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قســــم القـــانون

مقدمة  -:إن حقوق االنسان ترتكز بصفة عامة إلى التصرفات الغير إنسانية تجاه االنسان ولذا فان حماية حقوق
االنسان تستهدف حماية االنسان سواء كان فرد أو جماعة من السلوك غير العادل والعدواني الصادر عن اآلخرين
.وأن هناك إلزاما واجبا على المجتمع أو الدولة حماية االنسان من كل صور السلوك غير االنساني المشوب بإساءة
استعمال السلطة واالفعال التي تلحق الضرر باالنسان بطرق مختلفة  ،وترجع أهمية هذه الحقوق كونها أساس لبناء
الديمقراطية في المجتمع وأنها تنتهك في الدول التي يغيب عنها األساس الشرعي للحكم  ،والتي تعتمد فيه السلطة
على القوه الغاشمة والقهر فتراجع حقوق االنسان يكون كلما سادت الظروف االستبدادية فتطغى على حقوق األفراد
الثابتة واالصولية ،أن هناك دول قد عاشت النظم الدكتاتورية فيها على حجب االنسان عن معرفة حقوقه وتغييبها عنه
بل إمتدت الى مصادرتها  ،وأغلب تلك الدول تكون من دول العالم الثالث ،فمنهم أنظمه وحكومات ترى أن مجرد تعليم
حقوق االنسان في بالدهم فكأنما بذرت بذور فنائها بيدها وسلمت شعوبها طرق التخلص منها .وفي سبيل معرفه
مفهوم حقوق اإلنسان البد من معرفه معني الحق وكذا معني الحرية .
الحق  -:هو المعايير األساسية التي ال يمكن للبشر أن يعيشوا من دونها بكرامة  .وتعريف أخر/هو السلطة التي
يخولها القانون لشخص لتمكينه من القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة له معترف بها .
الحرية -:هي عدم الخضوع لسلطه أعلي والقدرة علي القيام بﻌمل أواﻻمﺗناع عن عمل  ،و القدرة علﻰ الﺗقرﯾر الذاﺗي
ﺣﯾث ﯾﺧﺗار اﻹنﺳان بمقﺗﺿاها ﺳلوكه الﺷﺧﺻي دون إكراﻩ  ،وﺗوﺻف الﺣرﯾﺔ بالﻌامﺔ ﻷنﻬا ﺗﻔﺗرض ﺗدﺧل الﺳلطﺔ الﻌامﺔ
ﻓي الدولﺔ لﺗنظﯾمﻬا.
حقوق اإلنسان -:هي مجموعة الحقوق التي تثبت لإلنسان بوصفه إنسانا ً بحيث ال يجوز تجريده منها ألي سبب
كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز والجنس مثل الدين واللغة واللون واألصل والعرق  ،وإن حقوق اإلنسان
تقوم على المساواة الشاملة بين الناس جميعا ً التي ال تعترف بأي شكل من أشكال التميز غير الموضوع بينهم  ،فهي
كل ما يسهم في سمو االنسان سواء كانت ذا مصدر طبيعي أو ديني أو وضعي بشكل يحافظ على الكرامة االنسانية
ويدعم العيش المشترك الذي يستلزم في نفس الوقت مراعاة قواعد النظام العام .

خصائص حقوق اإلنسان
 -)0حقوق لصيقة بشخصية اإلنسان ومرتبطة بوجوده وتالزمه طوال حياته.
 -)9حقوق مطلقة  ،يجوز لمن تقررت له أن يحتج بها فى مواجهة الناس .
 -)3تعتمد على فكرة المساواة الشاملة التي ال تعترف بأي شكل من أشكال التميز غير الموضوعي
 -)4حقوق غير ذات قيمة مالية مما يخرجها من دائرة التعامل فال يصح نقلها للغير بالتنازل عنها أو التصرف فيها .
 -)5حقوق ال تسقط بالتقادم  ،إذ أن عدم إستعمال هذه الحقوق مهما طالت مدته ال يحول دون من تقررت له وال دون
ممارستها متى رغب في ذلك .
 -)6حقوق ال تنتقل للغير ال بالتنازل وال بالميراث ،وتنقضي بموت من تقررت له.

حقوق االنسان فى الحضارات القديمة
لقد عرفت حقوق االنسان تطور كبيرا عبر مختلف العصورواألزمنة،والفضل في ذلك للحضارات البشرية واألديان
السماوية وكتابات المفكرين والفالسفة  ،فكان اإلستبداد هو الدافع الرئيسي لظهور فكره حقوق اإلنسان وتطويرها
على مر العصور واستخدامها كوسيله من وسائل القضاء على الظلم والطغيان وتحقيق العدل لذا مر االهتمام بحقوق
االنسان بمراحل تطور مختلفة  ،اذ ان بداية هذا االهتمام انما يعود إلى الحضارات القديمة التي أولت االنسان عناية
كبيرة ولكن بدرجات متفاوتة بين حضارة وأخرى.

حقوق االنسان في الحضارة المصرية -:
لقد أسهمت الحضارة المصرية القديمة في مجال حقوق االنسان وحرياته بشكل واضح حيث ان هدف القانون الذي
طبقه إله الشمس(رع ) حاكم مصر آنذاك  ،هو تحقيق العدل واحقاق الحق والصدق على اساس انه قانون منزل من
السماء وبالتالي فقد خضع له الحكام فترة طويلة وبه تحققت سعادة الشعب واوجب هذا القانون عدم التفرقة بين رجل
مهم وآخر من أصل متواضع  ،وعدم ايقاع عقوبة غير عادلة ومساعدة الضعيف وعدم جواز القتل كما دعا اخناتون

في فترة حكمه إلى التوحيد والسالم والتسامح والرحمة وتحقيق العلم للجميع ولقد تقدم المعلمون المصريون في
اطارالتربية والتعليم من المثل المرتبطة بحقوق االنسان تمت كتابتها على قطع من الحجر والخزف .

حقوق االنسان في الحضارة العراقية (بالد الرافدين ) -:
تعد حضارات وادي الرافدين من اقدم الحضارات البشرية وابرزها إهتماما بحقوق االنسان،ففي بالد سومر ظهرت
وألول مرة في التاريخ حدود الملكية الشخصية وتوضحت العالقات االقتصادية بين الفرد والدولة وبين االفراد انفسهم
وتنظيم العالقات االجتماعية.
وتمثل اصالحات العاهل السومري اورو ـ كاجينا الفترة (9351ـ  )9303ق.م وقد عثر على اربع نسخ من هذه
االصالحات مدونة على رقم من الطين باللغة السومرية وبالخط المسماري ومن ابرز ما جاء في هذه االصالحات -:
 منع االغنياء والكهنة والمرابين من استغالل الفقراء وساهم في رفع المظالم التي كانت تقع على الفقراء وقدذكر هذا االصالح في وثيقة فحواها ( ان بيت الفقير قد صار بجوار بيت الغني خاصة بعد ان منح الملك الحرية
التامة لسكان مملكته)  .علما ان كلمة الحرية ظهرت وألول مرة في التأريخ البشري في هذه الوثيقة العراقية
 كما أن قانون أورنمو  9113-9900ق .م من أقدم القوانين المكتوبة التي عثر عليها والتي تقرب من 30
مادة قانونية وضعت عالجا لعدد من المسائل االجتماعية فقد كتبت باللغة السومرية والذي جاء فيه -:
” أن الهدف من الشريعة توطيد العدالة وإزالة البغضاء والظلم والعداوة وتوفير الحرية في البالد ” كما أقر الحق في
سالمة الجسد وحرمته وحماية الملكية الخاصة .واكتفى اورنمـــو في قانونه بفرض الغرامة على المدان بأية جريمة
كانت بدال من العقوبة البدنية .
 وكذا قانون لبت عشتار هو خامس ملوك ساللة أيسن الفترة من  0224 – 9102ق .م في بابل القديمة ،
تضمن حقوقا لإلنسان منها  :حماية العبيد وعدم اإلساءة إليهم ،منع التعذيب حماية الطفل ،وحماية الحيوان.
وقد دون باللغة السومرية تشابه إلى حد كبير شريعة حمورابي.
 وقانون مملكة أشنونا بمحافظه ديالى ( – 0229ق  .م) إبان العهد البابلي القديم من اقدم القوانين المدونة
باللغة األكدية ،فقد إعتبر هذا القانون أن الظروف االقتصادية المريحة هي أهم ضمان لحماية حقوق اإلنسان
 ،لذا قام بوضع سقف لألسعار وتحديد حاجات اإلنسان االساسية ،وكذا النقل البرى والمائي ،وحمايه حق
األسير

شريعة  /قانون حمورابي
( قبل  0251ق.م ) تضمنت  989ماده باللغة البابلية على مسلة حجر الدايرويت  ،وبدأ حمورابي شريعته تلك
بمقدمة طويلة يبين فيها االسباب التي دعته لوضع تلك الشريعة  ،ثم يمجد االلهة التي طلبت منه وضع هذه الشريعة
لنشر العدل في البالد عالجت شريعة حمورابي مختلف شؤون الحياة االجتماعية واالقتصادية والعسكرية والمهنية ،
وتضمنت مواد الشريعة المختلفة احكاما تتعلق بالقضاء والشهود والسرقة والنهب وشؤون الجيش والزراعة
والقروض ومسائل الزواج والطالق واألرث والتبني والتربية وكل ماله صلة باألسرة ،وحق المرأة في التعليم وإدارة
أمالكها الخاصة باإلضافة إلى مواد تخص العقوبات والغرامات .
 ولقد إحتوت شريعة حمورابي على الكثير من الحقوق التي وردت في القوانين واالعراف السابقة عليها
وأضافت إليها حقوقا أخرى ومنها على سبيل المثال -:
-0مسئولية حاكم المدينة على ضمان األمن واإلستقرار وحماية أموال المواطنين .
-9على الحاكم تعويض أهل كل شخص مفقود من المدينة جراء االختطاف.
 -3الرعاية الصحية وتحمل الطبيب مسئولية الخطأ الطبي
 -4حماية الطفل من السرقه وإعدام الفاعل .
-5المحافظه على أموال العائلة ومصدر رزقها.
-6إثبات نسب الولد.
 -2حق اإلبن في اإلرث .
 -8أطفال العبد المتزوج من حرة يعدون أحرارا.

 -2العقاب على االجهاض
 -01حماية االطفال اليتامى قضائيا .

حقوق اإلنسان في اإلسالم
لقد جاء اإلسالم فى فترة كان يسود فيها الظلم واالستبداد والقهر وإنتهاك كرامة اإلنسان وكانت رسالة السماء مجسدة
فى القرءان الكريم واضحه كل الوضوح على صعيد إحترام حقوق اإلنسان  ،ونادى بضرورة تحرير اإلنسان من
العبودية والرق واالستعباد وأقر االسالم مبادئ العدالة والمساواة وتحريم التمييز  .فحقوق االنسان فى االسالم هي
منحه إلهية .

خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم -:
 -)0انها حقوق ذات قدسية .
 -)9حقوق لها قوة اإللزام يتحمل مسئولية حمايتها كل فرد.
 -)3أن هللا تعالي هو الذي صاغ هذه الحقوق.
من أهم وأبرز الحقوق التي ضمنتها الشريعة اإلسالمية-:
( الحق فى الحياة  -الحق في الحرية – حرية العقيدة – الحق في المساواة – الحق في العدل  -حقوق المرأة والطفل
 -الحق في العمل  -حرية التعبير عن الرأي والشورى............. -إلخ ) .

كما وضعت الشريعة اإلسالمية ضوابط تنظيم داخل الحقوق والحريات وأسلوب ممارستها-:
أوال  -:أن كل شيء فى االصل مباح وتلك هي المساحة الواسعة التي يتصرف داخلها الفرد وال يقف اال اذا ورد نص
في القرءان أو السنه يمنعها أو يقيدها .
ثانيا -:أن حدود حرية الفرد وحقه يقفان عند حدود حرية وحق فرد أخر.
ثالثا  -:االلتزام بالمصلحة العامة عند تقاطعها مع مصلحه الفرد .
رابعا -:االلتزام بأخالقيات اإلسالم عند ممارسة الحقوق والحريات .
خامسا -:إعمال العقل في إستخدام الحقوق والحريات .
سادسا -:الشوري في ممارسة الحقوق والحريات المشتركة .
سابعا -:إن مبدأ الحرية في اإلسالم هي أنها مقدسة انطالقا من كونها صفة تولد مع اإلنسان .

