أدل إلى كجكد اختبلؼ كبير في استعماؿ المصطمح األنسب، باإلضافة إلى تشابيو مع بعض المصطمحات التي 

كىك ما سنتناكلو في المطالب التالية: المعنى،ؿ نفس تحم  
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 اإلنسان.تعريف حقوق : ألولاالمطمب 
 
يعتبر مف المسائؿ الصعبة كعميو فانو ال يكجد تعريؼ لحقكؽ  اإلنسافتعريؼ شامؿ كدقيؽ لحقكؽ  إيجاد إف

 (1): مف بينيا لعدة أسباب إرجاعوبالمعنى الشامؿ كالمقبكؿ كىذا يمكف  اإلنساف
ظير بعد الحرب العالمية  كقديعتبر مف المكضكعات الجديدة عمى القانكف الدكلي  اإلنسافمكضكع حقكؽ  أف أ.

ؿ األكائبيف  ,مف( Sir hersch lauterpacht (كغيره ككاف (  D,J, HARRIS) األستاذالثانية عمى حد تعبير 
  ، بعنكاف: القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف                         1945الصادر سنة  بيذا المكضكع بمؤلفو ااىتمك الذيف 

 . آخريفأساتذة كتبعو في ذلؾ 
التطكر السريع الذم ساير المجتمع  إلىىذا المفيكـ خضع  أفمرجعو  اإلنسافعدـ التحديد لمفيكـ حقكؽ  إفب. 

 (human rights)مصطمح  أفكلك  األنسبمصطمح كجكد اختبلؼ في استعماؿ ال إلى أدلالدكلي كىذا ما 
 أخرلجانب ىذا مصطمحات  إلىدت جكلقد ك  ،تنقصو الدقة كاف كاف استعماال األكثريعتبر  اإلنسافحقكؽ 

 G.cohen : )استعمؿ مف طرؼ(  international law of human rights )اإلنسافكالقانكف الدكلي لحقكؽ 
jonathan )  (2). األساتذةكغيره مف 

 ) international protection  of human rights )اإلنسافلؾ استعمؿ مصطمح الحماية الدكلية لحقكؽ ذك
كىك المصطمح المعتمد عميو )  kiss et L sohn et T.meron (مف طرؼ كؿ مف أيضااستعماال  األكثركىك 
 canadaفي كندا  droits de la personne) (كذلؾ استعمؿ مصطمح حقكؽ الشخص طبكعة،الم ىذه في

 معطيات.مكضكع حساس كيخضع لعدة  وبأنشؾ  ادنيمف  أفكغيرىا مف المصطمحات التي تبيف لنا 
 yves (، كلقد تعرض األستاذ:كىك الحريات العامة أخرتعرؼ بمصطمح  اإلنسافحقكؽ  أيضا أفيبلحظ 
madiot (  عنكاف:تحت  1998في مؤلفو الياـ كالصادر عاـconsidérations sur les droits et les) 

devoirs de l’homme). 
 
 
 
 
 
                                                                                     

............................................................................................................................... 
(1)  D.RUZIE, Droit international public, (14eme éd), 1998, mementos. Dalloz. P. P. 195_238.     
(2). G. COHEN, JONATHAN, l’évolution du droit international des droits de l’homme, l’évolution 
internationale, in mélanges, (Haber_Thierry), A, pedone, 1998.p : 29. 
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 (libertés :في مؤلفو اإلنسافالتفرقة بيف الحريات العامة كحقكؽ  إلىالذم تعرض  (rivero) إلى إضافة

publiques)،  (1). 1997لعاـ 
االتجاىيف  بيف إيديكلكجيمحؿ اختبلؼ  اإلنسافالمتحدة كاف مكضكع حقكؽ  األمـميثاؽ  إعداد إثناءج. 

اليكـ بزكاؿ ىذا االختبلؼ الصادر كتعقد مشاكؿ الدكؿ خاصة  أما .االشتراكي كالغربي كبيف دكؿ محدكدة العدد
 غمكضا. أكثر أصبح اإلنسافكؽ حقعكلمة غامضة المعالـ فاف تحديد مفيكـ  إطارمنيا المتخمفة في 

نجميزية اال بالمغةالصياغة الخاصة بيذه الفترة  أفيبلحظ  كبدؿ تطبيؽ تدابير القمع الكاردة في الفصؿ السابع 
 (2)أكثر كضكح 

كذلؾ  ((G.secharzenberge : األستاذىذه الفقرة بالنقد كخاصة  إلى األساتذةكقد تعرض الكثير مف 
Brownlie) ( األستاذخمص ، كما:) (D.Carreau  مضمكف ىذه الفقرة خاصة بعد التطكر الذم  أفالقكؿ إلى

 عمييا القكاعد طبؽكالتي تعتبر البعض منيا مف المسائؿ التي تن اإلنسافشيده المجتمع الدكلي ال يشمؿ حقكؽ 
 (3). اإلمرة 
 
 

............................................................................................................ 
                   

 ( حيث يقكؿ:1)
Les deux notions ne se situent pas sur le même plan. La liberté se manifeste en un pouvoir d’agir 
ou de ne pas agir et toutes les libertés (sont des libertés publiques, elles n’entrent dans le droit 
positif que lorsque l’état en a consacré le principe age l’exercice et assure le respect. 
Le terme droits de l’homme a lui, une signification plus large, il relève de la protection du droit 

naturel selon laquelle l’homme, parce qu’il   est homme possède un double de droits inhérents a 
sa nature, peu importe que le droit positif ne le consacre ls n en subsistent pas moins. En bref les 
libertés publiques correspondent à des droits comme que leur connaissance et aménagement par 
l’état ont insères dans le droit F… p. 29. 
(2)…N0thing contained  in this present charter shall authorise the united nations to intervene in 
mattesr which are essentially within the domestic juridiction of any state 0r shall require the 
members to submit such matters to settlement under the present charter, but this principle shall not 
prejudice the application of enforcement measures under.  
(3) M, C. DOUGAL, LASSWELL, AND, REISMAN, théories about international law, prologue to a 
nonfigurative jurisprudence, Virginia, journal of international Law, (1968), p ; 188 et sui…  
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 obiter)خاصة ما جاء )بالحكـ بالمناسبة(  ،تأكيدالىذا  إلى ةالدكلي، إشار القضاء  أحكاـكجاء في بعض 
dictum) 

              
( كغيرىا مف إليو اإلشارة)السابؽ  1970لعاـ  ( Barcelone traction)العدؿ الدكلية في قضية لمحكمة 
 .القضايا 
 (:األستاذنقكؿ عمى حد تعبير  ،الدخكؿ في تفصيبلت ىذه المسالة اليامة في القانكف الدكلي مف دكف

(M.Viralty ،(1) .السيادةغيرت كجو  اإلنسافحقكؽ  في مجاؿ كؿ التطكرات التي حصمت لمقانكف الدكلي إف 
 إلىدعكة الدكؿ  إلى اإلنسافالمتحدة كالمؤسسات الدكلية التي تعمؿ في ميداف حقكؽ  األمـلدلؾ تتجو  تأكيدا
 (2).فيياعمى االتفاقيات الدكلية التي تككف طرفا  réservationsالتحفظات  إبداءتجنب 

 كبالمغة االنجميزية كثائقو بإحدل 1993المنعقد بفيينا عاـ  اإلنسافالمؤتمر العالمي لحقكؽ  ،عمى ذلؾ أكدد لق
 أف:عمى 

all stars are encouraged to avoid as far as possible the reservations)) 
 دركس معيد  إطارعمى ىذه المسالة اليامة ببحثو القيـ في  أكد ، ) (J.A.carrillo salcedo :األستاذ أفكما 

 Droit international et souveraineté des états .1996القانكف الدكلي تحت عنكاف عاـ 
 
  
 

 
 
 
 

............................................................................................................ 
(1). ERICA_TREME.A.DAES, liberté de l’individu en droit, analyse de l’article(29) de la déclaration 
universelle des droits de l’homme, N.U. série de l’étude NR 3, new York, 1990, esp. P.p.3_6.  
 KEBA, MBAYE, les droits de l’homme et des peuples (introduction), in droit international Law, 
bilan 
(2) certes l’admission des réserves a des avantages indéniables pourtant à trop admettre de 
dérogations particulières, c’est à dire reconnaitre finalement aux états le droit de moduler à volonté 
certaines des obligations conventionnelles, on en viendra, sans aucun doute, à saper les assises 
même des conventions, a quoi cela sert-il de réunir les engagements. 
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 المطمب الثاني: التطور التاريخي لحقوق اإلنسان.
 

المطمب إلى أربع فركع يتناكؿ كؿ كاحد منيا مرحمة مف المراحؿ التاريخية، بدءا مف العصكر القديمة،  ينقسـ ىذا
 العصكر الكسطى، مرحمة ما بعد العصكر الكسطى، مرحمة العصر الحديث.

 
 الفرع األول: العصور القديمة. 

 
أثينا ككذا اليند كالصيف القديمة، عرفت ىذه  يبلحظ بأنو في العصكر القديمة حضارات بابؿ، مصر القديمة،

القكؿ يمكف  في مراحؿ معينة فبل الحضارات جاءتالحضارات مبادئ خاصة باإلنساف كحريتو، كعميو فاف ىذه 
حقيقة اىتمت بحقكؽ اإلنساف بالمعنى الكاسع كبالتالي يمكف االعتماد عمييا في تقرير حقكؽ اإلنساف  بأنيا

 األساسية. 
 

 الفرع الثاني: العصور الوسطى.
 

في ىذا الصدد يبلحظ باف فقياء الغرب المنشغميف بالقانكف الدكلي لـ يتعرضكا في إطار كتاباتيـ المختمفة عف 
كقد نالت ىذه المسالة اىتماما كبيرا مف طرؼ اإلسبلمية،تطكر القانكف الدكلي في مرحمة الشريعة   
(1) كتاب كفقياء العرب في القانكف الدكلي.  

كعبلقتيا بحقكؽ اإلنساف، فاف األستاذ الدكتكر صبلح الديف عامر، جاء صريحا  أما بالنسبة ليذه المرحمة
ذا كاف المقاـ ال يتسع ىنا الستعراض مكقؼ الشريعة اإلسبلمية فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف استعراضا  بالقكؿ... كا 

السبؽ المطمؽ في مجاؿ تفصيميا شامبل، فحسبنا أف نشير إلى أف الشريعة اإلسبلمية كالفقو اإلسبلمي كاف ليما 
(2). إرساء دعائـ أسس حقكؽ اإلنساف في كقت السمـ أك في كقت الحرب عمى حد سكاء  

 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................ 
.14:ص، 1978( احمد أبك الكفاء، الكسيط في القانكف الدكلي، دار النيضة العربية، 1)  
. 28، ص:1978( صبلح الديف عامر، قانكف التنظيـ الدكلي، دار النيضة العربية، 2)  
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 الفرع الثالث: مرحة ما بعد العصور الوسطى.
 

مرحمة العصكر الكسطى كانت كظبلـ غمؼ بعض الحقكؽ ككانت مرتبطة بالحياة السياسية كاالقتصادية السائدة، 
(1). لئلنسافغير أف ذلؾ لـ يدـ طكيبل حيث ظيرت في الغرب كثائؽ أكدت عمى الحقكؽ األساسية   

لتسجيؿ حقكؽ شعب انجمترا في مكاجية الممؾ، ثـ كثيقة إعبلف 1225لعاـ   MAGNA CARTA  نذكر 
التي تأثرت بكتابات الفبلسفة األكركبييف كفي نفس الفترة ظيرت في فرنسا كثيقة  1976االستقبلؿ األمريكي لعاـ 

(2) د حقكؽ الشعب في الحرية كالمساكاة.كيجاءت خصيصا لمتأ 1789لعاـ حقكؽ اإلنساف كالمكاطف الشييرة   
 

 .الحديث رالعص الرابع:الفرع 
 
البداية الحقيقية لبلىتماـ بمسالة حقكؽ اإلنساف في إطار القانكف الدكلي عمى حد تعبير األستاذ )ىاريس( إف  

بعد الحرب  يعتبر مكاطنا أك أجنبيا بالرغـ مف أف مرحمة ما كانت بعد الحرب العالمية الثانية، كقبؿ ذلؾ كاف الفرد
نساف في إطار منظمة العمؿ الدكلية أك مضاميف العالمية األكلى عرفت مضاميف كاتفاقيات خاصة بحقكؽ اإل

عصبة األمـ، فالبداية الحقيقية إذا جاءت بعد الحرب العالمية الثانية باىتماـ األمـ المتحدة بمسالة حقكؽ اإلنساف 
  (3) .أىدافياباعتبارىا إحدل 

 بأنو:صريح عمى ذلؾ  تأكيدب منظمة األمـ المتحدة، جاءت ميثاؽ مف 55المادة تجدر اإلشارة، أف 
 المبدأمؤسسة عمى احتراـ  األمـرغبة في دكاعي االستقرار كالرفاىية الضركرييف لقياـ عبلقات سميمة كدية بيف 

 عمى:المتحدة  األمـالذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب كبأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا تعمؿ 
التقدـ ك االستخداـ المتصؿ لكؿ فرد كالنيكض بعكامؿ التطكر  أسبابلممعيشة كتكفير  اعميتحقيؽ مستكل  .أ

 (4) كاالجتماعي. االقتصادم
 

............................................................................................................. 
(1) A, da la pradelle, la place de l’individu en droit international, textes réunis par, w. keeton et G. 
schwarzenberger, 1949,p :29             
(2) AICHA RATEB, l’individu et le droit international public, thèse doctorat d’état, université de 
Caire, 1955, p :36. 
(3) D, J, HARRIS, cases and materials on international Law, sweet and maxwell, London. 1998, p : 
41. 
(4) R. CASSIN, l’homme sujet de droit international et la protection internationale des droits de 
l’homme, étude en l’honneur de G. Scelle, paris, L, G, D, J, 1950 , p : 114. 
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الثقافة  أمكريتصؿ بيا كتعزيز التعايش الدكلي في  كماالصحية ك تيسير الحمكؿ لممشاكؿ الدكلية االقتصادية  .ب
 .كالتعميـ

الديف  أكلمجميع ببل تمييز بسبب الجنس المغة  األساسيةكالحريات  اإلنسافع في العالـ احتراـ حقكؽ ييش إف ج.
 .كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء كمراعاة تمؾ الحقكؽ كالحريات فعبل

 .األمـ المتحدة مف ميثاؽ الثانيةمضمكف المادة  إطاره في ذى 55يجب قراءة المادة  بأنوىنا  اإلشارةمع 
الرئيسية لمسالة  اإلشكاليةباف غير انو يبلحظ  ،اإلنسافىده مجرد لمحة تاريخية مكجزة عف تطكر مفيكـ حقكؽ 

 (1) .كالخارجيتتكفؿ بيذه المسالة عمى المستكل الداخمي التي  كاألجيزة اآللياتتكمف في  اإلنسافحقكؽ 
بعيف  أخدنا إذا جدا خاصةستككف صعبة  يانأكلك  اإلنسافىذا ما سنتعرض لو مف خبلؿ الحماية الدكلية لحقكؽ 

 اإلنسافلحقكؽ  الدكليةتحت عنكاف الحماية  2000لفو الصادر سنة ؤ م فيالكفاء  أبكاحمد  :األستاذاالعتبار قكؿ 
ما زالت ناقصة في الكقت  األساسيةكحرياتو  اإلنسافيجب التسميـ مع ذلؾ باف حماية حقكؽ  انو، ؤكد عمىحيث ي

  (2) .الدكليالحالي عمى الصعيد 
 في: أساساالنقص  أكجوتتمثؿ 

 .عمى نحك دقيؽ تحديد ىذه الحقكؽ كالحريات كتعريفيا.  1
 الفعمي.تكفير النظاـ الكفيؿ باحتراميا  . 2
  .كثيركف في عالمنا المعاصر لؤلسؼعدـ كجكد جياز يتكلى العقاب عمى مف ينتيؾ ىذه الحقكؽ كىـ  . 3

 de jureفإننا سنحاكؿ ربط ذلؾ بالطابع القانكني  DE factoبناءا عمى ىذه النظرة الكاقعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................ 
(1) C.N. OKEKE, controversial sibjects of comtemporary international Law, Roterdam, university 
press, 1974, p : 98. 
(2) M .N, SHAW, international Law, Grotius publications, L.T. D, 1986, p : 89. 
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 .حقوق االنسان عما يشابيو و تأثير بعض المفاىيم عمييا متمييز مفيو  : نيالثا بحثالم
 

بالنظر إلى حداثة مصطمح حقكؽ اإلنساف كمجاالت تطبيقو، حيث انو لـ يبرز االىتماـ بشكؿ كاضح بيذا 
الثانية، األمر الذم جعؿ االختبلؼ كاضحا مف مضامينو كصعكبة إيجاد المكضكع إلى بعد الحرب العالمية 

 سنتناكؿ فيما عميوك  .األخرلالى صمتو بكثير مف المسائؿ  إضافة تعريؼ شامؿ كدقيؽ لمصطمح حقكؽ اإلنساف،
 .عبلقتو بالمكضكعات ذات الصمة يمي
 

 .يشابيوتمييز مفيوم حقوق االنسان عما : المطمب األول
 

في شكؿ حقكؽ  المكضكعات تظيرىده  أفبؿ  ،اإلنسافمكضكعات متعمقة بحقكؽ  ةعد كجكديبلحظ  أفيمكف 
 (1) مستقبمية.جديدة كحقكؽ 

فاف الممارسة الدكلية ليا ستؤكد باف ىذه الحقكؽ المستقبمية كما يسمييا  ،طبيعة ىده الحقكؽ تكفكميما  ىذا
 (2). كليستصبح عف قريب ىامة لممجتمع الد بالخيالية، ضالبع
 بحقكؽعبلقة مة مكضكعات قانكف لو ثفانو  االف،حد  إلىتنتيي مف ىذه المسالة كالتي ال تزاؿ غامضة  إف ،قبؿ

  العامة.االنساف مثؿ مصطمح الحريات 
 اإلنساني.كىك القانكف الدكلي  الأ اإلنساف الدكلي لحقكؽ

مة مكضكعات قانكف لو عبلقة بالقانكف ثفانو  أالفحد  إلىتنتيي مف ىذه المسالة كالتي ال تزاؿ غامضة  إفقبؿ 
 (3) اإلنساني.كىك القانكف الدكلي  إال اإلنسافالدكلي لحقكؽ 

 
 
 
 
.............................................................................................................................. 
. 

(1).Thomas_bergenthal_ international Humann Rights ,2eme, éd, St. Paul. Minn. West. Publishing 
Co, 1995.chap.1, p : 26. 

(2) DECAUX, droit déclaratoire et droit programmatoire, in, la notion des droits de l’homme et     
l’évolution du droit international, Strasbourg, pedone, 1998, p.p. 81-119.                            

 (3). Sassoli, mise en œuvre du droit international humanitaire et du droit international 
des droits de l’homme (une comparaison) X.L.1, annuaire suisse du droit 
international. 1987, p : 19. 
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 .الحقوق الجديدة والمبرمجة :األولرع الف
 
 بنكع مف  إليياالنظر ال يمكف ( inter- related topies)بالمكضكعات ذات الصمة  اإلنسافعبلقة حقكؽ  إف

  (1)، ذات الطابع الدكليكؿ المكضكعات  أف إلى باإلضافة ،ةثابت غيرنفسيا  اإلنسافالتحديد الف حقكؽ 
الغمكض كعدـ التحديد فاف ك  االختبلؿ إلى إضافةغير مباشرة  اإلنساف بحقكؽالقانكف الداخمي تتعمؽ  حتى أك

 ، السمـ كالتراث المشترؾ لئلنسانية كغيرىا مف المكضكعات تعتبر ليا عبلقة بحقكؽة، البيئالتعاكف الدكلي ،التنمية
  (2). اإلنساف

 اإلنسافلحقكؽ  األكركبيةقاضي بالمحكمة كىك  (N.Valticos ) :أكد القاضي في ىذا الشأف،
 فيي ،الدقةتنقصيا  إنسافحقكؽ  أنياالمفاىيـ الجديدة يقصد ىنا المكضكعات الجديدة المقترحة عمى  أفبقكلو 

 ( ك ىي Droits déclaratoires(، خبلفا لمحقكؽ التصريحية: )Droits programatoires، )ةجحقكؽ مبرم
 (3) .الدستكركخاصة  الكطنية،القكانيف في  الدكلية كحتىالتفاقيات في ا مكرسة 
 

 حقوق االنسان والحريات العامة.: الفرع الثاني
 

امة في مختمؼ الكثائؽ الدكلية مف اتفاقيات، معاىدات تصريحات عاف تبلـز مصطمحي حقكؽ االنساف كالحريات ال
ككذلؾ في الدساتير  1948ديسمبر 10عمى غرار اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف الصادر بتاريخ  كاعبلنات

بداية  2016كالقكانيف كمختمؼ التشريعات الكطنية كىك االمر بالنسبة لمدستكر الجزائرم حسب اخر تعديؿ لو سنة 
كجو تشابو ك أكجو اختبلؼ، كلعؿ ، يجعمنا نقكؿ اف كبل المصطمحيف ليما أ73الى غاية المادة  32مف المادة 

ىذا التبلـز مف بيف أكجو الشبو باإلضافة الى اف بعض الفقياء كالمختصيف منيـ الفقيو جكف لكؾ الذم عرؼ 
 الحؽ في فعؿ أم شيء تسمح بو القكانيف، ثـ اف الحؽ ك الحرية ىي تصرفات حرة يالحريات العامة بانيا: ى

كما اف الثكرة الفرنسية عرفت المصطمحيف بمعنى تصرؼ االنساف في شؤكنو  بعيدة عف اإلكراه المادم كالمعنكم،
 حسب مشيئتو.

 
............................................................................................................................... 

 
1) J.A.Carrillo, salcedo, les nouveaux droits de l homme en Europe, Bruylant, Bruxelles, 1999, p : 
52.  

 .109، ص: 1978جعفر عبد السبلـ، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية،  (2)
(3) MOHAMED BEDJAOUI. Bilan et perspectives,(R.G), A, pedone, UNESCO, 1991, p : 81. 
M. AKEHURST, a modern introduction to international Law, London, George ALLEN and ARWIN ,1 
982, p : 54. 
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بالمقابؿ ىناؾ اختبلؼ كاضح بيف الحؽ كالحرية فالحؽ محدد في المعنى كالممارسة كفي السياسة نقكؿ تاميف 
بينما حرية التفكير كاسعة  الحريات العامة كاحتراـ حقكؽ االنساف كما نقكؿ حؽ اإلرث يخضع الى احكاـ المكاريث

ثـ اف الخؼ كالحرية متغيراف حسب نظاـ الحكـ ديكتاتكرم اك ديمقراطي كحسب السمطة التي تنظميما كتضبط 
 ممارستيما.

 
 .تأثير بعض المفاىيم عمى حماية حقوق االنسان: طمب الثانيالم
 
بالقانكف  ىىذه المفاىيـ الحرب اك ما يسمبعض المفاىيـ ليا تأثير عمى حقكؽ االنساف كمف بيف مة يبلحظ اف ث 

 :يمف التفصيؿ فيما يم ءككذا مصطمحي العكلمة كالقضاء الدكلي كسنكضح ذلؾ بشي الدكلي االنساني.
 

  اإلنساني.القانون الدولي  :ولالفرع اال 
 
 يجد مكاف النزاعات المسمحة ،مف حيث المكضكع (RATIONE METERIAE) اإلنسانيالقانكف الدكلي  إف
(ARMED CONFLICTS) الحرباعـ  أخربمعنى  أك (THE WAR) المصطمح التقميدم. 

الحؽ في المجكء إلى  (jus ad bellum)قانكف الحرب( كالمقترف بمصطمح أخر كىك )( jus Bello)بمعنى 
كالتيديد باستعماؿ  2002كأفغانستاف سنة  1991طبؽ في حرب الخميج سنة  )الذمالحرب أك مشركعية الحرب 

كالذم تبعو فيما بعد تدخؿ عسكرم بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية  2003القكة عمى العراؽ شير جانفي 
 (1)كمشاركة الدكؿ المتحالفة. 

النزاعات المسمحة أك الحركب يرجع إلى ىذا كاف الفضؿ في كضع القكاعد المتعمقة بحماية اإلنساف في كقت 
( ابتداء مف سنة HENRI DUNANTالسكيسرم ) أنشأىاالتي  (I.C.R.Cالمجنة الدكلية لمصميب األحمر)

كتابا في ىذا الصدد تحت عنكاف:  1862( كقد ألؼ سنة SOLFIRINOالذم عايش آثار معركة ) 1864
(MEMORY OF SOLFIRINOكما نتج عنيا مف اثأر سيئة )  ،عمى الجنكد مف معطكبيف كجرحى كسجناء 

 فقاـ بإنشاء ىيئتو التي تسمى المجنة الدكلية لمصميب األحمر الدكلي لمقياـ بمياـ إنسانية، باإلضافة إلى اشتراكيا
 (2) في صياغة مختمؼ قكاعد الحرب )اك النزاعات المسمحة(.

 
............................................................................................................. 

 
. T.MERON, The humanization of Humanitarian Law, 94, A.S.I.1., 2 (2OOO), p.p. 239-277.(1) 

.CHINDLER and J. TOMAN (ed) –the Law armed conflicts, Henri, Institute, Geneva.1998, p:16. (2) 
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 1899لعاـ  THE HAGUE RULES: أما في ما يتعمؽ بقكاعد الحرب ذاتيا بدءا مف حركة التقنيف ببلىام 
. ثـ جاءت بعدىا سمسمة ىامة مف المعاىدات الخاصة بمعطكبي كجرحى كسجناء الحرب، ىذه الحركة  1907_

( كانت األساس إلبراـ اتفاقيات جنيؼ M.N.SHOWأكد األستاذ: )كما  (CODIFICATIONفي التقنيف: )
 .(THE RED CROSS CONVENTIONSاألربعة كالتي تسمى عادة باتفاقيات الصميب األحمر )

ىذا كيبلحظ أف مبادئ اتفاقيات جنيؼ ىذه، عكست بصفة عامة التطكر الكبير الذم صاحب القانكف الدكلي 
 THEالرابعة الخاصة بحماية األشخاص المدنييف في أكقات النزاعات المسمحة. ) لحقكؽ اإلنساف ككانت االتفاقية

PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS .(1)( إحدل متطمبات ىذا التطكر 
كذلؾ بفضؿ جيكد منظمة األمـ المتحدة كالمجنة  1969تكاصؿ ىذا التطكر بانعقاد مؤتمر دبمكماسي بطيراف عاـ 

( بيدؼ تطكير القكاعد 1977_1974( ككذلؾ انعقاد مؤتمرات دكلية أخرل )I.C.R.Cالدكلية لمصميب األحمر )
التي تحكـ النزاعات المسمحة. كأخيرا تكج ىذا التطكر بإقرار بركتكككليف إضافييف )ممحقيف( التفاقيات جنيؼ لعاـ 

اية ضحايا النزاعات أما الثاني فيتعمؽ بحم _، يتعمؽ األكؿ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدكلية، 1949
 (2). 1977المسمحة غير الدكلية كذلؾ في سنة 

PROTOCOL 1 CONCERNING THE INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS 1977. 
PROTOCOL 2 CONCERNING THE NON_INTERNATIONAL ARMED CONFICTS 
1977. 

الدكلية لمصميب األحمر الدكلي تجدر اإلشارة، باف ىذيف البركتكككليف اإلضافييف قامت بإعدادىما المجنة 
(I.C.R.C خبلؿ المؤتمر الدبمكماسي خاصة بيف )حيث أبدت الدكؿ المشاركة اعتراضيا عمى 1977_ 1974 ،

البركتكككؿ الثاني بدعكل أف ذلؾ يدخؿ في مجاؿ سيادتيا، ير اف المفاكضات التي جرت في ىذا الشأف أدت إلى 
قكاعد أساسية خاصة بالنزاعات المسمحة غير الدكلية كىي قكاعد ذات تفادم ىذا اإلشكاؿ باقتصارىا فقط عمى 

 (3)طابع إنساني الغير. 
في ىذا الشأف ، أكد األستاذ الدكتكر، صبلح الديف عامر...فاف إقرار ىذيف البركتكككلييف اإلضافييف كاف دفعة 

ساسية إباف النزاعات المسمحة كاف بالغة األىمية لمحركة التي استيدفت تأكيد ضماف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف األ
احتراـ حقكؽ اإلنساف امرأ مكفكال في كقت السمـ بكاسطة التشريعات الداخمية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف مف خبلؿ 
القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف في حدكد ك في إطار الكثائؽ القانكنية النافذة، كباتت الحقكؽ مكفكلة في حدكد 

 عات المسمحة الدكلية منيا كغير ذات الطابع الدكلي حتى كأننا_ حسب تأكيده دائما_معينة في أحكاؿ النزا
 

............................................................................................................................ 
 .19، ص:1985التنظيـ الدكلي اإلقميمي، دار النيضة العربية، ، حماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ يعزت سعد السعيد البرع  (1)

 116-115صبلح الديف عامر، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ،دار النيضة العربية،  ص:  (2)
 .61 ص: ،1993عمر سعد اهلل، مدخؿ لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، ديكاف المطبكعات الجامعية، سنة  (3)
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دكف مبالغة، أف القانكف الدكلي اإلنساني يعتبر مكمبل لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، فحيثما  نستطيع القكؿ
 أـيتكقؼ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف بسبب الظركؼ االستثنائية التي تنجـ عف أحكاؿ النزاع المسمح دكليا كاف 

تطكر في مسار  أف أم ريب كال الفكر... داخميا عف التطبيؽ يدخؿ القانكف الدكلي اإلنساني دائرة العمؿ عمى
برازىا.  القانكف الدكلي اإلنساني سكؼ يؤدم إلى تأكيد ىذه الحقيقة كا 

(، العضك السابؽ بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر louise-doswald-Beckىذه النتيجة اليامة أكدت عمييا )
 the international humanitarian Law canot achieve obviously,the level ofالدكلي بالقكؿ: )

full for human rights That can only came into being in peace-time…but it les for the 
maximum level of respect and protection possible for peaple an armed conflict 
situation.                                                                                        ) 

الدكلي في ىذا المجاؿ، حيث تتمتع  األحمرالدكر الذم تقكـ بو المجنة الدكلية لمصميب  إلىنشير  األخير في
كغيرىما مف المكاثيؽ ذات  كالبركتكككليف اإلضافييف 1949بصبلحيات كاسعة تشمؿ تطبيؽ اتفاقيات جنيؼ 

، كقد انشغمت في عدد كبير مف الدكؿ كخاصة كاإلنسانية معافي الككارث الطبيعية الصمة، كالتدخؿ بمساعدتيا 
تدخبلتيا في الككارث الطبيعية، فقد تدخمت في  أما. اإلنسانيلتراقب تطبيقات القانكف الدكلي  اإلفريقيةفي الدكؿ 

 (1) ، البراكيف كغير ذلؾ.مثؿ الزالزؿ حاالتالمختمفة في  ابمساعدتيالعديد مف المرات 
المثاؿ، ىذا ك قد قامت المجنة بإعداد مجمكعة مف المبادئ تخص تطبيقات القانكف الدكلي اإلنساني، كعمى سبيؿ 

( كتشمؿ ىذه I.R.R.Cالدكلي ) األحمرلمصميب  ةك المنشكر بالمجمة الدكلي 1978الذم قامت بو سنة  ؿالتدخ
 (2) .اإلنسانيفي مجاؿ تطبيؽ القانكف الدكلي  أعماؿالمجمة عدة 

يبلحظ أف القانكف الدكلي اإلنساني فتح المجاؿ لبعض الدكؿ خاصة فرنسا مدعمة بشخصيات نافذة كأكاديمييف 
 (3) لممطالبة بحؽ التدخؿ اإلنساني.

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................... 
 .38ص: ،2001المحتكيات، دار ىكمة، الجزائر، -قادرم عيد العزيز، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية (1)
 .134:ص، 2000كفاء، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، دار النيضة العربية، احمد أبك ال (2)
 .96:ص، 1999كائؿ احمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، دار النيضة العربية،  (3)
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 :العولمة وحقوق اإلنسان:  نيالفرع الثا
 

المفيـك  ذاكاف ىاف ك  (the concept of globalisation) :مف المكضكعات ذات الصمة، نجد مفيكـ العكلمة
 .  أيضايخضع ليذا المفيـك  اإلنسافبالجانب االقتصادم، فاف القانكف الدكلي كخاصة حقكؽ  أصبلعمؽ يت
 عمى ذلؾ بعض األساتذة في إعماؿ أكاديمية، منيـ: أكد لقد
 
  (Brigitte stern , (1) la mondialisation du droit en 2000.)  A. Pellet, vers une 

mondialisation du droit international en 1997.), (M. Delmas, Marty, T.Flory, J.F. 
Flauss, à savoir, world Trade and the protection of human rights .et. Human rights in 

face if global economic exchange en, 2001).                                                   
(De. Senarclens. La mondialisation : Théories, enjeux et débat, armed-colin, en 2002).  

 
، ك كالمدنيةالسياسية  أصبل بالحقكؽاإلنساف التي اقترنت عتبر تطكرا ىاما بالنسبة لحقكؽ ي الجديد التطكرىذه  إف

 (2) ( كمايمي:M. Delmas Martyقد عبرت عف ىذا التطكر األستاذة: )
 

Le décor a changé, les droits de l’homme sont désormais situes dans le contexte 
d’une globalisation économique…(3)                                                                

                                                                
 (4) عمى ذلؾ. التي تترتببالرغـ مف التناقضات  ىذا التطكر يعتبر كضركرة

 
 
 

............................................................................................................................ 
(1) B. Stern, la mondialisation du droit, in projet, 262, (2000), p.p. :99-110.                        

(2) A. pellet. Vers une mondialisation du droit international, in : Mondialisation au-delà des mythes, 
casbah, éd, (1997) p.R93-100.                                                                           

(3) M. Delmas, Marty, T.Flory, J.F. Flauss, a savoir, world Trade and the protection 
of human rights .et. Human rights in face if global economic exchange en, 2001, p ; 

31.                                                                                                   
(4) p. De. Senarclens. La mondialisation : Théories, enjeux et débat, armed-colin, éd, 2002, esp, 
Chap.2, p :48. 
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 .القضاء الدولي و حقوق اإلنسان: ثالثالفرع ال
 

األساسي القانكف  مف 34ىي أنو كفقا لممادة  –التأكيد عمييا في عدة مناسبات  كالتي سبؽ –إف القاعدة العامة 
مف  96المادة  كأف كانتالدكؿ فقط ليا الحؽ في عرض أماـ محكمة العدؿ الدكلية  ،(1) .لمحكمة العدؿ الدكلية

منظمات  المتخصصة،منظمات الدكلية الحككمية )منظمة األمـ المتحدة أجيزتيا لمميثاؽ األمـ المتحدة تجيز 
  (2) القانكنية.يعرض ليا مف المسائؿ  االستشارمأف تطمب مف محكمة العدؿ الدكلية رأييا  ،أخرلدكلية 

أننا نجد عمى  رغي .الدكليةعميو ال تكجد محكمة دكلية تختص بمسائؿ حقكؽ اإلنساف عمى نمط محكمة العدؿ  
 كالمحكمة األمريكيةإنشاء محاكـ دكلية لحقكؽ اإلنساف كالمحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ، اإلقميميالمستكل 

 كىذا لكفالة، 1998لسنة اف )راجع بركتكككؿ إنشاء المحكمة لحقكؽ اإلنس كمحكمة إفريقيةلحقكؽ اإلنساف، 
 (3) اإلقميمية المتعمقة بيذا الشأف(. االتفاقياتتطبيؽ 

في األخير إف مسألة القضاء الدكلي مرتبطة بمجمس األمف حيث عدـ كجكد محكمة دكلية لحقكؽ اإلنساف، ك كذا 
حقكؽ اإلنساف يجعؿ النياية أف حماية حقكؽ   انتياؾغمكض صبلحيات مجمي األمف فيما يتعمؽ بحاالت 

الصمة، ىذا باإلضافة إلى ذات  اإلنساف عمى المستكل العالمي تخضع لمعطيات سياسية ك معطيات أخرل
ك ىك مكضكع خارج عف ىذه  الدكلية، عدؿمجمس األمف ك محكمة ال تقراراالغمكض الذم يظير في العبلقة بيف 

الرئيس األسبؽ  لمحكمة العدؿ الدكلية تعرض ليذه كىك  بأف السيد محمد بجاكم ك لكنو يكفي اإلشارة ،الدراسة
 السابؽ اإلشارة إليو. المسألة بشكؿ مفصؿ في مؤلفو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................ 
 مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية  34( راجع نص المادة 1) 
 1945مف ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة الصادر سنة  96( راجع نص المادة 2)
 .1993، سبتمبر 4 د، عدبمجمة حقكؽ اإلنساف، الجزائر ةمنشكر ( الحصيمة النيائية لممؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، 3)
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 :التمييديخالصة الفصل 
 

مف المتفؽ عميو اف حقكؽ االنساف مف المكاضيع التي تيـ كافة المجتمع الدكلي، كاف بعضيا يشمؿ عمى  أصبح
قكاعد امرة ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا تحت أم ظركؼ كانت، كاف تعريفات حقكؽ االنساف ىي مف المسائؿ 

تطكرات بداية مف العصكر القديمة الصعبة بسبب عدـ كجكد تعريؼ شامؿ كمقبكؿ. كاـ حقكؽ االنساف عرفت عدة 
، كالتي عرفت مبادئ خاصة باإلنساف كحريتو كالصيف القديمةمركرا بحضارات بابؿ، مصر القديمة، أثينا، اليند 

التي يكفي اف نشير الى اف الشريعة اإلسبلمية كاف ليا السبؽ المطمؽ في السمـ ك  كصكال الى العصكر الكسطى
كر الكسطى التي تميزت بظيكر بعض الكثائؽ في الغرب التي اكدت عمى الحقكؽ الحرب ثـ مرحمة ما بعد العص

األساسية لئلنساف نياية الى العصر الحديث كالبداية الحقيقية لبلىتماـ بمسالة حقكؽ االنساف خاصة بعد الحرب 
 العالمية الثانية.

ية لحقكؽ االنساف، القانكف الدكلي الحماية الدكل بالمقابؿ اف مصطمح حقكؽ االنساف يتشابو مع مصطمحات مثؿ:
لحقكؽ االنساف، حقكؽ الشخص كمصطمح الحريات العامة، كاف لبعض المفاىيـ تأثير كاضح عمى حماية حقكؽ 

 االنساف عمى غرار: العكلمة، الحرب كالقضاء الدكلي.
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 .اإلنسانلحقوق  ةالدولي حماية: الاالول فصلال          
 

بالنسبة لمفصؿ االكؿ، خصص لدراسة الحماية الدكلية لحقكؽ االنساف، بداية مف األساس القانكني لمحماية الدكلية 
االنساف في لحقكؽ االنساف في المبحث األكؿ، الذم شمؿ كؿ مف ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعبلف العالي لحقكؽ 

مطمب اكؿ ثـ العيديف الدكلييف لحقكؽ االنساف في مطمب ثاني كبعض االتفاقيات الدكلية األخرل التي اىتمت 
 بحماية حقكؽ االنساف في المطمب الثالث.

بالمقابؿ عرضنا في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ لؤلليات الدكلية لحماية حقكؽ االنساف، منيا االليات غير 
الثالث لممنظمات غير  بة في المطمب األكؿ كلؤلليات التعاىدية في المطمب الثاني بينما خصصنا المطمالتعاىدي

 الحككمية.
 

 .اإلنسانلحقوق  ةالدوليالمبحث األول: األساس القانوني لمحماية 
 
مصطمح الميثاؽ الدكلي لحقكؽ اإلنساف شامؿ، حيث يتضمف مجمكعة مف الكثائؽ القانكنية ذات الطابع  إف

الدكلي، منيا: ميثاؽ األمـ المتحدة، اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية، 
اإلضافييف الممحقيف بالعيد الدكلي  تكككليفكالبرك ، كالسياسية، العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالثقافيةاالجتماعية 

 كالسياسية كتعرؼ، البركتكككؿ اإلضافي األكؿ المتعمؽ بإنشاء لجنة الحقكؽ المدنية كالسياسيةلمحقكؽ المدنية 
 (1) .بالمجنة المعنية لحقكؽ اإلنساف، بينما يتعمؽ البركتكككؿ اإلضافي الثاني بإلغاء عقكبة اإلعداـ

 
 .واالعالن العالمي لحقوق االنسان ميثاق األمم المتحدة األول: بالمطم

 
 الفرع األول: ميثاق األمم المتحدة

 
مف خبلؿ تعرضنا لتطكر حقكؽ اإلنساف، فاف ذلؾ كاف بعد ميبلد منظمة األمـ المتحدة كقد تعرض ميثاقيا  

 لمضاميف ىامة في ىذا الشأف.
 (2) مجاؿ االعتراؼ بحقكؽ اإلنساف، كقد بدأت ديباجة الميثاؽيمثؿ ميثاؽ األمـ المتحدة انطبلقة حقيقية في 

........................................................................................................... 
 

 (1) Thomas. Buergenthal et, A.Kiss, the protection international des droits de l’homme, Op.cit., 
pp : 16.17.                                                                                                      

 (2) p. TEXIER-universalisme et droits de l’homme, in : Mondialisation, Ibid. pp : 147-152.       



