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أســفرت ويــات الحــروب – خاصــة الحربــن العالميتــن¬¬ فــي القــرن العرشيــن– عــن نتائــج وخيمة على اإلنســانية 

جمعــاء، مــن إزهــاق ألرواح البــرش، وهــدر لكرامتهــم، ممــا دفــع الــدول للبحــث فــي مســألة حقــوق اإلنســان، 

ورضورة وضــع مبــادئ ومعايــر تضمــن حقــوق اإلنســان، وكانــت النتيجــة إنشــاء منظمــة األمــم المتحــدة فــي 

عــام 1945.

ــم  ــن األم ــة ب ــات الودي ــاء العاق ــن، وإنم ــلم الدولي ــن والس ــظ األم ــى حف ــدة إل ــم المتح ــاق األم ــدف ميث ه

ــات األساســية  ــز احــرام حقــوق اإلنســان والحري ــاء دورهــا فــي تعزي ــا ج ــي، ومــن هن ــق التعــاون الدول وتحقي

ــن. ــة أو الدي ــس أو اللغ ــبب الجن ــز بس ــا تمي ــًا ب ــاس جميع للن

مصدر حقوق اإلنسان

التعريف والوالية
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حقــوق اإلنســان حقــوق متأصلــة فــي جميــع البــرش، مهمــا اختلفــت جنســيتهم، 

أو مــكان إقامتهــم، أو نــوع جنســهم، أو أصلهــم الوطــي أو العرقــي، أو 

ــول  ــًا الحص ــا جميع ــق لن ــر.  يح ــع آخ ــم، أو أي وض ــم، أو لغته ــم، أو دينه لونه

ــا اإلنســانية علــى قــدم المســاواة وبــدون تميــز. وجميــع هــذه  علــى حقوقن

ــة. ــة للتجزئ ــآزرة وغــر قابل الحقــوق مرابطــة ومت

يتكــرر ذكــر موضــوع حقــوق اإلنســان العالميــة فــي القانــون الدولــي العرفــي، 

ــادئ عامــة، وفــي مصــادر أخــرى للقانــون الدولــي،  وفــي المعاهــدات، والمب

ممــا يعكــس أهميتــه ويضمــن تحقيقــه.  ويُلــزم القانــون الدولــي تطبيــق 

حقــوق اإلنســان علــى الحكومــات، فعليــه أن تلــزم بتطبيــق أعمــال معينــة أو 

االمتنــاع عــن أخــرى، وذلــك مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات 

األساســية الخاصــة باألفــراد أو الجماعــات1.

ــى  ــان عل ــوق اإلنس ــة لحق ــًا ووالي ــدة تعريف ــم المتح ــت األم ــا وضع ــن هن وم

المســتوى العالمــي.

ما هي حقوق اإلنسان؟

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx .1     األمم المتحدة، حقوق اإلنسان، مكتب المفوض السامي
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خصائص حقوق اإلنسان
ــات  ــن التعريف ــزه ع ــه، لنم ــة خصائص ــى معرف ــاج إل ــح، نحت ــكل أوض ــان بش ــوق اإلنس ــوم حق ــف مفه ولتعري

األخــرى التابعــة لمفهــوم حقــوق المواطنــة أو حقــوق اتبــاع ديــن أو قوميــة وغــره، ويمكــن جمــل الخصائــص 

الــي مــزت نشــوء المفهــوم فــي األمــم المتحــدة باآلتــي:

الطبيعية:

فهــي حقــوق طبيعيــة تنشــأ مــع والدة اإلنســان وتســترم معــه حــى مماتــه، وهــي ليســت مكتســبة مــن أي 

ســلطة سياســية كانــت أم اجتماعيــة، ويعــد تقنينهــا شــكًا مــن أشــكال التنظيــم ال إنشــاًء لهــا.

ــرة  ــي. ففك ــون الطبيع ــى القان ــا إل ــد بأصوله ــان ترت ــوق اإلنس ــرة حق ــفيًا أن فك ــًا وفلس ــت تاريخي ــن الثاب فم

ــي  ــة ه ــة والكرام ــة الحري ــررة لحماي ــوق المق ــي أن الحق ــي – تع ــون الطبيع ــندًا للقان ــان – س ــوق اإلنس حق

إنســانية بطبيعتهــا، فهــي حقــوق مازمــة أو لصيقــة بشــخص اإلنســان، وإنكارهــا ال يمنــع وجودهــا؛ ألنهــا تــدور 

وجــودًا وعدمــًا مــع الكائــن اإلنســاني، وبالتالــي فإنهــا خــارج دائــرة القانــون الوضعــي، وهــي تدخــل فيمــا يمكــن 

وصفــه بالمخيــال القانونــي، حيــث تعــد القوانــن كاشــفة عنهــا ال منشــئة لهــا٢. 

