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الجانب الشكمي لنظام األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان
(المصادر الشكمية)

يستند نظاـ األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف إلى ثالثة مصادر أساسية ىي:
-1ميثاؽ األمـ المتحدة،

-2الميثاؽ الدولي لحقوؽ اإلنساف،
-3األعماؿ والوثائؽ القانونية األخرى الصادرة عف األمـ المتحدة والتي تشمؿ االتفاقيات واالعالنات والق اررات
الدولية.

أ-ميثاق األمم المتحدة  :اىتـ ميثاؽ األمـ المتحدة بحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية في عدة مواضع كثيرة
حيث تنص ديباجة الميثاؽ عمى " أف شعوب األمـ المتحدة آلت عمى نفسيا أف تؤكد مف جديد إيمانيا بالحقوؽ
األساسية لإلنساف وبكرامة الفرد وقدره وبما لمرجاؿ والنساء واألمـ كبيرىا وصغيرىا عمى حقوؽ متساوية"،

وتضيؼ الديباجة عزـ شعوب األمـ عمى " أف تدفع بالرقي االجتماعي قدما ،وأف ترفع مستوى الحياة في جو مف

الحرية الفسيحة".

وكذلؾ وضعت أىداؼ األمـ المتحدة حقوؽ اإلنساف في مقدمة اىتماماتيا فتنص الفقرة  2مف المادة األولى

عمى أف مف أىداؼ المنظمة " :إنماء العالقات الودية بيف األمـ عمى أساس المبدأ الذي يقضي بالتسوية في

الحقوؽ بيف الشعوب وبأف يكوف لكؿ منيا تقرير مصيرىا ،وكذلؾ اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السمـ

العاـ".

وتضيؼ الفقرة  3مف المادة األولى أف مف تمؾ األىداؼ –أيضا " -تحقيؽ التعاوف الدولي عمى حؿ المسائؿ

ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعمى تعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية
لمناس جميعا والتشجيع عمى ذلؾ بال تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الديف وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء"

ومف أجؿ ذلؾ تنص المادة  55مف الميثاؽ عمى أنو" رغبة في تييئة دواعي االستقرار والرفاىية الضرورييف لقياـ
عالقات سممية ودية بيف الشعوب ،وبأف يكوف لكؿ منيا تقرير مصيرىا ،تعمؿ األمـ المتحدة عمى.....:

ج-أف يشيع فسي العالـ احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمجميع بال تمييز بسبب الجنس أو المغة أو
الديف ،وبال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء ،ومراعاة تمؾ الحقوؽ والحريات فعال"

وتنص المادة  56مف الميثاؽ عمى أنو " يتعيد جميع األعضاء بأف يقوموا منفرديف أو مشتركيف بما يجب عمييـ
مف عمؿ بالتعاوف مع الييئة إلدراؾ المقاصد المنصوص عمييا في المادة  "55ومعنى ذلؾ أف ميثاؽ األمـ
المتحدة يتضمف التزامات قانونية جازمة مف أجؿ احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية.

وقد تضمنت المادتاف 73و 76نصوصا تتعمؽ بتعزيز واحتراـ حقوؽ اإلنساف في إطار نظاـ الوصاية المطبؽ
عمى األقاليـ غير المتمتعة بالحكـ الذاتي.

وقد أراد واضعو الميثاؽ إعطائو أىمية قانونية كبيرة بالمقارنة بغيره مف المعاىدات الدولية ،وذلؾ بتقرير أف

االلتزامات الواردة فيو ليا أولوية عمى غيرىا مف المعاىدات الدولية األخرى ،وىذا ما نست عمو المادة  103مف
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الميثاؽ عمى أنو " إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بيا أعضاء األمـ المتحدة وفقا ألحكاـ ىذا الميثاؽ مع أي
التزاـ دولي آخر يرتبطوف بو ،فالعبرة بالتزاماتيـ المترتبة عمى ىذا الميثاؽ".
ب -الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان :يستند نظاـ األمـ المتحدة لحماية حقوؽ اإلنساف إلى ثالث وثائؽ أساسية
تشكؿ ما يسمى بالميثاؽ الدولي لحقوؽ اإلنساف ،وىي :االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،والعيد الدولي الخاص
بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية.

وتعد ىذه الوثائؽ الثالث األساس الذي اشتقت منو مختمؼ األعماؿ والوثائؽ الدولية األخرى الصادرة عف

األمـ المتحدة ،كما أنيا تتضمف مبادئ وقواعد عامة تتعمؽ بأغمب حقوؽ اإلنساف.
-2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :تبنت الجمعية العامة لحقوؽ اإلنساف االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف
بقرارىا رقـ /217أ في  10ديسمبر  1948بأغمبية  48دولة ،وامتناع ثماني دوؿ عف التصويت ،ولـ يكف ىناؾ

ويتكوف االعالف مف  30مادة قانونية ،تضمنت العديد مف الحقوؽ والحريات األساسية
أية دولة معترضة عميو،
ّ
الالزمة لإلنساف ،سواء تعمقت بشخصو أـ بتواجده في المجتمع الذي يعيش فيو.
وتتمثؿ أىـ نصوصو في اآلتي:

بني البشر خمقوا أح ار ار ومتساويف في الكرامة والحقوؽ االنسانية،-لكؿ إنساف حؽ التمتع بالحقوؽ والحريات المنصوص عمييا في االعالف بال تمييز يستند إلى الجنس أو الموف

أو المغة أو الديف أو الرأي السياسي أو األصؿ الوطني أو االجتماعي ،أو الممكية أو الميالد أو أي اعتبار آخر،

-ال يمكف أف يخضع اإلنساف لمرؽ أو العبودية،

ال يمكف أف يخضع األنساف لمتعذيب أو العقوبات أو المعامالت القاسية أو الالإنسانية أو الميينة،يتمتع كؿ إنساف بالشخصية القانونية،-كؿ الناس أماـ القانوف سواسية،

-لكؿ إنساف حؽ المجوء إلى المحاكـ الوطنية لمطعف في األفعاؿ المنتيكة لحقوقو والتي يمنحيا لو الدستور أو

القانوف،

ال يمكف إخضاع الشخص لالعتقاؿ أو االحتجاز التعسفي أو النفي،-لكؿ إنساف الحؽ في أف تنظر قضيتو محكمة مستقمة ومحايدة،

اإلنساف برئ حتى تثبت إدانتو محكمة مختصة ،وال يسأؿ الشخص عف اي فعؿ ال يشكؿ جريمة وقت ارتكابو،ال يجوز تعريض أي إنساف ألي تدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أو أسرتو أو مسكنو أو مراسالتو،لكؿ فرد حرية التنقؿ ومغادرة أي بمد بما في ذلؾ بمده ،أو العودة إليو متى شاء،لكؿ إنساف حؽ الحصوؿ عمى الممجأ في بالد أخرى ف ار ار مف االضطياد،-لكؿ إنساف الحؽ في الحصوؿ عمى الجنسية،

لكؿ النساء والرجاؿ الذيف بمغوا سف الرشد حقوؽ متساوية في الزواج،3

األسرة ىي الخمية األساسية والطبيعية لممجتمع،لكؿ إنساف الحؽ في التممؾ وفي عدـ الحرماف منو بطريقة تعسفية،لكؿ إنساف حرية الفكر والوجداف والديف،-لكؿ إنساف حرية الرأي والتعبير،

-لكؿ إنساف الحؽ في حرية التجمع السممي،

لكؿ إنساف حؽ المشاركة في حكومة دولتو ،وفي االستفادة مف خدمات المرافؽ العامة،-إرادة الشعب ىي أساس السمطة ألية حكومة،

لكؿ إنساف الحؽ في الضماف االجتماعي وفي التمتع بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية،لكؿ إنساف الحؽ في العمؿ وااللتحاؽ بالنقابات العمالية،-لكؿ إنساف الحؽ في الراحة وأوقات الفراغ،

لكؿ إنساف الحؽ في مستوى معيشة كاؼ لصحتو ورفاىيتو ىو وأسرتو،-لكؿ إنساف الحؽ في التعميـ،

لكؿ إنساف الحؽ في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية لمجتمعو،-لكؿ إنساف الحؼ في التمتع بنظاـ اجتماعي ودولي تتحقؽ فيو ،بطريقة كاممة الحقوؽ المنصوص عمييا في

اإلعالف.

-2العيد الدولي الخاص لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ىذا
العيد في  16ديسمبر  ،1966وأصبح نافذا في  03يناير  1976بعد إيداع وثيقة التصديؽ أو االنضماـ رقـ
 35وذلؾ تطبيقا لممادة  17مف ىذا العيد ،وقد كاف االىتماـ بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية قميال
حتى عيد وضع ىذا العيد ،في وقت كاف االىتماـ منصبا عمى الحقوؽ المدنية والسياسية.

وقد جاء ىذا العيد ليؤكد أىمية ىذا النوع مف الحقوؽ مف أجؿ التمتع الفعمي بكافة حقوؽ اإلنساف ،وقد

تضمف ىذا العيد مجموعة مف الحقوؽ الذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقافي منيا:
-حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا،

المساواة في الحقوؽ بيف الرجاؿ والنساء،الحؽ في العمؿ وفي التمتع بظروؼ عمؿ صحية ومالئمة ،وحؽ تكويف النقابات العمالية واالنضماـ إلييا،الحؽ في الضماف االجتماعي والتأمينات االجتماعية،-الحؽ في مستوى حياة كاؼ،

الحؽ في التمتع بصحة جسمية وعقمية سميمة،-الحؽ في التعميـ،

الحؽ في الثقافة وفي االستفادة مف مزايا التقدـ العممي.4

-3العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ىذا العيد في 16
ديسمبر  ،1966واصبح نافذا في  23مارس  ،1976بعد إيداع وثيقة التصديؽ او االنضماـ رقـ  ،53وذلؾ
تطبيقا لممادة  94مف ىذا العيد .ومف أىـ الحقوؽ التي نص عمييا ىذا العيد ىي كالتالي:

-الحؽ في الحياة والحرية واألمف،

حقال عدـ التعرض لمتعذيب أو العقوبة أو المعاممة القاسية او الالإنسانية أو الميينة،-حظر العبودية،

حؽ عدـ االعتقاؿ التعسفي،الحقوؽ الخاصة بحرية التعبير والديف والتجمع واالنخراط في الجمعيات بما في ذلؾ النقابات،-حرية التنقؿ واإلقامة،

حرية التصويت في االنتخابات المباشرة،-الحؽ في محاكمة عادلة،

حقوؽ األقميات في الحماية.وقد ألحق بالعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية بروتوكوالن ىما:

البروتوكول األول ىو :البروتوكول االختياري الخاص بتمكيف لجنة حقوؽ اإلنساف التي أنشأ ىذا العيد ،مف
تمقي وبحث االخطارات التي يقدميا األفراد ضحايا انتياكات الحقوؽ المنصوص عمييا في العيد الدولي لمحقوؽ
المدنية والسياسية لعاـ .1966

