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 مقدمة

درجت أدبيات القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف عمى تقسيـ الحقوؽ المعترؼ بيا في 
 .(1)الصكوؾ الدولية تقسيمات مختمفة ومتنوعة

ألف الثابت أف حقوؽ  والواقع أنيا تقسيمات زائفة وخادعة الفتقادىا الدقة والسند العممي،
اإلنساف تتسـ بالتكامؿ وبعدـ القابمية لمتجزئة، وأف ثمة صور مف التداخؿ واالعتماد المتبادؿ 

 .(2)بينيا

إذ تمثؿ الحقوؽ المدنية والسياسية حقوقا مف الجيؿ األوؿ، أما الحقوؽ االقتصادية 
امف ضمف الجيؿ الثالث واالجتماعية والثقافية فتعتبر مف الجيؿ الثاني، وتدخؿ حقوؽ التض

 .(3)لحقوؽ اإلنساف

إلى جانب ىذه الحقوؽ، ظيرت مؤخرا حقوقا أخرى والتي تشكؿ الجيؿ الرابع لحقوؽ 
 .(4)اإلنساف

وبصرؼ النظر عف أشكاؿ وأنواع ىذه الحقوؽ، فإنيا تتآزر وتتالحـ وذلؾ باالعتماد 
إلنساف وعدـ قابميتيا المتبادؿ عمى بعضيا البعض مشكمة ما يعرؼ بمبدأ تكامؿ حقوؽ ا

 .(5)لمتجزئة

 ىذه األخيرة التي تقوـ عمى اختالؼ في طبيعة أصناؼ حقوؽ اإلنساف، وأف لكؿ واحد 

 
                                                           

               محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني: الحقوؽ  -(1)
 .10، ص2006، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، 1المحمية، الطبعة

              محمد يوسؼ عمواف،  محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني: الحقوؽ  -(2)
 .10المحمية، المرجع نفسو، ص

     كرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانوف، فرع القانوف الدولي لحقوؽ ياحي ليمى، تطور مفيوـ حقوؽ اإلنساف، مذ -(3)
 .171، ص2010اإلنساف، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .171ياحي ليمى، المرجع نفسو، ص -(4)
   4محمد خميؿ الموسى، تكامؿ حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي واإلقميمي المعاصر، مجمة عالـ الفكر، العدد  -(5)

 .151، ص2003، 31المجمد
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 .(1)منيا كينونة مستقمة عف الحقوؽ األخرى، غير أنيا تتساوى في القيمة واألىمية

فالتكامؿ بيف مختمؼ أنواع حقوؽ اإلنساف يفترض أف تتمتع جميعيا بذات الدرجة مف 
ال ف وقد ينتيي األمر إلى  إىدارىا، إذ ما  ف طائفة مف الحقوؽ سوؼ تفقد معناىا،إالحماية، وا 

جدوى تقرير حرية التعبير لشخص أمي، وكيؼ يمكف لجائع أف يمارس حؽ الترشح أو 
ألفراد شعب أف يتمتعوا بالحرية دوف أف يتمكنوا مف السيطرة عمى بؿ كيؼ يمكف  ؟االنتخاب

 ؟(2)ثرواتيـ الطبيعية

أوضح القائموف بصياغة العيديف الدولييف لحقوؽ اإلنساف أف الحقوؽ االقتصادية  لقد
واالجتماعية والثقافية مف ناحية، والحقوؽ المدنية والسياسية مف ناحية أخرى ال ينبغي النظر 

ولكف النظر إلييما أنيما يرتبطاف ارتباطا عضويا  بمقابمة كؿ فئة منيما مقابؿ األخرى،إلييما 
وتثبت الممارسة العممية في كؿ األحواؿ أىمية ىذا المبدأ األساسي  عند كفالة احتراميما الكامؿ،

ؽ ففي البمداف التي تقـو فييا عقبات تعترض التمتع بالحقو  في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف،
        المدنية والسياسية نجد أف ازدىار الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يقؿ 

وبالعكس إغفاؿ ىذه األخيرة يقؿ أيضا نطاؽ التنمية الكاممة لمحقوؽ المدنية  احتماال،
 .(3)والسياسية

ورغـ أف عبارات الترابط وعدـ القابمية لمتجزئة في صدد حقوؽ اإلنساف ليست واردة 
صراحة في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، إال أف إرادة واضعيو كانوا يريدوف إعطاء وزف 

 .(4)متساو لياتيف الفئتيف مف الحقوؽ

أف الحقوؽ االقتصادية  1950ولقد أكدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة نفسيا منذ عاـ 
ؽ المدنية والسياسية مترابطة ومتشابكة، وتأكدت ىذه النظرة فيما واالجتماعية والثقافية والحقو 

                                                           

              محمد يوسؼ عمواف،  محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني: الحقوؽ  -(1)
 .27، صالسابؽ المحمية، المرجع

حقوؽ            مركز القاىرة لدراسات  ،3مصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوؽ اإلنساف عمى المستوى اإلقميمي، الطبعة  -(2)
 .32ص  دوف تاريخ النشر، اإلنساف، مصر،

  ةطبع المتحدة، والثقافية، مطبوعات األمـ واالجتماعية االقتصادية(، لجنة الحقوؽ 1)تنقيح16صحيفة الوقائع رقـ  -(3)
 .607، ص 1996

 انظر: الفقرة الثانية مف ديباجة اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف. -(4)
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 .(1)بعد في الفقرة الثالثة مف ديباجة كال العيديف

ية وتـ التشديد عمى ىذا التشابؾ بيف فئتي الحقوؽ في عدد مف القرارات مثؿ قرار الجمع
الذي يتضمف إعالف الحؽ في التنمية والتي  1986ديسمبر 4المؤرخ في  41/128العامة 

منو عمى ذلؾ بوضوح)جميع حقوؽ اإلنساف متالحمة ومترابطة، وينبغي ايالء  6/2تنص المادة
االىتماـ عمى قدـ المساواة إلعماؿ وتعزيز الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 .(2)والثقافية والنظر فييا بصورة عاجمة(

الف وبرنامج عمؿ فيينا المذاف اعتمدىما المؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف بتوافؽ وكاف إع
تأكيدا أحدث مف جانب الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة الرابطة التي توحد  1993اآلراء في

فيينا تعترؼ الدوؿ األعضاء  إعالفمف الجزء األوؿ مف  5بيف جميع حقوؽ اإلنساف، ففي الفقرة
قابمة لمتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب عمى المجتمع  راإلنساف عالمية، وغي بأف"جميع حقوؽ

الدولي أف يعامؿ حقوؽ اإلنساف عمى نحو شامؿ وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعمى قدـ المساواة 
وبنفس القدر مف التركيز، وفي حيف أنو يجب أف توضع في االعتبار أىمية الخاصيات الثقافية 

ف مف واجب الدوؿ بصرؼ التاريخية والثقافية والدينية، فإية ومختمؼ الخمفيات الوطنية واإلقميم
النظر عف نظميا السياسية واالقتصادية والثقافية تعزيز جميع حقوؽ اإلنساف والحريات 

 .(3)األساسية"

التأكيد عمى ترابط  2005وأعاد البياف الختامي لمقمة العالمية)قمة األمـ المتحدة( في 
ب أف تمقى معاممة عادلة، وكأف ىذا اف، مشددا عمى أف كافة حقوؽ اإلنساف يجحقوؽ اإلنس

                                                           

قرارافقرة الثالثة مف ديباجة العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ) نصت ال  - (1) منيا بأف مثاؿ الكائنات اإلنسانية الحرة  وا 
قامت أوضاع يمكف معيا لكؿ فرد أف  إذايتحقؽ فقط  إنماالمتمتعة بالحرية المدنية والسياسية والمتحررة مف الخوؼ والحاجة 

والثقافية(، وبالمثؿ نصت الفقرة الثالثة مف ديباجة العيد  واالجتماعية االقتصاديةذلؾ بحقوقو يتمتع بحقوقو المدنية والسياسية وك
قراراوالثقافية عمى)  واالجتماعية االقتصاديةالدولي لمحقوؽ          ه الحقوؽ عف الكرامة المتأصمة فيمنيا بانبثاؽ ىذ وا 

قرارااإلنساف،  اإلعالف  إلىيتحقؽ فقط استنادا  إنمامتمتعة بالتحرر مف الخوؼ والحاجة، منيا بأف الكائنات اإلنسانية الحرة ال وا 
والثقافية وكذلؾ بحقوقو  واالجتماعية االقتصاديةقامت أوضاع يمكف معيا لكؿ فرد أف يتمتع بحقوقو  إذاالعالمي لحقوؽ اإلنساف 

 ة(.المدنية والسياسي
 .249ص، 2005، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3عمر سعد اهلل، حقوؽ اإلنساف وحقوؽ الشعوب، الطبعة  - (2)
 .608صحيفة الوقائع، المرجع السابؽ، ص - (3)
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استيدؼ إنياء المنازعة بيف القائميف بأولوية ىذا الجناح أو ذاؾ مف جناحي المنظومة  البياف
 .(1)الحقوقية، ونفس األمر ينطبؽ عمى العالقة بيف الحقوؽ الفردية والجماعية

خطاب حقوؽ اإلنساف أصبح يقر بالطوائؼ الخمسة لكف مف جية أخرى، ورغـ أف 
مازاؿ  يعرؼ بالجيؿ الثالث لحقوؽ اإلنساف لحقوؽ اإلنساف، ويقبؿ بإضافة حقوؽ جديدة أو ما

خطاب الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتعثر وال يأخذ حقو الكامؿ ومداه الضروري 
قميميا مف الحقوؽ  ؿ أف الشمؿ الذي ينتاب ىذا الجزءوعالميا، وليس مف المبالغ القو  محميا وا 

جاءت بو العديد مف االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف بتكريسيا  يترؾ آثاره عمى مصداقية ما
 .(2)وتأكيدىا عمى عدـ قابمية حقوؽ اإلنساف لمتجزئة

فميس ثمة أساس مف منطؽ أو واقع يدعونا لتبرير انتياؾ الحقوؽ الفردية باسـ الوفاء 
بالحقوؽ الجماعية، وال لتبرير انتياؾ جناح مف منظومة حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية باسـ 

 .(3)الوفاء بمتطمبات تدعيـ جناح آخر مثؿ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وبيف واقع نظري متمثؿ في مجموعة النصوص الدولية المكرسة لمبدأ تكامؿ حقوؽ 
يا لمتجزئة، وواقع معيش يعكس خطورة وانعكاسات انتياؾ ىذا المبدأ، نجد اإلنساف وعدـ قابميت

أنفسيا مضطريف لمتساؤؿ عف أسباب ىذا الخمؿ الذي أصاب المنظومة القانونية لحقوؽ 
 التي يمكف طرحيا: فاإلشكاليةاإلنساف، وعميو 

 ؟اتصنيفاتيىي العوائق التي أدت إلى عدم تمتع اإلنسان بكافة حقوقو عمى اختالف  ما

إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ليس الحديث عف مبدأ تكامؿ حقوؽ اإلنساف مف حيث 
نما الوصوؿ إلى تحديد األسباب الكامنة وراء تيميش إف لـ نقؿ إلغاء  التعريؼ أو األنواع، وا 
عدد أو صنؼ مف حقوؽ اإلنساف المعترؼ بيا دوليا لمصمحة اإلنساف الذي يشكؿ وحدة 

 لى التمتع بجميع حقوقو دوف أفضمية بينيا.متماثمة بحاجة إ

                                                           

         عبد الحسيف شعباف، "اإلنساف ىو األصؿ "، مدخؿ الى القانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف، دط، مركز القاىرة  - (1)
 .16، ص2002حقوؽ اإلنساف، القاىرة، لدراسات 

 .5، ص2004، مركز الراية لمتنمية البشرية، دمشؽ، 1ىيثـ مناع، ومضات في ثقافة حقوؽ اإلنساف،  الطبعة - (2)
 .16عبد الحسيف شعباف، المرجع السابؽ، ص  - (3)
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إف سبب اختيار ىذا الموضوع لمدراسة ىو أف النصوص الدولية تنص عمى مستوى 
المثالية، لإلنساف كؿ الحقوؽ، لكف واقع حياة المجتمعات اإلنسانية ال يصؿ إلى ىذا المستوى 

ألدنى منو في الكثير مف المجتمعات، وذلؾ مرده إلى االنتقائية يحقؽ الحد ا المثالي، ولعمو ال
 والتمييز بيف أنوع حقوؽ اإلنساف.

أنو أضحى اليـو مألوفا  القوؿ بضرورة احتراـ حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية التي  كما
دية تعتبر حقوقا فردية، وتكريسيا عمى الصعيد الدولي والداخمي، أما بالنسبة لمحقوؽ االقتصا

القانوني السائد في  واالجتماعية والثقافية وحقوؽ التضامف فثمة تراجع ممحوظ في الخطاب
العالـ بخصوصيا، وما األرقاـ المخيفة لعدد الفقراء واألمييف والمرضى والبطالييف وغيرىا مف 

  .المشاكؿ التي تعاني منيا دوؿ العالـ عامة والعالـ الثالث بصفة خاصة إال دليؿ عمى ذلؾ
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 الفصل األول

 الطابع غير المتساوي في حماية حقوق اإلنسان
مف المتفؽ عميو أف الحقوؽ المعترؼ بيا دوليا لإلنساف مقررة في المقاـ األوؿ لمصمحة       

فميما  ،ىذا الكائف ولحسابو، مما يجعميا تعبيرا منطقيا ومعادال قانونيا لمكرامة اإلنسانية ذاتيا
 .(1)ما مع الكرامة اإلنسانيةعدتعددت الحقوؽ وتنوعت فإنيا تدور وجودا و 

ى القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف تحقيقو ىو تنظيـ حماية فاليدؼ األساسي الذي يتوخ      
حقوؽ اإلنساف بصورة فعالة في مواجية الدوؿ، وىو تنظيـ يتمحور في األساس حوؿ كرامة 

 .(2)اإلنساف وآدميتو

اإلنساف  وبالرغـ مف وحدة موضوع ىذا القانوف )الكرامة اإلنسانية( فإف حماية حقوؽ      
الواجب احتراميا تحقيقا لمغاية األساسية مف ىذا القانوف خضعت لطابع غير متساوي، والذي 

 يمكف أف نالحظو مف خالؿ عنصريف ىاميف:

يتعمؽ األوؿ بالتفاوت في األىمية، فعمى الرغـ مف أف تكامؿ حقوؽ اإلنساف يفترض       
ي تكوف ميما اختمفت وتنوعت في ، التية المتساوية لحقوؽ اإلنسافوجود توافؽ حوؿ األىم

 منزلة واحدة مف ناحية احتراميا وتطبيقيا، إال أف الواقع يعكس غير ذلؾ )المبحث األوؿ(.

ات حقوؽ اإلنساف، والتي جاءت بيا أما العنصر الثاني، فيكمف في التفاوت في ضمان     
ى حقوؽ اإلنساف المتشابكة مختمؼ الصكوؾ الدولية العالمية منيا واإلقميمية وتأثير ذلؾ عم

 والمترابطة )المبحث الثاني(.

 

                                                           

المرجع محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني، الحقوؽ المحمية،  -(1)
 .  09صالسابؽ، 

 في ىذا المعنى أنظر: سامر أحمد الموسى: العالقة بيف القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف- (2)
http//www.ahewar.org. 
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 المبحث األول

 تفاوت في األىمية
لقد ترتب عمى تنوع واختالؼ تصنيفات الحقوؽ المحمية اختالؼ في وضعيا موضع       

أو بغاية حماية حقوؽ  لظروؼاحدا، والذي يمكف أف يتحدد وفقا التنفيذ، الذي لـ يأخذ شكال و 
 .(1)معينة

فعمى الرغـ مف التأكيد عمى عدـ تجزئة حقوؽ اإلنساف، إال أنيا لـ توضع مف قبؿ جميع       
 .(2)الدوؿ عمى قدـ المساواة

  : نقطتيف أساسيتيفيتعمؽ بحقوؽ اإلنساف بعض مظاىر التفاوت في أىمية و       

 األولى تتعمؽ بخصوصية المرجعية القانونية لحقوؽ اإلنساف )المطمب األوؿ( 

 والثانية تتعمؽ باالختالؼ في طبيعة حقوؽ اإلنساف )المطمب الثاني(.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

       ـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، موسوعة عالمية مختصرة، تأمالت فكرية، نصوص أساسية، الجزء ىيث -(1)
 .93، ص2003، األىالي لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشؽ، 01الثاني، الطبعة 

المؤسسة  ، مجد01محمد عرب صاصيال، سميـ حداد، القانوف الدولي العاـ، الطبعة  -ترجمة-بيار ماري دوبوي -(2)
 .254، ص2008الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، لبناف، 
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 المطمب األول

 خصوصية المرجعية القانونية لحقوق اإلنسان

إذ كاف مف الصعب عمى مستوى الممارسة الفعمية وضع حد فاصؿ يميز بيف مختمؼ       
حقوؽ اإلنساف عمى اعتبار وجود نوع مف التكامؿ والترابط بيف كافة ىذه الحقوؽ، حيث يصبح 

يؿ حؽ عمى آخر، فيي تشكؿ جسدا واحدا ال لعسير التمييز بيف حؽ وآخر أو تفضمف ا
 .(1)يتجزأ

ماـ ىذا غير أنو مف ناحية أخرى فإف حقوؽ اإلنساف تتميز بمرجعية قانونية تشكؿ عائقا أ      
ووجود ما  ،بية حقوؽ اإلنساف )الفرع األوؿ(بتراتؿ في الواقع الجسد، وىذه الخصوصية تتص

 يعرؼ بالنواة الصمبة لحقوؽ اإلنساف )الفرع الثاني(.

 ةالفرع األول: صفة التراتبي

    لفكرة األساسية ىنا أف ىناؾ نوعا مف التدرج بيف القواعد الناظمة لحقوؽ إف ا      
 لمحيطةفالحقوؽ األساسية ىي حقوؽ أساسية تفيض عنيا جممة مف الحقوؽ ا ،اإلنساف

والمرتبطة بيا بالضرورة، أي أنيا تضيء تحديد مضموف الحقوؽ األخرى غير األساسية 
 .(2)اـ القانوني الخاص بحقوؽ اإلنسافوتفسيرىا، وبذلؾ تشكؿ مبادئ معيارية وقيمية لمنظ

لقد كاف التقسيـ التقميدي لحقوؽ اإلنساف تقسيـ ثنائي: حقوؽ مدنية وسياسية مف جية       
مف جية أخرى، ثـ ظير الجيؿ الثالث لحقوؽ اإلنساف  وثقافية ة واجتماعيةوحقوؽ اقتصادي

      )حقوؽ التضامف( وذلؾ مف بروز الدوؿ الحديثة باالستقالؿ وانضماميا إلى األمـ 
وظير في العقد األخير تقسيـ آخر يميز بيف حقوؽ اإلنساف األساسية وتمؾ التي ال  ،المتحدة

 ف وجية نظره أساسية، فالحؽ وؿ بالتحميؿ أف يعطي قائمة يراىا متعد كذلؾ ويحاوؿ كؿ مف يتنا

 

 
                                                           

وديات"، مراكش األولى، المطبعة والوراقة "الد يوسؼ البحيري، حقوؽ اإلنساف، المعايير الدولية وآليات الرقابة، الطبعة -(1)
 .78، ص2010

 .164ص المرجع السابؽ، يمي المعاصر، محمد خميؿ الموسى، تكامؿ حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي واإلقم -(2)
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يعتبر أساسيا إذا كاف التمتع بو ضروري لمتمتع بالحقوؽ األخرى، ثـ يحاولوف إعطاء عندىـ 
 .(1)قائمة بثالث حقوؽ تعد أساسية، تتعمؽ باألمف والبقاء، والحرية

مف اتفاقية فيبنا  53عمى إثر المادة " Jus Cogensىذا الميؿ تدعـ مع ظيور فكرة "      
فقط إلزامية، ولكنيا آمرة بالنسبة  تلقانوف المعاىدات، والتي تطبؽ عمى قواعد عرفية ليس

الفقو عندما يتساءؿ حوؿ محتوى الحؽ اآلمر فإنو يذكر بينيا غالبا احتراـ بعض ف ،لمدوؿ
 .(2)متعمقة بالحقوؽ األساسية لإلنسافالقواعد ال

إف الميؿ إلى تراتبية جوىرية لمقواعد المطبقة أمر ظاىر، ومف اإلشارات التي يقتضي       
ذكرىا لمصمحة الميؿ نحو تراتبية حقوؽ اإلنساف، وىي تتعمؽ بصورة خاصة في انطالقة 

الدولي الجنائي، الذي يعاقب عمى االنتياكات الخطيرة لمحقوؽ األساسية ولممبادئ  القانوف
 .(3)األساسية العامة لمحؽ اإلنساني

 Sterlets, Kesslerكذلؾ ما نص عميو االجتياد الصريح لممحكمة األوروبية في قضية       

Krenz ، جميورية ألمانيا )... إف ممارسة عمى غرار ممارسة  2001مارس  22بتاريخ
الديمقراطية الخاصة بمراقبة الحدود التي تتنكر بصورة فاضحة لمحقوؽ األساسية وبخاصة لمحؽ 
في الحياة، باعتباره قيمة عميا في سمـ حقوؽ اإلنساف عمى الصعيد الدولي، ال يمكف حمايتيا 

 مف االتفاقية(. 1البند  7عبر المادة 

وا إلى االعتقاد بأف وؽ أساسية وأخرى غير أساسية يدعإف تقسيـ حقوؽ اإلنساف إلى حق      
مصراعيو أساسية ال حاجة إلى احتراميا عالميا مما يفتح الباب عمى  غير تعتبرالحقوؽ التي 

النتياكيا بدعوى أنيا غير أساسية، وىو ما يمثؿ إىدارا لعالمية حقوؽ اإلنساف وعدـ 
 .(4)تجزئتيا

                                                           

النظرية والتطبيؽ، ترجمة مبارؾ عمى عثماف، مراجعة د.محمد نور فرحات، بيف دونممي، حقوؽ اإلنساف العالمية  جاؾ (1) -
 . 54، ص 1998، القاىرة، 01الطبعة 

 .254بيار ماري دوبوي، المرجع السابؽ، ص - (2)
 .260ص  بيار ماري دوبوي، المرجع نفسو، -(3)
عمي معزوز، الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوؽ اإلنساف، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ، تخصص القانوف  -(4)

 . 73، ص 2005الدولي لحقوؽ اإلنساف، جامعة بومرداس، 
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 الفرع الثاني: النواة الصمبة لحقوق اإلنسان

ىناؾ عدد محدد مف الحقوؽ أو المحظورات المطمقة التي تطبؽ في كؿ الظروؼ، وأيا       
التي يشار إلييا أنيا حقوؽ غير قابمة  -كانت حدة األزمة أو النزاع، وتكتسب ىذه الحقوؽ 