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

26 

 

 حدة أف يؤكدكا مف جديد إيمانيـ بالحقكؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد أف مف أىداؼ شعكب األمـ المت بالتأكيد
  .حقكؽ متساكية كصغيرىا مفكبما لمرجاؿ كالنساء كاألمـ كبيرىا كقدره 

االجتماعي قدما كرفع مستكل الحياة في جك مف الطمأنينة  الدفع لرقي... كما نصت الديباجة عمى ىدؼ  1
 .المتحدة( األمـمقاصد كمبادئ )لتبيف أفسح...ىذا كقد جاءت المادة األكلى مف الميثاؽ 

...إنماء العبلقات الكدية بيف األمـ عمى أساس احتراـ المبدأ الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب  2
      (1) ير مصيرىا ككذلؾ اتخاذ التدابير المبلئمة لتعزيز السمـ العاـ.كباف يككف لكؿ منيا تقر 

اإلنسانية  كاالجتماعية كالثقافية...تحقيؽ التعاكف الدكلي عمى حؿ المسائؿ الدكلية ذات الصبغة االقتصادية  3
بسبب  زببل تميي إطبلقاذلؾ  كالتشجيع عمىكعمى تعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمناس جميعا 

  .كالنساءف كال تفريؽ بيف الرجاؿ الدي أكالمغة  أكالجنس 
كاالجتماعية كما أف الفصؿ التاسع مف ميثاؽ األمـ المتحدة كمو لمتعاكف الدكلي في المجاالت االقتصادية 

 (2 ) الذكر.السالفة  55المادة:  كالمتضمف
تنشا  :13األىداؼ، فالجمعية العامة، طبقا لنص المادة: ائؿ لتحقيؽ ىذه سىذا كنجد بالميثاؽ نصكص أخرل كك 

 الخدراسات كتشير بتكصيات بقصد...
 داف السياسي كتشجيع التقدـ المطرد لمقانكف الدكلي كتدكينو.يماء التعاكف الدكلي في المإن . أ

(the progressive development of international Law and ifs codification) 
كاإلعانة عمى تحقيؽ  كالصحية كالثقافية كالتعميمية. إنماء التعاكف الدكلي في المياديف االقتصادية كاالجتماعية ب

بسبب الجنس، المكف، الديف، المغة كال تفريؽ بيف الرجاؿ  زحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمناس كافة ببل تميي
 (3) ...كالنساء

السالفة الذكر لمقياـ  55جاء في مضمكف المادة: ما إلى كاالجتماعي باإلضافةاسند الميثاؽ لممجمس االقتصادم 
كالتعميـ  كاالجتماع كالثقافةاالقتصاد  أمكر...بدراسات كيعد تقارير عف المسائؿ الدكلية في  1/ ؼ 92كفقا لممادة 
يقدـ  أف ورير كلالتقايكجو مثؿ تمؾ الدراسات كالى كضع مثؿ تمؾ  أفلو  أفبيا، كما  ؿيتص كالصحة كما

ياتو في أم مسالة مف تمؾ المسائؿ إلى الجمعية العامة كالى أعضاء األمـ المتحدة كالى الككاالت تكص
  ..المتخصصة في ىذا الشأف.

 اإلنساف كالحريات األساسية كمراعاتيا.احتراـ حقكؽ  إشاعة يات فيما يخصصك يقدـ ت أفلو  ج.
 
 

........................................................................................................... 
 .1945ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة الصادر سنة  (1) 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 55راجع نص المادة:  (2)
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة.  1/ ؼ 92ك 13راجع نصي المادتيف:  (3)
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ىذه بصفة عامة مضاميف الميثاؽ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، غير انو يبلحظ أف الفقو اختمؼ بشاف قيمتيا 
القانكنية، أم حكؿ مدل االلتزاـ الذم تفرضو عمى الدكؿ كالمنظمات الدكلية بصدد حقكؽ اإلنساف كنكعية آليات 

 اية. الحم
 غير أف اتجاىا فقييا أخر كاألكثر اىتماما بحقكؽ اإلنساف، يرل عمى حد تعبير كؿ مف األستاذيف:

T.Buegenthal, et ,A.Kiss) انو بالرغـ مف غمكض مضاميف الميثاؽ بشاف حقكؽ اإلنساف فاف إيراد ىذه ، )
 1948عالمي لحقكؽ اإلنساف سنة المضاميف نتج عنو تطكر كبير في عمؿ األمـ المتحدة حيث صدر اإلعبلف ال

 1966 كالثقافية لسنةالمدنية كالسياسية ككذا لمحقكؽ االقتصادية، االجتماعية  اإلنسافلحقكؽ  العيديف الدكلييفك 
عبلنات أخرل كالتي تعبر بحؽ عف تقنيف فعمي لقانكف حقكؽ   un véritable Code des)اإلنساف كاتفاقيات كا 

Droits de l’homme). 
معنى ىذا  أفالمتحدة،  األمـمف ميثاؽ  56الكفاء، تعميقا عمى نص المادة:  أبكالدكتكر احمد  األستاذيضيؼ 

كالدليؿ عمى  األساسيةكحرياتو  اإلنسافىك يتضمف التزامات قانكنية حازمة مف اجؿ احتراـ حقكؽ  إذالنص كاضح 
منفرديف أك مشتركيف بما يجب عمييـ مف عمؿ (، باف يقكمكا pledgeخدمت مثؿ: يتعيد )التي است األلفاظذلؾ 

 (1) .55ألدراؾ المقاصد المنصكص عمييا في المادة :
، يككف (2)كفقا لئلجراءات السابقة الذكر ىذا كبعد التكصؿ إلى الحؿ بالنسبة لؤلطراؼ المتضررة )الدكؿ ك األفراد(

الدكر الياـ في (  the General assembly (ك الجمعية العامة(   ( the Security Councilلمجمس األمف 
،حيث أعتبر  (3)ىذا الصدد بإصدار مجمس األمف لقرارات ممزمة كفقا لمفصؿ السابع  مف ميثاؽ األمـ المتحدة 

 (4)مجمس  األمف، أف بعض صكر انتياؾ حقكؽ اإلنساف مف قبيؿ المسائؿ التي تيدد السمـ  كاألمف الدكلييف.
الخاص  1971حاليا ك قرار  ) ( Zimbabweزمبابكم  سيا )التمييز العنصرم(قرار مجمس األمف الخاص بركد

ك القرارات األخرل كالقرارات المتعمقة  apartheid(5) بجنكب إفريقيا لممارستيا سياسة الفصؿ العنصرم_
ا ك ركاند (bosnia-herzegovina ) باستخداـ قكات حفظ السبلـ لحماية حقكؽ اإلنساف في البكسنة ك اليرسؾ

rewanda) ( )ك ما تبع ذلؾ مف قياـ مجمس األمف  بإنشاء محاكـ جنائية دكلية خاصة )أك مف أجؿ الغرض 
internatonal criminal tribunals)  (في كؿ مف يكغسبلفيا سابقا ك ركاندا ك ما حصؿ كذلؾ مف تطكر 

............................................................................................................................... 
 .1966مف البركتكككؿ االختيارم الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة  5إلى  1( راجع المكاد مف 1
مف اتفاقية محاربة التعذيب لسنة  22 كالسياسية كالمادةتكككؿ االختيارم الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية مف البرك  6( المادة 2)

1984. 
 www.palmoon.net/2/topic-1192-89-html ( حسف الحمك، تطكر مركز الفرد في القانكف كالقضاء الدكلييف في:3)
 ،28( مراد مييكبي، الكضع القانكني لمفرد في القانكف الدكلي، مقاؿ منشكر في مجمة التكاصؿ، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد 4)

  .6:، ص2011سنة 
 .55ص ،2004( عبد الكاحد محمد الكاحد الفار، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية، دار النيضة العربية، 5)
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يعرؼ ما  اك 1998جكيمية  17القانكف الدكلي بإنشاء محكمة دكلية جنائية دائمة في  أعماؿ لجنةىاـ عمى أساس 
، ك  السؤاؿ الذم يطرح ىنا  2002كالقانكف األساسي الذم أصبح نافذا ابتداء مف جكيمية  ROMA ) :(بػميثاؽ

فيما يتعمؽ بحماية حقكؽ  powers ) ( ىك: ما ىك األساس القانكني الذم يخكؿ لمجمس األمف صبلحيات
 اإلنساف؟ 
نص المادة  كباالعتماد عمىاألمف صاحب المسؤكلية فيما يتعمؽ بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف،  أف مجمسال شؾ 

عيد أعضاء تمؾ الييئة إلى مجمس األمف بالتبعات الرئيسية في أمر ي"...أف:عمى  كالتي تنصمف الميثاؽ  24
المجمس بعمؿ نائبا عنيـ في قيامو بكاجباتو التي تعرضيا ىذه  كمكافقكف لؤلعضاء الدكليكاألمف حفظ السمـ 

 (1) .التبعات
Articel 24 

…its members confer on the security council primary responsability for the 
maintenance of  international  peace and security , and agree that in carring out its 

duties under this responsibility the security council on their bahalf….. 
كفقا لما جاء  ) ( to be interpreted :أف تفسر باإلنجميزية( يجخاصة الصياغة )المادة إف مضمكف ىذه 

المادة عمى أف:"...يقرر ك ما تبعيا مف مكاد في الفصؿ السابع مف الميثاؽ حيث تنص ىذه التاسعة بالمادة 
مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديدا لمسمـ أك إخبلؿ بو أك كاف ما كقع عمبل مف أعماؿ العدكاف، ك يقدـ في 

لحفظ السمـ ك األمف الدكلي  42ك  41ذلؾ تكصياتو أك يقرر ما يجب اتخاذه مف تدابير طبقا  ألحكاـ المادتيف 
 (2)أك إعادتو إلى نصابو.

 الصياغة اإلنجميزية ليذه المادة تعتبر أكثر تأكيدا عمى ىذه السمطات حيث تنص:إف 
Article 39… 

The Security Council shal determine the existence of any threat to the peace 
Breach of the peace or act of aggression aand shall make recommendations, or 
decide what measure shall be taken in accordance with articele 41 and 42 to 

maintain or restore international peace and security… 
يفيـ مف ىذه الصياغة )المغة اإلنجميزية بالطبع( أف مجمس األمف لو سمطات كاسعة تقديرية حيث أف لو أف يقرر 

  العدكاف.لمسمـ أك اإلخبلؿ بو أك إذا كاف ما كقع يعتبر مف أعماؿ  الحاالت، أم يكيؼ الحاالت التي تشكؿ تيديدا
 

............................................................................................................................. 
االتفاقية االكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كالقكاعد المكممة ليا طبقا لممبادئ العامة ، ( عبد العزيز محمد سرحاف1) 

 .21،22ص:  ،1966لمقانكف الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة 
 152،153، ص:2005( جماؿ عبد الناصر مانع، القانكف الدكلي العاـ، المدخؿ كالمصادر، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، 2)
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السابقة الذكر كميا تعكس كاقع  24المادة  ككذا مضمكففي الفصؿ السابع  كالمكاد األخرلإف مضمكف ىذه المادة 

كركاندا كالبكسنة كاليرسؾ الصكماؿ  كالعراؽ كالتدخؿ فيالمفركضة عمى ليبيا  ، فالعقكباتكقانكنوالمجتمع الحالي 
 السابقة الذكر. ( لممجمس كفؽ المضاميفpowersحاالت أخرل كميا صبلحيات أك سمطات ) كقريبا في

 (1) يطرح ىنا ىك: ىؿ مجمس األمف أستخدـ سمطاتو في مسألة الشيشاف؟  السؤاؿ الذم
ال تكجد إجابة بالطبع، ثـ سؤاؿ آخر ىاـ ك ىك أال يمكف اعتبار ما يحصؿ حاليا في فمسطيف خاصة ما يتعرض 

سكاء في ىذه الحالة عؿ أساس حالة  (2) تيدد السمـ ك األمف الدكليلو الشعب الفمسطيني مف قبيؿ الحاالت التي 
حيث أف ما يحدث يكميا لمشعب  jus pacis)  (ك حالة سمـ ك ينطبؽ عمييا  )أjus bello (حرب ك ينطبؽ عمييا

، فيك بمثابة إىدار لمحقكؽ األساسية  لئلنساف ك أعماؿ العدكاف  (3)الفمسطيني ىك متعمؽ بالمجتمع الدكلي ككؿ 
aets of aggression) ( ك ىذا قياسا لما قررتو محكمة العدؿ الدكلية في قضية:)  traction    

(Barcelona  كبمناسبة (4)السالفة الذكر 1971لعاـ) Obiter dictum (التي  ك قضايا دكلية أخرل ذات الصمة
 Erga omnes (.(5) (.بعض حاالت حقكؽ اإلنساف خرقيا ىك خرؽ التزامات في مكاجية الكافة تؤكد عمى أف

 hostes generisشاركف كػػ:  الفمسطيني لكحدهكاجو الشعب  ،2002جدير بالذكر انو في أكاخر ديسمبر -
humani   ك قد انتظر المجتمع الدكلي كثيرا مف مجمس األمف في تقرير الحالةdetermination of the 
situation   عمى أنيا حالةsituation  (6)مف الميثاؽ  39مضمكف المادة  إطارتدخؿ في. 

 
 
 

............................................................................................................................... 
في إطار الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، يتضمف إنشاء  1994نكفمبر  18( بتاريخ  955قرار مجمس األمف رقـ ) (1) 

 محكمة جنائية خاصة بركاندا.
( راجع أىـ التدابير الكاجب اتخاذىا مف طرؼ مجمس األمف في إطار الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة في حالة ما إذا 2) 

يجب  في ىذا المجاؿ ما مف أعماؿ العدكاف كيقرر يعتبركقع  نو كقع تيديد لمسمـ أك إخبلؿ بو أك كاف ما ا ،األخير قرر ىذا
 أكالسمـ كاألمف الدكلي  لحفظ 42ك 41ثـ يتخذ التدابير طبقا لؤلحكاـ المادتيف  فإجراءات كيقدـ التكصيات المناسبة كماتخاذه مف 

 إعادتو إلى نصابو.
عامة مضاميف المكاد المنصكص عمييا تحت عنكاف  كبصفة 42ك 41ككذا المادتيف  24أك المادة  39مضمكف المادة  إف( 3)

 الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة تمتقي مف حيث العقكبات التي يفرضيا مجمس األمف.
 (4)  Affaire de la Barcelona Traction, recueil, Belgique C, Espagne, C. I. J, 05 Février, Rec. C, I, 

J, 1970.                                                                                                                    
 تمس فقط ال خرؽ بعض حاالت حقكؽ اإلنساف  أفقانكني في غاية األىمية، كمعنى ذلؾ  ، مبدأ(  تضمنت قضية برشمكنة لمجر5)

نما ىك خرؽ لبللتزامات في مكاجية الكافة.    الطرؼ الذم تعرض إلى اعتداءات في حقو كا 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة السابؽ الذكر. 39( راجع مضمكف المادة 6)
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  األمف غير قادر عمى ذلؾ. كيبدك أف مجمس (،the aggressionىذا مف اجؿ التدخؿ ككقؼ العدكاف )

(non possumuss نيا ربطتيا بأحداث سبتمبر  11( بسبب مكقؼ الكاليات المتحدة مف القضية، خاصة كا 
 أصدرغير انو بعد ذلؾ، نجد أف مجمس اآلمف  األفغاني،كما نتج عف ذلؾ مف تطكرات مؤسفة لمشعب  2001

 تحدةمف خبللو الكاليات الم ، نجحت2002نكفمبر  08بتاريخ  1441قرارا خاصا بالعراؽ كىك القرار رقـ: 
 (1)األمريكية مف جعؿ العراؽ يقبؿ لجنة التفتيش األممية مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية؟ 
 (2) األستاذ:ىذا القرار كاف محؿ انتقاد شديد مف طرؼ المختصيف في القانكف الدكلي، حيث قدـ 

  (Robert charvin)  مف جامعةNICE كمضمكنو القرار عف أسباب اتخاذ الفرنسية تحميبل قانكنيا ىاما 
 الحربنية الكاليات المتحدة األمريكية في شف  ىي،المحتممة، كعشنا في تمؾ األياـ إحدل االحتماالت ك النتائج ك 
(Animus belligerandi .) يعرؼ باعتداء الحمفاء ضد العراؽ، حيث شنت الكاليات  حدث فعبل كىك ما كىك ما

حد  إلىيزاؿ ىذا البمد يعرؼ أثاره  ضد العراؽ، الة خاطف تاعتداءادكلة  40يقارب  رفقة ما األمريكيةالمتحدة 
 (3) اآلف.
اعتمدت  الذم-الغامض–الدفاع الشرعي  لحؽ (Antonio Cassesse):أخرل تعرض األستاذ كفي مناسبةىذا 

 (4) الشأف.حيث قدـ طرحا قانكنيا مفصبل في ىذا  2001سبتمبر  11عميو الك.ـ.أ. إثر أحداث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 كالمتعمؽ بإرساؿ لجنة تفتيش أممية لمعراؽ. 2002نكفمبر  18المؤرخ في  1441القرار ( 1) 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 24المادة  مضمكفراجع ( 2)
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 39المادة مضمكف ( راجع 3)
ميثاؽ األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بمسالة العبلقة المتكاجدة بيف  مف 39ك 24( يكجد تناسؽ كبير بيف مضاميف نصي المادتيف 4)

 حماية حقكؽ اإلنساف كحفظ األمف كالسمـ الدكلييف.



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

31 

 

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الفرع الثاني:
 
، قاـ المجمس االقتصادم كاالجتماعي بانشاء لجنة حقكؽ مف ميثاؽ األمـ المتحدة 68المادة: ء عمى نص بنا

 ELEANOR، حيث عينت السيدة )1946كذلؾ في سنة  (the human Rights commission) اإلنساف
ROOSEVELT ،)(ركزف األمريكيالرئيس  أرممة )أيضاكالتي ضمت  اإلعبلفرئيسة لجنة صياغة مت :

(rene.cassin )كاألستاذ( )كاتبا ليا ( :الصينيChang،) لؾ شارؿ مف لبناف )خريج جامعة الدكتكر ما
Harvard )كاألستاذ ( :الكندمJohn Humphrey كغيرىـ مف الشخصيات التي ساىمت )حد كبير في إلى 

 طريؽ:ككاف دكر فرنسا كاضحا في الصياغة عف  ،اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفمشركع  إعداد 
(René Cassin)حيث استطاع أعضاء المجنة بإخراج حقكؽ اإلنساف مف طابعيا الدكلي إلى العالمي ، ). 

(Universel كىذا لكضع القكاعد في دائرة القانكف الدكلي ككذلؾ ربط اإلعبلف بالميثاؽ، خاصة بالعبارة األكلى )
 (1)( we are the peoples of the United nationsمف ديباجة الميثاؽ...نحف شعكب األمـ المتحدة )

( بباريس، قامت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالمصادقة عمى Chaillotكبقصر) 1948ديسمبر  10في 
جاء في ديباجتو: المثؿ األعمى الذم ينبغي أف تمعبو كافة  يعتبر حسب ما (، حيثدكلة 48تبنتو )اإلعبلف، 

 (2)الشعكب ككافة األمـ... 
(…A.Commun Standard of archievemet for all peoples and nations) 

 (3) مادة. 30يتككف اإلعبلف مف ديباجة ك
، الحقكؽ االقتصادية، 27_ 22الحقكؽ المدنية كالسياسية، كتتناكؿ المكاد مف  21_  1تتناكؿ المكاد مف 

، فتنص عمى عدـ جكاز 30المجتمع. أما المادة عمى كاجبات الفرد نحك  29االجتماعية كالثقافية، كتنص المادة: 
  أم نشاط ييدؼ إلى ىدـ الحقكؽ.

 ىذا كاف المادة األكلى منو، تنص عمى...يكلد جميع الناس أحرارا كمتساكيف في الكرامة كالحقكؽ كىـ قد كىبكا 
 أف يعاممكا بعضيـ بعضا بركح اإلخاء... كالكجداف كعمييـالعقؿ 

…Article(1) All human are Born free and Equal in dignity and rights.they are 
endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit 

of brotherhood…                                                                                      
.......................................................................................................... 

(1). Article : 56 : All members pledge Them selves to take joint and seperate action in co-peration 
with the organization for the archivement of the purposes Set Forth in Article 55. 

(2) vasak, le droit international des droits de l’homme ,R.C.A.D.I. volume 5, 1974, p : 39 
. (3).valticos. la notion des droits de l’homme, en droit international, R.G.D.I.P, 1991, pp, 490,  
491 
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ىي  تناكليا اإلعبلف فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، غير أف السؤاؿ الذم طرح في ىذا الشأف ىك: ما ىذه بصكرة كج

  األيديكلكجية التي كانت القيمة القانكنية لئلعبلف؟ إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تقتضي التعرض إلى االتجاىات
 (1)سائدة أثناء إعداد اإلعبلف. 

إلى يكمنا ىذا  ؿة_ يكتشؼ الطابع اإليديكلكجي الذم كاف سائدا كال يزاالمتفحص لؤلصكات _ المرجحة كالممتنع
الطابع الغربي لحقكؽ اإلنساف. كليس مف غرض ىذه المحاضرات الممخصة في حقكؽ اإلنساف،  كالمتمثؿ قي

...فاألستاذ: كالمتخصصيفالتعرض إلى ىذه المسالة، فقد أكد عمى ىذه الطبيعة جمع كبير مف الفقياء 
(Brownlieيعد كثيقة قانكنية...غير أف أىميتو الكبرل تكمف في اعتباره كدليؿ أساسي،  ( يؤكد أف:) اإلعبلف ال

 أنجزتو الجمعية العامة لتفسير المضاميف المكجكدة بالميثاؽ...كيضيؼ بالقكؿ...مف دكف شؾ انو يتسـ 
 عبلف ال يمكف التقميؿ مف أىميتيا كعادة مابالغمكض...كبالرغـ مف ذلؾ فاف اآلثار القانكنية غير المباشرة لئل

 (2)اعتبر اإلعبلف كجزء مف قانكف األمـ المتحدة. 
( إلى ابعد مف ذلؾ إذ يعد اإلعبلف حسب اعتقاده كتعبير عف قكاعد ممزمة حتى L. sohnىذا كيذىب األستاذ: )

 (3) بالنسبة لمدكؿ خارج األمـ المتحدة.
إلييا مف اجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، ىك انو مف الصعكبة اعتبار اإلعبلف غير أف النتيجة التي يمكف أف نصؿ 

نماL. Sohnكتعبير عف قكاعد كما أكد عؿ ذلؾ األستاذ: ) عمى حد تعبير بعض األساتذة منيـ عمى كجو  ( كا 
 (4) ، فاف تطكرا  ىاما يسير في ىذا االتجاه. (A.Kiss) ( كT.Buergenthalالخصكص: )

، حيث كاف 1966ديسمبر  16ة العامة لؤلمـ المتحدة أقرت كثائؽ أخرل أكثر أىمية كذلؾ في ىذا كاف الجمعي
 (5)ذلؾ بمثابة تتكيج لمجيكد الدكلية المتعاقبة في مجاؿ الحماية. 

الدكلية لحقكؽ اإلنساف، ترسيخا لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، حيث رفع بالمبادئ المثالية التي انطكل عمييا  
اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف إلى دائرة القانكف الكضعي مف خبلؿ تقنيف مبادئو كتفصيميا في ىذه المكاثيؽ 

 (6) عمييا.ديؽ الجديدة التي تتمتع بقيمة قانكنية بتكقيع الدكؿ كالتص
.............................................................................................................................. 
Yves Madiot, considérations sur les droits et les devoirs de l’homme, bruylant, 1998, p : 9. (1) 

(2) B. Emie, the legacy of the french concept in the universal declaration of the human rights, the 
jordanian diplomat, v, ii, 2000, A.T.P. 7.                                                                 

ديسمبر  10شكؿ تكصية عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ :  راجع اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، الصادر في( 3)
1948. 

(4) T.Buergenthal. A. Kiss .-la protection internationale  des droits de l’homme. Op-cit.p.17-23.  
  L.Brownlie, principles of public international Law. Op-cit, A.T.p.571.                                  (5) 

 (6) L.HENKiN, the international Law of human rights, the universal déclaration and the convenants, 
in international enfocement of human rights. Op.cit.p.1-11.                                             .    
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  :االنسانلحقوق  الدوليينين العيد: نيالثا مطمبال
يتعمؽ االمر ىنا بكؿ مف العيد الدكلي لمحقكؽ السياسية كالمدنية ككذا العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية 

 االجتماعية كالثقافية، كذلؾ فيما يمي:
 الفرع األول: العيد الدولي لمحقوق المدنية و السياسية.

International covenant on civil and political rights. 16 décembre 1966.)) 
بناء عمى عمؿ لجنة  1966ديسمبر  16الجمعية العامة، العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية في  أقرت 

المجنة الثالثة التابعة لييئة األمـ المتحدة  كاالجتماعي ككذا عمؿحقكؽ اإلنساف المنبثقة عف المجمس االقتصادم 
 (1) .1947سنة 

في شكؿ ستة أقساـ، كما أف ىذا العيد يشتمؿ عمى حقكؽ بطريقة  مادة 53كيشمؿ ىذا العيد عمى ديباجة 
 في العيد: ءما جامفصمة كمحددة ككاضحة، كما تضمف عممية تعزيز الحقكؽ عف طريؽ مراقبتيا، كاىـ 

 (2) ى:األول : المادةالقسم األول
، في تأكيدىا كالثقافيةءت متطابقة مع القسـ األكؿ مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية، االجتماعية جا

 (3) الطبيعية،عمى تقرير المصير كمبدأ السيادة الدائمة عمى الثركات 
 تتضمف النص عمى: :(5)-( 2المواد ): القسم الثاني

تعيد الدكؿ اإلطراؼ عمى احتراـ كتاميف الحقكؽ المقررة في ىذا العيد دكف أم تمييز ككذلؾ تعيده باتخاذ 
التمتع بالحقكؽ المدنية  كالنساء فياإلجراءات التشريعية البلزمة ثـ النص عمى حؽ التقاضي، المساكاة بيف الرجاؿ 

 (4) ، فرض حالة الطكارئ...الخكالسياسية
 .(20)- (6) المواد: القسم الثالث

الحؽ في المساكاة -اإلقامة-الحؽ في حرية التنقؿ-الحؽ في الحياة-مفصمة: تؤكد عمى الحقكؽ المدنية بطريقة 
 الحؽ في محاكمة عادلة...الخ-أماـ القضاء

 (.47)-( 28: المكاد )القسم الرابع والقسم الخامس
ليذا الغرض لجنة  كأنشأاألجيزة المختصة بمتابعة كتنفيذ مضاميف العيد -النص عمى تعزيز حقكؽ اإلنساف

  )معنية( بحقكؽ اإلنساف.
 : يتعمؽ بمسائؿ إجرائية خاصة بالعيد.القسم السادس

........................................................................................................... 
  

 .45ص:-مرجع سابؽ-الدكلية لحقكؽ اإلنساف االتفاقيات-عبلـكائؿ احمد  (1)
 .258- 253، ص: 1992الشافعي محمد البشير، قانكف الشعكب، مكتبة الجبلء الجديدة،  (2)
 .138- 109ص:  ،1998عصاـ محمد زناتي، حماية حقكؽ اإلنساف في إطار األمـ المتحدة، دار النيضة العربية،  (3)
 بعدىا. كما 93عمر سعد اهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص:  (4)
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 .اإلنسانالمتعمق بالمجنة المعنية لحقوق  األولالبروتوكول االختياري أ. 
لمجنة المعنية لحقكؽ  كالسياسية بإنشاءالمكمؿ لمعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية  األكؿالبركتكككؿ االختيارم يتعمؽ 
 كاالجتماعي.المجمس االقتصادم  أنشأىاالتي ، اإلنسافكممة معنية تمييزا ليا عف لجنة حقكؽ يفت أضك  ،اإلنساف

(1) 
جاء عمى  4-1مادة ككفقا لممكاد  14، كيتككف مف األطراؼىذا البركتكككؿ مفتكح لمتكقيعات كتصديقات الدكؿ  إف

 (2) الخصكص:
 .اإلنساففي العيد باختصاصات المجنة المعنية بحقكؽ  األطراؼ. اعتراؼ الدكؿ  1
العيد كذلؾ بعد  أطراؼالذيف انتيكت حقكقيـ مف الدكؿ  األفراد)رسائؿ(  الشكاكل. تحديد اختصاصات استبلـ  2

 (3)استنفاذ جميع طرؽ التظمـ المحمية كدراستيا.
الدكلة الطرؼ في ىذا العيد  إلىبمكجب ىذا البركتكككؿ  إليياشككل )رسالة( قدمت  بإحالة أم. تقكـ المجنة  3

أك  باإليضاحات، مكافاة المجنة أشير 06ىذا العيد، كعمى الدكلة المذككرة في غضكف  أحكاـكالمتيمة بانتياؾ 
 (4) البلزمة لجبلء المسالة. اإلجراءات اتخاذ
 اإلعدام.عقوبة  بإلغاءوتوكول االختياري الثاني المتعمق البر ب.

البركتكككؿ  1989ديسمبر  5المؤرخ في  128/  44المتحدة بمكجب القرار:  لؤلمـالجمعية العامة اعتمدت 
  .1991نكفمبر  11خ يعقكبة المكت كالذم دخؿ حيز التنفيذ بتار  بإلغاءالثاني المتعمؽ 
 العيد الدولي لمحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية.الفرع الثاني: 

مادة في شكؿ خمسة أقساـ، كاىـ  31العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية، االجتماعية كالثقافية عمى ديباجة ك يحتكم
 ما جاء في العيد يتمثؿ في:

الحؽ في تقرير المصير، الحؽ في العمؿ، الحؽ في التمتع بشركط عمؿ عادية كمرضية، الحؽ في تككيف 
الجتماعي بما في ذلؾ التأمينات االجتماعية كالحؽ في تككيف أسرة النقابات كاالنضماـ إلييا، الحؽ في الضماف ا

كما يتصؿ بذلؾ في أكبر قدر مف الحماية كالمساعدة، الحؽ في مستكل معيشي كافي، الحؽ في التمتع بأعمى 
 مستكل مف الصحة الجسمية كالعقمية، الحؽ في التعميـ كالتربية كالحؽ في المشاركة في الحياة الثقافية.

كالتي -مع اإلشارة باف ىذا العيد تضمف أحكاما خاصة تطبيقية-بصكرة عامة الحقكؽ التي جاء بيا ىذا العيدىذه 
 .17- 16تتعمؽ بالتقارير التي تقدميا الدكؿ األعضاء في العيد المكاد 

............................................................................................................. 
 .1966مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر سنة  41راجع نص المادة:  (1)
 .1990راجع البركتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية. الصادر سنة  (2)
ممزمة بمكافاة المجنة المعنية لحقكؽ اإلنساف بالتكضيحات  ةكالسياسي ( الدكلة المتيمة بانتياؾ أحكاـ العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية3)

 .2014أشير أك اتخاذ اإلجراءات البلزمة لجبلء المسالة، طبقا لتعديؿ النظاـ الداخمي لمجنة الذم اجرم سنة  06في غضكف 
 راجع إحكاـ البركتكككؿ اإلضافي الثاني الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية المتعمؽ بإلغاء عقكبة اإلعداـ.  (4)
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  .حقوق اإلنسانبحماية تعنى أخرى دولية  اتفاقيات:  لثالمطمب الثا
   

The U.N Conventions relating to human rights 
منيا  بعضألىمية ك ، االتفاقياتالتعرض إلى كافة  الكجيزة،تجدر المبلحظة ىنا بأنو يستحيؿ لغرض ىذه الدراسة  

 نذكر عمى الخصكص:
  .اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية و المعاقبة عميياالفرع األول: 

 (The convention ofThe prevention and punishment of the crime of genocide)  
عمييا أكثر  تصادقك  ،1951/ 01/ 12حيز التنفيذ في:  دخمت 1948 ديسمبر 9تبنتيا الجمعية العامة في 

  (1). دكلة 100مف 
مؤىمة )مختصة في محاكـ كطنية  يحاكمكف génocideالمتيميف باإلبادة الجماعية  كأف األشخاص ىذا

compétente) (2 ) أك بكاسطة المحاكـ الدكلية الجنائية التي أقرت الدكؿ المكقعة عمى اختصاصيا في ىذا
  .الشأف

 
 .الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري االتفاقيةالفرع الثاني:

 
The international convention on the elimination of all forme of racial discrimination)) 

تشكؿ في الكقت الحالي التصريح  1969دخمت حيز النفاذ في سنة  1965ديسمبر  21الجمعية العامة في تبنتيا 
 (3) الكاضح في إطار اتفاقي لمبدأ المساكاة ما بيف األجناس.

 أم تطبيؽ االتفاقية مف أجؿ القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم أنشئت  –ىذه االتفاقية  كلتحقيؽ غرض
  (committee on élimination of racial discrimination) (4):بالقضاء عمى التمييز العنصرم لجنة معنية

 
 

............................................................................................................................. 
كالصادر عف المجمس االجتماعي كاالقتصادم التابع لمنظمة االمـ  1973مام  26المؤرخ في  27/1973 رقـ:( القرار 1) 

 .المرأةالمتعمقة بمركز  كغير السريةلمنظر في الرسائؿ السرية  المرأةالمتحدة كبمقتضى ىذا القرار تـ التأكيد عمى كالية لجنة مركز 
منظمات ىـ ( تنص المادة الخامسة مف اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا عمى أف أفراد كليس ىيئات أك 2)

 الذيف يرتكبكف جرائـ جنائية دكلية.
كطنية  أماـ محاكـ ( تضيؼ المادة السادسة مف نفس االتفاقية أعبله عمى انو: يجب معاقبة ىؤالء أماـ محاكـ جنائية دكلية أك3)

 مؤىمة.
 .1948منع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا كالصادرة سنة مف ىذه اتفاقية  6مضمكف المادة  عراج (4) 
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 (1). المجنةجاءت خاصة بتككيف  8المادة 

فإف االتفاقية تنص عمى إمكانية المجكء إلى محكمة العدؿ  (the covenants) العيديفيبلحظ أنو عمى غرار 
أك تطبيؽ ىذه االتفاقية في  (The interprétation) تفسيرفي حالة نزاع قائـ بيف الدكؿ حكؿ  (.I.C.J) الدكلية

مف االتفاقية( غير أف  22حالة عدـ الكصكؿ إلى حؿ عف طريؽ المفاكضات أك اإلجراءات األخرل )راجع المادة 
لي في عدة مناسبات بأف محكمة العدؿ  ككما سبؽ-ىذاأؤكد  كيجب أف –بعض الدكؿ تحفظت عمى ىذه المادة 

 (2) يا مف طرؼ الدكؿ فقط.الدكلية تنظر في المنازعات المعركضة عمي
مف النظاـ العاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية( باستثناء المنظمات الدكلية الحككمية ليا الحؽ  34)راجع المادة 

 كالمكضكع( ىحيث  ( )مفRationne Materiae) :ىنافقط في المطالبة باآلراء االستشارية مف المحكمة. إذف 
 (3) اإلنساف كمكضكع لمقضية. كليس حقكؽالتفسير أك التطبيؽ 

 
 .اإلتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عميياالفرع الثالث : 

 
Suppression and punishment of the crime of apartheid.) The convention on) 

.ىذه االتفاقية 18/07/1978دخمت حيز النفاذ في  30/11/1973تبنتيا الجمعية ك فتحت التكقيعات          
)الفصؿ العنصرم( جريمة ضد اإلنسانية )المادة أ( ك القائـ بيذه الجريمة حسب ىذه  apartheidتنص عمى أف 

مف  5فاقية أك محكمة دكلية )المادة االتفاقية يحاكـ مف طرؼ المحكمة المؤىمة لدل أم طرؼ مف أطراؼ االت
 االتفاقية(.

 .اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة الفرع الرابع:
 

The convention on the elimination of all forms of discrimination against woman . 
  (4). 1981سبتمبر  3دخمت حيز النفاذ في  ،1978ديسمبر 18تبنتيا األمـ المتحدة في 

 لغرض تحقيؽ أىداؼ ىذه االتفاقية أنشأت المجنة المعنية بالقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرية ضد
........................................................................................................... 

 مف االتفاقية الدكلية لقمع جريمة الفصؿ العنصرم كالمعاقبة عمييا. 8راجع نص المادة  (1)
 مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية. 34( راجع نص المادة 2)
جريف (  ىناؾ أيضا لجاف نصت عمييا اتفاقيات دكلية أخرل، مثؿ المجنة التي أقرتيا اتفاقية حماية حقكؽ كؿ العماؿ الميا3)     

فراد أسرىـ ) ، لجنة محاربة التمييز في الرياضة كالتي نصت عمييا االتفاقية الدكلية لمحاربة التمييز في الرياضة )قرار ا( 1990كا 
 (.1985لعاـ  64/  40الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ: 

في فصؿ العنصرم كالمعاقبة عمييا كفتحنيا لمتكقيعات تبنت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة االتفاقية الدكلية لقمع جريمة ال (4)
  .1978/  07/  28كالتي دخمت حيز النفاذ في  1973/ 11/  30
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 (2) .1982بدأت المجنة أعماليا سنة كقد  االتفاقية(مف  12المادة ) لنص كىذا طبقا (1) المرأة.        

 
(the committee of the elimination of all forms of discrimination agaist woman.) 

 
اتفاقية مناىضة التعذيب و غيره من ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو الفرع الخامس:

 .نةيالمي
 

 (The convention against torture and other inhuman or degrading  treatment or 
punishment.)                                                                                             
         

 (3). 26/06/1967دخمت حيز النفاذ في  1984ديسمبر  10تبنتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
)المادة التي نصت عمى تقديـ التقارير، مف االتفاقية( 14)المادة مف بيف المضاميف التي نصت عمييا االتفاقية:

 (5) .الخ(....32الببلغات مف األفراد )المادة ك  الدكؿ ( ضدcommunication ) (4) الشكاكم ستبلـا (19
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................. 
 http lLe juriste االجتماعي:منشكر عمى شبكة التكاصؿ  ،8ص: ،2011( طو العبيدم، جريمة التعذيب كالقانكف الدكلي، 1)

montada hiLlal.coml t4l 09l topic. 
، كالتي اعتبرت لجنة كالمعاقبة عمييااالتفاقية الدكلية لقمع جريمة الفصؿ العنصرم  مف 10ك 9 ،7 ،5راجع نص المكاد:   (2)

 حقكؽ اإلنساف بمثابة الييئة التي تراقب تنفيذ ىذه االتفاقية.
كدخمت حيز  1978ديسمبر  18تبنتيا منظمة األمـ المتحدة في  المرأة( اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم ضد 3)

 .1983ديسمبر  3النفاذ في 
أك الميينة تبنتيا الجمعية العامة لمنظمة  البلإنسانيةكبة القاسية أك ( اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة اك العق4)

 .1987/  06/  26كدخمت حيز النفاذ في  ،1984ديسمبر  10في  األمـ المتحدة
مف اتفاقية مناىضة التعذيب، التي تنص عمى اختصاص لجنة مناىضة التعذيب بتمقي كدراسة الشكاكل  22نص المادة  ( راجع5)

 التي يتقدـ بيا األفراد، كيدعكف فييا إنيـ ضحايا انتياؾ أم مف أحكاـ االتفاقية.
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  .االتفاقية المتعمقة بحقوق الطفل الفرع السادس :
 

The international convention on the rights of Child.)) 
النفاذ سنة  يزدخمت ح 20/11/1989)اتفاقية متخصصة( في  جمعية العامة لؤلمـ المتحدةالتبنتيا  االتفاقيةىذه 

 the committee of the rights of) الطفؿ.أنشأت لجنة حقكؽ  ،االتفاقيةتنفيذ  كلغرض مراقبة .1990
child.) 

، أخرل ال تقؿ أىمية قامت األمـ المتحدة بإنجازىا في ميداف حقكؽ اإلنساف اتفاقيات باإلضافة الى االتفاقياتىذه 
 االتفاقية، اإلعبلناتيدؿ عمى االىتماـ الكبير الذم تكليو منظمة األمـ المتحدة في ىذا الشأف )في تفصيبلت  مما
 (1) .(المراجع األساسية)راجع  األمـ المتحدة بإنجازىا كالتي قامتغيرىا ك 
 
 :الدولية لحقوق اإلنسان في إطار الوكاالت المتخصصة السابع: االتفاقياتفرع ال
 

rights convention under the U.N specialized agencies.Human  
ىي منظمات دكلية عالمية ليا صبلحية محددة في مجبلت  specialized agenciesإف الككبلت المتخصصة 

( فإف ليا عبلقة مؤسسية مع األمـ كأجيزةبالرغـ مف كيانيا المستقؿ )نظاميا  –باألمـ المتحدة  كىي متصمةمعينة 
حيث يتـ التعاكف في مجاالت ذات االىتماـ  Ecossoc) (كاالجتماعيالمتحدة عف طريؽ المجمس االقتصادم 

 (2) اإلنساف.حقكؽ  inter-aliaالمشترؾ مف بينيا 
 (O.I.T) الدكلية أىـ الككاالت المتخصصة تتمثؿ أساسا في منظمة العمؿكلفرض ىذا الممخص المكجز فإف 

 الصحة العالمية كمنظمة) (F.A.Oك بدرجة أقؿ منظمة التغذية العالمية U. N.E.S.C. O) (اليكنسككمنظمة 
(O.M.S). .(3) 

............................................................................................................. 
كىي اتفاقية متخصصة كدخت حيز  1989نكفمبر  20كالتي تبنتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  ( راجع اتفاقية حقكؽ الطفؿ1)

 1990النفاذ في سنة 
عف لجنة األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف تحت عنكاف: إعبلف  ، الصادرة1999مارس  08المؤرخة في  144/  53( راجع البلئحة 2)

حؽ ك مسؤكلية األفراد في ترقية ك حماية حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية التي تنص عمى انو: يحؽ الم شخص تقديـ أك تمقي 
 مساعدة قانكنية محترفة ك مؤىمة.