البروتوكول الثاني ىو :البروتوكول االختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة االعدام لعام .2191
ج-األعمال والوثائق القانونية األخرى الصادرة عن األمم المتحدة :ىناؾ العديد مف القواعد والوثائؽ الدولية
التي تبنتيا منظمة األمـ المتحدة في إطار حقوؽ اإلنساف والتي تتخذ عادة األشكاؿ التالية:
-1االعالنات :االعالف ىو وثيقة رسمية تصدر مف جانب واحد ،وتتضمف بعض المبادئ ذات الطبيعة العامة
في المجاؿ الذي يتعرض لو (مثال في إطار حقوؽ اإلنساف) ،واذا كاف االعالف كأغمب األعماؿ القانونية التي
تصدر عف األمـ المتحدة ،ليست لو -في ذاتو -أية قوة ممزمة ،إال أنو مف الثابت أنو انطالقا منو يمكف أف

كوف عرؼ دولي يضفي عميو صفة االلزاـ.
يت ّ
مف أمثمة االعالنات التي تبنتيا األمـ المتحدة ما يمي:
االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ ،1948-إعالف حقوؽ الطفؿ لعاـ ،1959

إعالف منح االستقالؿ لمبمداف والشعوب المستعمرة ،1960-اإلعالف الخاص بحقوؽ المتخمفيف عقميا لعاـ ،1971
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االعالف الخاص بحقوؽ المعوقيف لعاـ ،1975االعالف الخاص بحقوؽ االنساف لألفراد الذيف ليسوا مف مواطني البمد الذي يعيشوف فيو لعاـ ،1985-إعالف الحؽ في التنمية لعاـ ،1986

إعالف حقوؽ األشخاص المنتميف إلى أقميات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية لعاـ ،1992-االعالف الخاص بحماية جميع األشخاص ضد االختفاء القسري لعاـ .1992

-2االتفاقيات الدولية :تعد االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف أعماال قانونية تنظـ مجاال معينا أو بعض
مجاالت تمؾ الحقوؽ ،تقوـ األمـ المتحدة بإعدادىا وتقديميا إلى الدوؿ لمتوقيع والتصديؽ عمييا واالنضماـ إلييا.
ومف الثابت أف االتفاقيات الدولية بالنظر إلى المكانة التي تحتميا في الحياة الدولية المعاصرة ،وىي العالمة

المميزة لألنشطة القانونية الخارجية التي يمارسيا أو يمكف أف يمارسيا أشخاص القانوف الدولي ،واذا كانت

المعاىدة تمثؿ الوسيمة األساسية التي تسمح ألشخاص القانوف الدولي بالمساىمة في السير العادي والمتوائـ
لمحياة الدولية ،فإنيا تشكؿ في نفس الوقت األداة المثالية لتحقيؽ" التنمية القانونية الدولية" وضماف استقرار

العالقات الدولية.

ومف أمثمة االتفاقيات الدولية التي تبنتيا األمـ المتحدة منيا:

اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عمييا لعاـ ،1948-االتفاقية الخاصة بالحؽ الدولي في التصحيح لعاـ ،1952

االتفاقية الدولية بشأف القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري لعاـ ،1965العيداف الدولياف الخاصاف بالحقوؽ المدنية والسياسية ،والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعاـ ،1966اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لعاـ ،1989-اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ ،1989

-االتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوؽ جميع العماؿ المياجريف وأفراد أسرىـ لعاـ ،1990

ومف المالحظ ازدياد عدد الدوؿ التي ترتبط باالتفاقيات الدولية التي تعدىا األمـ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف،

واف كاف ذلؾ ليس بدرجة واحدة بالنسبة لكؿ االتفاقيات وانما يختمؼ ذلؾ مف اتفاقية إلى أخرى.
-3مدونات أو قواعد السموك أو المبادئ القانونية :مف أىـ ما صدر عف األمـ المتحدة في ىذا الشأف:
-مدونة لقواعد سموؾ الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القوانيف لعاـ ،1979

قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤوف األحداث ( ،قواعد بكيف لعاـ ،)1985-مبادئ أساسية بشأف استقالؿ السمطة القضائية لعاـ ،1985

-مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الشخاص الذيف يتعرضوف ألي شكؿ مف اشكاؿ االحتجاز أو السجف

لعاـ ،1988

6

المبادئ األساسية بشأف استخداـ القوة واألسمحة النارية مف جانب الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القوانيف لعاـ،1990

المبادئ األساسية لمعاممة السجناء لعاـ ،1990مبادئ المساواة في الفرص لألشخاص المعاقيف لعاـ .1993-4الق اررات الدولية :أصدرت األمـ المتحدة العديد مف الق اررات الدولية الخاصة بحقوؽ االنساف منيا:
 قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 91/48عاـ  1993بخصوص العقد الثالث لمحاربة العنصرية والتمييزالعنصري( )2003-1993

 قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  91/48عاـ  1993بخصوص العاـ الدولي لشعوب العالـ األصمية،-قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  84/52عاـ  1997بخصوص التعميـ لمجميع،

 -قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  113/52بخصوص التحقيؽ العالمي لحقوؽ الشعوب في تقرير

المصير لعاـ .1997

 قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  120/52بخصوص حقوؽ اإلنساف واإلجراءات القسرية االنفرادية لعاـ،1997

 قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ122/52بخصوص القضاء عمى كؿ أشكاؿ عدـ التسامح الديني لعاـ.1997

 -5وضع نصوص نموذجية لمقوانين التي يجب إصدارىا داخل الدول بخصوص حماية واحترام حق معين من
حقوق اإلنسان ،مف ذلؾ مثال ما اقترحو المندوب السامي لحقوؽ اإلنساف ومركز األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف
بشأف" التشريع النموذجي الذي يستخدـ كتوجيو لمدوؿ مف أجؿ تبنى وتطوير القوانيف التي تحظر التمييز

العنصري"

حماية حقوق اإلنسان في إطار نظام األمم المتحدة
( األجيزة المعنية بحماية حقوق اإلنسان)

مف أىـ أجيزة األمـ المتحدة التي بذلت اىتماما كبي ار بحقوؽ اإلنساف نذكر األجيزة التالية:

أوال-الجمعية العامة لألمم المتحدة :تتمتع الجمعية العامة بأىمية كبيرة بيف مختمؼ فروع األمـ المتحدة،
باعتبارىا الجياز العاـ في المنظمة الذي يضـ بيف جنباتو كؿ أعضائيا ،فضال عف أنيا تتمتع بسمطات عامة،
إذ ليا أف تناقش أية مسألة أو أمر يدخؿ في مطاؽ ميثاؽ األمـ المتحدة ،أو يتصؿ بسمطات فرع مف الفروع
المنصوص عمييا فيو ،وىذا ما نصت عميو المادة  10مف الميثاؽ.
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وفي إطار حقوؽ اإلنساف تنص المادة  13مف الميثاؽ عمى اف تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات
مف أجؿ " :اإلعانة عمى تحقيؽ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمناس كافة بال تمييز بينيـ في الجنس والمغة
أو الديف وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء".

وعادة ما تحيؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة مسائؿ حقوؽ اإلنساف إلى المجنة الرئيسية الثالثة المعروفة بػ(

لجنة المسائؿ االجتماعية واإلنسانية والثقافية) ،وىي إحدى المجاف الرئيسية الستة التي أنشأتيا الجمعية العامة

لمساعدتيا في انجاز وظائفيا.

تعتبر الجمعية العامة أكثر أجيزة األمـ المتحدة التي تتبنى المواثيؽ الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف ،سواء

أكانت في صورة إعالنات أو ق اررات أو توصيات أو اتفاقيات دولية أو غيرىا ،فيي التي تبنت الميثاؽ الدولي
لحقوؽ اإلنساف( االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ  ،1948والعيداف الدولياف الخاصاف بالحقوؽ المدنية

والسياسية ،والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعاـ  ،)1966وكذلؾ أغمب الوثائؽ الدولية الصادرة عف

األمـ المتحدة.
ثانيا-مجمس األمن :يعتبر مجمس األمف صاحب المسئولية الرئيسية فيما يتعمؽ بحفظ السمـ واألمف الدولييف،
وىذا ما نصت عميو المادة  42مف الميثاؽ ،وال شؾ أف ذلؾ يقود المجمس إلى التصدي لبعض حقوؽ اإلنساف،
وىو ما فعمو المجمس فعال في ق ارراتو التالية:

-ق ارره رقـ  237لعاـ 1967الذي أشار إلى أف حقوؽ اإلنساف األساسية غير قابمة لمتنازؿ عنيا ويجب احتراميا

حتى أثناء الحرب،

ق ارره رقـ 941لعاـ  1994الذي أكد فيو عمى أف التطيير العرقي يعد انتياكا صارخا لمقانوف الدولي اإلنساني، ق ارره رقـ  1036لعاـ  1996الذي أكد فيو تأييده الكامؿ لبرنامج احتراـ وتعزيز حقوؽ اإلنساف في أبخازيابدولة جورجيا،

 ق ارره رقـ  1027الذي أداف فيو المجمس االنقالب الذي أطاح بالحكومة الشرعية والنظاـ الدستوري في دولةبوروندي.

ثالثا-محكمة العدل الدولية :محكمة العدؿ الدولية ىي الجياز القضائي الرئيسي لألمـ المتحدة وىذا ما نصت
عميو المادة  92مف الميثاؽ ،ومف الثابت أنـ األفراد العادييف ال يمكنيـ المجوء إلى المحكمة لعرض انتياكات
حقوؽ اإلنساف الواقعة عمييـ ،إذ تنص المادة  43مف الميثاؽ عمى أف " لمدوؿ وحدىا حؽ التقاضي أماـ

المحكمة".

ومف المعموـ أنو بناء عمى المادة  38مف النظاـ األساسي لممحكمة ،فيي تفصؿ وفقا لألحكاـ القانوف الدولي

في المنازعات التي ترفع إلييا ،وتنص المادة  2/36عمى أف المنازعات التي ترفع إلى محكمة العدؿ الدولية
تخص المسائؿ التالية:

-1تفسير المعاىدات الدولية،
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-2أية مسألة مف مسائؿ القانوف الدولي،
-3وجود أية واقعة والتي إذا ثبتت تشكؿ انتياكا اللتزاـ دولي،

طبيعة أو مدى التعويض الواجب نتيجة النتياؾ التزاـ دولي.وال شؾ أ ،المسائؿ المذكورة أعاله مف شأنيا أف تؤدي إلى إمكانية عرض منازعات خاصة بحقوؽ اإلنساف

أماـ محكمة العدؿ الدولية فإنو ال يوجد أي عائؽ قانوني ،ألف ترفع مثؿ ىذه المسائؿ إلى المحكمة ،بؿ مف

الناحية الواقعية تطرقت المحكمة إلى العديد مف مسائؿ حقوؽ اإلنساف في أحكاميا وآرائيا االستشارية ،وقد

عالجت المحكمة ىذه المسائؿ إما بصفة عامة أو بخصوص حؽ أو مجموعة مف الحقوؽ والحريات بعينيا.

فاالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف التي تصدرىا منظمة األمـ المتحدة تعطي لمحكمة العدؿ الدولية

دو ار بخصوص حؿ وتسوية المنازعات الناجمة عف تطبيقيا أو تفسيرىا إذا لـ يتـ حميا أو تسويتيا بأية طريقة

أخرى تتفؽ عمييا االطراؼ المعنية.

