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ملخص البحث:

حقوق االنسان في ظل التحديات العالمية المعاصرة

ان فكرة حقوق االنسان بشكلها المعاصرر مرا ري اال ت رور لل كررة االالروم اال و ري الحقروق ال قيعير

فقرو كررم

هللا االنسرران فو ب ر العق ر وال كررر والقررورة ىلررب االقرروات واالقتهررار و ر ا مررا وروة بقول ر تعررالب ولقررو كرمنررا قنرري اوم
وحملنا م في القر والبحر ورزالنا م من ال يبات وفضلنا م ىلب كثيرر ممرن قلقنرا ت ضري ا

فقرو ميرز هللا سربحان

البش ررل م زم ر ل ر قوص ر انسرران ا و رري صيررر الاقل ر لتصررر ولصرريق لإلنسرران بحررو ات ر

و ر ا مررا نصررت ىليهررا

وتعررالب االنسرران ىررن برراالي المقلوالررات و ر ا الته ررلم ال ر ت كرم ر القررالن بلررت الورت ر ل ر حقرروق نابع ر مررن قيع ر
التشرلعات الوضعي فض ا ىن التشرلعات السماوي

ولهي يتهمن االنسان من المحافظ ىلب حقوال ولوافع ىنها

ويسعب بشتب الوسائ من اب حمايتها ل ا ال قو ل مرن معرفتهرا معرفر تامر وكي ير حمايتهرا وضرماناتها ولهر

المعرفر بحقرروق االنسرران لهررا ا مير كقيررة فرري قنرراي النظررام السياسرري فرري ت وولر مررن وووع العررالم لر ا يهررو
البحث لمعرف حقوق واالنسان من ق ع تعرلف الحن وحقوق االنسان في اللغ واالص

را

ح وضرمان ر ا الحرن

من ق ع الت رق الب ضمانات حقوق واالنسان وحمايتها وتهمن اشكالي البحرث رو مرا شرهو العرالم العرالمي فري

سنوات االقيرة مرن كثررة االنتهاهرات لحقروق االنسران والتري اىتقرر حقروق االنسران مرن ا رم المواضريع ىلرب السراح

العالمي والشرط االساسي للتنمي البشرل ىلب االصعوة كاف

وبقصوص بعو ما كافح االنسان من ىهروو وللر

ىن حق مرن حيرث االمرن واالسرتقرار والعريم بسر م و مائنير  .ويمكرن ان يتحقرن لرب ىقررت ىروة تسراهالت منهرا
يست يع االنسان ان يحص ىلب ابسط حن من حقوال كما نصت ىليها النصروص الوولير والقانونير

برالرصم

من المحاوالت الحثيث والمستمرة لتعزلز حماير وحرلرات حقروق االنسران وترسريه اليمهرا ونشرر الروىي قهرا واالسرهام
في ضمان تحقيقها؟

كاف

مازالت المبتمعات وبقصوص العربي تعاني مرن تلرب االنتهاهرات وفري المبراالت الحيراة

اض ر االنسان ترب و ن واللبوي والنزوح والهبرة الب او ان اقرى بسقب االنتهاهات المسلح والغير

المسررلح ومررن اب ر االمررن وت ترريم ىلررب لقمررت العرريم سررو

تهررون االباب ر ىلررب تلررب التسرراهالت فرري مضررامين

البحث فقو توصي الوراس قتهثيف البهوو العالمي في ضمان تقني الضايا حقوق االنسان واى ائها االولوي ىقر
المعالب االنساني لها.
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Human rights in light of contemporary global challenges
The idea of human rights in its contemporary form is a development of the oldest
idea, namely, natural rights. God has honored man with the gift of reason and thought
and the ability to create and innovate. God has distinguished man from the rest of the
creatures, and this honor has rights stemming from the nature of humanity inherent to
him as a human being, which is inalienable and closely related to man in himself, and
this is what is stipulated by man-made legislation as well as heavenly legislation .
The man to be able to preserve , protect and defend his rights, he must know them
fully and how to protect them and their guarantees, and this knowledge of human
rights is of great importance in building the political system in any country in the
world. This research aims to know human rights by defining the right and human
rights in language and terminology, and ensuring this right by addressing the
guarantees and protection of human rights. Also the research sheds the light on many
violations of human rights , which considered to be one of the most important issues
on the world and the basic condition for human development at all levels, especially
after the human being has struggled for ages for his right in terms of security, stability
and living in peace and tranquility. In addition , the research has raised several
questions : Can a man obtain the most basic of his rights as stipulated in international
and legal texts, despite persistent and continuous attempts to enhance the protection
and freedoms of human rights, consolidate their values, spread awareness of them, and
contribute to ensuring their achievement? Do societies, with regard to the Arab world,
still suffer from these violations in all areas of life? Has a person been forced to leave
his homeland and seek refuge, displacement and migration to other countries due to
armed and unarmed violations and for the sake of security and an inspection of
livelihoods? The answer to these questions will be in the contents of the research.
Finally , the study recommends to intensify global efforts to ensure the adoption of
human rights issues and give them the priority through humane treatment .
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المقدمة

يعو موضوت حقوق اال نسان من المسائ البو رل كون يهثر بصورة مباشرة ىلب ال قيع البشرل

ان الحرل الو االضت مضابع ال س

وبالرصم من

وىلماي السياس والباحثين من القوم وكان م هومها مثا ار لصراىات

ايويولوبي قين مقتلف الم ا ب والموارس ال كرل

حيث كان من الصعب صياص نظرل واضح ىنها

وبالقصوص ىنوما نرلو التوفين قين النظرل والممارس لهن من الصحيح ان تبقب الحرل تأ ب ا مستم ار لمعرك
وائم ل ا تبنب اىاوة الرايتها بشك وائم ولهن صحيح .و بما ان حقوق االنسان ي حقوق لصيق ب قيع
االنساني وم زم لها وبوت مع االنسان من ان قلن هللا سبحان تعالب الب ان يرث هللا االرض ومن ىليها

وان ممارس

الحقوق امر يقتلف من ىصر الب اقر حسب التشرلعات التي تحكم وتنظم ممارس

الحقوق ومر اال تمام بحقوق االنسان بمراح ىويوة ومقتل

من قوايات االولب الب يومنا

االنسان حقوال ىناي كقيرة لهن قوربات مت اوت من قلو االقرى وحسب تشرلعات ك قلو.
وبالرصم من ان مص لح حقوق االنسان مص لح حويث لهن المقو ال ت يستنو الي

ىمر البشرل

ا والتي اولت

ا المص لح يتزامن مع

وال ت يعني ان بعض الحرلات والحقوق ي حقوق اساسي لبقاي البشر و ي استحقاالات اصلي

يتمنع قها ك شقص لهون انسان والتي تقوم ىلب اساس احترام حقوق وحرلات وكرام ك انسان و فرو
بالمبتمع .و ي لم تهن منح منحتها الحكومات وال يمكن سحقها او حبقها بسل

التعس ي

وال يمكن الغاي ا او

انكار ا ىلب ات شقص ق رلع ارتهاب برلم او قرق الانون ا.
تعو حقوق االنسان في الوالت ال ار ن من اوسع المباالت التي تستق ب اال تمام في الع الات الوولي

وىلب

ا االساس وبعو ما كان الوراسات تنصب ا تماماتها حوع الوول ومالها وما ىليها من الحقوق وواببات

والتزامات فقو اصبح االنسان ن س مباال للوراس من بانب الحقوق التي يبب ان يتمتع قها ومن تلب الحقوق
ي( حرل الرات والتعقير وال كر وحرل المعتقو والحن في الحياة والعم والتعليم والصح والمساواة والحماي )...

وتعو

الحقوق مكتسب له فرو من افراو المبتمع وفي ات مكان في العالم ولتم الم الب قها تلقائي ا من الق

البهات المكل قها .

وبالرصم من البهوو الوولي المق ول وىلب وب القصوص بهوو واىماع ومواالف المنظمات الوولي من حقوق

االنسان والتي تضمنتها االى نات واالت االيات الوولي والتي تقني صياص القواىو القانوني الوولي التي تنص ىلب

حماي حقوق االنسان والت ور ال ت يرافن ال قيع القانوني لتلب القواىو اال ان

ا اال تمام لم يكن مبزلا وكافيا

الحترام حقوق االنسان ا لم يرافق ضمانات الانوني كافي التي تحوع وون حووث انتهاهات ىلب تلب

الحقوق.فالتحوت ال ت تواب االمم المتحوة في الوالت ال ار ن يعو بمثاب اىماع وتن ي الواىو القانون الوولي

لحقوق االنسان .ل ا تنبع ا مي الوراس من ان :
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اوالً :اهمية الدراسة

تعرو حقروق االنسران حرو رم معرايير الرالري والتقرروم البشررت وان اسرتمرار الحرلر ضررورة انسراني تتبلرب ا ميتهررا

من ق ع موالعها بالنسب الرب حيراة ال ررو وكرامتر و االاتر االقواىير

وحرمانر منهرا تتهقر

االرات القلرن واالقروات

وان ر الحقرروق لرريس ىقررث وانمررا حقرروق االلزامي ر النهررا المهسس ر للمبرراوىي االنسرراني

في ر

المناالض لها والتي تهو

و اوم ر للمبرراوى

الرب السرمو باالنسران نحرو االهمر واالفضر  .لر ا فقرو و بر هللا سربحان وتعرالب االنسران

ىوة حقوق فلما ا تنهب تلب الحقوق ىلب ارض الواالع و ا ما سو

يتم توضيح في الوراس .

ثانياً :هدف الدراسة:

ا البحث معرف حقوق واالنسان من ق ع تعرلف ر ا الحرن وحماير فري منظومر االمرم المتحروة النري

يهو

ر ا القررن حركر ىارمر مرن االى نرات القاصر بحقروق

ىنيت قه ا الحرن لإلنسران بعروما شرا و العرالم فري نهاير

االنسان ويكثر فيها اىواو المواثين االالليمي والوساتير المحلي التي تتباوز فقراتها المئ وحتب المئتين ما يبعلها

ت قررو حيولتهررا ومعنا ررا ال علرري النهررا تمررزج الحقرروق االساسرري بررالحقوق ال رىير والحقرروق الثانونير لت رحهررا بالوربر
اتها من اال مي رصم الت اض قينها.