، كالصادرة عف لجنة األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف  1999س مار  08ا المؤرخة في  144/  53مف البلئحة  09( تنص المادة 3)
تحت عنكاف : إعبلف حؽ ك مسؤكلية األفراد في ترقية ك حماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية ا عمى  :  تتخذ الدكؿ كؿ 

أم اعتداء، تيديد انتقاـ اإلجراءات البلزمة لضماف قياـ السمطات المختصة بحماية كؿ شخص بصفة فردية أك مع أفراد آخريف مف 
 .de factoكاقعي:  أك de jureتمييز قانكني: 
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ليا دكر ىاـ خاصة فيما يتعمؽ بالحماية المتعمقة بالحقكؽ االقتصادية  (O.I.T) الدكليةنظمة العمؿ إف م
إبراميا لمعاىدات دكلية متعمقة بالعمؿ أك كما تسمى التشريع الدكلي في مجاؿ العمؿ معاىدات  –االجتماعية 

 (1) األساسية.المراجع  مفكغيره  N.VALTICOSراجع عمى الخصكص أعماؿ )االجتماعية. متعمقة بالمسائؿ 
لـ يمنعيا مف العناية بمكضكعات  كلكف ىذافاىتمت أكثر بالحقكؽ الثقافية  U.N.E.S.C.Oمنظمة اليكنسكك  اأم

 (2) تفصيبلت ذلؾ راجع المراجع األساسية. ي( ف14/12/1960كالتعميـ ) التربيةمباشرة حقكؽ اإلنساف بطريقة 
فيي عامة تيتـ أساسا بتكفير الشركط لعالمية،  الصحة ا منظمةك ية مالعغير أف عبلقة كؿ مف منظمة التغذية ال

 لئلنساف.  لتجسيد الحقكؽ األساسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 اإلنساف،الكبرل، منشكر بمجمة حقكؽ  االستراتيجية( راجع مقترح الندكة العالمية لؤلمـ المتحدة مف اجؿ حقكؽ اإلنساف الرىانات 1)

 ،6 ،5، ص: 1993جكاف  24إلى  14الجزائر، خاص بفيينا مف  ،1993 سبتمبر-4رقـ - اإلنساف العدد الكطني لحقكؽرصد لمم
7، 8، 9، 10. 
المتصؿ بالمؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، منشكر  ألفريقيا اإلقميمينس كالمعركؼ باإلعبلف الختامي لبلجتماع ( راجع إعبلف تك 2)

 .13 ،12 ،11صنفس العدد أعبله،  اإلنساف،بمجمة حقكؽ 
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 : االليات الدولية لحماية حقوق االنسان.المبحث الثاني
 

، فالنسبة لبلليات التعاىدية بمغ عدد اليات كغير التعاىدية تتفرع اليات حماية حقكؽ االنساف بيف االليات التعاىدية
بالقضاء عمى التمييز العنصرم. ة األمـ المتحدة ثمانية، اذ انع بمكجب اتفاقيات كعيكد نجد: المجنة المعني

(CERDالمجن ،)االنساف. المعنية بحقكؽ  ة(HRC)،  كالثقافيةالمجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية، االجتماعية 
 .(CESCR: )لمنظمة األمـ المتحدة كاسميا كاالجتماعي التابعبقرار مف المجمس االقتصادم  انشات

( سنة CATلحنة مناىضة التعذيب ) ،1979( سنة CEDAWالمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة )
 1990( CMWف )لجنة حقكؽ العماؿ المياجري ،1989( سنة CRCالمجنة المعنية بحقكؽ الطفؿ ) ،1984

 .2006اإلعاقة لسنة ذكم  كلجنة األشخاص
 1235في نظاـ اإلجراءات اك ما يعرؼ بنظاـ المقرريف الخكاص، فاإلجراء رقـ  االليات غير التعاىدية بينما تكمف

استحدث المقرر الخاص المعني بالحؽ في التعميـ كمقرريف معنييف بأكضاع حقكؽ االنساف بدكؿ معينة، مثبل 
خاص اك كالخبير ال 1967المقرر الخاص المعني بحالة حقكؽ االنساف في األراضي المحتمة بفمسطيف منذ سنة 

المتعمؽ بالشكاكل السرية  1503، كما استحدث االجراء  الخبير المتنقؿ المعني بحالة حقكؽ االنساف في السكداف
كألية لتمقي المعمكمات حكؿ االنتياكات الخطيرة المتعمقة بحقكؽ االنساف ترد عف االفراد كجماعات االفراد 

مف االليات غير  كسنتعرض لكؿ .(UPRرم الشامؿ )كالمنضمات غير الحككمية ككذلؾ الية االستعراض الدك 
 مف التفصيؿ في مايمي:  ءالتعاىدية كاالليات التعاىدية لحماية حقكؽ االنساف بشي
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 المطمب األول: االليات غير التعاىدية لحماية حقوق االنسان.
U.N.Other instruments for the protection (the procedures) 

تبنى  ECOSOCأف تشير بأف المجمس االقتصادم ك االجتماعي  يجب منظمة األمـ المتحدة دائما، في إطار
بمقتضى األكؿ أم القرار  1970لعاـ  1503ك القرار رقـ:  1967لعاـ 1235قرارات أىميا القرار رقـ  عدة

مقة فحص المعمكمات المتع  The human rights commissionيمكف لمجنة حقكؽ اإلنساف  1235
ك إف تجرم دراسة شاممة    the gross   violation of human rightsباالنتياكات الجسمية لحقكؽ اإلنساف 

 which reveal a consistent pattern ofلمحاالت التي تكشؼ عف نمط ثابت مف انتياكات حقكؽ اإلنساف 
 ,,violations of human rights  باع إجراءات عمنية ك ىذا ما أدل بالمجنة فيما بعد بإتpublic 

procedures  لتقصي الحقائؽ ك ليذا الغرض تقـك المجنة بتعييف فريؽ عمؿ أك مقرر خاص working 
group or special rapporteur  الذم يعد تقريرا خاصا لممجمس االقتصادم ك االجتماعي ECOSOC 

 The public procedure.(1)يشمؿ تكصياتو بالنسبة لمحاالت ىذا ما يسمى باإلجراء العمني 
الكثيرة التي  communicationsفيك يكمف في الرسائؿ)الشكاكم(  1503أما القرار الثاني ك الذم يسمى اإلجراء 

حكؿ أ م انتياؾ  N.G.Oترسؿ إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة مف طرؼ األفراد أك المنظمات غير الحككمية 
 a gross violation of human rights(2)جسيـ لحقكؽ اإلنساف 

 the sub-commission on كحماية األقمياتحيث تقكـ المجنة الفرعية لمحاربة اإلجراءات التمييزية 
protection of discrimination and protection of minorities 

نتياكات حقكؽ فإذا ثبت ليا كجكد نمط ثابت ال  the communicationيبحث االنتياكات الكاردة بالشككل 
فتبمغ المجنة بذلؾ )أم لجنة حقكؽ   a consistent pattern of violations of human rightsاإلنساف 

لمقياـ بتقصي الحقائؽ ك ال يككف ذلؾ  AD.HOC.Committeeاإلنساف ( حيث تقـك المجنة بتعييف لجنة خاصة 
 (3) الدكؿ المعنية. مكافقةبإال 
 
 
 

........................................................................................................... 
األمـ المتحدة كالذم بمقتضاه أمكف  كاالجتماعي لمنظمةالصادر عف المجمس االقتصادم  1967لعاـ  1235راجع القرار رقـ  (1)

 متعمقة باالنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف.لمجنة حقكؽ اإلنساف فحص المعمكمات ال
المتعمؽ بشكاكل األفراد كالمنظمات غير الحككمية إلى األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة  1970لعاـ  1503( راجع القرار رقـ 2) 

 حكؿ االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف.
كات التي ترتكب مثبل مف طرؼ سمطة حككمية في حؽ شعبيا أك في ( يقصد باالنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف، بتمؾ االنتيا3)

 حؽ بعض الجماعات عمى نمط ثابت كيككف اليدؼ مف كراء ذلؾ، ىك إبادة ىذه الجماعات عف أخرىا.
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 .كاالجتماعيالمسألة إلى المجمس االقتصادم  كتكصيات بشأفلجنة حقكؽ اإلنساف تقريرا ىذا، تقدـ  بناء عمى
الحظو األستاذ  كىذا ما confidential procedureمع اإلشارة بأف الشيء األساسي ليذا اإلجراء ىي السرية 

D.J.harris  بقكلو بأف سرية ىذا اإلجراء تعتبر كعائؽ لمرقابة كىذا ما جعؿ الدكؿ المعنية تفضمو، حيث أف
 ضغكطات سياسية. الى كبالتالي تخضعالتكصيات عادة ما تككف سرية بيف أعضاء المجنة 

 the thematic، فقد تطكرت كثيرا بفضؿ االجراء المسمى:معالجة انتياكات حقكؽ اإلنسافبشاف مسالة ىذا ك    
appoach مجمكعة عمؿ خاصة  ت بمقتضاهعيدك الذم أworking groups…mandates  مثميا مثؿ

التعسفي، ك قد يعيد ذلؾ أيضا إلى  عتقاؿباالتمؾ المتعمقة ككذلؾ  جمكعة العمؿ الخاصة باإلختفاءات القصريةم
مثؿ المقرر الخاص  the thematic special rapporteur مقرر خاص يسمى المقرر الخاص بمكضكع ما

أك الخاص   sale of childrenأك ذلؾ الخاص بيبع األطفاؿ  religious intoleranceبعدـ التسامح الديني 
 (1) ....إلخ the rights to freedom of opinion and expressionبحرية المرأة ك التعبير 

 حيث-ممحكظبشكؿ  –األمـ المتحدة بحقكؽ اإلنساف  الىتماـتعتبر سنة ىامة بالنسبة  1993سنة  أفىذا ك   
 the Vienna world conférence on 25/06/1993انعقاد مؤتمر عالمي حكؿ حقكؽ اإلنساف بغينا 

human rights م نتجت عنو عدة تكصيات أىميا إنشاء كظيفة المندكب السامي لحقكؽ اإلنساف الذthe.U.N 
High commissioner for human rights  مف أجؿ تعزيز ك حماية حقكؽ اإلنسافthe promotion and 

protection of human rights .(2) 
سؤكليات )صبلحيات( المندكب السامي جاءت في صياغة عامة ك م ،) (D.J.HARRIS :األستاذ ككما الحظ 

 (3):تشمؿك يبقى تحديدىا بالممارسة ميدانيا 
 (4) .كالمدنية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعيةالفعمي لكؿ الحقكؽ السياسية  كحماية التمتعأ..تعزيز 

 المتحدة.ب..تنفيذ كؿ المياـ التي تعيد إليو أك إلييا مف قبؿ األجيزة المختصة في األمـ 
 
 
 
 

....................................................................................................... 
    Patrick Courbe, op-cit. p : 17(1) 

 (2) Louis Antonio Alerdo .op-cit. : 11. 
 طار الندكة في االصادر  ،1993مارس  27حقكؽ اإلنساف بتاريخ  بشأفير الحككمية، غ( راجع إعبلف بانككؾ لممنظمات 3)

 .1993عدد خاص، النمسا، جكاف  اإلنساف،العالمية لؤلمـ المتحدة حكؿ حقكؽ اإلنساف، مجمة حقكؽ 
، عف التطبيؽ التدريجي لمحقكؽ 1966االقتصادية، االجتماعية كالثقافية الصادر سنة مف العيد الدكلي لمحقكؽ  14( تنص المادة 4)

كذلؾ حسب المكارد التنمكية التي تتكفر عمييا كؿ دكلة. كمف اىـ ىذه الحقكؽ: الحؽ في التنمية، الحؽ في السكف، الحؽ في الشغؿ، 
 لحؽ في الحماية االجتماعية، الحؽ في التمدرس، الحؽ ...الخ.الحؽ في العبلج، الحؽ في البيئة، الحؽ في التاميف االجتماعي، ا
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اإلنجاز الكامؿ لحقكؽ اإلنساف منع انتياكات  كمكاجية تحدياتج.. المساىمة بقدر فعاؿ في إزالة العقبات الحالية 
 سابقا( إيرلندا رئيسة) Mary Robinson) :)سبؽ السيدةفيما  كقد شغمتحقكؽ اإلنساف في العالـ، 

 YALA LASSOلمسيد  اإلنساف خمفاكظيفة المندكب أك المفكض السامي لؤلمـ المتحدة لحقكؽ 
 مف اإلككادكر(. دبمكماسي) 

 كفمسطيف االنتفاضةليا مكاقؼ شجاعة بالنسبة النتياكات حقكؽ اإلنساف في الشيشاف )ركسيا(الصيف  كالتي كانت
 سامي لؤلمـ المتحدة الخاص )مفكض(مف العالـ، مع اإلشارة إلى كجكد مندكب  كمناطؽ أخرل

أجؿ كفالة حماية دكلية لبلجئيف خاصة  مف (The U.N High commissionner for refugees)بالبلجئيف 
 (1)في أكقات النزاعات المسمحة. 

 عمى حقكؽ اإلنساف، نشير أيضا باف منظمة األمـ المتحدة بدأت في إرساؿ مشرفيف 1993ىذا كدائما مع سنة 
(human rights minitors)  لحد مف  ككذا السعيتزكيد المجتمع الدكلي بمعمكمات صحيحة ، مف اجؿ

 اإلنساف.حقكؽ  انتياكات
ك التي تسمى جياز حقكؽ  (the human rights commission) اإلنساف بمجنة حقكؽ تعمؽفي األخير فيما ي

فإف  ،the ( prevailing human rights organ of the United nations)اإلنساف األعمى لؤلمـ المتحدة 
 .عمى أساس المناقشات العمنية باالنتياكاتعمميا في النياية ييدؼ إلى إخطار الدكؿ المعنية 

 (public discussions)  ك عادة ما تؤثر المعطيات السياسية في تكييؼ ك عبلج الحاالت الخاصة حيث ال
( ك كذلؾ حؽ الدخكؿ إلى أقاليـ الدكؿ المتيمة لمتقصي، فالجنة witnessلى أدلة الشيكد)تكجد آلية السماع إ

 D.J.HARRIS (: ليست ليا صبلحيات المتابعة القانكنية ك كؿ ما عمييا أف نقكـ بو ىك عمى حد تعبير األستاذ
( ك في 1503)مع المبلحظة أف ىذا ال ينطبؽ عمى اإلجراء رقـ  (publics criticismes)العمنية  االنتقاداتىك 

 (2)الحاالت الخاصة ك النادرة يتـ عزؿ أك تيميش الدكلة المعنية دكليا.
المجنة في مجاؿ  تمجيكدافإنو نتيجة ألعماؿ ك  ،دائما ) D.J.HRRIS (: في األخير ك كما يقكؿ األستاذ

 (3 .ضعة لممجاؿ المحفكظ لمدكلةحقكؽ اإلنساف التي كانت مف المسائؿ الخا
 (Within the domestic juridiction)   ، التي  االنتياكاتقد تخمت عنيا الدكؿ عف طريؽ اإلجابة عمى

بأف الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف  ،يفيـ منو كىذا) D.J.HARRIS:( األستاذ كىذا حسبيمة بيا. تتككف ىي م
 .ىي مف مجاالت القانكف الدكلي

............................................................................................................. 
( مف الضركرم إف نفرؽ بيف كظيفتي: المندكب أك المفكض السامي لؤلمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف ككظيفة المندكب أك المفكض 1)

 السامي لؤلمـ المتحدة لبلجئيف.
 .79-78، ص: 1990أعماؿ األمـ المتحدة في ميداف حقكؽ اإلنساف، المجمد الثاني، مطبكعات األمـ المتحدة، نيكيكرؾ  (2)
كالصادر عف المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع لمنظمة االمـ  197 3مام  26المؤرخ في  27/1973 رقـ:( القرار 3)

 .المرأةلمنظر في الرسائؿ السرية كغير السرية المتعمقة بمركز  المرأةية لجنة مركز عمى كال التأكيدالمتحدة كبمقتضى ىذا القرار تـ 
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) (The protection of human right is now within the Domain of international Law 
  .1993مف سنة  ابتداءتفصيبلت عمؿ لجنة حقكؽ اإلنساف ك التطكرات التي حدثت 

 التعاىدية لحماية حقوق االنسان.المطمب الثاني: االليات 
لحماية جقكؽ االنساف تنشا بمكجب اتفاقيات كعيكد كنذكر بعض منيا: المجنة المعنية بالقضاء  االليات التعاىدية

االقتصادية االجتماعية كالثقافية عمى التمييز العنصرم، المجنة المعنية بحقكؽ االنساف، المجنة المعنية بالحقكؽ 
ب قرار صدر عف المجمس االقتصادم كاالجتماعي لؤلمـ المتحدة المجنة المعنية بالقضاء عمى كالتي أنشئت بمكج

، 1989، المجنة المعنية بحقكؽ الطفؿ سنة 1984لجنة مناىضة التعذيب سنة  (،1) التمييز العصرم ضد المرأة
 .2006األشخاص ذكم اإلعاقة سنة  ة، لجن1990لجنة حقكؽ العماؿ المياجريف 

دكلييف كبعض اإلجراءات المنصكص ال يفالعيدالكاردة في كسنككز عمى بعض منيا، بداية مف االحكاـ التي 
 عمييا في اتفاقيات دكلية أخرل.

ممزمة مثمما ىك الحاؿ  كالثقافية أحكاـالعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية، االجتماعية  تضمففي ىذا االطار، 
سنتناكلو  كىك ماالييئات المختصة  إلىدكرية  كتقديميا بصفةكلى الدكؿ إعدادىا بالنسبة لمتقارير الدكرية التي تت

 في مطمب أكؿ
مكضكع المطمب  كالسياسية كىكمف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية  40 المادة:المنصكص عميو في  ـنفس االلتزا

في إطار األمـ المتحدة  المتخذة اإلجراءات أم األخرلالحماية  لآللياتالثاني. أما المطمب الثالث فسنخصصو 
 تبنى عدة قرارات في ىذا الشأف. كاالجتماعي الذمخاصة مف لدف المجمس االقتصادم 

 
 آليات الحماية بالنسبة لمعيد الدولي لمحقوق االقتصادية، االجتماعية و الثقافية.الفرع األول : 

لزامية تقديـ التقارير مف طرؼ الدكؿ إلى المجمس إف عممية متابعة تنفيذ األحكاـ الخاصة بيذا العيد تتمثؿ في إ
، فيي تكجو إلى األميف العاـ الذم يحيؿ نسخا منيا إلى المجمس االقتصادم، كالثقافياالقتصادم، االجتماعي 

بدكره يحيميا عند الحاجة إلى لجنة حقكؽ اإلنساف ثـ المجاف المختصة التابعة لو كذلؾ  كالثقافي كىذااالجتماعي 
  .19- 18- 17- 16كفقا لممكاد: 
 تنص عمى: 19كاف المادة 

يحيؿ إلى لجنة حقكؽ اإلنساف التقارير المتعمقة بحقكؽ اإلنساف المقدمة مف  كاالجتماعي أفلممجمس االقتصادم 
كلدراستيا ككضع تكصية عامة  18الككاالت المتخصصة عمبل بالمادة  كمف 17ك 16 الدكؿ عمبل بالمادتيف:

 بشأنيا اك االطبلع عمييا عند االقتضاء...
............................................................................................................. 

كالصادر عف المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع لمنظمة االمـ المتحدة  1973مام  26المؤرخ في  27/1973القرار رقـ: ( 1)
 كبمقتضى ىذا القرار تـ التأكيد عمى كالية لجنة مركز المرأة لمنظر في الرسائؿ السرية كغير السرية المتعمقة بمركز المرأة.
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راؼ في ىذا العيد كالككاالت المتخصصة المعنية أف تقدـ إلى المجمس فاف...الدكؿ األط 20حسب المادة: 
في كثيقة  أكتقرير لمجنة حقكؽ اإلنساف  أماالقتصادم كاالجتماعي مبلحظات عمى أية تكصية عامة يرد في 

...لممجمس االقتصادم  أففيي تؤكد عمى ىذه التقارير في  21: ةالماد أما (1) ...إلييا إحالةتتضمف 
( تقارير تشمؿ عمى تكصيات from time to timeفي الحيف ك الحيف) الجمعية العامة إلىيقدـ  إفكاالجتماعي 

في ىذا العيد كمف الككاالت المتخصصة حكؿ  األطراؼذات طبيعة عامة كمكجز لممعمكمات الكاردة مف الدكؿ 
 (2) فالة تحقيؽ مراعاة الحقكؽ المعترؼ بيا في ىذا العيد.التدابير المتخذة كالتقدـ المحرز عمى طريقة ك

قاـ المجمس االقتصادم، االجتماعي ك الثقافي بتبني عدة قرارات في ىذا  1976ىذا كيبلحظ انو ابتداء مف سنة 
إلى إنشاء لجنة معنية بالحقكؽ  1985مام  22بتاريخ  17كالتي أدت في النياية بمكجب القرار رقـ ( 3) الشأف

كىي مف أنشط المجاف الرقابية في إطار األمـ  1987االقتصادية، االجتماعية ك الثقافية، بدأت عمميا في سنة 
المتحدة، ككما الحظ بعض األساتذة، فاف خمؽ أك إنشاء ىذه المجنة سيسمح بدراسة التقارير المقدمة مف الدكؿ 

  (4)ز الفعمي لمحقكؽ االقتصادية، االجتماعية كالثقافية.األطراؼ في العيد، الدراسة الكافية ك التي تساعد في التعزي
ىذا كتجدر اإلشارة باف المادة الرابعة مف كبل العيديف تتضمف التحميؿ مف الحقكؽ، كذلؾ بصياغتيف مختمفتيف، 

 (5) تبعا لبلختبلؼ مكضكعات العيديف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................... 
  .1993مف سنة  ابتداءحدثت  كالتطكرات التيتفصيبلت عمؿ لجنة حقكؽ اإلنساف ( انظر 1) 
أك المفكض ( مف الضركرم إف نفرؽ بيف كظيفتي: المندكب أك المفكض السامي لؤلمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف ككظيفة المندكب 2)

 السامي لؤلمـ المتحدة لبلجئيف.
 .79-78، ص: 1990أعماؿ األمـ المتحدة في ميداف حقكؽ اإلنساف، المجمد الثاني، مطبكعات األمـ المتحدة، نيكيكرؾ  (3)
، الصادر عف المجمس االقتصادم كاالجتماعي ك الذم بمقتضاه، أمكف لمجمس حقكؽ 1967لعاـ  1235راجع القرار رقـ:  (4)

 اإلنساف فحص المعمكمات المتعمقة باالنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف.  
المتعمؽ بشكاكل األفراد كالمنظمات غير الحككمية إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة حكؿ أم  1970لعاـ  1503راجع القرار  (5)

 انتياكات جسيمة لحقكؽ اإلنساف.
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الرقابة التي نص عمييا العيد الدكلي لمحقكؽ  أففي ىذا المجاؿ، ىي  إليياىذا كاف النتيجة اليامة التي نصؿ 
ى الرغـ مف إنشائو لجنة مؿ عـ مف طرؼ الدك االقتصادية، االجتماعية ك الثقافية تقتصر عمى التقارير التي تقد

عمييا العيد كبالتالي فيي كما لكحظ رقابة اقؿ مف الرقابة التي نص  ى غرار المجنة المعنية،عملحقكؽ اإلنساف، 
 األكؿطبقا لمبركتكككؿ االختيارم  الدكلي لمحقكؽ المدية كالسياسية كالتي تشمؿ التقارير، الببلغات كالشكاكم

باإلضافة إلى انو يحث عمى التمتع بجميع الحقكؽ المنصكص عمييا  مادة  14الممحؽ بالعيد، الذم يتككف مف: 
  كالسياسية فتكجد حقكقا ال يحب التحميؿ منيا. في العيد، أما في العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية

مف  الثانيةمكف اعتبارىما كأساس ىاـ في الرقابة، فبالنسبة لممادة مف كبل العيديف ي الثانيةمضمكف المادة  أفكما 
جاءت في صياغة دقيقة كمفصمة فيما يتعمؽ باإلجراءات التي يتعيف   ،العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية

التشريعات البلزمة لتنفيذ تعيداتيا كالمثاؿ الذم يمكف االستعانة بو ىك مضمكف  أم-الدكؿ األطراؼ اتخاذىا عمى
 إجراءاتياىذا العيد بما يتكافؽ مع  أطراؼتمتـز الدكؿ  : (1) :عمى كالتي تنص الثانيةمف المادة  2الفقرة 
 أكذات الطابع التشريعي  اإلجراءاتباعتماد ىذه تكرية كمع نصكص ىذا العيد باتخاذ الترتيبات التي تسمح الدس

 (2) غيرىا كالخاصة بتفعيؿ ىذه الحقكؽ المعترؼ بيا في العيد ك التي لـ تكف بعد قد كضعت مكضع التنفيذ.
 (3)إف ىذه المادة جاءت في صيغة كاضحة. 

أما بالنسبة لمضمكف المادة المنصكص عمييا في العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية، فيي  
بو مكاردىا المتاحة ما يمـز مف خطكات لضماف  تشير إلى أف: تتعيد كؿ الدكؿ بأف تتخذ ك بأقصى ما تسمح 

 التمتع الفعمي التدريجي بالحقكؽ المعترؼ بيا في العيد.
Article 2 …Each state party to the present covenant undertakes to take steps 

Individually and through international assistance and co-operation especially 
economic and technical. To the maximum of its avaible resources, with a view to 
archieving progressively the full realizations a the rights recognized in the present 
covenant by all appropriate leans, uncluding particularly the adoption of legislative 

measures… 
 
 
 

....................................................................................................... 
 16 كالسياسية كالصادر فيمف البركتكككؿ االختيارم األكؿ الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية  02راجع نص المادة:  (1)

 .1966ديسمبر سنة 
 Patrick courbe, introduction generale au droit, 11eme edit, Dalloz, 2009.p:16 .(2) 
 Louis Antonio Alerdo, le droit international public, 2eme.edit, Dalloz,2009 .p:09.   (3) 
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 عيد الدولي لحقوق المدنية و السياسية:في ال  المنصوص عمييا آليات الحمايةالثاني : الفرع 
 

يمـز العيد األطراؼ بتقديـ تقارير تتعمؽ بالتدابير المتخذة مف قبميـ ك الخاصة بتجسيد  40كفقا لممادة        
 (1)تطبيؽ الحقكؽ المنصكص غمييا في ىذا العيد لمجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف.

ف المادة       (May at any timeتنص عمى أنو"...لكؿ دكلة في ىذا العيد أف تعمف في أم حيف  41ىذا كا 
(declare  بمقتضى ىذه المادة أنيا تعترؼ  باختصاص المجنة في استبلـ ك دراسة ببلغات تنطكم عمى إدعاء

دكلة طرؼ بأف دكلة طرفا أخرل ال تؼ بااللتزامات التي يرتبيا عمييا ىذا العيد. ك ال يجكز استبلـ ك دراسة 
ف دكلة طرؼ أصدرت إعبلنا تعترؼ فيو، فيما يخصيا، الببلغات المقدمة بمكجب ىذه المادة إال إذا صدر ع

 (2) باختصاص المجنة ك ال يجكز أف تستمـ المجنة أم ببلغ ييـ دكلة طرفا لـ تصدر اإلعبلف المذككر...
إف ىذه المادة تشتمؿ عمى فقرات مفصمة ك دقيقة حكؿ الببلغات التي يتـ استبلميا مف المجنة ،ىذا ك أف المجنة 

لممصالحة  ((an ad-hoc commiteeاألطراؼ المتنازعة أف تشكؿ ىيئة خاصة مف أجؿ الغرضيمكف بمكافقة 
د مف أجؿ يعند االقتضاء لتقديـ كساطتيا الحميدة إلى الدكؿ األطراؼ الداخمة في نزاع حكؿ تطبيؽ أحكاـ الع

 5ف المجنة كفقا لممادة .ىذا ك أ  (3).  تحقيؽ حؿ كدم لممسألة محؿ النزاع عمى أساس احتراـ أحكاـ ىذا العيد
مف العيد نقكـ بكضع تقرير مفصؿ عف الكضعية العامة عف طريؽ المجمس االقتصادم ك االجتماعي) 

Ecossoc  (4)  منو. 6( عمبل بما نص عميو البركتكككؿ  االختيارم  في المادة 
  Procedures under the opitional prot)) ئلجراءات تحت البركتكككؿ االختيارماما بالنسبة ل

 كتكككؿبمقتضى البر   ( (the human rights committeeيجكز لمجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف )المجنة(
االختيارم الممحؽ لمعيد أف تنظر في الببلغات التي تتمقاىا مف األفراد الخاضعيف لسمطة أم مف األطراؼ ك التي 

 ف فييا أنيـ ضحايا انتياكات الدكلة ألم حؽ مف الحقكؽأقرت اختصاص المجنة في ىذا الشأف، ك بمكجبيا يدعك 
 
 
 
 
 

.............................................................................................................................. 
 
 . 1966مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة  40( راجع المادة 1)
 .1966مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة  41( راجع مضمكف الماد 2)
( الشافعي محمد البشير، مقاؿ بعنكاف"قانكف اإلنساف ذاتيتو كمصادره" منشكر بمكسكعة حؽ اإلنساف، المجمد الثاني، إعداد: 3)

 . 18، ص  1989لممبلييف  محمكد شريؼ بسيكني، محمد السعيد الدقاؽ، عبد العظيـ كزير، دار العمـ
 مف العيد. 42( راجع تفصيبلت أعماؿ المجنة طبقا لنص المادة: 4)



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

48 

 

 . (1)الكاردة في العيد
، يككف (2)كفقا لئلجراءات السابقة الذكر ىذا كبعد التكصؿ إلى الحؿ بالنسبة لؤلطراؼ المتضررة )الدكؿ ك األفراد(

الدكر الياـ في (  the General assembly (الجمعية العامةك (   ( the Security Councilلمجمس األمف 
،حيث أعتبر  (3)ىذا الصدد بإصدار مجمس األمف لقرارات ممزمة كفقا لمفصؿ السابع  مف ميثاؽ األمـ المتحدة 

 (4)مجمس  األمف، أف بعض صكر انتياؾ حقكؽ اإلنساف مف قبيؿ المسائؿ التي تيدد السمـ  كاألمف الدكلييف.
الخاص  1971حاليا ك قرار  ) ( Zimbabweزمبابكم  جمس األمف الخاص بركدسيا )التمييز العنصرم(قرار م

ك القرارات األخرل كالقرارات المتعمقة  apartheid(5) بجنكب إفريقيا لممارستيا سياسة الفصؿ العنصرم_
ك ركاندا  (bosnia-herzegovina ) باستخداـ قكات حفظ السبلـ لحماية حقكؽ اإلنساف في البكسنة ك اليرسؾ

rewanda) ( )ك ما تبع ذلؾ مف قياـ مجمس األمف  بإنشاء محاكـ جنائية دكلية خاصة )أك مف أجؿ الغرض 
internatonal criminal tribunals)  (في كؿ مف يكغسبلفيا سابقا ك ركاندا ك ما حصؿ كذلؾ مف تطكر 

اك ما   1998جكيمية  17نشاء محكمة دكلية جنائية دائمة في ىاـ عمى أساس أعماؿ  لجنة القانكف الدكلي بإ
، ك  السؤاؿ  (6) 2002كالقانكف األساسي الذم أصبح نافذا ابتداء مف جكيمية  ROMA )  (: يعرؼ  بػميثاؽ

فيما يتعمؽ  powers ) ( الذم يطرح ىنا ىك: ما ىك األساس القانكني الذم يخكؿ لمجمس األمف صبلحيات
 (7)بحماية حقكؽ اإلنساف؟ 

 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................... 
 
 .1966المدنية كالسياسية لسنة مف البركتكككؿ االختيارم الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ  5إلى  1( راجع المكاد مف 1
مف اتفاقية محاربة التعذيب  22مف البركتكككؿ االختيارم الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية كالمادة  6( المادة 2)

 . 1984لسنة 
 www.palmoon.net/2/topic-1192-89-html ( حسف الحمك، تطكر مركز الفرد في القانكف كالقضاء الدكلييف في:3)
 28( مراد مييكبي، الكضع القانكني لمفرد في القانكف الدكلي، مقاؿ منشكر في مجمة التكاصؿ، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد 4)

 .  6،ص: 2011، سنة 
 . 55ص،  2004( عبد الكاحد محمد الكاحد الفار، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية، دار النيضة العربية، 5)
االتفاقية االكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كالقكاعد المكممة ليا طبقا لممبادئ العامة ، ( عبد العزيز محمد سرحاف6)

 . 21،22، ص:  1966لمقانكف الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة 
 152،153، ص:2005العمـك لمنشر كالتكزيع،  ( جماؿ عبد الناصر مانع، القانكف الدكلي العاـ، المدخؿ كالمصادر، دار7)
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ال شؾ أف  مجمس األمف صاحب المسؤكلية فيما يتعمؽ بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كباالعتماد  عمى نص المادة 

عيد أعضاء تمؾ الييئة إلى مجمس األمف بالتبعات الرئيسية في أمر يمف الميثاؽ ك التي تنص عمى أف :"... 24
 األمف الدكلي ك مكافقكف  لؤلعضاء المجمس بعمؿ نائبا عنيـ في قيامو بكاجباتو التي تعرضيا ىذهحفظ السمـ ك 

 (1 ).التبعات
Articel 24 

…its members confer on the security council primary responsability for the 
maintenance of  international  peace and security , and agree that in carring out its 

duties under this responsibility the security council on their bahalf….. 
كفقا لما جاء  ) ( to be interpreted :إف مضمكف ىذه المادة)خاصة الصياغة اإلنجميزية(يجب أف تفسر

المادة عمى أف:"...يقرر  ك ما تبعيا مف مكاد في الفصؿ السابع مف الميثاؽ حيث تنص ىذهالتاسعة بالمادة 
مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديدا لمسمـ أك إخبلؿ بو أك كاف ما كقع عمبل مف أعماؿ العدكاف، ك يقدـ في 

لحفظ السمـ ك األمف الدكلي  42ك  41ذلؾ تكصياتو أك يقرر ما يجب اتخاذه مف تدابير طبقا  ألحكاـ المادتيف 
 (2)أك إعادتو إلى نصابو.

 اغة اإلنجميزية ليذه المادة تعتبر أكثر تأكيدا عمى ىذه السمطات حيث تنص:إف الصي
Article 39… 

The security council shal determine the existence of any threat to the peace 
Breach of  the peace, or act of aggression aand shall make recommendations , or 
decide what measure shall be taken in accordance with articele 41 and 42 to 

maintain or restore international peace and security… 
يفيـ مف ىذه الصياغة )المغة اإلنجميزية بالطبع( أف مجمس األمف لو سمطات كاسعة تقديرية حيث أف لو أف يقرر 

ديدا لمسمـ أك اإلخبلؿ بو أك إذا كاف ما كقع يعتبر مف أعماؿ الحاالت، أم يكيؼ الحاالت التي تشكؿ تي
  )العدكاف.

السابقة الذكر كميا تعكس  24إف مضمكف ىذه المادة ك المكاد األخرل في الفصؿ السابع ك كذا مضمكف المادة 
ركاندا  ك كاقع المجتمع الحالي ك قانكنو،فالعقكبات المفركضة عمى ليبيا ك العراؽ ك التدخؿ في الصكماؿ ك 

 (3)( لممجمس كفؽ المضاميفpowersالبكسنة ك اليرسؾ ك قريبا  في حاالت أخرل كميا صبلحيات أك سمطات )
............................................................................................................................... 

 ميثاؽ األمـ المتحدة.مف  24راجع نص المادة  (1
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 39( راجع نص المادة 2)
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مف ميثاؽ األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بمسالة العبلقة المتكاجدة بيف  39ك  24( يكجد تناسؽ كبير بيف مضاميف نصي المادتيف 3)
 حماية حقكؽ اإلنساف كحفظ األمف كالسمـ الدكلييف.

 (1) يطرح ىنا ىك: ىؿ مجمس األمف أستخدـ سمطاتو في مسألة الشيشاف؟  السابقة الذكر ك السؤاؿ الذم
ال تكجد إجابة بالطبع، ثـ سؤاؿ آخر ىاـ ك ىك أال يمكف اعتبار ما يحصؿ حاليا في فمسطيف خاصة ما يتعرض 

سكاء في ىذه الحالة عؿ أساس حالة  (2) لو الشعب الفمسطيني مف قبيؿ الحاالت التي تيدد السمـ ك األمف الدكلي
حيث أف ما يحدث يكميا لمشعب  jus pacis)  (ك حالة سمـ ك ينطبؽ عمييا  )أjus bello (حرب ك ينطبؽ عمييا

، فيك بمثابة إىدار لمحقكؽ األساسية  لئلنساف ك أعماؿ العدكاف  (3)الفمسطيني ىك متعمؽ بالمجتمع الدكلي ككؿ 
aets of aggression) ( ىذا قياسا لما قررتو محكمة العدؿ الدكلية في قضية ك:)  traction    

(Barcelona  كبمناسبة (4)السالفة الذكر 1971لعاـ) Obiter dictum (التي  ك قضايا دكلية أخرل ذات الصمة
 Erga omnes (.(5) (.تؤكد عمى أف بعض حاالت حقكؽ اإلنساف خرقيا ىك خرؽ التزامات في مكاجية الكافة

 hostes generisشاركف كػػ:  الفمسطيني لكحدهكاجو الشعب  ،2002جدير بالذكر انو في أكاخر ديسمبر -
humani   ك قد انتظر المجتمع الدكلي كثيرا مف مجمس األمف في تقرير الحالةdetermination of the 
situation   عمى أنيا حالةsituation  (6) مف الميثاؽ 39مضمكف المادة  إطارتدخؿ في. 

 األمف غير قادر عمى ذلؾ. ( ، كيبدك أف مجمسthe aggressionىذا مف اجؿ التدخؿ ككقؼ العدكاف )
(non possumuss نيا ربطتيا بأحداث سبتمبر  11( بسبب مكقؼ الكاليات المتحدة مف القضية، خاصة كا 

أف مجمس اآلمف اصدر  كما نتج عف ذلؾ مف تطكرات مؤسفة لمشعب األفغاني ، غير انو بعد ذلؾ، نجد 2001
 نجحت مف خبللو الكاليات المتحدة  (7) ،2002نكفمبر  08بتاريخ  1441قرارا خاصا بالعراؽ كىك القرار رقـ: 

 
  

.............................................................................................................................. 
في إطار الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، يتضمف إنشاء  1994نكفمبر  18( بتاريخ  955ار مجمس األمف رقـ )( قر 1) 

 محكمة جنائية خاصة بركاندا.
( راجع أىـ التدابير الكاجب اتخاذىا مف طرؼ مجمس األمف في إطار الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة في حالة ما إذا 2) 

يجب  في ىذا المجاؿ ما يعتبر مف أعماؿ العدكاف كيقرر كقع  انو كقع تيديد لمسمـ أك إخبلؿ بو أك كاف ما،خيرقرر ىذا األ
 أكلحفظ السمـ كاألمف الدكلي  42ك  41ثـ يتخذ التدابير طبقا لؤلحكاـ المادتيف  فإجراءات كيقدـ التكصيات المناسبة كماتخاذه مف 

 إعادتو إلى نصابو.
عامة مضاميف المكاد المنصكص عمييا تحت عنكاف  كبصفة 42ك 41ككذا المادتيف  24أك المادة  39مضمكف المادة  إف( 3)

 الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة تمتقي مف حيث العقكبات التي يفرضيا مجمس األمف.
 (4)  Affaire de la Barcelona Traction, recueil, Belgique C, Espagne, C. I. J, 05 Février, Rec. C, I, 

J, 1970.                                                                                                                    
تمس فقط ال خرؽ بعض حاالت حقكؽ اإلنساف  أفقانكني في غاية األىمية، كمعنى ذلؾ  أ، مبد(  تضمنت قضية برشمكنة لمجر5)

نما ىك خرؽ لبللتزامات في مكاجية الكافة.    الطرؼ الذم تعرض إلى اعتداءات في حقو كا 
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 مف ميثاؽ األمـ المتحدة السابؽ الذكر. 39( راجع مضمكف المادة 6)
 كالمتعمؽ بإرساؿ لجنة تفتيش أممية لمعراؽ. 2002نكفمبر  18المؤرخ في  1441القرار  (7)

 (1)األمريكية مف جعؿ العراؽ يقبؿ لجنة التفتيش األممية مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية؟ 
  األستاذ:كاف محؿ انتقاد شديد مف طرؼ المختصيف في القانكف الدكلي، حيث قدـ  ىذا القرار

(robert charvin) 
، كعشنا في المحتممةالنتائج الفرنسية تحميبل قانكنيا ىاما عف أسباب اتخاذ القرار ك مضمكنو ك  NICEجامعة  مف

 (. Animus belligerandi) الحربنية الكاليات المتحدة األمريكية في شف  ىي،تمؾ األياـ إحدل االحتماالت ك 
 رفقة ما األمريكيةيعرؼ باعتداء الحمفاء ضد العراؽ، حيث شنت الكاليات المتحدة  حدث فعبل كىك ما كىك ما
 (2)حد اآلف. إلىيزاؿ ىذا البمد يعرؼ أثاره  دكلة اعتداءا خاطفا ضد العراؽ، ال 40يقارب 

اعتمدت  الذم-الغامض–الدفاع الشرعي  لحؽ (Antonio Cassesse):ىذا ك في مناسبة أخرل تعرض األستاذ
 (3 ) الشأف.حيث قدـ طرحا قانكنيا مفصبل في ىذا  2001سبتمبر  11عميو الك.ـ.أ. إثر أحداث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................. 
 بؿ تخضع لعدة -غامضة -تجعؿ مضاميف ميثاؽ األمـ المتحدة خاصة تمؾ المتعمقة بسمطات مجمس األمف( ىذه األسئمة 1)

 .السيما أف األمر يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف في صكرىا الغامضة -معطيات أىميا سياسية
 . 31ص:  مرجع سابؽ،( محي الديف محمد، 2)
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القتصادم ك االجتماعي لمنظمة األمـ المتحدة كالذم بمقتضاه أمكف الصادر عف المجمس ا 1967لعاـ  1235راجع القرار رقـ  (3)
 لمجنة حقكؽ اإلنساف فحص المعمكمات المتعمقة باالنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف.

 آليات الحماية األخرى في إطار األمم المتحدة )اإلجراءات(.الثالث :  الفرع
 

U.N.Other instruments for the protection (the procedures) 
تبى  ECOSOCأف تشير بأف المجمس االقتصادم ك االجتماعي  يجب في إطار منظمة األمـ المتحدة دائما،

بمقتضى األكؿ أم القرار  1970لعاـ  1503ك القرار رقـ:  1967لعاـ 1235عدة قرارات أىميا القرار رقـ 
حص المعمكمات المتعمقة ف  The human rights commissionيمكف لمجنة حقكؽ اإلنساف  1235

ك إف تجرم دراسة شاممة    the gross   violation of human rightsباالنتياكات الجسمية لحقكؽ اإلنساف 
 which reveal a consistent pattern ofلمحاالت التي تكشؼ عف نمط ثابت مف انتياكات حقكؽ اإلنساف 

violations of human rights ة فيما بعد بإتباع إجراءات عمنية ك ىذا ما أدل بالمجنpublic procedures  
 working group or special لتقصي الحقائؽ ك ليذا الغرض تقكـ المجنة بتعييف فريؽ عمؿ أك مقرر خاص

rapporteur  الذم يعد تقريرا خاصا لممجمس االقتصادم ك االجتماعي ECOSOC  يشمؿ تكصياتو بالنسبة
 The public procedure.(1)جراء العمني لمحاالت ىذا ما يسمى باإل

الكثيرة التي  communicationsفيك يكمف في الرسائؿ)الشكاكم(  1503أما القرار الثاني ك الذم يسمى اإلجراء 
حكؿ أ م انتياؾ  N.G.Oترسؿ إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة مف طرؼ األفراد أك المنظمات غير الحككمية 

 a gross violation of human rights(2)جسيـ لحقكؽ اإلنساف 
 the sub-commission onحيث تقكـ المجنة الفرعية لمحاربة اإلجراءات التمييزية ك حماية األقميات 

protection of discrimination and protection of minorities 
فإذا ثبت ليا كجكد نمط ثابت النتياكات حقكؽ   the communicationيبحث االنتياكات الكاردة بالشككل 

فتبمغ المجنة بذلؾ )أم لجنة حقكؽ   a consistent pattern of violations of human rightsاإلنساف 
لمقياـ بتقصي الحقائؽ ك ال يككف ذلؾ  AD.HOC.Committeeاإلنساف ( حيث تقـك المجنة بتعييف لجنة خاصة 

 الدكؿ المعنية. مكافقةبإال 
 لجنة حقكؽ اإلنساف تقريرا ك تكصيات بشأف المسألة إلى المجمس االقتصادم ك االجتماعي.ىذا، تقدـ  بناء عمى

ك ىذا ما الحظو األستاذ  confidential procedureمع اإلشارة بأف الشيء األساسي ليذا اإلجراء ىي السرية 
D.J.harris كىذا ما جعؿ الدكؿ المعنية تفضمو، حيث أف  بقكلو بأف سرية ىذا اإلجراء تعتبر كعائؽ لمرقابة

 التكصيات عادة ما تككف سرية بيف أعضاء المجنة ك بالتالي تخضع الى ضغكطات سياسية.
......................................................................................................... 