اربعا-المجمس االقتصادي واالجتماعي :تنص  62مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أف مف وظائؼ المجمس
االقتصادي واالجتماعي أف" يقدـ توصيات فيما يختص بنشر احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية

ومراعاتيا" ،كما لو أيضا أف " يعد مشروعات اتفاقات لتعرض عمى الجمعية العامة في مسائؿ تدخؿ في دائرة
اختصاصو" ،ولو كذلؾ " أف يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائؿ التي تدخؿ في دائرة اختصاصو".

أما المادة  64تنص عمى المجمس االقتصادي واالجتماعي لو " أف يجري ترتيبات مع أعضاء األمـ المتحدة
ومع الوكاالت المتخصصة لكي تمده بتقارير عف الخطوات التي اتخذتيا لتنفيذ توصياتو أو تنفيذ توصيات

الجمعية العامة في شأف مسائؿ تدخؿ في اختصاص المجمس".

أما المادة  68تعطي لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في أف ينشئ " لجانا في الشئوف االقتصادية
واالجتماعية لتعزيز حقوؽ اإلنساف ،كما ينشئ غير ذلؾ مف المجاف التي قد تحتاج إلييا العديد مف المجاف منيا:

-لجنة حقوؽ اإلنساف،

المجنة الخاصة بوضع المرأة،-المجنة الفرعية لتعزيز ولحماية حقوؽ اإلنساف.

وقد لعب المجمس االقتصادي واالجتماعي دو ار ىاما في إطار حماية حقوؽ اإلنساف داخؿ األمـ المتحدة،

نذكر منيا:

أوال-عف طريؽ المجمس االقتصادي واالجتماعي يتـ إرساؿ كؿ ما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف إلى الجمعية العامة
لألمـ المتحدة،

ثانيا -أنو اتخذ عاـ  1959القرار رقـ  F827الذي قرر فيو أف الشكاوى المرسمة إلى األمـ المتحدة بخصوص
انتياكات حقوؽ اإلنساف يجب إعداد قائمة سرية بيا ترسؿ إلى لجنة حقوؽ اإلنساف ،والمجنة الفرعية لمحاربة

االجراءات التمييزية وحماية األقميات،
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ثالثا-أنيا يتبنى سنويا العديد مف الق اررات الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف أو التي تمس تطبيقيا المباشر أو غير
المباشر.

رابعا-أنو تبنى عاـ  1970ما يعرؼ باسـ " اإلجراء  "1503وذلؾ في ق ارره رقـ  43/1503الخاص ببحث
اإلخطارات المتعمقة بانتياكات حقوؽ عدد مف األشخاص ولفترة ممتدة مف الزماف ،أما انتياكات الحاالت الفردية
فيختص بيا عادة اإلجراء الذي نص عميو الممحؽ االختياري لمعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ،أو ذلؾ

الذي نص عميو االتفاؽ الدولي المعني .ويتميز اإلجراء  1503باآلتػ ػ ػ ػ ػ ػػي:

أ-أنيا يستند في نشأتو إلى قرار صادر عف المجمس االقتصادي واالجتماعي،

ب-أنو يطبؽ عمى كؿ الدوؿ ،بينما اإلجراء المنصوص عميو في أي اتفاؽ دولي آخر يتوقؼ عمى كوف الدوؿ
أطرافا فيو،

ج-أنو يطبؽ عمى كؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ،بينما أي اتفاؽ دولي يقتصر بداىة عمى ما
ىو مذكور في نصوصو،

د-أف الشكاوى يمكف أف تقدـ مف أي شخص أو مجموعة أشخاص أو منظمة غير حكومية ،بينما االتفاقيات
الدولية األخرى يجب أف يقدـ الطمب مكف الشخص المجني أو ممثمو القانوني.

خامسا-مجمس الوصاية :خصص واضعوا ميثاؽ األمـ المتحدة الفصؿ الثاني عشر( )12لنظاـ الوصاية
الدولي ،وتتمثؿ األىداؼ األساسية ليذا النظاـ فيما نصت عميو المادة 57مف ميثاؽ األمـ المتحدة في اآلتي:

-توطيد السمـ واألمف الدولييف،

العمؿ عمى ترقية أىالي األقاليـ المشمولة بالوصاية في أمور السياسة واالجتماع واالقتصاد والتعميـ واطرادتقدميا نحو الحكـ الذاتي أو االستقالؿ،

التشجيع عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمجميع بال تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الديف ،والتفريؽ بيف الرجاؿ والنساء،

-كفالة المساواة في المعاممة في األمور االجتماعية واالقتصادية والتجارية لجميع أعضاء األمـ،

 يعمؿ مجمس الوصاية تحت اشراؼ الجمعية العامة في المياديف التالية( راجع المادة 87مف ميثاؽ األمـالمتحدة):

ينظر في التقارير التي ترفعيا السمطة القائمة بإدارة إقميـ الوصاية،-يتقبؿ العرائض والشكاوى ويفحصيا بالتشاور مع السمطة القائمة بإدارة إقميـ الوصاية،

ينظـ زيارات دورية لألقاليـ المشمولة بالوصاية باالتفاؽ مع السمطة القائمة بإدارة إقميـ الوصاية،-يتخذ كافة التدابير المنصوص عمييا في اتفاقات الوصاية.

ويتضح أف نظاـ الوصاية ييدؼ مف النصوص المنظمة لو إلى كفالة احتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتيـ في األقاليـ

الخاضعة لو ،ويتولى مجمس الوصاية ذلؾ تحت اشراؼ الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،وقد تحصمت أغمب أقاليـ
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الوصاية عمى استقالليا ،األمر الذي يجعؿ مجمس الوصاية في حكـ المنحؿ ،ومف ىنا جاءت بعض األصوات
مطالبة بإنياء وجوده وتحويمو إلى جياز آخر لألمـ المتحدة.
سادسا-المجان الفرعية لحقوق اإلنسان التي أنشأنيا المجمس االقتصادي واالجتماعي:
ىناؾ ثالث لجاف لحقوؽ اإلنساف أنشأنيا المجمس االقتصادي واالجتماعي ىي:
أ-لجنة حقوق اإلنسان :أنشأ المجمس االقتصادي واالجتماعي لجنة حقوؽ اإلنساف عاـ  1946بموجب ق ارره
رقـ  05لعاـ  ،1946المعدؿ بالقرار رقـ  09لعاـ  ،1946وتتمثؿ مياـ ىذه المجنة في رفع تقارير انتياكات
حقوؽ اإلنساف إلى المجمس االقتصادي واالجتماعي ليقوـ برفعيا إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،وتمثؿ ىذه

المجنة ما يمي:

-إعالنا عالميا لحقوؽ اإلنساف،

-نشر اعالنات واتفاقات دولية بخصوص الحريات المدنية ،ووضع المرأة ،وحرية المعرفة ،وغيرىا مف المسائؿ

المشابية ليا،

-حماية األقميات،

منع التمييز الذي يستند إلى الجنس أو المغة أو الديف،-أية مسألة أخرى تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف.

تمعب لجنة حقوؽ اإلنساف دو ار ىاما في إطار نظاـ األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف ،وقد قيؿ عنيا " إنيا

جياز حقوق اإلنسان األعمى لألمم المتحدة".

وتتخذ لجنة حقوؽ اإلنساف سنويا العديد مف الق اررات الخاصة بحقوؽ اإلنساف مف أجؿ تعزيز كفالتيا واحتراميا

دوليا .ومف الق ار ارت اليامة التي اتخذتيا لجنة حقوؽ اإلنساف ،منيا التالي:

القرار رقـ  1996/14بخصوص اآلثار الضارة لمنقؿ والتفريغ غير المشروع لممنتجات والنفايات الضارة عمىحقوؽ اإلنساف،

-القرار رقـ 1996/31بخصوص الحقوؽ األساسية لألشخاص المعاقيف،

القرار رقـ  1996/31بخصوص حقوؽ اإلنساف والطب الشرعي،-القرار رقـ  1996/47بخصوص حقوؽ اإلنساف واالرىاب،

القرار رقـ  1996/51بخصوص حقوؽ اإلنساف والنزوح الجماعي،-القرار رقـ  1996/62بخصوص أخذ الرىائف.

وفي عاـ  1997اعتمدت لجنة حقوؽ اإلنساف بعض الق اررات التي تتعمؽ بموضوعات جديدة ومتجددة خاصة

بحقوؽ اإلنساف منيا:

القرار رقـ  1997/08المتعمؽ بالحؽ في الغذاء،11

القرار رقـ  1997/09المتعمؽ باآلثار السيئة إلغراؽ المنتجات والنفايات السامة والخطيرة عمى التمتع بحقوؽاإلنساف ،وبخاصة إدانة األفعاؿ المؤثرة عمى الحؽ في الحياة والصحة في البمداف النامية،

التكيؼ
القرار  1997/10المتعمؽ باآلثار التي تخص التمتع الكامؿ بحقوؽ اإلنساف الناجمة عف سياسات ّاالقتصادي بسبب الديف الخارجي.

غير أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة أنشأت بموجب قرارىا رقـ  251/60لعاـ  2006مجمس حقوق

األنسان ليحؿ محؿ لجنة حقوؽ اإلنساف ،وقد تـ إلغاء لجنة حقوؽ اإلنساف اعتبا ار مف .2006/07/16
ب-المجنة الخاصة بوضع المرأة :أنشأ المجمس االقتصادي واالجتماعي ىذه المجنة عاـ  1946إلعداد
توصيات بخصوص تحسيف حقوؽ المرأة ،مع األخذ في االعتبار مبدأ المساواة بيف الرجاؿ والنساء.

ج-المجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان :أنشأ المجمس االقتصادي واالجتماعي المجنة الفرعية لمنع
التمييز وحماية األقميات لعاـ  1946لمقياـ بالدراسات وتقديـ توصيات لمجنة بخصوص منع التمييز مف أي نوع
كاف بالنسبة لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ،وكذلؾ حماية األقميات العرقية والدينية والمغوية ،وقد تـ تغيير

اسـ المجنة ليصبح " المجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف" ،وذلؾ بمقتضى قرار المجمس االقتصادي

واالجتماعي رقـ  1999/652الصادر في شير يوليو .1999

د-مجمس حقوق اإلنسان :أنشئ مجمس حقوؽ اإلنساف بقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  251/60في
شير مارس ،ليحؿ محؿ لجنة حقوؽ اإلنساف ويعتبر كجياز فرعي مف أجيزة الجمعية العامة لألمـ المتحدة/

ويتـ انتخاب أعضاء المجمس وعددىـ  47عضوا بواسطة الجمعية العامة ،وقد تجسد ذلؾ فعال في  09مايو

 2006بانتخاب ىؤالء األعضاء ،ويختص مجمس حقوؽ اإلنساف بػ:

-تعزيز االحتراـ العالمي لحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية،

مناقشة المواقؼ الخاصة بانتياكات حقوؽ اإلنساف ،بما في ذلؾ االنتياكات الجسيمة والمستمرة،-جعؿ مجمس حقوؽ اإلنساف مكانا لمحوار في كؿ ما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف،

لممجمس الحؽ في اصدار التوصيات الي يرفعيا إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدةػ ،بخصوص تطوير القانوفالدولي لحقوؽ اإلنساف.

وعمى المجمس أثناء مباشرة أعمالو أف يراعي مبادئ العالمية ،والحيادية ،والموضوعية ،وعدـ االنتقائية،

والحوار والتعاوف الدولي البناء مف أجؿ ترقية حقوؽ اإلنساف وحمايتيا.