 .(1)المطمقة في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنسافصفتيا  -لالنتقاص 

لقد حاولت االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف سواء تمؾ التي صدرت عف منظمة األمـ       
أف تحدد مجموعة مف الحقوؽ ال تسمح  المتحدة أو تمؾ التي صدرت عف المنظمات اإلقميمية
ىي ما يطمؽ عمييا "الحقوؽ غير القابمة لمدوؿ األطراؼ بانتياكيا في زمف الحرب أو الطوارئ و 

 .(2)لممساس"

تعد الحقوؽ غير القابمة لممساس حقوقا أساسية، والعبرة في اكتسابيا ىذا الوصؼ تكمف       
   .(3)في عالقتيا المباشرة بجوىر الكرامة اإلنسانية

المدنية لمحقوؽ  ومف خالؿ الرجوع إلى بعض مف االتفاقيات نجد أف العيد الدولي      
والسياسية وكذا االتفاقيتيف األوروبية واألمريكية لحقوؽ اإلنساف تضـ فقرة خاصة تمنع أي مس 
أو تحمؿ مف بعض الحقوؽ، فممارسة ىذه الحقوؽ ال يمكف التعرض ليا أو تجميدىا أو تحديدىا 

 .(4)تحت أي ذريعة مع مالحظة وجود اختالؼ في عدد ىذه الحقوؽ مف اتفاقية إلى أخرى

فالعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ال يسمح لمدولة الطرؼ المساس ببعض مواده       
   (، حظر التعذيب والعقوبات 6معتبرا إياىا مف القواعد اآلمرة وىي: الحؽ في الحياة )المادة 

( 8)المادة (، تحريـ الرؽ أو العبودية 7أو المعامالت غير اإلنسانية أو الحاطة بالكرامة )المادة 
(، منع الحبس بسبب عدـ تنفيذ التزاـ تعاقدي 10االعتراؼ بالشخصيات القانونية )المادة 

 (.18(، حرية الفكر واالعتقاد والديانة )المادة 11)المادة 

كما نصت االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف عمى عدـ جواز قياـ أية دولة طرؼ حتى       
عاـ الذي ييدد حياة األمة المساس ببعض نصوصيا وىي: الحؽ في حالة الحرب أو الخطر ال
                                                           

  .http//www.ahewar.org سامر أحمد الموسى، المرجع السابؽ،   -(1)

 . 73عمى معزوز، الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  -(2)
 . 162موسى، تكامؿ حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي واإلقميمي المعاصر، المرجع السابؽ، ص المحمد خميؿ  -(3)
 . 93ىيثـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -(4)
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(، تحريـ التعذيب 2في الحياة باستثناء الوفاة الناجمة عف األعماؿ المشروعة في الحرب )المادة 
(، تحريـ الرؽ والعبودية 3أو الحاطة بالكرامة )المادة  أو العقوبات أو المعامالت الالإنسانية

 (.7ية وعدـ رجعية القوانيف الجنائية )المادة (، مبدأ الشرع4/1)المادة 

األمريكية لحقوؽ اإلنساف ببعض المواد التي يتعيف عدـ  وبالمثؿ احتفظت االتفاقية      
(، الحؽ في السالمة 4المساس بيا تحت أي ظرؼ مف الظروؼ وىي: الحؽ في الحياة )المادة 

(، مبدأ الشرعية وعدـ رجعية القوانيف 6(، تحريـ الرؽ والعبودية )المادة 5الجسدية )المادة 
(، حرية االعتقاد 10(، الحؽ في االعتراؼ بالشخصية القانونية )المادة 9الجنائية )المادة 
          (، حقوؽ الطفؿ17(، حماية األسرة والحؽ في االسـ )المادة 12والديانة )المادة 

 .(1)(23اسية )المادة (، الحقوؽ السي20(، الحؽ في الجنسية )المادة 19)المادة 

األمة، يجوز لمدوؿ  وبالتالي ففي بعض الحاالت االستثنائية التي تنطوي عمى تيديد لحياة      
األطراؼ في االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف أف تتحمؿ مف التزاماتيا القانونية بموجب تمؾ 

ت التحمؿ مع مبادئ االتفاقيات وفقا لما يقتضيو الوضع، غير أنو يجب أال تتعارض حاال
  الحقوؽ غير القابمة لمتقييد، فيذه االتفاقيات تقر صراحة بأف بعض الحقوؽ المحمية بموجبيا 
ال يجوز إيقاؼ العمؿ بيا أو تعطيميا أو المساس بيا، وىي بالطبع الحقوؽ المرشحة قبؿ سواىا 

يبدو مؤىمة لمتمتع بصفة لتتحوؿ إلى قواعد آمرة، فعدـ قابميتيا لممساس يجعؿ منيا عمى ما 
 .(2)القواعد اآلمرة

ذا كاف مف المالحظ أيضا وجود اختالفا في عدد الحقوؽ غير القابمة لممساس في        وا 
مختمؼ االتفاقيات السالفة الذكر وكذلؾ غيابيا مثال في الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف 

والعالمية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف تتفؽ  والشعوب، إال أنو مف المتفؽ عميو أف الصكوؾ اإلقميمية
 (3)أربعة منيا بمثابة )نواة صمبة( لحقوؽ اإلنساف وىي كاآلتي: فيما بينيا عمى اعتبار

 الحؽ في الحياة. .1
                                                           

 . 73خصوصيات الثقافية وعالمية حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص عمي معزوز، ال -(1)
محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني، الحقوؽ المحمية، المرجع  -(2)

 . 66السابؽ ص
       األوؿ، المصادر ووسائؿ  محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء مواف،محمد يوسؼ ع -(3)

 . 126، ص 2005، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، 01الرقابة، الطبعة 
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 الحؽ في عدـ التعذيب. .2
 تحريـ أو منع الرؽ والعبودية. .3
 عدـ رجعية القوانيف الجزائية. .4

     نصت عمى أنو  1949المشتركة في اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  3كما أف المادة       
ال يجوز المساس بالحؽ في الحياة، حؽ اإلنساف في أف ال يتعرض لمتعذيب، الحؽ في منع 
     التأثير الرجعي لمقوانيف في أي زمف وأي مكاف لضحايا الصراعات المسمحة دولية كانت 

 .(1)ةأو غير دولي

إف تعريؼ النواة الصمبة لحقوؽ اإلنساف أو النواة األساسية تستند إلى ضابطيف       
 :(2(أساسييف

                                          ؿ لممساس داخال في النواة األساسية لحقوؽ اإلنساف، إذا كافبيعد الحؽ غير قاػ 1
     األخرى مستحيال.اإلخالؿ بو يؤدي إلى جعؿ احتراـ الحقوؽ 

نواة األساسية لحقوؽ اإلنساف عف جوىر واحد ومشترؾ، حاضر في الحقوؽ التعبر ػ 2
كميا المتعمقة بالحؽ غير القابؿ لممساس، وما يجعؿ النواة األساسية ال تقؼ عند احتراـ الحد 

احتراـ الحقوؽ األدنى، فاحتراـ الحقوؽ غير القابمة لممساس المكونة مف النواة األساسية يقتضي 
 األخرى المتعمقة بيا أو المحيطة بيا.

 

 

 

 

 

                                                           

 . 93ىيثـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  -(1)
   .162 ص محمد خميؿ الموسى، تكامؿ حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي واإلقميمي المعاصر، المرجع السابؽ، -(2)
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 المطمب الثاني                                  

 اختالف في الطبيعة

إذا كاف القانوف بصفة عامة ييدؼ إلى سعادة اإلنساف في حياتو عمى ىذه المعمورة، فإف       
قواعد حقوؽ اإلنساف تيدؼ إلى حماية وصيانة الجنس البشري عمى ىذه األرض، وتحصيف 
الحقوؽ التي تكفؿ لو البقاء حيا كريما مثؿ الحؽ في الحياة والحرية وعدـ التمييز العنصري 

بعيا الخاص الذي يميزىا عف بقية قواعد القانوف األخرى اطقواعد حقوؽ اإلنساف ليا ذلؾ فإف ل
 سواء عمى المستوى الدولي أو الداخمي.

غير أف طبيعة قواعد حقوؽ اإلنساف أو باألحرى حقوؽ اإلنساف أصبحت محؿ إشكاؿ       
ساف، حيث أف ىناؾ مف حيث طبيعتيا القانونية، خاصة في ظؿ مبدأ التكامؿ ووحدة حقوؽ اإلن

 اتجاىاف:

االتجاه األوؿ الذي يعتبر حقوؽ اإلنساف قواعد آمرة، لكف دوف االعتراؼ بيذه الصفة  
لجميع حقوؽ اإلنساف عمى تنوعيا واختالؼ تصنيفاتيا وىو ما يمكف اعتباره إشكاال لمبدأ 

 التكامؿ )الفرع األوؿ(.

أكثر مالئمة وتناغما مع وحدة حقوؽ  االتجاه الثاني وىو االتجاه الذي يضفي عمييا صفة 
اإلنساف وعدـ تفضيؿ حؽ عمى حساب آخر، واشتماؿ ىذه الصفة عمى جميع أنواع حقوؽ 

 اإلنساف وىو ما يعرؼ بااللتزامات في مواجية الكافة )الفرع الثاني(.  
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 القواعد اآلمرة: الفرع األول

تجد فكرة القواعد اآلمرة أصوليا في القانوف الداخمي، فعادة ما يشار لفكرة ىذه القواعد       
بالنظاـ العاـ، والغاية مف وجوده أساسا ىي تنفيذ حرية التصرؼ والتعاقد بيف األفراد في إطار 

 .(1)القانوف الداخمي أو بيف الدوؿ في إطار القانوف الدولي

دة اآلمرة مرتبط بتحديد ىذه القواعد، وىذا ما لـ يستطع الفقو تحديده إف التعريؼ بالقاع      
ىذا إلى أف مفيوـ القواعد اآلمرة حديث في القانوف الدولي  Michel Virallyويرجع األستاذ 

العاـ، وأف قبوؿ ىذا المفيوـ عمى صعيد واسع سوؼ يؤدي إلى مراجعة المفاىيـ التقميدية 
 .(2)لمقانوف الدولي

( وقد دخمت في 20" أو القواعد اآلمرة معروفة قبؿ القرف )Jus cogensلـ تكف كممة "      
قاموس المغة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية في إطار تقنيف قانوف المعاىدات مف طرؼ 

 .Lauter Pacht "(3)لجنة القانوف الدولي، وجاء بيا أوؿ مرة الفقيو "لوترباخت" "

عريؼ القواعد اآلمرة عمى أنيا مجموعة القواعد القانونية التي ال يمكف لألفراد ويمكف ت      
إذ تقع ىذه العقود باطمة، وبمعنى آخر ليست القواعد اآلمرة  انتياكيا بمقتضى عقود خاصة

سوى قيود عمى الحرية التعاقدية، وىي قيود تتنوع بحسب الزماف والمكاف وحالة التطور الذي آؿ 
 .(4)القانوني والتعديالت التي تطرأ عمى ىيكميا االجتماعي واالقتصادي واإليديولوجيإليو النظاـ 

ويعكس ظيور القواعد اآلمرة في القانوف الدولي العاـ تطورا اجتماعيا واقتصاديا عميقا في       
بنية النظاـ القانوني الدولي، فقد أسيـ إدخاؿ نظرية القواعد اآلمرة إلى القانوف الدولي في 

 إحداث نوع مف التعايش بيف نموذجيف مختمفيف داخؿ النظاـ القانوني الدولي:

سس عمى منطؽ شخصية العالقات بيف دوؿ ذات سيادة ال تخضع لسمطة نموذج يتأ
  .أعمى

                                                           

لمصرية لمقانوف الدولي، العدد سعد الديف عزت، قانوف المعاىدات واالتفاقيات الدولية لحماية حقوؽ اإلنساف، المجمة ا -(1)
  .371، ص1983، 39

 Michel Virally, Réflexion sur le jus cogens, AFDI, Paris, 1966, p 6. - (2 )  

االجتياد القضائي الدولي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع تحوالت حميطوش جماؿ، القواعد اآلمرة في  -(3)
 .  14، ص 2006جامعة تيزي وزو، كمية الحقوؽ،  ،الدولة

 . 372سعد الديف عزت، قانوف المعاىدات واالتفاقيات الدولية لحماية حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -(4)
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 مى فكرة القواعد اآلمرة المفروضة عمى عونموذج يبنى عمى منطؽ موضوعي يرتكز 
    .(1)فال يمكف ليا االتفاؽ عمى ما يخالؼ ىذه القواعدالدوؿ، 

، تـ اإلقرار بمادتيف 1969نا سنة يفياتفاقية وبعد جداؿ طويؿ حوؿ القواعد اآلمرة وأثناء       
 .(2)منيا 64-53تضـ التكريس لمقاعدة اآلمرة في قانوف معاىدة فيينا في المادتيف 

تنص عمى أف كؿ معاىدة مخالفة وقت انعقادىا لمقواعد اآلمرة تعد باطمة، أما  53فالمادة       
جديدة لمقانوف الدولي العاـ  مف نفس االتفاقية نصت عمى أنو إذا ما بدت قاعدة آمرة 64المادة 

 .(3)فإف كؿ معاىدة قائمة في حالة تنازع مع ىذه القاعدة تصبح باطمة وتخمو مف أي أثر

في اجتيادىا القضائي في  (Jus cogensولقد استعممت محكمة العدؿ الدولية مصطمح )      
ولكف بحذر شديد، كما استعممتو مؤخرا في رأييا حوؿ التيديد باستعماؿ  27/06/1986

، حيث تعرضت المحكمة بشكؿ صريح لمقواعد اآلمرة، وطمبت مف 1996األسمحة الذرية 
الجمعية العامة لألمـ المتحدة رأييا في طبيعة القانوف اإلنساني الذي يطبؽ في استعماؿ 

 .(4)األسمحة الذرية واعتبرت ذلؾ مف قبيؿ القواعد اآلمرة في القانوف الدولي

ففكرة القواعد اآلمرة تعاني في إطار القانوف الدولي عموما، وفي إطار القانوف الدولي       
لحقوؽ اإلنساف خصوصا مف صعوبة الوقوؼ عمى مضمونيا وتحديده بدقة، ففي مجاؿ حقوؽ 

رة تنظـ ىذه الحقوؽ فذلؾ معناه أف ىذه الحقوؽ تكوف حمايتيا ضرورية اإلنساف وجود قواعد آم

                                                           

 2002، سنة 03عمى أحكاـ المعاىدات الدولية لحقوؽ اإلنساف، مجمة الحقوؽ، العدد  محمد خميؿ الموسى، التحفظات -(1)
 .367ص
 . 245، ص1995، دار النيضة العربية، مصر، 01عمي إبراىيـ، الوسيط في المعاىدات الدولية، الطبعة  -(2)
بطالنا مطمقا، إذا كاف وقت إبراميا مف معاىدة فيينا لقانوف المعاىدات عمى )تعتبر المعاىدة باطمة  53نصت المادة  -(3)

يتعارض مع قاعدة آمرة مف قواعد القانوف الدولي العاـ، وألغراض ىذه االتفاقية تعتبر قاعدة آمرة مف قواعد القانوف الدولي العاـ 
تعديميا بقاعدة كؿ قاعدة تقبميا الجماعة الدولية في مجموعيا، ويعترؼ بيا باعتبارىا قاعدة ال يجوز اإلخالؿ بيا، وال يمكف 

مف نفس المعاىدة عمى )إذا ظيرت قاعدة آمرة  64الحقة مف قواعد القانوف الدولي العاـ ليا ذات الصمة(، ونصت المادة 
 جديدة مف قواعد القانوف الدولي العامة، فإف أي معاىدة قائمة تتعارض مع ىذه القواعد تصبح باطمة  وينتيي العمؿ بيا(.

 2007، المركز الجامعي بالبويرة، أفريؿ، 02ة القانونية لقواعد حقوؽ اإلنساف، مجمة معارؼ، العدد عمي معزوز، الطبيع -(4)
 . 243ص 
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في المجتمع الدولي عمى الرغـ مف التأكيد عمى عدـ تجزئة حقوؽ  لجميع الدوؿ األعضاء
 .(1)اإلنساف عمى حساب حقوؽ أخرى

قد عزز مف فكرة (2)وليةوتأكيدا عمى ذلؾ، فإف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الد      
القواعد اآلمرة، فالجرائـ الدولية التي تدخؿ في اختصاص المحكمة، ينظر إلييا النظاـ األساسي 
    ليذه المؤسسة الدولية باعتبارىا أشد الجرائـ خطورة، والتي تثير قمؽ الجماعة الدولية 

  يجوز بأسرىا، وىذه الجرائـ لـ تكف لتوصؼ بيذه الصفة لو لـ تمس بقواعد آمرة ال
    .(3)مخالفتيا

وبكالـ آخر يوجد اآلف مجموعة مف القواعد المطمقة التي ال تقبؿ االستبعاد أو االتفاؽ       
عمى مخالفة مضمونيا، إال أف ىناؾ مشكمة تكمف في تحديد ىذه القواعد اآلمرة، فاتفاقية فيينا 

دىا والكشؼ عف يلـ تشر إلى أي مثاؿ عمييا، وىي ما تزاؿ تعاني مف صعوبة في تحد
 .(4)بدقة، في القانوف الدولي عموما أو في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف خصوصامضمونيا 

ويرى بعض الفقياء أف كؿ ما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف يعد بمثابة قواعد آمرة ال ينبغي       
 .(5)المساس بيا أو االتفاؽ عمى ما يخالفيا

 نساف أو بعضيا عمى األقؿ ولكف ىناؾ العديد مف الفقياء الذيف يؤكدوف أف حقوؽ اإل      

                                                           

  .366محمد خميؿ الموسى، التحفظات عمى أحكاـ المعاىدات لحقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  -(1)
( السبؿ إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، فقد باتت ميد إنشاء المحاكـ الجنائية الدولية الخاصة )يوغوسالفيا، رواندا -(2)

فكرة إنشاء ىيئة قضائية دولية تباشر محاكمة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائـ الدولية قسوة وخرقا لحقوؽ اإلنساف مقبولة، بؿ 
 18/07/1998ي وممحة، وذلؾ ما كاف بالفعؿ، حيث أنشأت محكمة جنائية دولية دائمة، بمقتضى معاىدة دولية أبرمت ف

مقرىا الىاي، ونص نظاميا المعروؼ بنظاـ روما األساسي عمى اختصاصيا الموضوعي  حيث  2002ودخمت حيز النفاذ في 
( منو عمى )يقتصر دور المحكمة عمى أشد الجرائـ خطورة موضع اىتماـ المجتمع الدولي بأسره، ولممحكمة 05نصت المادة )

النظر في الجرائـ التالية: جرائـ اإلبادة الجماعية، الجرائـ ضد اإلنسانية، جرائـ  بموجب ىذا النظاـ األساسي اختصاص 
بف تركي الحميدي العتبي، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوؽ  ألكثر تفاصيؿ أنظر: بندر الحرب، جريمة العدواف(

خصص سياسة جنائية، جامعة نايؼ         اإلنساف، بحث مقدـ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير، ت
  .2008العربية، الرياض، 

أحمد سميـ سعيفاف، الحريات العامة وحقوؽ اإلنساف، الجزء األوؿ، مفيـو الحريات العامة وحقوؽ اإلنساف، إطارىا  -(3)
  .87ص اريخ النشر، بيروت،منشورات الحمبي الحقوقية، دوف ت، 01التاريخي والفكري الفمسفي وضماناتيا األساسية، الطبعة 

  .87أحمد سميـ سعيفاف، المرجع السابؽ، ص  -(4)
 .374سعد الديف عزت، قانوف المعاىدات واالتفاقيات الدولية لحماية حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ،  -(5)
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 .(1)حواؿألتنتمي إلى طائفة القواعد اآلمرة، والتي ال يجوز النيؿ منيا بأي حاؿ مف ا

وبالتالي فنحف أماـ معادلة صعبة، فمف جية ىناؾ إجماع عمى االعتراؼ بالقواعد اآلمرة       
العالمي لمبدأ تكامؿ لحقوؽ اإلنساف لكف لبعض منيا وليس جميعيا، ومف جية أخرى التأكيد 

حقوؽ اإلنساف وغياب مبدأ األفضمية بيف مختمؼ أنواع حقوؽ اإلنساف، لذلؾ فإف السؤاؿ الذي 
يطرح نفسو: متى يمكف اعتبار حؽ مف حقوؽ اإلنساف قاعدة آمرة، وبالتالي واجب عمى الدولة 

 وتكريسو وضماف التمتع بو لمجميع قبؿ أي حؽ آخر؟ واحترام

تتردد مطمقا في تضميف تعميقيا الشيير رقـ  ـالمعنية بحقوؽ اإلنساف ل ف المجنةا      
( مصطمح القواعد اآلمرة، ولكف مع إعطاء أمثمة عف ىذه الحقوؽ التي تحمييا قواعد 52)24

أنو باإلمكاف اعتبار القائمة التي " "GERARD Cohan Jonthanآمرة، ويرى األستاذ 
غير أنو يرى أف المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف ليست الجية  أوردتيا المجنة المعنية قاعدة آمرة،

 .(2)األكثر كفاءة لوضع قائمة القواعد اآلمرة

ىناؾ مف يحصر حقوؽ اإلنساف ذات الطبيعة اآلمرة في الحقوؽ األساسية، مع اإلشارة       
لجنة القانوف أنو لـ تنجح محاولة الفقياء في إعطاء قوائـ لحقوؽ اإلنساف األساسية، ولـ تنجح 

          الدولي في إعطاء قائمة لذلؾ في مشروعيا الجديد لتقنيف المسؤولية الدولية 
   تكرر لمقواعد اآلمرة دوف موتتحدث المجنة حاليا عف االنتياؾ العمني وال، 2001لسنة

 تحديدىا، ويتساءؿ بعض الفقياء في ىذا اإلطار إذا كاف باإلمكاف اعتبار المعايير السابقة
التي ال يسمح بانتياكيا تحت أي طارئ معيارا موضوعيا لتمييز طائفة الحقوؽ  لتحديد الحقوؽ

 .(3)التي تدخؿ في مفيوـ القواعد اآلمرة، وتمؾ التي تخرج مف ىذا النطاؽ

إف تحديد حقوؽ اإلنساف اآلمرة ليس باألمر الييف، وذلؾ راجع إلى وجود معايير أخرى       
لقواعد حقوؽ اإلنساف، تتمثؿ في الواقع أف الجماعة الدولية تعتبر انتياؾ  لتحديد السمة اآلمرة

                                                           
(1)- Frédéric Sudre, Droit internationale et Européen des Droit de Lhomme, 4ém Edition, P,E,F, 1999, 

P64.  