ثالثاً :اشكالية الدراسة

تهمررن اشرركالي الو ارسر ان حقرروق االنسرران رري الويمر فرري الم هرروم و ر االشرركالي تهقررر يرروم بعررو يرروم مررع ت رراالم

االزمات والتي ت اع الضي حقوق وحرلات االنسان ممارس مشروىها التي توابهها المبتمعات المعاصرة وتشهو
ىلررب لررب االق االررات المت حق ر واالنهيررارات الم ابئ ر وقاص ر فرري مبرراع االمررن حيررث يتحرروع العررالم الررب مسرررح

ل وضرب واالضر راب

رو مررا شرهو العرالم العرالمي فرري سرنوات االقيررة مرن كثررة االنتهاهرات لحقروق االنسران والترري

اىتقررر حقرروق االنسرران مررن ا ررم المواضرريع ىلررب السرراح العالمير والشرررط االساسرري للتنمير البشررل ىلررب االصررعوة
كافر

وبقصرروص بعررو مررا كررافح االنسرران منر ىهرروو وللر ىررن حقر مررن حيررث االمررن واالسررتقرار والعرريم بس ر م

و مائني

ل ا فقو ىنت االى نات واالت االيات الوولي لتحقين حقوق االنسران وسرط تحرويات كقيررة التري تهروو امرن

واسرتقرار االنسرران منهررا الن ازىررات المسررلح و بررة وتهبيررر االنسرران الررب ىرروة ووع والتري قرروور ا فتحررت ان رراق كقيررة
ررووت امررن وكيرران االنسرران ك ر

لررب شرركل اشرركالي واضررح يبررب الوالررف ىنررو ا وتمحرريص فيهررا مررن ق ر ع ىرروة

تس رراوالت :رر يس ررت يع االنس رران ان يحصر ر ىل ررب ابس ررط ح ررن م ررن حقوالر ر كم ررا نص ررت ىليه ررا النص رروص الوولير ر
والقانوني ر

بررالرصم مررن المحرراوالت الحثيث ر والمسررتمرة لتعزلررز حماي ر وحرلررات حقرروق االنسرران وترسرريه اليمهررا ونشررر

الوىي قها واالسهام في ضمان تحقيقها؟

الحياة كاف

ان المبتمع العالمي مازاع يعاني من تلب االنتهاهات وفي المبراالت

اض ر االنسان ترب و ن واللبوي والنزوح والهبرة الب او ان اقرى بسقب االنتهاهات المسرلح

والغيررر المسررلح ومررن ابر االمررن وت ترريم ىلررب لقمررت العرريم ؟ مررا ي الضررمانات االساسرري لحقرروق االنسرران و ر
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الضمانات كافير لحقروق االنسران كيرف حماير تلرب الحقروق فري الوالرت الر ار ن
لررب سررو

انتهاهررات البسررط حقوالهررا؟ مررا ي تلررب االنتهاهررات .ك ر

ر المبتمعرات ما ازلرت تعراني مرن

يررتم توضرريح فرري ثنايررا البحررث وفض ر ىررن

المقوم والقاتم فقو السم البحث الب ث ث مباحث وك مبحث يحتوت ىلب فرىيين :حيرث تنراوع المبحرث االوع:

م هوم حقوق االنسان وت رالنرا الرب تعرلرف الحرن وحقروق االنسران امرا المبحرث الثراني فتنراوع الضرمانات االساسري

لحقوق االنسان وتناولنا الضمانات السياسري والضرمانات االبتماىير

امرا المبحرث الثالرث فتضرمن اشركالي حقروق

االنسان في ظ التحويات ال ار ن وتناوع انتهاب حقوق االنسان اثناي النزاىات المسلح وحماي حقوق االنسان في
الوالت ال ار ن اما ققصوص المنهج المتبع فهو المنهج الوص ي في وصرف وتحلير
االنسان من قوايات االولب والب

اب الحرن الر ت يبحرث ىلير

ا اليوم.

المبحث االول :مفهوم حقوق االنسان

يعو موضوت حقوق االنسان وحرلات مسأل بو رل كون يهثر مباشرة ىلب ال قيعي البشرل

فقو تعووت

الم ا يم والمص لحات المستقوم للوالل ىلب حقوق االنسان ولهي نص الب تعرلف منضبط ل كرة حقوق
االنسان يبب ان نربع المسال اصولها و لب باالسناو الب تعرلف الحن الن مص لح حقوق االنسان يتهون من

كلمتين منومبتين الشن االوع يتعلن باالنسان موضوت الحن والشن الثاني يتعلن بمعنب الحن التي تهون له ا

االنسان وىلب

ا االساس سو

تناوع في ال رىين التالين تعرلف الحن وحقوق االنسان :

الفرع االول :الحق لغ ًة واصطالحاً

تشير كلم الحن في اللغ الب حن الشيي ا ا الثقوت والوبوب واألمر الثاقت وت لن كلم الحن ايضا

ىلب الماع والملب الموبوو الثاقت ومعنب حن الشيي والع ووبب ب شب( .)1وىر

البا

اقن منظور الحن نقيض

وبمع حقوق وحقاق ويستعرض استعماالت بويوة توور حوع معاني الثقوت والوبوب واالحكام
()2

والتحقين واليقين والصوق

كما باي في الول تعالب وال تلبسوا الحن بالبا

وتهتموا الحن و نتم تعلمون

ووروة يض ا في الول تعالب فورب السماي واألرض إن لحن مث ما نتم تن قون (.)4
وبناي ىلب لب يمكن القوع ان كلم الحن تعني العوع والنصيب و ي نقيض البا
ا

.

( )1مبو الوين محمو قن ال يروز اباوت القاموس المحيط المهسس العربي لل باى والنشر قيروت ج 3ص.222
( )2اقن منظور لسان العرب منشورات الحوزة الم ج1405 1ه ص.56-46
( )3سورة البقرة اي رالم .42

( )4سورة ال ارلات اي رالم.23
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()3

ما من حيث معبم مص لحات حقوق االنسان فقو ىرف الحن بان

الورة لشقص من االشقاص ىلب ان يقوم

بعم معين يمنح القانون ل ويحمي تحقيقا لمصلح يقر ا وان ك حن يقاقل وابب ( .)1في حين ىر فقهاي
القانون الحن و ك مركز شرىي من شأن ان ينت ع ب صاحب و صيرة ( .)2وبناي ىلب لب فقو ورج ال ق
القانوني الوضعي والمقارن والقانون االوروبي اساسا ىلب التمييز قين اتبا ات و م ا ب ث ث اتبا ات اساسي
تتعلن قتعرلف الحن:

االتجاة االول :الم ب الشقصي و ما اص لح ىلي قنظرل االراوة ال ت يعر

الحن من ق ع النظر الب

صاحب فالحن و الورة و سل اوارل يقولها القانون شقصا معينا ولرسم حووو ا (.)3
االتجاة الثاني :الم ب الموضوىي و ما يص لح ىلي قنظرل المصلح ووفقا له ا االتبا
مصلح يحميها القانون ا يعر

ا االتبا الحن بالنظر الب موضوىي (.)4

نصار

االتجاة الثالث :و و الم ب المقتلط و ما ي لن ىلي بالنظرل

المقتل

فان الحن

و ا االتباة تولو من التزاوج قين

االتبا ين السابقين فهو يبمع قين الم قين الشقصي والموضوىي( االراوة والمصلح ) لتعرلف الحن بان

اراوة ومصلح في ان واحو

وا ا كان انصار

ا االتبا يت قون في

ا البمع اال انهم يقتل ون ايهما (االراوة

و المصلح ) يغلقون فبعضهم ربح ىنصر االراوة فقاع الحن الورة اراوي اى يت لشقص في سقي تحقين

مصلح  .وبعضهم ربح اىتبار المصلح فقاع :الحن مصلح محمي تسهر ىلب تحقيقها وال وو ىنها الورة

اراوي

ولرى ال قهاي ان

ا االقت

المهم ان

ليس ت اليم

ا الم ب يقوم ىلب البمع قين االراوة

والمصلح محقق ا ق لب التوازن والتوافن قين االتبا ين الشقصي والموضوىي في تعرلف الحن .فالحن ىنو
الم ب و ( سل

االراوي (.)5

اراوي ومصلح محمي ) فالحن يثقت حيث تقرر مصلح لشقص يباشر بشأنها سل ات

( )1اسماىي ىقو ال تاح ىقو الهافي معبم مص لحات حقوق االنسان منشورات كتب ىربي مصر  2006ص.209

ا

( )2مص ب اق ار يم الزلمي حقوق االنسان والت الحربقين الشرلع االس مي والقانون الوولي بحث مقوم الب :مهتمر حقوق
االنسان في المبتمع العربي بامع مهت

االرون  2005ص.2

( )3حسين النورت النظرل العام للحن الم بع العالمي

القا رة قوون سن

ص.7

( )4احمو الرشيوت حقوق االنسان – م ا يم االسس العلمي للمعرف منشورات المركز الوولي للوراسات المستققلي واالستراتبي
القا رة العوو  2006 24ص.11-10

( )5لقمان ىثمان احمو ىلي حقوق االنسان قين العالمي والقصوصي
القانون -بامع الموص

العراق  2003ص.11
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الق اب االس مي انو با

رسال مابستير كلي

الفرع الثاني :حقوق االنسان اصطالحاً

تعو مسأل تحويو االصوع التارلقي ل كرة حقوق االنسان من االمور التي كثي ار ما يثار حولها البوع وتتعوو
بصوو ا االراي فهناب من يرى ان اص ال كرة يربع الب قواي اال تمام الوولي بحقوق االنسان لب اال تمام

ال ت يمث في وضع الواىو الانوني وولي لمكافح الرق والقضاي ىلب تبارة الرالين وضع الوانين لحماي برحب
واسرى الحرب ات يربع اص فكرة حقوق االنسان الب وضع الواىو القانون الوولي االنساني(.)1

فم هوم حقوق االنسان من الم ا يم الحضارل التي وقلت الب قلوان العالم ضمن حزم من الم ا يم تنتمي
فقو اهتسب

ا الم هوم القوالا واسعا سواي كان لب ىلب

تقرلقيا كلها الب المنظوم صربي المربع والتوب
المستوى االهاويمي م ىلب المستوى الوولي ومن شوة شيوت استقوام فان كثي ار ممن تناولو في كتاباتهم لم
يهتموا قتأصيل حتب اصبح يستعم قوون تمحيص وكان ال مباع لمرابعت ( .)2ان ىبارة حقوق االنسان كما و
ظا ر من تركيقها الل ظي و تركيب ملتبس ومركب و و م هوم االنسان بابعاو المقتل بعو االنا بك تناالضاتها
العقلي منها والماوي بعو االقر قتعوو واقت فات  :االقر ال رو و البماى و السل

الووع .فليس ناب ات اق ىلب مص لح واحو لحقوق االنسان ق
منها حقوق االنسان الحقوق االنساني

حقوق الشقصي االنساني

و انسان قارج الحووو و

ناب مص لحات ىوة تستقوم للوالل ىليها
فهي مص لحات استقومت للوالل ىلب

الموضع ن س لهن اق اهثر المص لحات شيوى ا ومن القرن التاسع ىشر وحتب يومنا
وىرفت حقوق االنسان بانها تلب الحقوق التي يتمتع قها االفراو والبماىات بال ع ويمارسونها بغض النظر ىن

ا و حقوق االنسان .