ويعقد المجمس ثالث دورات في السنة عمى األقؿ ،مع امكانية عقده دورات خاصة بناء عمى طمب عضو واحد

يؤيده ثمث أعضاء المجمس.

وقد تبنى المجمس في أوؿ اجتماع لو وثيقتيف ىامتيف ىما :االتفاقية الدولية لحماية كؿ األشخاص ضد

االختفاءات القسرية ،واالعالف الخاص بحقوؽ الشعوب األصمية.
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الجانب الموضوعي لنظام األمم المتحدة
في حماية حقوق اإلنسان محل الحماية

خالؿ السنوات التي تمت تبني االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عممت األمـ المتحدة عمى وضع مجموعة قواعد
ونظـ قانونية دولية في كؿ مسائؿ حقوؽ االنساف وحرياتو األساسية ،وقابمة لمتطبيؽ ،والشؾ أف تقنيف مسائؿ

حقوؽ اإلنساف ييدؼ إلى تحقيؽ عدة أغراض منيا:

-1تحقيؽ الفيـ والوعي المشترؾ باألمور المتعمقة بحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية،
-2تعزيز احتراـ وفاعمية قواعد حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية،

-3تأكيد وترسيخ المفاىيـ األساسية لحقوؽ اإلنساف التي ال يمكف االستغناء عنيا،
 -4تجسيد حقوؽ اإلنساف نظريا وتطبيقيا،

ومف المعموـ أف ىناؾ ثالث طوائؼ مف حقوؽ اإلنساف ،ىي كالتالي:

أوال -ما يطمؽ عميو بالجيل األول لحقوق اإلنسان ،أو ما يعرؼ بالحقوق السمبية ،والتي تيدؼ إلى حماية
اإلنساف مف كؿ اعتداء عمى حرياتو الفردية ،مثاؿ ذلؾ ما نصت عميو الواد مف  2إلى  21مف االعالف العالمي

لحقوؽ اإلنساف.

ثانيا -ما يطمؽ عميو بالجيل الثاني لحقوق اإلنسان ،أو ما يعرؼ بالحقوق اإليجابية ،والتي تيدؼ إلى كفالة
العدالة االجتماعية والتخمص مف الفقر ،والمشاركة في كافة جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وىذا
ما نصت عميو المواد مف  22إلى  27مف االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،وكذلؾ الحقوؽ المنصوص في

العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ومف أمثمة ىذه الحقوؽ :حؽ الممكية ،والحؽ في العمؿ،

والحؽ في الحصوؿ عمى مسكف الئؽ ،والحؽ في التعميـ.

ثالثا -ما يطمؽ عميو بالجيل الثالث لحقوق اإلنسان ،أو ما يعرؼ بالحقوق الجماعية ،وىذا ما نصت عميو
المادة  28مف االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،مف أمثمة ذلؾ الحؽ في السالـ ،والحؽ في التنمية ،والحؽ في
بيئة نظيفة ومتوازنة ،والحؽ في سيادة الدوؿ عمى مواردىا الطبيعية ،والحؽ في تقرير المصير.
ومن أىم حقوق اإلنسان وحرياتو االساسية التي أقرتيا منظمة األمم المتحدة نذكر اآلتي:

أوال -الحقوق الخاصة بالمحاكمة الجنائية العادلة:

نصت العديد مف المواثيؽ الدولية عمى ضماف الحد األدنى مف حقوؽ اإلنساف المكفولة لممتيـ في حالة
ارتكاب جريمة معاقب عمييا ،وقد نصت المادة  14مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية وىي كالتالي:

-1حؽ كؿ شخص في محاكمة عادلة وعمنية مف قبؿ محكمة حمايدة ومستقمة،
-2األصؿ أف اإلنساف بريئا حتى تثبت إدانتو مف قبؿ محكمة مختصة،
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-3حؽ كؿ شخص في اعالمو بطبيعة وسبب االتياـ الموجو إليو،
-4حؽ كؿ شخص في الحصوؿ عمى وقت وتسييالت كافية إلعداد دفاعو،
-5حؽ كؿ شخص في اف يحاكـ دوف تأخير غير مبرر،

-6حؽ كؿ شخص في أف يحضر المحاكمة ويدافع عف نفسو أو يختار مف يدافع عنو،
-7حؽ كؿ شخص في أف يناقش شيود االثبات،

-8حؽ كؿ شخص في أف يساعده مترجما إذا لـ يكف يفيـ المغة المستخدمة في المحكمة،
-9حؽ كؿ شخص في أال يجبر عمى أف يشيد الشخص ضد نفسو ،أو يعترؼ بأنو مذنب،

-10مراعاة مبدأ الشرعية ( شرعية الجرائـ والعقوبات) ،أي أنو ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني،
-11مبدأ عدـ جواز المحاكمة عف ذات الفعؿ المجرـ مرتيف.
ثانيا-الحقوق الخاصة باالنتخابات:
يعتبر المشاركة في تسيير الشؤوف العامة ألي مجتمع عف طريؽ االنتخابات مف الحقوؽ السياسية لإلنساف ،غير
أنو يفترض توافر حقوؽ أخرى الزمة لحسف سير العممية االنتخابية ،كالحؽ في إبداء الراي وحرية التعبير ،وعدـ

الخضوع ألي تيديد بسبب إبداء الرأي .وىذا ما أكدتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة بقرارىا رقـ  137/46لعاـ

 ،1991بأنو يحؽ لكؿ شخص المشاركة في تسيير شؤوف بمده ،ويعد ذلؾ " عامال جوىريا لتمتع الجميع فعميا
بعدد مف حقوؽ اإلنساف األخرى والحريات األساسية ،بما في ذلؾ الحقوؽ السياسية واالقتصادية واالجتماعية

والثقافية".

وتعمؿ األمـ المتحدة عمى كفالة احتراـ ىذا الحؽ بوسائؿ عدة منيا:

-2مراقبة العممية االنتخابية :وذلؾ لمتأكد مف سالمة وصحة االنتخابات أي كانت طبيعتيا محمية والئية
ووطنية ،ومثاليا االنتخابات التي أشرفت عمييا منظمة األمـ المتحدة في كؿ كوريا عاـ  ،1946ونيكاراجوا عاـ

 ،1989وكمبوديا عاـ  ،1990وأنجوال عاـ  ،1991وماالوي عاـ .1993

-2التركيز عمى الحقوق الجوىرية من إجراء العممية االنتخابية :وىذه الحقوؽ يمكف حصرىا في :حؽ
المشاركة في تسيير الشؤوف العامة ،وحؽ الشخص في التصويت والترشح ،وحقو في مراقبة العممية االنتخابية

مف فرز لألصوات والمشاركة في اعالف نتائجيا ،وحقو في تقمد الوظائؼ العامة في الدولة ،وىذا ما نصت عميو

المادة  21مف االعالف العالمي ،والمادة  25مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ،وحؽ تقرير المصير
وىذا ما أكدتو المادة ½ مف االعالف العالمي والمادة األولى مف العيديف الدولييف لعاـ .1966

-3التأكيد عمى احترام إرادة الشعب في اختيار ممثميو في إدارة السمطة العامة في الدولة :وأف ىذه اإلرادة
يجب التعبير عنيا في انتخابات نزيية تعقد بصورة منتظمة وفي آجاؿ معينة ،ويكوف االقتراع فييا سريا ،أو في
شكؿ استفتاء ،وىذا ما نصت عميو المادة  3/21مف االعالف العالمي.

-4ضبط ووضع القواعد المنظمة لمعممية االنتخابية وكفالة نزاىتيا :وىذا الذي يمثمو قانوف االنتخابات الذي
يعدؿ ويتمـ بانتظاـ إلدخاؿ التعديالت المطموبة.
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-5التأكيد عمى ضرورة احترام مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول :فيما يتعمؽ بالعمميات
االنتخابية ،ومثاؿ ذلؾ القرار رقـ  118/52الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ .1997
ثالثا -مكافحة عمميات االختفاء القسري:
يعتبر اختفاء الشخص قسريا (الإراديا) يشكؿ انتياكا لحؽ اإلنساف في الحؽ الحياة والحؽ في الحرية ،وقد
تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة القرار رقـ  133/47لعاـ  1992بإقرار " اعالف حماية كؿ األشخاص ضد

االختفاءات القسرية" ،كما اعتمدت "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص ضد االختفاء القسري" ،وتتمثؿ أىـ

مالمح ىتيف الوثيقتيف في اآلتي:

-1إف االختفاء القسري يتمثؿ في احتجاز األشخاص أو اختطافيـ رغما وقس ار عنيـ بواسطة موظفي الدولة أو

أشخاص يتصرفوف بإذنيا أو بموافقتيا المباشرة أو غير المباشرة ،ويعقبو رفض االعتراؼ بحرماف الشخص مف

حريتو أو اخفاء مصير الشخص المختفى أو مكاف وجوده ،مما يحرمو مف حماية القانوف.

-2تشكؿ ممارسة االختفاء القسري بصورة عامة أو منيجية جريمة مف الجرائـ ضد اإلنسانية.
-3كؿ عمؿ يؤدي إلى االختفاء القسري يعد إىانة لمكرامة اإلنسانية.

 -4ال يجوز ألية دولة ارتكاب األفعاؿ الخاصة باالختفاءات القسرية أو التي تسمح بيا او تتسامح معيا.

-5ألغراض تسميـ المجرميف ال تعتبر جريمة االختفاء القسري مف قبيؿ الجرائـ السياسية أو المتربطة بالسياسة،
بؿ ىي جرائـ ضد اإلنسانية.

-6يجب تجريـ أفعاؿ االختفاء القسري والمعاقبة عمييا في قوانيف العقوبات الوطنية ،وذلؾ تماشيا مع االتفاقيات
الدولية الواردة في ىذا الشأف.

-7ترتيب المسئولية المدنية عمى مرتكبي أفعاؿ االختفاءات القسرية ،وكذا مسئولية الدولة أو سمطات الدولة التي
نظمتيا أو سمحت بيا أو وافقت عمييا ،مع عدـ اإلضرار بالمسئولية الدولية لتمؾ الدولة وذلؾ طبقا لمقانوف

الدولي.

 -8ال يمكف تبرير االختفاء القسري بأنو تـ بناء عمى أوامر أو تعميمات السمطات العامة المدنية والعسكرية،
وعمى كؿ شخص صدرت إليو التعميمات أو األمر بعدـ تنفيذىا.

-9ال يمكف تبرير االختفاء القسري تحت أي ظرؼ ،سواء أكاف ذلؾ راجعا إلى حالة الحرب أو التيديد بيا ،أو
عدـ االستقرار الداخمي أو أي وضع استثنائي آخر.

-10ال يجوز لمدولة طرد أو تسميـ أي شخص أو ارجاعو عند الحدود إلى الدولة إذا وجدت أسبابا جدية لالعتقاد
بأنو سيكوف ضحية لإلختفاء القسري في تمؾ الدولة.

-11ضرورة كفالة الحؽ في رفع دعوى قضائية عاجمة لمعرفة أيف يتواجد الشخص المختفى أو المحروـ مف
الحرية ،ومحاولة معرفة السمطة التي أمرت بذلؾ.