  
مصطفى كرغمي، التحفظ في ظؿ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ، تخصص  -(2)

 . 73، ص 2005القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، كمية الحقوؽ، جامعة بومرداس، 
 
 .274لحماية حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص سعد الديف عزت، قانوف المعاىدات واالتفاقيات الدولية  -(3)
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بشأف ( R.agoبعض القواعد بمثابة الجرائـ الدولية، وكانت ىذه الفكرة في مشروع األستاذ )
 .(1)المسؤولية الدولية، وناقشتو لجنة القانوف الدولي

فحقوؽ اإلنساف ذات الصفة اآلمرة ىي حقوؽ تـ تقنينيا في عصرنا الحديث بقواعد       
قانونية اعترفت بيا جميع الدوؿ، وعكست معظميا في تشريعاتيا الوطنية، وعمى وجو 

دساتيرىا أو نظاـ الحكـ األساسي كما تسميو بعض الدوؿ،  لتصبح تمؾ القواعد  يالخصوص ف
 .(2)التشريع الوطني الدولية نصوصا آمرة في

 يإف االعتراؼ بحقوؽ اإلنساف ذات السمة اآلمرة في ظؿ التأكيد عمى ضرورة المساواة ف      
عة اآلمرة لقواعد اإلنساف يحماية كافة أنواع الحقوؽ أمر في غاية الصعوبة، باعتبار أف الطب

ى ىذا السمو مف جديد ينتج عنيا سمو ىذه القواعد عمى بقية قواعد القانوف الدولي، ونعثر عم
في ظؿ القانوف الوطني، حيث أف معظـ قواعد حقوؽ اإلنساف التي تتبناىا الدولة تجد مكانتيا 
في دستورىا وقوانينيا األساسية لما تتمتع بو ىذه الطائفة مف النصوص مف سمو في الدولة 

 .(3)الداخميا وأولياتيا في التطبيؽ عمى المستوى ىومنو تستمد قواعد حقوؽ اإلنساف سمو 

وبالتالي يؤدي القوؿ بتطبيؽ فكرة القواعد اآلمرة في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف إلى       
فكرة اإلخالؿ بمبادئ راسخة ومستقرة في ىذا القانوف، تستدعي فكرة القواعد اآلمرة بالضرورة 

ؽ مع مقولة تدرجا أو تسمسال بيف القواعد القانونية داخؿ النظاـ القانوني الواحد، وىو أمر ال يتف
االتجاه المؤيد لمقواعد اآلمرة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، الذي يرفض أية ىرمية أو تدرج بيف 

 .(4)حقوؽ اإلنساف بحجة تكامميا وعدـ قابميتيا لمتجزئة

 

 

                                                           

 . 246عمي معزوز، الطبيعة القانونية لقواعد حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  -(1)
باني، ضمانات حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية وحمايتيا وخطر اإلرىاب الدولي، مجمة جامعة و عمي قائد أحمد الح -(2)

 .  267، ص2001، ديسمبر، 08سانية، المجمد الرابع، العدد عدف لمعمـو االجتماعية واإلن
 ير فرع القانوفمحمد ولد أعؿ سالـ، حماية حقوؽ اإلنساف في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة، بحث لنيؿ شيادة الماجست -(3)

 . 34، ص 2002ة، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، يالدولي والعالقات الدول
خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني: الحقوؽ المحمية، المرجع  محمد يوسؼ عمواف، محمد -(4)

 . 66السابؽ ص 
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 مواجية الكافة يالفرع الثاني: التزامات ف

قضية برشمونة تراكشف  يحكميا الصادر ف يف يةتعرضت محكمة العدؿ الدول      
(Barcelona-Traction)  مواجية الكافة، فميزت بيف التزامات إلى مسألة االلتزامات في

ة بعموميا والتزاماتيا الناشئة في مواجية دولة أخرى، وذلؾ يالدوؿ في مواجية المجموعة الدول
ؽ بكؿ الدوؿ في إطار الحماية الدبموماسية، وأضافت المحكمة أف االلتزامات األولى تتعم

وبالتالي فإف مف واجب الدوؿ  ،عتيا ذاتيا، وبالنظر إلى أىمية تمؾ الحقوؽيبمقتضى طب
احتراميا وحمايتيا وذلؾ لمصمحة قانونية عامة، حيث تعد ىذه القواعد المتمثمة في االلتزامات 

(Erga Omnesذات طبيعة مطمقة أو حجة عمى الكافة )
(1)

. 

ىذا الشأف أمثمة عمى االلتزامات في مواجية الكافة ونذكر عمى  يولقد أطردت المحكمة ف      
ادة الجنس سبيؿ المثاؿ: األحكاـ الخاصة بتحريـ العدواف في القانوف الدولي وكذلؾ جريمة إب

و فال يمكف لدولة طرؼ في معاىدة دولية أف تنتيؾ الحقوؽ الواردة فييا يالبشري...الخ، وعم
 .(2)أطراؼ تنتيؾ ىذه الحقوؽ استنادا إلى أف ىناؾ دوؿ أخرى

لتزامات يتحجج بيا في مواجية األطراؼ الدولية لتزامات في مواجية الكافة ىي افاال      
مواجية أطراؼ العالقة  يكافة، وذلؾ عمى خالؼ االلتزامات األخرى التي ال تنتج آثارىا إال ف

التعاقدية وحدىـ تطبيقا لمبدأ نسبية آثار االتفاؽ الدولي، الذي يقتضي بأنو ال توجد التزامات 
مكف فرض أي وضع قانوني عمى يقانونية في مواجية أي دولة إال إذا قبمتو بإرادتيا وحدىا، وال 

طرأ  يو، إال أف التحوؿ الذبإنشائو أو االعتراؼ بالذي ساىمت  -وبالقدر-أي دولة إال إذا 
مف بيف شواىده، قد خفؼ إلى ( Erga Omnesعمى القانوف الدولي الكالسيكي والذي تعتبر )

 .(3)حد بعيد مف حدة نظرية النسبية التي ميزت القانوف الدولي الكالسيكي

ومف األىمية اإلشارة إلى أف كؿ مف المجنة والمحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف، وأيضا       
 المحكمة األمريكية لحقوؽ اإلنساف قد حرصت جميعيا عمى إبراز الطابع الموضوعي لاللتزامات

                                                           

 . 56حميطوش جماؿ، المرجع السابؽ، ص  -(1)
 -EMMANUEL Decaux, Droit international public, 3

émé
 édition, Dalloz, Paris, 2002, P 51.(2 )  

 . 76ة وعالمية حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص يالثقافعمي معزوز، الخصوصيات  -(3)
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 .(1)ت السابقة الذكرالتي ترتبيا اآلليا      

فقد أكدت المجنة األوروبية في عدة قراراتيا أف التزامات الدوؿ التي تحمميا بتصديقيا       
عمى االتفاقية، ىي التزامات موضوعية، ألنيا تتعمؽ بحماية حقوؽ أساسية لألفراد ضد 

 .(2)اعتداءات الدوؿ المتعاقدة، وليس مجرد خمؽ حقوؽ متبادلة بيف ىذه الدوؿ

المحكمة األمريكية لحقوؽ اإلنساف في رأييا االستشاري بشأف تفسير  مف جانبيا أكدت      
مف االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف أف اتفاقيات حماية حقوؽ اإلنساف بصفة  64المادة 

التي يقصد منيا تبادؿ حقوؽ والتزامات فيما  عامة ليست مف قبيؿ المعاىدات الجماعية التقميدية
مف اتفاقيات فيينا لقانوف المعاىدات، ذلؾ أف موضوع  20لممادة  بيف الدوؿ األعضاء طبقا

وىدؼ المعاىدات ينصرفاف إلى حماية حقوؽ أساسية لمفرد بغض النظر عف جنسيتو في 
  .(3)مواجية الدولة التي يخضع لواليتيا أو أية دولة أخرى طرؼ المعاىدة

تعطييا مكانة إلنساف مجاؿ حقوؽ اي فإف الحجية المطمقة ليذه االلتزامات في وبالتال      
أعمى مف اليـر القانوني واألولوية في التطبيؽ وضمانة أكيدة مف االنتياؾ، فجميع الدوؿ ممزمة 

 .(4)ائيا ليذه االتفاقية أو تمؾد حقوؽ اإلنساف بغض النظر عف انتمباحتراـ قواع

حقوؽ اإلنساف أنيا أوسع  وتظير أىمية االلتزامات ذات الحجية المطمقة في مجاؿ احتراـ      
الحقوؽ األساسية  -عمى الرأي الراجح-فيذه األخيرة تخص فقط نطاؽ مف القواعد اآلمرة، 

لإلنساف، وكؿ التزاـ ينشأ عنيا يعتبر ذا حجية مطمقة، إال أف االلتزامات يمكف أف تنشأ عف 
بالتالي يمكف وصؼ قواعد ال ترقى لمصؼ القواعد اآلمرة بمعيار الحقوؽ األساسية لإلنساف، و 

االلتزامات الناشئة عف باقي حقوؽ اإلنساف التي توصؼ بأنيا غير أساسية بأنيا التزامات في 

                                                           

     عبد الرحيـ محمد الكاشؼ، الرقابة الدولية عمى تطبيؽ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، مذكرة  -(1)
 .  153، ص2003دكتورا، دار النيضة العربية، مصر 

 .54ص، نفسوعبد الرحيـ محمد الكاشؼ، المرجع  -(2)
عصاـ محمد أحمد زناتي، حماية حقوؽ اإلنساف في إطار األمـ المتحدة، األساس القاعدي، اإلطار القانوني، آليات  -(3)

 . 96، ص1998ة، القاىرة، يدار النيضة العرب دوف طبعة، المتابعة،
، 1997ات الجامعية، الجزائر، ديواف المطبوع دوف طبعة،محمد بوسمطاف، مبادئ القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ، -(4)

 . 276ص 
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مواجية الكافة، بحيث يمكف االحتجاج بيا اتجاه الكؿ، حيث يعتبر ىذا الكؿ أف لو مصمحة 
 .(1)قانونية في أف تكوف ىذه الحقوؽ محمية

وخالصة القوؿ فإف االلتزامات الناتجة عف قاعدة آمرة تعتبر دائما التزاما في مواجية       
     زامات في مواجية الكؿ لتواجية الكؿ، والعكس ليس صحيح، فاإلالكافة ويتحجج بيا في م

 ال تترتب حتما عف قاعدة آمرة، ألف دائرة القواعد اآلمرة ضيقة جدا، وبالتالي فإف مبدأ تكامؿ
حقوؽ اإلنساف يجد ضالتو في مجاؿ االلتزامات في مواجية الكافة، ىذا األخير الذي يحوي 
كافة أنواع حقوؽ اإلنساف والذي تستمد منو حجيتيا المطمقة والذي يجعؿ مف الدوؿ ممزمة 
بحمايتيا، وىو األمر الذي يختمؼ عنو في حالة القواعد اآلمرة التي توصؼ بيا بعض أنواع 

   .فحقوؽ اإلنسا

   

   

                                                           

 .77ثقافية وعالمية حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، صال خصوصياتالعمي معزوز،  -(1)
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 المبحث الثاني                                      

 تفاوت في الضمانات                                 

بحقوؽ  االنتقاؿالواقع أف المنظومة القانونية الدولية قد خطت خطوات واسعة في مجاؿ 
إذ أنو بالرجوع إلى مسار حركة حقوؽ اإلنساف  اإلنساف مف مرحمة التعزيز إلى مرحمة الحماية،

نجد أف الوظيفة األولى قد  الدولية العالمية منيا واإلقميمية، االتفاقياتوالتي تتجسد في مختمؼ 
واإلعالنات  االتفاقياتسمحت بتقنيف حقوؽ اإلنساف عف طريؽ إعدادىا لعدد ىائؿ مف 

بيا عمى الدوؿ في سبيؿ ضماف احتراميا التي ترت بااللتزامات االستيانةالمرتبطة بيا دوف 
وذلؾ  وضماف تمتع األفراد بيا، أما الوظيفة الثانية فقد سمحت بإنشاء أجيزة أو ىيئات لمرقابة،

 .(1)الدولية االتفاقياتمف خالؿ مجموعة مف الوسائؿ والتي كرستيا مختمؼ 

أنيا ال تقبؿ التجزئة ىذه األخيرة التي أكدت مرارا عمى أف منظومة حقوؽ اإلنساف عالمية و 
 .(2) ومكممة لبعضيا البعض

المتزايد بحقوؽ اإلنساف وبمحاولة التجسيد الفعمي لمبدأ  االىتماـمف  إنقاصالكف وليس 
الدولية،فانو مف  االتفاقياتتكامؿ حقوؽ اإلنساف حتى ال يكوف مجرد مبدأ نظري احتوتو معظـ 

 عض التفاصيؿ المتعمقة بالضمانات وىو ماب االتفاقياتييمنا أغفمت ىذه  جانب آخر وىو ما
   بعض الحقوؽ عمى أخرىتفضيؿ  وذلؾ مف خالؿجعميا محؿ نقد مف طرؼ الفقياء،

 .  )المطمب الثاني(حقوؽ اإلنساف أنواع في التزامات الدولة تجاه االختالؼ و،)المطمب األوؿ(

                                                                                                       

                                                           

     ، دار النيضة     بعةطوف عبد الواحد محمد الفار، قانوف حقوؽ اإلنساف في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، د - (1)
 .422العربية، مصر، ص

 .16الحسيف شعباف، المرجع السابؽ، ص عبد- (2) 
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          المطمب األول                             

 أفضمية بعض الحقوق                        

وذلؾ عف طريؽ اعتماد ىذه الحقوؽ والنص عمييا  حقوؽ اإلنساف طابعا دوليا،اكتسبت 
قميمية خاصة بحقوؽ اإلنساف وبحمايتيا، حيث يعد النص  مفصمة في إطار اتفاقيات دولية وا 

عمى حقوؽ وحريات األفراد في صمب المواثيؽ الدولية أولى الضمانات القانونية المقررة لحماية 
ألف ذلؾ مف شأنو أف يضفي عمييا ذات القيمة السامية التي تتمتع بيا القواعد ىذه الحقوؽ،

 االتفاقياتوبالنتيجة تسمو الحقوؽ التي تتبناىا مختمؼ  الدولية عمى سائر القواعد األخرى،
 .)الفرع األوؿ( (1)الدولية عمى غيرىا مف الحقوؽ

لكف مف جانب آخر ىناؾ مف يعتبرىا مف الضمانات العديمة األىمية و عديمة الجدوى  
لـ يتـ تنظيـ التزامات لضماف احتراميا،وذلؾ حرص المجتمع الدولي في القانوف الدولي  ما

وذلؾ إلى جانب وسائؿ الحماية  لحقوؽ اإلنساف عمى إقرار وسائؿ دولية لحماية حقوؽ اإلنساف،
 .(2)اتسمت بالقصور والتي غالبا ما ررة بموجب القانوف الوطني لمدوؿ،الداخمية المق

أساليب ووسائؿ يتـ بمقتضاىا كفالة ىذه الضمانات بما  االتفاقياتوعميو فقد ضمنت 
  التي اختمفت مف اتفاقية إلى أخرى يضمف تحقيؽ الحماية الفعمية والفعالة ليذه الحقوؽ ،و 

 )الفرع الثاني(.

 

 

 
 

                                                           

محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني، الحقوؽ المحمية، المرجع  -( (1
 .9السابؽ، ص

 www.ahewar.org، موسى، المرجع السابؽالعامر أحمد  -(2)
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    حقوق اإلنسانفئات الفرع األول:من حيث تبني 

بؿ أصبحت  الفالسفة،فكرة فمسفية يتداوليا المفكروف و بحقوؽ اإلنساف لـ تعد  االعتراؼإف 
مبادئ قانونية لـ يتـ تكريسيا في القوانيف الداخمية فحسب، بؿ أصبحت محال لمواثيؽ دولية 

 .(1)عالمية و إقميمية

ووجوب توفيرىا وحمايتيا  عمى ترابط حقوؽ اإلنساف وعدـ قابميتيا لمتجزئة، االتفاؽورغـ 
الدولية يبيف  االتفاقياتوضماف التمتع بأكمميا مف طرؼ األفراد، إال أف تبنييا مف طرؼ معظـ 

 .(2)أفضمية الحقوؽ المدنية والسياسية

ي ركز عمى والذ1948البداية كانت مع صدور اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف سنة 
 االقتصاديةالحقوؽ والحريات الفردية التقميدية، ولـ يخصص سوى مكانا متواضعا لمحقوؽ 

اإلعالف كاف  إقرارويبدو أف ميزاف القوى في منظمة األمـ المتحدة وقت  والثقافية، واالجتماعية
رات مما أدى إلى تغميب المفاىيـ والتصو  يميؿ لصالح الواليات المتحدة والدوؿ الغربية،

 واالجتماعية االقتصاديةفمـ يخصص مف بيف مواده الثالثيف سوى ست مواد لمحقوؽ  الميبرالية،
 .   (3)(27ػ 22والثقافية)المواد مف 

ذا كاف  ثـ جاءت الخطوة الثانية بتبني األمـ المتحدة لمعيديف الدولييف لحقوؽ اإلنساف، وا 
التزامات عمى الدوؿ األطراؼ، إال أنيا مف يشيد ليما أنيما أوؿ وثيقة دولية ممزمة تضمنتا 

جية أخرى ودوف الخوض في األسباب يعتبراف أوؿ وثيقة تقر بتجزئة حقوؽ اإلنساف إلى 
 :(4)قسميف

 

                                                           
)1( - OBERDORFF Henri, Droit de l’homme et libertés fondamentales, Édition   Dalloz, Paris, 2003,p4 . 

 .3ص المرجع السابؽ، ىيثـ مناع،  ومضات في ثقافة حقوؽ اإلنساف، -(2) 
     محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء األوؿ: المصادر ووسائؿ    -(3) 

 .99الرقابة، المرجع السابؽ،ص
    ياحي ليمى، تطور مفيـو حقوؽ اإلنساف، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع القانوف الدولي لحقوؽ  -(4) 

 .24، ص2010قوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،اإلنساف، كمية الح
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يعتبر مف يتمثؿ األوؿ في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، ىذا األخير الذي 
     لمحقوؽ  ولممفيوـ الكالسيكيالمعاىدات المخمصة ألفكار فالسفة عصر النيضة، 

 العالمي لحقوؽ اإلنسافوالحريات، فقد جاء مقررا لمحقوؽ المدنية والسياسية الواردة في اإلعالف 
الداعميف لمحقوؽ  االشتراكييف لكف بشكؿ أكثر دقة ووضوحا، أما الثاني فجاء منتصرا ألفكار

والثقافية والذي جاء تحت عنواف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  االجتماعيةو  االقتصادية
 والثقافية.  االجتماعيةو ة االقتصادي

اإلقميمية في مجاؿ تطور حقوؽ  االتفاقياتوألنو ال يمكف إنكار الدور الذي لعبتو 
     االتفاقياتارت عمى نفس نيج فإف إلقاء نظرة عمى بعضيا نجد أنيا قد س اإلنساف،
الذي فرضو  لاللتزاـبية لحقوؽ اإلنساف والتي جاءت نتيجة طبيعية و األور  فاالتفاقيةالعالمية، 

األساسية  لرعايا كؿ منيا بحقوؽ اإلنساف وحرياتو باالعتراؼمجمس أوربا عمى الدوؿ األعضاء 
     عالف العالمي لحقوؽ تتضمف تحديدا دقيقا لمضموف حقوؽ اإلنساف مستمدا مف اإل

عناية خاصة لالئحة الحقوؽ المدنية و السياسية أكثر  الئياإيإلنساف، والفرؽ بينيما يتمثؿ في ا
 االجتماعيةو  االقتصاديةتفصيمية مف الئحة اإلعالف مع إغفاؿ يكاد يكوف تاما لمحقوؽ 

 .(1)والثقافية

تبنييا لعيديف دولييف، وذلؾ مف بي اتبع نيج األمـ المتحدة في و كما أف النظاـ األور 
األوربية لحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية والتي  االتفاقيةخالؿ التعامؿ مع نوعيف مف الحقوؽ:

ىذه األخيرة  االجتماعيةو  االقتصاديةركزت عمى الحقوؽ المدنية والسياسية وىمشت الحقوؽ 
 .(2)ياالجتماعالتي تـ استدراكيا فيما بعد في الميثاؽ األوروبي 

بية لحقوؽ اإلنساف نجد أف و األور  االتفاقيةفي  المتضمنةبالتالي مف خالؿ تصفح الحقوؽ 
المفيـو األوروبي لحقوؽ اإلنساف قد استمد أصولو مف المذاىب الفمسفية التي ظيرت في 

                                                           

 أنظر أيضا:عمي معزوز، الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوؽ  ؛363ف، المرجع السابؽ، صأحمد سميـ سعيفا -( (1
 .47اإلنساف، المرجع السابؽ، ص

أنظر أيضا: قادري عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص  ؛92قوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، صىيثـ مناع، اإلمعاف في ح- (2) 
192. 
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مستمدة مف النظـ  حوؿ الفرد المستقؿ وعف حقوقو الطبيعية، وىي حقوؽ ليست 18و17القرنيف 
  .(1)منيا ولكنيا مؤسسة عمى حقوؽ طبيعية أسبؽ مف سيادة الدولة، بؿ وأسمى السياسية،

األمريكية  االتفاقيةمف جية أخرى إذا انتقمنا لمحديث عف النظاـ األمريكي وبالضبط 
، فإنيا جاءت مثمما ىو 1978جويمية 18لحقوؽ اإلنساف والتي دخمت حيز التنفيذ في 

متأثرة بكؿ مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف وكذلؾ العيد  منصوص عمييا في الديباجة
األوروبية  االتفاقيةواضحا مف  االستمياـالدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ، كما نجد 

                      .(2)لحقوؽ اإلنساف، بؿ إف الصياغة األمريكية كانت مماثمة لمصياغة األوروبية

فيي كما أسمفنا الذكر طغت عمييا  االتفاقيةلحقوؽ التي تعترؼ بيا ىذه فيما يتعمؽ باأما 
 االقتصادية(، بينما لـ تتعرض لمحقوؽ 25الى3مف الحقوؽ المدنية والسياسية )المواد

تحت عنواف "التنمية التدرجية"، والتي  26والثقافية سوى في مادة واحدة وىي المادة  واالجتماعية
ولكف بالمقابؿ لـ  تمـز الدوؿ األطراؼ فييا باتخاذ التدابير التي تضمف ىذه الحقوؽ تدريجيا،

نما أحالت ذلؾ إلى ميثاؽ منظمة الدوؿ األمريكية، ىذا األخير الذي يؤكد  تحدد ىذه الحقوؽ، وا 
 .(3)لمتجزئة وعدـ قابميتيا ديباجتو عمى تكامؿ حقوؽ اإلنساف،في 

إضافة إلى النظاميف األوروبي و األمريكي يمكف أف نعرج عمى النظاـ اإلفريقي باعتبار 
أنو جاء مميزا عف النظاميف األولييف مف جانب تجسيده لمبدأ تكامؿ حقوؽ اإلنساف، حيث أكد 

