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 شكر وتقدير

 
﴾ال تكفرونفَ اْذُكرُوِني أَْذُكْرُكْم وَاْشُكرُوا ِلي و  ﴿:ق ال تعالى  

 

القدرة  بداية نشكر ا الذي نحمده حق الحمد، الذي وفقنا ومنحنا     
 والعزيمة إلتمام ىذا العمل، وأن ينفعنا وينفع الناس جميعا بو.

 لييو وليم:>> من  ولما كان شكر الناس من شكر ا لقول النبي صل ا   
ال يشكر الناس ال يشكر ا<<، أتوجو بالشكر الجزيل والخاص إلى األلتاذة  

الف اضية صاحبة الفضل األلتاذة حراش لف اف، التي لم تبخل لييا في توجيياتيا  
؛ التي ميما شكرتيا ال ألتطيع رد الجميل ليى قبوليا  ونصائحيا وليميا وجيدىا  

، وال يفوتني أيضا أن اتقدم بالشكر الجزيل أللضاء لجنة  اإلشراف ليى المذكرة
 المناقشة الموقرة كل بالمعو الذين قبيوا مناقشة ىذه المذكرة.

بكيية  كما أتوجو بالشكر الجزيل إلى األلاتذة الذين أف ادوني بعيميم     
 الحقوق والعيوم السيالية بجامعة البويرة،

ي في ىذا المشوار، دون أن أنسى  وأخص بالشكرا أختي نسيمة التي لاندتن  
شكر موظفي وموظف ات كيية الحقوق والعيوم السيالية بجامعة البويرة، وكذا  

 كل الجامعات التي تنق يت إليو، وذلك ليى تعاونيم وتسييالتيم لي.
وكل من ليمني حرف ا من اإلبتدائية إلى الجامعة.     

 فتيحة
     

 



 اإلىداء
 إلى

 التي ال يزال ق لبي ينبض بحبيا و فؤادي يردد كلماتيا  
 إلى نبع الحنان و الحب الفياض ...........أمي الغالية أطال اهلل في عمرىا  

 إلى من زرع بداخلي روح العزة و الكبرياء و سندي في الحياة  
 إلى من أنار درب العلم ألبنائو و ذاق مرارة العيش من أجليم  

لحبيب أطال اهلل في عمره  أب ي ا  

إلى سندي األيمن زوجي مع خالص التقدير، الذي لم يبخل علي بشيئ، وظل  
 يرفع عزيمتي ويدعوني إلى المضي قدما في سبيل العلم

 إلى والدتو أطال اهلل في عمرىا
إلى من ليم محبة في ق لبي: أخي العزيز عمروا، أخواتي سكورة وحجيلة  

 وأزواجين وأوالدىن، وإلى: نوال، سعدية، سعيدة، كريمة ونسيمة
التي لم تلدىا لي أمي: أختي وصديقتي وىيبةإلى    

 إلى جميع من جمعتني بيم األقدار من قريب أو بعيد  
   ا عمليأىدي ىذ إلى كل ىؤالء                      

 
 فتيحة
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حماية أكثر فعالية لحقوق اإلنسان، حيث أصبح تحوال، نحو  الثانية أحدثت الحرب العالمية
موضوع حقوق اإلنسان منذ ظيور منظمة األمم المتحدة إلى يومنا ىذا، وبصفة خاصة مع 

القرن الماضي، التي تزامنت مع انييار المعسكر الشيوعي مطمع سنوات التسعينات من 
نياء الحرب الباردة، واألساسية التي مازالت تحظى بإىتمام رجال  من المواضيع اليامة جدا وا 

خصصة تالسياسة والقانون والييئات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية الم
 .في مجال حقوق اإلنسان

عة ريالحديث عن حقوق اإلنسان يوما بعد يوم، حتى يكاد الدفاع عنيا يعتبر ش يزداد      
من الشعائر، وأصبح مبدأ إحتراميا أحد المعايير الميمة في تحديد العالقات والمعامالت 
الدولية، وكذلك في قياس التّطور السياسي ألي مجتمع، وتتخذ مقياسا لمنمو أو تمبية 

      ،خدم في تحديد مستوى تطور الدول إقتصاديا ومادياالحاجيات األساسية التي تست
فاليدف الرئيسي من جميع الدراسات القانونية في شتى المجاالت، تيدف كقاعدة عامة إلى 
توفير أكبر قدر ممكن من الحماية لإلنسان، فجميع الدراسات التي تتم في مجال القانون 