-12ضرورة قياـ الدولة بإجراء تحقيؽ بخصوص الشكوى( الدعوى القضائية المرفوعة) تتضمف بيانات عف
الشخص المختفى قسريا وتاريخ اختفائو والمكاف الذي اختفى فيو.
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-13يجب تقديـ األشخاص المتيميف باخفاء أحد األشخاص رغما عنو إلى المحاكمة ،إذ بررت ذلؾ نتائج
التحقيؽ ،كما أنيـ ال يستفيدوف مف أي قانوف عفو يعفييـ مف المحاكمة والعقاب.

-14ضرورة تعويض ضحايا االختفاءات القسرية أسرىـ تعويضا كافيا ومناسبا لمضرر المادي والمعنوي الذيف
لحؽ بيـ.
رابعا-حقوق المرأة:
اىتمت منظمة األمـ المتحدة بوضع المرأة وخصصت ليا عدة اتفاقيات دولية منياؾ
-1اتفاقية بشأف الحقوؽ السياسية لممرأة لعاـ .1952

-2اعالف القضاء عمى التمييز ضد المرأة لعاـ .1967
-3اتفاقية بشأف حماية حقوؽ النساء واألطفاؿ في حاالت الطوارئ والمنازعات المسمحة لعاـ .1974
-4اتفاقية القضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة لعاـ .1989

وقد أصدرت الجمعية العامة لممـ المتحدة عدة ق اررات دولية لمتنديد باالعتداءات واالنتياكات التي تتعرض ليا

المرأة في العالـ .مف ذلؾ قرارىا رقـ  115/51لعاـ  1996الذي قررت فيو ما يمي:
-إدانة اغتصاب النساء واألطفاؿ في يوغسالفيا السابقة،

-ادانة استخداـ االغتصاب كسالح حرب وكأداة تطيير عرقي،

اعتبار االغتصاب أثناء النزاعات المسمحة جريمة حرب ،في أحيانا أخرى جريمة ضد اإلنسانية ،وعمال مفأعماؿ إبادة الجنس البشري ،حظر استخداـ العنؼ ضد المرأة،

التجريـ والعقاب عمى كؿ األفعاؿ التي تنتيؾ شرؼ المرأة بغير رضاىا.خامسا -حقوق األجانب:
إف لألجانب حقوؽ مكفولة ليـ حالة تواجدىـ فوؽ إقميـ دولة أخرى بطريقة قانونية ،وتفرض عمى الدولة
المقيميف بيا عمى ضرورة مراعاة ىذه الحقوؽ المكفولة سواء أكاف ذلؾ بالقوانيف الوطنية أو باالتفاقيات الدولية.

ومف المعروؼ اف ىناؾ نظريتاف تقرراف الحماية لألجانب فوؽ إقميـ الدولة المتواجديف عمييا ،ىذاف النظريتاف

ىما :النظرية األولى :تنادي بالمساواة في الحقوؽ بيف المواطنيف واألجانب ،واف كانت ىذه النظرية نادرة

التطبيؽ في ممارسات الدوؿ ،أما النظرية الثانية :فيي تنادي بكفالة الحد األدنى مف الحقوؽ لألجانب

الموجوديف فوؽ إقميميا ،بحيث ال يمكف النزوؿ عنو أو مخالفتو ،واال أصبحت الدولة مسؤولة مسؤولية دولية ،فقد
استقر في العرؼ الدولي منح األجانب المقيميف فوؽ إقميميا بعض الحقوؽ التي تمثؿ الحد األدنى الذي ال غناء

عنو لكؿ إنساف ،ويتضمف الحد األدنى العديد مف الحقوؽ يمكف إجماليا في اآلتي:

-2ضرورة االعتراف لألجنبي بالشخصية القانونية :وبخاصة أىمية األداء في القياـ بكافة التصرفات القانونية،
واف كانت بعض الدوؿ تضع قيودا عمى تممؾ األجانب لألمواؿ العقارية ،وعمى ممارسة بعض الميف ،كالمحاماة
والطب ،رغبة في حماية سوؽ العمؿ الوطنية.
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-2حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية :مف دوف الخروج عمى القوانيف الوطنية المنظمة لحرية ممارسة حؽ
العقيدة والعبادة.
-3حرمة المسكف وحرمة ذات االجنبي :إذ ال يجوز القبض عميو إال في األحواؿ المنصوص عمييا قانونا ،ما لـ
يكف متمتعا بالحصانة الدبموماسية أو القنصمية ،ولذلؾ يجب عدـ سجف األجنبي أو حبسو إال بمقتضى حكـ

قضائي أو بالتطبيؽ لمقوانيف السارية ،مع السماح لو باالستعانة بمحاـ لمدفاع عنو.

يتعيف
 -4حق األجنبي في التقاضي أمام المحاكم الوطنية :واذا انتيكت القواعد القانونية الواجبة التطبيؽ عميوّ ،
تمكينو مف التقاضي اماـ المحاكـ الوطنية ،ويتطمب استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية لممارسة الدولة التي يتبعيا

األجنبي لمحماية الدبموماسية.

-5حق الدولة في ممارسة اختصاصيا الشخصي تجاه كل المقيمين فوق إقميميا :فإنو يجب عمييا أف تحمي
األجانب فوؽ إقميميا ،وأف توقع العقاب عمى مف يعتدي عمييـ.

من الحقوق التي كرستيا منظمة األمم المتحدة لحماية األجانب نذكر اآلتي:

 الحؽ في الحياة وفي األمف الشخصي،الحؽ في الحماية ضد أي تدخؿ غير مشروع بشأف الحياة الخاصة أو األسرة أو المسكف أو المراسالت،-حؽ المساواة أماـ المحاكـ،

الحؽ في اختيار الزوجة ،وفي الزواج وتأسيس األسرة، -حؽ األجنبي في االحتفاظ بمغتو وثقافتو وتقاليده،

حؽ األجنبي في نقؿ أموالو إلى الخارج ،مع مراعاة الموائح الخاصة بالعممة الوطنية،-الحؽ في مغادرة البمد الذي يقيـ فيو متى شاء،

-حرية االنتقاؿ داخؿ إقميـ الدولة المقيـ بيا ،مع مراعاة القوانيف الوطنية المنظمة لحرية تنقؿ األجانب داخؿ

إقميميا،

عدـ إخضاع األجنبي لمتعذيب أو المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة،-الحؽ في ظروؼ عمؿ صحية وآمنة وأجور عادلة،

الحؽ في الحماية الصحية والعالج الطبي والضماف االجتماعي والتعميـ والراحة،-عدـ جواز حرماف األجنبي مف أموالو التي أكتسبيا بطريقة مشروعة،

حؽ األجنبي في االتصاؿ بالقنصمية أو البعثة الدبموماسية لمدولة التي ىو مف رعاياىا ،أو عند عدـ وجودىابالقنصمية أو البعثة الدبموماسية الراعية لمصالح دولتو في الدولة المقيـ بيا.
سادسا-حقوق الالجئين:
قد يضطر اإلنساف إلى المجوء إلى دولة أخرى ،وقد يضطر جزء مف السكاف إلى اليجرة الجماعية بسبب
انتياكات حقوؽ اإلنساف أو النزاعات السياسية أو العرقية او الدينية أو عدـ التسامح االثني أو األحواؿ
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االقتصادية السيئة أو استخداـ العنؼ عمى نطاؽ واسع ،وال شؾ أف مف شأف ذلؾ زيادة عدد الالجئيف
واألشخاص الميجريف داخميا.

وقد اىتمت منظمة األمـ المتحدة بحقوؽ الالجئيف ،وذلؾ مف خالؿ اعتماد عدة اتفاقيات دولية بشأنيـ منيا:

-1دعوة مؤتمر األمـ المتحدة بشأف الالجئيف وعديمي الجنسية ،الذي تبنى االتفاقية الخاصة بوضع الالجئيف
لعاـ ،1951

-2تبنى البروتوكوؿ الخاص بوضع الالجئيف بناء عمى قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي رقـ  ،1186وقرار
الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 2198لعاـ ،1966

-3اعتماد النظاـ األساسي لمفوضية األمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف لعاـ ،1950
-4تبنى اعالف بشأف الممجأ اإلقميمي ،بناء عمى قرار الجمعية العامة رقـ  2312لعاـ ،1967

كما اىتمت الجمعية العامة بمشاكؿ الالجئيف ووضعيـ القانوني ،مف ذلؾ قرارىا رقـ  73/51لعاـ 1996

الذي أداف استغالؿ الالجئيف القصر الذي ال يصاحبيـ ذووىـ ،بما في ذلؾ استخداميـ كجنود أو دروع بشرية
في النزاع المسمح ،أو تجنيدىـ االجباري في القوات المسمحة ،أو في أي أفعاؿ أخرى تعرض لمخطر سالمتيـ

وأمنيـ الشخصي.

وكذلؾ تيتـ مفوضية األمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف بأوضاعيـ وحؿ مشاكميـ ،وما يجب مراعاتو في

خصوصيـ ،وعمى أعضاء المجتمع الدولي تقديـ ليـ الحد األدنى مف الحقوؽ اآلتية منيا:

-1عدـ جواز معاقبتيـ أو معاممتيـ بسوء بسبب أف وجودىـ في بمد االقامة بصورة غير مشروع،
-2تمتعيـ بكؿ الحقوؽ المدنية والسياسية المعترؼ بيا دوليا،

-3منحيـ كؿ مساعدة ضرورية ،بما في ذلؾ الطعاـ والمأوى والتسييالت الصحية الالزمة،
-4معاممتيـ كأشخاص تبرر مأساتيـ تفيما وتعاطفا خاصا،

-5عدـ التمييز بينيـ استنادا إلى الجنس أو الديف أو الرأي السياسي أو الجنسية أو بمد المنشأ أو االعاقة
الجسمية،

-6بذؿ كؿ مساعدة ممكنة لمتوصؿ إلى معرفة األقارب،

-7إيالء حماية خاصة لألطفاؿ القصر والذيف ال يصطحبيـ أحد،
-8إرساؿ وتمقي الخطابات،

-9اتخاذ ما يمزـ لتسجيؿ المواليد والوفيات والزواج،
-10المساعدة في الحصوؿ عمى حؿ دائـ ومرض،

-11اتخاذ كؿ التسييالت لرجوعيـ االختياري لبمدانيـ.
سابعا-حقوق األقميات:
قد اىتمت األمـ المتحدة بحقوؽ األقميات مف عدة نواحي ،منيا:
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-1إنشاء المجنة الفرعية لمكافحة اإلجراءات التمييزية وحماية األقميات لعاـ  ،1974تعد ىذه المجنة جيا از فرعيا
لمجنة حقوؽ اإلنساف ،وفي قرار لممجمس االقتصادي واالجتماعي رقـ  1503نص عمى ارساؿ اإلخطارات

المتعمقة باالنتياكات المستمرة لعدد كبير مف أشخاص األقمية إلى تمؾ المجنة .إف الحقوؽ الخاصة لألقميات ال
يعد تميي از بالمقارنة بباقي السكاف ،وانما ىو وسيمة ضرورية لممحافظة عمى ذاتيتيا الخاصة وعاداتيا وتقاليدىا.