نماذج من الحقوق والحريات فى اإلسالم -:
 الحق في الحياة  -:فلقد كان متداوال أنذاك قتل االسرى وإعدام العبيد ووأد البنات وجاء االسالموحرم قتل البنات واالسرى واألقليات  ،واعتبر من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا.
كما أن اإلنسان مكلف بالحفاظ علي حياتة .
-الحق فى العدالة  -:يعتبر العدل أساس استمرار المجتمعات واألنظمة وقد وردت أيات كثيرة تأمر بالعدل.

 مبدأ المساواة  -:مصدقا لما ورد عن النبي (ص)ال فضل لعربي علي عجمي وال لعجمي علىعربي وال ألحمر على أسود وال ألسود على أحمر إال بالتقوى  ،ثم اقر المساواة بين الرجل
والمرأة في قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
عند هللا أتقاكم  ،ولقوله صلى هللا علٌه وسلم  :النساء شقائق الرجال  .فمبدأ االسالم هو المساواة
فى الحقوق والواجبات مع أحكام جزئية وفق الخصوصية وذلك من قمة العدل\\.

 حرية العقيدة والتفكير والتعبير  -:مصداقا لقول هللا تعالى ” ال إكراه فى الدين لقد تبين الرشدمن الغي ”باستثناء المرتد الذي يعدم لقوله تعالى ( :من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيرا) لكون المشركين
كانوا إلدخال روح الفشل فى المسلمين بالدخول فى االسالم ثم الخروج منه  ،فكأنه اللعب بالدين
 ،يسلم ثم يكفر  .لكن االسالم حافظ بالمقابل على حقوق االقليات المسيحية واليهودية وعاشت
هذه االقليات فى ظل االسالم قرونا طويلة دون أن يمسها من المسلمين أي اضطهاد أو اكراه
على الدخول فى االسالم.
 حق المشاركة في الحياة العامة -:لقد نبذ االسالم الحكم الفردي المستبد الذي كان يسود أنذاكفي ملكيات هرقل والفرس واعتبر الحكم الفردي من الظلم ورسخ مبادئ المشاركة الجماعٌة فى
تسيير الشأن العام عن طريق ألية الشورى بين المسلمين مصداقا لقوله تعالى ( :وأمرهم
شورى بينهم) .
 حقوق االنسان فى االسالم طالت كل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية فلقد فصلت هذه الحقوق بشكل جزئي ليعطي كل ذي حق حقه انطالقا من الجار
والمرأة والطفل والرضيع والكهل والمطلقة والعجزة والضعيف وعابر السبيل واليتيم واألسير ،
وساهم االسالم فى بناء منظومة حقوق االنسان بشكل كبير بل ربما بشكل يفوق بعض ما جاءت
به بعض مواثيق حقوق االنسان منها -:
 حق االنسان فى الترفيه -:مصداقا لقوله تعالى ( :ال تحرموا ٌطيبات ما أحل هللا لكم) .
 حق االنسان فى عدم التجسس عليه -:مصداقا لقوله تعالى  :وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا . حقوق االبناء  -:مصداقا لقوله تعالى ( -:وبالوالدين إحسانا)  ،وقوله تعالى( يوصيكم هللا فى أوالدكم). حق اليتيم -:مصداقا لقوله تعالى (:إن اللذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا). حق ذوي القربى والمساكين و ابن السبيل -:لقوله تعالى( :وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامىوالمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أٌيمانكم) .
 حق اإلنسان في العفو -:لقوله تعالى( :وأن تعفوا أقرب للتقوى).* من كل ما سبق يتضح بأن مكانة اإلنسان في اإلسالم مكانة عالية رفيعة فهو خليفة هللا في
األرض وحقوقه جزء أساسي من الدين اإلسالمي ال يمكن تعطيلها أو خرقها أوتجاهلها وكل إنسان
مسئول عنها باإلضافة إلي المسئولية األممية التضامنية عنها

اإلعتراف المعاصر بحقوق اإلنسان
إن اإلعتراف بحقوق اإلنسان منذ الحرب العالمية األولي متعدد اإلتجاهات سواء علي المستوي الدولي أو اإلقليمي أو
المنظمات غير الحكومية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان

 اإلعتراف الدولي بحقوق اإلنسان -:
إن المجتمع الدولي حتي الحرب العالمية األولي لم يقر إال عددا محدودا من اإلتفاقيات التي تمس حقوق اإلنسان مثل
المتعلقة بتجريم الرق واالتجار به والقرصنة وإتفاقيات الهاي عام  0822و 0212المتضمنة بعض القواعد التي يجب
مراعاتها أثناء الحروب بينما اتجهت بعض الدول الكبرى في ذلك التوقيت إلنشاء مؤسسات ومنظمات لحماية رعاياها
بالخارج .
وعقب إنتهاء الحرب العالمية األولي تضمنت معاهدات الصلح  ،نظام دولي لحماية حقوق األقليات ،وكذا دستور
منظمة العمل الدولية الذي عد بمثابة اإلتفاقية العامة األولي لحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق العامل بشكل خاص .
وبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان بخطوات واسعة بقيام منظمة األمم المتحدة
وميثاقها الذي ضمن حقوق اإلنسان دائرة القانون الدولي  ،وإن من أبرز ما ورد بميثاقها ( وأن نؤكد من جديد إيماننا
بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ،وكما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية).
كما أكد الميثاق علي إلتزام جميع أعضاء األمم المتحدة سواء مجتمعين أو منفردين (إحترام حقوق اإلنسان والحريات
األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة او الدين وال تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق
والحريات فعال).

 -:: المراحل التي مر بها اإلعتراف الدولي المعاصر بحقوق اإلنسان -:

 -0مرحله التعريف بالحق  -:وهي وضع إطار معرفي له وتحديده كمبدأ .
 -9مرحلة اإلعالن  :هي مرحلة إقرار الحق واإلعتراف به من قبل المجتمع الدولي ،ويكون في شكل إعالن عالمي
أو معاهده دولية .
 -3مرحلة النفاذ -:من خالل تحديد الحق وتطويره في شكل إتفاقيات دولية متخصصة .
 -4مرحلة تشكيل أليات التنفيذ -:وتكون من خالل لجان متابعة تنفيذ االتفاقية او تعيين مقرر أو تكوين لجنة
تقصي حقائق  ،ويكون دورهم إصدار تقارير  ،وتكون أغلبها تقارير دبلوماسية وال توجه إنتقادات مباشره
للحكومات المخالفة.
 -5مرحلة الحماية الجنائية  -:من خالل تجريم إنتهاكات الحق وتجريمها وفرض عقوبات علي مرتكبها مثل
إتفاقية مناهضة التعذيب .
ولقد تعزز اإلعتراف الدولي بحقوق اإلنسان منذ إقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
في عام  ،0248ثم العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان لعام  ، 0266والذي تم تسميتهم جميعا بالشرعية الدولية
للحقوق اإلنسان  .ثم عام  0223أنشئت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان .
ولقد تم اإلعتراف بحقوق اإلنسان من قبل الوكاالت والمنظمات التابعة لألمم المتحدة -:
 مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين المنشئة عام  -: 0250هدفها الحماية الدولية تحت رعاية االمم المتحدةلالجئين الذين يدخلون في إختصاصها .
 منظمة العمل الدولية  -:من خالل إهتمامها بمسائل حقوق اإلنسان بشكل خاص والتي تؤكد بأن من حق جميع البشربصرف النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس السعي لرفاهيتهم المادية وتطورهم الروحي في ظروف الحرية والكرامة
واألمن اإلقتصادي وتكافؤ الفرص .

 منظمة اليونيسكو -:تهدف إلي توثيق التعاون األممي بين الدول  ،لضمان اإلحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوقاإلنسان وحرياته األساسية .
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة -:من خالل اإلسهام في إقتصاد عالمي متوسع  ،وضمان تحرير اإلنسانية منالجوع .
 منظمة الصحة العالمية -:والتي تؤكد علي أن التمتع بالصحة علي أعلي مستوي يمكن تحقيقه هو حق أساسي لكلإنسان  ،والحكومات مسئولة عن صحة شعوبها من خالل إتخاذ تدابير صحية وإجتماعية .

 اإلعتراف اإلقليمي بحقوق اإلنسان

بجانب اإلعتراف الدولي بحقوق اإلنسان كان من قبل المنظمات اإلقليمية التي نشأت بعد قيام األمم المتحدة عام.0245
ولقد تمثل إهتمامهم في المواثيق المنشئة لهم والوثائق الخاصة بحقوق اإلنسان الصادرة عن تلك المنظمات .

أوال -:اإلعتراف بحقوق اإلنسان علي مستوي الدول األوربية -:

عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية سعت الدول األوربية لمنع وقوع الحروب ووضعت لذلك  ،أسس لحماية حقوق
اإلنسان ،فأنشأت المجلس األوربي الموقع نظامه في عام  ، 0242والذي ورد في ديباجته اآلتي -:
" إن مبادئ الحرية الفردية والسياسية وسياده القانون تشكل الديمقراطية الحقيقية "  ،.وكذلك اوجب علي الدول
الموقعة اآلتي " اإلقرار بسياده القانون الذي وفقا له يمارس كل فرد خاضع للوالية القضائية حقوق اإلنسان
والحريات العامة " .وفي عام  0251تم توقيع اإلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان ،التي بموجبها أنشأت اللجنة األوربية
لحقوق اإلنسان والمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ،كما أنشأت لجنة للتفتيش علي السجون األوربية وتصدر تقارير
عنها  ،.وإن االتفاقية تقتصر علي الحقوق المدنية والسياسية  ،بينما الحقوق االقتصادية وردت في الميثاق
االجتماعي األوربي الصادر عام . 0260
إن المساهمة األوربية في مجال حقوق اإلنسان تنامت وتصاعدت في نظام اإلشراف علي حقوق اإلنسان والتمتع بها
فعليا في الدول األطراف في اإلتفاقية .

ثانيا -:اإلعتراف بحقوق اإلنسان علي مستوي القارة األمريكية -:

لقد تجسد اإلعتراف بحقوق اإلنسان في الدول األمريكية من مصدرين -:
( -)0ميثاق منظمة الدول األمريكية الصادر في بوغوتا عام  -)9( - 0248اإلتفاقية االمريكية لحقوق اإلنسان
وتضمنت ديباجة الميثاق بان المعني الحقيقي للتضامن وحسن الجوار بين الدول يتم من خالل المؤسسات الديمقراطية
وإقرار حقوق اإلنسان وضمانها وحمايتها للمجتمع دون تمييز .
ولقد أكدت اإلتفاقية األمريكية علي أن حقوق اإلنسان تثبت للفرد لمجرد كونه إنسانا وليس علي أساس المواطنة في
دولة معينة  ،كما إعترفت بحقوق جديده منها اإلعتراف لجميع االطفال بمن فيهم الذين يولدون خارج رابطة الزوجية
بذات الحقوق  ،وإن ما يميز اإلتفاقية األمريكية أنها حددت العالقة بين الحقوق والواجبات بالقول " حقوق كل شخص
مقيده بحقوق األخرين  ،وباألمن العام  ،والمقتضيات العادلة للمصلحة العامة في مجتمع ديمقراطي "  ،كما أنشأت
المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان .

ثالثا -:اإلعتراف بحقوق اإلنسان علي مستوي القارة األفريقية -:

لقد ورد في ميثاق إنشاء منظمة الوحدة األفريقية عام  0263أنها تهدف إلي تجسيدا ألمال الشعوب األفريقية في
الحرية والمساواة ،ولقد أدانت المنظمة بكل مؤتمراتها الفصل العنصري بشدة واستنكرته  ،وأصدرت الميثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان عام  0280ولكون دول المنظمة نظرا لكون غالبيتها من دول العالم الثالث وخالفا للمواثيق
الدولية أوردت بنود لحقوق ال يمكن تحققها إال بصورة جماعية علي مستوي الشعب بأسرة ،كما أنشات المنظمة عام
0280اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان  ،ثم عام  0222قامت المنظمة بإصدار بروتوكول خاص بالميثاق بإنشاء
المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان ولكنها لم تر النور  .ثم عام  9111صدر المرسوم الدستوري إلعالن إنشاء االتحاد
األفريقي ليحل محل منظمة الوحدة األفريقية.