المتعمؽ بشكاكل األفراد كالمنظمات غير الحككمية إلى األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة  1970لعاـ  1503( راجع القرار رقـ 1)
 حكؿ االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف.
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( يقصد باالنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف، بتمؾ االنتياكات التي ترتكب مثبل مف طرؼ سمطة حككمية في حؽ شعبيا أك في 2)
 مى نمط ثابت كيككف اليدؼ مف كراء ذلؾ، ىك إبادة ىذه الجماعات عف أخرىا.حؽ بعض الجماعات ع

 the thematic، فقد تطكرت كثيرا بفضؿ االجراء المسمى:معالجة انتياكات حقكؽ اإلنسافبشاف مسالة ىذا ك    
appoach مجمكعة عمؿ خاصة  ت بمقتضاهعيدك الذم أworking groups…mandates  مثميا مثؿ

التعسفي، ك قد يعيد ذلؾ أيضا إلى  باالعتقاؿتمؾ المتعمقة ككذلؾ  العمؿ الخاصة باإلختفاءات القصريةجمكعة م
مثؿ المقرر الخاص  the thematic special rapporteur مقرر خاص يسمى المقرر الخاص بمكضكع ما

أك الخاص   sale of childrenأك ذلؾ الخاص بيبع األطفاؿ  religious intoleranceبعدـ التسامح الديني 
 (1) ....إلخ the rights to freedom of opinion and expressionبحرية المرأة ك التعبير 

حيث  -بشكؿ ممحكظ –األمـ المتحدة بحقكؽ اإلنساف  الىتماـتعتبر سنة ىامة بالنسبة  1993سنة  أفىذا ك   
 the Vienna world conférence on 25/06/1993انعقاد مؤتمر عالمي حكؿ حقكؽ اإلنساف بغينا 

human rights  الذم نتجت عنو عدة تكصيات أىميا إنشاء كظيفة المندكب السامي لحقكؽ اإلنسافthe.U.N 
High commissioner for human rights  مف أجؿ تعزيز ك حماية حقكؽ اإلنسافthe promotion and 

protection of human rights .(2) 
سؤكليات )صبلحيات( المندكب السامي جاءت في صياغة عامة ، م ) ( D.J.HARRIS :ك كما الحظ األستاذ 

 (3).:تشمؿك ك يبقى تحديدىا بالممارسة ميدانيا 
 (4) أ..تعزيز ك حماية التمتع الفعمي لكؿ الحقكؽ السياسية ك المدنية ك الثقافية ك االقتصادية ك االجتماعية.

 ـ التي تعيد إليو أك إلييا مف قبؿ األجيزة المختصة في األمـ المتحدة .ب..تنفيذ كؿ الميا
ج.. المساىمة بقدر فعاؿ في إزالة العقبات الحالية ك مكاجية تحديات اإلنجاز الكامؿ لحقكؽ اإلنساف منع 

)رئيسة أيرلندا  Mary Robinson) :)انتياكات حقكؽ اإلنساف في العالـ، ك قد شغمت فيما سبؽ  السيدة
 YALA LASSOسابقا(كظيفة المندكب أك المفكض السامي لؤلمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف  خمفا لمسيد 

 مف اإلككادكر(. دبمكماسي)
ك التي كانت ليا مكاقؼ شجاعة بالنسبة النتياكات حقكؽ اإلنساف في الشيشاف )ركسيا(الصيف ك فمسطيف 

 سامي لؤلمـ المتحدة الخاص اإلشارة إلى كجكد مندكب )مفكض( االنتفاضة ك مناطؽ أخرل مف العالـ، مع
  

............................................................................................................................... 
 

Patrick  Courbe, op-cit. p : 17. (1) 
 (2) Louis Antonio Alerdo .op-cit. : 11. 

 ، الصادر في  ا طار الندكة 1993مارس  27ير الحككمية، بشاف حقكؽ اإلنساف بتاريخ غ( راجع إعبلف بانككؾ لممنظمات 3)
 .1993العالمية لؤلمـ المتحدة حكؿ حقكؽ اإلنساف، مجمة حقكؽ اإلنساف ، عدد خاص، النمسا، جكاف 



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

54 

 

، عف التطبيؽ التدريجي لمحقكؽ 1966االقتصادية، االجتماعية كالثقافية الصادر سنة مف العيد الدكلي لمحقكؽ  14( تنص المادة 4)
كذلؾ حسب المكارد التنمكية التي تتكفر عمييا كؿ دكلة. كمف اىـ ىذه الحقكؽ: الحؽ في التنمية، الحؽ في السكف، الحؽ في الشغؿ، 

 لحؽ في الحماية االجتماعية، الحؽ في التمدرس، الحؽ ...الخ.الحؽ في العبلج، الحؽ في البيئة، الحؽ في التاميف االجتماعي، ا
ف أجؿ كفالة حماية دكلية لبلجئيف خاصة م  (The U.N High commissionner for refugees)بالبلجئيف 

 (1)في أكقات النزاعات المسمحة. 
 اإلنسافعمى حقكؽ مشرفيف  إرساؿفي  بدأتالمتحدة  األمـباف منظمة  أيضا، نشير 1993ىذا كدائما مع سنة 

(human rights minitors)  تزكيد المجتمع الدكلي بمعمكمات صحيحة ك كذا السعي لحد مف ، مف اجؿ
 حقكؽ اإلنساف . انتياكات

ك التي تسمى جياز حقكؽ  (the human rights commission)اإلنساف بمجنة حقكؽ تعمؽفي األخير فيما ي
فإف  ،the ( prevailing human rights organ of the United nations)اإلنساف األعمى لؤلمـ المتحدة 

 .عمى أساس المناقشات العمنية باالنتياكاتعمميا في النياية ييدؼ إلى إخطار الدكؿ المعنية 
 (public discussions) في تكييؼ ك عبلج الحاالت الخاصة حيث ال  ك عادة ما تؤثر المعطيات السياسية

( ك كذلؾ حؽ الدخكؿ إلى أقاليـ الدكؿ المتيمة لمتقصي، فالجنة witnessتكجد آلية السماع إلى أدلة الشيكد)
 D.J.HARRIS (: ليست ليا صبلحيات المتابعة القانكنية ك كؿ ما عمييا أف نقكـ بو ىك عمى حد تعبير األستاذ

( ك في 1503)مع المبلحظة أف ىذا ال ينطبؽ عمى اإلجراء رقـ  (publics criticismes)العمنية  االنتقاداتىك 
 (2)الحاالت الخاصة ك النادرة يتـ عزؿ أك تيميش الدكلة المعنية دكليا.

المجنة في مجاؿ  تمجيكدافإنو نتيجة ألعماؿ ك  ،دائما ) D.J.HRRIS (: في األخير ك كما يقكؿ األستاذ
 .حقكؽ اإلنساف التي كانت مف المسائؿ الخاضعة لممجاؿ المحفكظ لمدكلة

 (Within the domestic juridiction)   ، التي  االنتياكاتقد تخمت عنيا الدكؿ عف طريؽ اإلجابة عمى
لدكلية لحقكؽ بأف الحماية ا ،يفيـ منوكىذا  ) D.J.HARRIS  (: يمة بيا. ك ىذا حسب األستاذتتككف ىي م

  (3).اإلنساف ىي مف مجاالت القانكف الدكلي
) ( The protection of human right is now within the Domain of international Law 

 (4).1993مف سنة  ابتداءتفصيبلت عمؿ لجنة حقكؽ اإلنساف ك التطكرات التي حدثت 
 
 
 
 

............................................................................................................................... 
( مف الضركرم إف نفرؽ بيف كظيفتي: المندكب أك المفكض السامي لؤلمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف ككظيفة المندكب أك المفكض 1)

 متحدة لبلجئيف.السامي لؤلمـ ال
 .79 -78، ص: 1990أعماؿ األمـ المتحدة في ميداف حقكؽ اإلنساف، المجمد الثاني، مطبكعات األمـ المتحدة، نيكيكرؾ  (2)
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المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع لمنظمة االمـ  كالصادر عف 197 3مام  26المؤرخ في  27/1973( القرار رقـ : 3)
 المتحدة كبمقتضى ىذا القرار تـ التاكيد عمى كالية لجنة مركز المراة لمنظر في الرسائؿ السرية كغير السرية المتعمقة بمركز المراة.

  .1993مف سنة  ابتداءتفصيبلت عمؿ لجنة حقكؽ اإلنساف ك التطكرات التي حدثت ( انظر 4)
 
 .حقوق اإلنسان لحمايةغير الحكومية  الدولية المنظماتلمطمب الثالث: ا
 

The non-governmmental organization (N.G.O) and human rights.)) 
 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة جاءت لتنص عمى أف... 71ك لكنو ك لغرض ىذا الممخص فإف المادة  

الترتيبات المناسبة لمتشاكر مع الييئات غير الحككمية التي تعني "...لممجمس االقتصادم ك االجتماعي أف يجرم 
بالمسائؿ الداخمة في اختصاصو ك ىذه الترتيبات قد يجرييا المجمس مع ىيئات دكلية كما أنو قد يجرييا إذا رأل 

 (1)ذلؾ مبلئما مع ىيئات أىمية بعد التشاكر مع عضك )األمـ المتحدة( ذم الشأف..."
 (2) صياغة اإلنجميزية ليذه المادة تعتبر أكثر كضكحا حيث تنص:ىذا يبلحظ بأف ال

Article 71 
The economic and social council may make suitable arrangements for consultation 
with non govermental organizations which are concerned with matters within its 

competence. 
Such arrangements may be made with international organizations and , wher 
appropriate with nationl organizations after consultation with the members of the 

unted national concerned. 
 71بكضع الترتيبات المنصكص عمييا في المادة  ECOSOCىذا ك قد قاـ المجمس االقتصادم ك االجتماعي 

بمكجبو أصبحت المنظمات الدكلية  23/05/1968بتاريخ  .XL.I.V. 1296السابقة الذكر بإصدار القرار رقـ 
غير الحككمية تتمتع بالطابع اإلستشارم  لدل منظمة األمـ المتحدة ك بناء عمى ىذا التطكر الجديد ظيرت عدة 

الصحة ...إلخ، إما فيما يتعمؽ بحقكؽ  منظمات دكلية غير حككمية في عدة مجاالت كالبيئة ، التكنكلكجيا،
 اإلنساف فإف مف أىـ المنظمات غير الحككمية ك التي ساىمت بنضاليا) ك ىك التعبير الذم إستعممو كؿ مف

 
 
 

............................................................................................................. 
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، مجمة حقكؽ اإلنساف )الندكة  1993مارس  27بانككؾ لممنظمات الدكلية غير الحككمية، بشاف حقكؽ اإلنساف بتاريخ ( إعبلف 1)
 .1993العالمية لؤلمـ المتحدة حكؿ حقكؽ اإلنساف( ، النمسا، جكاف 

ف منح المنظمات ، المتضم 1968/  05/  23الصادر بتاريخ  1296راجع قرار المجمس االقتصادم ك االجتماعي رقـ:  (2)
 الدكلية غير الحككمية الطابع االستشارم لدل منظمة األمـ المتحدة.

 
تطكير ك تسيير اآلليات الدكلية  ى( إلinfraراجع المراجع األساسية  A.Kiis – T.Buergenthalاألستاذيف 

 (1) اإلنساف.لحقكؽ 
 .Amnesty Internationalمنظمة العفك الدكلية -
 Interenationale des droits de l’homme……الرابطة الدكلية لحقكؽ اإلنساف -
 internationale committee of the red cross (I.C.R.C)..…المجنة الدكلية لمصميب األحمر-

كمنيا عممت في مختمؼ الدكؿ ك  خصصةتغير الحككمية، كميا ليا مجاالت م الدكليةالمنظمات  كغيرىا مف
 (2) الجزائر.

 ما الديباجة، كالثانية مفاألكلى  الفقرة-األكؿ الجزء-اإلنسافجاء في الحصيمة النيائية لممؤتمر العالمي لحقكؽ 
 يمي:
 

 من الديباجة:األولى الفقرة 
 

إف تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف مسالة ذات أكلكية بالنسبة لممجتمع الدكلي، كاف المؤتمر يتيح فرصة فريدة إلجراء 
شامؿ لنظاـ حقكؽ اإلنساف الدكلي كلجياز حماية حقكؽ اإلنساف، بغية زيادة مراعاة تمؾ الحقكؽ عمى كجو تحميؿ 

 أكمؿ كبالتالي تعزيزىا، عمى نحك منصؼ كمتكازف.
 

 من الديباجة:الثانية الفقرة 
 

كع الرئيسي جميع حقكؽ اإلنساف ينبثؽ عف تأمؿ كرامة كقدر اإلنساف، كاف اإلنساف ىك المكض أف كيؤكد:يقر 
لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، كينبغي بالتالي اف يككف المستفيد الرئيسي كاف يشارؾ بنشاط في إعماؿ ىذه 

 (3) .كالحرياتالحقكؽ 
............................................................................................................................... 

 اإلنساف،( راجع مقترح الندكة العالمية لؤلمـ المتحدة مف اجؿ حقكؽ اإلنساف الرىانات اإلستراتيجية الكبرل، منشكر بمجمة حقكؽ 1
 ،6 ،5، ص: 1993جكاف  24إلى  14الجزائر، خاص بفيينا مف  ،1993 سبتمبر-4رقـ - اإلنساف العدد لكطني لحقكؽارصد لمم
7، 8، 9، 10. 
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المتصؿ بالمؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف، منشكر  ألفريقيا اإلقميمي( راجع إعبلف تكنس كالمعركؼ باإلعبلف الختامي لبلجتماع 2)
 .13 ،12 ،11صعدد أعبله، نفس ال اإلنساف،بمجمة حقكؽ 

 la، الرابطة الدكلية لحقكؽ اإلنساف: Amnesty international( أىـ المنظمات الدكلية غير الحككمية: منظمة العفك الدكلية: 3)
ligue internationale des droits de l’homme :المجنة الدكلية لمصميب األحمر الدكلي ،le comité international du 

croix rouge, par abréviation (i,c,c,r)                                                                                       
 خالصة الفصل األول:

 
 لدكلي.باف حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية مازالت ناقصة في الكقت الحالي عمى الصعيد ا يجب التسميـ

 يمي: فيماتتمثؿ أكجو النقص 
 عدـ تحديد فكرة حقكؽ اإلنساف كتعريفيا عمى نحك دقيؽ.-
 عدـ تكفر نظاـ كفيؿ باحتراميا الفعمي.-
 عدـ كجكد جياز دكلي يتكلى العقاب عمى مف ينتيؾ حقكؽ اإلنساف.-

ىاـ بالنسبة لحقكؽ اإلنساف، ربط مفيكـ حقكؽ اإلنساف بالجانب االقتصادم كتمحكره حكؿ فكرة العكلمة، تطكر 
 التي اقترنت أصبل بالحقكؽ السياسية، المدنية كىك تطكر يعتبر كضركرة بالرغـ مف التناقضات المترتبة عف ذلؾ،

إذ أف تعقد مشاكؿ الدكؿ خاصة منيا المتخمفة في إطار عكلمة غامضة المعالـ كبالتالي فاف تحديد مفيكـ حقكؽ 
 اإلنساف أصبح أكثر غمكضا.

تتجو منظمة األمـ  كتأكيدا لذلؾا أف التطكرات التي حصمت لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف غيرت كجو السيادة، كم
المتحدة كالمؤسسات الدكلية التي تعمؿ في ىذا المجاؿ إلى دعكة الدكؿ إلى تجنب التحفظات عمى االتفاقيات 

 الدكلية التي تككف طرفا فييا.
لحقكؽ اإلنساف تختص لمفصؿ  ليةالدكلي كحقكؽ اإلنساف، فاف عدـ كجكد محكمة دك أخيرا بالنسبة لمسالة القضاء 

في النزاعات التي تطرح أماميا في ىذا الشأف عمى غرار محكمة العدؿ الدكلية، تعتبر الحمقة األضعؼ في 
ؽ اإلنساف عمى المنظكمة الدكلية لحماية حقكؽ اإلنساف. بالمقابؿ، نجد عمى المستكل اإلقميمي محاكـ دكلية لحقك 

كالمحكمة ، المحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسيةغرار المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف 
 . كالشعكبلحقكؽ اإلنساف  األفريقية
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 الفصل الثاني
 

 ة لحقوق االنساناإلقميميالحماية                       
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 اإلنسان.لحقوق االقميمية الحماية : الفصل الثاني
 

Regional organization for the protection of human rights)) 
 

آخرا أكثر جدية  اىتمامانشير بأف ىناؾ  أففحسبنا  ،بعد العرض الكجيز لمحماية الدكلية عمى المستكل العالمي
ماذج إقميمية أخرل لمحماية نيجعمنا لدعـ ىذه الدراسة ب ما-أكركباخاصة في  –المستكل اإلقميمي  كفعالية عمى

ككذلؾ النظاـ االفريقي كالعربي لحماية  عمى غرار النظاـ األمريكي لحماية حقكؽ االنساف اإلنسافالدكلية لحقكؽ 
 .حقكؽ االنساف

 
 .حقوق اإلنسان األمريكي لحمايةو  األوروبي : النظاماألولالمبحث 

 
 

لحقكؽ اإلنساف مف حيث مضمكنو أم أىـ  لمنظاـ األكركبينعرض تحت عنكاف ىذا المبحث في المطمب األكؿ 
، خاصة انو شيد العديد جاء بيا ىذا النظاـ أم البحث في األساس القانكني لوالتي  كالحريات األساسيةالحقكؽ 

انو  االنساف كالحريات االساسية كمابركتكككؿ إضافي لبلتفاقية األكركبية لحقكؽ  15مف التطكرات بصدكر 
االتفاقية األكركبية لحقكؽ التي تضمنتيا  كالحريات االساسيةحماية الحقكؽ  قادرة عمىفعالة  استحدث اليات

 . االنساف كالحريات األساسية
حريات كالالمجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف  :، نجداإلطارمف أىـ األجيزة التي تمارس اختصاصات نكعية في ىذا 

 .كالحريات األساسيةلحقكؽ اإلنساف  كالمحكمة األكركبية األكركبي، االتحاد االكركبي كزراء، مجمس الاألساسية
لؤلساس القانكني ليذا النظاـ كاىـ  أما في المطمب الثاني المتعمؽ بالنظاـ األمريكي لحقكؽ اإلنساف، نعرض

  األمريكي. االليات المستحدثة لحماية حقكؽ االنساف عمى المستكل
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 .حقوق اإلنسانلحماية  بيو األور  النظامالمطمب األول :  
 
اما األكلى فيي األساس القانكني لحماية حقكؽ االنساف عمى المستكل  مسالتيف، ج تحت عنكاف ىذا المطمبالنع

 عمى المستكل االمريكي. األمريكي كالمسالة الثانية اننا نبحث في اليات الحماية
 

  عمى المستوى األوروبي.حقوق اإلنسان األساس القانوني لحماية  األول : الفرع
 

(The European convention for the protection of human rights and fundamental 
freedoms.) 

 
 04/11/1950في  ROMAثـ التكقيع عمييا بركما  كالحريات األساسيةإف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف 

 .03/09/1953التنفيذ في  كدخمت حيز
إف جميع الدكؿ األعضاء في المجمس األكركبي ىـ أك بإمكانيـ أف يككنكا أطرافا في االتفاقية تتككف االتفاقية في 

 كىي خمسةتدعيـ االتفاقية ببركتكككالت إضافية تعديميو  كقد تـفي خمسة أبكاب،  مادة 66كمضمكنيا مف مقدمة 
 (1) بركتكككال. عشر

 كالحريات التالية:عمى الحقكؽ  كالحريات األساسيةاالنساف  لمحقكؽاالتفاقية نصت 
 (4)المادة  كتسخير اإلنساف، منع استرقاؽ ) 3المادة )(، حضر التعذيب 2ة مادال)الحياة الحؽ في -
(، التعبير، حرية المعتقد 6المادة )العادلة (، الحؽ في المحاكمة 5 المادة) كاألمف الشخصيالحؽ في الحرية -

 (. 11كالنقابات كاالجتماعيات )المادة، حؽ االشتراؾ في الجمعيات 10ك 9المكاد -كالديانة
الخاصة  كحددت االختصاصاتإلييا تتضمف حقكقا أخرل  كالسابؽ اإلشارةيبلحظ أف البركتكككالت التي أبرمت 

 la courتعمؽ أساسا بالحماية حيث أنشئت محكمة أكركبية دائمة ) 11ببعض األجيزة غير أف البركتكككؿ رقـ 
unique.(2) ( كما سنرل ذلؾ الحقا 

 
 
 
 



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

61 

 

 
............................................................................................................. 

 1950نكفمبر  04لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كالتي تـ التكقيع عمييا بركما في  األكركبية( راجع مضمكف االتفاقية 1)
 .1953سبتمبر  03كدخمت حيز النفاذ في 

 1998نكفمبر  01دخؿ حيز النفاذ بتاريخ  كالذم 1994مام  11( راجع البركتكككؿ الحادم عشر المكقع عميو بتاريخ 2)
الميثاؽ األكركبي ـ النص عمييا في ت كاالجتماعية كالثقافية كالتيىذا باإلضافة إلى الحقكؽ االقتصادية    

 .26/02/1965بتداءا مف أنافذا  كالذم أصبح 18/10/1961بإيطاليا قس  Torinoاالجتماعي المبـر في 
(.  تضمنت الحريات كالحريات األساسيةإف ىذه االتفاقية مف خبلؿ عنكانيا )االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف 

 التي تضمنتيا دساتيرىا، أم دساتير دكؿ األطراؼ. كالسياسية فقطالمدنية 
كالمنظمات غير  المبلحظ آف ىذا البركتكككؿ أحدث تطكرا ىاما بحيث أصبح مف الممكف لؤلفراد، جماعات األفراد

كاف ىذا األمر يتعذر  بعد ما كالحريات األساسيةلحقكؽ اإلنساف  األكركبيةالحككمية المجكء مباشرة إلى المحكمة 
كىذا قبؿ دخكؿ البركتكككؿ  األساسيةلحقكؽ اإلنساف كالحريات  األكركبيةعمييـ مف دكف المجكء إلى المجنة 

 الحادم عشر حيز النفاذ.
أكؿ ضماف حقيقي  كىذا بعدل فقد تضمنيا البركتكككالت األخرل اإلضافية مرحمة بمرحمة، أما الحقكؽ األخر 

 15كعددىا اليكـ ناىز  لبللتزاـ. حيث تمتـز الدكؿ األطراؼ بالبنكد أك االلتزامات التي ىي فعبل قادرة عمى تنفيذىا.
 بركتكككال

، إف النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف، يتميز بأكثر فعالية كجدية كالمختصيفالكثير مف الدارسيف  يعتبر
 مف التفصيؿ ليذه المسالة،  ءكسنتطرؽ بشيمقارنة بغيره مف األنظمة. 

كاضحة جدا، كيمكف تبنييا مف  كالحريات األساسيةإف ما يبرز فعالية المنظكمة األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف 
التكقيع عمييا بركما  كالتي تـ كالحريات األساسيةة لبلتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف خبلؿ قراءة متأنية كعميق

سباقة مقارنة بالتنظيمات  كبالتالي فيي، 1953سبتمبر  03كدخمت حيز النفاذ بتاريخ  1950نكفمبر  04بتاريخ 
 (1) عضاء في المجمس األكركبي.اإلقميمية األخرل، كقد فتح المجاؿ لبلنضماـ إلى ىذه االتفاقية لجميع الدكؿ األ

ىك تميزىا بصدكر حكالي خمسة  كالحريات األساسيةإف ما يبرز فعالية المنظكمة األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف 
مضاميف االتفاقية  كآليات تطبيؽتضمف حقكؽ أخرل، كما أنيا كضحت إجراءات  إضافي،عشر بركتكككؿ 

 (2 ) كمركنة.كجعميا أكثر سبلسة  ساسيةكالحريات األاألكركبية لحقكؽ اإلنساف 
كما تضمنت حقكؽ أخرل كحددت بكؿ كضكح اختصاصات األجيزة المنشاة كالمكمفة بحماية حقكؽ اإلنساف 

أك المحكمة األكركبية لحقكؽ  كالحريات األساسيةسكاء كانت المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف  كالحريات األساسية
كما اعتبرت لجنة الكزراء لمجمس أكركبا  ،11التي أنشئت بمقتضى البركتكككؿ رقـ: كالحريات األساسيةاإلنساف 

 جيازا ىاما.
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مف أىـ االتفاقيات التي أبرمت في ىذا الصدد ىي االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية التي تـ التكقيع عمييا  (1)

 كقد صادقت عمييا كؿ الدكؿ األعضاء في مجمس أكركبا. 1953كأصبحت سارية المفعكؿ في سبتمبر  1950في ركما سنة 
ؼ ساـ أف يبمغ المجنة، عف طريؽ السكرتير العاـ لمجمس أكركبا، بآم مخالفة لؤلحكاـ عمى: يجكز لكؿ طر  24نصت المادة  (2)

 ىذه المعاىدة. مف جانب أم طرؼ ساـ متعاقد أخر.
إف صدكر العديد مف البركتكككالت اإلضافية مرحمة بمرحمة، يعد اكبر ضمانة لبللتزاـ، حيث يتعيف عمى الدكؿ 

 يا.األطراؼ تطبيؽ البنكد التي تقدر عمي
 إذا كانت ىذه كميا ايجابيات لممنظكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية، إال أف ىذه المنظكمة ال 
تخمك مف سمبيات. مثبل إذا تطرقنا إلى اختصاصات األجيزة المكمفة بيذه الميمة عمى غرار المجنة األكركبية 

 في التبميغات ك الشكاكم الصادرة مف لدف الدكؿ لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية التي تختص بالنظر
 (1)األعضاء أك مف طرؼ األفراد ك المنظمات الدكلية غير الحككمية.

يمكف إذا لؤلفراد إخطار المجنة عف أم انتياؾ لمضاميف االتفاقية مف طرؼ الدكؿ شريطة أف تككف ىذه الدكؿ 
 قبمت اختصاص المجنة بذلؾ.

في الحقيقة ك إف كاف ىذا الكضع السائد قبؿ إنشاء جياز المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات 
مف االتفاقية بيذه الكيفية أم إعطاء حرية االختيار لمدكؿ في القبكؿ  25األساسية. مع ذلؾ فاف صياغة المادة 

اسة الشكاكم ك التبميغات الصادرة مف باختصاص المجنة مف عدمو يضعؼ كثيرا مف فعالية ىذه اآللية في در 
 (2)األفراد ك المكجية إلى ىذه المجنة ماداـ األمر كما أسمفنا مرتبط بمكافقة الدكؿ لبلختصاص المجنة. 

تجدر اإلشارة إلى مسالة جد ايجابية تميز المنظكمة األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كىي 
ي كىي لجنة الكزراء في مياـ رقابية لمدل تطبيؽ أحكاـ االتفاقية األكركبية لحقكؽ إقحاـ ىيئة ذات طابع سياس

مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات  54ك  32اإلنساف ك الحريات األساسية. لذا فقد أسندت المادة: 
لمنصكص عمييا في االتفاقية. األساسية مياـ رقابية كما أسمفنا عمى تنفيذ اإلجراءات الخاصة بحماية الحقكؽ ا

ىذا مف جية كمف جية أخرل فاف اختصاصات لجنة الكزراء ليا عبلقة مباشرة مع أعماؿ المحكمة األكركبية 
 03لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية، حيث انو إذا لـ تعرض القضية محؿ الشككل عمى المحكمة في مدة 

لمجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية، حينئذ يتعيف أشير مف تاريخ إخطار لجنة الكزراء بتقرير ا
عمى لجنة الكزراء أف تقرر ما إذا كاف ىناؾ خرؽ أـ ال لمضاميف االتفاقية كىك إجراء شبو قضائي تقرره ىيئة 

 عالة عمىكفسياسية. كما أف ىذا القرار يعبر بعمؽ عف مسؤكلية ىذا الجياز السياسي كممارسة لرقابة فعمية جادة 
 (3) كالحريات األساسية.مدل تطبيؽ أحكاـ االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف 
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 .444عبد الكاحد محمد الفار، مرجع سابؽ، ص:  (1)
 .43محي الديف محمد، مرجع سابؽ، ص:  (2)
 مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ االنساف كالحريات األساسية. 54ك 32المادتيف:  (3)

 حقوق االنسان عمى المستوى األوروبي.حماية اليات الفرع الثاني : 
 

The protection mechanism of the convention.)) 
 

فعالة قادرة عمى حماية الحقكؽ ك الحريات التي تضمنتيا االتفاقية ك البركتكككالت   كضعت االتفاقية ميكانيزمات
  (1) :في اآلتي 19البلحقة ك تتمثؿ ىذه الميكانيزمات )األجيزة( كفقا لمضمكف المادة 

 (11تاريخ سرياف البركتكككؿ رقـ  01/11/1998)حتى غاية 
 / المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف )المجنة(1
 المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف )المحكمة(/ 2
لمجمس  ( The committee of Ministers ( ك يبلحظ قبؿ ىذه األجيزة بصكرة كجيزة أف لجنة الكزراء ،ىذا

 أكركبا يعد جيازا ىاما كما سنرل.
الكثير مف الدارسيف ك المختصيف، إف النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف، يتميز بأكثر فعالية كجدية  يعتبر

 مقارنة بغيره مف األنظمة. ك سنتطرؽ بشئ مف التفصيؿ ليذه المسالة، 
نييا مف إف ما يبرز فعالية المنظكمة األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية كاضحة جدا، كيمكف تب

خبلؿ قراءة متأنية كعميقة لبلتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية ك التي تـ التكقيع عمييا بركما 
، ك بالتالي فيي سباقة مقارنة بالتنظيمات 1953سبتمبر  03كدخمت حيز النفاذ بتاريخ  1950نكفمبر  04بتاريخ 

 (2) ـ إلى ىذه االتفاقية لجميع الدكؿ األعضاء في المجمس األكركبي.اإلقميمية األخرل، كقد فتح المجاؿ لبلنضما
إف ما يبرز فعالية المنظكمة األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية ىك تميزىا بصدكر حكالي 
خمسة عشر بركتكككؿ إضافي  تضمف حقكؽ أخرل، كما أنيا كضحت إجراءات ك آليات تطبيؽ مضاميف 

 (3 )األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية كجعميا أكثر سبلسة كمركنة.االتفاقية 
كما تضمنت حقكؽ أخرل كحددت بكؿ كضكح اختصاصات األجيزة المنشاة كالمكمفة بحماية حقكؽ اإلنساف 

بية لحقكؽ أك المحكمة األكرك  كالحريات األساسيةسكاء كانت المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف  كالحريات األساسية
كما اعتبرت لجنة الكزراء لمجمس أكركبا  ،11التي أنشئت بمقتضى البركتكككؿ رقـ: كالحريات األساسيةاإلنساف 

 جيازا ىاما.
........................................................................................................... 
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ف االتفاقية األكركبية لحقكؽ االنساف كالحريات األساسية التي كضعت ميكانيزمات كأجيزة لمحماية م 19( راجع مضمكف المادة 1)
 . 1998نكفمبر  01قبؿ تاريخ سرياف البركتكككؿ الحادم عشر بتاريخ 

تي تـ التكقيع عمييا (  مف أىـ االتفاقيات التي أبرمت في ىذا الصدد ىي االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية ال2)
 كقد صادقت عمييا كؿ الدكؿ األعضاء في مجمس أكركبا. 1953كأصبحت سارية المفعكؿ في سبتمبر  1950في ركما سنة 

عمى: يجكز لكؿ طرؼ ساـ أف يبمغ المجنة، عف طريؽ السكرتير العاـ لمجمس أكركبا، بآم مخالفة لؤلحكاـ  24( نصت المادة 3)
 أم طرؼ ساـ متعاقد أخر.ىذه المعاىدة. مف جانب 

إف صدكر العديد مف البركتكككالت اإلضافية مرحمة بمرحمة، يعد اكبر ضمانة لبللتزاـ، حيث يتعيف عمى الدكؿ 
 األطراؼ تطبيؽ البنكد التي تقدر عمييا.

 مة ال ، إال أف ىذه المنظك كالحريات األساسيةإذا كانت ىذه كميا ايجابيات لممنظكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف 
تخمك مف سمبيات. مثبل إذا تطرقنا إلى اختصاصات األجيزة المكمفة بيذه الميمة عمى غرار المجنة األكركبية 

 مف لدف الدكؿ كالشكاكل الصادرةالتي تختص بالنظر في التبميغات  كالحريات األساسيةلحقكؽ اإلنساف 
  الحككمية.غير  كالمنظمات الدكليةاألعضاء أك مف طرؼ األفراد 

يمكف إذا لؤلفراد إخطار المجنة عف أم انتياؾ لمضاميف االتفاقية مف طرؼ الدكؿ شريطة أف تككف ىذه الدكؿ 
 قبمت اختصاص المجنة بذلؾ.

ف كاففي الحقيقة  . كالحريات األساسيةىذا الكضع السائد قبؿ إنشاء جياز المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف  كا 
االتفاقية بيذه الكيفية أم إعطاء حرية االختيار لمدكؿ في القبكؿ باختصاص مف  25مع ذلؾ فاف صياغة المادة 

كالمكجية مف األفراد  كالتبميغات الصادرة الشكاكلالمجنة مف عدمو يضعؼ كثيرا مف فعالية ىذه اآللية في دراسة 
 ىذه المجنة ماداـ األمر كما أسمفنا مرتبط بمكافقة الدكؿ لبلختصاص المجنة.  إلى

شارة إلى مسالة جد ايجابية تميز المنظكمة األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كىي تجدر اإل
إقحاـ ىيئة ذات طابع سياسي كىي لجنة الكزراء في مياـ رقابية لمدل تطبيؽ أحكاـ االتفاقية األكركبية لحقكؽ 

التفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات مف ا 54ك  32اإلنساف ك الحريات األساسية. لذا فقد أسندت المادة: 
األساسية مياـ رقابية كما أسمفنا عمى تنفيذ اإلجراءات الخاصة بحماية الحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية. 
ىذا مف جية كمف جية أخرل فاف اختصاصات لجنة الكزراء ليا عبلقة مباشرة مع أعماؿ المحكمة األكركبية 

 03حريات األساسية، حيث انو إذا لـ تعرض القضية محؿ الشككل عمى المحكمة في مدة لحقكؽ اإلنساف ك ال
أشير مف تاريخ إخطار لجنة الكزراء بتقرير المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية، حينئذ يتعيف 

ء شبو قضائي تقرره ىيئة عمى لجنة الكزراء أف تقرر ما إذا كاف ىناؾ خرؽ أـ ال لمضاميف االتفاقية كىك إجرا
سياسية. كما أف ىذا القرار يعبر بعمؽ عف مسؤكلية ىذا الجياز السياسي كممارسة لرقابة فعمية جادة ك فعالة 

 عمى مدل تطبيؽ أحكاـ االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية.
 

 و الحريات األساسية. المجنة األوروبية لحقوق اإلنسانأوال : 
The European commission of human rights)) 
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تتككف ىذه المجنة مف عدد يساكم عدد األعضاء في االتفاقية بمعدؿ عضك كاحد لكؿ دكلة منتخبيف مف لجنة 

 (1). (23، 22، 21 )المكاد:بصفتيـ الشخصية  كيقكمكف بمياميـالكزراء 
............................................................................................................ 

 .كالحريات األساسيةلحقكؽ اإلنساف  األكركبيةاالتفاقية  مف 23 ،22 ،21 المكاد:( راجع مضمكف 1) 
 .اختصاصات المجنةثانيا : 

 
المنظمات غير الحككمية تختص المجنة بالنظر في التبميغات ك الشكاكل مف الدكؿ األعضاء مف جية ك األفراد ك 

 ك جماعات األفراد مف جية أخرل.
 
 الشكاوى و التبميغات من الدول األعضاء: -أ
 

مف االتفاقية أية دكلة طرؼ يمكف أف تخطر المجنة عف طريؽ األميف العاـ لممجمس األكركبي ألم  24كفقا لممادة 
 (1)انتياؾ لمضاميف االتفاقية مف دكلة أخرل طرؼ. 

ال يتـ إال إذا صادقت الدكلة المدعية عمى االتفاقية ك اعترافيا باختصاص المجنة ك  اإلجراءك يبلحظ ىنا بأف ىذا 
كما يبلحظ أيضا أف الشكاكل ك التبميغات المقدمة مف دكلة ضد دكلة نادرة جدا ك ليذا فإف بعض الشكاكل ك 

 (2) التبميغات بيف الدكؿ األطراؼ ليا خمفيات سياسية.
كف لؤلفراد إخطار المجنة مف أم انتياؾ لمضاميف االتفاقية لدكليـ شريطة أف تككف ىذه الدكلة قبمت اختصاص يم

 .(3)المجنة بذلؾ 
إف الشكاكل ك التبميغات يمكف أف يقكـ بيا كؿ شخص طبيعي ك المنظمات غير الحككمية ك جميع األفراد ك 

عدـ  (admissibility ككل)يشترط في قبكؿ ىذه الش ك (4) .الذيف يدعكف انتياؾ حقكقيـ المتضمنة باالتفاقية
ىيئة أخرل، أك إذا لـ تكف  إلىحالتيا أقبكؿ الشكاكل المجيكلة، أك أف نفس الشكاكل نظرت فييا المجنة أك 

 (5) .تعسفيةالشكاكل متناسقة مع االتفاقية أك كانت بدكف أساس أك قدمت بصكرة 
 
 األفراد:الشكاوى و التبميغات من  -ب
 

يمكف لؤلفراد إخطار المجنة مف أم انتياؾ لمضاميف االتفاقية لدكليـ شريطة أف تككف ىذه الدكلة قبمت اختصاص 
 (.25المجنة بذلؾ )المادة 

............................................................................................................................... 
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لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية التي تتحدث عف الطعف الذم يمكف لمدكؿ أف  األكركبيةمف االتفاقية  24( راجع نص المادة 1)
 نتياؾ ألم مف أحكاـ االتفاقية.لحقكؽ اإلنساف ك لحريات األساسية في حالة ا األكركبيةتتقدـ بو لممحكمة 

 مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية التي نصت عمى التبميغات الفردية. 25( راجع مضمكف المادة 2)
 Virally. The. U.N. commission on human rights (1987) esp. Shap. VI.p :612.(3) 
 D.J.HARRIS. Op.cit.p :629. (4 

 B0SSUYT : the development of special procedures of the united commission on human 
rights.H.R.L.Y.VOL.6.1985.P.179. (5) 

إف الشكاكل ك التبميغات يمكف أف يقكـ بيا كؿ شخص طبيعي ك المنظمات غير الحككمية ك جميع األفراد ك 
 (admissibility (ككل( ك يشترط في قبكؿ ىذه الش25قية )المادة الذيف يدعكف انتياؾ حقكقيـ المتضمنة باالتفا

عدـ قبكؿ الشكاكل المجيكلة، أك أف نفس الشكاكل نظرت فييا المجنة أك إحالتيا ىيئة أخرل، أك إذا لـ تكف 
 (1) (.27)المادة  سفية.الشكاكل متناسقة مع االتفاقية أك كانت بدكف أساس أك قدمت بصكرة تع

( 27ىذا باإلضافة إلى شرط ىاـ يتمثؿ في استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية لدل الدكلة محؿ الشككل ) المادة 
exhaustion of domestic remedies))، .ك في حالة قبكؿ الشككل تقـك المجنة بثبلث مياـ 

في االتفاقية ك  طرؼال دراسة الشككل ك جمع أسسيا عف طريؽ التحقيؽ الكتابي ك الشفيي مع الدكلة أوال:
 (2). /ب(28المسئكلة عف االنتياؾ )المادة 

 /ب(28الكصكؿ إلى حؿ كدم )المادة  : محاكلةثانيا 
 ثالثا: إذا فشمت المجنة في حؿ، كفؽ السابؽ، عمييا إرساؿ بتقرير إلى لجنة الكزارة.

قامت المجنة ك ذلؾ بتعديؿ حيث  1990لعاـ  08ىذا ك يبلحظ بأف عمؿ المجنة تغير بناء عمى البركتكككؿ رقـ 
بكصؼ عمؿ المجنة الجديد  ( T.Buergenthal : )اإلجراءات المتعمقة بقبكؿ الشكاكل، ك ىذا ما أدل باألستاذ

 Modus operande) ) .(3)بػ : 
 

 .لجنة الوزراءثانيا : 
 

إف لحنة الكزراء لممجمس األكركبي المتككنة مف كزراء خارجية الدكؿ األعضاء في االتفاقية كييئة أساسية لممجمس 
 (.54،  32)المكاد  االتفاقيةأسندت ليا مياـ رقابية عمى تنفيذ اإلجراءات الخاصة بحماية الحقكؽ المتضمنة في 

أشير مف تاريخ لجنة الكزراء تقرير  3ك عميو فإنو إذا لـ تعرض القضية محؿ الشككل عمى المحكمة في مدة 
المجنة )المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف( فاف لجنة الكزراء عمييا أف تقرر ـ كاف ىناؾ خرؽ أـ ال لمضاميف 

 (4) ىيئة سياسية. وقكـ بت quasi judicialشبو قضائي  إجراءاالتفاقية، ك ىذا يعتبر 
........................................................................................................... 
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(1) Guide d informations. NR : 07. SUR Les droits de l homme consacrée aux voix d examens des 
communications, centre pour les droits de Genève, 1989, p : 5. 
(2) Droits de l Homme (questions et réponses), op, pp.18.19.  