-2وقد تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في قرارىا رقـ  135/47لعاـ " 1992اعالف حقوؽ األشخاص
المنتميف إلى أقميات وطنية أو عرقية ،دينية أو لغوية،

-3ضرورة حماية الدولة لمذاتية الوطنية أو العرقية أو الثقافية أو الدينية أو المغوية لألقميات المتواجدة فوؽ
إقميميا،

-4حؽ األقمية في المتمتع بثقافتيا وديانتيا ولغتيا الخاصة ،في السر والعمف،

-5حؽ األقمية في المتمتع بكؿ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية المعترؼ بيا عالميا،
-6التاكد عمى أف تمتع األقمية بحقوؽ خاصة ،ال يخالؼ مبدأ المساواة المنصوص عمييا دوليا.
ثامنا-الحقوق الجماعية :كما كرست األمـ المتحدة حماية الحقوؽ الفردية ،اىتمت بالحقوؽ الجماعية التي
تمثؿ الجيؿ الثالث لحقوؽ اإلنساف ،وذلؾ ألف حقوؽ اإلنساف مترابطة وغير قابمة لالنفصاؿ ،وفي ىذا اإلطار
نركز عمى الحقوؽ الجماعية التالية:

أ-الحق في التنمية :يعتبر الحؽ في التنمية مف الحقوؽ الجماعية لإلنساف ،وال شؾ أف تحقيؽ التنمية يفرض
عمى المجتمع عدـ االعتداء عمى الحقوؽ الفردية لإلنساف ،والذي يجب أال يكوف مجرد موضوع ليا ،وانما يكوف
فاعال في تحقيؽ التنمية .وقد اىتمت األمـ المتحدة بوضع قواعد تحكـ حؽ التنمية ،وذلؾ بمقتضى قرارىا رقـ

 128/41لعاف  ،1986الذي تبنى " االعالف الخاص بالحؽ في التنمية" ،ومف أىـ الحقوؽ التي كرسيا ىذا

االعالف ما يمي:

-1ضماف الحؽ في التنمية مف خالؿ الممارسة الكاممة لحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ،بما في ذلؾ سيادتيا
الكاممة عمى مواردىا وثرواتيا الطبيعية،

-2اإلنساف ىو أساس الحؽ في التنمية ،ويجب أف يكوف المشارؾ والمستفيد األساسي منو،
-3ضرورة اتخاذ كؿ الخطوات الالزمة عمى الصعيديف الدولي والوطني لكفالة الحؽ في التنمية،
-4تقع مسؤولية التنمية عمى الكائنات البشرية فرادى وجماعات،

-5لمدوؿ الحؽ في االستفادة مف الحؽ في التنمية ،وعمييا واجب تحقيؽ التنمية مف أجؿ تحسيف رفاه شعبيا،
-6تقع عمى الدوؿ مسئولية خمؽ الظروؼ الدولية والوطنية المساعدة عمى تحقيؽ الحؽ التنمية دوليا ووطنيا،
-7يتطمب انجاز الحؽ في التنمية االحتراـ الكامؿ لمبادئ القانوف الدولي الخاصة بالتعاوف الدولي وتنمية
العالقات الودية بيف الدوؿ طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة،

-8عمى الدوؿ واجب التعاوف فيما بينيا لكفالة التنمية وازالة المعوقات التي تعترضيا،
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-9عمى الدوؿ المساىمة في القضاء عمى االنتياكات الجماعية لحقوؽ اإلنساف والشعوب الناجمة عف الفصؿ
العنصري ،والعمؿ عمى القضاء عمى كافة اشكاؿ التمييز العنصري ،واالستعمار ،واالحتالؿ ،والسيطرة األجنبية،
والعدواف ،والتدخؿ األجنبي ،وتيديد السيادة الوطنية لمدوؿ ،والتيديد بالحرب ،وعدـ االعتراؼ بحؽ الشعوب في

تقرير مصيرىا،

-10عمى الدوؿ اتخاذ كافة الوسائؿ إلزالة معوقات التنمية الناجمة عف فشميا في كفالة الحقوؽ المدنية
والسياسية ،والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

-11عمى الدوؿ المساىمة في تحقيؽ السمـ والمف الدولييف ،وخاصة في نزع أسمحة الدمار الشامؿ ،مع توجيو
موارد نزع السالح نحو التنمية ،وخاصة في الدوؿ النامية.

ب-حق تقرير المصير :أكدت منظمة األمـ المتحدة وكافة المنظمات الدولية األخرى عمى شرعية كفاح
الشعوب لمحصوؿ عمى استقالليا والتخمص مف السيطرة االستعمارية األجنبية واالحتالؿ الحربي ،بكؿ الوسائؿ

المتاحة بما فييا استخداـ الكفاح المسمح.

واف كاف االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لـ يتضمف نصا صريحا بحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ،بينما

احتوى ميثاؽ األمـ المتحدة عمى كثير مف النصوص التي تتعمؽ بيا الحؽ الجوىري مف حقوؽ اإلنساف ،و ىذا

ما نصت عميو المواد  ،73 ،55 ،1/2و.76

إف استمرار االستعمار يمنع تنمية التعاوف االقتصادي الدولي ،ويعيؽ التطور االجتماعي والثقافي واالقتصادي

لمشعوب الخاضعة لالستعمار ،وذلؾ ألف عممية التحرر ال يمكف مقاومتيا أو التراجع عنيا ،وىذا ما جعؿ

الجمعية العامة لألمـ المتحدة تتبنى " اعالف منح االستقالؿ لمبمداف والشعوب المستعمرة" ،وذلؾ بموجب قرارىا

رقـ  1514لعاـ  1960والذي أعمنت فيو عمى:

-1ضرورة وضع نياية سريعة وغير مشروطة لالستعمار بكافة صوره وأشكالو ومظاىره،

-2خضوع الشعوب لالستعمار األجنبي يعد انكا ار لحقوقو األساسية في تكريس حؽ الحرية،
-3عدـ جواز اتخاذ أية ذريعة تعيؽ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ،أو تأخير استقالليا،

-4ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الالزمة لنقؿ السمطات إلى شعوب األقاليـ غير المتمتعة بالحكـ الذاتي.

ىذا الحؽ ما حرصت عميو الجمعية العامة في االعالف عنو في قرارىا رقـ  2625حيف اعتبر خضوع الشعوب
لالستعمار " يشكؿ عقبة أساسية أماـ تحقيؽ السمـ واألمف الدولييف".

غير أنو ينبغي التفرقة بين أفعال االرىاب الدولي وممارسة حق تقرير الممارسة عن طريق المقاومة المسمحة،
استخداـ القوة مف أجؿ التخمص مف االستعمار األجنبي ومقاومة االحتالؿ الحربي يعد أم ار مشروعا ،بينما أعماؿ
االرىاب الدولي تعد أعماال غير مشروعة ،وقد الحظ المؤتمر الدولي لحقوؽ اإلنساف لعاـ  1968في قرار رقـ

 08أف إخضاع وقير أي شعب بواسطة شعب آخر يعد انتياكا خطي ار لإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،وقرر

المؤتمروف حؽ المقاتميف الذيف يدافعوف مف أجؿ حرية بالدىـ وتحريرىا مف االستعمار واالحتالؿ الحربي في أف

يعامموا إذا وقعوا في األسر ،معاممة أسرى الحرب وفقا التفاقية الثالثة لعاـ  ،1949ويعتبر البروتوكوؿ اإلضافي
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األوؿ لعاـ  1977الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  " 1949حروب التحرير الوطنية وصوال إلى حؽ تقرير
المصير مف قبيؿ المنازعات ذات الطابع الدولي.
ج-حق الشعوب في السالم :مف المعروؼ أف اليدؼ األساسي مف اعتماد ميثاؽ األمـ المتحدة ىو حفظ السمـ
واألمف الدولييف ،وبدونيما ال يمكف تحقيؽ أىداؼ المنظمة الدولية ،وذلؾ أف توفير السمـ واألمف الدولييف ىما

اليدؼ األساسي لتحقيؽ بقية األىداؼ األخرى لمنظمة األمـ المتحدة ،كما أنو جاء إنشاء منظمة األمـ المتحدة
عقب حربيف عالمتيف راحت ضحيتيا كثير مف البشر ،وىذا جعؿ المؤسسوف ليذه المنظمة ينص في ديباجة

الميثاؽ عمى ما يمي" نحف شعوب األمـ المتحدة قد آلينا عمى انفسنا ،أف ننقذ األجياؿ المقبمة مف ويالت الحرب،

التي في خالؿ جيؿ واحد جمبت عمى اإلنسانية مرتيف أحزانا يعجز عنيا الوصؼ" ،ويتـ لمنظمة األمـ المتحدة
تحقيؽ السمـ واألمف الدولييف بطريقيف أساسييف ىما:

األول :يتمثؿ في اتخاذ التدابير الفعالة المشتركة لمنع األسباب التي تيدد السمـ وإلزالتيا ولقمع أعماؿ العدواف
وغيرىا مف وجوه االخالؿ بالسمـ ،وىذا ما يعرؼ بفكرة األمف الجماعي ،والتي بمقتضاىا تساىـ كؿ دولة في

حفظ السمـ واألمف الدولييف ،ال ألف ذلؾ يحقؽ ليا مصمحة خاصة ومباشرة ،ولكف ألنيا تعمـ أنيا بذلؾ تحافظ
عمى نظاـ معيف ال يمكف تحقيقو إال بصفة جماعية ومشتركة.

الثاني :المجوء إلى طرؽ التسوية السممية وفقا لمبادئ العدؿ واالنصاؼ والقانوف الدولي لحؿ المنازعات الدولية
وتسويتيا.

ويعتبر " االعالن الخاص بحق الشعوب في السالم" الذي أكد:
-أف لشعوب الكرة األرضية الحؽ المقدس في السالـ،

-أف المحافظة عمى حؽ الشعوب في السالـ وتعزيز تطبيقو تشكؿ التزاما جوىريا عمى عاتؽ كؿ دولة،

أف حؽ الشعوب في السالـ يتطمب أف تضع الدوؿ حدا لمتيديد بالحرب ،خصوصا الحرب الذرية ،وعدـ المجوءإلى استخداـ القوة في العالقات الدولية ،وحؿ المنازعات الدولية بالطرؽ السممية.
د-حق الشعوب في السيادة عمى مواردىا الطبيعية :إف القانوف الدولي يؤكد عمى حقوؽ الدولة عمى الثروات
الموجودة فوؽ إقميميا ،عمى أف ذلؾ ال يمكف أف يبرر بأي حاؿ مف األحواؿ أف يحرـ دولة ما مف الثروات التي
تممكيا ،والتي تحافظ عمى وجوده ذاتو وحياتو اليومية ،لذلؾ نص االعالن الخاص بالسيادة فوق الموارد

الطبيعية ،وىذا ما قررت الجمعية العامة في قرارىا رقـ  1803في  1962/12/14عمى أف تصرؼ الدوؿ في
توج ذلؾ االعالف بإنشاء نظاـ اقتصادي عالمي جديد في أوؿ مايو
ثرواتيا ىو حؽ ال يمكف التنازؿ عنو .ثـ ّ
 1974بالجزائر والذي تـ فيو التأكيد عمى " :السيادة الدائمة والكاممة لكؿ دولة فوؽ إقميميا عمى مواردىا
الطبيعية وأنشطتو االقتصادية مف أجؿ المحافظة عمى ثرواتيا ،لكؿ دولة الحؽ في أف تمارس رقابة فعالة عمييا،
وعمى استغالليا بالوسائؿ المناسبة لوضعيا الخاص ،بما في ذلؾ الحؽ في تأميميا أو نقؿ ممكيتيا إلى رعاياىا،
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باعتبار أف ىذا الحؽ ىو تعبير عف السيادة الدائمة والكاممة لمدولة ،وال يمكف أف تخضع أية دولة ألي ضغط
اقتصادي أو سياسي أو غير مف ييدؼ إلى منع ممارستيا الحرة والكاممة ليذا الحؽ الذي ال يمكف التنازؿ عنو.
وتنص المادة /2ج مف ميثاؽ الحقوؽ والواجبات االقتصادية لمدوؿ لعاـ  1974عمى أف" لكؿ دولة حؽ

تأميـ أو نزع ممكية األمواؿ األجنبية ،وفي ىذه الحالة يجب عمييا أف تدفع تعويضا كافيا ،مع األخذ في االعتبار

قوانينيا ولوائحيا وكؿ الظروؼ التي تقدر أنيا مناسبة".