رابعا -:اإلعتراف بحقوق اإلنسان علي مستوي الدول اإلسالمية -:

لقد أنشئت منظمة المؤتمر اإلسالمي عام  0229علي أثر العدوان الصهيوني علي المقدسات في القدس  ،وتضم
المنظمة الدول اإلسالمية بكل قارات العالم التي يكون غالبية سكانها مسلمين .ولقد صدر ميثاقها مؤكدا علي ميثاق
األمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان ،كما ورد بالميثاق الدعوة للعمل علي محو التفرقة العنصرية والقضاء علي
اإلستعمار بجميع أشكاله ،وفي عام  0221أصدرت المنظمة إعالنا لحقوق اإلنسان في اإلسالم مؤكدا علي الحرية

واألسرة وحقوق المرأة والطفل وحق التعليم وحرية التنقل وحقوق العمل والتملك والحق في األمان وحرمة المسكن
والمساواة أمام القضاء وحرية التعبير وحق اإلشراك في إدارة الشئون العامة .

خامسا -:اإلعتراف بحقوق اإلنسان علي مستوي الوطن العربي -:

صدر ميثاق جامعة الدول العربية في  0245/3/99قبل إنشاء األمم المتحدة بثالثة أشهر ولم يرد في ميثاقها أي نص
علي حقوق اإلنسان  ،ثم في عام 0268أصدرت الجامعة العربية قرار بإنشاء لجنة عربية دائمة لحقوق اإلنسان داخل
نطاق الجامعة العربية ثم فى عام  0221قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنه من الخبراء ألعداد مشروع ميثاق و إعالن
عربي لحقوق اإلنسان ولم يكتب له النور إال عام  0224مع تحفظ سبع دول علي بعض بنوده ولم يتم إنشاء اداة
لتنفيذه إلي األن .

 دور المنظمات غير الحكومية في ميادين حقوق اإلنسان
إن نشوء المنظمات غير الحومية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان يعد بذاته جزءا من اإلعتراف
العالمي واإلقليمي والوطني بأهمية هذه المنظمات ودورها في مجال اإلعتراف وتعزيز حقوق اإلنسان  ،وهي تعد من
القنوات التي يتجمع فيها األفراد للدفاع عن أهداف وقيم نبيلة  ،وإن بعض منها كان قد سبق في نشأتها منظمة األمم
المتحدة وأصبحت لها دورا هاما في ميادين حقوق اإلنسان  ،فأصبحت هذه المنظمات يطلق عليها الدبلوماسية غير
الحكومية لما لها من دور أساسي وبارز في العالقات الدولية المعاصرة  ،ولقد أعطت األمم المتحدة لهذه المنظمات
دفعه ودورا مهما ،فنجد أن ميثاق األمم المتحدة ورد فيه " بان للمجلس اإلقتصادي واالجتماعي أن يجري الترتيبات
المناسبة للتشاو رمع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في إختصاصة "  ،وتستخدم هذه المنظمات
العديد من الوسائل للتأثير علي الرأي العام العالمي لغرض إتخاذ الخطوات الالزمة لحماية حقوق اإلنسان من خالل
جمع المعلومات عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمضرورين ،وتقوم بعرض تلك المعلومات علي الحكومات للتأثير
في سياساتها  .ومن أبرز هذه المنظمات الغير حكومية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان-:
 -)0اللجنة الدولية للصليب األحمر -:بدأت مبادرتها من خلل السويسري هنري دونان متأثرا بأعداد الجرحى
الذين تركوا دون رعاية إبان الحرب بين فرنسا والنمسا عام  ، 0852وقام بإنشائها عام  ، 0863وعقد مؤنمر
عالمي ضم  04دولة تم تحديد خالله المبادي األساسية لها  ،والتي وظهرت عام ، 0881وتدريجيا أنشأت جمعيات
وطنيه في العالم إتخذت شعار الصليب األحمر نفسة وفي البلدان العربية واإلسالمية شعار الهالل األحمر ولكل جمعية
إستقالل تام  ،وتكون مؤتمرات الصليب األحمر الدولية بمشاركه جميع الجمعيات والحكومات واألطراف ليتم التعبير
عن رأي الجميع حول المشكالت التي تواجه اللجنة  ،وإن مبادي الصليب والهالل األحمر هي اإلنسانية وعدم التحيز
والحياد واالستقالل والطابع الطوعي والوحدة العالمية  ،وال يهتم علي اإلطالق معرفة أطراف النزاع او من المخطيء
او المعتدي والمعتدي علية  ،وانما دور الصليب األحمر هو مساعده اإلنسان الذي يتألم ويحتاج إلي معونة وغوث .
ولقد قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بجهود كبيرة خالل الحربين العالميتين  ،ثم أخذت توسع نشاطها في أوقات
السلم  ،وبذلك تكون هذه المنظمة أرست قواعد القانون الدولي اإلنساني بهودها ونشاطاتها  ،واإلتفاقيات التي كان لها
دور فيها وخاصة أنها منظمة غير سياسية محايدة دون تمييز علي أساس الجنس أو العرق أو الدين .
 -)9منظمة العفو الدولية -:هي منظمة تتولي الدفاع عن حقوق السجناء والسياسيين وهي منظمة مستقلة عن
جميع الحكومات والمعتقدات السياسية والتؤيد أو تعارض أراء الضحايا التي تسعي لحماية حقوقهم  ،وإنما تهتم
بحقوق اإلنسان دون تحيز  .وتهدف المنظمة إلي -:
أ -إطالق سراح سجناء الرأي ممن سجنوا أو اعتقلوا بسبب معتقداتهم الدينية أو بسبب انتمائهم العرقي أو
جنسهم أو لغتهم ولم يسلكوا العنف سبيال في نضالهم أو دعوا إلية.
ب -العمل علي وجوب إجراء محاكمات عادلة للسجناء السياسيين خالل فترة معقولة والتعجيل بها وفقا للقواعد
الدولية المتبعة.
ت -وضع حد لعمليات تغييب السياسيين (إختفائهم) وعمليات القتل (اإلعدام) السياسي خارج سلطة القضاء.
ث -التأكد من امتناع الحكومات عن القتل غير القانوني في النزاعات المسلحة .
ج -العمل علي إلغاء عقوبة اإلعدام وتعذيب السجناء والمعامالت المهينة والقاسية والالإنسانية بحقهم بغض النظر
عما إذا كانوا قد مارسوا العنف في نضالهم أو دعو إليه
 -)3منظمة مراقبة حقوق اإلنسان -:مهمتها رصد أوضاع حقوق اإلنسان في دول الكتلة السوفيتية وفقا لألحكام
المتعلقة بحقوق اإلنسان في إتفاقيات هلسنكي وكذا مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان في األمريكيتين ،وتشمل المنظمة
ثالثة أقسام تتعلق بنقل األسلحة وحقوق الطفل وحقوق المرأة  ،وهي منظمة غير حكومية مستقلة تدعمها مساهمات
األفراد والمؤسسات الخاصة في شتي أنحاء العالم وال تتلقي أموال من الحكومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

وتسعي لمنع إنتهاكات حقوق اإلنسان بما تنشره من معلومات مما يجعلها مصدرا أساسيا للمعلومات للمعنيين بحقوق
اإلنسان ،وتقوم بإجراء تحقيقات لتقصي الحقائق حول إنتهاكات حقوق اإلنسان في كل مناطق العالم ثم تنشر تقارير
سنوية وتلتقي المنظمة مع مسئولي الحكومات لحثهم علي إجراء تغيير في سياساتهم وممارساتهم من خالل األمم
المتحدة  ،وقد تدعو المنظمة إلي سحب الدعم العسكري أواإلقتصادي من الحكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان ،،وتقدم
المعونات أوقات األزمات .
 -)4المنظمة العربية حقوق اإلنسان -:هي منظمة غير حكومية تهدف للدفاع عن حقوق اإلنسان في الوطن
العربي  ،وحصلت المنظمة علي الصفة االستشارية في المجلس اإلقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة وحدد
النظام األساسي للمنظمة أهدافها في العمل علي إحترام وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية في الوطن العربي
طبقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية األخرى  ،وال تنحاز المنظمة ألي نظام عربي أو ضدة وال
تضع نفسها موضع المعارضة أو التحالف مع الحكومات  ،وال تقبل دعم مالي من الحكومات أو الهيئات ذات الطابع
الحكومي.

مضامين حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية

لقد أصبح اإلنسان محل إهتمام متزايد في المجتمع الدولي ومؤسساته  ،فمنذ قيام منظمة األمم المتحدة عام  0248لم
يعد التعامل مع الفرد من األمور التي تدخل في إختصاصات الحكومات بشكل مطلق ،فأصبحت حقوق اإلنسان بمثابة
شركة بين الدولة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ،وكذا أحد السبل األساسية لتحقيق السلم واألمن الدوليين
الرتباطهما بحقوق اإلنسان إرتباطا وثيقا  ،وعلي الرغم من ذلك لم يتم وضع تعريف محدد في ميثاق األمم المتحدة
لمضمون حقوق اإلنسان وإنما جاءت العبارات عامة ومطلقة كالتأكيد علي اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامته،
وإحترام مبدأ تساوي الحقوق وتقرير الشعوب لمصائرها وإنما شدد ميثاق األمم المتحدة علي اإللتزام بالعمل علي
تعزيز حقوق اإلنسان و إلتزام الدول األعضاء مجتمعين أو منفردين بالتعاون مع األمم المتحدة .
من خالل ذلك نجد أن مهمة تعداد حقوق اإلنسان أو تعريفها باتت تعود إلي الهيئات المختصة في األمم المتحدة وهي
الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة حقوق اإلنسان واألجهزة الفرعية ،والتي أصدرت مع الوقت
مجموعة ضخمة من اإلعالنات واإلتفاقيات والبروتوكوالت وغيرها من الصكوك الدولية التي صيغت من أجل تعزيز
وحماية تمتع كل فرد بحقوق اإلنسان وبالحريات األساسية  ،وعلي رأسها الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان والتي
تضم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان .

 مضامين حقوق اإلنسان في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -:

تم إعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  0248بإعتبارة المثل األعلى
الذي ينبغي أن يبلغه كافة األمم والشعوب  ،وحصل علي األغلبية المطلقة ،وإمتنع فقط عن التصويت ضده  8دول .
ولقد ورد في اإلعالن مبدأ فلسفي هام  ":يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا
العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء " .
 وبذلك يكون اإلعالن قد وضع إفتراضين أساسيين هما -: -)0أن الحق في الحرية وفي المساواة هو حق يولد مع الفرد وال يجوز التصرف فيه .
 -)9أن اإلنسان كائن ذو عقل ووجدان وبالتالي يتمتع بحقوق وحريات ال يتمتع بها غيرة من المخلوقات.
 أكد اإلعالن علي المبدأ األساسي الخاص بالمساواة وعدم التمييز ،بجميع البلدان واألقاليم. كما أكد علي الحق في الحياة ،والحق في الحرية  ،والحق في أمان الفرد علي شخصه  ،وانها حقوق ضروريةللتمتع بسائر الحقوق األخرى .
كما تضمن اإلعالن الحقوق المدنية والسياسية-:
-

حق الفرد في الحياة والحرية وفي األمان علي شخصه والتحرر من اإلسترقاق واإلستعباد وعدم الخضوع
للتعذيب .
حق اإلنسان بأن يعترف له بالشخصية القانونية .
حق كل إنسان في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا.
حق كل إنسان إعتبار كل شخص بريئا إلي أن تثبت إدانته.
عدم جواز التدخل التدخل التعسفي في حياة اإلنسان الخاصة أو في شئون أسرته أو مسكنه أو مراسالته.
حريه التنقل ،وحق اللجوء ،حق الفرد في الجنسية  ،حق التزاوج وتأسيس أسرة  ،حق التملك .

 حرية الفكر والوجدان والدين  – .حرية الرأي والتعبير  -حق تكوين جمعيات وعقد إجتماعات . حق كل شخص بالتساوي مع األخرين في تقلد الوظائف العامة . حق كل شخص في المشاركة في إدارة شئون بالدة العامة .كما تضمن اإلعالن الحقوق االقتصادية واإلجتماعية والثقافية -:
ووصفها بأنها الحقوق التي يعتبر كل شخص في المجتمع أهال لها وأنه ال غني عنها لكرامة اإلنسان ولتنامي
شخصيته في حرية ،.كالحق في الضمان االجتماعي وحق العمل والحق في الراحة والحق في التعليم.....إلخ .كما
تضمن بأنه اليجوز اليه دولة أو جماعة أو فرد القيام بأي نشاط أوباي فعل يهدف إلي هدم أي من الحقوق والحريات .
وبذلك نجد أن اإلعالن وضع تفصيال بحقوق اإلنسان وأصبح مصدرا يستمد منه اإلنسان الحقوق ويعتبر انتهاكه انتهاكا
اللتزام قانوني يقع علي الدول  ،وأصبح اإلعالن مصدرا أساسيا لكل الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق اإلنسان
وحدد االتجاه لكل األعمال الالحقة في ميدان حقوق اإلنسان .