لشعوب في مقدمتو عمى ترابط  جميع حقوؽ اإلنساف وعدـ الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف و ا
تجزئتيا، وال أسبقية لجيؿ عمى آخر فقد جاء فييا)الحقوؽ السياسية و المدنية ال يمكف فصميا 

في مفيوميا أو في عالميتو، وأف الوفاء  والثقافية سوءا االجتماعيةو  االقتصاديةمف الحقوؽ  
الثقافية يضمف التمتع بالحقوؽ المدنية والسياسية(، كما أنو و  االجتماعيةو  االقتصاديةبالحقوؽ 
اإلنساف، إضافة إلى أنو جمع في وثيقة  اصطمح عمى تسميتو باألجياؿ الثالثة لحقوؽ جمع ما

                                                           

      ، سمسمة كتاب المستقبؿ    "في حقوؽ اإلنساف العربي"لخصوصية والعالميةمحمد فائؽ، حقوؽ اإلنساف بيف ا -(1)
 .205، ص1999العربي، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .127جع السابؽ، ص قادري عبد العزيز، المر  -(2)
        1985، مكتبة العاصمة، القاىرة،بعةطوف عزت السيد البرعي، حماية حقوؽ اإلنساف في ظؿ التنظيـ الدولي اإلقميمي، د -(3)
 .369ص
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واحدة بيف الحقوؽ و الواجبات، إذ عنوف الجزء األوؿ "الحقوؽ و الواجبات"، نص في الفصؿ 
(، وعمى حقوؽ الشعوب )المواد مف 18ػػػػ1 )المواد مفاألوؿ عمى الحقوؽ المدنية والسياسية

 .(1)(29ػػػ27وخصص الفصؿ الثاني منو لمواجبات)المواد مف  (25ػػػ19

                                                           

 .43، ص 2007حبيب خداش، مدخؿ لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الطبعة األولى، ددف، الجزائر، - (1)
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 الفرع الثاني: من حيث وسائل احترام حقوق اإلنسان

ينبغي أف تأخذ بعيف االعتبار االحتراـ الكامؿ  جيود تعزيز مجموعة مف الحقوؽ إف      
لممجموعة األخرى، ولذلؾ ينبغي لوكاالت األمـ المتحدة العاممة عمى تعزيز الحقوؽ االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية أف تبذؿ قصارى جيدىا لكفالة االنسجاـ الكامؿ بيف أنشطتيا والتمتع 

 .)1(بالحقوؽ المدنية والسياسية

اضطرت الجماعة الدولية إلى تقسيـ حقوؽ اإلنساف محؿ الحماية إلى حقوؽ مدنية  لقد      
وسياسية، وأخرى حقوؽ اقتصادية واجتماعية وثقافية، لذلؾ فقد أفردت لكؿ منيا معاىدة مستقمة 

 .)2(رغـ انبثاقيما مف إعالف عالمي واحد لحقوؽ اإلنساف

مفة الحتراـ كؿ منيا، وأنو في األصؿ بؿ أكثر مف ذلؾ، نالحظ أف ىناؾ آليات مخت      
كانت اآلليات الخاصة بالحقوؽ المدنية والسياسية أكثر اكتماال وأكثر إلزاما مف تمؾ المتعمقة 

  )3(بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ولعؿ االختالؼ في طبيعة االلتزامات المترتبة عمى كؿ مف العيديف ىو ما فرض اختالؼ في 
 . )4(الرقابة عمى أحكاميماوسائؿ 

ففي حيف أف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ينظـ ليذا لجنة خاصة ومستقمة       
 ، يعيد إلييا بتمقي تقارير عف الدوؿ األعضاء عما )5(تعرؼ بالمجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف

                                                           

 (.HRI/GEN/1/RCV5.P16العامة الصادرة عف األمـ المتحدة ) مجموعة التعميقات -(1)
الحماية الجنائية لحقوؽ اإلنساف، دراسة مقارنة في ضوء أحكاـ الشريعة اإلسالمية والمبادئ خيري أحمد الكباش،  -(2)

 .57، ص2008، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،2الدستورية والمواثيؽ الدولية، الطبعة
( مف العيد الدولي لمحقوؽ 41()40( مف العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية، والمادتيف)16راجع المادة)  -(3)

 المدنية والسياسية.
 .24مصطفى عبد الغفار: المرجع السابؽ، ص  -(4)
ية، تتكوف مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياس 28المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف ىي لجنة أنشئت بموجب المادة -(5)

عضو، ينتخبوف مف طرؼ الدوؿ األطراؼ في االتفاقية عمى أساس قائمة تحمؿ أسماء المترشحيف ذوي األخالؽ  18مف
والدراية التامة بالشؤوف القانونية وحقوؽ اإلنساف، تقـو الدوؿ األطراؼ في االتفاقية بترشيح عضويف عمى أف ال يكوف لكؿ دولة 

سنوات.أنظر: فارسي جميمة، المركز القانوني لمفرد في ظؿ القانوف الدولي  4لتدـو العضويةأكثر مف عضو واحد في المجنة، 
لحقوؽ اإلنساف، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، جامعة مولود معمري، تيزي 

 . 30وزو، ص
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 .)1(اتخذتو مف إجراءات لتأميف التمتع بالحقوؽ الواردة في االتفاقية

فضال عف ذلؾ، تتمقى الطعوف مف الدوؿ أو ما يعرؼ بنظاـ "الشكاوى" وذلؾ فيما يتعمؽ       
بانتياؾ نص أو أكثر مف نصوص االتفاقية والتحقيؽ في الطعوف، ومحاولة الوصوؿ إلى تسوية 

 .(2)ليا، مع االعتراؼ المسبؽ باختصاص المجنة في تمقي الرسائؿ والنظر فييا

وأخيرا تمقي الطعوف الفردية أو البالغات الفردية مف األفراد وضحايا انتياكات حقوؽ       
، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدوؿ التي انضمت إلى البروتوكوؿ االختياري األوؿ الممحؽ (3)اإلنساف
 . (4)باالتفاقية

فية فينحصر في التزاـ أما الرقابة عمى تنفيذ العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقا
الدوؿ بإرساؿ تقارير إلى لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفة دورية لبياف 

 . (5)اإلجراءات التي اتخذتيا، والتقدـ الذي أحرزتو في مجاؿ تحقيؽ ىذه الحقوؽ

ف كاف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية قد نص عمى إ نشاء المجنة مف جية ثانية فإنو وا 
المكمفة بمراقبة تنفيذ العيد في االتفاقية نفسيا، عكس العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية الذي أغفؿ ذلؾ وترؾ األمر لممجمس االقتصادي واالجتماعي، ىذا األخير 

االقتصادية  فريؽ عمؿ والذي أعيدت تسميتو لكي يصبح "لجنة الحقوؽ 1976الذي أنشأ في 
 1977رغـ دخوؿ العيد حيز النفاذ في  1987واالجتماعية والثقافية، والتي بدأت عمميا عاـ 

 .(6)وىو ما يعد نقص في الضمانة بالمقارنة مع العيد الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية

                                                           

 .  528ص ،2004، بيت الحكمة، العراؽ،بعةط وفالوطنية، د ىيميف تورار، ترجمة باسيؿ يوسؼ، تدويؿ الدساتير -(1)
 WWW.Staralgeria.net .كمثاؿاوى أحمد الرشيدي، آليات الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف، نظاـ التقارير والشك -(2)
 .861خيري أحمد الكباش، المرجع السابؽ، ص -(3)
( مف البروتوكوؿ اإلختياري األوؿ تعترؼ كؿ دولة طرؼ في العيد تصبح طرؼ في 1حيث بمقتضى المادة ) - (4)

البروتوكوؿ باختصاص المجنة في تمقي ونظر الشكاوى المقدمة مف األفراد الداخميف في واليتيا، الذيف يدعوف أنيـ ضحايا 
 يجوز لمجنة تمقي أي بالغ اف كاف يتصؿ بدولة طرؼ في العيد انتياؾ تمؾ الدولة ألي مف الحقوؽ المبينة في العيد، وال

 .باالتفاقيةولكنيا ليست طرؼ في البروتوكوؿ اإلختياري الممحؽ 
عبد الرحيـ محمد الكاشؼ، الرقابة الدولية عمى تطبيؽ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، مذكرة لنيؿ  -(5)

 ، ص 2003مصر، دكتوراه دار النيضة العربية، 
محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني، الحقوؽ المحمية، المرجع  -(6)

 .253السابؽ ص 
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إف ضعؼ فعالية الضمانات وأسموب الرقابة الذي تضمنو العيد الدولي لمحقوؽ 
واالجتماعية والثقافية ىو ما دعا إلى إعداد مشروع بروتوكوؿ اختياري ممحؽ بو  االقتصادية 

أكد في ديباجتو عمى اتصاؿ مختمؼ لحقوؽ اإلنساف ببعضيا البعض واعتمادىا المتبادؿ، وعدـ 
 .(1)قابميتيا لمتجزئة، وأنشأ لذلؾ لجنة عيد إلييا بتمقي الشكاوى والتحقيؽ فييا

ؿ االختياري الممحؽ بالعيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية لذلؾ نص البروتوكو       
الصادر في  63/117والثقافية، الذي اعتمدتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة، بمقتضى القرار 

 .(2)2009، وعرض لمتوقيع عميو سنة 2008ديسمبر  10

الرغـ مف إصرار منظمة إف النتيجة اليامة التي نصؿ إلييا في ىذا الشأف أنو وعمى       
األمـ المتحدة منذ إحداثيا في مجمؿ نشاطاتيا في موضوع حقوؽ اإلنساف عمى ضرورة تحسيف 
واحتراـ الحقوؽ الفردية والتطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي لمدوؿ دفعة واحدة، إال أف 

ثقافية تشير إلى أف دراسة النصوص الدولية الخاصة بحماية الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية وال
المجتمع الدولي لـ يحصؿ فيو توافؽ فيما يتعمؽ بالضمانات التي يجب أف تقدميا الدوؿ إلى 
ىذا النموذج مف الحقوؽ، فالمعادالت  التي تمت بقيت إلى حد اآلف عمى صعيد تطور الحد 

ر التأخر األدنى لغياب إرادة سياسية حقيقية لمدوؿ لتحسيف ضمانات ىذه الحقوؽ وىو ما يفس
في اعتماد نظاـ البالغات والعمؿ بو في تنفيذ العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية وغياب تاـ لنظاـ الشكاوى، وىو ما يؤكد التفاوت صنفي الحقوؽ.  

 

   

 

 
                                                           

 .21مصطفى عبد الغفار، المرجع السابؽ، ص -(1)
 لممزيد مف التفاصيؿ أنظر: -(2)

Wilson Barbara, « quelques  réflexion  sur l'adoption du protocole  facultatif se rapportant  au  pacte 

international relatif aux droits  économiques,  sociaux et culturals des nations unies» , Revue trimestrielle 

des droits de l'Revue 20
eme

 Année, N 78, Bruylant , Bruxelles, Avril, 2009, P295, P317. 
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 المطمب الثاني                              

 ةتباين التزامات الدول                           

لقد أدرؾ المجتمع الدولي بأنو ال عبرة لحقوؽ ال يتمتع بيا أصحابيا، وأنو ال يكفي مجرد 
ذلؾ يقتضي   الدولية، بؿ إف ضمانة االتفاقياتالتنصيص أو تقنيف مختمؼ حقوؽ اإلنساف في 

أف تتخذ الدولة مجموعة مف التدابير واإلجراءات الفعمية لضماف الوفاء بتعيدىا، والذي تتعيد 
الدوؿ أماـ المجتمع الدولي مف خالؿ مصادقتيا عمى مجموعة المواثيؽ الدولية عمى تعزيز 

 التي تفرضيا ىذه االتفاقيات. لاللتزامات واالمتثاؿواحتراـ حقوؽ اإلنساف، 

ذا اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف يمثؿ انتقاال بحقوؽ اإلنساف مف دائرة  إصداراف ك وا 
ف اعتماد العيديف الدولييف يعد انتقاال بيذه الحقوؽ مف عدـ اإللزاـ إالتخصيص، ف إلىالعمومية 

 .(1)النصوص إلزامية إلى

حقوؽ السائد حتى وقت غير بعيد أف الحقوؽ المدنية والسياسية  االعتقادحيث كاف 
بحكـ  أنيا ال تتطمب  تكمؼ كثيرا و"مطمقة"يمكف فورا توفيرىا مجانية الطابع، بمعنى أنيا ال

أكثر مف سمبية موقؼ السمطة تجاه المساس بيا، ويمكف لممحاكـ والييئات القضائية أف تطبقيا 
والثقافية ذات الطابع  االجتماعيةو  االقتصاديةوذلؾ بعكس الحقوؽ  )الفرع األوؿ( (2)بسيولة

مكانيات مف الدولة وتدخؿ التعاوف  "البرنامجي" التي ال تنفذ إال بشكؿ تدريجي وتتطمب موارد وا 
 الدولي ألجؿ إعماليا)الفرع الثاني(

 

 

 

                                                           

 .203، ص1989، الدار الجامعية، بيروت، 1مصطفى سالمة حسيف، المنظمات الدولية، الطبعة  -(1)
)طبيعتيا والرقابة عمى إعماليا(، مجمة "رواؽ عربي"، مركز القاىرة  واالجتماعية االقتصاديةإبراىيـ عوض، الحقوؽ  -((2

 .1، ص1997، 5لدراسات حقوؽ اإلنساف، عدد
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 الفرع األول:التزام سمبي

وفقا لممقاربة التقميدية توصؼ الحقوؽ المدنية والسياسية بأنيا حقوؽ سمبية، بمعنى أنو ال 
  عف التدخؿ في ممارسة األفراد  االمتناعالفعمي ليا سوى  لالمتثاؿيتعيف عمى الدولة ضمانا 

وأف تترؾ  ليا، فيي حريات مدنية وسياسية ال يطمب مف الدولة إال أف ترفع يدىا عنيا،
لذي لـ ابيذه الحقوؽ مع مفيوـ الدولة الحارسة،  االعتراؼاألشخاص ينتفعوف بيا، وقد تزامف 

قي عمى عاتؽ الدولة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف سوى حراسة التمتع بالحقوؽ و الحريات يكف يم
 .(1)وعدـ التدخؿ

المترتبة عمى الحقوؽ و الحريات المدنية و السياسية عمى أساس  االلتزاماتلقد صيغت 
 أنيا التزامات بالسموؾ، وىو سموؾ سمبي في أغمبو وذلؾ لطبيعة الحقوؽ، باإلضافة إلى أنو ال

 .(2)ترتب أعباء مالية عمى الدولة

ويظير أف تصنيؼ الحقوؽ المدنية و السياسية بأنيا حقوؽ سمبية يتطمب إعماليا أساسا 
الناشئة عنيا التزامات فورية و قابمة لمتطبيؽ في  االلتزاماتامتناع الدوؿ ىو السبب وراء اعتبار 
وقد بدت ىذه  لمدولة، ماعياالجتأو المالي أو  االقتصاديالحاؿ، بغض النظر عف الوضع 
 .(3)والسياسية مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية1الفقرة2الفكرة بارزة لمعياف في نص المادة 

يترتب عمى ذلؾ أف تسارع الدولة بإصدار التشريعات الالزمة لتحقيؽ ىذا النوع مف ف
دار أي تشريع وأف تمتنع عف إص الحقوؽ إذا كانت تشريعاتيا القائمة عاجزة عف تحقيؽ ذلؾ،

يناؿ مف ىذه الحقوؽ جزئيا أو كميا، ثـ عمييا أف تذلؿ أية صعوبات أو عقبات تقؼ في سبيؿ 

                                                           

محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني: الحقوؽ المحمية، المرجع  - (1)
 .11السابؽ، ص

     عمي عاشور الفار، دور األمـ المتحدة في الرقابة عمي حقوؽ اإلنساف، رسالة دكتوراه دولة في القانوف الدولي   - (2)
 .100، ص1993العاـ، جامعة  الجزائر، 

اـ الحالية باحتر  االتفاقيةمف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية)تتعيد كؿ دولة طرؼ في  2/1تنص المادة - (3)
و الخاضعيف لواليتيا دوف تمييز مف أي نوع، سواء كاف  إقميمياالحالية لكافة األفراد ضمف  االتفاقيةوتأميف الحقوؽ المقررة في 

أو  االجتماعيذلؾ بسبب العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو األصؿ القومي أو 
 غيرىا.( أوالممكية أو صفة الوالدة 
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تنفيذ حمايتيا، فتمغي فورا كؿ نص قانوني يمس مف قريب أو مف بعيد أي حؽ مف ىذه 
 .(1)الحقوؽ، وبالجممة تعمؿ عمى ما يحمييا بالفعؿ، وبصورة فورية

المجاؿ التزاـ بتحقيؽ غاية ال لبس فيو وال غموض، وتخاذؿ الدولة عف فالتزاماتيا في ىذا 
، فال دخؿ مطمقا لظروؼ الدولة  ذلؾ أو انشغاليا ىو انتياؾ مستمر إلنسانية اإلنساف

في نطاؽ تمتع اإلنساف بيذه الحقوؽ دوف أدنى تمييز، ألنيا حقوؽ  االجتماعيةأو  االقتصادية
التي ليست مف منحة  إنسانيتوىي  اإلنساف، وكرامة اإلنساف ىذهتنبثؽ مف الكرامة المتأصمة في 

 . (2)أحد

ولكف المقولة السائدة في أدبيات القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف التي تجعؿ مف الحقوؽ 
المدنية والسياسية المعترؼ بيا في العيد حقوقا سمبية ال يبدو مف ظاىر النص السابؽ أف 

ية، فالنص السابؽ يشير ضمنا مف خالؿ عبارة "تأميف الحقوؽ واضعي العيد قد أخذوا بيا كم
المقررة" إلى التزاـ الدوؿ بالقياـ بالتدابير الالزمة والكفيمة بعدـ اإلفتتات عمى الحقوؽ المعترؼ 

 .(3)بيا

(الخاص بتنفيذ 1981)3وقد أشارت المجنة  المعنية بحقوؽ اإلنساف في التعميؽ رقـ  
ي إلى ىذه الفكرة فنصت)مف الضروري لفت انتباه الدوؿ األطراؼ العيد عمى المستوى الوطن

بمقتضى العيد ال يقتصر عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف، بؿ إف الدوؿ األطراؼ قد  االلتزاـإلى 
وأف ىذا  واليتيا، تعيدت كذلؾ بأف تضمف التمتع بيذه الحقوؽ لجميع األفراد الموجوديف ضمف

 .(4)الدوؿ األطراؼ لتمكيف األفراد مف التمتع بحقوقيـ( الجانب يتطمب أنشطة محددة مف قبؿ

فعمى سبيؿ المثاؿ يجب عمى الدوؿ أف توفر الضمانات القضائية الالزمة كي يتمكف 
فالدولة مسؤولة عف إنشاء تنظيـ قضائي  األشخاص مف حماية حقوقيـ المدنية عند انتياكيا،
أف الحؽ المكفوؿ لألشخاص بمقتضى  كما وعف إدامتو، واإلشراؼ عمى حسف سير العمؿ فيو،

                                                           

 .75خيري أحمد الكباش، المرجع السابؽ،  - (1)
 .75خيري أحمد الكباش، المرجع نفسو، ص - (2)
        يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء األوؿ: المصادر ووسائؿ  محمد -(3)

 .123الرقابة، المرجع السابؽ، ص
(4) - UN, dec.HTI/GEN/Rev.5.para.2.p125. 
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( مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية)الحؽ في محاكمة عادلة( يصعب 13المادة )
 . (1) سمبية فقط اللتزاماتاعتباره مف الحقوؽ المنشئة 

المعنية بحقوؽ اإلنساف جميعيا في  االتفاقيةومف جية أخرى أقرت أجيزة الرقابة 
ة بوجود التزاـ في الحماية يتوجب عمى الدوؿ احتراميا إزاء إعماؿ ىذا النوع اجتياداتيا المختمف

( مف العيد ذاتو يمـز الدوؿ 6مف الحقوؽ ، فالحؽ في الحياة مثال المكفوؿ بمقتضى المادة )
(مف المادة المذكورة التي توجب حماية الحؽ في 1وذلؾ واضح بصريح نص الفقرة) بحمايتو،

 االعتداءف وال يعد كافيا في ىذا المجاؿ أف تسف الدوؿ تشريعات تجـر الحياة بمقتضى القانو 
ىذا  الحتراـعمى الحؽ في الحياة، بؿ البد مف أف تتخذ الخطوات والتدابير الفعمية والالزمة 

لو، وقبؿ ذلؾ كمو تمؾ الكفيمة بمنع وقوع  لمتشريعات التي سنتيا حماية تثاؿاالمالحؽ ولضماف 
وما ينطبؽ عمى الحؽ في الحياة ينطبؽ عمى حقوؽ مدنية وسياسية أخرى مثؿ ، اابتداء االعتداء

 .(2)االجتماعحؽ تكويف الجمعيات وحؽ  تحريـ التعذيب،

(المتعمؽ بطبيعة 31ولقد أعمنت المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف في تعميقيا العاـ رقـ )
مارس  29أصدرتو بتاريخ القانوني العاـ المفروض عمى األطراؼ في العيد، والذي االلتزاـ
(مف العيد ىو التزاـ سمبي وايجابي في 2/1القانوني الناشئ عف نص المادة) االلتزاـ، أف 2004

أف الدوؿ األطراؼ في العيد يجب  إلىآف واحد معا، وقد أوضحت المجنة المقصود بذلؾ مشيرة 
 إالأف تمتنع عف انتياؾ الحقوؽ المعترؼ بيا بمقتضى العيد، وعف تقييد ممارسة ىذه الحقوؽ 

وفي المقابؿ يقع عمى عاتؽ الدوؿ التزاـ ايجابي باتخاذ  وفقا لمقيود الجائزة بمقتضى العيد،
ابير المناسبة الحتراـ التزاماتيا بموجب التدابير التشريعية والقضائية و التعميمية وغيرىا مف التد

 .(3)العيد

                                                           

محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف،الجزء الثاني: الحقوؽ المحمية، المرجع   - (1)
   .UN.dec,HRI/GEN/1/Rev,7,para,15 أنظر أيضا: ؛13بؽ، صالسا
محمد يوسؼ عمواف،  محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني: الحقوؽ المحمية، المرجع  - (2)
 .14، صنفسو
ي: الحقوؽ المحمية، المرجع محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثان - (3)
  .14، صنفسو



35 
 

          في الحماية الناشئ عف الحقوؽ المدنية والسياسية نتيجة  االلتزاـويتضمف 
حيث يقع عمى الدولة التزاـ بإجراء تحقيؽ فعاؿ في انتياؾ الحقوؽ األساسية لمشخص  أخرى،