وكذلؾ ىذا ما نصت عميو المادة 2/1مف العيدييف الدولييف لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحقوؽ

المدنية والسياسية عمى أف " يممؾ كؿ شعب التصرؼ بحرية في ثرواتو وموارده الطبيعية ،دوف إضرار

بااللتزامات التي تنجـ عف التعاوف االقتصادي الدولي ،والذي يستند إلى مبدأ المنعة المتبادلة والقانوف الدولي"
وىذا ما نصت عميو –أيضا-المادتاف  25،47مف نفس العيدييف عمى ما يمي ":ال يجوز تفسير أي نص مف

نصوص العيد الحالي باعتبارىا تمس بالحؽ الثابت لكؿ الشعوب في االستفادة واالستخداـ الحر والكامؿ
لثرواتيـ ومواردىـ الطبيعية".

ه-الحق في بيئة نظيفة وسميمة :الشؾ أف التموث البيئي يتعمؽ –أساسا-بإقميـ الدولة ،بؿ يتعمؽ بكافة
العناصر الداخمة في ىذا اإلقميـ ،سواء أكانت برية أـ بحرية أـ جوية أـ نيرية ،إالّ أف مف الثابت أف حماية

البيئة مف التموث قد اتخذت أبعادا عالمية ،عمى أساس أف التموث عابر لمحدود ،وىو الذي يكوف مصدره في بمد

معيف وآثاره الضارة كميا أو جزئيا في بمد آخر.

ومف الثابت أف البيئة باعتبارىا تراثا مشتركا لإلنسانية ،تستحؽ الحماية لكافة عناصرىا مف ماء وىواء وجو

وتربة ،وىذا مف أجؿ ضماف حياة اإلنسانية ،واالستمرار مف االستفادة مف مواردىا الطبيعية والصناعية ،وحماية

البيئة تقتضي حمايتيا ضد كؿ أخطار التموث الذي ييدد اإلنسانية.

إف مصادر التموث البيئي قد تكوف ثابتة أو متحركة ،باعتبارىا عابرة لمحدود ،فيي تتميز بترابط عناصرىا

المكونة ليا ،والتي ال يعرؼ الكثير منيا حدودا أو فواصؿ معينة ،بسبب تحركيا بالنسبة لطبقات اليواء ومجاري

المياه .باعتبار البيئة حقا مف الحقوؽ األساسية لإلنساف فقد قرار الجمعية العمة لألمـ المتحدة رقـ  94/45لعاـ
 1994مؤكدا عمى أنو " تقرر بأف لكؿ فرد الحؽ في يعيش في بيئة تفي بمتطمبات صحتو ورفاىو".
و-الحق في الجنسية :نصت العديد مف المواثيؽ الدولية عمى الحؽ واكتساب الجنسية ،وىذا ما نصت عمو
المادة  15مف االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف بقوليا"  -1لكؿ فرد حؽ التمتع بجنسية ما-2 ،ال يجوز تعسفا
حرماف أي شخص مف جنسيتو وال مف حقو في تغيير ىذه الجنسية ".
وقد أكدت لجنة حقوؽ اإلنساف في ق ارراىا رقـ 1997/36بأنو:

-1أف الحؽ في الجنسية يعد حقا مف حقوؽ اإلنساف التي ال يمكف المساس بيا ،

-2إف الحرماف التعسفي مف الجنسية استنادا إلى أسس عنصرية أو وطنية أو إثنية أو دينية يشكؿ انتياكا
لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية،
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-3أف عمى الدوؿ االمتناع عف اتخاذ أية إجراءات أو إصدار أي تشريع يميز بيف األشخاص أو مجموعات
األشخاص استنادا إلى العنصر أو الموف أو المنشأ الوطني أو اإلثني ،وذلؾ بإلغاء تمتعيـ -عمى قدـ المساواة-
بالحؽ في الجنسية ،وكذلؾ إلغاء مثؿ ىذا التشريع إف كاف موجودا.

الجانب القاعدي لنظام األمم المتحدة لحناية حقوق اإلنسان
المبادئ األساسية لحماية حقوق اإلنسان

تتصؼ مبادئ حقوؽ اإلنساف بالترابط والتكامؿ ،إال أنو يمكف تقسيميا إلى أربع طوائؼ أساسية ىي كالتالي:

أوال-مبادئ حقوق اإلنسان التي ترجع إلى طبيعة الحق :ىناؾ العديد مف المبادئ التي تتعمؽ بطبيعة الحؽ أو
الحرية محؿ الحماية ،ويمكف استنباطيا مف الوثائؽ الدولية الصادرة عف األمـ المتحدة ،والتي يمكف حصرىا في
اآلتي:

أ-مبدأ األخذ في االعتبار طبيعة بعض الحقوق :قد ال يكوف مف الممكف التحقيؽ الفوري والكامؿ لبعض
الحقوؽ ،بالنظر إلى ندرة الموارد المادية أو البشرية أو نتيجة لحالة التقدـ العممي أو التقني لمدولة المعنية،
ومعنى ذلؾ أنو ال يمكف تحقيقيا فورا ،أي يجب انتظار توافر األحواؿ المواتية لتحقيقيا ،ومف ذلؾ ما قررتيا

المادة  2مف العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية مف اف التمتع بتمؾ الحقوؽ يكوف:

-1بأف تتخذ الدولة كؿ الوسائؿ المناسبة بما في ذلؾ تبني االجراءات التشريعية الضرورية،
-2وأف ذلؾ يكوف مف أجؿ أف يتمتع الناس تدريجيا بكافة الحقوؽ،

-3إف التزاـ الدولة يكوف في إطار التعاوف الدولي وأقصى مواردىا الممكنة،
وقد يكوف ذلؾ راجعا إلى أف طبيعة الحؽ ال يتالءـ والوضع الخاص لمفرد ،ومف ذلؾ ما نصت عميو الفقرة 1
مف إعالف حقوؽ األشخاص المتخمفيف عقميا ،وىذا ما تبنتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة بموجب قرارىا رقـ

 2856الذي قررت فيو أف األشخاص المتخمفيف عقميا ليـ عمييـ بذؿ أقصى درجة حتى يمكف تحقيؽ حقوقيـ
بنفس درجة حقوؽ الكائنات اإلنسانية األخرى.
ب-مبدأ أن أساس حقوق اإلنسان يكمن في حماية الكرامة اإلنسانية :نصت عمى ىذا المبدأ ديباجة اإلعالف
العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ  1948بقوليا" االعتراؼ بالكرامة الكامنة في كؿ أعضاء األسرة اإلنسانية وحقوقيـ

المتساوية وغير القابؿ لمتنازؿ عنيا ويشكؿ اساس الحرية والعدالة والسمـ في العالـ" ،وىذا ما نصت عميو أيضا
المادة األولى مف ذات اإلعالف بقوليا" يولد جميع الناس أح ار ار ومتساوييف في الكرامة والحقوؽ".

وقد ورد في ديباجة العيديف الدولييف الخاص لعاـ  " 1966أف حقوؽ اإلنساف تنبثؽ مف الكرامة الكامنة في

شخص اإلنساف" ،وىذا المبدأ قد كرسو االسالـ منذ مؿ يزيد عف  14قرنا في اآلية  70مف سورة اإلسراء بقولو
تعالى" ولقد كرمنا بني آدـ وحممناىـ في البر والبحر ورزقناىـ مف الطيبات وفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا

تفضيال".
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ج-مبدأ ترابط أو عدم قابمية حقوق اإلنسان لمتجزئة واالنقسام :تنظر األمـ المتحدة إلى حقوؽ اإلنساف
باعتبارىا كال ال يتج أز وبالتالي فيي متكاممة ومترابطة فيما بينيا ،وىذا ما نص عميو قرار الجمعية العامة رقـ
 141/48لعاـ  1993عمى أف" تعزيز واحتراـ حقوؽ اإلنساف يعد أحد أولويات المجتمع الدولي" وىذا ما نص

عميو أيضا قرار الجمعية العامة رقـ  130/32لعاـ 1977عمى أف " كؿ حقوؽ اإلنساف والحريات الفردية غير
قابمة لالنقساـ ومترابطة...والتمتع الكامؿ بالحقوؽ المدنية والسياسية مستحيؿ بدوف التمتع بالحقوؽ االقتصادية

واالجتماعية والثقافية" ،وىذا نفس الشيء الذي ورد في إعالف فيينا الذي تبناه المؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف

لعاـ  1993عمى " أف جميع حقوؽ اإلنساف عالمية وغير قابمة لمتجزئة ومترابطة ومتشابكة ،ويجب عمى

المجتمع الدولي أف يعامؿ حقوؽ اإلنساف عمى نحو شامؿ وبطريقة منصفة ومتكافئة ،وعمى قدـ المساواة وبنفس

القدر مف التركيز".

د -مبدأ أن األصل في حقوق اإلنسان أن تكون عامة وغير مقيدة ،وأن تقييدىا ىو االستثناء :مف حؽ
اإلنساف أف يمارس حقوقو بصورة طبيعية وليست رىنا بإرادة السمطات المعنية داخؿ الدولة ،تتخذ ما تشاء مف

قيود عمييا ،وذلؾ فيو إفراغ حقوؽ الحقوؽ وحرياتو األساسية مف مضمونيا واعاقة العمؿ بيا ،فمف ناحية ىذه
الحقوؽ يجب عدـ المساس بيا ،ومف ناحية اخرى أال يؤدي ممارستيا إلى االعتداء عمى حقوؽ وحريات

اآلخريف.

وقد يكون تقييد ممارسة الحقوق والحريات األساسية من أجل:

-1أف يتـ النص عمى ىذه القيود في القانوف،

-2أف تكوف ىذه القيود ضرورية لحماية حقوؽ وحريات اآلخريف،

-3أف يكوف تقييدىا حماية لمنظاـ األمف القومي والنظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة،
-4أف يكوف تقييدىا منعا ألية دعاية لمحرب أو لمدعوة إلى التمييز أو الدعوة إلى العنؼ أو العداوة أو الكراىية،
-5أال تتضمف القيود تميي از يستبد فقط إلى الموف أو المنشأ أو الجنس أو المغة أو الديف أو األصؿ االجتماعي،
-6أف تكوف القيد ضرورية لمتطبيؽ في المجتمع الديمقراطي.
ه-مبدأ اعتبار بعض انتياكات حقوق اإلنسان جريمة دولية :يعد انتياؾ حقوؽ اإلنساف مف االنتياكات
الخطيرة وخاصة التي تتعمؽ بحؽ مف الحقوؽ الجوىرية التي ال غنى لمفرد والجماعة عنيا ،سواء أكاف ذلؾ داخؿ
المجتمع الوطني أو الدولي.