٢     محمد علوان ومحمد الموىس: الرمجع السابق( . ص 10. 
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الشمولية والتكاملية:

ــة،  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة والسياســية واالقتصادي ــاة المدني شــمول حقــوق اإلنســان كافــة مناحــي الحي

فــا يمكــن إخــراج اإلنســان مــن دائــرة الحقــوق السياســية مثــًا أو الثقافيــة أو غرهــا، أي يتطلــب األمــر بــرورة 

النظــر إلــى الحقــوق بشــكل كلــي تكاملــي، فــا يمكــن ممارســة حــق أو حقــوق معينــة بمعــزل عــن أخرياتهــا 

مــن الحقــوق، أو إعطــاء أفضليــة ألي مــن الحقــوق علــى حســاب حقــوق أخــرى. 

فــإن انتهــاك أي حــق ســيؤثر حتمــًا علــى حــق آخــر، فمثــًا لــو تــم انتهــاك حــق العمــل، فــإن ذلــك حتمــًا ســيؤثر 

علــى الحــق فــي المســتوى المعيشــي الكافــي والمائــم؛ ألن الفــرد عندمــا يفقــد عملــه يفقــد مصــدر الدخــل 

الــذي يســمح لــه بقضــاء حاجاتــه األساســية. كمــا ســيؤثر ذلــك علــى بقيــة الحقــوق أيضــًا، كحقــه فــي االنتخــاب 

وإدارة الشــؤون العامــة للدولــة، ألنــه ســيكون إنســانًا ال يملــك المؤهــات الماديــة لممارســة بقيــة حقوقــه 

.... الــخ.

وهنــا يــدور تســاؤل حــول فكــرة األولويــة بــن حقــوق اإلنســان فــي بعــض المجتمعــات، قــد تتعــارض فكــرة 

ــال  ــيوضح المث ــا. س ــة بينه ــرة األولوي ــع فك ــان م ــوق اإلنس ــي حق ــاواة( ف ــل المس ــط )أو ق ــل والراب التكام
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ــة، كمــا  ــة  بنســبة عالي ــة تنتــرش فيهــا األمي ــا إلــى دول ــًا لــو ذهبن اآلتــي هــذا االلتبــاس، فمث

هــو الحــال فــي الكثــر مــن دول العالــم النامــي، أو ذهبنــا إلــى بلــد فيــه نــزاع عســكري، أوحــرب 

أهليــة، وانعــدام  األمــن وانتشــار المجاعــة أو غرهــا، فهــل ســيكون حــق حريــة الــرأي والتعبــر 

أو التنظيــم النقابــي مســاويًا فــي األهميــة للحــق فــي األمــن والتعليــم لتلــك الــدول؟! بالطبــع 

ــى،  ــة األول ــة فــي الدول ــم األولي ــة ســهلة. فــي الظاهــر، ســيأخذ حــق التعلي ــن تكــون اإلجاب ل

واألمــن فــي الدولــة الثانيــة. ولكــن فــي الحقيقــة إّن الموضــوع هنــا ال يقتــر علــى أهميــة 

هذيــن الحقــن )التعليــم واألمــن( بحــد ذاتهمــا، وإنمــا بســبب كــرة االنتهــاكات لهمــا فــي تلــك  

الــدول، فلــو ذهبنــا الــى دولــة أخــرى متقدمــة اقتصاديــًا ومســتقرة أمنيــًا، فلــن يحتــل هــذان 

ــات أو  ــوق األقلي ــرام حق ــرى، كاح ــوق أخ ــك حق ــون هنال ــد يك ــل ق ــة، ب ــان ذات األهمي الحق

الاجئــن مثــًا، أكــر أهميــة منهمــا.

ــة وعلــى مســافة  ــدرج كل الحقــوق علــى نفــس الدرجــة مــن األهمي ــا، تن ــه هن ــود قول  مــا ن

واحــدة، إال أن اســراتيجيات تطبيــق الحقــوق فــي الــدول ينبغــي أن تنطلــق مــن درجــة االنتهــاك 

ــى إنهائهــا، وهــذا ال  ــات أمــام تحقيقهــا، مــن أجــل العمــل عل ــذي وقــع لهــا وحجــم التحدي ال

يعطــي أي حــق بعينــه قيمــة أو أهميــة أكــر مــن غــره.