  BUERGENTAL, op.cit ,p:49. (3) 
 لييئة   التي أسندت مياـ رقابية ،األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية مف االتفاقية 54ك 32مضمكف المكاد : ( راجع 4) 

 لجنة الكزراء عمى تنفيذ اإلجراءات الخاصة بحماية الحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية.سياسية كىي 
حقكؽ  ـ تتخذ قراراتيا عمى أساس آراء ك تكصيات لجنةثغير أنو مف الناحية العممية فإف لجنة الكزراء تعمؿ 

 اإلنساف األكركبية المتعمقة بيذا الشأف.
 (1)ية فإف لجنة الكزراء تقكـ بمراقبة تنفيذ أحكاـ المحكمة. مف االتفاق 54ىذا ك بناءا عمى المادة 

 (The european court of human rights ) : المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانثالثا : 
 يبلحظ انو في البداية كانت اختصاصات المحكمة تتعمؽ بالمنازعات فأصبحت بناءا عمى البركتكككؿ الثاني

 ليا اختصاصات في إبداء آراء استشارية. 16/05/1953لػ:  الصادر بتاريخ
 من االتفاقية( 38)المادة تتككف المحكمة مف عدد يساكم عدد أعضاء المجمس األكركبي 

 ((The contentious jurisdiction  االختصاص في المنازعات:أ .
  (2). رفع القضية أماـ المحكمةمف االتفاقية فإف لمدكؿ األعضاء ك المجنة الحؽ في  44بناء عمى المادة 

جعؿ إمكانية لجكء األفراد، ك المنظمات غير الحككمية  1994 –ركما  – 09غير أنو بناء عمى البركتكككؿ رقـ 
ONG  (3) .بناء عمى ىذا التغيير الجديد 1ؼ  48ك جماعات األفراد، رفع قضاياىـ أماـ المحكمة )راجع المادة 

 The judgments of the courts أحكام المحكمة:ب .
مف االتفاقية أف أحكاـ المحكمة نيائية ك أف الدكؿ أطراؼ في المعاىدة تمتـز بالقرارات  53ك  52كفقا لممادتيف 

فيي ىامة جدا حيث تبرز دكر لجنة  54التي اتخذتيا المحكمة في القضايا التي ىي أطراؼ فييا. أما المادة 
 مراقبة الحقكؽ ك الحريات المتضمنة في االتفاقية ك كفقا ليذه المادة تقـك لجنةالكزراء كجياز فعاؿ ك اإلشراؼ ك 

  الكزراء باإلشراؼ عمى تنفيذ أحكاـ المحكمة.
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................... 
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لمعرفة المزيد مف التفاصيؿ عف دكر لجنة  كالحريات األساسيةمف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف  54( راجع نص المادة:1)
تضمنتيا االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف  كالحريات التيالكزراء في السير عمى تنفيذ أحكاـ المحكمة األكركبية كمراقبة الحقكؽ 

 اعتبارىا ىيئة ذات طابع سياسي تمارس مياـ رقابية طبقا لبلتفاقية األكركبية.ب كالحريات األساسية
مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية التي تخكؿ لمدكؿ األعضاء كلمجنة األكركبية  44( راجع نص المادة: 2)

 .1994حؽ رفع القضية أماـ المحكمة، كىك الكضع الذم ساد قبؿ سنة  كالحريات األساسيةلحقكؽ اإلنساف 
الذم جعؿ إمكانية لجكء األفراد، المنظمات غير الحككمية كجماعات األفراد إلى رفع  1994-ركما– 09( راجع البركتكككؿ رقـ: 3)

 قضاياىـ أماـ المحكمة.
 خبلصة القكؿ تكمف في االستنتاجات التالية:

 كقكية بصبلحياتفعالة  أجيزةحماية حقكؽ اإلنساف كفقا لبلتفاقية األكركبية يعتمد عمى  ميكانيزمات إف-1
 (1) كاضحة أم المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك لجنة الكزراء ك المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف.

 (Quasi – Judicial ( قضائية:المجنة شبو  اختصاصات-2
محكمة في مدة لمبدكر شبو قضائي أيضا في حالة عدـ إحالة القضية  سياسية كىي لجنة الكزراء ىيئة قياـ-3

 تاريخ استبلـ تقرير المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف.ثبلثة أشير مف 
أك إضافة حقكؽ لبلتفاقية األصؿ  كىذا لتعديؿبركتكككالت إضافية،  إصدارنظاـ  إلىالنمكذج األكركبي  لجكء-4

 األكركبية. كخصكصيات الدكؿظركؼ  فؽكذلؾ ك 
كقعت الدكؿ األطراؼ  11/05/1994نبلحظ بأف تطكرا ىاما حدث في ىذا الشأف حيث أنو في  كيجب أفىذا 

حدث تعديؿ ىاـ في آليات حيث ألغيت المجنة األكركبية،  كالذم بمقتضاه 11في االتفاقية عمى البركتكككؿ رقـ 
ىذا التعديؿ  كقد دخؿ) COUR UNIQUE (اإلنسافأصبحت الرقابة تنحصر في المحكمة األكركبية لحقكؽ ف

 (2)  .01/11/1998حيز النفاذ ابتداء مف 
ىذا ك تبعا لذلؾ أصبح لؤلفراد حؽ المجكء إلى المحكمة ك ىذا األمر لـ يعد اختياريا بالنسبة لمدكؿ ىذا الحؽ 

 (3) أصبح ممزما ليا.
ىذا ك أف األسباب كراء ىذا التغيير تكمف مف جية في ارتفاع عدد الشكاكل ك تعقيدىا ك مف جية االرتفاع 

 (4) الخاصة باختصاص المحكمة. اإلعبلناتالمتزايد في عدد المنظميف لبلتفاقية ك كذا 
، أفرزت نجاحا تفاقية أف أجيزة الرقابة األصمية التي أفرزتيا اال:  (J.P.Marguénaud) : ىذا ك يقكؿ األستاذ

  (5)المحكمة، ائؼأصبحت كظالمحكمة الجديدة لتعكيض اختصاصات المجنة ك  جاءتك عمى ىذا األساس   بيراك
............................................................................................................. 

اإلنساف ك الحريات األساسية التي نصت عمى إف أحكاـ المحكمة  ؽاالتفاقية األكركبية لحقك مف  53ك 52( راجع المادتيف: 1)
 األكركبية لحقكؽ اإلنساف نيائية ، كاف الدكؿ األطراؼ في المعاىدة تمتـز بالقرارات التي تتخذىا المحكمة في القضايا التي ىي أطراؼ 

 فييا.
 01فاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية حيز النفاذ بتاريخ دخؿ البركتكككؿ الحادم عشر الممحؽ باالت (2)

 .1998نكفمبر



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

69 

 

 .117، ص:2009، 3( محمد أميف الميداني، النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط3)
عزت سعيد البرعي، حماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ التنظيـ الدكلي اإلقميمي، رسالة دكتكراه، مطبعة العاصمة ،القاىرة، بدكف سنة  (4)

 . 263ك  262نشر، ص 
Christophe Lescot. Questions européennes. Ellipses. 2009. P : 161. (5) 

 
 
 

 كأجيزة أصمية لمرقابة.
تتسـ بنكع مف التعقيد في  –فعمؿ المحكمة الجديد يتـ كفؽ مراحؿ أساسية ثبلث  ،بناءا عمى ىذا التغيير 

  .(LA GRANDE CHAMBRE) :اإلجراءات حيث في النياية الحكـ األخير يككف لمغرفة
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  . حقوق اإلنسانلحماية  المطمب الثاني : النظام األمريكي
 

اإلنساف ثـ عف تطكر حقكؽ  ىذا المطمب نعالج ثبلثة نقاط أساسية، أكليا نعرض لممحة تاريخية في إطار
لحماية حقكؽ اإلنساف ككذا اختصاصاتيا المقررة في الميثاؽ األمريكي لحقكؽ  ندرس أىـ األجيزة المنشاة

 .اإلنسافلحقكؽ  األمريكيةاالختصاصات المنصكص عمييا في االتفاقية  أك اإلنساف
 
 .عمى المستوى االمريكي قوق اإلنساناألساس القانوني لحماية ح األول:الفرع 

 
ككلكمبيا  (BOGOTA)بإنشاء منظمة تسمى بمنظمة الدكؿ األمريكية أك بميثاؽ  الدكؿ األمريكيةقامت  

الميثاؽ عمى مبادئ متنكعة تعمقت بالحقكؽ األساسية  كقد احتكل، 1953الذم دخؿ حيز النفاذ سنة  1948سنة 
 الميثاؽ. كجاء بديباجةلئلنساف 

 .كتحقيؽ أمانولتقكية شخصيتو  كمجاال مبلئماإف الميمة التاريخية لمدكؿ األمريكية أف تميد لئلنساف أرضا لمحرية 
طمقة لبلختصاص الداخمي اإلنساف كفؽ ىذا الميثاؽ لـ تعد مف المسائؿ المحفكظة بصفة م كأف حقكؽىذا  

كالحقكؽ جية  كالسياسية مفلمدكؿ األعضاء في المنظمة، كما أف الميثاؽ تعرض إلى كافة الحقكؽ المدنية 
 أساس السـ الدائـ. كالسمـ ىماجية أخرل، كما أكد الميثاؽ عمى أف العدؿ  كالثقافية مف، االجتماعية االقتصادية
 1967)األرجنتيف( سنة  (BUENOS AIRES :)يؽ بركتكككؿلمميثاؽ تعديبلت عف طر  كقد أضيؼىذا  

 .ةجن كبركتكككؿ قرطا 1970حيث دخؿ حيز النفاذ سنة 
Carthagéne des indes) )11/11/1988ك دخؿ حيز التنفيذ في  05/12/1985في  ككلكمبيا. 

 02/05/1948اإلعبلف الدكلي األمريكي لحقكؽ ك كاجبات اإلنساف في  ( (BOGOTAكما صدر عف الميثاؽ 
the American declaration of the rights ans duties of man)) ك قد جاء ىذا اإلعبلف في ديباجة ،

مكاد، شممت الحقكؽ المدنية ك السياسية ك كذلؾ الحقكؽ  10مادة ك آخر لمكاجبات  28ك فصميف أحدىما لمحقكؽ 
 صادية ك االجتماعية الثقافية.االقت
اإلنساف، كثيقة عمى جانب كبير مف األىمية تضاؼ إلى لحقكؽ  األمريكية، عرفت المنظكمة أخرلجية  مف

 انعقاد إثر. كىكذا عمى االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنسافالكثيقة ب كتعرؼ ىذهالميثاؽ األمريكي لحقكؽ اإلنساف 
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 ثـ  1959: الشيمي عاـ بػ( (Santiago األمريكية ب: الخارجية لمنطقة الدكؿالمجمس الخامس لكزراء الشؤكف 
 
 
 

، أكليما الكثائؽ القانكنية األمريكية لحقكؽ اإلنساف كتتمثؿ ىذه  األمريكي لحقكؽ اإلنساف جانبيف يتضمف النظاـ
حيث أقامت  ، 1953ك الذم دخؿ حيز النفاذ سنة  1948( ككلكمبيا لسنة Bogotaالكثائؽ في  ميثاؽ )

  (1)الدكؿ
( ، Bogotaاألمريكية بمقتضى ىذا الميثاؽ، منظمة تسمى بمنظمة الدكؿ األمريكية. كما صدر عف ميثاؽ )

 تضمف ديباجة ك فصميف احدىما لمحقكؽ يتككف 1948مام  02اإلعبلف  األمريكي لحقكؽ ككاجبات اإلنساف في 
لكؿ أنكاع الحقكؽ سكاء كانت مدنية، سياسية ،  مكاد شاممة 10مادة كأخر لمكاجبات يتككف مف  28مف 

 (2)اقتصادية، اجتماعية ك ثقافية. 
أما الجانب الثاني، يتمثؿ في األجيزة المكمفة بترقية كحماية حقكؽ اإلنساف في أمريكا، عمى رأسيا المجنة 

مع دخكؿ االتفاقية تماشيا  1979نكفمبر 29. كبدأت أشغاليا في 1959األمريكية لحقكؽ اإلنساف المنشاة سنة 
 . كتمارس المجنة األمريكية مياميا بمقتضى1978األمريكية لحقكؽ اإلنساف حيز النفاذ في شير جكيمية 

التي نصت عمى حؽ األفراد في تقديـ عرائض اك شكاكم أماـ المجنة ضد خركقات حقكؽ اإلنساف كأم  44المادة:
 شركط تقديـ ىذه العرائض ك الشكاكل. 44ا تضمنت المادة:انتياؾ كاف لبلتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف. كم

أما فيما يخص ايجابيات المنظكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف، يمكف تناكليا مف خبلؿ إجراءات التكفؿ بالعرائض 
كالشكاكل إذ إنيا تدرس طبقا لثبلثة مراحؿ، تتكج بإصدار المجنة لتكصياتيا بشاف اإلجراءات التي يتعيف عمى 

الدكلة المعنية اتخاذىا كتحدد المجنة ميمة مناسبة لذلؾ، بعدىا تصدر المجنة قرار األغمبية المطمقة تكضح 
بمقتضاه ما إذا كانت الدكلة المعنية قد اتخذت اإلجراءات المناسبة لتسكية القضية أـ ال. كفي حالة عدـ التسكية 

 (3)مف االتفاقية. 3/ ؼ  51تقـك المجنة بنشر التقرير طبقا لما نصت عميو المادة 
ثـ إف نشر التقرير يؤدم إلى إدراج القضية في جدكؿ أعماؿ الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية، مما يدؿ 
عمى إشراؾ جياز ذك طابع سياسي في المنظكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف، كىذه نقطة جد ايجابية بالنظر إلى 

يجاد الحؿ المناسب ليا. كزف ىذا الجياز كتأثيره الكبير عمى  صيركرة تسكية مؤكدة لمفضية كا 
كذلؾ يجب أف نشير إلى جكانب أخرل تؤكد عمى فعالية المنظكمة األمريكية لحماية حقكؽ اإلنساف. إف مثؿ ىذه 

ذم اآلليات تطبقيا المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف كتتعمؽ المسالة األكلى بالتقارير التي تعدىا المجنة، األمر ال
يجعميا تتميز بعنصرم التمقائية كالمبادرة في الرقابة عمى تنفيذ أحكاـ االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ك التكفؿ 
 الجيد بالعرائض التي تقدـ ضد انتياكات حقكؽ اإلنساف، مف لدف الدكؿ، المنظمات الدكلية غير الحككمية كاألفراد

 
............................................................................................................. 
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 .116، ص: 2009،  3محمد أميف الميداني، النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط  (1)
الذم دخؿ حيز  1948كمبيا سنة ككل (Bogota)قامت الدكؿ األمريكية بإنشاء منظمة تسمى منظمة الدكؿ األمريكية أك ميثاؽ  (2)

 ، كقد احتكل الميثاؽ عمى مبادئ متنكعة تعمقت بالحقكؽ األساسية لئلنساف. 1953سنة  ذالنفا
 مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 3/ ؼ 51راجع ص المادة   (3)

اكل ك العرائض إف سعي المجنة األمريكية إلى استغبلؿ المصادر المتاحة أماميا لجمع المعمكمات حكؿ الشك
المقدمة ليا  االنتقاؿ إلى تقصي الحقائؽ كاستيفاء المعمكمات  مف التقارير األخرل الكاردة مف مختمؼ المصادر 
سكاء الجانب الحككمي مف خبلؿ التقارير الدكرية التي تعدىا الدكؿ، أك التقارير التي تتضمف تكضيحات حكؿ 

 ك تمؾ التقارير التي أعدتيا المنظمات الدكلية غير الحككمية المعنيةالشكاكل ك العرائض الصادرة ضد ىذه الدكلة أ
 ، لتقدر المجنة ما تراه مناسبا لجبلء المسائؿكالرأم األخربحقكؽ اإلنساف، مما يمنح المجنة فرصة تقديـ الرال 

 (1)المطركحة أماميا.
دراج  القضايا في جدكؿ أعماؿ الجمعية ىناؾ مسالة جد ىامة يجب أف نؤكد عمييا كىي مسالة نشر التقارير كا 

العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية حيث تناقش القضية أماـ األعضاء كتحت ضغكطات سياسية حادة، تسكل في 
 غالب األحياف القضايا المطركحة.

كما يكجد جياز آخر كىك المحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف التي تضـ سبعة قضاة يعينكف مباشرة مف الدكؿ 
ء في االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف كتنظر المحكمة في المنازعات المطركحة أماميا فيما يتعمؽ األعضا

 بخرؽ أم دكلة لمضاميف االتفاقية.
 2/ ؼ 63المحكمة جياز قضائي مستقؿ لو كالية إلزامية فيما يخص تفسير االتفاقية ك تطبيقيا طبقا لنص المادة 

 (2) مف االتفاقية.
مة تمارس اختصاصات استشارية فيما يتعمؽ بأحكاـ االتفاقية أك أم اتفاقية لحقكؽ اإلنساف طبقا كما أف المحك
 . 64لنص المادة 

اما الجانب السمبي فيك يتمثؿ في أداء المحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لمياميا، ك الدليؿ عمى ذلؾ اف نص 
قدـ الدكلة الطرؼ في النزاع االعتراؼ باختصاص تشترط لمنظر في المنازعات المعركضة أف ت 1/ؼ 62المادة 

 إماـ المجنة األمريكية  يـ ك شكاكييـ إماـ المحكمة إال بعد المركرضكما يحـر األفراد التقدـ مباشرة بعرائالمحكمة 
 (3) اإلنساف.لحقكؽ 

 
 
 
 
 

............................................................................................................................ 



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

73 

 

تـ  1959( بالشيمي عاـ Santiagoعمى اثر انعقاد المجمس الخامس لكزراء الشؤكف الخارجية لمنظمة الدكؿ األمريكية ب: ) (1)
إنشاء المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف ك محكمة أمريكية  08قرارا( حيث تـ بكاسطة القرار رقـ  14قرارات )إصدار المجمس لعدة 

 لحقكؽ اإلنساف.
 مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 2/ ؼ 63راجع نص المادة  (2)
 مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف. 1/ ؼ 62راجع نص المادة  (3)

إنشاء المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف ك  8القرار رقـ  ضمفقرارا( حيث ت 14لعدة قرارات ) إصدار المجمس
 (1) محكمة أمريكية لحقكؽ اإلنساف.

حيث انتيى المؤتمر  22/11/1969/ إلى 07بككستاريكا مف  (san-jose (لقد تجسد ىذا المشركع بعقد مؤتمر
 .18/07/1978بقرار االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ك التي دخمت حيز 

      السياسية، بينماتتعمؽ بالحقكؽ األساسية المدنية ك  25إلى  01مادة، المكاد  82اشتممت ىذه االتفاقية عمى 
 بركتكككؿ:ك ىي ال تعطييا تفصيبل ك جاء  التدريجية التنميةجاءت تحت عنكاف  26المادة 

BUENOS.AIRES) (شتمؿ عمى الحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية تالذكر مكمبل ليذه المادة حيث  السابؽ
ك المتعمؽ  17/11/1988في:بػ: السمفادكر  San Salvador) (:غيرىا ثـ أضيؼ إلى ىذه االتفاقية بركتكككؿك 

 (2) االتفاقية.الحؽ ب االجتماعية ك الثقافية ك غيرىا ك الذم بالحقكؽ االقتصادية ك
 

 .عمى المستوى االمريكي حماية حقوق اإلنساناليات الفرع الثاني: 
 

 اإلنساف:المنشاة في إطار المنظكمة األمريكية لحقكؽ  أىـ األجيزة المكمفة بحماية حقكؽ اإلنساف
 المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف.-
 األمريكية لحقكؽ اإلنساف.المحكمة -
 
 )التشكيل و االختصاصات( المجنة األمريكية لحقوق اإلنسان:: أوال
 

 .اإلنسانلحقوق  األمريكيةتشكيل المجنة  . أ
 

 1959نشأت ىذه المجنة مف طرؼ مجمس الكزراء الشؤكف الخارجية لمنظمة الدكؿ األمريكية بػ: الشيمي في عاـ 
 نظاميا عمى أساس أنيا: ىكصأك قد  1960ك قد تبنى مجمس المنظمة نظاـ المجنة في عاـ 

قد تغير  ظاـ المجنة(، كن مف 1... كياف ذاتي تابع لمنظمة الدكؿ األمريكية يختص بتعزيز حقكؽ اإلنساف )المادة 
 .(BUENOSكتكككؿ:دكر المجنة التعزيزم لحقكؽ اإلنساف إلى دكر حماية ىذه الحقكؽ عمى اثر تكقيع بر 

AIRES)  .(3) السابؽ الذكر 
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 .44ك 43( محمد أميف الميداني، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .48( محمد محي الديف، مرجع سابؽ، ص 2)
 كما بعدىا. 432( عف تطكر دكر المجنة في حماية حقكؽ اإلنساف، انظر عزت سعد البرعي، مرجع سابؽ، ص 3)

داخمي جديد كفقا لنظاـ  29/11/1979ىذا ك يبلحظ بأف المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف بدأت عمميا ابتداء مف 
 .1978تماشيا مع دخكؿ االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف حيز النفاذ في جكيمية 

مف سبعة أعضاء ينتخبكف مف دكؿ أعضاء منظمة الدكؿ األمريكية  ، في تتشكؿف ىذه المجنةيتكك بالنسبة ل
( .34سنكات قابمة لمتجديد )المادة  4الدكؿ األعضاء لمدة  تقترحيا المرشحيفبصفتيـ الشخصية مف بيف قائمة   

إف اختصاص المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف معقد نكعا ما حيث تعد المجنة مف جية جيازا أساسيا لممنظمة 
)منظمة الدكؿ األمريكية( لحماية حقكؽ اإلنساف عمى أساس اإلعبلف الدكلي األمريكي لحقكؽ ك كاجبات اإلنساف 

خرل مف ميثاؽ المنظمة كمف جية أخرل كجياز لحماية الحقكؽ األساسية التي ككذا مضاميف أ  1948لعاـ 
(1) تضمنتيا االتفاقية ذاتيا.  

 
 ب. اختصاصات المجنة كجياز لمميثاق.

 
مف طرؼ مجمس كزراء الخارجية لمنظمة الدكؿ األمريكية كقاـ المجمس بتبني نظاميا  1957انشاءت المجنة سنة 

نظاميا الداخمي في المادة األكلى عمى أنيا:" كياف ذاتي تابع لممنظمة يختص كقد نص   1960الداخمي في 
بتعزيز حقكؽ اإلنساف" كقد تغير إلى دكر حماية ىذه الحقكؽ عمى اثر تعديؿ الميثاؽ عف طريؽ بركتكككؿ 

(2) .1967)بيكنس إ يرس( في عاـ   
حيث قامت بصياغة )الكثائؽ( كثائؽ المنظمة فاختصاصات المجنة أنصبت عمى النشاطات التعزيزية كاالستشارية 

تقديـ استشارات لممجمس ك أمانة المنظمة  ،المتعمقة بحقكؽ اإلنساف خاصة منيا االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف
كقد قامت المجنة بانجاز دراسات حكؿ حقكؽ اإلنساف خاصة بالدكؿ  .في المسائؿ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف

تقارير عنيا كما لعبت عدة ادكار كالكساطة كالحماية الدكلية  لحقكؽ اإلنساف في حالة الحرب  األمريكية  كقدمت
 األىمية  كاألزمات المشابية التي مرت بيا دكؿ المنظمة األمريكية  باإلضافة إلى اختصاص المجنة في

(3) النظر في الشكاكل كالتبميغات الفردية.  
.............................................................................................................  

. (1)H.GROS. ESPIELL: le systeme inter americain comme regime regional de protection              
internationale des droits de l homme. R.C.A.D.I. II. (1975).p :145                                        
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(2)  C. TRINDADE: the inter America system of human rights (1948-1998) the fifty years,in 
international instf lectitute of human rights, Collection of lectures,29eme Study session 
1998.p.p.378-418. 
(3)C.Medina-quiroga : the inter-American cimmission on human rights and the inter-American 
court of human rights,12,human Rts,Q,(1990) p.439. 

الدكؿ اإلطراؼ في المنظمة أم انو اختصاص شامؿ يجد  تشمؿ ،الميثاؽإف اختصاصات المجنة المنبثقة عف 
(1) .1948ي لحقكؽ ككاجبات الدكؿ لعاـ أساسو في اإلعبلف األمريك  

  
  ج. اختصاصات المجنة األمريكية لحقوق اإلنسان وفقا لالتفاقية: 

 
منيا، حيث أكدت عمى أف الكظيفة األساسية لمجنة ىي  41إف اختصاصات المجنة كفقا لبلتفاقية تضمنتيا المادة 

(2) تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف.  
(3) تختص المجنة بالمسائؿ التالية:في ممارستيا ىذه الكظائؼ    

_ تنمية الكعي بحقكؽ اإلنساف بيف شعكب أمريكا. 1  
_ إصدار تكصيات لحككمات الدكؿ األعضاء كذلؾ لمراقبة احتراـ حقكؽ اإلنساف. 2  
_ دعكة حككمات الدكؿ األعضاء في المنظمة لتزكيدىا بمعمكمات حكؿ اإلجراءات التي اتخذت فيما يخص 3

حقكؽ اإلنساف.مسائؿ   
 لممنظمة،_ تمبية طمبات أم دكلة عضك في المنظمة في مسائؿ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ األمانة العامة  4

 كاألمر ىنا يتعمؽ بخدمات استشارية.
مف  51_ اتخاذ إجراءات بشاف الطعكف ك الشكاكل المقدمة ليا في ظؿ سمطاتيا المنصكص عمييا في المادة  5

 االتفاقية.
تقرير سنكم لمجمعية العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية._ رفع  6  

)ا(،)ب(، )ج(، )د( ينصرؼ جانب كبير مف اختصاصات المجنة إلى  41ىذا كيبلحظ بأنو كفقا لمضمكف المادة 
(4) الدكؿ األعضاء في المنظمة غير اإلطراؼ في االتفاقية.  

أما الفقرة )ك( مف نفس المادة فتتعمؽ باختصاص المجنة في نظر العرائض كالشكاكل المقدمة ضد األطراؼ التي 
(5) االتفاقية. مف 26_3انتيكت آيا مف الحقكؽ كالحريات التي كرد النص عمييا في المكاد   

.............................................................................................................  
 
- 69، ص:  1998،  5، عدد:اإلنساف، المجمة العربية لحقكؽ  األسافلحماية حقكؽ  اإلقميميةالميداني، المجاف  أميفمحمد  (1) 

76 .  
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(2)  T.BUERGENTHAL.NORRIS/D.SHELTON :protecting human rights in the America selected 
problem.NP.ENGEL.Publishers.Khel.STRASBOURG.AIRLINGTon.1995,p :132.    . 

. 131- 118كائؿ احمد عبلـ، االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص:  (3) 
 22إلى  07مف مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف التي تـ إقرارىا بمؤتمر )ساف جكزم( بككستاريكا  41( راجع نص المادة: 4)

. 1978جكيمية  18كدخمت حيز النفاذ في 1969نكفمبر  
مف االتفاقية. 26إلى غاية  03( انظر مضمكف المكاد مف: 5)  

ىذا كيشمؿ اختصاص المجنة أيضا المسائؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كغيرىا المتعمقة بالميثاؽ المعدؿ عف 
 1988الذكر ككذلؾ البركتكككؿ اإلضافي لبلتفاقية )ساف سمفادكر( لعاـ طريؽ بركتكككؿ )بيكنس إيرس( السابؽ 

تتعمؽ بعرائض كشكاكل الدكؿ، في  45مف االتفاقية تتعمؽ بعرائض كشكاكل األفراد، بينما المادة  44.إف المادة 
(1) تتعمؽ بشركط تقديـ العرائض ك الشكاكل كفؽ المراحؿ التالية:  46حيف أف المادة   

 
 المرحمة األولى:

 
، تقكـ 46بعد تمقي المجنة لمعريضة أك الشكاكل كدراسة الشركط الخاصة_ استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية_ المادة 

يضاحات حكؿ الخرؽ محؿ الطعف أك الشككل (2). المجنة باالتصاؿ بالدكؿ المعنية لطمب معمكمات كا   
  (3). تقـك المجنة بالتحقيؽ

  .48األمر بعرض كسيمة التسكية الكدية لمعريضة أك الشككل طبقا لنص المادة .تقدـ كتقـك المجنة إف اقتضى 
 

 المرحمة الثانية:
 

تقـك المجنة في ىذه المرحمة بجمع الحقائؽ ك المعمكمات ككذلؾ التكجييات كالتكصيات التي تراىا مناسبة لمقضية 
(4) الشككل المعركضة كتخطر األطراؼ المعنييف بإتباع كسيمتيف: أك  

 
 أ. حؿ القضية كديا.

 ب . إحالة القضية عمى المحكمة خبلؿ ميمة ثبلثة اشير.
في حالة اإلخفاؽ في تسكية القضية كديا أك عدـ  إحالتيا عمى المحكمة خبلؿ ثبلثة اشير فاف المجنة في المرحمة 

(5)الثالثة.   
 

...............................................................................................................................  
 
مف االتفاقية. 48ك  46، 45،  44راجع كذلؾ المكاد:  (1)  
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.258- 253ص:  ،1992، قانكف حقكؽ الشعكب، مكتبة الجبلء الجديدة، محمد البشير(لشافعي 2)  
  .33-27، مرجع سابؽ، ص: اإلنسافاالتفاقيات الدكلية لحقكؽ  عبلـ،كائؿ احمد  (3)
. 238- 109(، ص: 1998( عصاـ احمد زناتي، حماية حقكؽ االنساف في اطار االمـ المتحدة، دار النيضة العربية )4)  

 (5) T.BUERGENTHAL/ R.NORRIS /D.SHELTON.:protecting human rights in the Americas 
selected problem. Op.cit.p:21. 
 

 المرحمة الثالثة:
تمجا المجنة في النياية إلى إبداء رأييا في  بعد انتياء الميمة المقدمة كعدـ لجكء األطراؼ إلى التسكية الكدية،

(1)القضية.  
مف االتفاقية، كيتضمف القرار  1/ؼ 51تتخذ المجنة قرارىا في ىذا الشأف باألغمبية المطمقة عمبل بنص المادة 

 51التي يتعيف عمى الدكلة المعنية اتخاذىا  كنحدد المجنة ميمة معينة_المادة تكصيات المجنة بشاف اإلجراءات 
ذا ما انتيت الميمة المحددة فإنيا تصدر قرارا باألغمبية المطمقة  تكضح بمقتضاه ما إذا  2/ؼ مف االتفاقية_، كا 

(2)كانت الدكلة اتخذت اإلجراءات المناسبة لتسكية القضية أـ ال.  
مف االتفاقية(، كنشر التقرير يؤدم إلى إدراج  3/ؼ 51ة،تقـك المجنة بنشر التقرير)المادة في حالة عدـ التسكي

القضية في جدكؿ أعماؿ الجمعية العامة لممنظمة الدكؿ األمريكية، حيث يتـ مناقشة القضية أماـ األعضاء، 
(3) كتحت ضغكطات سياسية حادة تسكل القضية المعركضة في غالب األحياف.  

 
 ثانيا: المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان:

 أ . تشكيل المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان.
منيا ، في حيف  53تتشكؿ المحكمة مف قضاة ينتخبكف مباشرة مف الدكؿ األعضاء في االتفاقية طبقا لنص المادة 

مميثاؽ، كينتخب إف أعضاء المجنة ينتخبكف مف طرؼ الجمعية العامة لممنظمة عمى اعتباراف المجنة جياز ل
أعضاء المجنة بصفتيـ الشخصية مف بيف القانكنييف ذكم الصفات الخمقية العالية كمف يشيد ليـ بالكفاءة العالية 

(4)في مجاؿ حقكؽ اإلنساف.  
 

 ب – اختصاصات المحكمة:
 

 إف اختصاصات المحكمة تتعمؽ:
مف طرؼ دكلة عضك. النظر في المنازعات المطركحة عمييا كالمتعمقة بخركقات المضمكف --  
 63المحكمة كجياز قضائي مستقؿ، كالية إلزامية فيما يخص تفسير االتفاقية أك تطبيقيا طبقا لنص المادة  – 2
.2ؼ  
لممحكمة أف تمارس اختصاصات استشارية فيما يخص تفسير االتفاقية كأية اتفاقية متعمقة بحقكؽ اإلنساف – 3  
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.............................................................................................................................  
 (1) H.GROS.ESPIELL. Le systems inter American comme regime regional de protection 
international des droits de l homme.op.cit. P: 146. 
(2) C.TRINDADE: the inter American system of human rights.op.cit.p:381. 
(3) D.J.HARRIS.cases and materiels on international law.op.cit.p: 601. 
(4) C.Medina-Quiroga.the inter American court of human rights.op.cit.p:431. 

(1). 64كفقا لممادة   
تشترط لمنظر في المنازعات المعركضة أف تتقدـ الدكلة العضك باالعتراؼ   ، 62تجدر المبلحظة أف المادة 

(2). 1ؼ 61باختصاص المحكمة مثمما تنص عمى ذلة المادة   
ذا فشمت ىذه األخيرة في  إذف األفراد اليمكنيـ التقدـ مباشرة أماـ المحكمة بؿ يكدعكف شكاكييـ كعرائضيـ لمجنة كا 

(3)مف االتفاقية .  67كية النزاع تحيؿ القضية إلى المحكمة  ، ككفؽ مضمكف المادة تس  
(4)(. 1ؼ 68فاف أحكاـ المحكمة نيائية كيتعيف عمى الدكؿ االمتثاؿ ليا كبالتالي تطبيقيا.)المادة   

 65مضمكف المادة  فيما يتعمؽ بأجيزة المراقبة عمى تنفيذ ىذه األحكاـ، فاف االتفاقية لـ تنص عمى ذلؾ، غير أف
( كبالخصكص إبداء التكصيات البلزمة 9مف االتفاقية  يمنح المحكمة إخطار الجمعية العامة لممنظمة بالمسالة )

(5)بعدـ تطبيؽ أحكاميا مف طرؼ الدكؿ المعنية.  
 ى تنفيذ إف القرارات التي تتخذىا الجمعية في ىذا الصدد ليا صفة سياسية يمكف أف تأثر بصفة مباشرة ك تؤدم إل

 (6) أحكاـ المحكمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................. 

(1) T.BUERGENTHAL. La protection inte) T.BUERGENTHAL/ R.NORRIS /D.SHELTON.:protecting 
human rights in the Americas selected problem. Op.cit.p:21. 
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(2) H.GROS.ESPIELL. Le systems inter American comme regime regional de protection 
international des droits de l homme.op.cit. P: 152. 
(3) C.TRINDADE: the inter American system of human rights.op.cit.p:379. 
(4) D.J.HARRIS.cases and materiels on international law.op.cit.p: 571. 
(5) C.Medina-Quiroga.the inter American court of human rights.op.cit.p:429. 

 T.BuERGENTHAL. la protection des droits de l homme. Op. Cit. p : 134.(6) 
 .بي لحماية حقوق االنسان و العر  اإلفريقي النظام المبحث الثاني : 

 
بالغتي األىمية أكليا في النظاـ االفريقي لحماية حقكؽ االنساف مف  سنبحث تحت عنكاف ىذا المبحث مسالتيف

حيث األساس القانكني ليذه الحماية كالتكقؼ عند اخر التطكرات التي شيدتيا المنظكمة االفريقية لحماية حقكؼ 
المف االنساف ثـ ذكر جميع االليات المتعمقة بحماية حقكؽ االنساف خاصة المستحدثة منيا كمجمس السمـ كا

 االفريقي.
فيي تتعمؽ بالنظاـ العربي لحماية حقكؽ االنساف مف حيث األساس القانكني كمناقشة مسكدة  اما المسالة الثانية

حقكؽ االنساف ثـ عرض اىـ اليات الحماية المعنية بحماية حقكؽ االنساف عمى المستكل العربي كمف مناقش 
 اف.المسكدة المتعمقة بالمحمة العربية لحقكؽ االنس

 
 لحماية حقوق االنسان.المطمب األول: النظام االفريقي 

 
بحث في ىذا المطمب األساس القانكني لحماية حقكؽ االنساف عمى المستكل االفريقي في الفرع األكؿ ثـ في ن

االليات المكمفة بحماية حقكؽ االنساف عمى المستكل االفريقي مثؿ المجنة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب 
كاالمف كؽ االنساف كالشعكب كمجمس السمـ مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات االفريقية، المحكمة االفريقية لحق

 إيجابياتوحيث اىـ  كالشعكب مف. كفي نفس الكقت نقيي مدل فعالية النظاـ االفريقي لحقكؽ االنساف االفريقي
 .كسمبياتو

 
 الفرع األول: األساس القانوني لحماية حقوق االنسان عمى المستوى االفريقي.

 
الدكؿ اإلفريقية الذم انعقد ب  كالحككمات لمنظمةمر رؤساء الدكؿ بناء عمى قرار صادر مف مؤت           

(NAIROBI في جكيمية )يتكلكف إتماـ مشركع  لخبراء مستقميفدعي األميف العاـ لممنظمة لعقد اجتماع  1979
 (1) .كالشعكبتمييدم لمميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف 



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

80 

 

إلى  Banjul- Gambia 09 ، ثـ09/12/1979إلى  /28/11مف  DAKARعقد ىذا االجتماع ب: 
حيث تـ المكافقة عمى الميثاؽ مف طرؼ  1981لممرة الثانية جانفي  Banjul، لدراسة المشركع ثـ 15/07/1980

 الخبراء الحككمييف عمى مستكل الكزراء.
 NAIROBI 28/07/1981 ب:الذم انعقد  كالحككمات اإلفريقيةفي مؤتمر القمة الثامف عشر لرؤساء الدكؿ 

 
............................................................................................................. 

  K.M BAYE. Les droits de l’homme en Afrique. Paris .A. pedone.1992. p :39                       (1) 
حيث دخؿ حيز التنفيذ  Banjulتـ إقرار الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب الذم أصبح يسمى بميثاؽ 

 (1) .26/10/1986في 
كاف نتيجة لمجيكدات المستكييف اإلفريقي ك  كالشعكب ميبلد الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف  كيبلحظ أفىذا 

 (2) .االممي
 القسم األول:

 (.18إلى  01)المكاد  الحقكؽ الفردية -
 ( الميزة الجديدة لمميثاؽ.24إلى  19حقكؽ الشعكب )المكاد  -
 (.26ك  25كاجبات الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ )المادة  -

 (.27كاجبات الفرد )المادة 
 القسم الثاني:

( خاصة بإنشاء المجنة، االختصاصات، كاجبات الدكلة الطرؼ في المعاىدة في إعداد 60-30)المكاد 
 تقارير...الخ.ال

 القسم الثالث:
 ( مكاد مفصمة، متعمقة بمسائؿ إجرامية خاصة بالميثاؽ.68-64)المكاد 

 (3)  ( 18 - 01فيما يتعمق بالحقوق الفردية: )المواد  (1
تضمف الميثاؽ قائمة كاسعة مف الحقكؽ المدنية ك السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ك ىذا عمى 

الجديد ىنا ىك أف الميثاؽ جاء بمفيكـ شامؿ لحقكؽ  ك (4) عميو مختمؼ االتفاقيات السابقة الذكر.غرار ما نصت 
ك  (6) فالحقكؽ المدنية ك السياسية ال يمكف فصميا عف الحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية (5) اإلنساف

 (7)أف الكفاء بيذه الحقكؽ األخيرة يضمف التمتع بالحقكؽ المدنية ك السياسية. 
............................................................................................................................... 

(1) K.M BAYE. La charte africaine des droits de l’homme et des peuples. De Lagos a banjul.in 
essays in honour of judje.T.O.Elias.Martinus.Nijhoff.pub.1992.p.p.427è-446. 
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(2)T.BUERGENtHAL. et.A.Kiss : la protection des droits de l’homme. Op.cit.p.p.127-141.            
(3) A.HANHANZO : introduction a la charte africaine des droits de l homme et des 
peuples.in :etudes offerts a.C.A.colliard.paris.(1984) p.511. 
(4) BLAISE tchicaya. Note sur l afrique.A.F.D.I.2008,p :316 
(5) Fatsah ouguergouz. La cour africaine des droits de l homme et des peuples-Gros plan sur le 
premier organe judiciaire africain a vocation continentale.A.F.D.I.L.Ii-CNRC.Editions.paris.2006. 
(7) Ahmd Mahiou. Note sur la justice internationale et les droits de l homme.2004.in : Ahmed 
Mahiou, mmsh,univ-AIX,Fr. 

 (1)(  24 - 19حقوق الشعوب )المواد  (2
إف ما يميز الميثاؽ اإلفريقي عف باقي االتفاقيات الدكلية ك اإلقميمية السابقة الذكر ىك أف الميثاؽ جاء بحقكؽ 

  (2) جديدة لمشعكب ك تتمثؿ في:
 إلى ذلؾ. ( ك لك أف العيديف تعرضا20حؽ تقرير المصير السياسي ك االقتصادم )المادة  - أ

 ( 21حؽ الشعكب في ممارسة سيادتيا عمى ثركاتيا الطبيعية. )المادة   - ب
 (3)( 22الحؽ في التنمية ك التراث المشترؾ لئلنسانية )المادة   - ج
 (4)( 23حؽ الشعكب في السمـ )المادة  - د
 ( 24الحؽ في البيئة )المادة  - ق
 الواجبات: (3

 (.26ك  25كاجبات خاصة بالدكؿ األطراؼ في الميثاؽ )المادة  - أ
 (5)(. 27كاجبات خاصة بالفرد )المادة  - ب

ك ىذا نمط جديد تتميز بو القارة اإلفريقية حيث الميثاؽ أيضا ربط  –يبلحظ ىنا أنو باإلضافة إلى حقكؽ الشعكب 
بيف الحقكؽ ك الكاجبات، ك ىذا عمى نمط ما قامت بو االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف )اإلعبلف األمريكي 

 (6)بات اإلنساف(. لحقكؽ ككاج
(American declaration of the rights and duties of man) 
 
 
 
 

............................................................................................................  
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(1)  FATSHA OUGUERGOUZ. La charte africaine des droits de l homme et des peuples.une 
approche des droits de l homme entre tradition et modernité .paris .puf.1994.p :53 
(2) K.M.BAYE. la charte africaine des droits de l homme et des peuples.in.2.revue des droits de l 
homme.(1992).p.p.55-70. 
(3) OJO : la charte africaine des droits de l homme et des peuples.(1989).p.p29-34. 
(4) mozurike :the africain charter on human and people,s rights.Nijhoff.pubs.1997.p :44 

. 57è-121، المجمة العريبة لحقكؽ االنساف، مرجع سابؽ، ص: محمد اميف الميداني، المجاف االقميمية لحماية حقكؽ االنساف (5)  
(6)  G.JUAN.TORRES.regional protection of human rights.in : international institue of human rights. 

Collection of lecture.29 session.strasbourg.1998.p.p.483-506. 
  .حقوق االنسان عمى المستوى االفريقي حماية آلياتالثاني:  فرعال

(Mecanisms of promotion and protection) 
 

 المجنة  :كىيأجيزة، نركز عمى بعض منيا النظاـ االفريقي لحماية حقكؽ االنساف بعدة ليذا الغرض جاء 
 المحكمة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب كمجمس السمـ كاالمف االفريقي. االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب،

 فياعتمدت  )االتحاد اإلفريقي، حاليا( الدكؿ اإلفريقية مف خبلؿ منظمة الكحدة اإلفريقية كيبلحظ بأفىذا 
Bourquina faso)بركتكككال مضافا لمميثاؽ اإلفريقي حكؿ إنشاء محكمة افريقية لحقكؽ  1998جكيمية  ( شير

 (1) اإلنساف.األخرل المتعمقة بحقكؽ  كاالتفاقيات اإلفريقيةاإلنساف 
 

 (African commission on human and peoples ‘rights) 
 الفقرة األولى: المجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب.