و-مبدأ عدم جواز الخروج عمى بعض الحقوق البتة أو تحت أي ظرف كان :ىناؾ بعض الحقوؽ التي بالنظر
ألىميتيا لوجود الكائف اإلنساني ولضروريتيا لممحافظة عمى كرامتو وانسانيتو ال يمكف السماح بالخروج عمييا
تحت أي ظرؼ كاف ،مف أمثمة ذلؾ الحؽ في الحياة ،عدـ الخضوع لمتعذيب أو العقوبة القاسية أو المعاممة

الالإنسانية أو الميينة ،عدـ الخضوع لمرؽ أو االستعباد ،مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص ،الحؽ في االعتراؼ

بالشخصية القانونية ،الحؽ في حرية التفكير واالعتقاد والتديف.
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ز-مبدأ عدم جواز وضع تحفظات عمى بعض حقوق اإلنسان :بعض االتفاقيات الدولية تنص عمى عدـ جواز
وضع التحفظات التي تتعارض مع موضوع وغرض الحماية المقررة لحقوؽ اإلنساف ،مف ذلؾ المادة  2/51مف
اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ  1989والتي تنص عمى أنيا" ال يمكف السماح بأي تحفظ يتعارض مع موضوع
وغرض ىذه االتفاقية" ،وبعض االتفاقيات األخرى تمنع وضع تحفظات البتة مف ذلؾ االتفاقية التكميمية

بخصوص إلغاء الرؽ وتجارة الرقيؽ واألنظمة والممارسات المشابية لمرؽ لعاـ  1956والتي تنص ماتيا  9عمى

أنو" ال يمكف وضع تحفظات عمى ىذه االتفاقية"

ومف االتفاقيات الدولية التي ال تجيز التحفظ عمييا اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة التي اعتمدتيا الجمعية

العامة لألمـ المتحدة بموجب قرارىا رقـ 1040لعاـ 1958والتي نصت مادتيا  1/8منيا عمى أنو " لكؿ دولة

وقت التوقيع أو التصديؽ أو االنضماـ أف تضع تحفظات عمى أية مادة مف االتفاقية ماعدا المادتيف 1و. "2
ح-مبدأ ضرورة األخذ في االعتبار خصوصيات وأعراف الناس بخصوص حقوق اإلنسان:
إف أخذ خصوصيات وأعراؼ الناس أمر مطموب في حقوؽ اإلنساف ،وخاصة

-التمسؾ بالخصوصيات الدينية واالجتماعية والثقافية لكؿ مجتمع،

عدـ استخداـ حقوؽ اإلنساف ذريعة لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ واالنتقاص مف سيادتيا الوطنية،-تعميؽ وتحقيؽ التوازف بيف حقوؽ اإلنساف الفردية والجماعية التي ينتمي إلييا،

-التأكيد عمى حقوؽ الشعوب في مقاومة االحتالؿ بكافة أشكالو وصوره ،وعدـ اعتبار مقاومة االحتالؿ جريمة

ارىابية،

-احتفاظ الدوؿ بحقيا في ابداء تحفظات عمى المواثيؽ الدولية التي تنضـ إلييا باعتبار ذلؾ حقا سياديا.

ط-مبدأ التوارث التمقائي بخصوص معاىدات حقوق اإلنسان :أف فكرة التوارث مطبقة في القانوف الداخمي ،أما
عمى المستوى الدولي تثار ىذه المسألة حينما تحؿ دولة محؿ دولة أخرى في السيادة عمى إقميـ معيف ،فعمى
الدولة الوارثة لإلقميـ عدـ التحمؿ مف االتفاقيات الدولية التي ابرمتيا الدولة المنحمة.
ثانيا -المبادي االيجابية لحقوق اإلنسان :تعني ىذه المبادئ ضرورة اتخاذ مسمؾ ما أو تصرؼ معيف مف
جانب السمطات المختصة ،وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أو تعزيز احتراـ حقوؽ االنساف ،فيي تفترض التزاما بالقياـ
بعمؿ عمى الدوؿ أف تتخذه مف أجؿ تحقيؽ نتيجة أو مراعاة تمؾ المبادئ فقط دونما التزاـ بالتوصؿ إلى نتيجة

معينة ،ألت تحقيؽ النتيجة قد يخرج حدود اختصاصات الدولة ،ومف المبادئ االيجابية التي نصا عمييا
المواثيؽ الدولية نذكر اآلتي:

-2مبدأ التعاون الدولي :ال شؾ أف التعاوف الدولي مف أىـ وسائؿ تعزيز واحتراـ حقوؽ اإلنساف ،ذلؾ أف كانت
الدوؿ ممتزمة باحتراـ حقوؽ اإلنساف داخؿ أقاليميا فيي كذلؾ ممتزمة بالتعاوف الدولي عمى تعزيز واحتراـ عف

طريؽ التعاوف فيما بينيا مف أجؿ منع االعتداء عمى حقوؽ االنساف أو انتياكيا ،وجعؿ حمايتيا مكفولة عالميا.
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وىذا ما نصت عميو المادة  6مف اعالف حقوؽ األشخاص المنتميف إلى اقميات قومية أو إثنية أو دينية أو
لغوية لعاـ  1992والتي تنص عمى أف " تتعاوف الدوؿ بخصوص المسائؿ المتعمقة باألشخاص المنتميف إلى

األقميات وخصوصا تبادؿ المعمومات وخبراتيـ مف أجؿ زيادة التفاىـ والثقة المتبادلة" ،وقد نصت االتفاقية الدولية
الخاصة بحماية حقوؽ العماؿ المياجريف وأفراد أسرىـ لعاـ  1990بقوليا" أف تتشاور وتتعاوف الدوؿ األطراؼ
المعنية مف أجؿ النيوض بالظروؼ الصحية والعادلة واالنسانية ،فيما يتعمؽ باليجرة الدولية لمعماؿ وأفراد

أسرىـ".

-2مبدأ جعل القوانين الوطنية متوافقة مع االلتزامات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان :أف كؿ شخص قانوني
دولي يمكف اف يتمتع بنوعيف مف الحقوؽ وتفرض عميو طائفتاف مف االلتزامات ،تاؾ التي تترتب عمى القانوف
الدولي بمجرد التصديؽ عمى االتفاقيات الدولية ،وتمؾ المنصوص عمييا في نظامو الداخمي ،وفي ىذا الصدد
فإنيا ال يجوز ألي طرؼ في معاىدة أف يدفع بنصوص قانونو الداخمي لتبرير عدـ تطبيقو ألحكاـ المعاىدة

المصدؽ عمييا ،وىذ لسمو القانوف الدولي عمى القانوف الداخمي ،وىو أثر الزـ لقاعدة الوفاء بالعيد ،وىذا يفرض
عمى الدوؿ مف جعؿ قوانينيا الداخمية متوافقة مع التزاماتيا الدولية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.
-3مبدأ الشرعية أو مبدأ سيادة القانون :ىذا المبدأ يعني ضرورة أف يتـ معالجة أية مسألة خاصة بحقوؽ
اإلنساف وفقا لمقانوف ،األمر الذي يستبعد كؿ سموؾ أو فعؿ مخالؼ لمقانوف.
-4مبدأ تمتع الشخص بالحقوق الممنوحة لو إذا كان خاضعا لسمطان دولة ما :وىذا يعني أف يكوف لمدولة
سمطاف تمارسو تجاه كؿ شخص متمتع بحقوقو اإلنسانية ،وىذا يعني مف حؽ اإلنساف أف يتمتع بحقوقو وحرياتو
سواء أكاف داخؿ إقميمو أو خارجو.

ثالثا-المبادئ السمبية :ويقصد بيا تمؾ الحقوؽ التي تتطمب االمتناع عف اتياف فعؿ ما أو اتخاذ نيج معيف،
وتتمثؿ ىذه المبادئ في اآلتي:

-مبدأ المسئولية الشخصية :وىذا يعني أف كؿ شخص مسؤوؿ عف أفعالو وال شأف لو بأفعاؿ غيره،

مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص :وىذا ما نصت عميو المادة  2/11مف االعالف العالمي لحقوؽ االنسافلعاـ  1948بقوليا ":ال يمكف أف يعتبر أي شخص مذنبا بأية جريمة جنائية بسبب أي فعؿ أو امتناع ال يشكؿ
جريمة جنائية ،وفقا لمقانوف الوطني أو القانوف الدولي ،وقت ارتكابيا ،كذلؾ ال يمكف توقيع أية عقوبة أشد مف

تمؾ التي كانت مطبقة وقت ارتكاب الجريمة الجنائية".

-مبدأ المساواة ومنع التمييز :ىذا المبدأ يحارب كؿ صور التمييز بيف الناس عمى أساس الجنس أو الموف أو

المغة أو الديف أو الرأي السياسي أو االنتماء ...إلخ.

-مبدأ عدم جواز تنفيذ األوامر أو األفعال التي تنتيك حقوق االنسان وحرياتو األساسية :بناء عمى األمر

الصادر عف رئيس أعمى أو سمطة عامة لتبرير التعذيب.
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مبدأ عدم االرجاع عند الحدود :فإنو ال يجوز رفض أو طرد أي شخص عند الحدود ،وارجاعو إلى بمد يمكفأف يخضع فيو االضطياد أو النتياء حقوقو األساسية.

مبدأ عدم جواز تطبيق اإلجراءات االنفرادية التي تؤثر عمى حقوق اإلنسان :قد تترتب عمى قياـ دولة مابتطبيؽ اجراءات انفرادية ضد دولة أخرى ،نتيجة خالفات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو عممية أو غيرىا

لما قد يترتب عمى ذلؾ مف تأثير سمبي عمى حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية في ىذه الدولة الثانية.

 مبدأ عدم ارغام الشخص عمى التمتع بحق من حقوقو :ال يجوز ارغاـ الشخص المتيـ بالدفاع عف نفسو فيحالة التزامو الصمت ،كما ال يجوز الزاـ الشخص بتناوؿ طعامو في حالة المجوء إلى االضراب عف الطعاـ.

-مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين:

 مبدأ عدم معاقبة الشخص في حالة دفاعو عن حقوق اإلنسان:رابعا-المبادئ التي تطبق عند انتياك حقوق اإلنسان :تتمثل ىذه المبادئ في اآلتي:
-1مبدأ تضييؽ الخناؽ عمى مرتكبي انتياكات حقوؽ اإلنساف :وذلؾ لمنع إفالت مرتكبي جرائـ حقوؽ اإلنساف
مف المتابعة القضائية،

-2عدـ استفادة مرتكبي جرائـ حقوؽ اإلنساف مف قوانيف العفو،
-3تقرير المسئولية الفردية لمرتكبي انتياكات حقوؽ اإلنساف،
-4عدـ جواز منح الممجأ لمرتكبي انتياكات اإلنساف،
-5عدـ تقادـ االنتياكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف،

-6تعقب واعتقاؿ وتسميـ مرتكبي انتياكات حقوؽ اإلنساف،

-7مبدأ حؽ ضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف في التعويض.
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