11 خصائص حقوق اإلنسان

العالمية: 

ينتفــع كل فــرد علــى وجــه األرض بحقــوق اإلنســان، بغــض النظــر عــن دينــه أو جنســه أو لغتــه أو قوميتــه أو 

ــم،  ــخ، كمــا وتعمــل حركــة حقــوق اإلنســان علــى نطــاق العال ــه الســيايس أو غــر الســيايس... إل ــه أو رأي لون

ــة. ــة واإلقليمي متجــاوزة بذلــك الحــدود الوطني

ــا فــي  ــرم العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام 1993 فــي فيين وقــد أكــدت وثيقــة إعــان وبرنامــج عمــل المؤت

ــرم العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن  ــت: “ يؤكــد المؤت ــة حقــوق اإلنســان، إذ نّص ــى عالمي ــى عل مادتهــا األول

جديــد الــزام جميــع الــدول رســميًا بالوفــاء بالزاماتهــا المتعلقــة بتعزيــز احــرام جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات 

ــاق األمــم المتحــدة والصكــوك  ــد العالمــي وفقــًا لميث ــى الصعي ــع ومراعاتهــا وحمايتهــا عل األساســية للجمي

األخــرى المتعلقــة بحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي. وال تقبــل الطبيعــة العالميــة لهــذه الحقــوق والحريــات 

ــة حقــوق اإلنســان، وينطلــق  ــة النقــاش فــي موضــوع عالمي أي نقــاش”3. يؤكــد اإلعــان علــى عــدم امكاني

هــذا مــن فكــرة أّن المســاس بعالميتهــا ســيعيدنا إلــى الرمحلــة التاريخيــة الــي تُعــرّف الحــق بشــكل تجزيــي، 

وهــو النظــرة المحليــة للتعريــف والواليــة.

3     إعان وبرنامج عمل فيينا ،صدر عن المؤترم الدولي لحقوق اإلنسان المعقود في فينا خال الفرة من 14 إلى ٢5 حزيران 1993 ، يمكن الرجوع الى الرابط 

html.umn.edu/humanrts/arab/b100.http://www1
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غري قابلة للترصف :

ــك أن حقــوق اإلنســان –بكونهــا  ــازل أو المســاس بحقــوق اإلنســان. والمقصــود بذل ال يجــوز التــرف أو التن

طبيعيــة–  ليســت مكتســبة مــن أي أحــد أو ســلطة، بــل لصيقــة باإلنســان. فالشــيء المكتســب الــذي يمنحــه 

القانــون الوضعــي قابــل للتغيــر والتبديــل بــل والملكيــة لــه، حيــث يمكــن التــرف بهــا. وللتوضيــح أكــر، فمثــًا 

قــد أملــك ســيارة، وهــي بذلــك وســيلة تســاعدني فــي التنقــل وقابلــة للبيــع أو اإلعــارة أو التأجــر أو إهدائهــا 

ــة  ــي حري ــا يحرم ــلطات مم ــا الس ــفية فرضته ــود تعس ــد قي ــرى يوج ــة أخ ــن جه ــن م ــة، ولك ــن جه ــن م لألخري

التنقــل، وبالتالــي فــإن ملكيــة الســيارة ال تعــي حســم القــول بمــدى تمتعــي بحقــي فــي التنقــل، رغــم ملكــي 

ــي. إذن  ــع  تفرضهــا أي ســلطة تحــول دون تنقل ــود أو موان ــال عــدم وجــود قي ــي التنقــل فــي ح لهــا. يمكن

فالتنقــل هــو ممارســة لحــق مــن حقوقــي، وبالتالــي فإنــه ال يجــوز أن أبيــع حقــي فــي التنقــل، فــي حــن أن 

الســيارة قابلــة للتــرف والبيــع، فهــذا الحــق لصيــق بــي، وبهــذا فــا يمكــن أن أبيــع حقــي فــي العمــل، أو أن 

أؤجــر حقــي فــي التعليــم أو أن اســتعر حقــي فــي حريــة الــرأي والتعبــر، أو تكويــن األرسة، وذلــك علــى خــاف 