ن في جسده ومالو، وأن الدراسات التي تتم في الجنائي تيدف كقاعدة عامة إلى حماية اإلنسا
مجال القانون المدني، تيدف إلى صيانة العالقات القانونية المتبادلة ما بين األشخاص، وفي 
النياية تيدف إلى حماية حقوق األشخاص، وأخيرا فإن الدراسات التي تتعمق بالقانون العام ال 

ساسية، وغير ذلك من الدراسات القانونية تقل أىمية في حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األ

                              
02م، ص2002، مدخل القانون الدولي لحقوق اإلنسان، الجزائر، حبيب خداش . 
 معزوز عمي، الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق اإلنسان، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق، تخصص: القانون

 . 00، ص2005بومرداس،  ، محمد بوقرة ،الدولي لحقوق اإلنسان، كمية الحقوق والعموم التجارية 
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التي تتعمق بالقوانين الداخمية، والتي تيدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية لصالح 
 . اإلنسان

اإلنسانية ىي التي تيتم ، ليس فقط الدراسات أما عمى المستوى الدولي فإنو يمكن القول أنو
ات القانونية المتعمقة بالعالقات المتبادلة ما بين أشخاص باإلنسان، بل إن جميع الدراس

 من الرعاية والحمايةتيدف ىي األخرى إلى توفير أكبر قدر ممكن القانون الدولي العام؛ 
والتي كانت محال عمى ىذا النحو من قيمة اإلنسان نفسو وينبع اإلىتمام باإلنسان لإلنسان، 

 .ام جميع الدراسات القانونيةإلىتمإلىتمام جميع األديان السماوية، 
إنطالقا من ىذه األىمية، فقد حرصنا عمى أن تكون لنا محاولة متواضعة في البحث في 

الجانب  فكرة حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، بل ويمكن القول أننا بصددإحدى جوانب 
 األساسية. وىو اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان وحرياتواألىم في ىذه الفكرة، 

يعود إختيارنا ليذا الموضوع لّعدة أسباب من أىميا، أن المجتمع الدولي حتى اآلن لم يصل 
إلى الدرجة التي نستطيع معيا أن نؤكد وجود إحترام كامل لحقوق اإلنسان وحرياتو 

ويكفي دليال عمى ذلك ما نسمعو وما نشاىده يوميا من إنتياكات ال تنقطع لحقوق ، األساسية
عن ىذه الحقوق والحريات، أضف سان وحرياتو األساسية، حتى من أكبر الدول المدافعة اإلن

إلى ذلك أنو بالرغم من أنو إذا كانت بعض الدول توفر أكبر قدر من الحماية لحقوق 
اإلنسان، إال أن أغمبية الدول مازالت ال تيتم أصال بيذه الفكرة إال عمى المستوى الرسمي 

فبالرغم من الكثرة في آليات الرقابة عمى اإللتزام بإحترام حقوق وكذلك فقط،  والنظري
 وفي مقدمتيا المنظمات الدولية والجيات القضائية، إال أن ىذه اآلليات تفتقد حتى اإلنسان، 

                              
 وحرياتو األساسية، دار الجامعة الجديدة، إبراىيم أحمد خميفة، اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان

 .8،ص2002اإلسكندرية،
 55إلى 53، ص 0990ار، قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، القاىرة، الفعبد الواحد محمد. 
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اآلن المركزية في إتخاذ القرار والتطبيق،ـ وأخيرا نالحظ أن الدولة ّقمما تتعاون مع المجتمع 
 ية الالزمة لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية.الدولي في توفير الحما

في مقدمتيا  ال ريب أن المتأمل في ىذا الموضوع سوف تثار في ذىنو جممة من التساؤالت
فعالية هذا اإللتزام بإحترام حقوق اإلنسان وحرياته ما مدى إشكالية تتمثل في:

 األساسية؟
ن اإللتزام الدولي بإحترام حقوق مضمو قد سرنا في بحثنا ىذا وفق خطة كان مفادىا فصمين: 

حقوق الرقابة عمى تنفيذ اإللتزام الدولي بإحترام(، كفصل أول)اإلنسان وحرياتو األساسية 
 اإلنسان وحرياتو األساسية) الفصل الثاني(.