 مضامين حقوق اإلنسان في العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان -:
لقد بدأت فكرة إصدار إتفاقيات دولية لحقوق اإلنسان من قبل األمم المتحدة منذ عام  ، 0248وطلبت الجمعية العامة
من المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي  ،من لجنة حقوق اإلنسان أن تعد مشروع عهد خاص بحقوق اإلنسان ،
وأعتمدت الجمعية العامة ثالثة صكوك دولية وأتاحتها للتوقيع والتصديق واإلنضمام إليها وهي-:
 -0العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية .
 -9العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
 -3البروتوكول اإلختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وتعد هذه الوثائق الثالثة باإلضافة إلي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هي الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان.
وإن العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان قد بنيا علي أربعه أسس مهمة-:
اوال -:تحرير الشعوب من اإلستعمار .

ثانيا -:تحرير اإلنسان من قهر اإلنسان.

ثالثا -:تحرير اإلنسان من قهر الحكومات والسلطات .

رابعا -:تحرير اإلنسان من أسباب ضعفة .

وإن مقدمة العهدين جاءت تأكيد و إنعكاس لمقدمة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واإللتزام الدولي بموجب ميثاق
وتوجيهات الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،كما تم التأكيد علي اإلقرار بأن أعضاء األسرة البشرية لهم جميعا كرامة
أصيلة فيهم وحقوق متساوية وثابتة بما يشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم  ،وكذا التأكيد علي مبدأ حق
تقرير المصير بمثابة حق عالمي  ،وأيضا تعهد الدول بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وبجميع الحقوق المدنية والسياسية .
كما أن حقوق اإلنسان الواردة بالعهدين ليست مطلقة بل تخضع في كل حالة لقيود  ،ينص عليها القانون أو قيود
تهدف إلي حماية األمن الوطني أو النظام العام أو األخالق أو حقوق وحريات األخرين  ،ألن فرض قيود غير قانونية أو
إضطهاد أي شخص يمارس حقوق اإلنسان أمر يتعارض مع إلتزام الدول بموجب هذين العهدين بأن تعمل في سبيل
التمتع التام والفعلي بحقوق اإلنسان والحريات العامة .
العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -:ورد به عدد من الحقوق منها  -:الحق في العمل ،وحق كل
شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية  ،وكذا حق كل شخص في تكوين النقابات واإلنضمام إلي النقابة التي
يختارها  ،كما تضمن حق كل شخص في الضمان اإلجتماعي ،ومنح األسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ،
وحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له وألسرته  ،حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية
والعقلية  ،وحق كل فرد في التربية والتعليم ،والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي .
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -:ورد به عدد من الحقوق منها -:

حماية الحق في الحياة ،وكذا عدم إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة
بالكرامة  ،وعدم جواز إسترقاق أحد أو إخضاعة للعبودية أو إكراهه علي العمل اإللزامي ،وعدم جواز توفيف أحد أو
إعتقالة تعسفا ووجوب معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية .
وحرية التنقل وإختيار مكان اإلقامة  ،وحظر األثر الرجعي للتشريعات الجنائية  ،حرية الفكر والوجدان والدين  ،حرية
التعبير  ،تحريم أي دعاية للحرب أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وتشكل تحريضا علي التمييز أو العداوة
أو العنف .
أما البرتوكول اإلختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،هو ما أتاح تلقي تبليغات من األفراد
الذين يدعون أنهم ضحايا إنتهاك ألي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد  ،وأن ينظر في هذه التبليغات .

مضامين حقوق اإلنسان في المواثيق اإلقليمية
تكتسب اإلتفاقيات اإلقليمية أهمية كبري في القانون الدولي لكونها تساهم في تطبيق ما إستقر علية القانون الدولي بما
يتفق ويتناسب مع المجموعات اإلقليمية ،وفي مجال حقوق اإلنسان فإن هذه االتفاقيات تعزز من حماية حقوق اإلنسان
وإمكانية التقدم بشكوي جراء اإلنتهاك الواقع علي إحدي حقوق اإلنسان .

أوال -:مضامين حقوق اإلنسان في اإلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان عام -: 0251
هي إتفاقية تعكس إيمان دول المجموعة األوربية بحقوق اإلنسان والحريات األساسية  ،وهي إتفاقية لم تكن مصممةلكي تأخذ مكان نظم وطنية ضامنة لحقوق اإلنسان وإنما لتوفير ضمان دولي بجانب الضمان الوطني لحقوق اإلنسان
 اإلتفاقية جاءت تأكيدا علي حقوق اإلنسان الواردة في الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان  ،وتضمنت أمرا جديدا وهوإعطاء الفرد الذي تنتهك حقوقه أن يتقدم بالشكوى مباشرة إلي اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان ضد الدولة التي يعتقد
أنها مسئولة عن اإلنتهاكات  ،وهذا أيضا متاح لمجموعات األشخاص والمنظمات غير الحكومية .
وطبقا لإلتفاقية تم إنشاء اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان ،ومحكمة حقوق اإلنسان ،للتأكد من أن األطراف المتعاقدة
تحترم وتنفذ إلتزاماتها  .وبذلك تكون اإلتفاقية لم تنشئ حقوقا جديدة بل جاءت بدور الكاشف عن حقوق موجودة
ومقررة في األنظمة القانونية الداخلية للدول األوربية األعضاء فيها وجعل إحترامها محل مراقبة ومتابعه دولية .

ثانيا  -:مضامين حقوق اإلنسان في اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عام -: 0262
هي نموذج إتفاقي بشأن حقوق اإلنسان مماثل لإلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان  ،فمن خالل هذه اإلتفاقية تم تحميل
الدول األطراف فيها باإللتزام بإحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها والتي تثبت لكل الخاضعين لواليتها
القانونية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الوضع اإلقتصادي أو اإلجتماعي  ،كما أنشأت اللجنة
األمريكية لحقوق اإلنسان وكذا المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان  ،.وإن اإلتفاقية تتضمن في أغلبها حقوقا مدنية
وسياسية  ،كما سمحت للدول األعضاء بتعطيل حقوق معينة لإلنسان في حالة الحرب أو الخطر العام أو الضرورة
التي تهدد إستقاللها أو سالمتها  ،إال أنه ال يجوز إلغاء الحقوق األساسية لإلنسان ولو في حالة الضرورة .

ثالثا  -:مضامين حقوق اإلنسان في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عام -: 0280
لقد تضمن الميثاق تمسك الدول األعضاء علي إزالة كافة أشكال اإلستعمار والربط بين حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب
بطريقة تكافلها وتكامل بعضها البعض وعلي الربط بين حقوق األفراد وواجباتهم  ،وأولي حق التنمية اهتماما خاصا ،
وأكد علي التمسك بالحريات وحقوق اإلنسان الواردة في العديد من الوثائق الدولية  ،وتضمن الميثاق عدد من الحقوق
السياسية والمدنية  ،ويؤخذ علية عدم تضمينه جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية،
وتجاهل حق اإلضراب وحق الجنسية وإمكانية التجريد منها  ،وغاب أيضا حق الزواج وتكوين األسرة  ،وإنما حرص
علي عدم إزعاج السيادات الوطنية  ،كما لم تنل حماية المرأة مكانا مناسبا .

رابعا -:مضامين حقوق اإلنسان في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان عام -:0224
لقد جاء إعتماد مجلس جامعة الدول العربية للميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،والذي جاء تأكيدا علي مباديء ميثاق
األمم المتحدة ،واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأحكام العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية
والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،وإعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم  ،كما أنه أجاز للدول
واألطراف في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة األمة أن تتخذ من اإلجراءات ما يحلها من إلتزاماتها طبقا لهذا الميثاق
،واستثني خمس مجاالت ال يجوز التحلل فيها من أحكام الميثاق وهي (التعذيب  ،اإلهانة  ،العودة للوطن  ،اللجوء
السياسي  ،المحاكمة وعدم جواز تكرارها عن ذات الفعل  ،شرعية الجرائم والعقوبات ) ويؤخذ علي الميثاق انه دون
المستويات الدولية وعدم وجود ألية للتنفيذ ،إال انه تضمن بعض األمور اإليجابية منها التأكيد علي أن الشعب مصدر
السلطات وأن األهلية السياسية حق كل مواطن رشيد يمارسها طبقا للقانون  .ولقد تحفظ علي الميثاق سبع دول هي
ذاتها الدول التي لم تنضم غلي إتفاقات الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان .

مضامين حقوق اإلنسان في التشريعات الوطنية
تعتبر الدساتير وأحكامها هي القوانين األساسية للدول وقواعد القمة للتسلسل الهرمي لألنظمة القانونية  ،لذا فإنها
ترتقي إلي المكانة العليا في أنظمة الدول  ،وهي ملزمة لجميع السلطات وتستوجب اإلحترام من قبل الجميع  ،فإدراج
حقوق اإلنسان في الدساتير الوطنية للدول يعطيها قدرا كبيرا من اإلحترام والضمانة  ،كما أن ذكر بعض حقوق
اإلنسان في الدساتير ال يعني عدم وجود حقوق خارجها ‘ إال أن النص عليها يضفي لها مكانة رفيعة لما يتمتع به
الدستور من سمو علي مختلف التشريعات الوطنية األخرى كالقوانين واألنظمة .
ورغم ذلك هناك من الحقوق أصبحت بطبيعتها حقوقا غير قابلة للتقييد ويتمتع بها اإلنسان رغم التضييق عليها مثل
حق اإلنسان في اإلعتراف له بالشخصية القانونية ومنع اإلسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق .
وإن تواتر تضمين الدول ودساتيرها لحقوق اإلنسان يعبر عن شكل من أشكال اإلحترام من جانب هذه الدول لحقوق
اإلنسان  ،فيعد مقياس لمدي إنسجام التشريعات الوطنية للدول مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان .
ولقد جاءت دساتير العراق المتعاقبة ،متضمنة للمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان فيما عدا دستور  4نيسان0263
و99نيسان  0264فقد خلو من ذكر ألي حق من حقوق اإلنسان.








فنجد أن القانون األساسي عام  0295تضمن النص علي " مساواة العراقيين جميعا أمام القانون
دونما فرق في العرق واللغة والدين ،وكذا الحرية الشخصية لألفراد جميعا واليجوز التعرض ألي منهم أو
القبض علية أو معاقبته أو إجباره علي تبديل مسكنة إال وفقا للقانون  ،.كما تضمن إعطاء األفراد حرية إبداء
الرأي والنشر وتأليف الجمعيات واإلنضمام إليها في الحدود التي يرسمها القانون  ،وأيضا الحرية في ممارسة
الشعائر الدينية وحرية اإلعتقاد لجميع العراقيين  ،وتمتع العراقيين جميعا بالحقوق السياسية والمدنية .
دستور 92تموز  0258تضمن  -:أن الشعب مصدر السلطات  ،وأن المواطنين متساويين أمام القانون
في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الصل أو اللغة أو الجنس أو الدين او اإلعتقاد  ،وتضمن
حرية التعبير واإلعتقاد  ،والحرية الشخصية وحرمة المنزل مصونتان وال يجوز التجاوز عليهما إال حسب
مقتضيات السالمة العامة  ،وحرية األديان وإحترام الشعائر بما ال يخالف النظام العام .
دستور  92نيسان  0264تضمن  -:عددا من المواد والنصوص تهدف إلي حماية حقوق اإلنسان في
الحقوق والواجبات العامة وحرية السكن وحرمة المنازل  ،وحرية األديان وممارسة الشعائر الدينية  ،وحرية
الرأي والصحافة والطباعة والنشر  ،وتكوين الجمعيات والنقابات  ،والحق في التعليم وحق العمل .
دستور  90أيلول  0268تضمن -:تخصيص باب كامال تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة.
دستور  06تموز  0221تضمن في عددا من المواد والنصوص الحقوق الممنوحة لألفراد

 قانون إدارة الدولة اإلنتقالية  8أذار  9114تضمن  :بعض النصوص التي ورد بها أن العراقيين
متساوون في الحقوق بصرف النظر عن العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي أو المعتقد وهم
متساوون أمام القانون  ،وكذا النص علي ضمان الحريات العامة والخاصة والحق في التعبير واإلجتماع
السلمي واإلنتماء للجمعيات وتشكيل النقابات واألحزاب وحرية إنتقال السكن والسفر خارج البالد .
 دستور عام -:9115

تضمن بالباب الثاني منة الحقوق الكاملة المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وحرية
الرأي والصحافة وتشكيل األحزاب  ،كما تضمنت الحريات الواردة في الفصل الثاني لتضمن حرية
الفرد في إحترام شخصه وكرامته وعدم جواز تعريضه للتعذيب أو إهانته  ،وحريته في التعبير والصحافة
واإلجتماع والتظاهر السلمي بما ال يخل بالنظام العام  ،وكذا تأسيس الجمعيات واألحزاب وحرية االتصاالت
والمراسالت إال لضرورات قانونية  ،وحرية الفكر وممارسة العقائد الدينية وحرية السكن والسفر وتعزيز
مؤسسات المجتمع المدني .