الحقــوق المكتســبة الــي كفلهــا القانــون الوضعــي القابلــة للتــرف.
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مبادئ حقوق اإلنسان
ــية،  ــادئ أساس ــن مب ــق م ــًا تنطل ــرت آنف ــي ذك ــان ال ــوق اإلنس ــع حق إن جمي

تشــكل مقصــد الحــق ومعيــاره، وهــذه المبــادئ هــي الحريــة والكرامــة 

والعدالــة والمســاواة والتضامــن والتســامح. فلــو أخذنــا أي حــق بعينــه ســنجد 

مقصــده فــي أي ممــا ذكــر، فعلــى ســبيل المثــال، إن حــق اإلنســان فــي عــدم 

التعــرض للتعذيــب مقصــده كرامــة اإلنســان، وإن حــق اإلنســان فــي أن يكــون 

ــة الاجئــن  ــه رأي ويعــر عنــه مقصــده إن اإلنســان حــر، والعمــل علــى حماي ل

مقصــده التضامــن والتســامح بــن البــرش، وإن حــق كل فــرد فــي التظلــم 

فإننــا نقصــد العدالــة، وإنــه ال ينبغــي تطبيــق التميــز فــي التعليــم بــن الرجــل 

والــرمأة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة مقصــده المســاواة بــن البــرش.. وهكــذا. 

ــر  ــد أو أك ــدأ واح ــن مب ــق م ــد ينطل ــد ق ــق الواح ــنجد أن الح ــا س ــذا فإنن وبه

منــه، وإن لــكل مبــدأ قائمــة مــن الحقــوق تنــدرج تحتــه. وجميــع هــذه المبــادئ 

ــى األخــرى. تتكامــل مــع بعضهــا البعــض ألن  كل منهــا تؤثرعل

الكرامة

التضامن
الحريةوالتسامح

العدالةالمساواة
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أجيال حقوق اإلنسان
ــة كمــا أســلفنا،  ــى قــدم المســاواة مــن األهمي ــال، كل منهــا عل ــة أجي يمكــن تلخيــص حقــوق اإلنســان بثاث

انطاقــًا مــن النظــرة الشــمولية والتكامليــة لحقــوق اإلنســان. وردت هــذه األجيــال بشــكل جلــي فــي 

ــد  ــان، والعه ــوق اإلنس ــي لحق ــان العالم ــدة، واإلع ــم المتح ــاق األم ــان )ميث ــوق اإلنس ــة لحق ــة الدولي الرشع

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة 

ــن  ــدول، ويمك ــي ال ــال ف ــو فع ــى نح ــا عل ــات تطبيقه ــح متطلب ــص توض ــال خصائ ــذه األجي ــة(، وله والثقافي

ــي: ــو التال ــى النح ــا عل تلخيصه

الحقوق المدنية والسياسية: السلبية والتقييد

يمكــن القــول أن الحقــوق المدنيــة والسياســية ذات طابــع ســليب، والمقصــود بذلــك أنهــا حقــوق يمارســها 

األفــراد، ويتطلــب األمــر مــن الدولــة عــدم التدخــل أو فــرض القيــود غــر الروريــة الــي تحــول دون تنفيذهــا، 

فمثــًا إّن الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبــر حــق يمارســه األفــراد، وليــس مطلــوب مــن الدولــة أن تقــوم هــي 

ــه دون  ــر عــن رأي ــر أن الفــرد هــو مــن يقــوم بالتعب ــاس بممارســتها. وبمعــى آخ ــع الن ــى أن يتمت بالعمــل عل

حاجــة إلــى مســاعدة الدولــة، فيمــا أّن الدولــة تعمــل علــى حمايــة هــذا الحــق وتنظمــه. وهــذا أيضــا مــا يمكــن 

قولــه عــن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، فصحيــح أن الدولــة هــي مــن تنشــئ نظامــًا للقضــاء وتضــع اإلجــراءات 
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ــر  ــي س ــلطة ف ــل أي س ــدم تدخ ــو ع ــه ه ــدى تطبيق ــاس لم ــار األس ــه، إال أن المعي ــة ب الخاص

إجــراءات القضــاء العــادل والمســتقل. وبهــذا فــإن الفــرد لكونــه يمــارس الحــق بذاتــه، فهــو 

فــوري النفــاذ أي ال يقبــل التــدرج فــي تطبيقــه.