االلتزام الرسمي ال ت تقوم قها الحكومات نحو االت االيات والمعا وات الوولي المعني بحقوق االنسان (.)3

اما م هوم حقوق االنسان م هوم حويث نسقيا ا يعوو الب الربع االقير من القرن الثامن ىشر ما استقوام
مص لح حقوق االنسان فهو استقوام لم يقو بالظهور وتعر االوروبيون ىلب استقوام كم هوم مستق -
ىن الحقوق ال قيعي ىلب سقي المثاع ال ترة التي تمثلت بصعوو وسقوط النازل في اوربا والعالم لهن حواث

الم هوم ال تعني بالضرورة حواث مضمون فحقوق االنسان قوص ها مضمون ا سابق لظهور
بقررون والرون حيث نست يع القوع ان ىبارة حقوق االنسان قوص ها مضمون ا تربع الب لب الوالت ال ت
ا الم هوم و لب

ظهر في ك من م هوم ( االنسان و الحن) و و والت ال يمكن تحويو وال تقمين قواي ل ( .)4ىلب

ا االساس

(1) David p. forsythe, human Rights and world politics, university of Nebraska, London, second
Edition, p.7.
( )2ب رهو

ىزت المرة والعم السياسي -رهي اس مي

المعهو العالمي لل كر االس مي  1995ص.83

( )3نسرلن محمو ىقو حسون حقوق االنسان الم هوم والقصائص والتصني ات والمصاور  2015ىلب الموالع االلهتروني
https//www.academia.eduتارله الوقوع  2021/6/20الساى العاشرة لي ا.

( )4لقمان ىثمان احمو ىلي مربع ساقن ص.7-6
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نستعرض مبموى من التعار لتحويو

ا المص لح :فقو ىرفت حقوق االنسان

التي يمتلهها االنسان واللصيق ب قيعت والتي تظ موبووة وان لم يتم االىت ار

انتهكت من الق سل

ي مبموى الحقوق ال قيعي

قها ق اهثر من لب حتب ولو

ما  .وىر (رلني كاسان) و و احو واضعي االى ن العالمي لحقوق االنسان بأنها فرت

قاص من ال روت االبتماىي يقتص قوراس الع الات قين الناس استناوا الب كرام االنسان وتحويو الحقوق
والرقص الضرورل الزو ار شقصي ك كائن نساني ( .)1وكما ىرفت حقوق االنسان من الق االمم المتحوة

بأنها ضمانات الانوني ىالمي لحماي االفراو والبماىات من ابرايات الحكومات التي تمس الحرلات االساسي
والهرام االنساني

وللزم الانون حقوق االنسان الحكومات قبعض االشياي ويمنعها من القيام باشياي اقرى ( .)2فأن

م هوم حقوق االنسان يقع قارج وفوق ا ر القانون الوضعي فان يتعوى كثي ار
تحتاب ال قيع االنساني

ا اال ار لي مس ك ما

الو ظهرت

حو اونب من االمن الماوت حو اونب من الحماي الصحي

الحقوق في

مقتلف االى نات العالمي والشرت والمواثين الوولي واالالليمي وك لب في الوساتير الو ني بصيغ متعووة
وبايت ىلب سقي التعواو وون

وبتسميات متباين وصالب ا ما االترنت بحقوق االنسان االساسي وحرلات العام
تعرلف وا ومحوو للحقوق نرى تلب الحقوق ي مزلج من حقوق قيعي واقرى اهتسقت مع ت ور الم ا يم

االنساني والحضارة ىلب مر التارله فاتص ما و ف رت وما و موني بما و اتي وما و موضوىي و ا

يعني ان تلب الحقوق تتص بما تت لب القيئ القانوني واالبتماىي من ناحي وبما توصي االق ق من ناحي
ثاني

اما الواالع فليس سوى ما تستلزم الوالائع االبتماىي وما ت رض من الوانين (.)3

ل ا ان الحقوق ال يمكن

ان تنشأ اال قين رفين ىلب االال فهي ظوا ر ابتماىي ال تنشأ اال ضمن المبتمع ونتيب للع الات قين االفراو

وان االىت ار

بالحقوق ال يك ي لوحوة ق يبب وضع تلب الحقوق موضع التن ي

فا ا اشارنا الب الحقوق يبب

ان نحوو الوسائ التي تمكن من التمتع قها( .)4ا ا كانت البشرل بحاب الب ىالمي حقوق االنسان بما ت ترض

من احترام له الحقوق وانسانيتها وبما تقوم ىلي من قصوصي االمم والحضارات تقاقلنا ىولم حقوق االنسان
والعولم ال تهمن ققصوصي الشعوب وال بالشعوب الضعي والمغلوب ىلب امر ا ىولم تقوم ىلب سل

الماع

ون و القوة وتتحوع الحقوق تبع ا للمن ن البويو حقوق االالوياي واصتصاب حقوق الضع اي و ك ا يبو االنسان
ن س امام مازال الوبووت :لب ان انسانيتنا التي نعتز قها ونقوسها تولو ما نشكو من

ات القربرل بال ات(.)5

( )1باسي يوسف حقوق االنسان في فكر الحزب ( وراس مقارن ) وار الرشيو للنشر بغواو  1981ص.12

( )2حقوق االنسان وان ا القانون م وضي االمم المتحوةالسامي لحقوق االنسان االمم المتحوة نيولورب -بنيف 2002
ص.25

( )3ىيسب قيرم حقوق االنسان والحرلات العام مقارن قين التص والواالع وار المنه اللقناني ط 2011 1ص.26-25
( )4محمو سعيو المب وب الحرلات العام وحقوق االنسان بروس قرس
( )1ىيسب قيرم مربع ساقن ص.27
9

راقلس –لقنان ص.65-59

وبناي ىلب لب يمكن القوع ان مص لح حقوق االنسان يشير بص

ىام الب مبموى الم الب التي يبب

توافر ا بالنسب الب ىموم االشقاص وون ات تمييز قينهم بسقب البنس و اللون و لغ
..اله ويحوث لب في ات مبتمع .ولتضح من التعار

و بسقب المعتقو

السابق ان حقوق االنسان موبووة من ان قلن

االنسان فهي ليست وليوة الت ورات االبتماىي واالحواث العالمي فعلب سقي المثاع ان حن الملهي لم يكن
موبووة في قوايات االولب ل نسان لهن ىرفها االنسان ىنو ت ور المبتمعات وظهور االقتراىات بحيث

اصبحت الناس بحاب الب ضمان يحمي حقوالهم .اما ققصوص حقوق االنسان االساسي

فهي موبووو من

قلن هللا سبحان وتعالب االنسان الن ك انسان بحاب الب تلب حقوق وال يست يع العيم قوونها فله االنسان
الحن بالحياة والحرل والهرام  ....و ا ماسو

الضمانات االساسي لحقوق االنسان.

يتم التحوث في في المبحث الثاني من ق ع الت رق الب

المبحث الثاني :الضمانات االساسية لحقوق االنسان
ان حقوق االنسان وحرلات االساسي

ي حقوق وحرلات اصيل اليمكن المساس قها والتنازع ىنها والو ناض

والو با و قروح وومائهم في سقي االتضائها كامل وصير ناالص

االنسان من ابلها بي ا بعو بي
ىلب تلب الحقوق و المساس قها يقوو اال الو ن وبالتالي يهقر مسيرة التقوم وان الوفات ىن تلب الحقوق يعو
وابب ال يبوز التقصير وان االىت ار
والقاربي وان االىت ار

قها ضرورت كون تهرس شرىي

وان تعوت

الحقوق ىلب الصعيو الواقلي

وحوة ال يك ي وان باي قنصوص الانوني لها الوة الوستور فالنص بالرصم من ا ميت

و ا ال يكون

يبقب في اال ار النظرت اما ت قين فهو بحاب الب ىناصر ىملي لتهمن ب رلق سليم وفعال
اال قتوفير حماي كافي وضمان من قي لممارس الحقوق واال بقيت تلب الحقوق باموة ب

حياة وىرض

ل نتهاهات ل ا تحتاج الب ضمانات وحمايات من اب تشكي ارضي صالح لنمو الحقوق ب رلق

االساسي لحقوق االنسان سو

تناوع لب من ق ع ال رىين التالين:

الفرع االول :ضمانات السياسية

تتمث الضمانات الواقلي لحقوق االنسان سواي كانت ضمانات ابتماىي

الوسائ االساسي في حماي حقوق االنسان وحرلات

و سياسي

و الانوني

قيعي

ي احوى

تعتقر الضمانات السياسي احوى الوسائ اله يل بضمان

حقوق االنسان والمعيار الرئيسي لتحويو المساح المناسب والضرورل لممارس الحقوق والحرلات
بحاب وائم ا لمبتمع منظم وا ا ما ىونا لغاي السياسي االساسي نبو انها تامين