أﺷكال ﺣقوق اﻹنسان
ﺗنقسم إلي ﺣقوق اﻹنسان الﻔردﯾﺔ والجماعيﺔ
ﺣقوق اﻹنسان الﻔردي  :هي ﺣقوق ﯾتمتع بﻬا الﻔرد بذاﺗه كحقه ﻓي محاكمﺔ عادلﺔ وأﯾضا ً ﺣقه ﻓي الشخصيﺔ القانونيﺔ
والحق ﻓي الﻌمل والتﻌليم واﻻنتماء إلﻰ الجمﻌيات والمشاركﺔ ﻓي الشئون الﻌامﺔ وﺣرﯾﺔ الرأي والتﻌبير والجنسيﺔ.
ﺣقوق اﻹنسان الجماعيﺔ  :هي ﺗلك الحقوق التي ﺗثبت لمجموع اﻷﻓراد ككل وليست ﺣقا ً ﺷخصيا ً لﻔرد مﻌين ﻓال ﯾمكن
ﺣرمان أي ﻓرد منﻬا وانتﻬاك هذﻩ الحقوق ﯾكون انتﻬاك للجماعﺔ كاﻓﺔ ومنﻬا ﺣق الشﻌوب ﻓي السلم واﻷمن وﺣق ﺗقرﯾر
المصير والحق ﻓي التنميﺔ.
إن التمييز بين ﺣقوق اﻹنسان الﻔردﯾﺔ والجماعيﺔ قد أﺧذ بﻌدا ً ﺳياﺳيا ً وﺧاﺻﺔ ﺧالل ﻓترة الحرب الباردة من ﺧالل اآلﺗي:
.1

ﺗأثرت اﻷمم المتحدة باهتمام الدول الغربيﺔ نحو اﻻهتمام بالحقوق الﻔردﯾﺔ وﺧاﺻﺔ الحقوق المدنيﺔ والسياﺳيﺔ
ووﺿح ذلك باﻹعالن الﻌالمي لحقوق اﻹنسان والﻌﻬدﯾن الدوليين.

.2

عندما بدأت الكتلﺔ الشيوعيﺔ منضما ً إليﻬا عدد من دول الﻌالم الثالث بدأ اﻻهتمام بحقوق اﻹنسان الجماعيﺔ كحق
ﺗقرﯾر المصير وﺗحرﯾر الشﻌوب المستﻌمرة واﺳتغاللﻬم وﺣق الشﻌوب ﻓي السيادة علﻰ مواردها الطبيﻌيﺔ.



بانتﻬاء الحرب الباردة بدأ الخطاب السياﺳي ﻓي ميدان ﺣقوق اﻹنسان أكثر ﺗأكيدا ً علﻰ اﻻهتمام بكل ﺣقوق اﻹنسان
دون ﺗمييز بين ﺣقوق اﻹنسان الﻔردﯾﺔ أو الجماعيﺔ.

أجيال ﺣقوق اﻹنسان


إن أجيال ﺣقوق اﻹنسان ﺗﻌبر عن ﺣقائق أﺳاﺳيﺔ وهي-:

.1

أن مسيرة ﺣقوق اﻹنسان عمليﺔ متطورة وﺳلسلﺔ مترابطﺔ ومتداﺧلﺔ ومتتاليﺔ.

.2

ﺗﻌبر عن مؤثرات لتأثير القوى الدوليﺔ.

.3

انﻌكاس للصراع بين مؤﯾدﯾن ﺗغليب ﺧصوﺻيﺔ ﺣقوق اﻹنسان وبين مؤﯾدﯾن عالميتﻬا.

وإن أجيال ﺣقوق اﻹنسان ﺗتمثل ﻓي:
الجيل اﻷول -:جيل الحقوق المدنيﺔ والسياﺳيﺔ -:هو جيل ﺣقوق اﻹنسان الﻔرد والمواطن وﯾﻬدف لتأمين ﺳالمﺔ الكيان
المادي والمﻌنوي لإلنسان وﯾشمل ﺣق اﻹنسان ﻓي الحياة وﺣرمﺔ الحياة الخاﺻﺔ وﺣرﯾﺔ التنقل واﻹقامﺔ واللجوء وﺣرﯾﺔ
الﻔكر والضمير والتﻌبير والملكيﺔ واﻻعتراف له بالشخصيﺔ القانونيﺔ.
الجيل الثاني -:جيل الحقوق اﻻقتصادﯾﺔ واﻻجتماعيﺔ والثقاﻓيﺔ-:ﯾدعم هذا الجيل ﺣقوق اﻹنسان الجماعيﺔ ﯾشمل الحق ﻓي
الﻌمل والحقوق النقابيﺔ والحق ﻓي اﻻﺿراب والحق ﻓي مستوى مﻌيشﺔ كاف والحق ﻓي الصحﺔ والتﻌليم والمساواة ﻓي
التمتع بالحقوق والحقوق الﻌائليﺔ مثل اﻷمومﺔ والطﻔولﺔ .ﻓاﻹنسان وﻓق هذا الجيل إﺿاﻓﺔ إلﻰ كونه ﻓردا ً ﻓإنه ﯾتمتع
بصﻔﺔ بحقوق ﻓردﯾﺔ وﺳياﺳيﺔ وطرف متمتع بالحقوق ذات الطابع اﻻقتصادي واﻻجتماعي والثقاﻓي.
الجيل الثالث :جيل ﺣقوق الضمان :هي ﺣقوق ﺗؤكد علﻰ ﺿرورة التضامن بين البشرﯾﺔ ﻓي مواجﻬﺔ التحدﯾات التي
ﺗتﻌرض لﻬا وهي ﺣقوق اﺳتمرارا ً لألجيال السابقﺔ كالحق ﻓي التنميﺔ والحق ﻓي بيئﺔ نظيﻔﺔ والحق ﻓي السالم.
الجيل الرابع :جيل ﺣقوق الحماﯾﺔ التكنولوجيﺔ :هي الحقوق التي ﺗكﻔل ﺣماﯾﺔ اﻹنسان وﺧصوﺻياﺗه من التطور الﻌلمي
والتقني الذي ﺷﻬدﻩ الﻌالم مؤﺧرا ً وكذا ﺣماﯾﺔ الحقوق الجماعيﺔ ﻓي ﺗوﻓير السلم واﻷمن الدوليين والحاﻓظ علﻰ البيئﺔ.

ﺿمانات ﺣقوق اﻹنسان وﺣماﯾتﻬا علﻰ الصﻌيدﯾن اﻹقليمي والدولي
دور اﻷمم المتحدة  :ﺗﻌد منظمﺔ اﻷمم المتحدة اﻹطار الدولي اﻷوﺳع لتﻌزﯾز وﺣماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان وﺗﻬتم أجﻬزة
المنظمﺔ بحقوق اﻹنسان عبر عدد من أجﻬزﺗﻬا-:
 -1مجلس اﻷمن الدولي :ﯾﻬتم بحقوق اﻹنسان وﺣماﯾتﻬا من جانب مدى المساس بﻬذﻩ الحقوق بالسلم واﻷمن
الدوليين وﺗقدﯾرﻩ ﯾخضع لتقدﯾرات ﺳياﺳيﺔ وليست قانونيﺔ.
 -2الجمﻌيﺔ الﻌامﺔ لألمم المتحدة -:هي الجﻬاز الرئيسي للمنظمﺔ وذو طابع ﺳياﺳي ﯾﻬتم جميع أعضاء اﻷمم المتحدة
وﯾتم مناقشﺔ بﻬا المواﺿيع التي ﺗستمد من-:
أ)

ﺗقارﯾر المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي.

ج) المقترﺣات المقدمﺔ من أجﻬزة اﻷمم المتحدة اﻷﺧرى.

ب) التقرﯾرات السابقﺔ للجمﻌيﺔ.
د)

اﻷمين الﻌام لألمم المتحدة.

وأن أغلب المواﺿيع المتﻌلقﺔ بحقوق اﻹنسان ﯾتم إﺣالتﻬا إلﻰ لجنﺔ الشئون اﻻجتماعيﺔ واﻹنسانيﺔ والثقاﻓيﺔ والمﻌروﻓﺔ
باللجنﺔ الثالثﺔ.
 -3المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي :أﺣد اﻷجﻬزة اﻷﺳاﺳيﺔ ﻓي اﻷمم المتحدة وﯾتبع الجمﻌيﺔ الﻌامﺔ وﯾتكون من 45
دولﺔ علﻰ أﺳاس ﺗوزﯾع جغراﻓي وأعضائه منتخبون لمدة  3ﺳنوات.
 -5لجنﺔ ﺣقوق اﻹنسان التي أنشئت من المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي-:
ﺗتكون من  53دولﺔ منتخبﺔ من المجلس علﻰ أﺳاس جغراﻓي لمدة  3ﺳنوات ومن ﺧاللﻬا ﺗم إنشاء اللجنﺔ الﻔرعيﺔ
لتﻌزﯾز وﺣماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان وﺗتكون اللجنﺔ الﻔرعيﺔ من  22عضو ﺗنتخبﻬم لجنﺔ ﺣقوق اﻹنسان علﻰ أﺳاس التوزﯾع
الجغراﻓي ولمدة  5ﺳنوات.

مراﺣل ﺗطور آليات الحماﯾﺔ الدوليﺔ لحقوق اﻹنسان ﻓي لجنﺔ ﺣقوق اﻹنسان

المرﺣلﺔ اﻷولﻰ :منذ قيام منظمﺔ اﻷمم المتحدة وردت إليﻬا عدد من الشكاوي ﺳواء من أﻓراد أو منظمات غير ﺣكوميﺔ
ﺣول انتﻬاكات ﺣقوق اﻹنسان وعند انﻌقاد لجنﺔ ﺣقوق اﻹنسان بدورﺗﻬا اﻷولﻰ عام  ،1451أعلنت بأنﻬا ﻻ ﺗمتلك أﯾﺔ
ﺻالﺣيات لمﻌالجﺔ الشكاوى واﺳتمر اﻷمر ﺣتﻰ عام .1421
المرﺣلﺔ الثانيﺔ :ﺗوﺳﻌت ﺧاللﻬا ﺻالﺣيات لجنﺔ ﺣقوق اﻹنسان ﺗجاﻩ انتﻬاكات ﺣقوق اﻹنسان وﺧاﺻﺔ ﻓي البلدان
المستﻌمرة وبدأ نشاط اللجنﺔ ﻓي دراﺳﺔ اﻻنتﻬاكات منذ عام  1421ﺣول ﺳياﺳات التمييز الﻌنصري والﻔصل الﻌنصري.
المرﺣلﺔ الثالثﺔ :هي مرﺣلﺔ ﺗﻌد بموجبﻬا التحول إلﻰ دراﺳﺔ الشكاوي والرﺳائل من انتﻬاكات ﺣقوق اﻹنسان وذلك عبر
قرار المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي عام  1411والذ ﺗم الﻌمل بموجبه بداﯾﺔ من عام  1415وكان له ﻓائدﺗين
محققتين-:
.1

للجنﺔ ﺣقوق اﻹنسان إثارة أوﺿاع ﺣقوق اﻹنسان ﻓي البلدان التي ﺗحت مجال الدراﺳﺔ وبخاﺻﺔ من جانب
المنظمات غير الحكوميﺔ.

.2

عندما ﺗكون أوﺿاع ﺣقوق اﻹنسان ﻓي بلد مﻌين ﻻ ﯾتم عرﺿﻬا علﻰ الرأي الﻌام ﻓيتم لﻔت نظر لجنﺔ ﺣقوق اﻹنسان
واللجنﺔ الﻔرعيﺔ لتﻌزﯾز وﺣماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان.