ــد  ــه ق ــه، إال أن ــرد بنفس ــل الف ــن قب ــية م ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق ــة ممارس ــم إتاح ورغ

يحتــاج بعــض الحقــوق وخاصــة الحريــات منهــا )كحريــة الــرأي والتعبــر، والتنقــل، وحريــة تكويــن 

الجمعيــات واألحــزاب، وحريــة المعتقــد والفكــر والوجــدان( إلــى تنظيــم، بــل يمكــن فــرض بعــض 

ــن أو ســمعتهم أو النظــام العــام أو  ــى حقــوق األخري ــم التغــول عل ــود عليهــا حــى ال يت القي

الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو األمــن القومــي، وبطبيعــة الحــال يجــب أن تكــون  هــذه 

ــون،  ــا بقان ــص عليه ــر، وأن ين ــالفة الذك ــباب س ــة لألس ــدود، ورضوري ــق الح ــي أضي ــود  ف القي

ويطبــق عليهــا رشطــًا التناســب والــرورة.
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الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: اإليجابية والتدريج

أمــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، فــإن تطبيقهــا يتطلــب مــن الدولــة التدخــل مــن أجــل تمكــن 

األفــراد مــن التمتــع بهــا، بمعــى انهــا حقــوق ذات طابــع إيجابــي. حيــث يتطلــب ذلــك العديــد مــن اإلجــراءات 

والرامــج، كفــرض التعليــم االبتدائــي اإللزامــي والمجانــي، وهــو مــا يتطلــب إنشــاء للمــدارس وتقديــم الرعايــة 

الصحيــة وتوزيــع مكتســبات التنميــة وغرهــا. 

ــة، والعمــل علــى تغــر ســلوك  ــه يتطلــب توفــر المخصصــات المالي وألن ذلــك يتطلــب برامــج وسياســات، فإنّ

النــاس حــى تمكنهــم مــن التمتــع بالحــق، وتوفــر الوقــت وإلــى جانــب المخصصــات الماليــة الــازم لتنفيذهــا.

 وهــو مــا اســتدعى لهــذه الطائفــة مــن أجيــال حقــوق اإلنســان إلــى اتخــاذ نهــج التدريــج فــي تطبيقهــا، فعلــى 

ــددة،  ــه رشوط مح ــج ل ــذا التدري ــاذ، إال أن ه ــة النف ــة فوري ــية ذات الطبيع ــة والسياس ــوق المدني ــس الحق عك

كراءتــه مــن التميــز فــي تقديــم الخدمــات، وإســتثمار الحــد األقصــى بمــا تســمح بــه مــوارد الدولــة المتاحــة وأن 

يكــون ذلــك ضمــن مــدة زمنيــة معقولــة، كل ذلــك لصالــح تقديــم هــذه الخدمــات والرامــج الــي تهــدف إلــى 

تمكــن النــاس مــن هــذه الحقــوق.
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التضامن والتسامح: تضافر الجهود الدولية

أمــا الجيــل الثالــث وهــو جيــل التضامــن والتســامح، والــذي يتعلــق بالتنميــة والبيئــة والاجئــن وحفــظ الــراث 

اإلنســاني والســلم. فهــو جيــل يقــوم أساســه علــى التعــاون الدولــي لتحقيــق هــذه الحقــوق فــي الــدول.

 انطاقــًا مــن طبيعــة هــذه الطائفــة مــن الحقــوق والــي يحتــاج تطبيقهــا إلــى التعــاون والتســامح وتضافــر 

ــب التعــاون  ــك يتطل ــة وحدهــا حــل مشــكلة الاجئــن لديهــا، ألن ذل ــا لدول ــة، فــا يمكــن مث الجهــود العالمي

فــي إيجــاد الحلــول المناســبة ألســباب اللجــوء، وتقاســم أعبــاء تقديــم الحمايــة والرعايــة اإلنســانية لهــم، وهــذا 

ينطبــق علــى مشــكات البيئــة والتنميــة والهجــرة وغرهــا.
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الزتامات الدولة بموجب القانون 
الدويل لحقوق اإلنسان

إّن مجمــل فلســفة حقــوق اإلنســان ومبادئهــا نجدهــا متمثلــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، والــذي 

يشــمل شــقن أساســين:

 الشــق األول مــا يســمى بالقانــون الدولــي الــرمن، والــذي يحتــوي علــى مجموعــة مــن اإلعانــات والتوصيــات 

ــات  ــادئ األساســية الــي ســتُبى عليهــا االتفاقي ــة. ورغــم عــدم الزاميتهــا، إال أنهــا ترســم قاعــدة المب الدولي

لتحــدد أحكامهــا، وبالتالــي فإنهــا تشــكل أرضيــة مرجعيــة مهمــة فــي ســبيل تطويــر وتوضيــح مفهــوم حقــوق 

اإلنســان.