افض ل نسان .تتمحور الضمانات السياسي حوع السل
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الما االنسان

ا النظام وتوفير مستقق

والنظام ال ت توفرة باالضاف الب القوى المبتمعي

المقتل

التي تمارس نشا ا سياسي ا وتست يع التأثير من ق ع الضغط ال ت بامكانها ان تقوم ب

اساس نركز ىلب المباوىي الرئيسي للضمانات السياسي التي يتم المعالب فيها ىلب النحو التالي):(1

أ -مبدأ سيادة القانون :يعو

ا

وىلب

ا المقو من المباوىي المستقرة في الوول القانوني المعاصرة وم او التزام

بميع افراو الشعب حكام ا او محكومين وسل ات الوول ىلب السواي باحترام القانون كاساس لمشروىي
االىماع التي يهوونها وان سياوة القانون ال تعني فقط مبرو االلتزام بمضمون و بو ر القانون الن القانون
يبب ان يك الحقوق والحرلات ل فراو بمعيا و ا و بو ر سياوة القانون اما في حاع حص العكس
من لب وكان القانون يأب بحقوق االفراو وحرلاتهم فان تلب الحقوق والحرلات سيتحوع الب مبرو ىزاي تاف

لضحايا القانون).(2ويصبح مقو سياوة القانون ىو فاىلي في حاع ىوم تحقيق في اونب مستوى من االمن
واالستقرار الحقيقي ل فراو فالقانون ليس مبرو اواة سل ات الوول فقط وانما ضمان يك

مواب السل ( .)3ويعتقر
للشعب مع السل

حقوق االفراو في

ا المقو من الضمانات االساسي لحقوق االنسان وباي نتيب صرات

الحاهم الببار السل

ول

الحاهم ىلب الحو من سل تها وىلب التنازع ىن مظا ر الحكم

الم لن و لب ىقر ابياع متعاالب مرت ىلب االنساني

وفي حاع صياب وول القانون يبقب الحويث ىن

الحرلات وحقوق مبرو ك م الننا نكون ضمن وول استقواوي حيث ال يلتزم حكما ا بقواىو الانون وال
يقضعون الحكام

وك من يمارس السل

ل ا من الضرورت منع السل
القانوني

وىلب

من التصر

في ات مبتمع ال قو من ان يقع تحت اصراي اساية استعمالها

العشوائي واقضاىها لضوابط الانوني معين ىن رلن القواىو

ا اساس يصبح القانون بمثاب الحكم قين السل

تشك ضمان نهائي حتب ولو بايت في نصوص وستورل

واالفراو لهن القواىو القانوني لوحو ا ال

الن النصوص الوستورل ضرورت للحرل وال

صنب ىنها اال ان مبرو وبو ا ال يك ي في حو ات لتحقين حرل الناس

وان تحقين سياوة القانون الوالا

وفع ا يكون لب بحترام القانون وب لب تصبح سياوة القانون من المرتهزات االساسي التي تقوم ىليها وول
القانون و ا الموالع المميز للقانون يعوو ل قيع من حيث الشك ومضمون فمن الناحي الشكلي يعو
القانون اواة للتعقير ىن االراوة العام كما باي في الوع بون باب روسو و و القاىوة الصاورة ىن الشعب
و من يمثل

وال يمكن لههالي ان يضعوا الوانين تقمع حرلاتهم كون القانون الصاور من السل

التشرلعي

( )1ىيسب قيرم مربع ساقن ص.215
(2) Normans marsh: commission international dos jurists Le Principe de Le Legalite dansune
societe Libre (Rapport sur Kes travaux ducongres international dos jurists tenu anew Delhi. Janvier
1959, p 20.

( )3ما ر ص ح ى وت البقورت واقرون حقوق االنسان وال

والويمق ار ي
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بامع تهرلت -العراق  2009ص.76-75

ل ا يترتب ىلب السل

التن ي ي و يئاتها االوارل ان تحترم بميع ما يصور ىنها من تشرلعات اما من

ناحي الموضوىي يتصف القانون بالعمومي ل ا يبب ىلب السل

االوارل تستنو االبرايات التي تتق ا الب

الواىو ىام مبروة من الشقصي فهو ين قن ىلب ك الناس بالتساوت وون تمييز(.)1

وبناي ىلب لب يمكن القوع ان مقو سياوة القانون من مباوىي المستمرة في الوول القانوني المعاصرة

ولبب التزام بميع افراو المبتمع ( الحكام ومحكومين وسل ات الوول ) باحترام القانون ىلب اساس

المشروىي ل ىماع التي يقوم قها وان سياوة القانون ال تعني االلتزام بمضمون و بو ر القانون فقط الن
القانون يك

حقوق االفراو كاف

و ا و بو ر سياوة القانون اما ا ا حص ىلب العكس من لب ات

بمعنب القانون ال يحمي حقوق االفراو وحرلاتهم فقه ا يحوع القانون الب مبرو ىزاي تاف لضحايا القانون.

ب -مبدا الفصل بين السلطات :تعتمو معظم الووع الويمق ار ي اليوم مقو ال ص قين السل ات لتنظيم
حياتها الوستورل والسياسي

للويمق ار ي

ويعتقر الهثير من ىلماي السياس والقانونين ان

والمقصوو ب ىوم تبمع السل ات االساسي في الوول قيو سل

ا المقو من العناصر االساسي

واحوة و لب منعا ل ستقواو

قها .ويعوو ال ض في ارساي مقو ال ص قين السل ات الب ال قي ال رنسي ( مونتسكيو) حيث بسوة في
اقهب صورة في كتاب الشهير( روح القوانين) الصاور ىام 1748م وان مضمون
ت سل

العام

يمي الب اساية استعمالها ويسعب با وا الب تحقين مصلحت القاص ىلب حساب المصلح

فا ا تبمعت سل ات الوول الث ث ( التشرلعي والتن ي ي والقضائي ) في يو واحوة فان

الستقوام التشرلع والقضاي في قوم ا وا

واصراض السل

التن ي ي

ا موىاة

االمر ال ت يبعلها في النهاي سل

متحكم و استقواوي تهوو حقوق االفراو وحرلاتهم)( .)2ولرى مونتسكيو ان
الحرل

ا المقو  ( :ان ك انسان

ا المقو يشك ضمان لصيان

لب الن حرل الموا ن السياسي تنشأ ىن رات ك واحو حوع س مت كما يقوع ان

السل تين التشرلعي والتن ي ي في يو شقصس واحو و يئ واحوة انعومت الحرل

ا ا كانت

ا يقشب ان يسن لب

االشقص و تلب الهيئ الوانين بائزة تن ي ا ب رلن ظالم كما تنعوم الحرل في حاع ىوم ان صاع سل

القضاي ىن سل

التشرلع الن من شأن لب ان يضع حقوق االفراو وحرلاتهم تحت رحم القاضي ماوام

و الشرت وا ا اتحوت السل

التن ي ي فان القاضي سيكون اصيا ال محال ( .)3و نا

القضائي مع السل

يبب التوالف ىنو ىبارة ال ص قين السل ات الن صير بائز ان نستعم كلم فص

بمعنب فص تام و

( )1ىيسب قيرم مربع ساقن ص.217-216

( )2حمو كماع اقو المبو الرالاب ىلب وستورل القوانين في الواليات المتحوة واالالليم المصرت مكتب النهض العربي
 1960ص.116-115

( )3ما ر صالح ى وت البقورت وآقرون مربع ساقن ص.78-77
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القا رة

ال ع وىنو ا ال يهوت

ا الم هوم الب العملي المربو وا ا كان اافص تام قين السل ات معنب لب زواع

الويمق ار ي وفقوان النظام القرلماني السياسي ا ينغلن ىلب ات الت ن و و تاثير ىلب المبتمع الموني و
ىلب الوول

فقو فسر بعض الباحثين ماالصو مونتسكيو من

العبارة فان ماالصو

و مسأل الحو من

السل ات هثر مما و مسأل ال ص قينهما لب تبعا لتوزلع الوظائف الوول ىلب المهسسات االساسي فيها
صاحب القرار ويصبح فص السل ات بمعنب تقسيمها مع االبقاي ىلب االتصاع فيما قينها وتعاونها وون

المساس باستق لي الواحوة ىن االقرى( .)1فقو اشار اى ن حقوق االنسان والموا ن ال رنسي لعام 1789م

ك مبتمع ال تهون في ضمان للحقوق الشقصي وال

الب ا المقو وتحويوا في الماوة الساوس ىشرة من
يكون في ال ص قين السل ات محووا ال يكون ل وستور (.)2

السل

وبناي ىلب لب يمكن القوع ان فكرة مونسكيو بال ص التام قين السل ات الث ث تبعا لمقو السل
لهي ال تحتهر السل

توالف

من الق شقص واحو وبالتالي يهوت لب الب سهول انحرافها واساية استعمالها
والحو منها من الق السل ات االقرى ح اظ ىلب مقو

يوص الب االستقواو وال غيان ل ا القو من مرافب السل

التوازن فيما قينهما وتبنب سي رة احو ما ىن االقرة وبن س الوالت المقصوو بال ص التام ليس ال ص البامو و

ال ع وانما يبقب التعاون فيما قينهما وون الماس باستق لي الواحوة اتبا االقرى.

الفرع الثاني :الضمانات االجتماعية

الضمانات االبتماىي ال تق ا مي ىن الضمانات السياسي وانما تهملها وتنسبم معها

ستنتاوع اقرز ا:

أ -مبدأ المساواة  :المساواة ليست وف ا تهنوال ار ي ا ق

الضمانات ىويوة

ي التزام سياسي بامع قهر ة الهلمرات ينهري ( صوسرتا

سقيث) مقومت المثيرة لتقرلر التنمي البشرل ىام  1995لرب التقرلرر الر ت قصرص ال وضرات المررة فري العرالم

ىلب اقواب االل ي الثالث
من م في السل

ق

والو اشار سرقيث الرب ان المسراواة فري الحقروق ليسرت ىمر ا مرن اىمراع القرر مرن بانرب

و ىم الزم من اب تقروم كر مبتمرع و ر المسراواة منصروص ىليهرا فري االى نرات

العالمي ر والعربي ر قررويا مررن االى ر ن العررالمي لحقرروق االنسرران وص روالا الررب مقتلررف الوسرراتير الو ني ر الحويث ر
ونظ ر ار ال تبا هررا بانسرراني االنسرران وكرامت ر

و رري مررن المبرراوىي العام ر واالساسرري

واالى نررات العالمي ر كمررا اهرروتها الررويانات السررماوي المقتل ر

ل ر ا تصررورت بميررع الشرررت

والمسرراواة رري اسرراس ومرتهررز لمقتلررف الحرلررات

( )1ىيسب قيرم مربع ساقن ص.226

( )2الماوة ( )16من اى ن حقوق االنسان والموا ن ال رنسي لعام 1789م.