المرﺣلﺔ الرابﻌﺔ :إجرا ءات الحماﯾﺔ الدوليﺔ لحقوق اﻹنسان ﻓي البلدان المستغلﺔ وهي مرﺣلﺔ بدأت بﻌد أن ﺗم ﺗﻬيئﺔ البيئﺔ
السياﺳيﺔ الدوليﺔ بشكل متدرج لتقبل إجراءات الحماﯾﺔ الدوليﺔ بﻌد زوال عقبات التمسك بالسلطان الداﺧلي للدولﺔ.
المرﺣلﺔ الخامسﺔ :اﻹجراءات الموﺿوعيﺔ لحماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان ﻓكانت ﻓي بداﯾتﻬا ﺗنتﻬج ﺣماﯾﺔ ﺣق محدد من ﺣقوق
اﻹنسان ثم التوﺳع لتشمل ﻓكانت ﻓي بداﯾتﻬا ﺗنتﻬج ﺣماﯾﺔ ﺣق محدد من ﺣقوق اﻹنسان ثم التوﺳع لتشمل مختلف ﺣقوق
اﻹنسان.

آليات الحماﯾﺔ الدوليﺔ لحقوق اﻹنسان
.1

ﺗقدﯾم التقارﯾر الدورﯾﺔ وإبداء المالﺣظات عليﻬا-:لقد اﺳتقر الﻌمل علﻰ أن ﺗتضمن اﻻﺗﻔاقيات الدوليﺔ والمﻌاهدات
الخاﺻﺔ بحقوق اﻹنسان نصوص ﺗستوجب علﻰ الدول اﻷطراف ﺗقدﯾم ﺗقارﯾر دورﯾﺔ ﺣول ما قامت باﺗخاذﻩ أو ما
ﺗنوي اﺗخاذﻩ من التدابير ﻷعمال وكﻔالﺔ اﺣترام الحقوق المﻌترف بﻬا وﺗقدﯾم ﺿمانات وإجراءات كﻔالﺔ ﺣقوق
اﻹنسان والصﻌوبات التي ﺗواجﻬﻬا .ﻓذلك ﯾﻌد بمثابﺔ الضغط اﻷدبي علﻰ الدول ﻓي مجال ﺣماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان.

.2

ﺗقدﯾم الشكاوى من دولﺔ ﺿد دولﺔ -:ﯾحق ﻷي دولﺔ أن ﺗقوم بإبالغ اللجنﺔ المختصﺔ ﺿد دولﺔ أﺧرى ﻻ ﺗﻔي
بالتزاماﺗﻬا بشرط أن ﺗكون الدولﺔ المشكو منﻬا قد أعلنت من قبل اﻻعتراف باﺧتصاص اللجنﺔ ﻓي ﺗلقي ونظر
الشكاوي ﻓي هذا اﻹطار من جانب إﺣدى الدول.

.3

ﺗﻌيين لجنﺔ ﺗوﻓيق ﺧاﺻﺔ-:وﺗكون من ﺧالل مواﻓقﺔ الدولتين المتنازعتين وﯾحظر أن ﯾكون أعضاؤها من مواطني
هاﺗين الدولتين وﯾتم وﺿع كاﻓﺔ المﻌلومات ﺗحت ﺗصرﻓﻬا .وﯾكون اللجوء إلﻰ اللجنﺔ ﺣال ﺗصدر إﯾجاد ﺣل ﻓي مجال
ﺗقدﯾم الشكوى من دولﺔ ﺿد أﺧرى .

.5

ﺗقدﯾم الشكاوي من الﻔرد ﺿد دولته -:ﯾحق لألﻓراد الذﯾن قامت دولﻬم باﻻنضمام إلﻰ البروﺗوكول اﻻﺧتياري الملحق
بالﻌﻬد الدولي للحقوق المدنيﺔ والسياﺳيﺔ :أن ﯾتقدموا بشكوى ﺿد دولتﻬم.

.4

عرض النزاع علﻰ محكمﺔ الﻌدل الدوليﺔ -:إن اﻻﺗﻔاقيات والمﻌاهدات الدوليﺔ ﺗنتﻬي ﻓي أغلبﻬا علﻰ أنه ﻓي ﺣالﺔ
نشوء نزاع بين أطراﻓﻬا ﺣول ﺗﻔسير اﻻﺗﻔاقيﺔ أو المﻌاهدة أو ﺗنﻔيذها إلﻰ محكمﺔ الﻌدل الدوليﺔ إذا ﺗﻌذرت ﺗسوﯾﺔ
بطرق أﺧرى أو بالتﻔاوض.

مراﺣل ﺗطور دور اﻷمانﺔ الﻌامﺔ لألمم المتحدة ﻓي ﺗﻌزﯾز وﺣماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان

المرﺣلﺔ اﻷولﻰ -:ﺷﻌبﺔ ﺣقوق اﻹنسان -:كانت مﻬامﻬا ﺗوﻓير ﺧدمات لألمانﺔ الﻌامﺔ لﻬيئات اﻷمم المتحدة المﻌنيﺔ بحقوق
اﻹنسان وﺗبﻌيتﻬا كانت ﻹدارة الشئون اﻻجتماعيﺔ الخاﺻﺔ ثم مكتب وكيل اﻷمين الﻌام للشئون السياﺳيﺔ الخاﺻﺔ ثم
مكتب وكيل اﻷمين الﻌام للشئون السياﺳيﺔ وﺷئون الجمﻌيﺔ الﻌامﺔ ثم ﺗم ﺗحوﯾلﻬا إلﻰ مركز ﺣقوق اﻹنسان.
المرﺣلﺔ الثانيﺔ -:مركز ﺣقوق اﻹنسان -:ﯾقع مقرة ﻓي جنيف وﯾرأﺳه وكيل اﻷمين الﻌام لألمم المتحدة وﯾﻌد ﺣلقﺔ الوﺻل
بين أعمال اﻷمم المتحدة ﻓي ميدان ﺣقوق اﻹنسان وﯾضم قسم للمﻌاهدات الدوليﺔ وقسم الشكاوي للتظلمات عن انتﻬاكات
ﺣقوق اﻹنسان وقسم البحوث والدراﺳات ومنع التمييز.
المرﺣلﺔ الثالثﺔ -:المﻔوﺿيﺔ الساميﺔ لحقوق اﻹنسان -:ﺗم من ﺧاللﻬا إنشاء منصب المﻔوض السامي لحقوق اﻹنسان
بنا ًء علﻰ التوﺻيﺔ الصادرة من المؤﺗمر الﻌالمي لحقوق اﻹنسان المنﻌقد ﻓي ﻓينا عام .1443
الشروط الواجب ﺗواﻓرها ﻓي المﻔوض السامي-:
.1

أن ﯾكون ﺷخص ذا مكانﺔ أدبيﺔ ودرجﺔ عاليﺔ من النزاهﺔ ولدﯾه ﺧبرة ﻓنيﺔ والخبرة ﻓي ميدان ﺣقوق اﻹنسان.

.2

ﯾﻌين من قبل اﻷمين الﻌام لألمم المتحدة وﺗواﻓق عليه الجمﻌيﺔ الﻌامﺔ وﯾشغل المنصب لمدة  5ﺳنوات قابلﺔ للتجدﯾد
مرة واﺣدة.

.3

أن ﯾكون بدرجﺔ وكيل أمين عام.



ﯾقع عليه عدد من المسئوليات ﻓي ﺗﻌزﯾز وﺣماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان وﺗنﻔيذ المﻬام التي ﺗوكل إليه وﺗوﻓير الخدمات
اﻻﺳتشارﯾﺔ والمساعدة المثاليﺔ والتقنيﺔ عن طرﯾق ﺣقوق اﻹنسان وإجراء ﺣوار مع الحكومات وزﯾادة التﻌاون
الدولي وﺗرﺷيد أجﻬزة ﺣقوق اﻹنسان واﻹﺷراف علﻰ مركز ﺣقوق اﻹنسان.

دور المنظمات اﻹقليميﺔ ﻓي مجال ﺿمانات ﺣقوق اﻹنسان .
لقد أﺻدرت المنظمات اﻹقليميﺔ الﻌدﯾد من الصكوك الدوليﺔ اﻹقليميﺔ المﻌنيﺔ بحقوق اﻹنسان

 .1اﻻﺗﻔاقيﺔ اﻷوربيﺔ لحقوق اﻹنسان عام :1441

بموجبﻬا ﺗم إنشاء اللجنﺔ اﻷوربيﺔ لحقوق اﻹنسان

والمحكمﺔ اﻷوربيﺔ لحقوق اﻹنسان
أ .اللجنﺔ اﻷوربيﺔ لحقوق اﻹنسان -:ﺗختص بتلقي الشكاوي المقدمﺔ ﺿد دولﺔ طرف ﻓي اﻻﺗﻔاقيﺔ جراء اﻹﺧالل بأﺣكام
اﻻﺗﻔاقيﺔ من ﺧالل طلب ﯾوجه لألمين الﻌام لمجلس أوربا ﺳواء كان الطلب من دولﺔ أو ﻓرد أو مجموعﺔ اعتدى عليﻬم.
وﯾشترط أن ﺗكون الدولﺔ المشكو منﻬا قد أعلنت اعتراﻓﻬا باﺧتصاص اللجنﺔ ﻓي ﺷكاوي ﺗلك الﻔئات.وﯾشترط ﻓي
الشكوى-:
 )1أن ﺗرﻓع بﻌد اﺳتنﻔاذ السبل الداﺧليﺔ.

 -)2أﻻ ﺗكون مقدمﺔ من مجﻬول

 )3أﻻ ﺗكون قدمت من قبل أو مﻌروﺿﺔ علﻰ هيئﺔ دوليﺔ أﺧرى لتحقيقﻬا أو ﺗسوﯾتﻬا.
وﺗكون ﻓي جميع اﻷﺣوال جلسات اللجنﺔ ﺳرﯾﺔ بﻌد اﺳتيﻔاء الشكوى ﺷكالً .ثم ﯾتم وﺿع ﺗقرﯾر اللجنﺔ وﯾرﺳل للدول
المﻌنيﺔ .وإذا ﺗﻌذر الحل جاز للدولﺔ الشاكيﺔ أو المشكو منﻬا أو دولﺔ المواطن مقدم الشكوى .رﻓع اﻷمر إلﻰ المحكمﺔ
اﻷوربيﺔ لحقوق اﻹنسان.
 )2المحكمﺔ اﻷوربيﺔ لحقوق اﻹنسان -:ﺗختص بكل القضاﯾا المتﻌلقﺔ بتﻔسير اﻻﺗﻔاقيﺔ اﻷوربيﺔ لحقوق اﻹنسان ﺷرط
أن ﯾتم عرﺿﻬا عليﻬا من إﺣدى الدول أو اللجنﺔ اﻷوربيﺔ وأن ﺗكون الدولﺔ المﻌنيﺔ ﺷاكيﺔ أو مشكو منﻬا.

 )3اﻷمين الﻌام لمجلس أوربا -:ﯾجب علﻰ كل دولﺔ طرف ﻓي اﻻﺗﻔاقيﺔ أن ﺗقدم له بناء علﻰ طلبه اﻹﯾضاﺣات الالزمﺔ
عن الطرﯾقﺔ التي ﯾتم من ﺧالل القانون الداﺧلي للدولﺔ ﺗطبيق نصوص اﻻﺗﻔاقيﺔ بشكل ﻓﻌال وﯾﻌد هذا الدور دور
رقابي لضمان اﺣترام ﺣقوق اﻹنسان وﺣماﯾتﻬا.
 .2منظمﺔ الدول اﻷمرﯾكيﺔ -:ﺗم ﺧاللﻬا إنشاء اللجنﺔ اﻷمرﯾكيﺔ لحقوق اﻹنسان والمحكمﺔ اﻷمرﯾكيﺔ لحقوق
اﻹنسان وعضوﯾﺔ اللجنﺔ والمحكمﺔ ﺳبﻌﺔ أعضاء ﯾتم انتخابﻬم من الجمﻌيﺔ الﻌامﺔ للمنظمﺔ وﻻ ﯾجوز الجمع بين
عضوﯾﺔ اللجنﺔ والمحكمﺔ .واللجنﺔ والمحكمﺔ ﺗتشابه مع اللجنﺔ والمحكمﺔ باﻻﺗﻔاقيﺔ اﻷوروبيﺔ لحقوق اﻹنسان
بشأن الشكاوي ونجد أن منظمﺔ الدول اﻷمرﯾكيﺔ أﺿاﻓت بأنه ﯾجوز قبول ﺷكاوي اﻷﻓراد ﺿد الدولﺔ التي واﻓقت
علﻰ اﻻﺗﻔاقيﺔ وﻻ ﯾشترط قبول الدولﺔ ﻻﺧتصاص اللجنﺔ.
.3

الميثاق اﻹﻓرﯾقي لحقوق اﻹنسان والشﻌوب -:لقد أنشأ الميثاق اللجنﺔ اﻹﻓرﯾقيﺔ لحقوق اﻹنسان والتي ﺗتكون من
 11عضوا ً ﺗرﺷحﻬم الدول اﻷطراف ﻓي الميثاق وﯾتم انتخابﻬم بصﻔﺔ ﺷخصيﺔ .وﺗﻌمل اللجنﺔ علﻰ ﺿمان ﺣماﯾﺔ
ﺣقوق اﻹنسان وﻓق ﺷروط الميثاق .كما ﺗنظر اللجنﺔ الشكاوي الواردة لﻬا من الدول اﻷطراف والشكاوي التي
ﺗصلﻬا من غير الدول اﻷعضاء ولم ﯾوﺿع الميثاق الجﻬات التي ﯾمكن أن ﺗرﻓع مثل ﺗلك الشكاوى.إﻻ أن آليات
الحماﯾﺔ لحقوق اﻹنسان ﺗتسم بالضﻌف ﻓي الميثاق اﻹﻓرﯾقي لحقوق اﻹنسان.