ــة  ــات الدولي ــه باالتفاقي ــل بمجمل ــه يتمث ــن، فإنّ ــي المت ــون الدول ــذي يســمى بالقان وأمــا	الشــق	الثانــي وال

لحقــوق اإلنســان والروتوكــوالت الملحقــة بهــا، والــي  تحــدد أحــكام الحقــوق وتلــزم الــدول بالعمــل علــى 

تطبيقهــا.

ــل  ــا تمث ــي أنه ــرى ف ــة األخ ــدات الدولي ــات والمعاه ــائر االتفاقي ــن س ــان ع ــوق اإلنس ــات حق ــف اتفاقي وتتص

“ترجمــة معياريــة أو قاعديــة” لقانــون أيدلوجــي يجعــل مــن حقــوق اإلنســان أساســًا للنظــم القانونيــة الوطنيــة 

ــة . والعالمي



19 التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان

ترجــع خصوصيــة حقــوق اإلنســان إلــى طبيعــة القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، فهــو قانــون 

حمايــة وليــس قانــون تنســيق بــن دول ســيادية ومتســاوية، أســوة بفــروع القانــون الدولــي 

األخرى.

يمكــن تطبيــق اتفاقيــات حقــوق اإلنســان والعمــل بأحكامهــا حــى لــو كانــت االتفاقيــة 

تكتفــي لنفاذهــا بمصادقــة دولــة واحــدة، خافــًا لباقــي االتفاقيــات.

اتفاقيــة حقــوق اإلنســان هــي اتفاقيــة معياريــة تســتلزم البحــث عــن التفســر األكــر مائمــة 

وقــدرة علــى بلــوغ موضوعهــا األســايس والغــرض منهــا، وليــس البحــث عــن التفســر األكــر 

ضيقــًا وتقييــدًا للحقــوق .

ــه علــى حقــوق اإلنســان، وفــي أكــر  ــاق األمــم المتحــدة قــد نــص فــي ديباجت ورغــم أن ميث

مــن مــادة منــه كمــادة )1 و13 و55 و6٢( إال أنــه لــم ينــص ويعــرف لنــا ماهيــة هــذه الحقــوق. 

ــى ســببن: أولهمــا أن  ــك إل هــذا ال يعــي عــدم اهتمامــه بحقــوق اإلنســان، وإنمــا يعــود ذل

الميثــاق جــاء بعــد الحربــن العالميتــن المدمرتــن، فقــد تركــز جــل اهتمامــه علــى إيقــاف الحــرب. 

والســبب اآلخــر هــو أنــه تــرك لاتفاقيــات الدوليــة أن تقــوم بهــذا الــدور.
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ــه ســاهم   ــة حقــوق اإلنســان التابعــة ل ــع لألمــم المتحــدة ولجن إال أن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التاب

فــي إعــداد وثيقــة دوليــة لحقــوق اإلنســان. وفــي العــارش مــن كانــون األول، 1948 أقــرت الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان. وبعــد إصــدار هــذا اإلعــان اتجهــت األمــم المتحــدة إلــى 

مهمــة أخــرى وهــي تحويــل المبــادئ الــي جــاء بهــا اإلعــان إلــى أحــكام ومعاهــدات دوليــة تفــرض الزامــات 

علــى الــدول مــن الــدول المصدقــة. 

وفــي نهايــة األمــر تقــرر صياغــة عهديــن دوليــن: األول يعالــج الحقــوق المدنيــة والسياســية، والثانــي يعالــج 

ــم  ــة لألم ــة العام ــت الجمعي ــون األول 1966 أعلن ــي 16 كان ــة. وف ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي الحق

ــة، دخــل  ــدول المصدقــة 35 دول ــغ عــدد ال ــاري. وعندمــا بل ــن والروتوكــول االختي ــن الدولي المتحــدة العهدي

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة حــز التنفيــذ بتاريــخ الثالــث مــن كانــون 

الثانــي 1976. أمــا العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فقــد دخــل حــز التنفيــذ فــي تاريــخ ٢3 آذار 1976 