( )3فهيم شر الوين و امين شعراوت وىم مشارك المراة في الحياة السياسي في لقنان تبرب االنتقابات القلوي والنياقي :

بالتعاون مع اللبن اال لي لمتابع الضايا المرة مهسس فرلورلم اقيرت لقنان  2000-1998ص.11
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()3

والحقوق فعلب سقي مثاع حرل الرات تقتضي ت قين الاىوة الانوني تضمن

المبتمع وون ت رال

الحرل وت قن ىلرب بميرع افرراو

وبغير المساواة في ت قيرن ر القاىروة القانونير ال يمكرن القروع ان حرلر الررات مك ولر فري

المبتمع ( .)1و نا يبب تاهو ىلب الع ال القوي قرين الحرلر والمسراواة لهرن يبرب ان يتروفر البرو الرويمق ار ي لهرا
لهررون ر ا المقررو يكم ر بعضررهما الرربعض حيررث يرررى ارولررو السرركي ان روح الحرل ر وصرضررها وحياتهررا رري
االتبرا نحررو المسرراواة وان تقرروم ات وولر فرري الحرلر القررو مرن ان يترروفر فيهررا المسرراواة لهررن المسرراواة ليسررت رري

الحرل ر فمررن الممكررن ان يكررون النرراس متسرراوون تمام ر ا فرري نظررام اسررتقواوت لهررنهم مررع لررب ليس روا برراحرار .ل ر ا
فالمسرراواة تعنرري قوب ر ىررام ىرروم الت رال ر وانت رراي التمررايز قررين االشررقاص فرري الحقرروق والواببررات الت سررقب كرران
باىتبار م يولوون متساولن في ال قيع ( .)2والو اهو االى ن العالمي لحقروق االنسران ىرام 1948م ىلرب المسراواة

مام القانون فقو نص ىلب ان له انسان حن التمترع بكافر الحقروق والحرلرات الرواروة فري ر ا االىر ن وون ات

تمييررز كررالتمييز بسررقب البررنس و اللررون و اللغ ر و االص ر و ال ررات ..الرره ( )3كمررا نصررت ايض ر ا ان النرراس
بميع ا سواي امام القانون و م يتساون في حرن التمترع بحماير القرانون وون تمييرز كمرا يتسراوون فري حرن التمترع

بالحماي من ات تمييز يق قه ا االى ن ومن ات تحرلض ىلب تمييز كه ا (.)4

فالمس رراواة القانونير ر تعن رري ان يك ررون بمي ررع االفر رراو سر رواي ام ررام الق ررانون ات بمعن ررب تن ق ررن القواى ررو القانونير ر ىل ررب
البميع ولقرز نا تناالض اقر في ت قين المساواة الن المساواة القانونير تتميرز بانهرا مسراواة سرلقي بحيرث تهت ري
الوول باالمتنات ىن وضع اي ت رال الانوني قين الموا نين لهي يصبحوا متساولين وبر لب ال تحقرن ر المسراواة

التقليوي ر نوى ر ا مررن المسرراواة الحقيقي ر قررين االف رراو الن االف رراو صيررر متنسرراولين فرري القررورات الشقصرري

فرران لررب

نعكس ىلب واالع حياتهم ىن رلن ظهور ت اوت حقيقي وتمايز فعلي ققصوص فري التقروم العلمري والتهنولروبي

ات بمعنب ان ال وارق ال قيعي قين االفرراو مرن حيرث القروة البسرمي والعقلير بعلرتهم ال يتسراوون م لقرا مرن حيرث
المكان ر االبتماىي ر الترري يسررت يع ان يحتلهررا ك ر مررنهم فظهرررت ال روارق قررين االف رراو اوالا ثررم اق ر ت تررزواو اتسرراىا
ب ع نظام الوراث ال ت اوى قوورة الب النظام ال بقي(.)5

قناي ىلب لب يمكن القوع بالرصم من النصوص التي نصت ىلب مقو المسراواة فري الوسراتير الو نير واالى نرات
العالمي

اال ان

ا المقو صير م قن ىلب ارض الواالع العملي ظهور قروالات في ت قيق

قين الرووع العرالم كافر

ولوبرو تمييرز واضرح

وىلرب سرقي المثراع تمييرز الواضرح قرين المررة والربر فري الحقروق والحرلرات وايضرا قررق

( )1صازت صبارلتي الوبيز في حقوق االنسان وحرلات االساسي
( )2ىيسب قيرم مربع ساقن ص.241-240

( )3الماوة ( )2من االى ن العالمي لحقوق االنسان لعام .1948

( )4الماوو ( )7من االى ن العالمي لحقوق االنسان لعام .1948
( )5ىيسب قيرم مربع ساقن ص.243-242
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مكتب وار الثقاف

ط 1ىمان  1995ص224-223

مقررو المسرراواة فرري حرل ر االستنسرراب فرري اسررتعماع حررن ال يتررو فرري مبلررس االمررن وال ر ت يتن ررب مررع مقررو المسرراواة

والعوال .

ب -عامل التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي  :ان الضرمانات المقتل ر التري ىالبنا را فيمرا سرقن
من سياسي وابتماىي تبقب محوووة القيمر

مرالم تتروفر لهرا ظررو

م ئمر لنمو را وبعلهرا ات تراثير وفعالير

والتقرروم االالتصرراوت واالبتمرراىي والثقررافي ات ى الر بولير فيمررا يررهثر الواحررو ىلررب االقررر و ر الع الر تحكررم

مقرروار مررا يتمتررع ب ر المبتمررع وبالتررالي مررن حرلررات وحقرروق وتعتقررر مبموى ر الحقرروق االالتصرراوي واالبتماىي ر

والثقاصي من ا م حقوق االنسران لمرا تتمترع بر مرن قصوصري تبعلهرا مرتب ر بكيران االنسران والتري الرو يترترب
ىلررب الحرمرران منهررا حررووث اض ر رابات فرري الررب و ووقولهررا فرري حال ر مررن ال وضررب والعنررف و وسررو

ما ي

نوضررح

الحقروق وانواىهرا كرالحن فري التمترع العمر ورىاير الصرحي والضرمان االبتمراىي والتعلريم والحرن فري

التعقير ىن الرات والمشارك في الحياة الثقافي

و

الحقوق التي تقوع االفراو الحن في الحصروع ىلرب قومر

اساسرري مررن الوولر باىتبار ررا البماىر السياسرري الترري يعيشررون فرري كن هررا والررو ترتقررت ر الحقرروق ان الرا مررن
االىتر ار بحررن ال رررو فرري اله ارمر فلهرري يتمتررع ال رررو بكرامتر كانسرران القررو مررن ان يتمتررع قتلررب الحقرروق ولبرررت

استعراض ا م مزايا تلب الحقوق كاالتي(:)1

 -1الحق في العمل :ل نسان في مباع العم ث ث حقوق اساسي اولها حق في العم المقصوو قها حق في
حرل العم ات في مزاول العم
ال ت يزاول

و االمتنات ىن مزاولت وون السر و اببار وحرلت في اقتيار نوت العم

وثاني ا حرلت في تشكي النقابات التي يوافع قها ان مصالح وحرل االنضمام الب

النقابات

وما اال ان حرلت في العم التي ي ليست م لق وانما مقيوة بما يتوافر لوي من ققرات ومه ت تمكن

من مزاول المهن التي يقتار ا لهن بشروط مرضي لحمايت من الب ال

وثالثا حق في ابر ىاوع يهمن ل

ولعائلت حياة تت ن مع كرام االنسان كما وروة في مقوم ميثاق منظم العم الوولي

احو الحقوق االساسي التي يقوم ىليها مقو حقوق وحرلات االنسان وتحقين

بان حن العم يعو

ا الحن ليس ضرورل ا فقط

لمعيش االنسان ولهن لتنمي شقصيت ايض ا ( .)2ووروة ايض ا نصوص ىن الحن العم
العالمي لحقوق االنسان ىلب ان حن ك فرو في العم وفي حرل اقتيار ا العم وفي التمتع بشروط
في االى ن

ىاول ومرضي وفي الحماي من الب ال والحصوع ىلب ابر متساو ىن العم المتساوت و لب له االفراو

( )1محمو الحربلي

حقوق االنسان االالتصاوي واالبتماىي والثقافي في الوساتير المنتوى القانوني السورت  2019ىلب الموالع

االلهتروني http;// WWW.syrianlegalforum.net :تارله الوقوع  2021/8/19الساى العاشرة لي ا.

(2) Gudmundur Alfredson & Asbjorn Eide ( Editors), The Universal DecIaration of Human Rights: A
Common standard of Achievement, Martinus Nijhoff publishers, London, 1999,p.780.
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ب

تمييز

ونص ايضا حن انشاي النقابات والحصوع ىلب مكافآت ىاول ومرضي ته

ىيش الئق

بالهرام البشرل (.)1ونص ايضا العهو الوولي للحقوق االالتصاوي واالبتماىي والثقافي ىلب حن العم

وبشك ت صيلي في مواو 8-7-6

اى اي الحن في االستراح واوالات ال راغ واالبازات الوورل الموفوى

وايضا تساوت المراة والرب فيما يتضمن
توبيهات وتورلبات فني ومهني

ا الحن كما الو من العهو ممارس

كما نص ىلب حن ىم النقابات (.)2

ا الحن من ق ع ىم

وبناي ىلب لب يمكن القوع بان القانون الوولي لحقوق االنسان الو توسع في تصنيف الحن في العم
ا
والحماي من الب ال وان تضمن الوول وتوفر له فرو ىم بشروط مناسب وانساني توفر مستوى معيشي يلين
بالهرام االنساني

لهن ىنو الت قين ىلب ارض الواالع ان االمر منافي للحقيق والنصوص والعهوو الوولي مبرو

حقر ىلب الورق وانا الب ال وحصوع ىلب العم وبالقصوص في الق ات الوول من الصعب بوا وان كرام
االنسان تهور بسقب العم والحصوع ىلب ابور العم .