.5

الميثاق الﻌربي لحقوق اﻹنسان-:قام بإنشاء لجنﺔ ﺧبراء من ﺳبﻌﺔ أعضاء ﯾنتخبون من بين مرﺷحين ﺗرﺷحﻬم
الدول اﻷعضاء أطراف الميثاق من ذوي الخيرة والكﻔاءة الﻌاليﺔ ﻓي مجال ﺣقوق اﻹنسان وﯾﻌملون بصﻔتﻬم
الشخصيﺔ .ﺗقوم الدول اﻷطراف بتقدﯾم ﺗقارﯾر دورﯾﺔ كل ثالث ﺳنوات إلﻰ اللجنﺔ .وﺗﻌد الجامﻌﺔ الﻌربيﺔ من أﺿﻌف
المنظمات اﻹقليميﺔ ﻓي ميدان ﺗوﻓير الضمانات والحماﯾﺔ لحقوق اﻹنسان .إذ أن لجنﺔ الخبراء ﻻ ﺗتمتع بأﯾﺔ
ﺻالﺣيات للناظر ﻓي ﺷكاوي ﺗقدم من اﻷﻓراد أو الجماعات.

دور المنظمات غير الحكوميﺔ اﻹقليميﺔ الدوليﺔ
إن مﻌظم المواثيق اﻹقليميﺔ لحقوق اﻹنسان لم ﺗﻌطي اهتماما ً كبيرا ً لدور المنظمات غير الحكوميﺔ ﻓي مجال ﺣماﯾﺔ ﺣقوق
اﻹنسان والد ﻓاع عنﻬا عدا اﻻﺗﻔاقيﺔ اﻷوربيﺔ لحقوق اﻹنسان ﻓي السماح للجنﺔ اﻷوربيﺔ لحقوق اﻹنسان ﺗلقي الشكاوى
المرﺳلﺔ من المنظمات غير الحكوميﺔ.
إﻻ أن ذلك ﻻ ﯾﻌني غياب دور هذﻩ المنظمات الﻌملي وإن كان دورها ﯾتوقف علﻰ ﺣدود الحرﯾﺔ التي ﺗتمتع بين أنشطﺔ
المنظمات داﺧل الدول وﺧاﺻﺔ دول الﻌالم الثالث ﯾكون ﺣكومات هذﻩ الدول ﺗنظر بحذر كبير لﻬذﻩ المنظمات ﻷنﻬا ﺗﻌتبرها
قنوات للتدﺧل ﻓي الشئون الداﺧليﺔ أو أﺣد الوﺳائل التي ﺗستخدمﻬا بﻌض القوى الدوليﺔ للضغط عليﻬا.
ولقد أﺻبحت المنظمات الغير ﺣكوميﺔ اﻹقليميﺔ والدوليﺔ أﺻبحت ﺗشكل اليوم مرجﻌيات أﺳاﺳيات ﻓي مجال الدﻓاع عن
ﺣقوق اﻹنسان والضغط علﻰ الحكومات المختلﻔﺔ ﺣتﻰ ﺗقوم بتغيير ﺳياﺳاﺗﻬا المتﻌارﺿﺔ مع التزاماﺗﻬا الدوليﺔ واﻹقليميﺔ
والوطنيﺔ والمﻌاﯾير الﻌالميﺔ لحماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان وﺗوﻓير الضمانات لﻬا.


إن ﺗوﺳع نشاطات المنظمات غير الحكوميﺔ ذات الطابع اﻹقليمي أو الﻌالمي من ﺧالل ﺗزاﯾد أعداد المنتمين للمنظمﺔ
وكذا ﺗوﺳع ﻓروعﻬا لتشمل مناطق جغراﻓيﺔ متﻌددة ودوﻻً مختلﻔﺔ.



إن الﻌدﯾد من الحكومات المﻬتمﺔ بانتﻬاك ﺣقوق اﻹنسان لم ﯾﻌد بمقدورها ﻓي ظل اﻷوﺿاع الدوليﺔ الجدﯾدة أي
ﺗقلص دور المنظمات غير الحكوميﺔ متﻰ علﻰ الصﻌيد الوطني وذلك جراء التطورات التي طرأت ﻓي ميدان ﺣقوق
اﻹنسان.



لقد أعطﻰ ميثاق اﻷمم المتحدة للمجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي التشاور مع المنظمات غير الحكومية .وتطورت
عالقة هذه المنظمات مع أجهزة األمم المتحدة بالتبعية لزيادة عدد الدول األعضاء في األمم المتحدة وﺗطور اﻻهتمام
الدولي وذلك عبر وﺳيلتين-:

اﻷولﻰ -:لجنﺔ المنظمات غير الحكوميﺔ  :أنشئت من جانب المجلس اﻻقتصادي اﻻجتماعي ومﻬمتﻬا النظر ﻓي قبول
عضوﯾﺔ المنظمات غير الحكوميﺔ للحصول علﻰ الصﻔﺔ اﻻﺳتشارﯾﺔ وﺗﻌقد ﺳنوﯾا ً.
الثانيﺔ -:ﺗطور ﺗنظيم الﻌالقات اﻻﺳتشارﯾﺔ مع المنظمات غير الحكوميﺔ من ﺣيث ﺻﻔﺔ المنظمﺔ ودورها أثناء إقامﺔ
عالقات التشاور مﻌﻬا.
الﻔئﺔ اﻷولﻰ -:المنظمات ذات المركز اﻻﺳتشاري الﻌام والمﻌينﺔ لمﻌظم أنشطﺔ المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي.
الﻔئﺔ الثانيﺔ -:المنظمات ذات المركز اﻻﺳتشاري الخاص ولﻬا اﺧتصاﺻات ﺧاﺻﺔ والمﻌنيﺔ ببﻌض ميادﯾن نشاط المجلس
اﻻقتصادي واﻻجتماعي .بسبب اهتمامﻬا بميدان ﺣقوق اﻹنسان وﺗﻌزﯾز ﺣقوق اﻹنسان وﺣماﯾتﻬا.
الﻔئﺔ الثالثﺔ -:منظمات القائمﺔ وهي منظمات ﯾمكن أن ﺗقدم أﺣيانا ً مساهمات مقيدة ﻓي أعمال المجلس أو ﻓي أعمال
هيئاﺗه الﻔرعيﺔ.


ﺗشارك المنظمات ﻓي ﻓرق عمل ﺻياغﺔ الوثائق الدوليﺔ كما ﯾجوز للمنظمات المتمتﻌﺔ بالصﻔﺔ اﻻﺳتشارﯾﺔ ﺣضور
المؤﺗمرات الدوليﺔ التي ﺗﻌقدها اﻷمم المتحدة وﻓي عملياﺗﻬا التحضيرﯾﺔ كما لﻬا التشاور مع اﻷمانﺔ الﻌامﺔ لألمم
المتحدة ﻓيتم ﺗقدﯾم لﻬا التسﻬيالت المالئمﺔ للتوزﯾع السرﯾع والﻔﻌال لوثائق اﻷمم المتحدة .باﻹﺿاﻓﺔ إلﻰ كون هذﻩ
المنظمات ﺗساهم ﻓي مناقشﺔ ﺗقارﯾر الدول عن ﺗطبيق اﺗﻔاقيات ﺣقوق اﻹنسان من ﺧالل ﺗقدﯾم بيانات ﺧطيﺔ علﻰ
ﺗقارﯾر الدول المﻌنيﺔ .وهكذا أﺻبحت المنظمات غير الحكوميﺔ قوة ﺿاغطﺔ دوليﺔ ممثلﺔ للمجتمع المدني ﻓي الﻌالم
وأﺻبحت لﻬا ﺻﻔﺔ مؤﺳسيﺔ.

ﺿمانات ﺣقوق اﻹنسان وﺣماﯾتﻬا علﻰ الصﻌيد الوطني
أوﻻ -:الضمانات الدﺳتورﯾﺔ :ﺗتحقق الضمانات الدﺳتورﯾﺔ من ﺧالل مجموعﺔ من القواعد-:
.1

ﯾجب أن ﯾتم النص علﻰ ﺣقوق اﻹنسان ﻓي الدﺳاﺗير -:إن الدﺳتور هو القانون اﻷعلﻰ الذي ﯾوﺿح القواعد
اﻷﺳاﺳيﺔ لشكل الدولﺔ ونظام الحكم ﻓيﻬا وﯾنظم السلطات الﻌامﺔ والﻌالقات بينﻬا وﺣدود كل ﺳلطﺔ والواجبات
والحقوق اﻷﺳاﺳيﺔ لألﻓراد والجماعات وﯾضع الضمانات لﻬا ﺗجاﻩ السلطﺔ .كما ﯾنص علﻰ الضمانات التي ﺗكﻔل
الحرﯾات والحقوق وﺗحميﻬا عبر ﺿمانات ﺗحول دون إهدارها عبر إجراءات ومؤﺳسات من ﺧاللﻬا ﯾتم إعادة
الحقوق والحرﯾات إلﻰ أﺻحابﻬا ﻓي ﺣال المساس بﻬا أو ﺳلبﻬا مﻌه بطرﯾقﺔ غير مشروعﺔ.

وإن ﺿمانات ﺣقوق اﻹنسان دﺳتورﯾا ً ﻻ ﺗتحدد بمجرد وجود هذﻩ الحقوق ﻓي الدﺳاﺗير بل ﯾجب أن ﯾتم ﺿمان ﺗطبيق
النصوص الدﺳتورﯾﺔ المنظمﺔ لحقوق اﻹنسان ﺗطبيقا ً دقيقا ً وجدﯾا ً مما ﯾتطلب اﻷمر وﺿع ﺿوابط وقيود لحماﯾﺔ ﺣقوق
اﻹنسان عبر المحاكم الدﺳتورﯾﺔ أو محاكم القضاء اﻹداري أو عن طرﯾق الرقابﺔ السياﺳيﺔ البرلمانيﺔ.
.2

أ)

ﯾجب أن ﯾتضمن الدﺳتور مبدأ ﺳيادة القانون -:ﯾﻌد هذا المبدأ من المبادئ اﻷولﻰ لحماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان ﻓتخضع له
ﺳلطﺔ الحاكم والمحكومين كما ﯾنبغي أن ﯾضمن القانون اﺣترام ﺣقوق اﻹنسان وﺣرﯾاﺗه .ﻓسيادة القانون ﻻ ﺗتحقق
إﻻ عبر اﺣترام مبدأ الشرعيﺔ الجنائيﺔ والذي ﯾقوم علﻰ ركيزﺗين هما-:
ﻻ جرﯾمﺔ وﻻ عقوبﺔ دون نص.

ب) -ﻻ عقوبﺔ دون ﺣكم قضائي ﺻادر من محكمﺔ مختصﺔ.