مــع الروتوكــول االختيــاري .
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ــوق  ــن لحق ــن الدولي ــان، العهدي ــوق اإلنس ــي لحق ــان العالم ــدة، واإلع ــم المتح ــاق األم ــن ميث ــد كًا م ويُع

اإلنســان ســابقي الذكــر وبروتوكوالتهمــا الملحقــة، المنظومــة العامــة لحقــوق اإلنســان وتعــرف  “بالرشعــة 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان”، حيــث أنهــم يقدمــون الحمايــة العامــة للبــرش كافــة، ويســتطيع أن يســتفيد منهــا 

أي إنســان. وينبثــق منهــم جميــع اتفاقيــات حقــوق اإلنســان.

ويمكن تقسيم االتفاقيات الرئيسية لحقوق اإلنسان إلى أربعة أقسام:

	اتفاقيــات عامــة تتنــاول مختلف حقوق اإلنســان المعــرف بها، مثــل العهد الدولي الخــاص بالحقوق . 	

المدنية والسياســية، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

اتفاقيــات خاصــة تتنــاول حقــا أو حقوقــًا بعينها، مثل تحريــم اإلبــادة الجماعية وتحريم التعذيب وســوء . 	

المعاملة.

اتفاقيــات تتعلــق بمناهضــة صــور مخصوصــة أو معينــة مــن التميــز كالتميــز العنــري أو التميــز ضد . 	

الرمأة.

اتفاقيات تحمي فئات معينة كالطفل .. 	
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ــى تطبيقهــا. وألن تطبيقهــا  ــة بالعمــل عل ــا، الدول ــزم، كمــا ذكرن ــة لحقــوق اإلنســان تُل ــات الدولي إن االتفاقي

يحتــاج إلــى تقديــر امكانيــات الدولــة، وتحديــد أوليــات الرامــج لتمكــن النــاس منهــا، تجــاوز االنتهــاكات وآثارهــا، 

فــإن ذلــك يتطلــب تقييمــًا لســلوك الدولــة بنــاء علــى مــدى الزامهــا بتطبيــق حقــوق اإلنســان، وذلــك بالنظــر 

إلــى أربعــة مســتويات اللزامــات الدولــة فــي هــذا الصــدد، وهــي علــى النحــو التالــي:

أواًل: االعرتاف: 

ويعــي أن تعــرف الدولــة بالحقــوق، مثــل المصادقــة علــى االتفاقيــات الرئيســية لحقــوق اإلنســان دون تحفــظ، 

وأن يمثــل خطابهــا الســيايس اعرافــًا رصيحــًا بذلــك.

ثانيًا: االحرتام: 

وهــو أال تقــوم ســلطات الدولــة بانتهــاك هــذه الحقــوق مــن خــال أجهزتهــا التابعــة لهــا، وأال تكــون متواطئــة 

مــع أي قــوى أو جهــة سياســية أو منحــازة إلــى أي فئــة اجتماعيــة تمــارس االنتهــاكات.
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ثالثًا: الحماية: 

ويعــي أن تدشــن الدولــة عــر أجهزتهــا نظمــًا لحمايــة تطبيــق الحقــوق مــن أي انتهــاك، مثــل 

ــون فــي النظــم  ــى القان ــم ســندًا إل ــة التظل ــاح إمكاني ــون، وأن يت ــة الحقــوق عــر القان كفال

ــة واإلداري، وأن تجــرم انتهــاك هــذه الحقــوق. القضائي

رابعًا: األداء: 

ــج  ــات وبرام ــكل خدم ــى ش ــوق عل ــم الحق ــة لتقدي ــر تنفيذي ــة بتداب ــوم الدول ــي أن تق ويع

وخطــط، وتوفــر المخصصــات الماليــة المائمــة فــي موازنتهــا.

خامسًا: التمكني: 

أي بنقــل  صــوت النــاس، وخاصــة الفئــات األكــر عرضــة لانتهــاك، بــدءًا بتوعيتهــم بحقوقهــم 

وهــو مــا يتطلــب تعليــم حقــوق اإلنســان فــي األنظمــة التعليميــة، و توفــر المســاعدة 

القانونيــة لمــن هــم غــر قادريــن ¬–ألســباب متعــددة¬– مــن الوصــول إلــى القضــاء أو 

معرفتهــم بإجراءاتــه، واتخــاذ الســبل المناســبة المشــجعة لتمكــن النــاس مــن حقوقهــم، مثــل 