 
           مف الميثاؽ ثمة لجنة 30لمادة ، كطبقا لنص اكالشعكباإلفريقية لحقكؽ اإلنساف بالنسبة لمجنة     

كالشعكب في نطاؽ الكحدة اإلفريقية مف أجؿ السير عمى حقكؽ اإلنساف  كالشعكب انشأتإفريقية لحقكؽ اإلنساف 
 (2) إفريقيا. في

 حيث-األفرادببلغات –التعزيزم الذم أسند لمجنة فاف ليا أيضا اختصاص تمقي شكاكل  كبجانب االختصاصىذا 
 (3) دية.الفر  الشكاكللـ يشترط في ىذه الحالة األخيرة قبكؿ الدكلة الطرؼ الختصاص المجنة نظر 

لما جاء في  كذلؾ طبقاىذا باإلضافة إلى اختصاص المجنة بنظر التقارير الدكرية المقدمة مف الدكؿ األطراؼ، 
كالحككمات عضكا( مف طرؼ مؤتمر رؤساء الدكؿ  11)انتخاب أعضاء المجنة  كلقد تـمف الميثاؽ  63المادة 
 (4) .الشخصيةنتخبكف بصفتيـ أف أعضاء المجنة ي كمما يبلحظ 1987في جكيمية  اإلفريقية
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ك كمفت إحدل أعضائيا بدراسة ( بأثيكبيا  Adis Ababa-) األكلىعقدت المجنة دكرتيا  1987ىذا ك في نكفمبر 
 – DAKARمشركع البلئحة الداخمية التي كانت قد أعدتو أمانة المنظمة ك خبلؿ دكرتيا الثانية ب:   

.............................................................................................................. 
 .52حفيظة شقير، المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص:  (1) 
 .114ص:( محمد أميف الميداني، المجاف اإلقميمية لحماية حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، 2)

K. M.BAYE. Les droits de l’homme en Afrique. Op.cit. : 39-47.   (3) 
(4) K.M.BAyE. La charte africaine des droits de l’homme et des peuples.de Lagos à 
banjul.op.cit.p :431.  

 
 

 (1) (.120 المادة)الداخمية رت الئحتيا صدأ   13/02/1988/ إلى 08 مف-السنغاؿ 
ك بناءا عمى ىذا البرنامج يمكف لمجنة إبداء  (2)( 1988مام المستقبمية )ككضعت برنامجا عاما الختصاصاتيا 

 (3) تقديـ تكصيات لمدكؿ. آراء ك
 أما اختصاصات المجنة فتتمثؿ في اآلتي:

 
 اختصاصات تعزيزية: . أ

اإلنساف ك الشعكب ك بصفة مف ميثاؽ المنظمة عمى أف تختص المجنة بالنيكض السير بحقكؽ  45تنص المادة 
 (4) خاصة:

تجميع الكثائؽ ك إجراء الدراسات ك البحكث حكؿ المشكبلت اإلفريقية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ك الشعكب ، ك  .1
 تنظيـ الدكرات ك الحمقات الدراسية ك المؤتمرات.

تع بحقكؽ اإلنساف ك صياغة ككضع المبادئ ك القكاعد التي تيدؼ إلى حؿ المشكبلت القانكنية المتعمقة بالتم .2
 الشعكب.

 تفسير كافة األحكاـ الكاردة في الميثاؽ ك الكثائؽ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف ك الشعكب عمى المستكل اإلفريقي. .3
 (5)القياـ بكافة المياـ التي قد تكمؼ بيا مف طرؼ مؤتمر رؤساء الدكؿ ك الحككمات. .4

تسمح ليا بالقياـ بدكر فعاؿ في  45صت عميو المادة إف صبلحيات المجنة في مجاؿ التعزيز عمى النحك الذم ن
 (6) ىذا الخصكص.
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............................................................................................................. 
 . 1986مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب لسنة  50ك 48،  47راجع مضاميف المكاد:  (1)
حكؿ القكاعد التي تحكـ تقديـ الشكاكم إلى المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب: منشكرات المجنة الدكلية لمحقكقييف، كيؼ  (2)

، منشكرات منظمة العفك الدكلية، دليؿ الميثاؽ اإلفريقي  1992جنيؼ، جانفي تراسؿ المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، 
 . 1991لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، لندف، الطبعة األكلى، سبتمبر 

 KEBA MBAYE. Les droits de l homme et des peuples (introduction).op .cit.p :435.(3) 
 .21السيد السعيد البرعي، حماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ التنظيـ اإلقميمي، مرجع سابؽ، ص: (4) 
 .57محمد محي الديف، محاصرات في حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص: (5)
 برأكتك  21كدخؿ حيز النفاذ في  1981ك الشعكب الذم اعتمد عاـ  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيمف الميثاؽ  45راجع نص المادة:  (6)

 أميف، يقـك  مف الميثاؽ  55، كطبقا لممادة :1987كالشعكب في شير جكيمية  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةالمجنة  كأنشئت، 1986
 المجنة. أعضاء إلىكتقدـ  األفرادالمجنة بكضع قائمة بالشكاكم المرسمة مف 

 تمقي الشكاوي من الدول: -1

 .اختصاصات المجنة في الحمايةب . 
 كمايمي: -quasi judicial functions-شبو القضائي اليظير اختصاص المجنة 

 مف أجؿ حؿ المنازعات بيف الدكؿ ك الناتجة عف االنتياكات الخاصة بحقكؽ اإلنساف أكجد الميثاؽ طريقتيف:
 األولى:

....في حالة عدـ تقكـ الدكلة طرؼ في االتفاقية بإببلغ دكلة أخرل طرؼ عف انتياكيا لحقكؽ اإلنساف بإببلغ 
أشير ك بعد استعماليا كسيمة التسكية الكدية يجكز إلحدل الدكلتيف ... المجنة عف ذلؾ )المادة  03اإلجابة في مدة 

48.) (1) 
 الثانية:

 (2)االتصاؿ مباشرة بالمجنة ك ذلؾ بإببلغيا عف انتياكات خاصة بحقكؽ اإلنساف ك بدكف االتصاؿ بالدكلة المعنية
ك في ىذه الحالة تقكـ المجنة أكال بدراسة األمكر الشكمية الخاصة بالنزاع ك منيا استنفاذ طرؽ ( 47) المادة 

( ك بعد قبكؿ المجنة لمشككل ، تقكـ المعمكمات اإلضافية لمشككل ك 50الطعف الداخمية ك شركط أخرل ) المادة 
س كدية مرة أخرل عمى أساس احتراـ ذلؾ باالتصاؿ كتابيا أك شفييا بالدكلة المعنية ك تطرح كسيمة حؿ عمى أس

حقكؽ اإلنساف، ك إذ فشمت في ذلؾ عندئذ تقكـ بإعداد تقرير يشمؿ الكقائع ك النتائج التي خمصت إلييا ك ترسؿ 
إلى الدكلة المعنية ك تعرض نسخة منو في مؤتمر رؤساء الدكؿ ك الحككمات مع  التكصيات الخاصة إذا رأت 

 (2) المجنة الحاجة إلى ذلؾ .
 الفردية: الشكاوى. تمقي 2

التكصية  المتحدة، السيماالفردية تشبو إلى حد كبير إجراءات األمـ  بالشكاكلإف إجراءات الميثاؽ المتعمقة 
 الشكاكلتختمؼ عف اإلجراءات بشأف  كعميو فإنيا( ECOSOCكاالجتماعي لممجمس االقتصادم  1503رقـ:
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 النحك السابؽ العرض كاألمريكي عمىالفردية في النظاميف األكركبي 
أف تنظر في الشكاكل ذات الطابع الخطير، أك الجماعي النتياؾ حقكؽ اإلنساف أقرت ذلؾ، حيث  كيمكف لمجنةىذا 

  مف الميثاؽ. 50 المادة-الشأفىذا  كتكصياتيا فيتعد تقريرا خاصا يتضمف نتائجيا 
ك الذم يمكف تطبيقو في ىذا )  T.Buergenthalإف الجزاء الكحيد كما الحظ بعض األساتذة )طبعا األستاذ 

  (3) الشأف ىك نشر تقاريرىا ك ىذا الجزاء بطبيعة الحاؿ يبقى دائما في يد المؤتمر.
............................................................................................................. 

 .1986 كالشعكب لسنةمف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف  50ك 48 ،47راجع مضاميف المكاد:  (1)
كالشعكب: منشكرات المجنة الدكلية لمحقكقييف، كيؼ  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةالمجنة  إلى الشكاكلـ يحكؿ القكاعد التي تحكـ تقد (2)

 اإلفريقيكرات منظمة العفك الدكلية، دليؿ الميثاؽ شمن ،1992كالشعكب، جنيؼ، جانفي  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةتراسؿ المجنة 
 .1991، سبتمبر األكلىكالشعكب، لندف، الطبعة  اإلنسافلحقكؽ 

 ,12 : لحقكؽ االنساف ك الشعكب، مرجع سابؽ، ص كيؼ تراسؿ المجنة االفريقية (3)
 االفريقية لحقوق االنسان والشعوب: ةالمحكم الثانية:الفقرة 

 
االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب بمكجب البركتكككؿ الممحؽ بالميثاؽ االفريقي لحقكؽ االنساف ك أنشئت المحكمة 

في "كاغادكغك" )بكركينافاسك( في جكيمية  ي منظمة الكحدة االفريقيةفالشعكب ك الذم اعتمدتو الدكؿ األعضاء ف
 .2004، كقد دخؿ البركتكككؿ حيز النفاذ في جانفي 1998

كادكا اليميف الحقا اماـ  (السكداف" ) ب،في"الخرطكـ2006قضاة المحكمة االفريقية في جانفي تـ انتخاب اكؿ 
 )غامبيا("بانجكؿ "في  2006جكيمية  02الجمعية العمكمية لرؤساء الدكؿ كالحككمات في 

، بعد ان يتم ترشيحيم من الخبرة والمؤىالت ومن بين القضاة االفارقة المشيود ليم بالنزاىة  الفرديةويتم انتخاب القضاة بصفتيم 
قبل الدول األطراف فرادى كما يتم االنتخاب عمى أساس التمثيل العادل لممناطق االفريقية الخمس الكبرى والنظم القانونية و 

 (1)االختصاصات القضائية الرئيسية.
ء الدول و الحكومات خالل الدورة الثالثة المجمس التنفيذي لالتحاد االفريقي و الجمعية العمومية لرؤسا م، قا2008في جويمية 

عادة تعيين قاضيين الثنيي ةعشر لالتحاد االفريقي، بإعاد كانت مدة والية قضائيما قد انقضت وترشحا لإلعادة  نانتخاب وا 
 نيما.ياالنتخاب، كما تم انتخاب قاضيين جديدين أيضا وتعي

انتقمت الى مقرىا الدائـ في "اركشا" ،ولكنيا 2006بيا(في نوفمبر بدات المحكمة االفريقية اعماليا في ""اديس بابا"")اثيو 
 )تنزانيا(

تبعا لقرار الجمعية العمكمية كلكف يجكز اف تنعقد القضية  يحدد المحكمة فانوكفيما يتعمؽ بمقر  2007في اكت  
المكافقة  مناسبا بشرطىيئة المحكمة ذلؾ  في إقميـ أم دكلة عضك في منظمة الكحدة االفريقية عندما ترل اغمبية

 مقر المحكمة بعد التشاكر البلـز مع ىيئة المحكمة.تغيير لمجمعية العمكمية  زالمعنية. كيجك المسبقة لمدكلة 
احدل عشر دكرة عادية كدكرة كاحدة استثنائية، كنشمؿ التحديات التي كاجيت المحكمة  تأسيسياعقدت المحكمة منذ 

جمسات المحكمة  ؿالقضاة خبلإتماـ خطكات تفعيؿ عمؿ المحكمة. كليذا ناقش االفريقية في مراحميا األكلى عمى 
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صادقت األجيزة المختصة  دالمحكمة. كقالييكؿ اإلدارم لسجؿ  المحكمة كتطكيرمسائؿ شممت اعداد ميزانية 
ىيئة  عضكا في 57اجمالي تضـ المحكمة االفريقية المحكمة حيثبالسياسات في االتحاد االفريقي عمى ىيكؿ سجؿ 
مقر المحكمة االفريقية، في حيف اف القضاة العشرة االخريف  يالمكظفيف كيككف رئيس المحكمة االفريقية مقيما ف

 (2) التفرغ.يعممكف عمى أساس عدـ 
عنيا كقد نص  ىكلكف ال غن الميـ اف المحكمة االفريقية استكممت ميمة صياغة نظاميا الداخمي كىي ميمة معقدة

 المحكمة كالمجنة()البركتكككؿ المتعمؽ بإنشاء المحكمة عمى اف تحقؽ المؤسستاف المعنيتاف بحماية حقكؽ االنساف 
 
 

............................................................................................................. 
 ency.com-www.arab مقاؿ منشكر عمى االنترنت عمى العنكاف التالي:،المكسكعة العربية -المحكمة االفريقية (1)
 .كالشعكبمف البركتكككؿ الخاص بالميثاؽ االفريقي لحقكؽ االنساف  22المادة  (2)

 لبلستبلـ القضايا المرفكعة الييا. المحكمة عمى استعداد كبذلؾ أصبحتكؿ منيما.  التجانس بيف قكاعد
تختص المحكمة بكافة القضايا كالنزاعات التي تقدـ الييا كالمتعمقة بتفسير كتطبيؽ الميثاؽ االفريقي لحقكؽ االنساف 

 كالشعكب كالبركتكككؿ الذم انشاىا كبام اتفاقية أخرل تتعمؽ بحقكؽ االنساف.
المجنة ككذلؾ الدكلة التي رفعت شككل الى  كالدكلة الطرؼجنة كيقتصر حؽ تقديـ القضايا الى المحكمة عمى الم

كعمى سبيؿ  فالتي رفعت ضدىا شككل الى المجنة، فبل يجكز حينئذ لؤلفراد المجكء مباشرة الى المحكمة. لك
االستثناء يجكز لممحكمة اف تسمح لؤلفراد كالمنظمات غير الحككمية كمجمكعات االفراد برفع القضايا اماـ المحكمة 

 كتنظر المحكمة في مثؿ ىذه القضايا اك تحيميا الى المجنة.
كمة كيتـ اعبل األطراؼ كيككف حكـ المحكمة الذم يتخذ باألغمبية، نيائيا كال يقبؿ الطعف كيتمى الحكـ عمنا في المح

بو. كتتعيد الدكؿ، أطراؼ البركتكككؿ لممحكمة باالمتثاؿ لمحكـ الصادر في قضية تككف اطرافا فيو، مع ضماف 
تنفيذه نيابة  كالذم يراقبتنفيذه. كيتـ اعبلـ الدكؿ أعضاء منظمة الكحدة االفريقية بالحكـ، ككذلؾ مجمس الكزراء 

 (1) العمكمية.عف الجمعية 
تقدـ المحكمة لكؿ دكرة انعقاد عادية لمجمعية العامة تقريرا عف عمميا يتضمف عمى كجو الخصكص الحاالت  أيضا

 (2)التي لـ تمتثؿ فييا الدكلة لحكـ المحكمة. 
الكبير بيف األدكات االفريقية كبقية  نبلحظ التشابواف قراءة الميثاؽ االفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب، تجعمنا 

كيتضح ىذا في المصادر التي تسترشد بيا المحكمة االفريقية في  .دكلية كاإلقميمية لحقكؽ االنسافالمعايير ال
 (3) .الميثاؽ االفريقي مف 61ك 60مداكالتيا كالتي تضمنتيا احكاـ المادتيف: 

في قضية  2009ديسمبر  15أصدرتو المحكمة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب كاف بتاريخ يذكر اف اكؿ حكـ 
 .Michelot yougogomgobaye vs Sénégalحسيف ىبرم رئيس التشاد سابقا، كعرفت ب: 
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المحكمة االفريقية لحقكؽ االنساف  عف 2011مارس  25اإلشارة الى االمر الذم صدر باإلجماع في تجدر 
عمؿ  ألم، كالذم امر نظاـ "القذافي" بالكقؼ الفكرم كالشعكبمف المجنة االفريقية لحقكؽ االنساف  بطمبكالشعكب 

 بما يتناقض مع الشرعية االفريقية لحقكؽ االنساف التعرض لؤلشخاصخسارة أركاح اك أم يؤدم الى  مف شانو اف
  كالشعكب اك مع أم نص دكلي.

 
 
 

............................................................................................................... 
 بركتكككؿ انشاء المحكمة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب.مف  27المادة  (1)
المعيد العربي لحقكؽ  عشر، منشكرات الثانية ،نتباكمعبد الباسط بف حسف، المنظكمة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب، دكرة ع (2)

 .54، 49،46، ص: 2003االنساف،
، تؤكد عمى اف "" حقكؽ االنساف األساسية ترتكز عمى خصائص بني البشر" كالشعكب( ديباجة الميثاؽ االفريقي لحقكؽ االنساف 3)

 لحقكؽ االنساف. العالميكاإلعبلف كما تأخذ الديباجة بعيف االعتبار ميثاؽ األمـ المتحدة 
 مجمس السمم و االمن االفريقي:الفقرة الثالثة : 

 
في قمة االتحاد االفريقي بدرباف بجنكب افريقيا في جكيمية  كاالمف االفريقيجاء اإلعبلف عف انشاء مجمس السمـ 

 (1الجياز المكمؼ بتعزيز السمـ كاالمف كاالستقرار في القارة االفريقية. ) ح، ليصب2002
رئيسي فيما يتعمؽ بالنزاعات اف الدكر الذم يضطمع بو مجمس السمـ كاالمف االفريقي ىك دكر مكمؿ كليس 

 المسمحة.
بالرغـ مف رغبتو الصادقة في حؿ االزمات االفريقية كعمى سبيؿ المثاؿ الدكر الذم  كاالمف االفريقياف مجمس السمـ 

المحددة كافتقاره لمخبرات الكافية في مجاؿ إدارة  ف امكانياتوقاـ بو في إيجاد حؿ الزمة دارفكر بالسكداف. اال ا
 (2)عمميات التدخؿ في النزاعات الداخمية، دفعت بو اف يطالب بدكر المجتمع الدكلي في دعـ قراراتو. 

انو مف الصعب عمى مجمس االمف كالسمـ االفريقي منفردا كضع حد لبلزمات االفريقية، كحتى التخفيؼ  في الحقيقة
 ا كبالتالي ىناؾ ضركرة ممحة لطمب المساعدة الدكلية.مني
مكانياتو المكجكدة كذلؾ  امكانياتكسائؿ ك اف  المجمس لـ تكتمؿ بعد كمف ثـ فيك يحتاج الى تعزيز قدراتو كا 

باستعماؿ الياتو المنصكص عمييا في بركتككؿ انشائو كتفعيميا مف اجؿ تكفؿ أفضؿ مما ىي عميو االف كمف ثـ 
المالية، إضافة الى تكفير تكفير الدعـ المالي المطمكب كمطالبة الدكؿ األعضاء بعدـ التأخر في دفع مساىماتيا 

االىتماـ كالتركيز عمى الجانب العسكرم كىك جد اإلطارات التقنية كاإلدارية البلزمة لعمميات التدخؿ كبصفة خاصة 
 (3) ىاـ في إنياء أم نزاع كمف ثـ تمكيف المجمس مف القياـ بدكره كما يجب.
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دراسة لحالة -مجمس السمـ كاالمف االفريقي في تسكية النزاعات المسمحة ردك »بعنكاف الحر، رسالة ماجستير  عمىعبد المنعـ  (1)

 .22846عدد:-الحكار المتمدف-دارفكر
            ؟         alhewar.org  debat قانكنية،دراسات كابحاث  (2)

www.diplomatie.gouv.fr(3) 
 

ذا أردنا أف نقيـأخيرا ك  ، يجب أف ننظر إلى مدل فعالية ىذه كالشعكبالمنظكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف  ا 
 المنظكمة.

إف ىذه المسالة كبالرغـ مف صعكبة الخكض فييا إال أنيا تبقى متباينة حسب تأكيد المصالح ككزنيا مف طرؼ 
الدكؿ إذ أف بعض ىذه الدكؿ كثيرا ما تتردد في تقديـ الطعكف أماـ الييئات المكمفة بالرقابة في حاالت خرؽ الميثاؽ 

 تقع عبلقاتيا مع الدكؿ المعنية في خطر. مف أف كالشعكب خكفااإلفريقي لحقكؽ اإلنساف 
المجكء إلى سمطات قضائية خاصة ميمتيا مراقبة احتراـ الحقكؽ  كالفرد فيفي نفس الكقت كلكفالة حؽ الدكلة 

تأكيده  في-فقط–المحمية كالسير عمى عدـ انتياؾ أك مخالفة ىذه الحقكؽ. أم أف أىمية ىذا النظاـ ال تكمف فقط 
نما يتجاكز ذلؾ بغرض التكصؿ إلى رقابة فعمية الحتراـ تمؾ الحقكؽ.كحرياتوعمى احتراـ حقكؽ اإلنساف   ، كا 

فعالية النظاـ السياسي، في أم دكلة، مرىكنة بقدرة ىذا النظاـ عمى تحقيؽ  أف إلى اإلشارةيجب  أخرلمف جية 
في  كاألخذكمصالحيا  مف ىكية ىذه الدكلة أساسعمى كالنماء في مناخ مف الحرية ك  األمفالمجتمع في  أىداؼ

القكمي  كاألمفالقكمي،  األمفجميعيا تعبير  األىداؼ، كيشمؿ ىذه كالدكلية اإلقميميةاالعتبار المتغيرات الكطنية، 
ال يمكف ببساطة  بالفعؿ،يكجد امف، كاف الدكؿ التي ال تنمك  أفتعريفاتو ىك التنمية، كبدكف تنمية ال يمكف  أحدفي 
 (1)آمنةتظؿ  أف

كما الدكلة  إلى كالنمك كينصرؼالخكؼ كالقدرة عمى تمبية احتياجات البناء  كالتحرر مف الطمأنينةيعني  األمف
لى الشعبالمكاطف الفرد  إلى أيضا، ينصرؼ اجتماعيا كاقتصاديا كعسكريا اييددى في مجمكعة فعـ عصب  كا 

 كفعالية  اإلنسافالعبلقة بيف احتراـ حقكؽ  أىمية تبدك، كمف ىنا أثارىاتنصرؼ  المجتمع كبيـ تتحقؽ التنمية كليـ
 النظاـ السياسي كقدرتو عمى حماية االمف القكمي، فاحتراـ ىذه الحقكؽ يعني التماسؾ المجتمعي كالتبلحـ بيف 

 ازداد ىذا التبلحـ ازدادت قدرة النظاـ السياسي عمى تحقيؽ األمف القكمي ككمما قؿ ىذا كالدكلة ككمماالشعب 
 التبلحـ كغاب الشعكر بالكالء كاالنتماء كمما ارتفعت درجة التيديد لؤلمف القكمي لمدكلة.

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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 :تتمثؿ فيك  لحماية حقكؽ اإلنساف النتائج التي يمكف استخبلصيا مف النمكذج )النظاـ( اإلفريقيأخيرا ىذه بعض 
 أوال:

اإلنساف حيث جاء  كحماية حقكؽالنمكذج )النظاـ( اإلفريقي يعد نمكذجا فريدا مف نكعو في التنظيـ اإلقميمي لتعزيز 
 .كالشعكباإلنساف  كحماية حقكؽلتعزيز 
 ثانيا:     

 إف ديباجة الميثاؽ تعرضت بصكرة مفصمة لممفيـك اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف.
 ثالثا: 

في التراث المشترؾ  الحؽ-السمـفي  الحؽ-الحريةالحؽ في -حقكؽ الشعكب–احتكاء الميثاؽ لحقكؽ جديدة 
 في البيئة. الحؽ-لئلنسانية

........................................................................................................ 
 .130سابؽ، ص: إبراىيـ عمي بدكم الشيخ، مرجع ( 1)

 :تتمثؿ فيك لحماية حقكؽ اإلنساف  النتائج التي يمكف استخبلصيا مف النمكذج )النظاـ( اإلفريقيبعض  أخيرا ىذه
 أوال:

اإلنساف حيث جاء  كحماية حقكؽالنمكذج )النظاـ( اإلفريقي يعد نمكذجا فريدا مف نكعو في التنظيـ اإلقميمي لتعزيز 
 .الشعكبك اإلنساف  كحماية حقكؽلتعزيز 
 ثانيا:     

 إف ديباجة الميثاؽ تعرضت بصكرة مفصمة لممفيـك اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف.
 ثالثا: 

في التراث المشترؾ  الحؽ-السمـفي  الحؽ-الحريةالحؽ في -حقكؽ الشعكب–احتكاء الميثاؽ لحقكؽ جديدة 
 في البيئة. الحؽ-لئلنسانية

 رابعا:
 الحماية.فيما يتعمؽ بأجيزة التعزيز ك 

النتيجة ىنا تتعمؽ بأجيزة التعزيز ك الحماية، حيث أف الميثاؽ اعتمد في مسألة ضماف حماية حقكؽ اإلنساف ك 
الشعكب عمى جياز تعزيزم لمحقكؽ ثـ حمايتيا، أم يجب اتخاذ اإلجراءات الضركرية مف الدكؿ األطراؼ لتعزيز 

بصبلحيات تعزيزية أكثر منيا لصبلحيات الحماية )المادتيف  حقكؽ اإلنساف ثـ حمايتيا ك ىذا ما جعؿ المجنة مكمفة
 (.26ك 25
 

 خامسا:
ك الكممة األخيرة تعكد إلى مؤتمر رؤساء الدكؿ ك الحككمات في البت  quasi judicialدكر المجنة شبو القضائي 

 (1) في الشكاكم ك التقارير المقدمة إليو مف طرؼ المجنة.
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 سادسا: 
اإلفريقي مف خبلؿ أىـ ىيئاتو ك ىي منظمة الكحدة اإلفريقية ا كاإلتحاد اإلفريقي حاليا بككف  يتسـ النمكذج )النظاـ(

 (2) أف التجربة اإلفريقية بصفة عامة تعتمد عمى حؿ المنازعات بالطرؽ الدبمكماسية.
 
 
 
 
 

............................................................................................................................... 
 .59محي الديف محمد، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص:  (1)

 AHMED MAHI0U. Note sur la justice internationale et les droits de l’homme. Op.cit.p :17.(2) 
 

السابؽ  1998ركتكككؿ عاـ بمقتضى بالمحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف  انشاء غير أنو كما سبؽ لنا مبلحظتو بأف
 (1) سيغير المحالة مف ىذه النظرة. اإلشارة إليو.

قائبل بأنو: يمكف التنظيـ اإلفريقي لحماية حقكؽ اإلنساف النجاح  P.Wachsmannىذا ما أكده األستاذ 
  (2)بالفعالية.
   سابعا:
ـ النمكذج اإلفريقي لحماية حقكؽ اإلنساف بإنشاء جياز قضائي يتمثؿ في إنشاء المحكمة اإلفريقية لحقكؽ يدعاف ت

في قضية رئيس تشاد، حسيف ىبرم، اك  2009ديسمبر  15التي أصدرت أكؿ قرار ليا بتاريخ  اإلنساف كالشعكب
امر في غاية األىمية كسيكمؿ مف دكف شؾ ( 3) ضد السينغاؿ.  Michelot yougongobayيعرؼ بقضية  ما

 (4) بنجاحات باىرة.
في النياية نبلحظ أنو بالرغـ مف حداثة الميثاؽ فاف الحمكؿ الدبمكماسية يمكف أف تمعب أدكارا في ىذا الشأف، إلى  

جانب ذلؾ فاف مثؿ ىذه المحكمة عمى المستكل اإلفريقي سيساعد بدكف أدنى شؾ في حماية حقكؽ اإلنساف 
  إفريقيا. كالشعكب في

ريقي لحماية حقكؽ االنساف لمجمس االمف كالسمـ االفريقي لو داللتو في باإلضافة الى اف استحدا ث النظاـ االف
تسكية قكية لمنزاعات المطركحة في قارة بحجـ افريقيا خاص اذا كجد ىذا المجمس المساعدة البلزمة مف لدف الدكؿ 

 األعضاء كمف المجتمع الدكلي بصفة عامة.
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إنشاء المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لسنة  كالشعكب المتضمفالمضاؼ لمميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف  ؿالبركتككك  (1) 

1998 
 p.washman. les droits de l’homme.4eme.ed.dalloz.2002.p :117-131.(2) 

: حسيف ىبرم، الرئيس قضية السيد بشأف 2009ديسمبر 15بتاريخ  كالشعكب صدرلحقكؽ اإلنساف  اإلفريقيةقرار لممحكمة  أكؿ( 3)
 السابؽ لتشاد.

 اإلفريقيبلؿ مؤتمر االتحاد خ 2003جكيمية  11عميو بتاريخ  كالشعكب المصادؽ اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةنظاـ المحكمة  (4)
  .2008بمكبكتك، دخؿ حيز النفاذ في شير جانفي 

 
 النظام العربي لحماية حقوق االنسان:المطمب الثاني : 

الدكؿ  كال جامعةيتضمف اإلشارة الى مفيكـ حقكؽ االنساف ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية لـ  عمى الرغـ مف اف
 المنظكمة العربية الى تدارؾ ىذا  لذا، سعت كالحماية،بالتعزيز  ؽالمكضكع سكاء ما يتعم العربية تعرضت ليذا

كاستحداث اليات العمؿ لمتعزيز كاحتراـ كحماية اك مف خبلؿ انشاء  مف خبلؿ االتفاقيات التي أصدرتيا.القصكر 
 (1) .يتعمؽ بالتعزيز اك الحماية ما العمؿ المشترؾ سكاءحقكؽ االنساف عمى المستكل العربي كذلؾ بتطكير 

 منظكمة عربية متماسكة. إطارإلدارة حقكؽ االنساف في  كؿ ىذه المحاكالت جاءت بيدؼ تطكير العمؿ المشترؾ
القرار  بمقتضى ،لجنة عربية دائمة لحقكؽ اإلنساف ،الجامعة العربية أنشأت، اإلنسافحقكؽ  كألىمية مكضكع
 في العربي لحقكؽ اإلنساف ؽالميثا بإصدارالجامعة أكثر  ككاف اىتماـ 03/09/1968الصادر في 

 (2) ه الكثيقة ذات األىمية البالغةصادؽ مجمس الجامعة عمى ىذ ( حيث10/09/1994
أكؿ معاىدة عربية شاممة بالرغـ مف إبداء تحفظات بشأنو مف طرؼ أعضاء  الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، يعد 

 16اال في  لـ يدخؿ حيز النفاذ العربي لحقكؽ االنساف الميثاؽ أفبالذكر  ركالجدي .الجامعة خاصة الدكؿ الخميجية
 (3) .2008مارس 

صادؽ عميو مجمس  حيث-اإلنساف قبؿ الميثاؽ العربي لحقكؽ–ىذا باإلضافة إلى صدكر ميثاؽ حقكؽ الطفؿ العربي
 (4) .06/12/1983الجامعة العربية في 

 كالشعب فيإعداد مشركع ميثاؽ حقكؽ اإلنساف  مف قبؿ تـجدير بالذكر انو  ،العربي دائما كعمى المستكلكما أنو 
العمكـ الجنائية بناءا عمى دعكل مف المعيد الدكلي لمدراسات العميا في  ،العربالكطف العربي مف طرؼ الخبراء 

 (5) .1986ديسمبر  12إلى  05ما بيف  بإيطاليا (siracusa :)انعقد في
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 (1) A.MAHIOU. La charte arabe des droits de l’homme.in : mélanges offert à Hubert Thierry 
évolution du droit international. Paris pedone.1998.p.p :305-319. 

-221ص:  ،1993مفيد محمكد شيياب، الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، في اتحاد المحاميف العرب، حقكؽ اإلنساف، القاىرة،   (2) 
222. 

(3) R. DAOUDI. Human rights commission of the arab states.Encyclopedia.of public international 
law.north-hollànd ; Amsterdam.vol.8.1985.p : 294. 

 .99، ص: 1991، دار النيضة العربية،كالشريعة اإلسبلميةمخيمر عبد اليادم، حماية الطفكلة في القانكف الدكلي  ( عبد العزيز4)
 كما بعدىا. 435منذر عنتباكم، مشركع ميثاؽ حقكؽ اإلنساف كالشعب في الكطف العربي، مرجع سابؽ، ص:  (5)

 الفرع األكؿ: األساس القانكني لحماية حقكؽ االنساف عمى المستكل العربي.
 

يذكر اف ذاكرة التاريخ العربي القديـ سجمت شاىديف حييف عمى المساىمة العربية في مسيرة تبمكر مفيكـ حقكؽ 
 (1)االنساف كالتي تعد مف اىـ الكثائؽ التاريخية عمى صعيد حقكؽ  مكة،االنساف، كىما كثيقة الفضميف كصحيفة 

كبيذا نجد اف كثيقة الفضمييف تحتكم  .اإلنسانيكلي ليس فقط عمى المستكل العربي القديـ كانما عمى المستكل الد
( اك العيد magna cartaعمى مبادئ تضمف لئلنساف كرامتو كحريتو كترقى في جكىرىا الى كثيقة الماجف كارتا )

 (2) العظيـ الذم شيدتو بريطانيا كاليزاؿ العالـ يتغنى بيا الى يكمنا ىذا.
اىـ األسباب التي أدت الى عدـ اعارة أدني اىتماـ بحقكؽ االنساف، اختبلؼ نظـ الحكـ في الببلد العربية  لعؿ

 (3). 1964-1955: فكتفاكت األكضاع االجتماعية كاالقتصادية فييا باإلضافة الى الحرب الباردة العربية ما بي
 .تعزيزىا كحمايتيا كؽ االنساف،كمع ذلؾ شيدت الساحة العربية محاكالت جادة في مجاؿ ترقية حق

، اإلصرار العربي الكبير عمى قمة ىذه االتفاقيات كيأتيمف اىـ ىذه المحاكالت الجادة، اصدار عدة اتفاقيات عربية 
صدر عف مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى المستكل  كالشعكب الذمالميثاؽ العربي لحقكؽ االنساف  نحك اخراج

العربية، كايداع  كتشيدىا الساحةمكاكبة لمتطكرات التي شيدتيا  2004كتـ تحديثو عاـ  1994الكزارم في سنة 
مارس  16حيز النفاذ في  كالشعكب دخؿكثيقة التصديؽ السابعة، كيذكر اف الميثاؽ العربي لحقكؽ االنساف 

 (4) يكما عربيا لحقكؽ االنساف. مارس مف كؿ سنة 16يكـ اد تاريخ اعتمكقد تـ  ،2008
الخطة العربية لمتربية ككاف محكرىا مجاالت حقكؽ االنساف ككاف  2008في ذات السياؽ، تبنت الدكؿ العربية سنة 

عضاء ، لتسترشد الدكؿ األ2010كدليميا االسترشادم في سنة  2014-2009الزمني الممتدة بيف سنة  ذلؾ لمفترة
لئلدخاؿ مادة حقكؽ االنساف في المناىج الدراسية في كافة مراحؿ التعميـ، كما تـ تبني الخطة العربية لتعزيز ثقافة 

لتسترشد بيا الدكؿ األعضاء في نشر مفاىيـ حقكؽ االنساف بيف العامة كالجيات  2010حقكؽ االنساف سنك 
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 بشأفتقارير  طتيف، تتمقى األمانة العامة لمجامعة الدكؿ العربيةالمعنية بإنقاذ القانكف فييا. كمنذ إقرار ىاتيف الخ
  الممارسات. أفضؿجيكد الدكؿ األعضاء كتقـك بتعميميا عمى الدكؿ بغرض االستفادة مف 

غدا الشغؿ الشاغؿ في المحافؿ الدكلية كاإلقميمية، فقد اكصت منظمة األمـ  كباعتبار اف مكضكع حقكؽ االنساف
اف تدرس حقكؽ االنساف كمادة مستقمة في شتى مراحؿ التدريس كما  (Unescoالمتحدة لمتربية كالثقافة كالعمكـ )

 مف  سمؼ ذكره. كعمى إثر ذلؾ تقرر ادخاؿ مقرر خاص مف خريجي الجامعات، المعاىد كالكميات في عدد
........................................................................................................... 
www.marefa. www.marefa.org/index.php/ (1) 

سيدنا محمد )ص( كقد جسدت ىذه الكثيقة اىـ  يمجيئالكثائؽ التاريخية التي اىتمت بحقكؽ االنساف قبؿ  أقدـكثيقة الفضمييف مف ( 2)
 .كالمساكاةحقكؽ المكاطنيف الذيف كانكا يقطنكف شعاب مكة، كضمت أسس كمعايير السبلـ، العدالة 

Bohati.blogspot.com 2014 07 blog-post-20html (3) 
 www.Lasportal.orglarlhumanrightlpagesldefaut,aspx. (4) 

 
الجامعات العربية، كما انو يدرس في نطاؽ القكمية العربية اك تحت تسمية القانكف الدستكرم، اك القانكف الدكلي 
العاـ اك القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف كغيره في جامعات أخرل. كيدرس مقياس حقكؽ االنساف في الجامعات 

ك في ترسيخ الفكرة في اذىاف الناس حتى يساىمكا في األصؿ ىالجزائرية. كالقصد في ذلؾ كمو، ىك تثبيت مقكلة اف 
 (1)تطكيرىا مف حمـ اك أفكار نظرية الى حقيقة ككاقعة مؤيدة بالثكاب كالعقاب. 

 
 الفرع الثاني: اليات حماية حقوق االنسان عمى المستوى العربي.

 
اء خاليا مف أم نص ج، 1945ر اذا 22اف ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية المكقع في  كبالرغـ مف العربي،في الكطف 

عمى  (2443/ 48)القرار  1968سبتمبر 03في  ، غير اف مجمس الجامعة العربية كافؽاالنسافذك صمة بحقكؽ 
التي عيد الييا اعداد مقترحات، أبحاث، تكصيات كمشاريع اتفاقيات  انشاء المجنة العربية الدائمة لحقكؽ االنساف

يتعيف اف تحظى بمكافقة مجمس الجامعة. كتتألؼ ىذه المجنة مف مندكبي الحككمات العربية كليس مف اشخاص 
 (2) اكفاء يؤدكف كاجبيـ بصفتيـ الشخصية، لذا ظؿ دكر المجنة ىامشيا.

، 1968أكتكبر  10ك 02عربي لحقكؽ االنساف الذم انعقد في بيركت بيف بناء عمى تكصية المؤتمر اإلقميمي ال
بتاريخ  30/3668مشركع اعبلف عربي لحقكؽ االنساف )القرار مجمس الجامعة لجنة خبراء عيد الييا اعداد انشا
نساف ـ(، كقد اعدت الجنة بالفعؿ ىذا المشركع المستمد في جمو مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اال 1971سبتمبر 10

مع مراعاة خصكصية الكطف العربي كحضارتو غير اف ىذا المشركع لقي طريقو الى اإلىماؿ، كعندما انتقمت 
الى اعتماد مشركع جديد اسمتو بالميثاؽ العربي  1982نكفمبر 11جامعة الدكؿ العربية الى تكنس تكصمت في 

احالة المشركع عمى الدكؿ 1983عيف سنةلحقكؽ االنساف، غير اف مجمس الجامعة قرر في دكرتو التاسعة كالسب
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، مع اف المشركع العتيد 1995ككاصمت ىذه الميمة الى غاية سنة األعضاء في الجامعة إلبداء مبلحظاتيا بشأنو
 (3قد ال يرقى في أىدافو كطمكحاتو الى أم مف الكثائؽ ك االعبلنات  ذات الطابع الدكلي.)

د كمؤسسات تعنى بحقكؽ االنساف العربي فعبل ال قكال مف دكف اف استحداث معاى لكف الكطف العربي شيد كيشيد
 (4) يقترف عمميا بتصرؼ حككمي جماعي عربي.

 
 

.............................................................................................................................. 
 ،2007االنساف في مرحمة ما قبؿ المحاكمة، الطبعة األكلى،  كاإلجرائية لحقكؽعبد الحميد الدسكقي، الحماية المكضكعية  داحم (1)

 .47ص:
 https://artwikipedia.org/wiki(2) 

 .31، ص:2008ىاني نعيـ المالكي، المدخؿ لدراسة القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف، طبعة أكلى، دار السبلـ بغداد العراؽ، (3)
 .30:ص، 1993،بيكسؼ حماية حقكؽ االنساف، المؤتمر الثامف عشر لبلتحاد المحاميف العرب، المغر باسيؿ  (4)
منو، أنشئت لجنة  45كتنفيذا لنص المادة:  2008مارس  16 دخكؿ الميثاؽ العربي لحقكؽ االنساف حيز النفاذ فيب

حقكؽ االنساف العربية )الية الميثاؽ( كأكؿ الية عربية إقميمية تتكلى دراسة تقارير الدكؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ 
متمتع بيا بشأف التدابير التي اتخذتيا لؤلعماؿ الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في مكاده كبياف التقدـ المحرز ل

 (1) .كتحيؿ المجنة تقريرا سنكيا يتضمف مبلحظاتيا كتكصياتيا الى مجمس الجامعة العربية
بالنسبة لممحكمة العربية لحقكؽ االنساف، لقد تمت المكافقة عمى المسكدة المتعمقة بيا كالتي صاغتيا لجنة خبراء 

بمقتضى قرار القمة  2014ت شير مارس يالعربية بالكك قانكنييف بجامعة الدكؿ العربية مف حيث المبدأ في القمة 
بإتماـ مسكدة النظاـ األساسي لممحكمة كاحالتو لممجمس  ء، كتطبيقا ليذا القرار عيد الى لجنة الخبرا593رقـ: 

الكزارم لجامعة الدكؿ العربية كقد طرحت فعبل المسكدة النيائية التي كافؽ عمييا مجمس الكزراء لمجامعة في 
 (2) ،2014و المنعقد شير سبتمبر اجتماع

أصكات المنظمات الكطنية كالدكلية لحقكؽ االنساف مطالبة مف الدكؿ األعضاء  المسكدة، تعالتبمجرد صدكر ىذه 
بجامعة الدكؿ العربية الى اجراء مراجعة شاممة لمشركع نظاـ المحكمة عمى أساس انو ال يتبلءـ بالكامؿ مع 

 بما في ذلؾ االلتزامات المترتبة عمى الدكؿ في جامعة الدكؿ العربية. ،الشأفالمعايير الدكلية ذات 
إمكانية لجكء االفراد الذيف يتعرضكف الى انتياكات  عمى كفرتي ال حقيقة اف نظاـ المحكمة العربية لحقكؽ االنساف

مف مسكدة نظاـ المحكمة تكفؿ حؽ 19في مجاؿ حقكؽ االنساف مف طرؼ دكليـ مباشرة الى المحكمة، اذ اف المادة:
رعاياىا انتياؾ حقكقو، كما تكفر الدكؿ األطراؼ خيار السماح  أحدالمجكء الييا ألية دكلة طرؼ عندما يزعـ 

 ير الحككمية رفع قضايا بالنيابة عف االفراد.لممنظمات غ
كلية، السيما تجربة المحاكـ اإلقميمية لحقكؽ االنساف، أظيرت حقيقة ال غبار عمييا كىي عدـ اف التجربة الد

يجعميا تمتنع في كثير  ااستعداد الدكؿ لمتضحية بالمصالح المتبادلة، لؤلسباب سياسية، دبمكماسية كاقتصادية، مم
 (3) ف عف استخداـ اليات رفع الشكاكل بيف الدكؿ حفاظا عمى المصالح المشتركة بينيا.مف األحيا
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تساؤالت منيا: ىؿ اف الحاؿ سيختمؼ اف صياغة نظاـ المحكمة العربية لحقكؽ االنساف بالشكؿ الحالي يثير عدك 
فع منظمات المجتمع المدني في حالة المحكمة العربية لحقكؽ االنساف؟ ثـ ىؿ مف التقدير المبلئـ ترؾ إمكانية ر 

مف مسكدة نظاـ المحكمة تسمح  19القضايا لممحكمة لتقدير الدكؿ األعضاء؟ كذلؾ ىؿ مف الفعالية اف المادة:
لمجنة العربي لحقكؽ االنساف بالمجكء الى المحكمة عندما تفشؿ في الكصكؿ الى تسكية كدية في الشكاكل الخاصة 

 ؽ؟باألفراد كحرماف ىؤالء مف ىذا الح
 
 

............................................................................................................... 
 .49عبد الحميد الدسكقي، مرجع سابؽ، ص: داحم (1)
 36ىاني نعيـ المالكي، مرجع سابؽ، ص:  (2)
 .41باسيؿ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص:  (3)

المجنة العربية لحقكؽ االنساف ال تضطمع  فمف الميثاؽ العربي لحقكؽ االنساف، فا 48بمكجب المادة:بالمقابؿ، فانو 
إضافة الى اف مسكدة المحكمة العربية لحقكؽ  بممارسة اختصاص النظر في الشكاكل المقدمة مف لدف االفراد،

يتعيف  المحكمة مماف مسكدة نظاـ م 19االنيساف لـ تكضح كيؼ سيتـ منح المجنة ىذا االختصاص لتفعيؿ المادة:
مباشرة الى المحكمة كتقديميـ  المجكءالحككمية مف حؽ  كالمنظمات غيرجماعات االفراد  تعديميا لتمكيف االفراد،

 (1) كالمعايير الدكلية.لشكاكل انتياكات حقكؽ االنساف المعترؼ بيا بما يتبلءـ 
التي تحتاج الى التعديؿ لتتناسب مع  العربية لحقكؽ النساففي مسكدة المحكمة  مف بيف االحكاـ األخرل الكاردة

المعايير الدكلية ذات الشأف كبالتالي تصبح المحكمة الية فعالية لمعدالة، منح كامؿ االستقبللية لممحكمة فيما 
 يخص: تطبيؽ القانكف، االختصاص، مقبكلية القضايا كاستنفاذ كسائؿ الطعف الداخمية.