وإن الدﺳاﺗير عندما ﺗنص علﻰ ﺣقوق وﺣرﯾات ﻓإنﻬا ﺗطلق ﺣق التمتع بﻬا دون قيود أو ﺗشرﯾع وإﻻ عن التشرﯾع باطالً
لمخالﻔته الدﺳتور ﻓيكون لزاما ً علﻰ السلطﺔ التشرﯾﻌيﺔ عند ﺳن القوانين عدم مخالﻔﺔ الدﺳتور وكذلك ﯾجب علﻰ السلطﺔ
التنﻔيذﯾﺔ اﺣترام ﺳيادة القانون كما أن ﺳيادة القانون ﺗرﺗبط باﺳتغالل القضاء وﺳيادﺗه التزام السلطﺔ القضائيﺔ بسيادة
القانون واﺣترام القانون عند الﻔصل ﻓي المنازعات.
.3

مبدأ الﻔصل بين السلطات -:وهو أن تتوزع اختصاصات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بين هيئات منفصلة
ومست قلة متعاونة وتحقيق الرقابة من جانب كل سلطة على األخرى بحيث يتحقق التوازن بينها .ويجب أن ال تتركز
السلطات في يد فرد أو هيئة واحدة وإال ستكون حقوق الشعب واإلنسان في خطر.

ثانيا -:الضمانات القضائيﺔ -:ﺗرﺗكز علﻰ نوعين من الرقابﺔ-:
 .1الرقابﺔ علﻰ دﺳتورﯾﺔ القوانين-:إن الدﺳتور هو الذي ﯾحدد الﻌالقﺔ بين السلطﺔ والﻔرد من ﺧالل مضمون ونطاق
الحرﯾات والحقوق ﻓالقاعدة الدﺳتورﯾﺔ ﯾجب أن ﺗتمتع بالسمو علﻰ القوانين الﻌادﯾﺔ وﯾجب ﺗوﻓر الرقابﺔ القضائيﺔ
علﻰ دﺳتورﯾﺔ القوانين الصادرة عن السلطﺔ التشرﯾﻌيﺔ للتحقق من مدى مطابقتﻬا للنصوص الدﺳتورﯾﺔ والرقابﺔ
ﺗكون عبر وﺳيلتين -:
الوﺳيلﺔ اﻷولي-:الرقابﺔ السابقﺔ "الوقائيﺔ" -:وﺗواﻓر هذا النوع ﻓي دولﺔ ﻓرنسا ﻓيتم قبل إﺻدار القانون إرﺳاله
للمجلس الدﺳتوري الﻔرنسي للﻔصل ﻓي دﺳتورﯾﺔ القانون ونصوﺻه من عدمه.
الوﺳيلﺔ الثانيﺔ  -:الرقابﺔ علﻰ دﺳتورﯾﺔ القوانين "الالﺣقﺔ"-:وهي رقابﺔ ﯾتم ممارﺳتﻬا عبر طرﯾقتين-:
أ) الطرﯾقﺔ اﻷولﻰ -:الدعوى اﻷﺻليﺔ -:وهي عن طرﯾق إقامﺔ دعوى مباﺷرة من ﺧالل أﻓراد أو هيئات ﺗطﻌن ﻓي
دﺳتورﯾﺔ قانون مﻌين.
ب)الطرﯾقﺔ الثانيﺔ -:الدﻓع بﻌدم دﺳتورﯾﺔ القانون -:وهو أن ﺗكون أﺣد القضاﯾا منظورة أمام القضاء ﻓلألﻓراد أن
ﯾحتجوا بﻌدم دﺳتورﯾﺔ هذا القانون مطالبا ً بﻌدم ﺗطبيقه.
 .2الرقابﺔ علﻰ أعمال اﻹدارة -:هي الوﺳيلﺔ لمواجﻬﺔ ﺗصرﻓات اﻹدارة التي من ﺷأنﻬا أن ﺗمس ﺣقا ً من ﺣقوق
اﻹنسان بشكل غير مشروع وﺻدور قرارات مخالﻔﺔ للقانون أو بﻬا انحراف بالسلطﺔ أو إﺳاءة اﺳتﻌمالﻬا وبالتالي
لمواجﻬﺔ ﺗصرف اﻹدارة ﯾكون من ﺧالل الرقابﺔ القضائيﺔ كأﺣد أهم الضمانات.
وهناك نظامان لممارﺳﺔ الرقابﺔ القضائيﺔ علﻰ اﻹدارة وهما-:
نظام القضاء الموﺣد :وهو أن ﺗختص جﻬﺔ قضائيﺔ واﺣدة بالنظر بالمنازعات كاﻓﺔ بين اﻷﻓراد أو بينﻬم وبين اﻹدارة.
نظام القضاء المزدوج :هو أن ﺗتولﻰ الرقابﺔ القضائيﺔ جﻬتان قضائيتان مستقلتان-:
 -1جﻬﺔ القضاء الﻌادي -:وهي التي ﺗختص بالنظر ﻓي المنازعات التي ﺗنشأ بين اﻷﻓراد أنﻔسﻬم أو بينﻬم وبين
اﻹدارة بصﻔتﻬا ﺷخص مﻌنوي عادي.
 -2جﻬﺔ القضاء اﻹداري -:وهي التي ﺗتولﻰ الﻔصل ﻓي المنازعات التي ﺗنشأ بين اﻷﻓراد واﻹدارة بصﻔتﻬا ﺳلطﺔ
عامﺔ أو المنازعات التي ﯾنص القانون علﻰ اﺧتصاﺻﻬا.


ﻓالرقابﺔ القضائيﺔ ﺗﻌد من أكمل أنواع الرقابﺔ وأكثرها ﺿمانا ً لحقوق اﻹنسان وﺣرﯾاﺗه اﻷﺳاﺳيﺔ.

ثالثا  :الضمانات السياﺳيﺔ -:إن ﺣقوق اﻹنسان ﺗتصل اﺗصاﻻً وثيقا ً بالطرﯾقﺔ التي ﯾتم النظر من ﺧاللﻬا لطرﯾقﺔ الحكم
من جانب الدول وكيﻔيﺔ اﻹدارة والحكم وﻓق مستوى الدﯾمقراطيﺔ لكونﻬا هي اﻹطار السياﺳي الذي ﯾتم من ﺧالله ﺗأمين
ﺣقوق اﻹنسان علﻰ أﻓضل وجه لكون الدﯾمقراطيﺔ هي اﻹطار اﻷمثل واﻷنسب لممارﺳﺔ ﺣقوق اﻹنسان ﻷنﻬا ﺗقوم علﻰ
 /2دولﺔ المؤﺳسات.
ثالث أركان /1 -:ﺣقوق اﻹنسان ﻓي الحرﯾﺔ والمساواة.
 /3ﺗداول السلطﺔ ﺣيث القوى السياﺳيﺔ المتﻌددة.
ﻓالترابط بين الدﯾمقراطيﺔ وﺣقوق اﻹنسان ﺗرابط وثيق وﯾﻌد الحكم الدﯾمقراطي هو أقوى الضمانات لحقوق اﻹنسان
وﺣماﯾتﻬا .وإن أهم الضمانات السياﺳيﺔ لحقوق اﻹنسان ﻓي النظام الدﯾمقراطي هما-:
.1

الرقابﺔ البرلمانيﺔ وهي التي ﯾتوﻻها البرلمان بﻌد مﻬمﺔ التشرﯾع وﺗتخذ أربﻌﺔ أﺷكال-:

أ)

اﻻﺳتجواب ﻷﺣد الوزراء المختصين وطلب بيان ﺣول ﺳياﺳﺔ الدولﺔ

ب) التحقيق وهو إجراء ﺗحقيق ﻓي مسألﺔ أو مسائل محددة ﻓي اﺧتصاﺻه.
ج) المسئوليﺔ السياﺳيﺔ للوزراء أمام البرلمان.
وهذﻩ المسئوليﺔ ﺗضامنيﺔ وﻓردﯾﺔ قد ﯾترﺗب عليﻬا ﺳحب الثقﺔ من كامل الوزارة أو من وزﯾر مﻌين.
.2

رقابﺔ الرأي الﻌام -:ﻓالرأي الﻌام له دور أﺳاﺳي ﻓي ﺗوﻓير الضمانات السياﺳيﺔ عبر اآلراء واﻷﻓكار بشأن ﺣقوق
اﻹنسان وﯾكون دور الرأي الﻌام بارزا ً من ﺧالل-:

أ)

وﺳائل اﻹعالم لكونﻬا المؤﺗمر المباﺷر علﻰ الرأي الﻌام بشرط ﺗواﻓر الحرﯾﺔ لدﯾﻬا.

ب) الصحاﻓﺔ لكونﻬا ﺗمارس دورها ﻓي مراقبﺔ أعمال ﺳلطات الدولﺔ وﺗتيح للرأي الﻌام اﻻطالع علﻰ أعمالﻬا وانتقادها
وعرض آراء ومشاكل المواطنين.
ج) اﻷﺣزاب السياﺳيﺔ ﻓي مجال التﻌبير عن الرأي الﻌام أو ﺗوجيﻬه ﻓي مجال ﺣماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان.

دور المنظمات الوطنيﺔ غير الحكوميﺔ
لقد ﺷﻬدت ﺣركﺔ المنظمات غير الحكوميﺔ منذ بداﯾﺔ القرن الﻌشرﯾن نموا ً ملموﺳا ً من ﺧالل ازدﯾاد عددها ونشاطﻬا ﻓقد
كانت ظاهرة ﻓي الدول اﻷوربيﺔ ثم انتقلت لكل دول الﻌالم .وإن دور هذﻩ المنظمات ﯾتوقف علﻰ اآلﺗي-:
.1

مدى اﺳتقالليتﻬا من الناﺣيﺔ الماليﺔ :ﺿمانا ً لﻌدم ﺧضوعﻬا للحكومات أو جﻬات مﻌينﺔ ﻓي ﺣال ﺗموﯾلﻬا عبرها.

.2

أن ﺗكون غير رﺳميﺔ وغير ﺧاﺿﻌﺔ للحكومات ﺗﻌزﯾز ﻻﺳتقالليتﻬا ونشاطﻬا.

.3

الصﻔﺔ التطوعيﺔ وغير المدﻓوعﺔ مادﯾا ً للﻌاملين ﻓيﻬا.

.5

اﺣترام النظام السياﺳي وطبيﻌته ﻷعمال المنظمات الغير ﺣكوميﺔ.



الوﺳائل التي ﺗستخدمﻬا المنظمات غير الحكوميﺔ لتحقيق أهداﻓﻬا-:

أوﻻً :المراقبﺔ-:من ﺧالل مراقبﺔ ﺳياﺳات الحكومات ﻓي مجال ﺣقوق اﻹنسان ورﺻد اﻻنتﻬاكات ﻓي إجراء ونقص
الحقائق .ﻓالمنظمات غير الحكوميﺔ عبر ﺗقدﯾم ﺗقارﯾر من جانبﻬا مضادة لتقارﯾر الحكومات ﻓي المحاﻓل الدوليﺔ أﺻبحت
ﺗشكيل قوى ﺿاغطﺔ علﻰ الحكومات ﺳواء بالداﺧل أو بالخارج.
ثانياً -:ﺣماﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺣقوق اﻹنسان :إن المنظمات الوطنيﺔ غير الحكوميﺔ بإمكانﻬا المساهمﺔ بالجﻬود ﻓي ﺗﻬيئﺔ
الظروف لض مان التمتع الكاﻓي والﻔﻌلي بحقوق اﻹنسان وكذا ﻓي مجال زﯾادة ﻓي الجمﻬور وهي ﺗﻌد ﺿمير المجتمع ﻓي
المسائل المتﻌلقﺔ بحقوق اﻹنسان .وﺗﻌد ﺧط الدﻓاع اﻷﺧير لﻬا.
ثالثاً -:المشاركﺔ -:ﺗﻌد المشاركﺔ أﺣد أهم ركائز الدﯾمقراطيﺔ بجانب مشاركﺔ المواطنين لكون المنظمات غير الحكوميﺔ
أﺻبحت جزء من مؤﺳسات المجتمع المدني ﻓي الﻌمليﺔ السياﺳيﺔ الدﯾمقراطيﺔ.
ﻓدور المنظمات غير الحكوميﺔ ﻓي ﺗﻌزﯾز وﺣماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان هو دور مساند للدولﺔ ﻓالمسئوليﺔ ﺗقع علﻰ الدولﺔ
لحماﯾﺔ وﺿمان ﺣقوق اﻹنسان ودور المنظمات غير الحكوميﺔ برﺻد اﻻنتﻬاكات لحقوق اﻹنسان وﺗوﻓير المﻌلومات منﻬا
ونشرها وﺗشجيع البرلمانات والحكومات علﻰ إﺻدار ﺗشرﯾﻌات واعتماد ﺳياﺳات ﯾتم من ﺧاللﻬا ﺣماﯾﺔ ﺣقوق اﻹنسان.