 -2الحق في التعليم والثقافة :شووت الشرىي الوولي لحقوق االنسان ىلب حن االنسان وبوون تميز في التعليم
بأشكاع معين من الثقاف فالحن في التعليم والثقاف يعو م تاحا مهما لتنمي الشقصي االنساني لني وتعظيم
الحقوق االقرى و ا مانص ىلي االى ن العالمي لحقوق االنسان ىلب ان حن التعليم له انسان
ومبانيت في مرحلتي االقتوائي االساسي وان يستهو

ا التعليم التنمي الشامل لشقصي االنسان وتعزلز

احترام حقوق االنسان وحرلات االساسي وان يعزز التسامح والصواال قين بميع األمم وبميع ال ئات العرالي
ىلب اقت
ق

انواىها

()3

ونص ايض ا العهو الوولي للحقوق االالتصاوي واالبتماىي والثقافي والزمت قوضع

ىم م صل للتن ي ال علي والتورلبي لمقو الزامي ومباني التعليم للبميع ق ع ىوو مققوع من

السنين وحن ك فرو في المشارك في الحياة الثقافي واالستمتات بال نون واالسهام في التقوم العلمي وما ينتج
ىن من فوائو (.)4

وبناي ىلب لب يمكن القوع ان الحن في التعليم والثقاف

و حن مك وع للبميع قوون تمييز واهوت الشرىي

الوولي الزاميت ومبانيت في مراح االول واالساسي من التعليم اال ان الواالع ىكس لب التزاع ناب فئات

مهمش في بعض المبتمعات ومحروم من

مسال مباني التعليم ي بحو اتها صير ىاول

ا الحن مع ىوم توارب لب من المنظمات الوولي المعني
فض ا ىن الظرو

( )1الماوة ( )23من االى ن العالمي لحقوق االنسان.لعام .1948

( )2ى ي الاىوو األصي والمكتسب :الحقوق االالتصاوي واالبتماىي والثقافي

التي تمر قها الووع بسقب بائح كورونا

مركز القا رة لوراسات حقوق االنسان القا رة

 2002ص.41

( )3الماوة ( )27-26من االى ن العالمي لحقوق االنسان ىام .1948

( )4الماوة( )15 -14من العهو الوولي للحقوق االالتصاوي واالبتماىي والثقافي .
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وان

اق التعليم يترابع في العويو من الووع بسقب التقبط بالق اررات التي تاق ا السل ات المسهول ىن لب واىتماو

نظام االلهتروني وال ت يسعب الب فش التعليم في كاف المراح

وبالتالي اين ي حقوق االنسان.

 -3الحق في الرعاية الصحية :حن ك فرو في التمتع بأىلب مستوى من الصح البسمي والعقلي ومن اب
لب فعلب الووع اال ار

في ىهو العم ىلب ق ض معوع الوفيات والعم ىلب نمو ال

نموا صحيا

وتحسين بميع بوانب الصح القيئي والصناىي والوالائي من االمراض الوبائي وى بها ومكافحتها وتامين

القومات ال قي والعناي للبميع في حال المرض(.)1

وبناي ىلب لب يمكن القوع بالرصم من النصوص الوولي التي تنص ىلب اال تمام بالوضع الصحي للبميع

الووع االن ان ناب ا ماع واضح في الشان الصحي في العويو من الووع واق الوضع بالترابع بالقصوص
بالوالت ال ار ن في ظ الظرو

تنامي الوباي كوفيو  19حيث كشف

ا الوباي الحقيق الوضع الساقن وزاو ال ين

قل في الوق الحاضر حيث اتضحت ىبز بميع الووع العالم ىن توفير القومات واالبهز ال قي والوالائي

وىلب رئس تلب الووع امرلكا بستثناي الصين حيث است اىت اىاوة نشا ها وتبهز ووع العالم بمقتلف االووات

ال قي

وبتالي القو من معرف حقيق

مبرو حقر ىلب ورق.

ي ان حقوق االنسان مهوورة والنصوص التي تنص ىلب تلب الحقوق

 -4حق الضمان االجتماعي :نصت الشرىي الوولي لحقوق االنسان ىلب حن ك فرو في الضمان االبتماىي وحن
ك شقص في مستوى معيشي يك ي لتأمين الصح والرفا ي ل والسرت قاص فيما يتص بالغ اي والهساي
والسكن والعناي ال قي والقومات االبتماىي الضرورل ول الحن في حاالت الب ال والعبز والمرض والشيقوق

والترم

كما ا تمت بحن االموم وال ول في الرىاي (.)2

وبناي ىلب لب يمكن القوع ان حن تامين الرىاي تعم في معظم ووع العالم لهن ناب العويو من الووع العربي

اق

ور تلب الحقوق شيا فشيا فعلب سقي المثاع اق بعض الووع اببار موظ ي الوول ىلب التقاىو مع تقلي

مرتب المتقاىو زلاوة نسب الب ال قين شباب مما اوى لب الب صليان الشارت العربي ف برة ثورة الربيع العربي

وبالتالي ورت تلب الحن التي ثقت من زمن ول .

المبحث الثالث :اشكالية حقوق االنسان في ظل التحديات الراهنة

من م لع التارله والع الات قين البشرل يتنازىها صرات بولي قين القير والشر اال ان سعت البشرل بصورة

وائم في مثلها العليا لتحقين العوع والمساواة واالمن واالمان واالستقرار لهاف البشر واق المبتمع الواحو وبين

المبتمعات المقتل

وون ت رال و ابحا

بحن انسان واقر والبميع سواسي يستحقون الحياة بكرام وبصورة

( )1الماوة ( )12من العهو الوولي للحقوق االالتصاوي واالبتماىي والثقافي .
( )2الماوة ( )25-22من االى ن العالمي لحقوق االنسان لعام .1948
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الئق تحقن انساني االنسان الهامل والوافي

لهن من ناحي اقرى اص ومت المث العليا وائما مع الحاب

مما

انتج صراىا وائما ومستم ار قين البشر واق مبتمعاتهم وبينها وبين صير ا من المبتمعات من اب االستحوا
ىلب اهقر الور من المصاو ر المحوووة وكانت نتيب
وفئات ومبموىات متناحرة ومتنازى

لب الصرات اوى الب تقسيم البشر الب شعوب و بقات

فقوالا من تحقين العوع والمساواة واالمن واالمان واالستقرار له البشر ح

محل تهرلس التباين والتمييز والت رال واالستغ ع قين بعضهم البعض مما اوى لب الب نشوب النزاىات قين

البشر انتهكت حقوق االنسان االساسي

سو

يتم التعر ىلب لب من ق ع ال رىين التالين:

الفرع االول :انتهاك حقوق االنسان اثناء النزاعات المسلحة

القو ان نعلم ان فكرة حقوق االنسان ليست وليوة اليوم في المبتمعات ق كانت ناب محاوالت الويم لصياص

الوانين تحمي الشعوب من الظلم وال غيان( .)1فعرفت االنساني الحروب والنزىات المسلح ىقر التارله لب الن
الحروب ضرورة انساني وابتماىي تلزمها الحرك التوافعي للمبتمعات والحضارات فكانت سنواب الحروب
والنزاىات في تارله البشرل اهثر منها في سنوات الس م واالستقرار فقو اشار بوللي من ان ىلب موى قمس

اال

سن حوثت ( )14555حربا تسققت في موت( )25مليار انسان تقرلبا وىلب موى( )3400سن االقيرة

من حياة البشرل لم تنعم الووع والمبتمعات االبمائتين وقمسين سن من س م فقط ات ان البشرل شهوت

( )213سن حرب مقاق سن واحوة س م وق ع ( )185بي ا لم ينعم بسلم مهالت اال ىشرة ابياع فقط فمن
الحرب العالمي في القرن العشرلن شهو العالم ما يقارب مائتين وقمسين نزاى ا مسلح ا وولي ا وواقلي ا قلغ ىوو
ضحايا ا( )170مليون شقصأ ات بمعنب يحوث ك قمس شهور تقرلب ا نزات مسلح ينتج ىنها قسائر في
االرواح والممتلهات والمعوات وبالتاهيو

االحصاإت تنامت اهثر فاهثر في ظ التواىيات االمني االقيرة التي

شهوتها كثير من الووع قاص بالمن ق العربي في العقو االقير من القرن الواحو والعشرلن والتي تشهو مقت
وتشرو المئات واالال

من الضحايا االقرلاي معظمهم من النساي واال اع والمونيين من اب

لب حاولت

يلتزمون المحاربين باتباىها ومما رستها في ميوان

المبتمعات البشرل من القوم وضع الواىو وضوابط واى ار

القتاع وفي العصور الحويث التي ازواوت فيها الوة الصرات والمنازىات والعنف الم رط سنت الووع المت ورة ما

اسمت بالقانون الوولي االنساني ال ت و مضمون القانوني

()2

و بمل من القواىو الوولي التعا وي و العرفي

الرامي تحويوا الب ح المشك ت الناشئ مباشرة ىن النزاىات المسلح الوولي وصير الوولي ويحمي

ا القانون

( )1قالو قن محمو الشنيقر حقوق االنسان في اليهووي والمسيحي واالس م مقارن بالقانون الوولي مركز القيان للبحوث
والوراسات الرلاض ط1435 1ه ص.19

( )2وفاي اسماىي قنكار الحماي القاص للنساي واال اع في النزاىات واالزمات مضمون وتعليم المركز الوولي للوراسات
االستراتبي واالى م قيروت ط 2014 1ص.28-27
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االشقاص ال ين يتأثرون والممتلهات التي تتأثر و الو تتأثر بالنزات المسلح كما يقيو حن ا ار
اساليب ووسائ القتاع

()1

ان لن

النزات في اقتيار

ا القانون من ات االي بنيف 1864م وتلتها ىوة ات االيات وبروتوكوالت ام

ولتهون من فرىين اساسيين ما :االوع :الانون ال ات ويحوو القواىو التي تحكم تصر المحاربين في الحرب.