منظمات المجتمع المدني المختصة بحكـ خبرتيا الكاسعة في قضايا ذات صمة بالمكضكع اف ضركرة التشاكر مع 
كمف خبلؿ إجراءات يشكبيا  اذ اف صياغة نظاـ محكمة عربية لحقكؽ االنساف كراء أبكاب مغمقة امر جد ضركرم،

 مة كشفافة.حتى ال تتعارض مع المبادئ األساسية لممشاركة مكم أكثر الغمكض مسالة تحتاج الى تكضيحات
 األكاديمييف، الخبراء كالقضاءعميو، فقد أجمعت مؤسسات حقكؽ االنساف الكطنية، أعضاء نقابات المحاميف 

 أصحاب الشأف االخريف عمى تقديـ بعض التكصيات منيا: كالمستقميف ككؿ
 تعديؿ صياغة مسكدة النظاـ األساسي التي تستخدـ ضمير المذكر دكف المؤنث.-
 اككذالشكاكل في القضايا العاجمة  كانتقالية لحماية مقدميإجراءات مؤقتة  ؿ لممحكمة فرضادخاؿ مادة تخك -

 تدابير لحماية الشيكد. إضافة مادة تضمف
تعديؿ نص المادة الثالثة بما يضمف اف اختيار الدكلة المضيفة لممحكمة عمى أساس التزاميا بتطبيؽ المعايير -

نات لمقضاة كاالعكاف القضائييف لمدفاع عف حقكؽ االنساف بعيدا عف أم الدكلية المعتمدة كتكفير كافة الضما
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تدخبلت اك ضغكط ميما كاف نكعيا ككذا الضمانات التي مف شانيا حماية الضحايا كممثمييـ، الشيكد كجمعيات 
 المجتمع المدني.

كغير  خاصة بالنسبة لكيفية ترشح القضاة كانتخابيـ كخضكعيا الى إجراءات شفافة ،15ك 6،7،8تعديؿ المكاد: -
تمييزية حماية مف تدخبلت الدكؿ كبالتالي تؤخذ بالمؤىبلت الشخصية كالقانكنية لممترشحيف مع التكازف في التمثيؿ 

كممثميف  كالشخصية كليسالفردية  النظـ القانكنية كاف يعمؿ القضاة بصفتيـ كالنساء كالتمثيؿ العادؿ لكؿبيف الرجاؿ 
لدكليـ كعدـ تكقيفيـ اك عزليـ لؤلسباب غير تمؾ المتعمقة بعدـ الكفاءة اك سكء السمكؾ كتطبيؽ إجراءات مسبقة 

 (2)مسبقا. كمعمنة 
 
 

............................................................................................................... 
 مف الميثاؽ العربي لحقكؽ االنساف. 48راجع نص المادة:  (1)
 مف المسكدة المحكمة العربية لحقكؽ االنساف. 6،7،8،15انظر المكاد:  (2)
لبلختصاص القضائي كالقانكف المطبؽ تفاديا لتقديـ المحكمة عندما يتعمؽ االمر  المحددة 16تعديؿ المادة:-

 (1) .القانكف الدكلياألخرل بمكجب  العربي تفسيرات تتعارض عمى األقؿ مع التزامات الدكؿ بمقتضيات الميثاؽ
مما يسمح لضحايا انتياكات  لضماف تفسير معتدؿ كمقبكؿ لمبدأ استنفاذ سبؿ الطعف الداخمية 18 تعديؿ المادة:-

حقكؽ االنساف بالمجكء الى المحكمة العربية لحقكؽ االنساف كالنظر في قضاياىـ بكؿ نزاىة كعدـ حرمانيـ مف ىذا 
 (2)الحؽ لؤلسباب كاىية كبالتالي يعيد لممحكمة السمطة التقديرية الكاسعة في قبكؿ القضايا مف عدمو. 

 مف حيث اف يككف لجميع االفراد داخؿ ارض الدكلة العضك المحكمة،الخاصة بالمجكء الى  19تعديؿ المادة: 
زعمكا انيـ تعرضكا لبلنتياكات ألم مف حقكقيـ المنصكص  إذاكالخاضعيف لسمطتيا الحؽ في المجكء الى المحكمة 

ية مف دكف أم عراقيؿ اك عمييا في المكاثيؽ الدكلية ذات الصمة تككف قد ارتكبتيا الدكؿ األطراؼ في االتفاق
صعكبات. كما يجب إزالة كؿ ما مف شانو الحد مف مشاركة منظمات المجتمع المدني كأطراؼ ميتمة بتقديـ 

 مذكرات لممحكمة كاف تقدـ اراء خبرة.
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.............................................................................................................. 
عمى المسكدة المتعمقة  ةكالذم بمقتضاه تمت المكافق 593رقـ:تحت  2014انظر قرار القمة العربية المنعقد بالككيت شير مارس  (1)

 بالمحكمة العربية لحقكؽ االنساف.
 تكمفت بصياغة المسكدة العربية لحقكؽ االنساف لجنة خبراء قانكنييف بجامعة الدكؿ العربية. (2)

 
 خالصة الفصل الثاني:

 
في الحقيقة أف الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف عمى المستكل اإلقميمي أكثر جدية كفعالية خاصة في أكركبا، ففي 

األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كضعت ميكانيزمات فعالة مجاؿ أجيزة الحماية، نجد أف االتفاقية 
 قادرة عمى حماية الحقكؽ كالحريات التي تضمنتيا.

كما أف البركتكككالت اإلضافية كالممحقة باالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كضحت بكؿ 
 دقة كيفيات تطبيؽ االتفاقية كىك أمر جد ايجابي.

إف إسناد مياـ رقابية عمى تنفيذ اإلجراءات الخاصة بحماية الحقكؽ التي تضمنتيا االتفاقية إلى جياز ذك طابع 
سياسي حقؽ الفعالية المرجكة عمى أساس أف غالبية القضايا التي تعرض عمى ىذه الييئة كتحت ضغكط سياسية 

 .حادة، تجد في غالب األمر حمكال مناسبة
و المنظكمة األمريكية لحماية حقكؽ اإلنساف كىك أمر كاضح مف خبلؿ األجيزة المنشاة ىذا المنكاؿ سارت عمي

في ىذا الشأف عمى غرار المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف كالمحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف ككذا بالنسبة 
األفريقية لحقكؽ اإلنساف لمنظاـ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب الذم أنشأ ىك األخر عدة اجيزة كىي: المجنة 
 كالشعكب، المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كمجمس السمـ كاالمف االفريقي.

اما عمى المستكل العربي، يبلحظ عدـ اعارة االىتماـ البلـز لمسالة ترقية تعزيز حقكؽ االنساف كحمايتيا بسبب 
االقتصادية كاالجتماعية مف بمد الى اخر كمف ثـ فانو اختبلؼ أنظمة الحكـ في الببلد العربية كتبايف األكضاع 
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عمى الرغـ مف اصدار الميثاؽ العربي لحقكؽ االنساف كاستحداث أجيزة مكمفة بحماية حقكؽ االنساف عمى غرار 
 المجنة العربية الدائمة لحقكؽ االنساف ككذا المحكمة العربية لحقكؽ االنساف.

ىي قارة أسيا اك بعبارة أخرل أف منطقة تضـ دكؿ ىامة في تركيبة المجتمع بالمقابؿ، نجد أف قارة بأكمميا أال ك 
الدكلي الحالي لـ تساير التطكرات الحاصمة في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف إذ أنيا عجزت عف تنظيـ مسالة 

 حقكؽ اإلنساف إقميميا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -الجزائرنموذج  -اإلنسانحقوق ل الحماية الوطنية الثالث: فصلال     
 

مف دكف أدنى شؾ أنو إذا كانت حقكؽ اإلنساف ذات طبيعة عالمية أك دكلية أك إقميمية فاف مسؤكلية احتراميا 
مسألة كفالة احتراـ  كعميو فاف in foro domestico))أم داخؿ كؿ دكلة  كطنيعمى المستكل ال كتعزيزىا تككف

الحككمية بؿ ىي مسألة  كالمنظمات غير، كالدكؿ، الدكليةكالمنظمات ليست مسألة األمـ المتحدة  نسافحقكؽ اإل
 (1) الجميع.
حكؿ سبعة اشكاؿ كىي: القضاء، اليياكؿ الحككمية،  جماالإالليات الكطنية لحماية حقكؽ االنساف كتدكر كتتعدد ا

 كاالعبلـ. الحككمية  كالمنظمات غير كالمجاف البرلمانيةكدكاكيف المظالـ  كالمجاف القكميةالمؤسسات الكطنية 
 ، كذلؾ الالقضائية مف بمد الى اخر طبيعة النظـالقضائية كحتى كاف اختمفت يياكؿ الكال يخمك بمد في العالـ مف 

 يخمك بمد مف االعبلـ كاف كاف دكره يختمؼ مف بمد الى اخر.
رىا تباينا كبيرا، فثمة بمداف ادكاك كما ال يخمك بمد مف ىياكؿ حككمية معنية بحقكؽ االنساف كاف تباينت طبيعتيا 

تتكافر فييا مثؿ ىذه اليياكؿ عمى مستكل كزارة متخصصة مسؤكلة، كبعضيا يتكاضع الى مستكل إدارة متخصصة 
 في احدل الكزارات المعنية.

لكف يتفاكت كجكد االشكاؿ األخرل مف االليات فبعض البمداف ال تتكافر عمى مؤسسات كطنية اك دكاكيف مظالـ اك 
غير حككمية تعمؿ في مجاؿ حقكؽ االنساف، كتدكر مياـ ىذه االليات  برلمانية متخصصة، اك حتى منظمات لجاف

إشاعة مبادئ كقيـ حقكؽ االنساف في المجتمع كحماية  القضائي،الكطنية حكؿ ثبلثة كظائؼ رئيسية ىي: االنصاؼ 
 حقكؽ االفراد كالجماعات مف انتياؾ حقكقيـ القانكنية
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، اذ اف ىذه تي يتعيف تكضيحيا ىك اف المؤسسات الكطنية تتبايف بيف الحككمية كغير الحككميةمف المسائؿ ال
المؤسسات الكطنية تعتبر احدل االليات الكطنية الميمة لمنيكض بحقكؽ االنساف كىي تقع في منزلة بيف اليياكؿ 
الحككمية التابعة لمدكلة كالمنظمات غير الحككمية التابعة لممجتمع المدني كيتاح لكؿ مف ىاتو المؤسستيف دكرا بارزا 

مؤسسات دكلة تمممؾ إمكانية بحكـ طبيعتيا كنكع األكؿ مف ىاتو المؤسسات فال في تعزيز احتراـ حقكؽ االنساف، 
الحكار ك التفاكض مع الحككمات حكؿ تذليؿ العقبات التي تعرقؿ اعماؿ حقكؽ االنساف كالنيكض بيا، كفي المقابؿ 

اصؿ مع المنظمات فاف استقبللية مثؿ ىاتو المؤسسات عف أجيزة الحكـ يييئ ليا إمكانية التجذر في المجتمع كالتك 
 (2) غير الحككمية المعنية بحقكؽ اإلنساف كدعـ مطالبيا في تعزيز احتراـ حقكؽ االنساف.

 
 
 

............................................................................................................... 
 Wwwhuman-human-blogspot.com/2011/04blog-post-1634,html (1) 

 .140( احمد ابك الكفاء مرجع سابؽ، ص: 2) 
اف انشاء مثؿ ىذه المؤسسات يتـ بمكجب نص دستكرم اك قانكف صادر عف الييئة التشريعية لمدكلة )البرلماف( 

 (1)كيتعيف اف تككف مستقمة عف سمطات الدكلة. 
األمـ المتحدة مجمكعة مف المعايير الدكلية كمؤشر لبلستقبلؿ ىذه المؤسسات كمدل امتبلكيا لقدرات كتضع منظمة 

كاىـ ىذه المبادئ االستقبلؿ القانكني،  1993تفي بأدائيا لكظائفيا فيما يعرؼ بمبادئ باريس الصادرة سنة 
 .ؤسسات الكطنية ككفالة التعددية في تشكيمياالم لؤلعضاءاالستقبلؿ المالي، االستقبلؿ في إجراءات التعييف كاالقالة 

كتتمثؿ مياـ المؤسسات الكطنية في نشر ثقافة حقكؽ االنساف في المجتمع كمبلئمة التشريعات الكطنية مع المعايير 
كليا الحؽ في التماس المعمكمات كالكثائؽ  ألصحابياالدكلية كتمقي شكاكل المكاطنيف كالتحقيؽ فييا كاالنتصاؼ 

البلزمة لتقييـ الحاالت التي تدخؿ في اختصاصاتيا كمف حقيا ايفاد بعثات لتقصي الحقائؽ كتفقد السجكف كغيرىا 
مف مراكز االحتجاز كاف تقدـ المشكرة لمحككمة كالبرلماف كاف تصدر تكصيات تكجو لمحككمة ككؿ ما مف شانو 

 .االنساف مف تشريعات اك إجراءات كاف تصدر تقارير دكرية سنكية اك كمما اقتضت الضركرة تعزيز احتراـ حقكؽ
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تسمية الغرفة األكلى بالمجمس الشعبي الكطني بينما تسمى الغرفة الثانية بمجمس االمة كىك ما يمثؿ السمطة  تعرؼ الجزائر (1)

 التشريعية اك ما يعرؼ بالبرلماف في باقي انحاء العالـ.
 المبحث األول: المنظمات الحكومية المتخصصة في حماية حقوق االنيسان في الجزائر

 
متخصصة  لحماية حقكؽ االنساف الى بداية القرف التاسع عشر كانشاء مؤسسة كطنيةمنظمات  تعكد فكرة انشاء

ضمف الميثاؽ الدكلي لحقكؽ  " في الدكؿ االسكندنافية، كقد تمت تزكية ىذا المسعىاسما فمبيد  اك»ب تسمى 
لحقكؽ االنساف االنساف الذم يتككف مف اىـ الكثائؽ ذات الصمة بمجاالت حقكؽ االنساف منيا اإلعبلف العالمي 

الذم حث عمى انشاء لجاف كطنية لحقكؽ االنساف تقكـ بنشر ىذه المبادئ. كلقد ظيرت خبلؿ الثمانينات العديد مف 
لممرة األكلى  ، كقد نكقشت مسالة مؤسسات كطنية لحقكؽ االنسافالمؤسسات الكطنية لحماية كترقية حقكؽ االنساف

ـ كتـ االعتراؼ بالدكر الريادم  1946منظمة األمـ المتحدة سنة كاالجتماعي ل االقتصادمعمى مستكل المجمس 
  الذم يمكف اف تمعبو مثؿ ىذه المؤسسات.

حكؿ تشكيؿ المؤسسات الكطنية، حددت  1978اما لجنة حقكؽ االنساف، في حمقة دراسية بجنيؼ في شير سبتمبر 
 معايير يتعيف المطابقة معيا كىي:

 نساف لفائدة الشعكب كالحككمات.مصدر لممعمكمات في مجاؿ حقكؽ اال-
أخرل ترغب الدكلة في التعيد بيا فيما يتصؿ بكاجباتيا بمكجب الصككؾ الدكلية لحقكؽ  لكظيفةفتح المجاؿ -

 (1) فييا.االنساف كالتي تككف الدكلة طرفا 
لممعايير الدكلية المعتمدة في ىذا الشأف، ظيرت اكؿ مؤسسة كطنية لحماية حقكؽ االنساف في الجزائر تتمثؿ  ككفقا

انشئت في مكتب حقكؽ االنساف الذم انشا عمى مستكل اإلدارة المركزية بكزارة العدؿ. كعف الظركؼ التاريخية التي 
الذم يؤكد عمى التعددية السياسية كضماف ممارسة  1989لسنة  ىذه المؤسسة فيي اصدار الدستكر الجزائرم فييا
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كبالمقابؿ تمت اعبلف حالة الطكارئ لمكاجية الظركؼ االستثنائية الصعبة التي  (2)شفافة لمحقكؽ كالحريات العامة ،
يعرؼ بالعشرية السكداء كبعد ذلؾ تكالت عممية انشاء المنظمات الحككمية المتخصصة  في  كاجيتيا الجزائر اك ما

المجنة الكطنية االستشارية لترقية كحماية حقكؽ  اية حقكؽ االنساف منيا: المرصد الكطني لحقكؽ االنساف،حم
، كسنتكلى تفصيؿ ىذه النقاط في الفقرات يسمى بالمجمس الكطني لحقكؽ االنساف كمؤخرا تـ انشاء ما ،االنساف
 التالية:

 
 
 

............................................................................................................. 
 Ham douche ، المكقع االلكتركني:في الجزائر ، المنظمات الكطنية الحككمية ك غير الحككمية لحقكؽ االنسافحمدكش رياض (1)

riad,yol a site, om/ressources/ p : 2  
                                                                                            .  1989راجع الدستكر الجزائرم لسنة  (2)

               
 لترقية وحماية حقوق االنسان والمجنة االستشاريةالوطني  داألول: المرصالمطمب 

  
مف التفصيؿ الى منظمتيف متخصصتيف في مجاؿ ترقية، تعزيز كحماية  ء، سنعرض بشيالمطمبفي إطار ىذه 

 حقكؽ االنساف كىما: مؤسسة المرصد الكطني لحقكؽ االنساف كالمجنة االستشارية لحماية كترقية حقكؽ االنساف.
 

 : المرصد الوطني لحقوق االنسان.الفرع االول
 

لحماية كترقية الحقكؽ األساسية لممكاطف الجزائرم أنشئت  جاءت في ظركؼ استثنائية مؤسسة كطنية رسمية
 (1) .1992فيفرم  22المؤرخ في  77-92بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ: 

 تشكيل المرصد وكيفيات تعيين أعضائو:
يعبر عف مختمؼ تكجيات  كالمؤسساتية مماتشكيؿ المرصد كنعييف أعضائو عمى مبدا التعددية االجتماعية  يقكـ 

المرصد، ينصبيـ قضاة كممثمي الحركة الجمعكية. كبعد اختيار أعضاء  أطباء،الرأئ داخؿ المجتمع مف محاميف 
رئيس الجميكرية في مياميـ لمدة اربعة سنكات كيجدد نصفيـ كؿ سنتيف، كما يمكف لممرصد اف يعيف مراسميف 

 جيكييف اك يمجا الى مختص اك خبير.
 : التنظيمي لممرصدالييكل 

عمى تحقيؽ أىدافو كىي: الجمعية العامة كتتككف مف جميع  يتككف المرصد مف عدة ىيئات كىياكؿ تساعده
األعضاء الذيف تـ تنصيبيـ رسميا  كتجتمع ىذه الييئة كؿ شيريف في دكرة عادية لدراسة النقاط المسجمة في جدكؿ 
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كالحريات لجنة الحقكؽ  كىي:ؿ كاحدة منيؿ تضطمع بمياـ خاصة االعماؿ. اما المجاف الدائمة فعددىا أربعة كك
كاالقتصادية كالثقافية، لحنة العبلقات الخارجية كلجنة التكعية، اإلعبلـ  االجتماعية، لجنة الحقكؽ الجماعية العامة

 (2) كاالتصاؿ.
 :جياز التنسيق

جياز التنسيؽ رئيس المرصد كنائبو كرؤساء المجاف، كيعمؿ ىذا الجياز عمى تطبيؽ برنامج عمؿ المرصد  يضـ
 كدراسة المسائؿ العاجمة كيعقد اجتماع مرة كؿ شير.

 
 
 
 

............................................................................................................... 
 المتضمف انشاء المرصد الكطني لحقكؽ االنساف. 1992فيفرم  22مؤرخ في  77-92انظر المرسـك الرئاسي رقـ : (1)
 .2حمدكش رياض، مرجع سابؽ، ص: (2)

 :رئيس المرصد
اف يتمتع باستعداد دائـ لئلدارة الجمعية العامة كالجياز التنسيقي كيسير عمى  يجب عمى مف يككف رئيس لممرصد 

 تطبيؽ برامج العمؿ كالنظاـ الداخمي، يكجو كينسؽ اعماؿ اليياكؿ كيمثؿ المرصد لدل المؤسسات الكطنية كالدكلية.
 :المراسمون الجيويون لممرصد

المرصد يتكلكف متابعة كتقييـ أكضاع حقكؽ االنساف عمى  إطارخارج  اشخاص يتطكعكف كيتـ اختيارىـ مف 
المستكل المحمي كيرسمكف تقرير مفصؿ عف تجاكزات حقكؽ االنساف لرئيس المرصد الذم يعتمده رسميا لدل 

 السمطات المختصة.
 األمانة العامة:

مف مدير  كالدراسات كتتككفمديرم البحث  كتنسيؽ اعماؿتتككف مف اميف عاـ يساعد رئيس المرصد في تنشيط  
 اإلدارة العامة كالكسائؿ. مركز البحث، ،كالبحث ، المكمفيف بالدراساتكالبحثالدراسات 

 :ميام المرصد الوطني لحقوق االنسان واىم نشاطاتو
أساسية في ترقية حقكؽ االنساف في الجزائر طبقا مف مرسـك انشائو عمى انو يضطمع بمياـ  06نصت المادة  

اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف، مراقبة كتقييـ االحكاـ المتعمقة بحقكؽ االنساف المنصكص عمييا في لمبادئ 
 (1) االتفاقيات الدكلية التي صادقت عمييا الجزائر كالمقررة في الدستكر كالتشريعات الكطنية. ككذلؾ يتكلى:

 كعية كالتحسيس.في مجاؿ الت بحقكؽ االنساف خاصة القياـ بكؿ مسعى في حالة المساس-
 القياـ بام عمؿ مف شانو باف يرفع االختراقات في مجاؿ حقكؽ االنساف كاالخطار بذلؾ.-

 تقديـ تقرير سنكم حكؿ أكضاع حقكؽ االنساف يكجو لرئيس الجميكرية كينشر ىذا التقرير بعد شيريف مف ايداعو.
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الذم احتكل عمى الحؽ  1994تقرير سنة  تجدر اإلشارة اف المرصد أصدر منذ انشائو خمس تقارير سنكية، منيا
، ناشد 1995في الحياة كاإلجراءات األمنية كالتشريعية المترتبة عمى االعتداء عمى ىذا الحؽ، اما تقرير سنة 

ثـ صدر تقرير سنة القكانيف، تطبيؽ  بشأفحقكؽ االنساف مسجبل الكثير مف التعسفات  لبلحتراـ ضمير الجميع
فيما يخص االعتداء عمى الحؽ في الحياة، المساس بأمف األشخاص  لبلنتياكاتالذم اعد حصيمة  1996

 مع تزايد االعماؿ اإلرىابية كانتياكات حقكؽ االنساف. 1997كالممتمكات كىك نفس ما أشار اليو تقرير سنة 
 لمسالة المفقكديف، اقترح مف خبلليا معطيات رقمية لتقييـ المشكمة. 1999أخيرا، أشار تقرير سنة 

 (2) بصفة عامة، تضمنت تقارير المرصد جزء خاص بأعماؿ المؤسسة مرفؽ بالتكصيات.
 
 

.............................................................................................................. 
تـ حمو كاستخمؼ بالمجنة  1992فيفرم  22خ في مؤر  77-92المرصد الكطني لحقكؽ االنساف كالمستحدث بمرسـك رئاسي رقـ: (1)

 .2004الكطنية االستشارية لترقية كحماية حقكؽ االنساف سنة 
 .4ص: مرجع سابؽ، رياض حمدكش،  (2)

نشاطات المرصد، كباإلضافة الى اعداد تقرير سنكم عف كضعية حقكؽ االنساف في الجزائر  لؤلىـاما بالنسبة 
خاصة عمى المستكل الكطني تسمح لو بالمساىمة في حماية حقكؽ االنساف خاصة انو يستمع  كأداةيمكف اعتباره 

اك عند استقبالو ليـ كبالتالي رصد كؿ الممفات المدعمة  الى شكاكل المكاطنيف التي ترسؿ لو عف طريؽ البريد
ص المفقكديف، حاالت الكفاة بالكثائؽ لئلخطار السمطات المعنية كمف األمثمة، العرائض ذات الصمة بمساؿ األشخا

ساءة استعماؿ السمطة، ادعاءات الحبس االحتياطي كتجاكزاتو، شكاكل  المشبكىة، ادعاءات االعماؿ الكحشية كا 
ىشاش الكضع كظركؼ الحبس، مساندة ضحايا اإلرىاب مف اجؿ الحصكؿ عمى تعكيضاتيـ مف طرؼ الدكلة 

 مؤسسات العمكمية كاإلنسانية.كالتكفؿ بيـ نفسيا كمعنكيا كاجتماعيا مف طرؼ ال
 

 ثاني: المجنة االستشارية لترقية وحماية حقوق االنسان.الفرع ال
 

مؤسسة عمكمية تتمتع باالستقبلؿ  كىي 2001مارس  25 المؤرخ في 71-01رقـ أنشئت بمكجب المسكـ الرئاسي 
س الجميكرية حامي الدستكر مف مرسكـ االنشاء كتكضع المجنة لدل رئي 02المالي كاإلدارم طبقا لنص المادة 

كمقرعا مدينة الجزائر كتشمؿ عمى خمسة  03كالحقكؽ األساسية لممكاطف كالحريات العامة طبقا لنص المادة 
 (1)مندكبيات جيكية يحدد تكزيعيا عبر التراب الكطني. 

 ميام المجنة االستشارية لترقية وحماية حقوق االنسان:
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بجمع  ةمكمف ياستشارم لمرقابة كاالنذار المبكر في مجاؿ حقكؽ االنساف، فيباعتبار المجنة جياز ذك طابع 
كالتنسيؽ ككؿ انتياؾ تعاينو اك تطمع عميو كالقياـ بكؿ عمؿ مبلئـ في ىذا المجمؿ بالتشاكر  الكضعيات ذات الصمة

 (2)ختصة دكف المساس بالصبلحيات المسندة الى السمطات اإلدارية كالقضائية. السمطات الم مع
 تتكلى المجنة االستشارية عدة مياـ:

 القياـ بأعماؿ التكعية، االعبلـ كاالتصاؿ االجتماعي.-
 ترقية البحث التربية كالتعميـ في مجاؿ حقكؽ االنساف في جميع اطكار التككيف كفي األكساط المينية كاالجتماعية.-
 دراسة التشريع الكطني كابداء اآلراء فيو عند االقتضاء.-
المشاركة في التقارير التي تعدىا الدكلة لؤلجيزة األمـ المتحدة كلجانيا المتخصصة كلممؤسسات اإلقميمية تطبيقا  -

 المتفؽ عمييا. البللتزاماتي
 

.............................................................................................................. 
 2001مارس  21مؤرخ في  71-01مجنة االستشارية لترقية كحماية حقكؽ االنساف بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ: أنشئت ال (1)

الى غاية استخبلفيا بالمحمس الكطني لحقكؽ االنساف الذم نصب  2004كمارست المجنة مياميا منذ  2004كدخؿ حيز النفاذ سنة 
 .2017مؤخرا في شير مارس 

 .6حمدكش رياض، مرجع سابؽ، ص  (2)
تطكير التعاكف في مجاؿ حقكؽ االنساف مع أجيزة األمـ المتحدة، المؤسسات اإلقميمية كالمؤسسات الكطنية  -

 .لمبمداف األخرل ككذلؾ مع المنظمات غير الحككمية الدكلية كالكطنية
 كاطنيف.القياـ بنشاطات الكساطة لتحسيف العبلقات بيف اإلدارة العمكمية كالم-

تعد المجنة تقريرا سنكيا عف كضع حقكؽ االنساف كتبمغو لرئيس الجميكرية كينشر ىذا التقرير بعد شيريف مف التبميغ 
 (1)مصفى مف القضايا التي كانت محؿ تسكية. 

 تشكيمة المجنة وتعيين أعضائيا:
اختيار األعضاء  كالمؤسساتية كيتـالتعددية االجتماعية  لمبدأ تخضع اعضائيا أعضائيا اف تشكيؿ المجنة كتعييف

ضمف المكاطنيف كالكفاءات االكيدة كذكم الخمؽ الرفيع معركفيف باالىتماـ الذم يكلكنو لمدفاع عف حقكؽ االنساف 
، يعينكف مف طرؼ رئيس الجميكرية بناء عمى اقتراح المؤسسات الكطنية كجمعيات المجتمع المدني كالحريات العامة

 لمختصة. ذات الطابع الكطني ا
ينصب أعضاء المجنة بمكجب مرسكـ رئاسي لعيدة مدتيا اربع سنكات قابمة لمتجديد كيقكـ رئئيس الجميكرية بتعييف 

 رئيس المجنة. 
 عمل المجنة االستشارية لترقية وحماية حقوق االنسان:

تجتمع المجنة في جمسة عامة كتشكؿ لجاف فرعية دائمة كيمكف ليا اف تشكؿ مجمكعات عمؿ حسب المكاضيع 
 (2)كتعيف مراسميف ليا كتستعيف بام مختص اك خبير. 
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المركزية المكمفة  العدؿ، السمطاتيتـ اعداد قكاعد عمؿ لمتعاكف كالتنسيؽ بيف المجنة كالمصالح التابعة لكزارة 
 اإلدارية.مطات بالشرطة كالس

يستفيد أعضاء المجنة مف تعكيضات نكعية اثناء ممارسة عيدتيـ كتصادؽ المجنة عمى نظاـ داخمي، كما اف لمجنة 
 امانة دائمة مكمفة ب: 

الدراسات كالبحث في مجاؿ حقكؽ االنساف كامانة دائمة لمجنة تضـ  التقنية، نشاطاتالمساعدة  العامة،اإلدارة -
 كظائؼ عميا كىي: 

 ،رئيس مركز البحث كالكثائؽ ،نائب مدير ،مكمؼ بالدراسات كالبحث ،الدراسات كالبحث العاـ، مديراألميف 
 باإلضافة الى تحديد مناصب عميا لمممحقيف بالديكاف.

الدكلة تحت تصرؼ المجنة كؿ الكسائؿ البشرية كالمالية التي تطابؽ  رئيسي كتضعرئيس المجنة امر بالصرؼ 
 بذلؾ.مياميا كتتحمؿ الدكلة النفقات المتصمة 

.............................................................................................................. 
، اف مف مياـ المؤسسات الكطنية أيضا جعؿ الرائ العاـ يشعر 1997لعاـ  05/28حاء في قرار الجمعية العامة رقـ: (1)
(sensibiliser l’opinionبحقكؽ االنساف كييتـ بيا ). 
جنة الخاصة مال ببحث اعماؿالمتعمؽ  1946جكاف  21المؤرخ في  2/9قرار المجمس االقتصادم كاالجتماعي لؤلمـ المتحدة رقـ: (2)

 يحمؿ نفس المعنى. كالذم بإنشاء مجمكعات معمكمات اك لجاف محمية لحقكؽ االنساف
 الثاني: المجمس الوطني لحقوق االنسان.مطمب ال
 

اف استحداث المجمس الكطني لحقكؽ االنساف جاء تتكيجا لمسار اإلصبلحات السياسية كالتشريعية التي بادرت بيا 
 كالمؤسسات.  انكفعمؽ بالشؽ الخاص بحماية كترقية حقكؽ االنساف كتكريس دكلة الحؽ كالقالجزائرية فيما يت ةالدكل

مف الدستكر  199ك 198كما انو يعتبر الية جديدة لترقية حقكؽ االنساف كحمايتيا في الجزائر تكريسا لممادتيف: 
 (1) .2016مارس  06الجزائرم حسب اخر تعديؿ لو طبؽ لممراجعة التي أجريت بتاريخ 

 تشكيل المجمس وتعيين أعضائو.
 2017الصادر في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شير فيفرم  طبقا لممرسكـ الرئاسي

عضكا يتـ اختيارىـ مف طرؼ رئيس  38كالذم حددت بمقتضاه تشكيمة المجمس الكطني لحقكؽ االنساف ب: 
أم المجمس الشعبي الكطني كمجمس االمة كاعضاء اخركف مف قبؿ الجمعيات الجميكرية كرئيسي غرفتي البرلماف 

 .كغيرىا مف جمعيات المجتمع المدني كالمنظمات المينيةالناشطة في مجاؿ حقكؽ االنساف كالنقابات 
المجتمع الجزائرم كاحتراـ مبدا الشفافية في تعييف أعضاء  فئاتكما اف قانكف انشاء المجمس يراعي تمثيؿ كؿ 

 لمجمس.ا
 ميام المجمس الوطني لحقوق االنسان.
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، تؤكد فعبل يتعمؽ بحقكؽ االنساف فيما كاإلنذار المبكرمجاؿ الرقابة  االنساف فيالمجمس الكطني لحقكؽ اف مياـ 
 بحقكؽ االنساف. الدكلية المتعمقةتنفيذ االتفاقيات عمى  حرص الجزائر

ككذا رصد انتياكات  حقكؽ االنساف احتراـككذلؾ التقييـ في مجاؿ  كاإلنذار المبكراف ميمة المجمس في الرقابة 
ببلغ الجيات المختصة مشفكعة برايو كمرفقة باقتراحاتو كتكصياتو. عمى اف يعد  حقكؽ االنساف كالتحقؽ منيا كا 

نساف ليس المجمس تقريرا سنكيا يرفعو الى رئيس الجميكرية كالبرلماف بغرفتيو كالكزير األكؿ حكؿ كضعية حقكؽ اال
بالميمة اليينة لذلؾ فقد خص المشرع الجزائرم مف خبلؿ القانكف الخاص بيذه الييئة رئيس المجمس كاعضائو 

 (2) التي تمكنيـ مف أداء مياميـ بكؿ استقبللية كنزاىة كحياد. بالضمانات البلزمة
 عالقة المجمس بالمؤسسات األخرى.

مؤسسات األمـ المتحدة كالمؤسسات اإلقميمية المتخصصة كالمؤسسات يعمؿ المجمس عمى ترقية حقكؽ االنساف مع 
، لذلؾ فالمجمس الكطني لحقكؽ الكطنية لحقكؽ االنساف في الدكؿ األخرل ككذا مع المنظمات غير الحككمية

االنساف كييئة كطنية حككمية متخصصة فيي في استعداد دائـ لئلقامة حكار متكاصؿ مع الشركاء الدكلييف منيـ 
ذا الكطنييف في إطار الشفافية كالكضكح كتمتـز باالستثمار في كفاءتيا مع أجيزة السمطة لتنكير الرأم العاـ بكؿ كك

 الحقائؽ. 
................................................................................................................................. 

 .2016مارس  06مف الدستكر الجزائرم حسب اخر مراجعة لو بتاريخ  199ك198ي المادتيف :راجع نص (1)
 http ;//www.alufuqnews.com./algeria-news/23944hml  (2) 

 عالقة المجمس بالمواطنين.
، مف أطباء، محاميف، رجاؿ التربية كالتعميـ ككؿ يتعامؿ المجمس مع المكاطنيف بمختمؼ فئاتيـ االجتماعية كالمينية

الفئات الشعبية عمى اختبلؼ مشاربيـ كتسميـ منيـ كتستمع لشكاكييـ كتظمماتيـ لمتكفؿ بيا اك اخطار السمطات 
 (1) خطكرتيا.المختصة بيا لبلتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحد مف 

 كني لحقكؽ االنساف بحكـ تكاجد مقره بمدينة الجزائر فيكمف اجؿ تغطية كافية عمى المستكل الكطني فالمجمس الكط
 قسنطينة.كىراف ك ، كرقمة، بشار الجزائر، :بصدد استحداث خمس مندكبيات جيكية في كؿ مف

 نشاطات المجمس الوطني لحقوق االنسان.
كدعا جميع الفاعميف  ،كشؼ المجمس الكطني لحقكؽ االنس عف تسجيؿ حاالت سكء معاممة األطفاؿ في الجزائر

الى بذؿ الجيكد مف اجؿ كضع حد ليا، كجاء في بياف صادر عف المجمس بمناسبة االحتفاؿ باليكـ  العالمي 
لمطفكلة ليذ السنة ك المصادؼ لؤلكؿ مف شير جكاف، باف المجمس يقؼ عمى حاالت سكء معاممة لؤلطفاؿ 

ييف اك غير المؤسساتييف مضاعفة الجيكد مف اجؿ المصرح بيا ىنا كىناؾ، حيث طمب مف الفاعميف المؤسسات
كضع حد لمظاىرة المذككرة، كما أكصى بتعزيز المكتسبات في مجاؿ حماية الطفؿ، كباعتماد نظاـ تربكم جيد 

 كالمحافظة عمى مصمحتو العميا في جميع األحكاؿ،
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الطفؿ، فظبل  حماية حقكؽي مجاؿ الدكلية التي صادقت عمييا الجزائر ف ةباالتفاقي كما ذكر المجمس في بياف لو
الكطنية المتعمقة بحماية األطفاؿ كالتي ينص عمييا الدستكر الجزائرم، كالقانكف الذم جاء منذ سنتيف، انيف عف القك 

كمفكض كطني لحماية  كترقية الطفكلةعمى استحداث ىيئة كطنية لحماية  منو 12ك11حيث تنص المادتاف: 
 (2)الطفكلة. 

ىذه السنة فرصة لتجديد االلتزاـ بحماية حقكؽ كؿ طفؿ  القكؿ باف المجمس اعتبر األكؿ حكاف مفىكذا يمكف ك 
متكاجد عمى التراب الكطني، كاف احتفاؿ الجزائر بيذا اليكـ ىك تكريس لمحقكؽ العالمية الثابتة التي تعيدت الجزائر 

 قانكني مبلءـ، إطاربحمايتيا مف خبلؿ 
عمى: 'تحمي االسرة كالمجتمع كالدكلة حقكؽ الطفؿ كتكفؿ  72الجزائرم نص في المادة: كالجدير بالذكر اف الدستكر

 'ضد الطفؿعنيـ اك مجيكلي النسب كيقمع القانكف العنؼ  المتخميالدكلة األطفاؿ 
. كما اف ىذه 1992ديسمبر  19يذكر أيضا اف الجزائر كقعت عمى االتفاقية الدكلية لحماية حقكؽ الطفؿ في 

االتفاقية صادقت عمييا كؿ الدكؿ تقريبا مما يممي مجمكعة مف المبادئ األساسية كمنيا كبصفة خاصة عدـ التمييز 
 كاالكلكية الممنكحة لممصمحة العميا لمطفؿ كالحؽ في الحياة كالبقاء كالنمك كاحتراـ رام الطفؿ. 

 
............................................................................................................. 

مما يتنافى مع فعالية المؤسسات الكطنية لحقكؽ االنساف، اف ىناؾ رشكة اك تيديد اك منح مدد طكيمة غير مبررة اك إساءة  (1)
 ألم محكمة إصداره، فاإلجراءات بطريقة فاضحة اك اصدار حكـ اممتو السمطة التنفيذية اك لككف الحكـ صدر بطريقة فاضحة ال يمك

-15-11-23-08-20/2014-33-10-09-08-14-online,com/index,php/2014 www.annasr (2) 
 

ك اليكـ العالمي لمطفؿ شعار" ليس ىك  2017يذكر اف المجمس الكطني لحقكؽ االنساف كضع بمناسبة اكؿ جكاف 
ناتيـ الكاممة كاف ينمكا في أىمية مف بناء عالـ يككف فيو لجميع األطفاؿ الفرصة لتحقيؽ امكا أكثرىك  ىناؾ ما

  (1) صحة جيدة كسبلـ ككرامة"'
لممكتسبات المحققة في ىذا المجاؿ كاعتماد نظاـ  أكبرمف اجؿ القضاء عمى ىذه االفة أكصى المجمس عمى تعزيز 

 (2)تربكم جيد كالمحافظة عمى المصمحة العميا لمطفؿ في جميع األحكاؿ. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annasr/
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............................................................................................................................... 
 Http ; //www.elmaouid.com/national/14109 (1) 

 . 1992ديسمبر  19دقت الجزائر عمى االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ بتاريخ ( صا2) 
 .المبحث الثاني: المنظمات غير الحكومية المتخصصة في حماية حقوق االنسان في الجزائر

 
العمؿ بيا، اذ انو  كالتنظيمات الجارملمقكانيف  كالحريات طبقالممارسة الحقكؽ  يعتبر المجتمع المدني مجاال مبلئما

المدني، اربيا. كيمكف تعريؼ المجتمع عف مصالحيـ بحكـ تباينيا كنض كالجماعات لمدفاع لؤلفرادالمجاؿ الطبيعي 
بانو" مجمكعة التنظيمات كالبنى التطكعية الحرة التي تشمؿ المجاؿ العاـ في المياديف االقتصادية االجتماعية، 

 الثقافية، األخبلقية، الدينية كاالسرية التي ال تخضع لمييكمة رسمية مف قبؿ السمطة. 
التنظيمات التي  كالفكرية ككؿالنقابات، الصحؼ، المؤسسات الخيرية  الرابطات، الجمعيات،كتشمؿ ىذه التنظيمات 

 .اف يدافع عنيا االفراد كالتي يمكف كالحيكية لممجتمع ةاالستراتيجيتدافع عف القيـ اإلنسانية كالمصالح 
ي، السياسي اف المجتمع المدني عبارة انتشرت في السنكات األخيرة بشكؿ كبير كأصبحت تستعمؿ مف قبؿ الصحف

 (1)ييمو. كرجؿ الفكر ككؿ منيـ يركز عمى الجانب الذم 
 اف الفكر الحديث كالدكلة العصرية جعبل مف المجتمع المدني فضاء لمحرية كممارسة المكاطنة.