اإليجابي اإلجرائي  االلتزاـذيب، إف ىذا )حقوؽ الشخصية(، مثؿ الحؽ في الحياة و تحريـ التع
يطرؽ بشدة أركاف التفرقة التقميدية في الفصؿ بيف  االتفاقيةالذي أقره عدد مف ىيئات الرقابة 

  االقتصاديةالناشئة عف الحقوؽ المدنية والسياسية وتمؾ الناشئة عف الحقوؽ  االلتزاماتطبيعة 
 .(1)والثقافية االجتماعيةو 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

  ، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني: الحقوؽ المحمية، المرجع محمد يوسؼ عمواف -((1
  .14، صالسابؽ
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 الفرع الثاني: التزام ايجابي

و الثقافية تاريخيا بعد الحقوؽ المدنية و  االجتماعيةو  االقتصاديةلقد ظيرت الحقوؽ 
السياسية،وىي حقوؽ ايجابية يتطمب إعماليا التدخؿ اإليجابي لمدولة لوضعيا موضع التنفيذ و 
كفالة التمتع بيا بصورة حسية و مادية، فيي بمثابة تأديات يتوجب عمى الدوؿ توفيرىا لصالح 

ففيما معينة تسيـ في تطبيؽ حؽ معيف،  المنتفعيف بيا، ويفرض عمييا توفير وتسييؿ خدمات
وتخصيص  يجب عمى الدولة تبني سياسة وطنية لمصحة، يتعمؽ بالحؽ في الصحة مثال

األمواؿ الكافية ليا بما يتناسب مع توفير وتعزيز اإلجراءات الالزمة لضماف الصحة، وبالنسبة 
في الحسباف عند تخطيط لمحؽ في السكف عمى الدولة أف تفي بالتزاماتيا بوضع موضوع السكف 

 .(1)األعماؿ الحكومية، وتنظيـ النفقات واإلعانات وغيرىا مف اإلجراءات ذات الصمة

        وعمى خالؼ الحاؿ في الحقوؽ المدنية والسياسية التي يكفي إلعماليا سف 
و الثقافية أكثر مف مجرد ذلؾ فيي  االجتماعيةو  االقتصاديةتشريع، يستوجب إعماؿ الحقوؽ 

       واالجتماعية االقتصاديةحاجة إلى موارد مالية وفنية ويعتمد إعماليا عمى السياسة ب
ولذلؾ فندرة الموارد في العديد في مف الدوؿ تمثؿ عقبة رئيسية أماـ التطبيؽ الكامؿ ليذه  لمدولة،

          االجتماعيةو  االقتصاديةي العيد الدولي لمحقوؽ ضعالحقوؽ وىو األمر الذي أدى بوا
  .(2)المترتبة عنو التزامات تدريجية االلتزاماتاعتبار  إلىو الثقافية 

بحيث أف إعماؿ ىذه الحقوؽ ليست واجبا إال متى  ذلؾ، ال ينبغي أف يساء فيـلكف  
نما ، فميس ىذا ىو المقصود،االقتصاديبمغت الدوؿ مستوى معيف مف النمو  المقصود ىو  وا 

وخمؽ  االجتماعية و االقتصاديةإيجاد نوع مف المرونة تعكس ضماف التمتع الفعمي بالحقوؽ 
نوع مف التناغـ والتوازف مع واقع العالـ ومع الصعوبات والمشكالت التي قد تواجييا الدوؿ في 

   .(3)مسيرتيا نحو إعماؿ ىذه الحقوؽ

                                                           

 …حقوؽ اإلنساف االقتصادية واالجتماعية -عالء شمبي، ورشة العمؿ اإلقميمية حوؿ تعزيز آليات التمكيف القانوني لمفقراء -(1)
 .2012جانفي  17ػػػػػػ 15ومكافحتو "ورقة خمفية"، القاىرة مف مقاربات دولية لمقضاء عمى الفقر 

 .83خيري أحمد الكباش، المرجع السابؽ، ص  أنظر في ىذا المعنى:  - (2)
 .10، صالمرجع السابؽ ،16صحيفة الوقائع رقـ -(3)
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و الفقرة األولى مف المادة الثانية مف نصت عمي مف جية أخرى، تجدر اإلشارة إلى ما
و الثقافية وجوب إعماؿ مبدأ التعاوف  االجتماعيةو  االقتصاديةالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ 

    دوف تحقيؽ ىذه الحماية لحقوؽ  إمكانياتياالدولي في ىذا المجاؿ لتساعد الدولة التي تحوؿ 
إلى أف مبدأ التعاوف الدولي ال يمثؿ في حد ذاتو حال لحماية ىذه الحقوؽ في الدوؿ  ،أفرادىا

خاصة في ظؿ واقعية التعاوف الدولي بيف الدوؿ الذي  ،الفقيرة والعاجزة عف توفيرىا لمواطنييا
يدور وجودا وعدما مع مصالح الدوؿ التي لدييا فائض يمكف أف تقدمو كمساعدة لتمؾ الدوؿ في 

 .(1)ذه الحقوؽ نظرا لتأثر ىذه المسألة بالسياسة الخارجية ليذه الدوؿ و تسييسياحماية ى

والثقافية التي يمكف  االجتماعيةو  االقتصاديةفي المقابؿ ىناؾ العديد مف  الحقوؽ 
الحؽ في تكويف   تطبيقيا في الحاؿ وبصفة فورية والتي ال تعتمد عمى موارد الدولة، ومف ذلؾ

  إلييا بحرية، الحؽ في اإلضراب، حضر تشغيؿ األطفاؿ في أعماؿ  ـواالنضماالنقابات 
 يذه األخيرةالدولة، ف يار مدارس أبنائيـ في خالؼ مدارسمؤذية، احتراـ حرية اآلباء في اخت

بيا، ففي المثاؿ األخير   ممزمة بأف تبدأ عمى الفور باتخاذ خطوات لضماف تمتع كؿ فرد 
أو منع اآلباء مف ممارسة ىذا   العوائؽ المؤدية إلى حرماف  عف وضع باالمتناعالدولة ممزمة 

مف  قسراالحؽ فقط، وفي مجاؿ الحؽ في السكف المناسب تمتنع الدولة عف إخراج األشخاص 
 .(2)أماكف سكنيـ تحت أي ظرؼ مف الظروؼ

  

                                                           

والثقافية عمى) تتعيد كؿ دولة طرؼ في  واالجتماعية االقتصاديةمف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  2/1نصت المادة  - (1)
 والفنية، وبأقصى ما قتصاديةااللدولييف باتخاذ الخطوات خاصة العيد الحالي أف تقـو منفردة ومف خالؿ المساعدة والتعاوف ا

لطرؽ تسمح بو مواردىا المتوافرة مف أجؿ التوصؿ تدريجيا لمتحقيؽ الكامؿ لمحقوؽ المعترؼ بيا في العيد الحالي بكافة ا
 المناسبة بما في ذلؾ عمى وجو الخصوص تبني اإلجراءات التشريعية(. 

       محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء األوؿ: المصادر ووسائؿ  -(2)
 .126المرجع السابؽ، ص الرقابة،
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والثقافية عمى أنو في بعض  االجتماعيةو  االقتصاديةأكدتو لجنة الحقوؽ  وىذا ما
غنى عنو، خاصة عندما تكوف القوانيف السارية  الحاالت يكوف اعتماد التشريعات أمرا ال

ويصدؽ ىذا  التي أخذتيا الدوؿ عمى عاتقيا بموجب العيد، االلتزاماتتتعارض بوضوح مع 
ح إلى منع عمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف قانوف بمد ما متسما بالتمييز الصريح أو يؤدي بوضو 

التمتع بأي حؽ مف الحقوؽ الواردة في العيد، أو إذا كانت التشريعات تسمح بإىدار الحقوؽ 
 .(1)المذكورة في العيد

مف خالؿ ىذه المقارنة المختصرة بيف التزامات الدولة اتجاه حماية حقوؽ اإلنساف نجد أف 
السمبية لـ تعد كافية لتحقيؽ الحماية الفعالة لمغرض المرجو مف اتفاقيات حقوؽ  االلتزاماتفكرة 

اإلنساف،ولذلؾ أصبح تقسيـ الحقوؽ المعترؼ بيا إلى حقوؽ سمبية وأخرى ايجابية يجافي مبدأ 
السياسية ليست غريبة عف البيئة و  بميتيا لمتجزئة، فالحقوؽ المدنيةوحدة حقوؽ اإلنساف وعدـ قا

، ألف حقوؽ اإلنساف كافة تعيش داخؿ المجتمع وبواسطتو، وىي حقوؽ تثبت ةاالجتماعي
 .(2)لإلنساف في سياؽ المجتمع الذي يعيش فيو وليس خارجو أو بمعزؿ عنو

ليست أقؿ أىمية مف الحقوؽ المدنية  و الثقافية االجتماعيةو  االقتصاديةكما أف الحقوؽ 
وىي مكممة لمنوع الثاني وداعمة  ية ممارسة فعالة،والسياسية، فغياب األولى يمنع ممارسة الثان

المتبادؿ والتكامؿ بيف الحقوؽ المحمية جميعيا يفرض عمى السمطات إيالء  االعتمادلو، وأف 
و الثقافية بالحسباف، ىذا األمر الذي أدى إلى  االجتماعيةو  االقتصاديةالعناية وأخذ الحقوؽ 

 .(3)الدوؿ تزاماتاللإعادة النظر في المقاربة التقميدية 

وصفوة القوؿ أف الحقوؽ المحمية كافة ترتب ضمنيا التزامات ايجابية لتنفيذ ىذه الحقوؽ 
اإليجابية ترتبط ارتباطا وثيقا بفعالية  االلتزاماتأف فكرة  ويستشؼولتطبيقيا بصورة فعالة، 

                                                           

 .10، المرجع السابؽ، ص16صحيفة الوقائع رقـ - (1)
حمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني: الحقوؽ المحمية، المرجع م -(2)

  .105السابؽ، ص
  محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني: الحقوؽ المحمية، المرجع  -(3)

  .105نفسو، ص
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وبأنيا تمقي عمى عاتؽ الدولة  ثالث مستويات مف المسؤولية:األوؿ يتطمب ، الحقوؽ المحمية
عف فعؿ أي شيء ينتيؾ حقوقو، الثاني واجب الحماية  باالمتناعمنيا وذلؾ  االحتراـواجب 

الذي يتطمب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع األفراد اآلخريف أو المجموعات األخرى مف انتياؾ 
قوؽ، وأخيرا يتطمب واجب التنفيذ اتخاذ اإلجراءات الضرورية لكي لإلنساف مف ح وكفالة ما

التي تعترؼ بيا الشرعة الدولية وكافة  االحتياجاتتضمف لكؿ إنساف تحت واليتيا فرص إشباع 
 المواثيؽ الدولية  األخرى وىذا الذي يتقاطع بالضرورة مع مبدأ تكامؿ حقوؽ اإلنساف.
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 الفصل الثاني                                 

 تأثير العولمة عمى تكامل حقوق اإلنسان                 
لـ يختمؼ الباحثوف في تاريخ ظيور العولمة فحسب، بؿ اختمفوا في مفيوميا أيضا، وأسيـ      

يا، لكف تبقى في ىذا الخالؼ تبايف النزاعات الفكرية والسياسية، وتوزعوا بيف مؤيد ومعارض ل
 .(1)رغـ ذلؾ حالة مفروضة وال مجاؿ لمتخمص منيا

ىناؾ مف عرؼ العولمة عمى أنيا إصباغ العالـ بصبغة واحدة شاممة لجميع أقواميا، وكؿ     
مف يعيش فييا، وتوحيد أنشطتيا االقتصادية واالجتماعية والفكرية، مف غير اعتبار الختالؼ 

 .(2)األدياف والثقافات والجنسيات واألعراؼ

صادية واالجتماعية والثقافية عمى وىناؾ مف يعرفيا عمى أنيا تعميـ التبادالت االقت  
نطاؽ الكرة األرضية، مع زيادة درجة االرتباط المتبادؿ بيف المجتمعات اإلنسانية مف خالؿ 

 .(3)عمميات انتقاؿ السمع ورؤوس األمواؿ

وباعتبار أف العولمة ظاىرة مست كافة جوانب الحياة والتي انعكست أيضا بصورة      
ساف مف حقوؽ مترابطة وغير قابمة لمتجزئة، فإف تأثيرىا كاف مف جمية عمى ما يتمتع بو اإلن

ناحيتيف: تأثيرىا عمى الحقوؽ السابقة عمى وجودىا، وىي حقوؽ الجيؿ األوؿ والثاني، المتمثمة 
في الحقوؽ المدنية والسياسية مف جية، والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية مف جية 

ثيرىا عمى الحقوؽ الجديدة والتي كاف ليا الدور البارز في ظيورىا أخرى   )المبحث األوؿ(، وتأ
 (.واالعتراؼ بيا )المبحث الثاني

 

 

                                
                                                           

 .41، ص2001، دار األندلس الخضراء، السعودية، 01عبد إسماعيؿ، العولمة والعالـ اإلسالمي، طعبد سعيد  -(1)
 .03، ص2001، دار األندلس الخضراء، السعودية، 01عبد سعيد عبد إسماعيؿ، أرقاـ وحقائؽ، ط -(2)
 .11، ص2000والتوزيع، األردف، ، دار األحالـ لمنشر 01بكار عبد الكريـ، العولمة: طبيعتيا، وسائميا، تحدياتيا، ط -(3)
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  المبحث األول                              

 تأثير العولمة عمى الجيمين األول والثاني لحقوق اإلنسان         
حقوؽ اإلنساف، ىي تمؾ الصفة االتكالية التبادلية فيما بينيا مف األمور البدييية في 

واعتمادىا عمى بعضيا البعض بصورة ال تقبؿ التجزئة، وتطبيقا لذلؾ يبدو بديييا أيضا أف 
تتأثر الحقوؽ المدنية والسياسية إلنساف الدوؿ النامية نتيجة لتردي واقع حقوقو االقتصادية 

ياسات "النيوليبرالية" التي تطبقيا المؤسسات المالية الدولية قسرا واالجتماعية والثقافية بفعؿ الس
 .(1)في تمؾ الدوؿ

حيث أدت العولمة مف جية إلى األحادية وسيطرة الغرب ومصادرة القرارات السياسية 
       لمدوؿ المناىضة لمنظاـ الميبرالي القائـ عمى الميؿ إلى الحقوؽ المدنية والسياسية 

 )المطمب األوؿ(.

ومف جية ثانية، ونظرا العتماد العولمة عمى اإلمكانيات والقدرات المادية والمالية لمدوؿ 
في مسايرة متطمبات ووسائؿ العولمة مف شركات متعددة الجنسيات واألسواؽ المالية الدولية مف 

 تيميش إلى بعض حقوؽ اإلنساف )المطمب الثاني(.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .607، المرجع السابؽ، ص16أنظر في ىذا المعنى: صحيفة الوقائع، رقـ  -(1)
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  األولالمطمب                           

 تكريس المفيوم الميبرالي لحقوق اإلنسان                

إف العالمية شيء مختمؼ عف العولمة، فاألولى ال تنيي دور الدولة وال تسعى لمتقميؿ مف       
شأنيا بؿ وتضع التزامات معينة تحتاج لمدولة في تنفيذىا، بعكس العولمة التي تحد مف دور 

 .(1)الدولة وسمطتيا

فالعالمية تعني االلتزاـ في ىذا المجاؿ بالمفاىيـ التي أقرىا المجتمع الدولي مف خالؿ 
عالف وعيد دولي، وتعني أف كؿ حقوؽ اإلنساف كؿ ال يتجزأ، أما  أكثر مف مئة اتفاقية وا 
العولمة في حقوؽ اإلنساف فتعني تعميـ مفيـو حقوؽ اإلنساف في ثقافة الدوؿ األقوى، والتي 

 .(2)يات المتحدة األمريكية بوصفيا القوة الساعية لمييمنة عمى العالـ كموحاليا الوال

فالعولمة ىي تعميـ لمنظاـ الميبرالي )المؤيد لمحقوؽ المدنية والسياسية( بكؿ صفاتو 
برازه كنظاـ أمثؿ تستطيع جميع الدوؿ أف تحقؽ مف خاللو  ،ومميزاتو في جميع دوؿ العالـ وا 

ى جميع أنحاء العالـ في إيديولوجية مناسبة لجميع الدوؿ مستغمة مظاىر التطور والتقدـ إل
سقوط األنظمة االشتراكية لتأكيد ىذه الفكرة واالنتقاؿ مف الثنائية القطبية)الفرع األوؿ( إلى 

 األحادية القطبية لحقوؽ اإلنساف )الفرع الثاني(.

 

 

  

 

 

 
                                                           

 .WWW.geocities.comمحمد فائؽ: حقوؽ اإلنساف في عصر حرية التجارة العالمية، رؤية عربية:  -(1)
 محمد فائؽ: المرجع نفسو. -(2)
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 الفرع األول: حقوق اإلنسان في ظل الثنائية القطبية 
ما إف انتيت الحرب العالمية الثانية حتى انتيت ما تعرؼ بالتعددية القطبية والتي ضمت       

آنذاؾ كال مف )بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، إيطاليا، أمريكا، الياباف( حيث دخؿ العالـ ما 
 .(1)يعرؼ بالثنائية القطبية، والتي استمرت حتى أواخر الثمانينات مف القرف الماضي

تميزت ىذه المرحمة باعتراؼ دولي خفيا كاف أو عمنيا بوجود قوتيف رئيسيتيف تتحكماف في       
السياسة الدولية، تتمثؿ في االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية بسبب امتالكيما 
ا أخطر وأعظـ القدرات العسكرية متمثمة باألسمحة النووية، وقد رافؽ ذلؾ صراع سياسي بينيم

عكستو حالة التناقض بيف إيديولوجيتيف مختمفتيف لكمييما ىما اإليديولوجية الشرقية )الماركسية( 
 .(2)واإليديولوجية الغربية )الميبرالية(

 وبناءا عمى ذلؾ انقسـ العالـ إلى معسكريف: 

 شرقي ماركسي تبنى اشتراكية عممية ىي نتاج الفمسفة الماركسية المادية. األول:

غربي ليبرالي رأسمالي، يدافع عف قيـ وأفكار تتعمؽ بالحرية والديمقراطية الثاني: 
   والحقوؽ الفردية.

لـ تكف القوتاف الكبيرتاف في ظؿ الحرب الباردة تتبنياف التفكير والتصرؼ نفسو إزاء       
مف حقوؽ اإلنساف وحمايتيا أو حتى االعتراؼ بيا، فقد تبنى الغرب الديمقراطية الميبرالية وآ

بالفرد وحريتو، وقد اعتبر ذلؾ نتيجة لطبيعتو اإلنسانية ال لوجوده كمواطف داخؿ الدولة، فقد 
تمسكت بحقوؽ اإلنساف ذات الطابع الفردي وتحديدا بالحقوؽ المدنية والسياسية، أما الحقوؽ 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية فقد قوبمت برفض وتعنت شديد ألف ارتباطيا التاريخي 

انتصار المذىب الماركسي قد جعميا في نظرىـ مرتبطة بالشيوعية وأف الحقوؽ االقتصادية ب
  واالجتماعية والثقافية ستكوف غير ذات باؿ مف وجية نظرىـ ما لـ تسبؽ باإلعماؿ التاـ لمحقوؽ

                                                           

قنديؿ: حقوؽ اإلنساف بيف العيود الدولية والعمؿ الدولي المنظـ،السياسة الدولية قريبا مف ىذا المعنى أنظر: أماني  -(1)
(http//.ahram.org.eg) 
 .115عبد الحسيف شعباف، المرجع السابؽ، ص -(2)



44 
 

 المدنية والسياسية عمى اعتبار أنو ال قيمة لحؽ العمؿ أو التعميـ إذا كانت حرية المواطف غير 
 .(1)مصانة وحياتو معرضة لمتيديد

أما المعسكر االشتراكي فقد تبنى نمط الديمقراطية االشتراكية التي تجعؿ حقوؽ اإلنساف 
مرتبطة بالعمؿ واإلنتاج، وأنيا لمف يعمؿ وينتج فقط مع تمسكيا بالحقوؽ االقتصادية 

عتبرتيا حقوقا شكمية ما واالجتماعية والثقافية وتجاىؿ ظاىر لمحقوؽ المدنية والسياسية، حيث ا
لـ يسبقيا اإلعماؿ التاـ لطائفة الحقوؽ األولى، وىي عمى النقيض مف الغرب الميبرالي الذي 

حيف اعتبر االشتراكيوف تدخؿ الدولة ضروريا ليس  الدولة ىي العدو األوؿ لمحرية، فييرى أف 
نما في الدفاع عف الحريات والحقوؽ كذلؾ، وىكذا  فقد اتجو الفريقاف انطالقا في اإلنتاج فقط، وا 

مف ىذا الخالؼ اإليديولوجي نحو استخداـ حقوؽ اإلنساف في الصراع الذي كاف يدور  
 .  (2)بينيما

ففي الدورة السادسة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة، وبعد مناقشة طويمة تزايد فييا 
لبمداف االشتراكية والبمداف االستقطاب مف الناحية السياسية، وشابيا انعداـ الثقة العميؽ بيف ا

الغربية، طمبت الجمعية العامة مف المجمس االقتصادي واالجتماعي أف يطمب مف لجنة حقوؽ 
اإلنساف صياغة عيديف بشأف حقوؽ اإلنساف وتقديميا في وقت واحد لمجمعية العامة لمنظر 

ة ويتضمف اآلخر فييما في دورتيا السابعة، عمى أف يتضمف أحدىما الحقوؽ المدنية والسياسي
 .    (3)1966تبينيما مف طرؼ األمـ المتحدة فيالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ليتـ 

 

 

 

                                                           

سعيد عبد الكريـ مبارؾ، أصوؿ القانوف، الطبعة األولى، منشورات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، مطبعة دار  -(1)
 .89، ص1982الكتاب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، 

محمد فييـ، حقوؽ اإلنساف في ظؿ التجميات السياسية لمعولمة، عولمة حقوؽ اإلنساف أـ عولمة الفيـ الغربي لحقوؽ  -(2)
 .226، ص1999اإلنساف مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .600، المرجع السابؽ، ص16صحيفة الوقائع رقـ  -(3)
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 الفرع الثاني: حقوق اإلنسان في ظل األحادية القطبية

إف انييار االتحاد السوفياتي كاف مؤشرا عمى انتياء الثنائية القطبية، وفي الوقت نفسو       
 .(1)مؤشرا عمى انفراد الطرؼ اآلخر لوحده في الييمنة عمى الساحة الدولية

وبحكـ ىذا االنفراد ألحد األقطاب سوؼ تخضع غالبا إرادة المجتمع الدولي إلرادة ىذا  
 .(2)القطب، كما أف السياسات الدولية تتأثر إلى حد كبير باالتجاىات التي يرسميا ىذا القطب

مف ىذا نفيـ بأنو منذ أف استقرت األوضاع الدولية في العالـ بشكميا الراىف عقب انتياء      
رب الباردة، فإف المجتمع الدولي بدأ يخضع لضغط المعسكر الغربي المتبني لألفكار الح

الميبرالية والذي تمسؾ بالحقوؽ المدنية والسياسية مع ضرورة االعتراؼ بدور الفرد في المجتمع 
 .(3)وضماف حقوقو أينما كاف وحيثما وجد

تأييد لمييمنة األمريكية سواء في إف ما يجري في المجاؿ السياسي واالقتصادي في الواقع      
مجاؿ الخصخصة أو اتفاقيات التجارة الدولية أو في مجاؿ الديمقراطية، إذ ليس ىناؾ أدنى شؾ 

إلى فرضو، فمنذ انتياء الحرب الباردة  اليات المتحدة األمريكيةفي المعنى الذي تسعى الو 
ية تتمثؿ في المقاـ األوؿ بنشر واالتجاه يسير نحو النظر إلى حقوؽ اإلنساف بالنظرة األمريك

المفاىيـ المرتبطة بحقوؽ اإلنساف في الفكر الرأسمالي عمى اعتبار أف التحرر الفكري يواكبو 
 .(4)تحرر اقتصادي

لقد وجد الغرب فرصة الستغالؿ البعد االقتصادي لمعولمة ألغراضو السياسية، فشؿ       
 بقاءعالـ مقابؿ استمرار المشروع الغربي مقابؿ التجارب االشتراكية تخطيطا وتطبيقا في دوؿ ال

دوؿ العالـ الثالث تقبع في تخمفيا االقتصادي واالجتماعي والسياسي، مع تسخير القيـ الغربية 
دوؿ باعتبارىا القيـ المثمى مف أجؿ خدمة أىدافيا االقتصادية وىي بذلؾ تقـو بتوجيو كفاءاتيا 

                                                           

 .30، ص1997، سنة 122نايؼ عمي عبيد، العولمة والعرب، مجمة المستقبؿ العربي، العدد  -(1)
أميرة عبد الفتاح وآخروف: التدخؿ اإلنساني في المنطقة العربية في مرحمة ما بعد الحرب الباردة، مجمة قضايا حقوؽ  -(2)

 .37، ص1997، سنة 01اإلنساف، دار المستقبؿ العربي، العدد 
 .177.1993محمد ربيع، النظاـ العالمي الجديد، رؤية ما بعد الحرب الباردة، مجمة الشؤوف العربية، العدد، ، ص -(3)
 137، ص1997محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -(4)
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الميبرالية عمى اعتبار أنيا تشكؿ الضماف الوحيد لتقدـ  يديولوجيةإلوقدراتيا مف أجؿ الترويج ل
 الشعوب مستيدفا مف وراء ذلؾ فرض التصور اإليديولوجي الغربي عمى بقية الدوؿ.