ثانيا :الانون بنيف ويحوو المباوىي والقواىو التي تحمي الشقصي االنساني في حال الحرب والغرض من

القانون و حماي االشقاص المونين في حال الحرب( .)2كما اشارت المواثين واالت االيات الوولي الب حماي
حقوق االنسان من االنتهاهات المسلح
والحرل وس م شقص

ونص ايضا

ا

فقو اشار االى ن العالمي لحقوق االنسان ان له فرو الحن في الحياة
و

ال يعرض ات انسان للتع يب وال للعقوبات و المعام ت القاسي

الوحشي و الحا بالهرام ( .)3اال ان قيع النزاىات المسلح والحروب اصبحت اهثر تعقيوا فاصبح من
الصعب فص نوت من النزاىات ىن االنوات االقرى مث الحرب التقليوي و الحرب اال لي و النزات العرالي فهي
صالبا ما تتواق

والمث الحي ىلب لب ما يبرت في العراق من ال ترة  2003والب االن من اىماع حربي

واشكاع من العنف تتشابب فيها ممارسات االحت ع واىماع المقاوم واالىماع االر اقي التي تستهو

المونيين

وممارسات التهبير والنزوح ال ائ ي وما تقوم ب احيانا ىناصر منتمي الب بهات صير معروف  .لهن اال م من
ك

لب ان مقتلف اشكاع النزاىات المسلح والحروب كان لها وما زاع انعكاسات ىلب الموا نين كاف

لهن

ىلب وضع المرة قوب قصوص لم تهن حياتهن سهل فقو تحولت الب سلسل من المعاناة نتيب النزوح واللبوي
والتهبير القسرت وى اب فقوان الزوج واالوالو وكما حوث في موين الموص من تهبير ونزوح بسقب االر اب

وانتهاب لحقوق االنسان االساسي

مما اوى الب روب العوائ من اب الما امان والعيم بس م وب لب فقو

تحولت حياتهن قوالا من الترالي ابتماىيا اصبحت متعلق بس متهن وراح ىائ تهن واق ت االنتهاهلت الحقوق

والحرلات تتزايو من ا ار

اقرى ف ي احيان كثيرة كانت الوات االحت ع االمرلكي تروت المونيين ق ان بعض

بنوو ا ارتهب القت واالصتصاب في اماهن ىويوة من المون العراالي

وتشير تقارلر االمم المتحوة تعرض الشعب

العراالي للتع يب في السبون والمعتق ت وتتواوع االى م لب مث في سبون اقو صرلب( .)4كان سب الواليات

المتحوة االمرلكي في ميوان حقوق االنسان سيئ ا يل فترة االوارة االمرلكي المباشرة للعراق والممتوة من نيسان
الوول الب ات االي بنيف لسن  1949واالت االيات االقرى ات
 2003ولغاي اآلن ىلب الرصم من انضمام

( )1مبموى مهل ين

المرة العراالي  :است ب واحقوق االنسان في العراق الراية في حقوق االنسان في العراق في مرحلتي ماالق

االحت ع وبعو الملف االبتماىي التقرلر الستراتبي العراق  2008ص.393
( )2وفاي اسماىي قنكار مربع ساقن ص.29

( )3الماوة ( )5 3من االى ن العالمي لحقوق االنسان لعام .1948

( ) 4سق تعزلز وور المراة في ح النزاىات وبناي الس م وراسات حال فلس ين ولقنان والعراق اللبن االالتصاوي واالبتماىي لغربي
اسيا( االسكوا) االمم المتحوة نيولورب  2009ص.16
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صل قه ا الموضوت ىلب قل ي ممارستها صير منسبم مع حقوق االنسان والومت اللبن الوولي للصليب

االحمر تقرل ار يتضمن وص ا النتهاهات ق يرة للقانون االنساني كانت الوات االحت ع الو ارتهقتها في العراق تروت
المونين ق بعض بنوو ا ارتهب القت واالصتصاب في اماهن ىويوة من المون العراالي تضمن استقوام الوحشي

في السبون ضو المتهمين في قوايات اىتقالهم(.)1

قناي ىلب لب يمكن القوع ان االنتهاهات لحقوق االنسان مستمرة سواي كان في النزات المسلح ام في صير لب

ويعوو لب الب ان الشعوب العربي تعرضت لحروب ىوة بعضها االليمي وبعضها نزاىات مسلح واقلي وكان

سائر ضحايا ا ( النساي والرباع واال اع والمسنين) فاالنتهاهات مستمرة والمعاناة كقيرة وماتزاع ناب حروب
تشن باسم حقوق االنسان وتقوم ىلب انها حروب انساني

وبالتالي فان اي ي العنف ال ت يتعرض ل المونيين

اثناي النزاىات المسلح وبعو ا يستحن اال تمام والمعالب  .وبالرصم من المحاوالت الباوة والمستمرة لتعزلز

وتحقين حماي حقوق االنسان من ق ع االت االيات والمعا وات والمهتمرات الوولي والوانين الوول

فان

ة القوانين لم تنبح في روت اال ار

رب وال كقير وال
ىلب ورق.

المتحارب

لهن ل سف

لب ان المعتوت ال ي رق قين الموني والعسكرت وال امرة وال

وىنف والت وتهويو وتشرو ولهن مازاع معظم ما يتم رح والم الب قت قيق مبرو حقر

الفرع الثاني :حماية حقوق االنسان في الوقت الراهن

يعو التزام الووع باحترام وحماي واىماع حقوق االنسان من ق ع التشرلعات وتواقير الحماي وسق االنتصا

واشارة اللبن المعني بحقوق

تعويضا ىن االنتهاهات شر ا اساسيا لضمان حقوق االنسان في لتماس العوال
االنسان الب ان ال يمكن ضمان احت ارم حقوق االنسان وحمايتها بغياب نظم فعال متاح للبميع وميسرة الهل
ىلب صعيو االوارة القضائي والتي من شأنها ان تضمن توفر سق انتصا

تعرضوا النتهاهات بحقوق االنسان وفي

الضائي واوارل الشقاص ال ين

ا السياق ىلب الووع الحرص ىلب ان توفر الوانين الحماي ال عال

لحقوق االنسان فض ا ىن انشاي الهيكليات والمهسسات ال زم لمعالب االنتهاهات ما في ا ار الوفاي بالتزام
الحماي

يبب ىلب الووع ان توفر تواقير حمائي ىاول وفعال (.)2فقو تركزت بهوو االمم المتحوة في قواي االمر

في مباع حماي حقوق االنسان ىلب صياص واىتماو ىلب مبموى من االت االيات واالى نات العالمي

في

مراح ىملها االولب تمكنت من المحافظ ىلب نوت من التوازن قين موضوت الحماي واحترام ىوو من المباوىي

المستقرة في القانون الوولي اقرز ا مقو احترام السياوة الو ني للووع وىوم التوق في الشهون الواقلي والتباوز
( )1مبموى مهل ين المر ة العراالي  :است ب واحقوق االنسان في العراق مربع ساقن ص.394-393
( ) 2اللبن االالتصاوي واالبتماىي لغربي اسيا تقرلر حوع وضع المرة العربي

حن التماس العوال في الصكوب الوولي

واالالليمي  :من تصوين الصكوب الوولي الب ت قيقها االمم المتحوة قيروت االسكوا  2014ص.21
20

ىلب اقتصاصاتها الو ني

ساىو لب ىلب الظرو

السائوة ان اب اما في الوالت ال ار ن فقو تميزت حماي

حقوق االنسان بعوو من المميزات و ي تمث اال ار العام ال ت تمارس في االبهزة المعني بحماي حقوق االنسان
نشا ها وتعقر ىن قيع

النشا ات ومن اقرز تلب الحماي

اوال :تطور االهلية االجرائية الدولية لالفراد:

()1

ي

:

ان ت ور القانون الوولي التقليوت الب ما ىر اليوم بالقانون الوولي حقوق االنسان وال ت تميزة بعلو ىلب

سائر القوانين الو ني والوولي بع ل اتي مستق ىن القانون الو ني والو اوى اال تمام المباشر باالفراو ىلب
اىتبار احو ىناصر الهيانات السياسي واالبتماىي وال ت اصبح حقيق بمرور الوالت واضح في الهتابات

االولب وبعو اليام االمم المتحوة قو ىهو بويو لل رو وحماي حقوال

باىت ار

بعض المواثين الوولي بحن ال رو

في تقويم شكوى تتعلن بانتهاب حقوق االنسان الب ابهزة االمم المتحوة المقتص

انشائها االت االيات والتي اقرمت في ا ار االمم المتحوة لهن بالرصم من لب اال ان

الوول

استقوام

و صير ا من االبهزة التي
اال لي مر ون باوارة

ات بمعنب استقوام الحن في الشكوى امام الهيئات الوولي تتوالف ىلب رضا الوول المسقن ىلب
وىلي فهو التزام تعا وت يترب تقويرة للوول وحو ا(.)2

قناي ىلب لب يمكن القوع ان اليام االمم المتحوة بحماي حقوق االفراو ىن رلن ابهزتها ىن رلن تقويم
ا
شكوى الب االمم المتحوة او احو فروىها اال ان يبقب ا الحن مر ون قيو الوول فتقويم ات شكوى يبقب تقويرة

قيو الوول .