 كحتى يصنؼ أم تنظيـ ضمف مككنات المجتمع المدني، يجب اف تتكفر عدة شركط:
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كاعد يحددىا لنفسو تككف مبنية عمى اإلرادة الحرة لؤلفراد مف اجؿ كفؽ قاف يككف لو كاقع مؤسسي كتككيف فعمي -
تحقيؽ مصمحة اك الدفاع عف مصمحة مادية اك معنكية كالتراضي عمى اليدؼ كاف يككف مستقبل عف الحككمة 

تـ استحداث أم  إذاال يعني عدـ الحصكؿ عمى مساعدة مف الحككمة كيكفي انو في بعض الدكؿ  كماليا كىذاىيكميا 
 تنظيـ ييدؼ الى تحقيؽ المصمحة العامة تصبح الحككمة مجبرة عمى مساعدتو.

 ، أم اف أعضاء التنظيـ ال يستفيدكف مف األرباح التي يحققيا التنظيـ.اف ال ييدؼ التنظيـ الى تحقيؽ الربح-
 اف ال يرتبط التنظيـ بحزب سياسي.-
 اف يدار التنظيـ مف طرؼ أعضائو.-
 اإلقرار بكجكد مكظفيف ادارييف لمقياـ ببعض المياـ.التنظيـ تطكعي مع -
دارة الخبلفات بالكسائؿ السممية المتحضرة.-  اف يقبؿ التنظيـ االختبلؼ كالتنكع كا 
 قدرة التمييز بيف ما ىك اجتماعي كما ىك سمطكم.-

المجتمع المدني الجزائرم الى انشاء  العالـ، بادركعمى غرار المؤسسات غير الحككمية الجديدة المنشئة عبر دكؿ 
 (2) :يمنظمات مستقمة عف جياز الدكلة لخدمة قضايا حقكؽ االنيساف كنعرض لبلىيما فيما يم
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ـ كالتي دعت الى انتفاضة العبيد في جزر  1788مف امثمة ىذه التنظيمات، أصدقاء السكد كىي جمعية تأسست في فرنسا سنة  (2)

 ـ. 1791الدكمينيؾ بيايتي سنة 
 المطمب األول: الرابطة الجزائرية لمدفاع عن حقوق االنسان.

 
مع االحتجاجات التي انبثقت مع الحركة القبائمية  تزامنت فكرة كالدة منظمة كطنية لحقكؽ االنساف في الجزائر

، حيث قامت مجمكعة مف المحاميف المقربيف مف الحركة البربرية 1984بمنطقة تيزم كزك في شير أكتكبر 
في  البربرية سيرمف الحركة  مناضميفكالتي ضمت  كالمعركفيف في ساحة المحاماة بالجزائر العاصمة عمى اؿ

ـ كبالرغـ انيـ كانكا متفقيف عمى انشاء منظمة جزائرية 1985منظمة غير حككمية سنة  خطكات أكلى تجاه انشاء
غير حككمية لمدفاع عف حقكؽ االنساف اال انو كاف لبلختبلؼ مكانو بيف المؤسستيف حكؿ المبادئ البلـز اتباعيا 

مما أدل الى -ر الكطنيحزب جبية التحري-كالمكقؼ الضركرم الكاجب اتخاذه آنذاؾ اتجاه الحزب الكاحد آنذاؾ
كلى برئاسة عمي يحي عبد النكر كاطمؽ عمييا تسمية الرابطة االنفصاؿ  كبالتالي استحداث رابطتيف، تشكمت اال

حزب جبية  مناضميلمدفاع عف حقكؽ االنساف، فيما تشكمت الثانية بقيادة السيد ميمكد براىيمي كجمعت  الجزائرية
رفيف كتقدمت قيادة الرابطتيف بطمب االعتماد  ، غير اف طمبيما قكبؿ بالرفض التحرير الكطني مف اليسارييف المتط

مف طرؼ السمطات العمكمية بسبب تخكؼ الحككمة الجزائرية مف فتح باب لمنافسة الحزب الكاحد الحاكـ مما يؤدم 
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معتبرة فة الجزائرية ال محاال اال كجكد ثغرت في النظاـ كىك الرفض الدم كاف بداية لحممة إعبلمية أعمنتيا الصحا
 ذلؾ تحريضا عمى الفكضى بشكؿ سرم كتحت غطاء ما يعرؼ بحقكؽ االنساف. 

كلما كاف إصرار الرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقكؽ االنساف بقيادة المناضؿ عمي يحي عبد النكر شديدا عمى نيؿ 
الى اعتقاؿ أربعة عشر عضكا مؤسسا  تكجيت األمكر نحك التصعيد االمر الذم أدل بالحككمة الجزائرية االعتماد،

 (1) ككجيت ليـ عدة تيـ منيا: لمرابطة كتمت محاكمتيـ اماـ محاكـ عسكرية
سراح المعتقميف غير  أطمؽ، 1987االخبلؿ بالنظاـ العاـ، االضرار بأمف الدكلة، محاكالت خمؽ الفكضى، في سنة 

، جاءت المكافقة الرسمية خبلؿ شير جكاف 1988الحكادث العارمة التي مست منطقة القبائؿ سنة  إثرانو عمى 
ـ لئلنشاء ىذه المنظمة مع تسجيؿ رحيؿ بعض مؤسسييا األساسييف بسبب االزمات الداخمية التي عرفتيا  1989

 (2)االنساف. انتياكات لحقكؽ  الرابطة كقد قامت ىذه األخيرة منذ تأسيسيا عمى التنديد بالتجاكزات التي شكمت
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يذكر اف الرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقكؽ االنساف كاف ليا دكر ىاـ في تقييـ كضعية حقكؽ االنساف في الجزائر مف خبلؿ ( 2) 

ف التقارير الدكرية التي كانت تصدرىا، الى جانب التقارير الدكلية، كقد اختمفت التقارير التي تقييـ كضعية حقكؽ االنساف في الجزائر بي
غير انيا اتفقت في مضامينيا التي تمحكرت جكؿ االنتياكات الخطيرة التي عانى منيا المجتمع الجزائرم عامة ية، تقارير دكلية ككطن
 خاصة. كالمكاطف الجزائرم 

 امف خبلليا عف اىتماماتي كالتي عبرتتعارؼ عميو اف التقارير التي أصدرتيا منظمة العفك الدكلية ممف ال
فيما يخص االنتياكات الخطيرة لحقكؽ االنساف مف خبلؿ التقارير التي الكطنية  بالتطكرات المتتالية عمى الساحة 

تقرير سمبي عف كضعية حقكؽ االنساف في  18حكالي  1997ظمت تصدرىا سنكيا كيذكر انيا أصدرت سنة 
معيا الرابطة  كقد تفاعمتجكانبيا، سمبية في مختمؼ  التي كاف ليا اثار تاالنتياكاكاستمرت في ادانتيا ليذه  الجزائر
 (1)يمي رصد لبعض منيا:  لحقكؽ االنساف في مضامينيا ككؿ، كفيما ةالجزائري

 انتياكات خاصة بالقتؿ، االعتقاؿ، التعذيب كاالحتجاز السرم.-
 انتياكات حقكؽ المدافعيف عف حقكؽ االنساف كسكء األكضاع في السجكف.-
صدار عفك عمى الجماعات المسمحة.-  نظاـ العدالة كا 
 حاالت االخفاء كحرية التعبير.-

الحؽ في ، انو تـ انتياؾ 2004ك 2003، 2002، 2001لسنكات: المنظمة  بالنسبة لعمميات القتؿ، ذكرت تقارير
المدنييف مف النساء  راح ضحيتيا كاألطفاؿ،عمى ايدم جماعات مسمحة كاف ضحيتيا المدنييف مف النساء  الحياة

 . في منازليـ اك عند نقاط تفتيش زائفة في العديد مف المرات كاألطفاؿ كعائبلت ابيدت بأكمميا
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بعض االنتياكات كانت نتيجة مظاىرات احتجاجية مناىضة لمحككمة في منطقة القبائؿ، اندلعت في افريؿ، مام 
 كجكاف في اعقاب مقتؿ طالب ثانكم يدعى ماسينيسا فرماج. 

ذيب كقضية االحتجاز السرم الذم استمرت السمطات في كما ذكرت بعض التقارير معمكمات ىامة فيما يخص التع
 سنة تعرضكا الى التعذيب. 15نفس ىذه التقارير اف أطفاؿ لـ يتجاكز سنيـ  تنفي عمميا بو. كذكر 

 عن حقوق االنسان وسوء األوضاع في السجون. انتياكات حقوق المدافعين
كما اف السجكف الجزائرية عرفت أكضاعا سيئة بمغت  لـ يسمـ المدافعيف عف حقكؽ االنساف مف االنتياكات المختمفة

ذركتيا، ففيما يخص المدافعيف عف حقكؽ االنساف فقد تعرضكا لممضايقة كالترىيب عمى ايدم السمطات حيث قدـ 
 (2) بعضيـ لممحاكمة بتيـ ذات طابع سياسي كما تمقى بعضيـ تيديدات بالقتؿ.

سجيف كأصيب مائة اخريف بجركح بعد  50انو تكفي ما يقرب عف  اما األكضاع في السجكف، فقد ذكرت التقارير
  سجف. 12اندالع حرائؽ في حكادث متفرقة داخؿ 

 
............................................................................................................. 

أبدت بعض المنظمات الدكلية غير الحككمية اىتما ما كبيرا بكضعية حقكؽ االنساف في الجزائر خاص منظمة العفك الدكلية التي  (1)
تقريرا سمبيا  18حكالي -الجزائر–جازر التي ارتكبت في كؿ مف بف طمحة كالرايس بكالية المدية مال إثرـ عمى 1997أصدرت سنة 

 كؽ االنساف.جراء االنتياكات الخطيرة لحق
( سميت مف طرؼ le panelجدير بالذكر اف األكضاع الصعبة التي عاشتيا الجزائر في تمؾ الحقبة، عجمت بإرساؿ لجنة اممية ) (2)

كسائؿ اإلعبلمية الجزائرية بأصدقاء الجزائر ككاف مف ضمف اعضائيا كؿ مف الكزير األكؿ األردني سابقا السيد عبد الكريـ الكابريتي 
 (Mario soires)البرتغالي األكؿ  كالكزير

صدار عفو عمى الجماعات المسمحة.  نظام العدالة وا 
د بدا التقاعس الجزائرم عف اظيار الحقائؽ كاضحا مما اثار الحديث الدكلي عمى مستكل منظمات حقكؽ االنساف لق

 كسمبياتو.لئلدانة السمطات الجزائرية الى جانب العفك الرئاسي الذم فتح نقاش حكؿ محاسنو 
كبالنسبة لنظاـ العدالة، ادعت التقارير اف الحككمة الجزائرية تقاعست عف اظيار الحقائؽ حكؿ حاالت خارج إطار 

المعاممة، االختفاء القسرم، كما زعمت اف مرتكبي  كالتعذيب، سكء كالتعسفي لممدنييفالقضاء كالقتؿ العمدم 
 االنتياكات يتمتعكف بالحصانة.

بالحصانة مف العقاب لمذيف استسممكا كمنعيا عمى كؿ مف  عالمسمحة كالتمتعفك عف الجماعات كما اف اصدار ال
 بعد المدة المحددة امر لـ يكف محؿ اجماع. أنفسيـسممكا 

، لقد تزايدت كتيرة االختفاء في الجزائر بشكؿ مممكس، اثار قمؽ فاء كحرية التعبيرتأخيرا فيما يخص حاالت االخ
تكتر االجتماعي، كما اثار مكضكع القيكد عمى حرية التعبير ضد كؿ المعارضيف لمسياسات الجميع كزاد في ال

 الحككمية حكؿ قضايا حقكؽ االنساف القمؽ كالتكتر نفسو.
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 المطمب الثاني: الرابطة الجزائرية لحقوق االنسان.
مف طرؼ مجمكعة مف المناضميف ينتسبكف لميف  1987افريؿ  11 بتاريخ تأسستمنظمة غير حككمية 

المتضمف  1987افريؿ  11كاختصاصات مختمفة كمعتقدات أيديكلكجية متفرقة كذلؾ بمكجب القانكف المؤرخ في 
ديسمبر  06بتاريخ  38اعتماد الجمعية المسماة بالرابطة الجزائرية لحقكؽ االنساف نشر في الجريدة الرسمية عدد 

1989. (1) 
كقد استغؿ البعض ىذا التفتح منيـ مجمكعة مف  1987النظاـ الجزائرم عرؼ نكعا مف التفتح مع بداية  يذكر اف

كالجامعييف كفرصة لئلثارة النقاش كالحديث حكؿ فكرة انشاء منظمة غير حككمية تيتـ بالدفاع المحاميف األطباء 
ؿ االمر تـ الحصكؿ بعدىا عمى المكافقة عف حقكؽ االنساف في الجزائر كبعد الرفض الذم ابدتو السمطات في اك 

 14التي جعمتيا تظير كمنظمة عممية لمنظاـ أنشئت بقيادة ميمكد براىيمي كقد انتيت قيادة ىذا األخير لمرابطة في 
ـ ليحؿ محمو السيد يكسؼ فتح اهلل الذم مارس قيادة ىذه المنظمة لمدة تجاكزت اربع سنكات الى  1989ديسمبر 

كاعيد  1996السيد بكجمعة غشير شير جكيمية  ليتكلى المنصب بعد ذلؾ 1994جكاف  18ريخ حيف اغتيالو بتا
كاكؿ ما قامت بو الرابطة ىك المطالبة  2005جكيمية  13انتخابو في الجمعية العامة المنعقدة بمدينة سطيؼ يكـ 

فراج عف المتكرطيف في احداث باإلفراج عف عمي يحي عبد النكر كزمبلءه المعتقميف في الجنكب الجزائرم ككذا اال
  (2) .1986سطيؼ كقسنطينة التي كقعت شير نكفمبر 

............................................................................................................. 
بالجريدة الرسمية  الجزائرية عف حقك ؽ االنساف كالكاردالمتضمف اعتماد الرابطة ، 1987افريؿ  11انظر القانكف المؤرخ في  (1)

 1989ديسمبر  06بتاريخ  38عدد:
 .14ص: سابؽ،حمدكش رياض، مرجع  (2)

 اىداف الرابطة:
 الدفاع عف حقكؽ االنساف.-
 .كاحترامياترقية حقكؽ االنساف تعزيزىا -
 ترقية مبادئ الديمقراطية.-
 ترقية عناصر الحكـ الراشد.-

 التنظيمي لمرابطة.الييكل 
 ةالى غاية شير جكيمي 1987عرفت الرابطة نكعيف مف التنظيـ حيث شمؿ الييكؿ التنظيمي لمفترة الممتدة مف 

 ما يمي: 2005
 الجمعية العامة-
 المجمس الكطني-
 المكتب الكطني التنفيذم-
 الفركع الكالئية-



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

113 

 

التنظيـ اعتمدت الجمعية العامة المنعقدة شير جكيمية بعد اف ثبت ثقؿ ىذه التجربة التنظيمية كجمكد ىذا النكع مف 
 (1) صيغ جديدة تمثمت في: 2005

 الغاء الييئة الكسيطة ما بيف المكتب التنفيذم كالجمعية العامة-
 انعقاد اجتماع الجمعية العامة كؿ سنة لتمكينيا مف مراقبة اشغاؿ المكتب التنفيذم كتقييميا -
 الطفؿ،، المرأةزيادة عمى الفركع الكالئية أعمنت الرابطة إمكانية انشاء مجمكعات متخصصة مثؿ: مجمكعة -

 الصحة، السجكف...الخ
 الجمعية العامة:

القانكف األساسي كيتككف مف مجمكع المنخرطيف  في الييكؿ التنظيمي لمرابطة كىي مؤىمة لتعديؿ ىيئة اعمىتعد 
 ارس صبلحية انتخاب المكتب التنفيذم لمدة أربع سنكات.كتجتمع مرة في السنة كتم
 المكتب التنفيذي الوطني:

كينتخب مف لدف الجمعية العامة كيمكف تجديده كميا اك جزئيا كمما دعت الضركرة الى  يتككف مف أثني عشر شخصا
 ذلؾ كيجتمع مرة كؿ شير في دكرة عادية كفي دكرات استثنائية عند الطمب.

الرئيس، أربع نكاب رئيس يمثمكف جيات الكطف األربعة، األميف العاـ األميف العاـ المساعد اميف ينككف مف 
 الصندكؽ كمساعده.

 
 

............................................................................................................. 
 .16ك15حمدكش رياض، مرجع سابؽ، ص:  (1)

 ع الوالئية:الفرو 
في تادية اعمالو عمى مستكل  يكجد عمى مستكل كؿ كالية فرع يضـ مجمكع المنخرطيف كما يتمتع الفرع باالستقبللية

 .كاليتو
 المجان المتخصصة:

تكمؼ بمجاالت معينة مثؿ قضايا المرأة الطفكلة ذكم االحتياجات الخاصة السجكف  ىناؾ عدة لجاف متخصصة
 الصحة كغيرىا.

 طريقة عمل:الرابطة 
 مف بيف الطرؽ المعتمدة في عمؿ الرابطة نذكر:

 استقبال المواطنين:
المكاطنية عمى مستكل الفركع اك عمى المستكل المركزم لتكجييييـ كمساعدتيـ اك تبني قضاياىـ حسب  يتـ استقباؿ

اء كتابيا الى الجية سك  عممية المتابعة كتبدأكؿ حالة كتتمقى الرابطة شكاكل المكاطنيف كتضعيا حسب طبيعتيا 
 (1) المعينة اك االتصاؿ المباشر بيا كبعد ذلؾ يتـ اعبلـ المشتكي بنتيجة التدخؿ.
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  فتح الممفات:
الطفؿ مستشفيات  المرأةح بعض الممفات ذات األىمية في المجتمع مثؿ الصحة كضعية السجكف كضعية فت

 االمراض العقمية االختفاء القسرم التعذيب سير العدالة...الخ كيتـ نشر تقارير حكؿ ىذه المجاالت حسب المكضكع.
 تنظيم دورات تدريبية:

ترقية حقكؽ االنساف  إطارتنظميا الرابطة في  يستفيد مناضمي الرابطة اك الجمعيات المستقمة بدكرات تدريبية
 كبالتالي تنظـ اياـ درا سية ممتقيات كاياـ تحسيسية. كمف اىـ ىذه النشاطات نذكر:

 يـك دراسي حكؿ حرية االبداع كحرية الصحافة-
 ممتقى حكؿ الديمقراطية كالسمـ-
ف نفس م 15الى غاية  1994ديسمبر  08حممة تحت شعار" القمع يتغذل مف السككت" دامت اسبكع بداية مف -

 الشير
 حممة داخؿ الثانكيات لتحسيس التبلميذ بأىمية حقكؽ االنساف كضركرة حمايتيا-
 في الصحراء ثةحممة مف اجؿ غمؽ المعتقبلت التي المستحد-
 ـ 1990تنظيـ اكؿ دكرة مغاربية تككينية بالتنسيؽ كالمعيد العربي لحقكؽ االنساف سنة -
 بديمة اماـ المجاف التابعة لمنظمة األمـ المتحدةالتعاكف مع جمعيات أخرل لتقديـ تقارير -
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 .18حمدكش رياض، مرجع سابؽ، ص:  (1)

 العالقات الدولية لمرابطة:
 :بتتمتع الرابطة 

 االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكبصفة مراقب بالمجنة -
 عضك الفدرالية الدكلية لحقكؽ االنساف-
 متكسطية لحقكؽ االنسافاألكرك عضك الشبكة -
 عضك المنظمة العربية لحقكؽ االنساف-
 لمرابطة عبلقات كطيدة مع منظمة العفك الدكلية كتتعاكف في انجاز برامجيا مع:-

 المؤسسة األلمانية" فريدريش ناكماف"          
 المنظمة االمريكية" فريدـك ىاكس"            

 العالقات الداخمية لمرابطة: 
 يمي: فيما، األحزاب السياسية، كالمكاطنيف، كيمكف تكضيح ىذه العبلقة لمرابطة عبلقات مع السمطات العمكمية

 :عالقة الرابطة بالسمطة
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كانما ىي منظمة تنتمي لممجتمع المدني ييدؼ لمدفاع عف حقكؽ  حزبا سياسيا معارضا كال حاكماالرابطة ليست 
لذلؾ تقيـ حكار دائـ كمتكاصؿ مع السمطة في شفافية ككضكح كتمتـز بنشر محتكيات لقاءاتيا مع  االنساف كترقيتيا

 (1) كالتشكيؾ.تفاديا لمتأكيؿ  كتتجنب المقاءات السرية اأجيزة السمطة اماـ الرأم العاـ كتبمغ منا ظميي
 عالقة الرابطة باألحزاب السياسية:

مف دكف تمييز كعمى قدـ المساكاة كتتجنب  بنفس األسمكب ة الطريقة تتعامؿ الرابطة مع كؿ األحزاب السياسية
الظيكر مع حزب دكف غيره، ألنو ال يحؽ ليا اف تحكـ عمى برنامج سياسي معيف اك تكجيات أيديكلكجية معينة اال 
في الجانب المتعمؽ بحقكؽ االنساف كما اف القانكف الداخمي لمرابطة يمنعيا الجمع بيف المسؤكلية في الرابطة 

 م حزب سياسي.كالمسؤكلية في أ
 عالقة الرابطة بالمواطنين:

الديف تتعامؿ الرابطة مع المكاطنيف عمى اختبلؼ تكجياتيـ الفكرية كالسياسية مف دكف تمييز بسبب المكف المغة 
التعامؿ مع المكاطنيف اك تصنيفيـ كبشر مف الدكجة األكلى اك  كبنفس الطريقة كاف تعمؿ عمى التفادم الجنس

 الدرجة الثانية.
 
 
 
 

............................................................................................................... 
 .19ع سابؽ، ص: جحمدكش رياض، مر  (1)

 كحتى تككف االليات الكطنية لحقكؽ االنساف فعالة، يتعيف اتخاذ عدة إجراءات كتدابير منيا:  
عف  حقكؽ اإلنساف ثقافة ككذا تشجيع مؤسسات كطنية فعالةلحقكؽ اإلنساف مع خمؽ  ضامنةإصدار تشريعات  

الدكر الياـ في كفالة حقكؽ اإلنساف فيي الحصف الحصيف  لمسمطة القضائية افكما   كالتعميـطريؽ اإلعبلـ 
كسائؿ  كأف تكفير/ أحمد أبكا الكفاء. ىذا داألستاذ. في ىذا المجاؿ عمى حد تعبير  كالرباط المتيف كاألساس المكيف

 (1) .المحاكم المؤىمةالطعف الداخمية لدل 
 

The right to an effective remedy by the competent national tribunals.  
 

مكاثيؽ األمـ المتحدة عمى ذلؾ خاصة المادة الثامنة مف  كقد نصتيعد عامبل أساسيا في احتراـ حقكؽ اإلنساف 
 (2) بأف: كالتي جاءتاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 

Article 8: 
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..every one has The right to an effective remedy by the competent national 
tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the 

: " لكؿ شخص الحؽ في أف يمجأ إلى المحاكـ المختصة إلنصافو مف أية أعماؿ تنتيؾ الحقكؽ المادة الثامنة
 األساسية لئلنساف التي يمنحيا إياه الدستكر أك القانكف..."

ىي ) (the exhaustion of local remedies الداخمية:ىذا ك أف كانت قاعدة المجكء إلى كسائؿ الطعف 
 theإطار المسؤكلية الدكلية  في) the diplomatic protection الدبمكماسية(شرط مف شركط أعماؿ الحماية 

international responsability))  ك ىك مكضكع خارج عف دراستنا ىذه مف ناحية(ratione 
(materiae(3) المجكء إلى كسائؿ االنتصاؼ أك الطعف الداخمية في مسألة حقكؽ اإلنساف ىامة جدا أيضا. . فاف 

 
 
 
 
 
 

................................................................................................................................. 
 

P.washman. les droits de l’homme. Op.cit.esp.chap 4 (la garantie des droits) p.p. :132. (1) 
(2) sory services and technical cooperation in the field of human centre for human 
rights.Geneva.1996.p.p :24. 
(3) institutions nationales, Pour les droits de l’homme. Geneva.1996.p.p. :58. 

 لفصل الثالث:خالصة ا
كجكد ىذه المؤسسات تعتبر عامبل مساعدا لتحقيؽ كفالة احتراـ بالنسبة لممؤسسات الكطنية، تجدر اإلشارة إلى أف 

عمى ىذا الدكر الياـ الذم تؤديو ىذه  1993 عاـ-فيينا–المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف  كقد أكدحقكؽ اإلنساف 
اإلنساف، خاصة بإعطائيا الدكر االستشارم إزاء السمطات  حقكؽكحماية المؤسسات الكطنية مف أجؿ تعزيز 

   (1) كتعميميا.المختصة يظير دكر ىذه المؤسسات أيضا في نشر المعمكمات عف حقكؽ اإلنساف 
الكطنية لحقكؽ اإلنساف مع االعتراؼ بحقيا في اختيار اإلطار  كتعزيز المؤسساتكذلؾ قرر المؤتمر تشجيع إنشاء 

 (2) حاجاتيا الخاصة عمى المستكل الكطني. كثر معأالذم يتناسب 
تحديد صبلحيتيا،  إف فعالية ىذه المؤسسات تتكقؼ مف دكف شؾ عمى مجمكعة مف العكامؿ منيا االستقبللية في

 (3) مع الييئات المعنية بحقكؽ اإلنساف. ككذلؾ تعاكنياتسييؿ عمميا في إطار ثقافة حقكؽ اإلنساف 
، بالمقابؿ قيامو بالدفاع عف ككاجبات اإلنسافلحقكؽ  الشأف باحترامودكر ىاـ في ىذا  مجتمعولمفرد في أخيرا فاف 

عدة مكاثيؽ دكلية  بالفعؿ فيالقانكف ال غير كقد اتضح ىذا الدكر  كعمى أساس مجتمعوفي  كحقكؽ اآلخريفحقكقو 
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في  كالجماعات كأجيزة المجتمعد األخير الصادر عف األمـ المتحدة المتعمؽ بحؽ ككاجب األفرا كخاصة اإلعبلف
 (4) كالحريات األساسية.اإلنساف  كحماية حقكؽتعزيز 

The promotion and the protection of human rights and fundamental freedoms. 
 .1998المعترؼ بيا عالميا لعاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................... 
 The intergovermental Meeting (29 March-avril) the bangkok session.Repr. in :(1) 

 .1993جكاف  24- 14-عدد خاص-اإلنسافمجمة حقكؽ 
 .كما بعدىا 16سابؽ، ص:  مرجع-( 1993) 4رقـ  عدد-اإلنسافالمرصد الكطني لحقكؽ ( 2)
 , 180 مراد مييكبي، دكر الفرد في تحريؾ المسؤكلية الدكلية عف خرؽ اتفاقيات حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص:( 3) 

  .64محمد محي الديف، محاضرات في حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص:  (4)

 الخاتمة:
ليست كليدة الحاضر، إذ أف جيكد كبيرة بذلت مف طرؼ المنظمات الدكلية التي سبقت  سافنإف مسالة حقكؽ اإل

فرسام ككؿ  كمعاىدات 1919سنة  تأسستمنظمة األمـ المتحدة في ىذا المسعى مثؿ منظمة العمؿ الدكلية التي 
نظمات الدكلية النقابات كباقي الم اإلنساف كالمتعمقة خاصة بالعمؿ، حقكؽالمجيكدات التي بذلت في ميداف 

مف دكف أف ننسى الدكر الفاعؿ الذم تمعبو المنظمات الدكلية غير الحككمية عمى غرار منظمة العفك  الحككمية
  (Amnesty internationale) الدكلية كالتي تعرؼ باسـ:

بمسالة حقكؽ اإلنساف بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تدعـ دكر منظمة األمـ المتحدة  االىتماـ الكبير تأكدلقد 
كالحريات لمتكفؿ بحقكؽ اإلنساف إقميميا، فعمى المستكل األكركبي، صدرت االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف 

صدر الميثاؽ  أفريقياكفي  .1969سنة  اإلنسافلحقكؽ  األمريكية، صدكر االتفاقية أمريكيا، 1950سنة  األساسية
جامعة الدكؿ العربية  إطارفي  أخرل إقميميةاتفاقيات  إلى باإلضافة ،1981كالشعكب سنة  اإلنسافلحقكؽ  األفريقي

 .اإلسبلميكمنظمة المؤتمر 
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 أف أيضا، كيبلحظ اإلنسافاتفاقية دكلية خاصة بحقكؽ  إعداد إلىلـ تتكصؿ  أسيادكؿ  أف، اآلفحد  إلىيبلحظ انو 
مف المكاضيع التي تيـ كافة المجتمع الدكلي كاف بعضيا  اإلنسافاالتجاه الغالب في القانكف الدكلي يعتبر حقكؽ 

 ميما كانت الظركؼ. ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا أمرةيشمؿ عمى قكاعد 
في مجاؿ تعزيز،  كما انو يجب التنكيو باألليات الكطنية لحماية حقكؽ االنساف التي أصبحت تمعب دكرا فيصمي

المنظمات الحككمية  العديد مفغرار الجزائر التي عرفت انشاء  دكلة، عمىاالنساف داخؿ كؿ  كترقية حقكؽحماية 
المتخصصة في حماية حقكؽ االنساف مثؿ: المرصد الكطني لحقكؽ االنساف، المجنة االستشارية لترقية كحماية 

 .2017حقكؽ االنساف الذم نصب مؤخرا في شير مارس حقكؽ االنساف، باإلضافة الى المجمس الكطني ل
بالمقابؿ عرؼ المجتمع المدني حركية جد نشيطة سايرت مختمؼ التطكرات التي عاشتيا الببلد كمف بيف المنظمات 
غير الحككمية المتخصصة في حماية حقكؽ االنساف في الجزائر نذكر: الرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقكؽ االنساف 

 لحقكؽ االنساف. ابطة الجزائريةككذا الر 
يتضح أف حقكؽ اإلنساف لـ تعد مسالة كالية قضائية كطنية، بؿ تعدتيا لتصبح مسالة قانكف دكلي، لما تنص  ،أخيرا

 عميو قكاعد القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف مف نصكص قانكنية لحماية الفرد كاعتباره المخاطب الكحيد لقكاعدىا.
ينبغي أف  ال»بأنو: في كتابو القكانيف " MONTESQUIEU) (:بقكؿننتيي مف ىذا المكضكع المفتكح  كفي األخير

أف تجعؿ اآلخريف يقرؤكف بؿ أف تجعميـ  ةيفعمو. الغاييتمـ المرء مكضكعا إتماما كامبل مما ال يدع لمقارئ شيئا 
 يفكركف...". 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

119 

 

 المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعتمدة:المراجع 
 

 أوال: المراجع بالغة العربية:
 
 . الكتب:1
 
 الكتب العامة: أ.
 

 .1984احمد أبو الوفاء، الوسيط في القانون الدولي، دار النيضة العربية،  . 01
 .1986. احمد أبو الوفاء، الوسيط في قانون التنظيمات الدولية، دار النيضة العربية، القاىرة،  02
 .1975. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النيضة العربية،  03



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

120 

 

 .1978. جعفر عبد السالم، مباد القانون الدولي العام، دار النيضة العربية،  04
. حامد محمود محمد ىنداوي، حدود سمطات مجمس االمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، القاىرة،  05

1994 
 1978مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النيضة العربية، القاىرة، . صالح الدين عامر، 06
 .1984، دار النيضة العربية، . صالح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي 07
 .2002. محمود شريف بسيوني، المحكمة الدولية الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، 08
 .1989، ة. محمد طمعت الغنيمي، قانون السالم في االسالم، منشاة المعارف باال سكندري 09
 .2001. وائل احمد عالم، مركز الفرد في نظام المسؤولية الدولية، دار النيضة العربية،  10
 
 . الكتب الخاصة: ب
 

في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولية  اإلنسان، الحماية الدولية لحقوق . احمد أبو الوفاء 01
 .2005، دار النيضة العربية، القاىرة، المتخصصة

المحاكمة،  لعبد الحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية واإلجرائية لحقوق االنسان في مرحمة ما قب . 02
  .2007الطبعة األولى، 

 . 1985، القاىرة، اإلقميميفي ظل التنظيم  اإلنسان. السيد السعيد البرعي، حماية حقوق  03
. إبراىيم العناني، دراسة حول االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية، في: محمد 04

، دار العمم لمماليين، بيروت،  2بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، حقوق اإلنسان، مجمد رقم: 
1989 . 

 األمنإبراىيم عمي بدوي الشيخ، الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، دراسة في خمفيتو ومضمونو وأثره عمى . 05
 .2004ة العربية، ضالقومي العربي والنظم السياسية في الوطن العربي، دار الني

ئيسية، دار . ابراىيم عمي بدوي الشيخ، التطبيق الدولي لالتفاقيات حقوق االنسان، االليات والقضايا الر  06
 .2008النيضة العربية، القاىرة، 

 .1993. باسيل يوسف، حماية حقوق االنسان، المؤتمر الثامن عشر لالتحاد المحامين العرب، المغرب، 07
 

، تطور النظام القانوني لحقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة، دار الكتاب المصري و جعفر عبد السالم .08
 .1999 ،3ط:دار الكتاب المبناني، 

 . حفيظة شقير، المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 09



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

121 

 

. خير الدين عبد المطيف محمد، المجنة األوروبية لحقوق اإلنسان، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  10
 .1991، القاىرة
. شافعي محمد بشير، مالحظات حول المشروع العربي لحقوق اإلنسان في اتحاد المحامين العرب، حقوق  12

 اإلنسان. 
 .1997، دار النيضة العربية، اإلنسان. صالح محمد محمود بدر الدين، االلتزام الدولي لحماية حقوق  13
والشعوب، دورة عنتباوي الثانية عشر، . عبد الباسط بن حمودة، المنظومة االفريقية لحقوق االنسان  14

 .54و 49، 46، ص:2003منشورات المعيد العربي لحقوق االنسان، 
والقواعد المكممة ليا  والحريات األساسية. عبد العزيز محمد سرحان، االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  15

 .1988طبقا لممبادئ العامة لمقانون الدولي، 
. عبد العزيز مخيمر عبد اليادي، حماية الطفولة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، دار النيضة  16

 .1991العربية، القاىرة، 
، دار النيضة والشريعة اإلسالميةفي الفكر الوضعي  اإلنسانواحد محمد الفار، قانون حقوق . عبد ال 17

 .1991العربية، 
االمم المتحدة، دار النيضة العربية، القاىرة،  إطارحقوق اإلنسان في  حمايةزناتي،  احمد محمد. عصام  18

1995. 
  .1993. عمر سعد اهلل، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، 19
، دار والمصادر. قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية، المحتويات  20

 .2002ىومة، 
 .2002. محي الدين محمد، محاضرات في حقوق اإلنسان، دار ىومة،  21
، والتوزيع لمطباعة النشر. محمد أمين الميداني، النظام األوروبي لحقوق اإلنسان، دار البشير 22

 .2000األردن،
 05مجمة العربية لحقوق اإلنسان، عدد:. محمد أمين الميداني، المجان اإلقميمية لحماية حقوق اإلنسان، ال 23
،1998. 

، دار النيضة العربية، والقانون الدوليمحمد الحسيني مصيمحي، حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية . 24
1991. 

، سمسمة بحوث سياسية، مركز البحوث وحقوق االنسان. محمد نعمان جالل، جامعة الدول العربية  25
 .1994والدراسات السياسية، جامعة القاىرة، 

. مفيد محمود شيياب، الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في اتحاد المحامين العرب، حقوق اإلنسان، 26
 .1993القاىرة، 



 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

122 

 

. مفيد محمود شيياب، مشروع الميثاق العربي لحقوق االنسان في ضوء العيد الدولي لمحقوق  27
 وزير. وعبد العظيم: محمود شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق والثقافية فياالقتصادية، االجتماعية 

يف بسيوني، الوطن العربي، في: محمود شر  والشعب في. منذر عنتباوي، مشروع ميثاق حقوق اإلنسان  28
 وزير. وعبد العظيممحمد السعيد الدقاق 

. ىاني نعيم المالكي، المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق االنسان، طبعة أولى، دار السالم، بغداد،  29
 .2008العراق، 

 .1990، ة العربيةدار النيض ،اإلنساناالتفاقيات الدولية لحقوق  . وائل احمد عالم، 30
 

 :والبحوث. المقاالت  2
 

 أ . المقاالت:
 
عمى الشبكة الدولية  2007ادريس لكريني، تطور وضعية الفرد في القانون الدولي، مقال منشور سنة:  . 1

 lldrisslagrinimaktooblooog.coml67.60.45. :: httpلممعمومات في
 الدولية لممعمومات في: . حسن الحمو، مركز الفرد في القانون والقضاء الدوليين، مقال منشور عمى الشبكة 2
-1192-www.palmoon.netl2ltopic                                                              
 
 
 
ة عمى الجزائر، منشور  المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية لحقوق االنسان في .حمدوش رياض، 3

 : Hamdouche riad,ydasite,om/ressources/p  2 الموقع االلكتروني:
. مراد مييوبي، الوضع القانوني لمفرد في القانون الدولي، مجمة التواصل، جامعة باجي مختار، عنابة،  3

 . 2011،  28عدد: 
مفيوم عدم التمييز في الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية في ضوء  . رياض العجالني، 4

احكاام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية، مجمة دمشق لمعموم االقتصادية و القانونية، 
 . 2004العدد الثاني، ،20مجمة عممية محكمة، دورية، المجمد: 

 
 :ومذكرات ،اطروحات ب . الرسائل

 

http://www.palmoon.netl2ltopic-1192-/
http://www.palmoon.netl2ltopic-1192-/


 محاضرات في حقوق اإلنسان

 

123 

 

ه، كمية والوسائل المستحدثة لمتحقيق الجنائي، رسالة دكتورا اإلنسانحسن محمد ربيع، حماية حقوق  . 1
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 .)وثائق دولية و وطنية( . وثائق أخرى:3
 

 مواثيق، اتفاقيات ومعاىدات دولية.
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 لمجنة المعنية والسياسية، المنشئ. البروتوكول اإلضافي األول الممحق بالعيد الدولي لمحقوق المدنية  04

 .1989لحقوق اإلنسان لسنة 
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. الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، ميثاق حقوق الطفل العربي، مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب في 17

 . 1990قاىرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم ، الوطن العربي، إعالن ال
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 المتعمق بإرسال لجنة تفتيش أممية لمعراق. ،2002/ 11/ 18الصادر بتاريخ  1441. القرار  01
، الصادر عن المجمس االقتصادي و االجتماعي لمنظمة األمم المتحدة 1967لعام  1235. القرار رقم: 02

 المتعمقة باالنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.والذي بمقتضاه أمكن لمجنة حقوق اإلنسان فحص المعمومات 
 لألممية شكاوى لالمين العام مو المنظمات غير الحكو  األفراد بإرسال، المتعمق 1970لعام  1503. القرار 03

 .اإلنسانالمتحدة حول االنتياكات الجسيمة لحقوق 
عمى  اعي المتضمن التأكيدواالجتمالصادر عن المجمس االقتصادي  1973ماي  26بتاريخ  27القرار . 04

 .المرأةلمنظر في الرسائل السرية وغير السرية المتعمقة بمركز  المرأةوالية لجنة مركز 
المتضمن اتفاقية محاربة التمييز في  ،1985الصادر لسنة  64/ 40المتحدة  لألمم. قرار الجمعية العامة 05

 الرياضة.
عن لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  الصادرة ،1999مارس  08المؤرخة في  144/ 53الالئحة  .06

 .والحريات األساسيةاإلنسان  وحماية حقوقتحت عنوان: إعالن حق ومسؤولية األفراد في ترقية 
لالعتماد  المتحدة لألمموالصادرة عن الجمعية العامة  1999أكتوبر  16بتاريخ  4/ 56. الالئحة 07

 .2000حيز النفاذ سنة  والذي دخلالبروتوكول االختياري الممحق باتفاقية المرأة 
ماي  28 والصادر بتاريخ 1296األمم المتحدة رقم:  واالجتماعي لمنظمة. قرار المجمس االقتصادي 08

 المتحدة. ماألم نظمةموالمتضمن تمتع المنظمات الدولية غير الحكومية بالطابع االستشاري لدى  1968
المحدد لميام المؤسسات الوطنية لحقوق  1997لعام  28/  05. قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم:09

 االنسان.
م  1946جوان  21المؤرخ في  2/9.قرار المجمس االقتصادي و االجتماعي لمنظمة األمم المتحدة رقم: 10

 ان.المتعمق بانشاء مجموعات او لجان محمية لحقوق االنس
 

 جامعة الدول العربية:
 
عن القمة العربية المنعقدة بالكويت، المتضمن الموافقة  2014الصادر بتاريخ شير مارس  593.القرار رقم:1

 عمى المسودة المتعمقة بالمحكمة العربية لحقوق االنسان.
 

 دليل سنوي لمممارسة الدولية:
 

 لجنة القانون الدولي:
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 :النصوص القانونية والتنظيمية
 

 .1989.الدستور الجزائري الصادر سنة 01
 .2016مارس  06. الدستور الجزائري حسب اخر تعديل لو بتاريخ  02
اعتماد الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان الصادر  ن، المتضم1987افريل  11. القانون المؤرخ في 03
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 لترقية وحماية حقوق االنسان.
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 الموسوعة العربية، مقال منشور عمى االنترنت:-المحكمة العربية لحقوق االنسان .1
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