شاعة        وعمى ىذا األساس المطالب الغربية مستمرة لدوؿ العالـ الثالث بإجراء التغيير، وا 
يبرالية فييا، وتعزيز دور الفرد، وأف الذي شجع األجواء الديمقراطية عف طريؽ إقامة النظـ الم

الغرب لمسير في ىذا االتجاه تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية في بمداف العالـ الثالث 
إلى جانب أوضاعيا السياسية السيئة وحاجتيا إلى مصادر العوف والمساعدة الخارجية التي ال 

ير فرض شروطو عمييا بسيولة، وعمقت نجدىا اليـو إال في الغرب مما سيؿ عمى األخ
استغالؿ تمؾ المصادر عمى االلتزاـ بشروطو فال يسع ىذه الدوؿ إال أف ترضخ لتمؾ الشروط 
مقابؿ توفير احتياجاتيا في مقدمة ذلؾ الشرط األساسي المتمثؿ في مسايرة النيج الغربي في 

 .(1)الحياة السياسية

وؽ اإلنساف والدعوة إلييا مف األمور الجوىرية في ختاما فإنو مف الواضح أف فكرة حق      
المجتمعات المعاصرة، وقد ارتبط قياـ مبادئ حقوؽ اإلنساف والدفاع عنيا في عصر العولمة 
بالغرب، الذي أصبح مرجعا لمحقوؽ اإلنسانية، حيث أسيمت العولمة عمى المستوى العالمي في 

 تأطير المفيوـ الميبرالي لحقوؽ اإلنساف.  

 

 

  

                                                           

 .32، ص1998كز دراسات الوحدة العربية، بيروت، السيد ياسيف، في مفيـو العولمة، الندوة الفكرية، مر  -(1)
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   المطمب الثاني                               

 نحو تيميش لبعض الحقوق                   

نما ىي موجة جديدة مف التوسع االستعماري، فيو        إف العولمة ليست ظاىرة جديدة، وا 
مصطمح استعماري جديد في مفيـو قديـ ييدؼ إلى جعؿ العالـ قرية صغيرة تحت قيادة 

 .(1)الواليات المتحدة األمريكية وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية

حداثة مولد مفيوـ العولمة إال أف انشطاره مف نواة االستعمار ليشمؿ إلى جانب  ورغـ      
الرغبة الجامحة في الييمنة والسيطرة عمى ثروات الشعوب، استغالؿ أراضييا، واستباحة 
عادة تشكيؿ ىويتيا، والعبث بثوابت  فضائميا والنيؿ مف لغتيا وثقافتيا وحضارتيا وتاريخيا، وا 

 .(2)دينيا

لذلؾ فالعولمة شكمت وال تزاؿ تشكؿ أداة لتيميش بعض الحقوؽ، إذ أدت إلى انتياؾ       
 لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية )الفرع األوؿ( مع إغفاؿ لمحقوؽ الثقافية )الفرع الثاني(.
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 الفرع األول: انتياك لمحقوق االقتصادية واالجتماعية 

عمى الرغـ مما بشر بو الكثيروف مف أنو في ظؿ العولمة  ستوجو الموارد البشرية والمادية       
إلى المواقع اإلنتاجية، وسوؼ يترتب عمى ذلؾ تزايد في اإلنتاج عمى الصعيد الدولي بما يشبع 
احتياجات البشر بشكؿ أفضؿ، إال أنو في ظؿ العولمة اتجو العالـ نحو استقطاب شديد في 

 02مميوف نسمة الجوع، و 480لفقر الذي اتسعت دائرتو بشكؿ مخيؼ، إذ يعاني أكثر مف ا
 .(1)بميوف آخروف مف سوء التغذية

وىذه األرقاـ يمكف أف تعطينا بعض الوضوح عف حقيقة العولمة، وكيؼ أنيا عبارة أخرى 
 .(2) ة الفقريلعالم

التدخؿ في النشاط االقتصادي، بمعنى وألف السياسة االقتصادية لمعولمة تعفي الدولة مف 
أنيا ترفع مسؤوليتيا عف تقديـ الخدمات األساسية مثؿ: التعميـ، الصحة والدعـ االقتصادي 
لمساعدة الطبقات الفقيرة، أي أف سياسات العولمة االقتصادية تدفع الدولة إلى إغفاؿ البعد 

   . (3)البطالة، واتساع دائرة الفقر االجتماعي واإلنساني، األمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تفشي

وبينما قادت العولمة إلى تحقيؽ الثروة والرفاه غير المسبوقيف لبعض الدوؿ فقد صاحبيا 
كذلؾ المزيد مف الفقر وعدـ المساواة واإلقصاء لمعديد مف الحقوؽ، وجمبت اتساعا في المنظومة 

األجنبية والّديف وتداعيات النظاـ  التقميدية لحقوؽ اإلنساف، حيث أصبحت أمور مثؿ المساعدة
 .(4)االقتصادي الدولي عمى السياسات المحمية موضوع جدؿ

لقد أدى التطور التكنولوجي نفسو إلى ظيور اآلالت المتطورة الموفرة لموقت والجيد 
 اإلنساني، مما جعؿ المشروعات الكبيرة التي تطبؽ أساليب التكنولوجيا تمغي مف الوظائؼ أكثر

 ؽ، وأدى ذلؾ إلى خفض ىائؿ في عنصر العمؿ، وترتب عمى ذلؾ وجود جيش مف مما تخم

 

                                                           

 .17رضا محمد الداعوؽ: المرجع السابؽ، ص -(1)
 WWW.geocties.comمرتضى معاش، مخاطر العولمة،  -(2)
 WWW.geocties.comحسيف بيومي، الثقوب األمنية في ظؿ العولمة،  -(3)
 عالء شمبي، تعزيز آليات التمكيف القانوني لمفقراء، المرجع السابؽ. -(4)
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 .(1)العاطميف عف العمؿ، وتخفيض في أجور العماؿ والموظفيف

لذلؾ يؤكد بعض المفكريف عمى أف تطور اآلالت مسؤوؿ عف نياية العمؿ، وىو سبب   
 .(2)تطور البطالة في الدوؿ الرأسمالية

أثر العولمة  1998ماي  11الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في وناقشت لجنة       
عمى ىذه الحقوؽ بتخصيصيا يوما لممناقشة العامة بعنواف )العولمة وأثرىا في الحقوؽ 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية(، وخمصت المجنة إلى أف العولمة قادت إلى تغييرات أساسية 

ف تيتـ بمعايير حقوؽ اإلنساف لضماف عدـ تعرض ىذه الحقوؽ في كافة المجتمعات ويجب أ
 .(3)لمتجاىؿ

المستضعفة فإف عمالة األطفاؿ قد الفئات أما بخصوص انعكاس العولمة عمى حقوؽ باقي      
تفشت بنسب مرتفعة في مجاالت صعبة وغير صحية وفي ظروؼ استغاللية لحالة فقرىـ، إذ 

زىد أجورىـ وعدـ االلتزاـ تجاىيـ بدفع مصروفات يفضؿ رجاؿ األعماؿ تشغيميـ بسبب 
 .(4)الضماف االجتماعي والتأميف الصحي

وبالرغـ مف أف الرجاؿ ىـ الذيف يتأثروف في العادة بالتغيرات )كونيـ يمثموف غالبية القوى 
العاممة( فإف األسرة برمتيا سوؼ تتأثر نتيجة النخفاض دخميا، وتدور في ورقة لممناقشة أعدىا 

أف ىناؾ ما يدؿ عمى أف عدد كبير مف  1997عاـ UNPAبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية، 
الفقيرات )في البمداف النامية( قد دخمت سوؽ العمؿ اضطرارا، وبأجور متدنية وبشروط النساء 

 عمؿ مجحفة، وذلؾ مف أجؿ دعـ دخؿ أسرىف الذي تقمص بسبب ارتفاع أسعار الخدمات
االجتماعية الناجمة عف تقمص دور الدولة في تقديميا لإلعانة، أوبسبب بطالة الزوج الناجمة 

 .(5)صةعف تطبيؽ سياسة الخصخ
                                                           

 ؛ أنظر أيضا:329المرجع السابؽ، ص وآثارىا في الوطف العربي، سييؿ حسيف الفتالوي، العولمة -(1)
 PIERRE de semarclems, « La mondialisation », édition on Armand collin, 2

émé
 éd, Paris, 2001, P12  

)2  - ( DÉNIS collin, « La Fin du travail et mondialisation idéologie et réalité sociel, édition l'hamattan, 

1997, P62. 
 عالء شمبي، تعزيز آليات التمكيف القانوني لمفقراء، المرجع السابؽ. - (3)
 .9، ص1997رمزي زكي، االقتصاد السياسي لمبطالة، سمسمة عالـ المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف، الكويت،  - (4)
( ESC.WAواالجتماعية لغربي آسيا )( والمجنة االقتصادية UNPDبرنامج األمـ المتحدة ) -(5)
(E/ESCWA/SD/1997/4 ،وثائؽ األمـ المتحدة، نيويورؾ )37، ص1997. 
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 الفرع الثاني: إغفال لمحقوق الثقافية

عمى الرغـ مف أف البعد االقتصادي لمعولمة ىو األكثر وضوحا، إال أنيا ترتبط بعواقبيا       
السمبية عمى الحقوؽ الثقافية لتمؾ المجموعات المعرضة لالنتقاص، أو اليجـو عمى األشخاص 
 المنتميف لألقميات، كذلؾ فإنيا تقوض اليويات الثقافية، وتضعؼ معايير أخالقية مختمفة وبيذا

 .(1)تساىـ في توليد الصراعات الداخمية وتكاثرىا

فإذا كانت العولمة تيدؼ إلى إزالة الحدود الفاصمة بيف المجتمعات والقضاء عمى  
المحمية واإلقميمية، فإنو مف الطبيعي أف يكوف ليا تأثير عمى الجانب الثقافي بمحو اليوية 

والوالء لمجموعة مف القيـ والمبادئ التي  الثقافية لممجتمعات التي تتمثؿ في الشعور باالنتماء
 .(2)تكونت عبر أزمنة طويمة، فالترويج لمثقافة األجنبية ييدد ىوية المجتمعات الوطنية

ووفقا لممواثيؽ الدولية، فمإلنساف الحؽ في التمتع بثقافتو الخاصة واستخداـ لغتو والمجاىرة       
 تعني التبايف بسبب اختالؼ الساللة أو المغة  بدينو، أي أف تكوف لو خصوصيتو الثقافية التي

أو الديف في إطار الثقافة والفكر عمى مستوى الوطف والمنطقة والحضارة، إال أف التفاوت اليائؿ 
في اإلمكانيات الثقافية التي ارتبطت ببعض الحضارات يثير الكثير مف المخاوؼ لما في ذلؾ 

نات، وتتفوؽ الواليات المتحدة األمريكية في نسبة مف تيديد لثقافات أخرى ال تممؾ ىذه اإلمكا
ما تصدره مف مادة ثقافية وترفييية مف كتب وأفالـ وسينما، إلى حد أف صادراتيا مف ىذه المادة 

 .(3)تسبؽ جميع صادراتيا ألنيا تصر عمى أف تعامؿ السمع الثقافية معاممة بقية السمع األخرى

مة الثقافية تكاد تكوف في اتجاه واحد نتيجة اإلمكانيات ففي العالـ الثالث مشكمة العول      
 اليائمة لمواليات المتحدة األمريكية والدوؿ الصناعية الكبرى في ىذا المجاؿ، والتي جعمت دوؿ

                                                           

، أنظر: جانوس سيمونيدس، ترجمة 1997لممؤتمر العاـ في نوفمبر  29ىذا ما أقره المدير العاـ لميونسكو في الجمسة  -(1)
 .130اإلنساف، المجمة العربية لحقوؽ اإلنساف، ص بيجت عبد الفتاح: الحقوؽ الثقافية، نوعية ميممة مف حقوؽ

بينايوف أويانو: ترجمة: جعفر عمي حسيف السوداني، وعماد عبد المطيؼ سالـ: العولمة نقيض التنمية، دور الشركات  -(2)
 2002العراؽ، ، بيت الحكمة، 01غير الوطنية في تيميش البمداف النامية مف خالؿ االستثمارات األجنبية المباشرة، الطبعة 

 .389ص
 .330سييؿ حسيف الفتالوي، المرجع السابؽ، ص -(3)
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دائما، وال شؾ أف ىذه األوضاع تثير مخاوؼ الكثيريف، لكونيا  المتمقيالعالـ الثالث في وضع 
 .(1)حؽ مف حقوؽ اإلنسافتيدد اليوية الثقافية التي ىي 

إف وضع حد بالعولمة لقدرة الدولة عمى التدخؿ في األنشطة االقتصادية، قد يكوف لو       
أيضا وقعو الفعمي عمى تطبيؽ الحقوؽ الثقافية، وقد تكوف الدوؿ األضعؼ أكثر معاناة ألف قدرة 
الحكومة المحدودة عمى إدارة العجز الناتج عف فتح أسواؽ مالية يجبرىـ عمى شطب برامج 

 .(2)لتثبيط الجيود المستيدفة تطبيؽ حؽ كؿ فرد في المشاركة في الحياة الثقافية ثقافية

إف قائمة حقوؽ اإلنساف الثقافية الموجودة حاليا مستفيضة نسبيا، لذلؾ فإف المسألة ترتبط       
أكثر بحقيقة أف ىذه الحقوؽ ميممة ودوف مستوى التقدير، وأنيا تعامؿ كاألقارب الفقراء لحقوؽ 

نساف األخرى، ويمكف مالحظة اإلىماؿ مف أنيا تمقى اىتماما أقؿ بكثير وغالبا ما تغفؿ اإل
تماما، ويالحظ ذلؾ ليس في القانوف، بؿ كذلؾ في الممارسة الحكومية، فمف العسير أف يجد 
المرء قانونا حكوميا يتضمف بابا يتعامؿ مع ىذه األخيرة بنفس المستوى مع الحقوؽ االقتصادية 

 .(3)اعية،  ففي الغالبية مف الحاالت فإف القوانيف تقتصر عمى ذكر الحؽ في التعميـواالجتم

ولعؿ أىـ الوسائؿ التي يستخدميا دعاة العولمة ثقافة الصورة التي تعد المفتاح السحري  
إلثارة وعي اإلنساف، فتعطي تأثيرىا في النفاذ إلى إدراؾ الممتقى دوف أف تكوف محتاجة إلى 

ات لغوية، وذلؾ باستغالؿ اإلعالنات المزيفة والتضميؿ اإلعالمي الذي ييدؼ إلى موافقة مؤشر 
 .(4)تدمير القيـ األخالقية

وتعتبر شبكة المعمومات الدولية ثورة التطور في اختزاؿ الزماف والمكاف، فشبكة االنترنت 
تمعات ساىمت في تسويؽ الثقافة وترويجيا عمى نطاؽ واسع مف المراكز الغربية إلى المج

النامية، والتي كثيرا ما تحتوي أفكارا واتجاىات سمبية تيدد الخصوصية الثقافية ليذه 
 .(5)المجتمعات

                                                           

 WWW.geocities.comمحمد فائؽ، حقوؽ اإلنساف في عصر العولمة، رؤية عربية،  -(1)
 .130جانوس سيمونيدس، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .131 جانوس سيمونيدس، المرجع السابؽ، ص -(3)
 .389سابؽ، صبينايوف أويانو، المرجع ال -(4)
 (WWW.annabaa.orgفي ىذا المعنى، أنظر: عبد اهلل الموسى، رؤيتنا الثقافية وتحديات العولمة ) -(5)
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إف ىذه السياسة اإلرغامية تعتبر انتياؾ واضح لحقوؽ اإلنساف الثقافية والتعميمية، بعدـ       
مو وأخالقو النابعة مف إعطاء الحرية الكاممة في اختيار ما يريد أف يتعممو والذي يتناسب مع قي

 .(1)مجتمعو

وألف عرقمة أي جزء مف حقوؽ اإلنساف مف شأنو أف يمقي بضاللو عمى باقي الحقوؽ       
ومستوى التمتع بيا، فإف تصنيؼ الحقوؽ الثقافية بالحقوؽ المتخمفة عف باقي حقوؽ اإلنساف 

 قابميتيا لمتجزئة.نساف وعدـ األخرى في عصر العولمة ىو انكار لمبدأ تكامؿ حقوؽ اإل

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

 

                                                           

 .390 بينايوف أويانو، المرجع السابؽ، ص -(1)
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 المبحث الثاني                                     

 حقوق اإلنسانلظيور الجيل الثالث              

بعد أف انضمت نتيجة لمتقدـ العممي والتكنولوجي، ونظرا التساع تركيبة المجتمع الدولي 
إليو دوؿ جديدة، تختمؼ في القيـ الثقافية ودرجة التقدـ االقتصادي واالجتماعي، استمـز األمر 
استحداث حقوؽ جديدة تتناسب ومقتضيات الحياة المعاصرة فوجدت حقوؽ الجيؿ الثالث أو ما 

 .(1)يعرؼ بحقوؽ التضامف

صورة حقوؽ اإلنساف، ىدفيا وىي حديثة ألنيا تعبر عف انشغاالت وتطمعات جديدة في 
إدخاؿ البعد اإلنساني في المجاالت التي طالما ظؿ فييا غائبا، ولكوف ظيورىا عمى الصعيد 
الدولي يرتبط عمى وجو الخصوص باستقالؿ البمداف النامية، كما أف اىتماـ الفقو والقانوف بيا 

 .(2)يعد حديث مقارنة بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية

ة البنيوية أو التركيبة التقميدية لحقوؽ اإلنساف يور ىذه الحقوؽ قد مس بالمقاربف ظلكف وأل
االعتراؼ بيذا النوع مف الحقوؽ وىو ما يجسده عدـ فقد واجيتيا عدة انتقادات ذىبت إلى حد 

حؽ صنؼ مف حقوؽ المختمؼ عمييا )المطمب األوؿ(. وىو ما سبؽ لمحقوؽ االقتصادية 
أف تعرضت لو، لكف مجموع  الحقوؽ التي شمميا ىذا النوع مف الحقوؽ واالجتماعية والثقافية 

قانوف خاصة الحؽ في التنمية الذي ناؿ الىو ما جعؿ منيا محؿ دفاع مف عدة فقياء ودارسي 
القسط الوافر مف األىمية عمى اعتبار أنيا تشكؿ عممية ذات أبعاد اقتصادية اجتماعية وثقافية 

وىو ما يشكؿ العالقة  ،وجودىايع حقوؽ اإلنساف األخرى عمى توفر جم وحتى سياسية يعتمد
 بيف مبدأ التكامؿ والحؽ في التنمية )المطمب الثاني(.