ثانياً :االختصاص الداخلي واجهزة االشراف الدولية
كرران القررانون الرروولي التقليرروت يعتقررر مسررال حقرروق االنسرران مررن المسررائ او مواضرريع السررياوة الو ني ر الترري
اليبوز التوق فيها اما االن فان ناب تحوالت ام قه ا الصوو بحكرم الت رور الر ت رر ىلرب المبتمرع الروولي
ات

ما يعني ان االتبا الحويث في العالم المعاصر و اىتبرار مسرال حقروق االنسران مرن المسرائ

ات ال رابع

الرروولي والترري يحررن للمبموى ر الوولي ر ان تضررغط بشررأنها .والررو ظهررر لررب وبشررك واضررح فرري النصررف الثرراني مررن

القرررن الماضرري حيررث تعررووت ابه رزة الحماي ر الوولي ر لحقرروق االنسرران والولررت ص ر حياتها .والررو اوى اوراب الررووع

تورلبي ا لل قيع القانوني للنتائج الوولي لتسوي مشاه االنتهاهات المتتابع لحقوق االنسان الب بع الت رور فري
ا المباع ام ار واالعا باالضاف الب ان كان ناب ا تمام وائم بمنع التنازت قين االقتصاصات الوولي والواقلي
ونتيب ر ل ر لب فقررو نررص مشرررىوا االت االيررات والصرركوب الوولي ر لحقرروق االنسرران ىلررب مقررو االسررتن ا المسررقن لسررق

( )1حيور يحيب ثامر وور اللبن المعني بحقوق اإلنسان في حماي ضحايا االنتهاهات رسال مابستير كلي الحقوق -بامع
النهرلن  2007ص.36
( )2محمو حافظ صانم الوبيز في القانون الوولي العام وار النهض العربي
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قيروت  1979ص.338-334

الع ر ج المتاح ر فرري القررانون الررواقلي وبالتررالي اى رراي االولوي ر لتعرروي واص ر ح القررانون الررو ني اوالا واالق ر ب ر
واستن ا وسائل لمعالب موضوت الشركاوى والرو اىتقرر ر ا شرر ا لققروع الشركاوى ىنرو ت قيرن نظرام حماير حقروق

االنسان(.)1

ثالثاً :االعتراف بعدم قابلية بعض الحقوق االساسية لالنتقاص :
ان ىوم الاقلي بعض الحقوق االساسي ل نتقاص لم يعو مبرو اتبا ىقائوت وانما انعكس لب وتبسو في

االت االيات القاص بالحماي الوولي لحقوق االنسان ىلب المستوى العالمي .ويمكن ايضاح

ال كرة بالقوع ان

ىووا من ات االيات حماي حقوق االنسان تن وت ىلب نصوص لمواو استثنائي تتيح قها للووع وفي حاالت
االت االيات والظر االستثنائي و ال ت
استثنائي ىوم االلتزام الهام بمراىاة بعض الحقوق التي ترو في
يحوو موى التزام الووع باحكام االت االيات.ولهن من قين

الحقوق والتي تلتزم قها الووع توبو بعض الحقوق

والتي توصف بانها (بو رل ) وله ا فانها ال تقق التقييو او االنتقاص وتحت ات ظر من الظرو  .ومثاع ىلب

لب نبو ان الماوة ( )4ال قرة ( )2من العهو الوولي للحقوق الموني والسياسي توضح بعض النما ج لتلب الحقوق

والتي ال تقق االنتقاص( كالحن في الحياة

الحن في ىوم التعرض للتع يب او المعامل القاسي او المهين او

ال نساني او العقاب ىليها التحرر من الرق واالستعباو والعم البقرت الحن في ىوم الحبس بسقب ىوم الوفاي
بالتزامات موني

الحن في االىت ار

البنائي باثر ربعي).

الص اآلمرة والتي ال تقق

بالشقصي القانوني لل رو حرل ال كرة والعقيوة والوين ىوم ت قين القانون

ا ولرى البعض بان اصبح من المسلم ب ان بعض الحقوق االساسي تتميز باهتساقها
ت نوت من االنتقاص بغض النظر ىما يتم االت اق ىلي باسلوب متباوع ومنصوص

ىلي في االت االيات ويقاع ىن بأن انتشار بعض الواىو حقوق االنسان االساسي

في واق الواىو ومباوئ

القانون الوولي العام و و احوى صور الت اى قين المعا وات والقانون الوولي العرفي( .)2والو

ب البعض

االقر الب رات محكم العوع الوولي في الرات االستشارت لها ىام  1951فقو االرت تلب المباوئ االنساني والتي
اىتقرتها (حقوال ا اساسي ) والواروة في ات االي منع برلم اباوة البنس البشرت والمعاالب ىليها باىتبار ا ملزم
للووع حتب وون وبوو التزام ات االي(.)3

وبناي ىلب لب يمكن القوع ان حقوق االنسان بالرصم من تعوو صياصتها وتقسيماتها وتعوو االت االيات واالبرايات
ا
الحويث للحماي ىلب المستولين االالليمي والعالمي ان ك لب يتركز ولتقلور في شقص االنسان ات وان

( )1حيور يحيب ثامر مربع ساقن ص.40-39

(2) F ; przetacznik ; latitude des etats soc jalistes; a legard de labrotection in
ternational des droit de lhomme ; 1974 ; p 176 – p 180 .

( )3حيور يحيب ثامر مربع ساقن ص.43
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تهام حقوق االنسان والبهوو تهو

الوصوع الب الحقوق االساسي  .وان تحقين حماي حقوق االنسان يعتمو

ىلب االمم المتحوة وابهزتها وىلب االت االيات بك اشكالها القويم والحويث

اال ان بالرصم من ك

لب فما زالت

حقوق االنسان تتعرض الب االنتهاهات وتلب االبهزة واالت االيات مبرو نصوص وولي .

الخاتمة:

شهوت االنظم القانوني الو ني ا تمام ملحوظ بموضوت حقوق االنسان وىلب وب القصوص بعو انشاي

منظم االمم المتحوة ىام  1945م حيث توالت االت االيات والمعا وات والمنتظمات الوولي قه ا البانب فض
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ىن اال تمام المتزايو بمواضيع القانون الوولي االنسان و و ما ىكس االرتباط وربما التوق

النسقي في

موضوىات القانونين ( الانون حقوق االنسان والقانون الوولي االنساني) وبقور تعلن االمر حال حقوق االنسان
ف

يمكن القوع قتوافر القيئ التي احترمت حقوق وحرلات االنسان وبقصوص في قلوان المن ق العربي ىلب

مستوى الت قين بالرصم من توافر اال ار الوستورت والقانوني المناسب لحو ما فهناب كتير من االنتهاهات
لحقوق وحرلات االفراو وبالقصوص في النزاىات المسلح

ونظ ار ل قيع النظم السياسي والظرو

التي ولوت حروب مستمرة التي فرضت ىلب ووع المن ق العربي

االنسان بحقوال المقتل

االستثنائي

اثرت بشك سلقي للغاي ىلب مستوى تمتع

فض ا ىن االنتهاهات لحقوق االنسان التي شكلت قرالا لقواىو القانون حقوق االنسان

والقانون الوولي االنساني .في حقيق االمر نحن نعيم في زمن اصبح الرالص ىلب وماي الحرل مشرىا ونحاوع

الغوص في بحر الحرل من بويو بحر ال يهو في موج وال يستهين ب مو وال بزر قوالت اصبح االنسان رالما
زائوا و ناالص ا ال فرق حيث يموت ا االنسان مبان ا وبالصوف الغاشم ولتحوع القات ضحي والظلم ىوالا
والواالع و م ا ويصبح من الصعب الحويث ىن حرل حقيقي ويعو اله م ىن الحقوق في نظر الهثيرلن نوى ا من

ال لس القانوني  .لهن الحياة تستمر ولبقب البحث ىن حقيق حتب ولو كانت سرابا.

النتائج والتوصيات

فقو توصلت الوراس الب:

 -1نشررر الرروىي بحقرروق االنسرران قررين شررعوب الررووع كافر وىقررر وسررائ االىر م مررع ت عير وور مهسسررات حقرروق
االنسان ونقابات ومنظمات المبتمع الموني لما لها من وور مهثر في الضغط نحو احترام حقوق االنسان .

 -2م الب الحكومات قتقويم تقارلر ا بشأن التواقير التي تعتمو ا فيما يتعلن بحقوق االنسان.

 -3وىوة المهسسات الو ني لحقوق االنسان الب النظر في امكاني معالب مسأل وور منع االنتهاهات في تعزلز
وحماي حقوق االنسان في ا ار المحاف الوولي واالالليمي

ات الع ال .

 -4تت لب ضمانات حقوق االنسان قوبوو مبلس تشرلعي يمث مصالح المبتمع ولوافع ىن حقوال وحرلاتر مرن
اب التصوت له االنتهاهات التي يمكن ان تتعرض لها حقوق االنسان.

 -5تحسين حاالت حقوق االنسران ىلرب ارض الواالرع ووفراي الرووع بالتزاماتهرا وتعهرواتها المتعلقر بحقروق االنسران
ىلب اساس مقو تعزلز ىالمي بميع حقوق االنسان وتراب ها وىوم الاقليتها للتبزئ وتشابكها.

 -6ان تاقر الم وضرري االمررم المتحرروة السررامي لحقرروق االنسرران وور ررا الحقيقرري ىلررب اىر م مبلررس حقرروق بانتظررام
بالت قيقات العملي لم هروم منرع االنتهاهرات فري سرقي تعزلرز حقروق االنسران وحمايتهرا اسرتناوا الرب مشراوراتها
مع الووع والمنظمات الوولي واالالليمي والمهسسات الو ني ات الصل بحقوق االنسان وصير ا ممرن البهرات

المعني وصاحب المصلح .
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 -7ضرررورة تهثيررف البهرروو العالمي ر فرري ضررمان تقنرري الضررايا حقرروق االنسرران واى ائهررا االولوي ر ىقررر المعالب ر
االنساني لها.
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 -9ى ي الاىوو األصي والمكتسب :الحقوق االالتصاوي واالبتماىي والثقافي
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قنكار الحماي القاص للنساي واال اع في النزاىات واالزمات مضمون وتعليم
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 -3الماوة ( )7من االى ن العالمي لحقوق االنسان لعام .1948

 -4الماوة ( )23من االى ن العالمي لحقوق االنسان.لعام .1948

 -5الماوة ( )27-26من االى ن العالمي لحقوق االنسان ىام .1948

 -6الماوة ( )15 -14من العهو الوولي للحقوق االالتصاوي واالبتماىي والثقافي .
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