ــا أو برامــج داعمــة. حــق الكوت
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اإلعرتاف

خطاب واعرتاف علين بحقوق اإلنسان من قبل سلطات الدولةالمصادقة على االتفاقية دون تحفظ

الحماية

تجريم انتهاك الحقترشيع يكفل الحق
 اتاحة التظلم القضائي واإلداري

لالنتهاكات
عقوبات ناجعة لالنتهاكات

االحرتام

عدم ممارسة سلطات الدولة انتهاكات حقوق اإلنسان
 عدم التواطئ واالنحياز ألي جهة تمارس انتهاك حقوق

اإلنسان
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األداء

وضع برامج وتقديم خدمات خاصة بحقوق اإلنسانتوفزي مزيانية كافية لحقوق اإلنسان

التمكني

اجراءات خاصة تشجيعية لحقوق اإلنسانتعليم وتوعية بحقوق اإلنسان
 مساعدة فنية وقانونية للوصول إلى

حقوق اإلنسان
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اسئلة للتذكري
أواًل:	من	خصائص	حقوق	اإلنسان	أنها:

تنطلق من قيم وطنية. 1

غر قابلة للترف. ٢

تعى بمصلحة الدولة بالدرجة األولى. 3

كل دولة لها حق في تطبيق حقوق اإلنسان وفقًا لمعايرها الخاصة.. 4

ثانيــًا:	نــص	دولــي	يضــع	مبــادئ	عامــة	تمهــد	لمــا	ســيأتي	مــن	بعده	مــن	الزتامــات	في	مجــال	حقوق	اإلنســان	

ولكنــه	ال	يعــد	ملزما:

االتفاقية. 1

الميثاق. ٢

العهد. 3

اإلعان. 4
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ثالثًا:	أجاز	القانون	الدولي	لحقوق	اإلنسان	تقييد	حرية	الرأي	والتعبري	ألسباب	تتعلق	بـ	:

تعكر صفو العاقات مع دولة صديقة. 1

مخالفته للدين. ٢

أسباب ومصالح اقتصادية وطنية. 3

الصحة العامة.. 4

رابعــًا:	صــدر	العهــدان	الدوليــان	لحقــوق	اإلنســان	)	العهــد	الدولــي	للحقــوق	المدنيــة	والسياســية	والعهد	

الدولــي	للحقــوق	االقتصاديــة	واالجتماعيــة	والثقافيــة(	فــي	عــام:

1 .1945

٢ .1948

3 .1966

4 .1984
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خامســًا:	يمكــن	وصــف	التالــي	كخصيصة	مــن	خصائص	حقوق	اإلنســان:	إنها	حقوق	تنشــأ	مع	والدة	اإلنســان	

وتســترم	معه	حىت	مماته،	وهي	ليســت	مكتســبة	من	أي	ســلطة	سياســية	كانت	أم	اجتماعية،	ويعد	تقنني	

الحقــوق	فــي	قوانني	في	ســبيل	التنظيم	ال	إنشــاء	لحقوق	اإلنســان.

الطبيعية. 1

القانون الرمن. ٢

سادسًا:	جيل	من	أجيال	حقوق	اإلنسان	يمكن	تطبيق	مبدأ	التدريج	معه:

الحقوق المدنية والسياسية. 1

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ٢

التضامن والتسامح. 3

العولمة. 4

التكاملية. 3

العالمية. 4
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سابعًا:	أقرت	الجمعية	العامة	لألمم	المتحدة	اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان	بتاريخ:

10 كانون األول 1948. 1

٢3 آذار 1976. ٢

16 كانون األول 1966. 3

3 من كانون الثاني. 4

ثامنًا:	من	االتفاقيات	الدولية	اليت	توفر	حقوقا	لفئة	معينة:

اتفاقية حقوق الطفل. 1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ٢

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز العنري. 3

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 4
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تاسعًا:	يسمى	فعل	الدولة	عند	عدم	ممارسة	سلطات	الدولة	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	بـ	:

االعراف. 1

االحرام. ٢

الحماية. 3

األداء. 4

عارشًا:	يعد	التمكني	الزتامًا	بحقوق	اإلنسان،	ومن	متطلباته	أن	تقوم	الدولة	بـ	:

إجراءات خاصة تشجيعية لحقوق اإلنسان. 1

تقييد الحق في التجمع السلمي. ٢

االعراف بحقوق اإلنسان. 3

ال شيء مما ذكر. 4
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