  

                                                           

القانوف شبحة سعيداني، اإلعتراؼ بحؽ اإلنساف في البيئة بيف الضرورة والمعارضة، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في  -(1)
 .3، ص2000الدولي لحقوؽ اإلنساف، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

حقوؽ       إشكاليةإتياف ريتشارد مبايا، ترجمة العربي سي الحسف، العالقة بيف الحقوؽ الفردية والحقوؽ الجماعية" -(2)
 .  37ص، 1989، الجزائر، 2، الفصؿ14الشعوب "، المجمة الجزائرية لمعالقات الدولية، العدد
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 المطمب األول                             

 وجود حقوق مختمف عمييا

عينات، وفي إطار المقاربة البنيوية لحقوؽ اإلنساف التي لتسفي النصؼ الثاني مف ا      
ارتبطت ىذه الحقوؽ بحقوؽ الشعوب وبمطالب إقامة نظاـ عالمي جديد، سوؼ تتبمور فكرة 
      الجيؿ الثالث مف حقوؽ اإلنساف، بعد جيؿ أوؿ يتمثؿ في الحقوؽ المدنية والسياسية 

تمثؿ في الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية )والتي تتطابؽ مع مفيـو الحرية( ثـ جيؿ ثاف ي
 .(1))الذي يتطابؽ مع مفيـو المساواة(، أما الجيؿ الثالث فيو جيؿ التضامف   والثقافية 
ىذه األخيرة التي ستعرؼ مقاومة شرسة مف طرؼ بعض األوساط الفقيية، ومف طرؼ       

في ظؿ لكف رع األوؿ(، بعض الدوؿ مستنديف إلى مجموعة مف االعتراضات واالنتقادات)الف
وجود مدافعيف عف الحقوؽ الجديدة، والتي تـ تكريسيا واالعتراؼ بيا فيما بعد مف طرؼ 

 . )الفرع الثاني(.(2)منظومة األمـ المتحدة، لتصبح بذلؾ حقيقة ال جداؿ فييا

 

 

  

                                                           

ىناؾ مف ينتقد ىذه النظرية إذ أف لفظ "جيؿ" أو "أجياؿ" توحي بأف الجيؿ الجديد ىو األكثر تطورا مما سبقو، كما أنو  ] -(1)
يعطي انطباعا أف الجيؿ الالحؽ قد جعؿ السابؽ الغيا، أو عمى األقؿ ىرما، وواقع الحاؿ بالنسبة لحقوؽ اإلنساف مخالؼ 

كثر ىيمنة عمى الخطاب القانوني المعاصر، ومازالت ىناؾ شكوؾ حوؿ تمتع الجيؿ لذلؾ، فمازالت حقوؽ الجيؿ األوؿ ىي األ
محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف،الجزء  .[الثالث بصفة الحؽ بالمعنى القانوني لمكممة

 .11الثاني، الحقوؽ المحمية، المرجع السابؽ، ص 
 .61ىيثـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -(2)
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 لفرع األول: االنتقادات الموجية لمحقوق الجديدةا

إف االعتراؼ بحقوؽ أخرى يتوقؼ حسب الحاالت عمى درجة النضج والدقة ودرجة القبوؿ       
عمى المستوى الدولي واآلثار المحتممة لالعتراؼ بتمؾ الحقوؽ، وىكذا إذف يجب الحذر في 
اعتبار شيء ما مف حقوؽ اإلنساف، لذلؾ نجد بعض المحمميف باإلضافة إلى منظمة األمـ 

يقترحوف العتبارىا مطمب ما مف حقوؽ اإلنساف  1986سنة 120/40حتيا رقـ المتحدة عبر الئ
 :(1)توافر الشروط التالية

  الدقة في المفاىيـ المقترحة، حتى يمكف وضع التزامات وآليات المراقبة، لكف يجب أف
 يكوف عنصر المراقبة مرنا ما داـ مف الممكف أف يكوف الحؽ في مرحمتو االبتدائية ومف

 في شكؿ تقريري. ثمة يكوف
  ال يجب اعتبار وجود الرقابة القانونية كمعيار الـز لوجود حقوؽ اإلنساف، ذلؾ أف

 المرور مف مرحمة وضع القواعد إلى مرحمة إنشاء ما تبقى ناقصا في القانوف الدولي.
 .يجب أف يكوف الحؽ الجديد منسجما مع حقوؽ اإلنساف األخرى الموجودة 
  بقبوؿ واسع عمى الصعيد الدولي، حتى تمثؿ مفيوما جماعيا أف تحضى الحقوؽ الجديدة

 لكامؿ المجتمع الدولي.
  أما إجرائيا فقد اقترح قبؿ إعالف االعتراؼ بحؽ جديد أف يكوف مسبوقا بدراسات

  .ومشاورات معمقة، وأف يكوف اإلعالف مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ذاتيا

 ت الموجية لمحقوؽ الجديدة تدور حوؿ:مف ىذا المنطمؽ كانت مختمؼ االنتقادا

 عدم جدوى المفيوم وغموضو:-أ

لقد كاف المأخذ ىنا ىو أف ىذه الحقوؽ تفتقر إلى الخصائص التقميدية لحقوؽ اإلنساف       
فموضوعيا والمستفيد منيا والممـز بيا غير واضحيف، كما أنيا ال تضيؼ جديد إلى الحقوؽ 

 قائمتيا طويمة بما فيو الكفاية، وتحتاج إلى إعماؿ قبؿ إيداعالمعترؼ بيا لإلنساف التي تعد 

                                                           

 .205-204قادري عبد العزيز،المرجع السابؽ، ص- (1)
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حقوؽ جديدة وأنو مف األفضؿ تركيز الجيود والوسائؿ المحدودة عمى الحقوؽ القديمة ػو عمى 
    (1)األقؿ االعتراؼ بيذه الحقوؽ كحقوؽ لألفراد دوف الجماعات األخرى.

كذلؾ يعتبروف أف مفيـو الحقوؽ الجديدة قد تجاوزت المفيـو التقميدي لمحقوؽ، ذلؾ أف       
جراءات  ليذه األخيرة جية محددة تتـ مطالبتيا باحتراميا وموضوع معروؼ وصاحب محدد وا 
معينة تتبع لتحقيقيا وجزاءات، وىذه كميا عناصر ال تتوفر في حقوؽ مثؿ حقوؽ الشعوب 

    (2)ية، والحؽ في بيئة صحية...الخ.والحؽ في التنم

 صعوبة ترجمة المفيوم إلى قانون:-ب

إف االنتقاد األساسي ىنا يتمثؿ في اعتبار ىذه الحقوؽ طموحات وأحالـ، ميما كاف نبميا       
فإنيا غير واقعية، ويتعذر إعماليا خاصة وأنو يستحيؿ بصددىا أي انتصاؼ قضائي، وال يمكف 

    (3)أي التزاـ محدد.أف يحتج بيا إزاء 

 خطورة مفيوم الجيل الثالث:-ج

في نظر البعض ىناؾ تقارب محتمؿ بيف طوائؼ حقوؽ اإلنساف إذ يمكف أف يتخذ الحؽ       
في التنمية ذريعة لألنظمة الدكتاتورية لخدمة حقوؽ اإلنساف، كما أف ىناؾ خطر تضخـ مفرط 
لحقوؽ اإلنساف مف شأنو أف يمس بقيمة ومصداقية الحقوؽ المعترؼ بيا سابقا، والخطر الثالث 

نظر البعض اآلخر كوف ىذه الحقوؽ تريد فرض بعض األىداؼ اإليديولوجية يتمثؿ في 
والسياسية لبعض الدوؿ عمى أخرى ومف شأف ذلؾ أف يثير نزاعات ىائمة بيف الدوؿ ويصرح 

يديولوجية لضماف التقدـ   ألن حقوق ا" J.Donnelly  الفقيو إلنساف أصبحت أداة سياسية وا 
  (4)العالمي الجديد".في موضوع النظاـ االقتصادي 

  

                                                           

 .64ىيثـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -(1)
 ؛ أنظر أيضا: 22قادري عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص -(2)

MICHAL virally, la pensée Juridique, Paris, L.G.D.J, 1960, P62 . 
الحقوؽ المحمية، المرجع  -الجزء الثاني-محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف  -(3)

 .24السابؽ، ص
 .64ىيثـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص  -(4)
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ليذه األسباب يخمص بعض الدارسيف إلى أف حقوؽ التضامف ليست حقوؽ بالمرة، وأنيا       
مجرد أماف وتطمعات وال تعدو أف تكوف تعبيرا عف حاجات الشعوب وىمـو الدوؿ الفقيرة  

ة في نظرية "الحؽ     )السمـ، نزع السالح، التنمية( وال تتفؽ بتاتا مع المفاىيـ القانونية المستقر 
 Christianعموما، وفي نظرية حقوؽ اإلنساف عمى وجو التحديد، أو ىي كما عرفيا )

Tommushat) .(1)ليست أكثر مف مقاصد وأىداؼ مقبولة يعد المجتمع الدولي بمتابعتيا      

 

 

 

 

 

  

                                                           

نوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني، الحقوؽ المحمية، المرجع  محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القا -(1)
 .25السابؽ، ص
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 الفرع الثاني: االتجاه المؤيد لمحقوق الجديدة

بعد النقاشات وكثرة االنتقادات التي سايرت ظيور الجيؿ الثالث لحقوؽ اإلنساف ظير       
 اتجاه مؤيد ليا، وذلؾ بالرد عمى االنتقادات والمتمثمة في:

 فائدة المفيوم وأىميتو:-أ

لإلعتراض عمى عدـ استجابة المفيـو لمخصائص التقميدية لحقوؽ اإلنساف غير بالنسبة       
فمو تشبث المجتمع الدولي بالمعايير التقميدية لما جرى تبني حقوؽ جديدة كالحقوؽ منطقي، 

 18االقتصادية واالجتماعية والثقافية نفسيا، ثـ أنو ال يعقؿ االحتفاظ الصاـر بمعايير القرف 
، فالطابع 20لتطبيقيا عمى أي محاولة لتدويف حقوؽ جديدة في الخمس األخير مف القرف 

ذا كانت التقميدي ألي م فيوـ ال يجب تغميبو عمى فعالية العممية في متابعة أىدافو اإلنسانية، وا 
حقوؽ اإلنساف تعتبر كرد فعؿ عمى كؿ تيديد لوجود وكرامة اإلنساف، فميس مف السمبي أبدا أف 

 .     (1)تظير حقوؽ مكيفة مع ىذه التحديات ومع إمكانيات المرحمة

مف الحقوؽ المدنية والسياسية إلى الحقوؽ االقتصادية  إف ما حدث فعال عند االنتقاؿ      
  (2)واالجتماعية والثقافية، ىو إدخاؿ بعض المرونة عمى المعايير، فكال النوعيف قد توسعا.

     كذلؾ بالنسبة لالعتراض القائؿ بأف ىذه الحقوؽ ال تضيؼ جديدا، فإنو يؤكد      
(T.Van Boven ) شأنيا أف تخمؽ البنى العادلة واألرضية أف حقوؽ الجيؿ الثالث مف

الضرورية إلعماؿ حقوؽ اإلنساف األخرى، فالشيء الجديد الذي تضيفو الحقوؽ الجديدة ليس 
ة جديدة تسمح بتعميؽ أبعاد الحقوؽ ببالضرورة الئحة مف الحقوؽ بالمفيـو التقميدي، بؿ مقار 

 (3)المسؤوليات المختمفة.السابقة وتدمجيا في منظور حركي ومتفاعؿ كما تريد توضيح 

 مقترب واقعي وضروري:-ب

بخصوص الرأي القائؿ بأف ىذه الحقوؽ تدخؿ في باب األحالـ وأنيا غير قابمة لمترجمة       
القانونية واالنتصاؼ القضائي فقد أشير مف جية إلى أف كافة حقوؽ اإلنساف كانت بدايتيا 

                                                           

 .65-64ىيثـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -(1)
 .23قادري عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص -(2)
 .65ىيثـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -(3)
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الحقوؽ المعترؼ بيا، ويمكف أف نضيؼ أنو عبارة عف مطامح غيرت بعد التطور إلى مستوى 
في غياب إعماؿ الحقوؽ الجديدة، فقد تبقى الحقوؽ التقميدية المعترؼ بيا، ىي نفسيا مجرد 

 .(1)أحالـ وطموحات عزيزة المناؿ بالنسبة لمالييف الناس في العالـ، كما ىو األمر حاليا

لمحؽ يعد غير سميـ، فالحقوؽ وذىب رأي إلى القوؿ بإمكانية االنتصاؼ القضائي كمعيار 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية في كثير مف األنظمة ال تتوفر عمى مؤيد قضائي، إضافة إلى 
أف ىناؾ مجموعة مف الحقوؽ المعترؼ بيا دوليا ما ال تتفؽ معيا صياغة تكفؿ صالحيتيا 

ء التي ال تعد دوما لالنتصاؼ القضائي، إذ ينبغي االنتباه إلى تعدد صور الرقابة والجزا
قضائية، فخصوصية الحقوؽ الجديدة أنيا تأتي بمفيـو خاص يرتب التزامات وحقوؽ تستند 
عمى شبكة معقدة مف وسائؿ الرقابة وبالضغط،  بعضيا تقميدي كالمحاكـ وبعضيا ذو طبيعة 

يز اقتصادية وسياسية موجودة أو يمكف تنظيميا، فنقص الجزاء بمفيومو التقميدي ىو سمة تم
 .    (2)القانوف الدولي كمو وخاصة في ميداف حقوؽ اإلنساف

في األخير نؤكد عمى أنو وبيف مؤيد ومعارض لحقوؽ الجيؿ الثالث، فإف ىذه األخيرة قد       
تضمنتيا واحتضنيا مختمؼ االتفاقيات الدولية العالمية منيا واإلقميمية بؿ وأكثر مف ذلؾ أصبح 

ؽ الجيؿ الرابع، وىو ما يفسر ويؤكد غنى المنظومة القانونية اليـو النقاش يدور حوؿ حقو 
 الدولية لحقوؽ اإلنساف وتكامميا، وعدـ قابميتيا لمتجزئة. 

 

 

 

 

                         

                                     
                                                           

 .66مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، صىيثـ  -(1)
 .66ىيثـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع نفسو، ص -(2)
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 المطمب الثاني                                    

 ارتباط مبدأ التكامل بعامل التنمية                       

يعتبر الحؽ في التنمية القمب النابض لممنظومة الحقوقية الدولية مف حيث أنيا عالمية        
ومكممة لبعضيا البعض وغير قابمة لمتقسيـ، إذ أف ىذا الحؽ يرتبط بصورة جيدة بيف مختمؼ 

 . (1)وعدـ قابميتيا لمتجزئةأبعاد وأقساـ ىذه المنظومة ويؤكد بصورة فريدة عالميتيا 

فالنظاـ االقتصادي العالمي الجديد يعد ضروريا، ولكنو غير كاؼ ما لـ يرفؽ بنظاـ       
إنساني واجتماعي داخمي ودولي مع ضرورة دمج حقوؽ اإلنساف في العالقات االقتصادية 
ف كانت تركز سياستيا  والسياسية الدولية وىو ما يعرؼ بالحؽ في التنمية، ىذه األخيرة التي وا 

الحاجات األساسية أو محاربة الفقر تعد أساسية لكنيا غير كافية ما لـ تترافؽ مع عمى إشباع 
 .  (2)تغيرات بنيوية عمى كؿ المستويات الدولية والداخمية

وفي إطار احتراـ كافة حقوؽ اإلنساف التي ال تقبؿ التجزئة، فالحؽ في التنمية يعد أحد       
أصرت عمى أف تتحرر مف التبعية االقتصادية باعتباره المطالب األساسية لمبمداف النامية التي 

حؽ ييدؼ إلى القضاء عمى الفقر والتخمؼ الناتجيف عف انعداـ التكافؤ في العالقات 
االقتصادية القائمة بيف الدوؿ المتقدمة والنامية وىو ما يحفز إلى البحث عف مضموف ىذا الحؽ 

      بينو وبيف حقوؽ اإلنساف األخرى )الفرع األوؿ( ومف جية أخرى البحث عف العالقة 
 )الفرع الثاني(. 

 

 

 
 
 

                                                           

 .18عبد الحسيف شعباف،المرجع السابؽ، ص -(1)
 .63ىيثـ مناع، اإلمعاف في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص -(2)
 



61 
 

 الفرع األول: مضمون الحق في التنمية

النمو االقتصادي في الدوؿ النامية ال يعود في حد ذاتو بالنفع عمى جميع الطبقات إف       
الفقيرة، إذ أنو لـ يقترف دائما بتحسف في مستوى معيشة الغالبية العظمى مف السكاف، وقد 
اصطحب الكفاح مف أجؿ االستقرار السياسي كشرط مسبؽ لمنمو االقتصادي في بعض الدوؿ 

   ي حقوؽ اإلنساف التقميدية، والواقع أف النمو شيء، والتنمية شيء النامية تقميص خطير ف
    آخر، فاألوؿ ذو بعد مادي اقتصادي فقط، أما الثانية فيي عممية شاممة ذات أبعاد 
اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وحتى سياسية تتوخى قبؿ كؿ شيء توفير الحد األدنى لممعيشة 

 . (1)ليـ

  فير الحاجات األساسية لممواطنيف مف غذاء، سكف، عمؿ إذ تعمؿ التنمية عمى تو 
وتعميـ، فالتنمية المنشودة ال تنحصر في الزيادة الكمية لممنتوجات، وال في تعظيـ اإلنتاج، بؿ 

 .(2)تشمؿ الجوانب االقتصادية، االجتماعية والثقافية

ارتبط بيا مف مفاىيـ فالتنمية المتمحورة حوؿ األىداؼ السمعية االقتصادية والنقدية وما 
وسياسات واستراتيجيات لـ تحقؽ ما كاف مرجوا منيا مف تحسيف في أحواؿ وحقوؽ الناس، إذ 
ثبت أف أوضاع الفقراء ال تتحسف بطريقة تمقائية بمجرد زيادة االستثمارات والحصوؿ عمى 

جراءات مباشرة لميجـو عمى  الفقر وتوسيع المعونات األجنبية والتكنولوجيا بؿ تتطمب سياسات وا 
فرص العمؿ وتمكيف ذوي الدخؿ المنخفض مف الحصوؿ عمى حاجاتيـ األساسية، وتحويؿ 
االىتماـ مف النمو االقتصادي إلى قضايا التعاوف والعدالة في التوزيع، فتـ صقؿ مفيوـ أوسع 
لمتنمية، قمص مف ىيمنة العنصر االقتصادي وأبرز الجوانب الييكمية والثقافية والسياسية 

 .(3)متنميةل

                                                           

القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني، الحقوؽ المحمية، المرجع  محمد يوسؼ عمواف، د.محمد خميؿ الموسى، -(1)
 ؛ أنظر أيضا:410السابؽ، ص

MIRELLE, Delmas Marty, trois défis pour un droit mondial, édition du seuil, Paris, 1998, P47   
عالف المنظمات، محاضرة ألقيت في ندوة حقوؽ مصطفى فياللي، نظرة تحميمية في حقوؽ اإلنساف مف خالؿ المواثيؽ  -(2) وا 

 .1996اإلنساف نظميا مجمع الفقو اإلسالمي في جدة، يونيو، 
 .36بورغدة وحيدة ، المرجع السابؽ، ص -(3)
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ومف ىنا أصبح التمييز واضحا بيف النمو االقتصادي والتنمية التي تتجاوز ىذا النمو إلى  
العممية اليادفة إلى تحوالت ىيكمية، اقتصادية واجتماعية يتحقؽ بمقتضاىا العدالة في توزيع 

ز إلى الثروة والقضاء عمى مشكالت الفقر والبطالة، فعممت السياسة االقتصادية عمى التحي
يجاد  البيئة االجتماعية ممثمة في الفقراء بإعادة توزيع الدخؿ لصالح المجموعات األكثر فقرا، وا 

 .(1)مناصب شغؿ وانجازات ىامة إلشباع الحاجات األساسية، وتعزيز الرعاية الصحية والتعميـ

ذا كاف البعض يذىب إلى القوؿ أف األمـ المتحدة عندما أصدرت إعالف الحؽ        في  وا 
، لـ تأت بجديد، فبعض الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية كحؽ اإلنساف في 1986التنمية في 

(،  كما أف 26، 25، 23المأكؿ والممبس والمسكف والرعاية الصحية والتعميـ وبالتحديد المواد )
الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية عمى مستوى الدوؿ واألفراد كانت قد وردت في العيد الدولي 

(،  التي نصت عمى 13، 12، 11لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالتحديد المواد )
ذا  الحؽ في العمؿ وفي مستوى معيشة كاؼ لو وألسرتو، والحؽ في الصحة والتعميـ وغيرىا، وا 
كاف األمر صحيحا، فالصحيح أيضا أف الجديد في إعالف الحؽ في التنمية ىو ربط ىذه 

بعممية التنمية بأبعادىا االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والسياسية واعتبار  الحقوؽ صراحة
كممة "التنمية" حؽ مف حقوؽ اإلنساف، وليس مجرد "طمب" يطالب بو األفراد، قد تستجيب لو 

 . (2)الحكومات أو ال تستجيب

الدوؿ كما أف الموافقة عمى الحؽ في التنمية مف جانب الدوؿ النامية تعني أف ىذه 
أصبحت مسؤولة أماـ شعوبيا عف القياـ بالتنمية االقتصادية وما يتطمبو ذلؾ مف أبعاد وكذلؾ 
فإف الموافقة عمى ىذا الحؽ مف جانب الدوؿ المتقدمة تعني أف ىذه الدوؿ أصبحت مسؤولة عف 

 . (3)مساعدة الدوؿ النامية التي تفتقر إلى الموارد المالية والفنية الكافية لتحقيؽ التنمية

                                                           

، ورقمة، ص   2003، سنة 02عمى عبد اهلل، موقع التنمية البشرية ضمف اإلصالح الييكمي،  مجمة الباحث، العدد  -(1)
29 ،100 . 
 .116عبد الحسيف شعباف، المرجع السابؽ،  ص -(2)
 .116عبد الحسيف شعباف، المرجع نفسو،  ص -(3)
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الواقع أف الحؽ في التنمية يرتبط في التطبيؽ بإقامة نظاـ اقتصادي دولي عادؿ، يحؿ 
محؿ النظاـ االقتصادي الراىف، وىي فكرة أبرزىا إعالف الحؽ في التنمية بوضوح عندما أكد 

زالة العوائؽ التي تعترضيا  .(1)عمى واجب الدوؿ بالتعاوف فيما بينيا مف أجؿ تأميف التنمية وا 

يبقى في األخير أف نشير إلى أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة أكدت مرارا عمى أف       
اإلنساف ىو الموضوع الرئيسي لمتنمية والمستفيد منيا، لذلؾ فيجب أف يكوف المشارؾ النشط 

 .(2)والفعاؿ في الحؽ في التنمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .249وي، القانوف الدولي العاـ، المرجع السابؽ، صبأنظر أيضا: بيار ماري دو ؛مف إعالف الحؽ في التنمية 3/3المادة  -(1)
 مف إعالف الحؽ في التنمية. 1/1المادة -(2)
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 األخرىالفرع الثاني: عالقة التنمية بحقوق اإلنسان 

رغـ أف حقوؽ اإلنساف والتنمية ىما وجياف لعممة واحدة ىي إنسانية اإلنساف وكرامتو       
وترقيتو، إال أف االنتباه إلى الترابط الوثيؽ بينيما وضرورة األولى لتحقيؽ الثانية قد جاء متأخرا 

اإلنساف كعامؿ حقوؽ  -عمى حد سواء-إذ لطالما اعتبرت الدوؿ والمنظمات الدولية االقتصادية 
 .(1)معرقؿ لمتنمية

غير أف التنمية الحقيقية واقعيا، لـ تتحقؽ يوما في البرامج التنموية التي تنظر بعدائية         
لحقوؽ اإلنساف، وال حتى في السياسات التي تغفؿ حقوؽ اإلنساف في طريؽ سعييا لتحقيؽ 

قائمة عمى اضطراب نسب النمو التنمية، بؿ لقد أدت ىذه البرامج إلى خمؽ تنمية مشوىة  
االقتصادي الذي غالبا ما يذىب إلى فئات قميمة دوف أخرى واسعة تبقى تعاني الفقر والجوع 
والجيؿ، ويطاردىا شبح الموت الذي يظير في أنواع األمراض واألوبئة الناجمة عف عدـ قدرة 

 .(2)ىؤالء عمى الوصوؿ إلى أبسط الحقوؽ مف حؽ العالج، والحؽ في التعميـ

فالحؽ في التنمية حؽ لكؿ فرد يمارسو في إطار دولتو ولو صمة وثيقة بحقوؽ اإلنساف        
 .(3)األخرى، التي ال يمكف إعماليا دوف تنمية سميمة وشاممة

مف جية أخرى ىو حؽ لمدوؿ والشعوب، إذ ليذه األخيرة الحؽ في اختيار نظاميا        
االقتصادي واالجتماعي وأسموبيا التنموي الذي تراه مناسبا دوف تدخؿ خارجي، وذلؾ تطبيقا 
لمبدأ السيادة عمى الثروات والموارد الطبيعية، والذي يعتبر نتيجة منطقية لحؽ الشعوب في 

ا، إذ أنو بعد أف كانت مشكمة تصفية االستعمار ىي الشغؿ الشاغؿ لدوؿ العالـ تقرير مصيرى
الثالث قبؿ بموغ مرحمة االستقالؿ السياسي، أصبح اليـ األوؿ ليذه الدوؿ ىو بموغ االستقالؿ 
االقتصادي، والخروج مف مأزؽ التخمؼ والتبعية والتوجو بحـز نحو التنمية، وتصر ىذه الدوؿ 

 .(4)تنمية كحؽ سابؽ والـز لحقوؽ اإلنساف األخرىعمى الحؽ في ال

                                                           

 .10وحيدة، المرجع السابؽ، صبورغدة  -(1)
 .10بورغدة وحيدة، المرجع نفسو، ص -(2)
، منشورات 01صفاء الديف محمد، عبد الكريـ الصافي، حؽ اإلنساف في التنمية االقتصادية وحمايتو دوليا، الطبعة  -(3)

 .61، ص2005الحمبي الحقوقية، لبناف، 
 .61ياحي ليمى، المرجع السابؽ، ص -(4)
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وقد يكوف مف المفيد أف نشير إلى أف تطور النضاؿ مف أجؿ التنمية في العالـ الثالث قد      
أدى إلى االعتراؼ بالعالقة بيف حقوؽ اإلنساف والتنمية، ومف ذلؾ التطور ما حدث عمى 

 1979نوفمبر  23في  46/34الصعيد األممي، حيث عممت الجمعية العامة عبر الئحتيا 
بيف ترقية حقوؽ اإلنساف والتنمية االقتصادية التي تتوقؼ ممارسة حقوؽ  عمى تحديد الرابط

 .(1)اإلنساف في كثير مف البمداف عمييا

ففي الوقت الذي اعترفت فيو لجنة حقوؽ اإلنساف صراحة بالحؽ في التنمية كحؽ مف      
ـ، بالتعاوف حقوؽ اإلنساف، أوصت بأف يقوـ المجمس االقتصادي واالجتماعي بدعوة األميف العا

مع اليونسكو والوكاالت المتخصصة األخرى، إلى إجراء دراسة عف موضوع األبعاد الدولية 
لمحؽ المذكور مف حيث عالقتو بحقوؽ اإلنساف األخرى، القائمة عمى التعاوف الدولي، بما في 
د ذلؾ الحؽ في السمـ، عمى أف توضع في االعتبار متطمبات النظاـ االقتصادي الدولي الجدي

 .(2)واحتياجات اإلنساف األساسية

أكدت مف جديد عمى وجود الحؽ، والحظت أف  بعد أف نظرت المجنة في الدراسة المطموبةو     
ممارسة الحؽ في التنمية تعني أف يسود السمـ وأف يقـو نظاـ اقتصادي دولي مبني عمى احتراـ 

ومنفردة، في أف تييأ الظروؼ حقوؽ اإلنساف وشددت عمى واجب الدوؿ األعضاء مجتمعة 
 . (3)الالزمة إلعماؿ الحؽ في التنمية

مف جية أخرى، يبدو أف الفروؽ االقتصادية القائمة حاليا ال تتفؽ مع ىدؼ الحفاظ عمى     
السمـ واألمف الدولييف، فالنظاـ االقتصادي الحالي وما يتسـ بو مف فقر وبؤس ىو مف 

لى أعماؿ عنؼ وعنؼ فعات تاإلجحاؼ، بحيث يؤدي بداية إلى نزا ضي إلى استخداـ القوة، وا 
 مضاد، مع ما يستتبعو ذلؾ مف غياب االستقرار، الذي دونو ال يمكف الوصوؿ إلى تنمية 

                                                           

 .31بد العزيز ، المرجع السابؽ، صقادري ع -(1)
 21/02/1977( المؤرخ في 23-)د 04القرار  -(2)

E/CN . 4/ 1334, 11, 12. 1978, P174. 
محمد يوسؼ عمواف، محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثاني، الحقوؽ المحمية، المرجع  -(3)

 .408 السابؽ، ص
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فعالة، وبيذا المعنى فالحؽ في التنمية شرط لمسمـ الذي دونو لف يكوف أمف لكؿ إنساف، وىو ما 
 . (1)نمية، وال توجد تنمية دوف سمـ"خمص إليو األستاذ محمد بجاوي "ال سمـ بدوف ت

فالسياسة اإلنمائية تمكف مف بناء مجتمع إنساني أقرب إلى التوازف والوسطية، وأبعد عف        
ختالالت الطبقية وأقدر عمى التطور الذاتي، وأكثر أىمية لمتمتع بالحقوؽ والحريات ممارسة اإل

قات الوطنية، فال معنى لحرية مع الفقر، وال رشيدة ومعتدلة، فيتـ تسخير كؿ القوى وتجنيد الطا
  لحقوؽ يعجز السواد األعظـ مف الناس عف ممارستيا، بؿ ىناؾ مف لـ يسمع بيا بسبب 
األمية، الجوع و الحرماف، وينفرد بيا جمع قميؿ مف المتعمميف واألثرياء، فكيؼ نطمب مف جائع 

 .(2)االنتخاب؟ لذلؾ يتحتـ إعطاء األولوية ألىداؼ التنمية

مف جية أخرى، البد مف اإلشارة إلى أف بعض المختصيف ينكروف وجود الحؽ في      
التنمية، بحجة قياـ العالقات بيف الدوؿ عمى أساس عدـ المساواة والسيطرة، واتساع اليوة بيف 
الدوؿ الغنية والفقيرة واستمرار المالييف مف البشر في العيش عمى ىامش الوجود ومعاناتيـ مف 

وع واألمية والمرض، والواقع أف ىذا اإلدعاء غي صحيح، ذلؾ أف صعوبة بموغ البمداف الج
النامية التنمية المنشودة ال يعني أف الحؽ في التنمية ليس حقا مف حقوؽ اإلنساف، والقوؿ 
بخالؼ ذلؾ مؤداه إنكار حقوؽ اإلنساف بصورة عامة، والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 

 .(3)صوالثقافية بشكؿ خا

ونظرا لكوف حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، غير قابمة لمتجزئة، فإنو يستحيؿ التحقيؽ    
    الكامؿ لمحقوؽ المدنية والسياسية مف غير التمتع بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، فإنجاز تقدـ مستديـ في ميداف وضع حقوؽ اإلنساف موضع العمؿ الفعمي مرىوف 

 .(4)بسياسات وضعية ودولية سميمة وفعالة عمى صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية

                                                           

، 2011شعباف عبد السالـ، اإلطار القانوني الدولي لحؽ اإلنساف في التنمية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستيرػ تيزي وزو،  -(1)
 . 113ص
عالف المنظمات، المرجع السابؽ. -(2)  مصطفى فياللي، نظرة تحميمية في حقوؽ اإلنساف مف خالؿ المواثيؽ الدولية وا 
المرجع  ،ي، الحقوؽ المحميةوسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الجزء الثانمحمد خميؿ الممحمد يوسؼ عمواف،  -(3)

 .418 ص السابؽ، 
منو؛ أنظر أيضا: أحمد سميـ     13الفقرة  1968إعالف طيراف الصادر عف المؤتمر الدولي لحقوؽ اإلنساف في  -(4)

 .93سعيفاف، المرجع السابؽ،  ص
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كما أف اتساع الثغرة بيف البمداف المتقدمة والبمداف السائرة في طريؽ النمو في الميداف      
 .(1)االقتصادي يمنع إعماؿ حقوؽ اإلنساف في المجتمع الدولي

  و بحقوؽ اإلنساف األخرى ىي حقيقة ال جداؿ وميما يكف، فالحؽ في التنمية وعالقت
مف إعالف الحؽ في التنمية فيي تبيف أف ىذا  1/2فييا، جاء التعبير عنيا في نص المادة 

الحؽ ينطوي عمى اإلعماؿ التاـ لحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا الذي يشمؿ ممارسة حقيا 
 .(2)اتيا ومواردىا الطبيعيةغير القابؿ لمتصرؼ في ممارسة السيادة التامة عمى جميع ثرو 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 مف إعالف طيراف. 12الفقرة  -(1)
 .253عمر سعد اهلل، حقوؽ اإلنساف وحقوؽ الشعوب، المرجع السابؽ، ص -(2)
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 الخاتمة

قد يكوف مف المفيد في آخر ىذه البحث عف "إشكاالت مبدأ تكامؿ حقوؽ اإلنساف" أف نسجؿ 
 بعض ما يمكف استخالصو أو استنتاجو مف ىذه الدراسة، وجممة ما نستخمصو:

الظروؼ الداعية  أف ىناؾ نواة صمبة مف الحقوؽ يرفض أف يتـ المس بيا ميما كانت
لتحديد الحقوؽ والحريات ألسباب طارئة، ىذه النواة تشمؿ الحؽ في الحياة، الحؽ في عدـ 
التعذيب، تحريـ أو منع الرؽ والعبودية، عدـ رجعية القوانيف الجزائية، ومنح مختمؼ النصوص 

تراتبية بيف  واالتفاقيات الدولية نفس المنحى باألخذ بيذه المجموعة مف الحقوؽ يدؿ عمى وجود
حقوؽ اإلنساف مادامت تشير إلى بعض الحقوؽ التي ال يمكف التنازؿ عنيا، ومادامت تمؾ 

 االتفاقيات تشجع عمى إدخاؿ استثناءات عمييا تشبييا بالقواعد اآلمرة.

القائـ عمى المفيوـ الميبرالي لحقوؽ اإلنساف والمكرس لمحقوؽ - لقد شكؿ النموذج الغربي
المرجع الوحيد في ظؿ غياب نموذج ينسجـ مع الحقوؽ التي نطالب      -ةالمدنية والسياسي

انعكس عمى مختمؼ نصوص االتفاقيات  بيا، حقوؽ متكاممة وغير قابمة لمتجزئة، وىو ما
الدولية العالمية منيا واإلقميمية التي طغت عمى معظميا النص عمى الحقوؽ المدنية والسياسية 

 ت سمبية تتطمب مجرد االمتناع عف انتياكيا مف طرؼ الدولة.باعتبارىا حقوقا ذات التزاما

نما تـ منح الحقوؽ المدنية والسياسية وسائؿ لمرقابة أكثر مما تـ منحو  ليس ىذا فقط وا 
لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تشاطرتا في نظاـ التقارير، ومنح األولى نظامي 

 البالغات الفردية وشكاوى الدوؿ.

في الواقع أف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتـ انتياكيا أيضا مف قبؿ نظاـ 
اقتصادي عالمي جائر مقسـو بشكؿ واضح إلى دوؿ غنية وأخرى فقيرة، وفي غياب أي ناظـ 
، فاف عولمة الميبرالية لالقتصاد التي أثبتت فشميا كنموذج لمتنمية، لف تؤدي إال إلى اتساع  ممـز

ة بيف الشماؿ والجنوب، وليست اتفاقيات التجارة الدولية وأشكاؿ التبادؿ غير المتكافئ بقادرة  اليو 
 عمى وقؼ تدىور اقتصاد العالـ الثالث.
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، فمف يستطيع مطالبة الدوؿ الغنية باحتراـ التزاماتيا اتجاه حكومات 2013نحف اليـو في  
النقد الدولي فرضت مف طرؼ صندوؽ  والسياسات التيوشعوب الدوؿ الفقيرة، برفض البرامج 

عمى ما يترتب مف انتياؾ لمحقوؽ  -المذاف يعتبراف مف أىـ وسائؿ العولمة -والبنؾ العالمي
غفاؿ لمحقوؽ الثقافية.  االقتصادية واالجتماعية، وا 

أما فيما يتعمؽ بالتركيز عمى تعزيز الحقوؽ المدنية والسياسية، فيي مسألة في اعتماد 
ددة الجنسيات تتناغـ تماما مع طبيعة العولمة وأسسيا وغايتيا، فيذه الحقوؽ تتيح الشركات المتع

لمشركات المتعددة الجنسيات الظروؼ المواتية لإلستثمار والعمؿ خارج حدودىا الوطنية،غير 
أننا نذكر مف جية أخرى، بأنو إذا كاف التركيز عمى الحقوؽ الفردية مف طرؼ ىذه    

نعرؼ أف لإلنساف غايات اجتماعية أيضا وانتياكيا يشكؿ انتياكا لمبدأ  الشركات، فانو يجب أف
 التكامؿ.

كذلؾ تناضؿ المنظمات غير الحكومية مف جية أخرى بشكؿ أكبر مف أجؿ الحقوؽ 
المدنية والسياسية، وىذه الميزة التقميدية لممنظمات تمس في الصميـ الطابع العالمي وغير القابؿ 

 لمتجزئة ليذه الحقوؽ.

لقد كاف تأكيد مؤتمر فيينا عمى النظرة الشاممة والتكاممية بيف حقوؽ اإلنساف نصرة ألبناء 
الجنوب الذي لـ يترجـ لألسؼ عمى الصعيد العممي، ألف واحد مف أشكاؿ دكتاتورية العولمة 
 اليـو ىيمنة المفيـو الميبرالي الغربي لحقوؽ اإلنساف الذي يركز عمى الحقوؽ المدنية والسياسية
باعتبارىا ليست فقط حقوقا متقدمة، بؿ ألنيا تشكؿ وسيمة ضغط سياسية عمى اإليديولوجيات 

 والنظـ المغايرة.

يبقى أف نتساءؿ عف إمكانية ظيور حقوؽ جديدة لإلنساف، أي ىؿ عمينا أف نعتبر حقوؽ  
امؿ اإلنساف المكرسة في النصوص الدولية الحالية ىي التي تنطبؽ مع أو تؤدي المفيوـ الك

 لحقوؽ اإلنساف، أـ عمينا أف نحتمؿ ظيور حقوؽ أخرى لإلنساف؟

اإلجابة ىي نعـ، فمادامت ظروؼ حياة اإلنساف ومفاىيمو متطورة فمف المنطقي إذف أف 
 يتغير محتوى حقوؽ اإلنساف تبعا لتمؾ التغيرات.
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مف دوف شؾ ىناؾ احتماالت لمتنازع بيف مختمؼ الحقوؽ، حتى المنتمية منيا لنفس 
التصنيؼ، فاألمر يتوقؼ عمى تأويؿ سميـ يراعي اإلنسجاـ المنطقي بيف الحقوؽ والتوازف 
الضروري بيف األىداؼ، فإذا أخذت حقوؽ الجيؿ الثالث كأرضية إلعماؿ بقية الحقوؽ فاف 

.  التكامؿ والترابط يحؿ محؿ التضارب المزعـو

ـ الحؽ في الصحة       فالحؽ في البيئة السميمة)الجيؿ الثالث(ال يمكف إال أف يدع
 )الجيؿ الثاني( والحؽ في الحياة)الجيؿ األوؿ(.

بؿ إف ىذا المثاؿ يوضح إلى حد ما تعسفية تصنيؼ حقوؽ اإلنساف إلى طوائؼ، ونفس 
األمر يصدؽ بالنسبة لمحؽ في السمـ في عالقتو بالحؽ في الحياة، وكذا الحؽ في التنمية الذي 

 ا لمحؽ في الحياة.يعتبره بعض الفقياء بعدا جماعي

أما بالنسبة لمتخوؼ مف حصوؿ نزاعات بسبب المطالب الناتجة عف الحقوؽ      
الجديدة، فتجدر اإلشارة إلى أف تجاىؿ ىذه المطالب ىو الذي قاد إلى نزاعات، بؿ إف العالـ 
بسبب ىذا التجاىؿ يسوده عنؼ شامؿ ال مجرد العنؼ المباشر المتمثؿ في خرؽ كافة حقوؽ 

 ساف، خاصة في البمداف المتخمفة.اإلن

وأخيرا فرغـ اإلغراء الذي يحممو الرأي القائؿ بتركيز الجيود والوسائؿ المحدودة عمى 
إعماؿ الحقوؽ المعترؼ بيا مف قبؿ، فاف الرد الحاسـ عمى ىذا الرأي ىو التنبيو إلى أف ىذه 

فسيا مسؤولة عف محدودية النظرة المحافظة لحقوؽ اإلنساف التي تناىض المقترب الجديد ىي ن
الوسائؿ والجيود المخصصة لدعـ الحقوؽ التقميدية لإلنساف ألنيا تندرج في مقاربة ال تجعؿ 
ضمف أولوياتيا توفير كؿ الشروط والوسائؿ لمنيوض بحقوؽ اإلنساف، كؿ حقوؽ اإلنساف 

 وحقوؽ الشعوب.

عمى ذرائع يقدميا ثـ ىؿ عمينا أف نذكر بأف حقوؽ اإلنساف تنتيؾ أحيانا اعتمادا 
المنتيكوف لتبرير أفعاليـ في ىذا المجاؿ؟ فبعض حكاـ العالـ الثالث يعتمدوف في التنكر 
لمحقوؽ المدنية والسياسية عمى وجو الخصوص عمى القوؿ بالتضحية مؤقتا بالحقوؽ المدنية 

ربة البمداف تج والسياسية حتى يتـ بموغ الحقوؽ الجماعية ومنيا الحؽ في التنمية، بؿ ويقاؿ أف
 الغربية ذاتيا تثبت أف تجسيد الحقوؽ المدنية والسياسية قد جاء بعد تحقيؽ التنمية.
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إف إىمالنا "الفاعؿ" الذي ىو اإلنساف المنمي، ونحف ننشد الفعؿ الذي ىو التنمية يعتبر 
نوعا مف العبثية مف وجية نظر منطقية، ثـ إف المالحظ أف إنكار تمؾ الحقوؽ لـ يؤد إلى 

قيؽ التنمية، ألف التنمية المقصودة لتكامؿ لحقوؽ اإلنساف ىو اإلصالح في جميع مجاالت تح
 حياة اإلنساف مع األخذ بالطابع اإلنساني بعيف االعتبار وليس مجرد عممية اقتصادية بحتة.      
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العولمة لموطف العربي، مجمة المستقبؿ         ميا ذياب، تيديدات  -14

 .2002، بيروت، 276العربي، العدد
نايؼ عمي عبيد، العولمة والعرب، مجمة المستقبؿ                   -15

 .1997،  122العربي،  العدد
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 القانونيةالنصوص والوثائق  -4 

 أوال: اإلعالنات: 

، نشر عمى المأل بموجب قرار الجمعية العامة الف العالمي لحقوؽ اإلنسافاإلع -1
 .10/12/1948المؤرخ في  3-/د2017

 .13/05/1968إعالف طيراف الصادر عف المؤتمر الدولي لحقوؽ اإلنساف في  -2
 .4/12/1986إعالف الحؽ في التنمية الصادر في   -3

  واالتفاقياتو العيود المواثيق ثانيا: 

اليو الجزائر في ت انضم، 26/06/1945ميثاؽ األمـ المتحدة الصادر في  -1
8/10/1962. 

العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية تبنتو الجمعية العامة لألمـ  -2
 23/03/1976ي دخؿ حيز التنفيذ في ، والذ16/12/1966المتحدة في 

المؤرخ في  89/67صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 
، الصادرة 20، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد 16/05/1989

، الجريدة الرسمية 17/05/1989بتاريخ  ، والمنشور في ممحؽ ىذا المرسـو
 .26/02/1997، الصادرة في 11لمجميورية الجزائرية، عدد 

الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية تبنتو الجمعية  العيد الدولي -3
، والذي دخؿ حيز التنفيذ في 16/12/1966العامة لألمـ المتحدة في 

، صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 13/01/1976
 يدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، الجر 16/05/1989المؤرخ في  89/67

 سـو، والمنشور في ممحؽ ىذا المر 17/05/1989درة بتاريخ ، الصا20عدد 
، الصادرة في 11الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد 

26/02/1997. 
، التي انضمت الييا الجزائر مع 1969اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لسنة  -4

.، والمنشور 13/10/1987، المؤرخ في 87/222التحفظ بموجب المرسـو رقـ 
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، الصادرة بتاريخ 42ي الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد ف
14/10/1987. 

االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية تـ التوقيع عمييا في  -5
 .3/09/1953بروما، ودخمت حيز التنفيذ في  4/11/1950

 22/11/1969االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف تـ التوقيع عمييا في   -6
 .18/07/1978بكوستاريكا، ودخمت حيز التنفيذ في 

 27/06/1981الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب، تـ التوقيع عميو في   -7
، صادقت عميو الجزائر بموجب 21/10/1986بنيروبي، ودخؿ حيز التنفيذ في 

الجريدة ، المنشور في 03/02/1987، المؤرخ في 87/37المرسـو الرئاسي رقـ 
 .14/10/1987، الصادرة بتاريخ 06رسمية لمجميورية الجزائرية، عدد ال

لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية  -(1)تنقيح 16صحيفة الوقائع رقـ   -8
 .1996والثقافية، مطبوعات األمـ المتحدة، جنيؼ، ماي

( والمجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي UNPDبرنامج األمـ المتحدة)   -9
(، وثائؽ األمـ المتحدة، ESC.WA( ،)E/ESCWA/SD/1997/4آسيا)

 .1997نيويورؾ، 

 : الندوات والممتقيات -5

 .1998السيد ياسيف، في مفيوـ العولمة، الندوة الفكرية، بيروت   -1
واعالف  ي حقوؽ اإلنساف مف خالؿ المواثيؽفياللي، نظرة تحميمية ف مصطفى  -2

نظميا مجمع الفقو المنظمات، محاضرة ألقيت في ندوة حقوؽ اإلنساف 
 .1996اإلسالمي في جدة، يونيو، 

 -عالء شمبي، ورشة العمؿ اإلقميمية حوؿ تعزيز آليات التمكيف القانوني لمفقراء -3
و مقاربات دولية لمقضاء عمى الفقر  …حقوؽ اإلنساف االقتصادية واالجتماعية

  .2012جانفي  17ػ 15"ورقة خمفية"، القاىرة مف  -ومكافحتو
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