ال يخمو أي بحث من البحوث من الصعوبات والعراقيل ومن بين الصعوبات التي واجيتنا في 
إعدادنا لبحثنا ىذا :ضيق الوقت إذ لم يسعنا إستدراك الكثير من المعمومات التي تتطّمب وقتًا 
أطول وجيدا إضافيا خاصة أمام سعة الموضوع وتشّبعو، عرقمة إدارة البحث العممي لسير 

حث بسبب مستجداتيا المتواصمة،خاصة حول منيجية مشروع البحث، إضافة إلى مشروع الب
ومعظم المراجع قمة المراجع المتخصصة في موضوع اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان، 

توحي بأن اإلىتمام الفعمي بيذا الموضوع حديثا نسبيا، إذ ما المعتمدة ىي مراجع حديثة 
 ت موضوع حقوق اإلنسان.قارناه بموضوعات أخرى تناول

األّول: ىو المنيج الوصفي، فرغم محاولتنا إستعنا في بحثنا ىذا بثالث مناىج عممية: 
مكان عن الوصف، إال أن طبيعة الموضوع تقتضي منا عرض النصوص اإلبتعاد قدر اإل

لممعاىدات، لنتمكن من إظيار ماىية اإللتزامات الدولية في مجال حماية حقوق  المكونة
 نسان.اإل

: ىو المنيج المقارن الذي يمّكننا من معرفة مدى مسايرة القانون الوطني لمحتوى الثاني     
 اإلتفاقيات الدولية واإلقميمية الخاصة بحقوق اإلنسان.
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إلييا الدول لحماية حقوق اإلنسان، ىو المنيج التحميمي، وذلك لبيان الطرق التي تمجأ الثالث:
 عمييا اإللتزام بإحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية.وتوضيح الركائز التي يقوم 

 

 

 
 
 
 
 



 

 الفصل األول:

مضمون اإللتزام الدولي 
 بإحترام حقوق

 اإلنسان وحرياته األساسية
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اتو األساسية في السنوات لقد تزايد حجم االىتمام الدولي والوطني بحماية حقوق اإلنسان وحري
عصر حقوق  -وبحق-ىذا العصر ، إلى الحد الذي أصبح يمكن القول معو أناألخيرة

اإلنسان، حيث ترددت اليوم الكثير من المفاىيم  واألفكار حول حقوق اإلنسان وحرياتو 
، خاصة حقوق اإلنسان من القضايا التي تحظى بإىتمام عالمي بالغ تعتبربحيث،األساسية

، وتسعى البشرية مع تزايد الحروب وانتشاراإلضطياد والتعصب والتفرقة والتمييز العنصري
 ألمن اإلنسان بحقوقو الكاممة، بغض النظر عن جنسو أو معتقده أو لونو. جاىدة

نما صار ميا بحتا يخضع لييمنة الدولة فقطداخ ابذلك فان الحقوق والحريات لم تعد أمر  ، وا 
، وىو إذن أمر دولي ييم شخصا دوليا لفرد، ليجعل من ادوليا يتجاوز السيادة القومية اأمر 

يتمتع بقدر من الشخصية الدولية تسمح لو لفرد ن اأويمكن القول ب الجماعة الدولية بأسرىا،
، وعمى المستوى الدولي بوصف ىذه الحقوق افع عن حقوقو في وجو دولتو نفسيابان يد

 فيد من سيادة دولتو.ستحقوقا دولية ت
لدراسة مضمون االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ، ينبغي أن    
مفيوم ىذا االلتزام )مبحث أول( وذلك من خالل تعريف االلتزام الدولي باحترام حقوق نعرض

 (المبحث الثاني)اإلنسان وحرياتو األساسية، وكذا الطبيعة القانونية لاللتزام الدولي، أما 
،  لمصادر الدولية العالميةسنتناوال، بحيث فخصصناه لدراسةمصادر االلتزام الدولي

 المصادر الدولية االقميمية.  و 
 
 

 
 

                                                             
2، ص2005، دار بمقيس لمنشر، الجزائر، حساني خالد، محاضرات في حقوق اإلنسان. 
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 المبحث األول: 
 مفهوم االلتزام الدولي باحترام

 حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية 
وأصبح لطالما أعتبر موضوع اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان حديث المحافل الدولية، 

العالقات السياسية واإلجتماعية والثقافية  ىذا الموضوع المحور األساسي الذي تدور حولو
، إلى والفكرية، ويرجع الفضل الكبير في حدوث ىذا اإلىتمام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان

 لمكائن البشري. إدراك المجتمع الدولي لمقيمة واألىمية الكبيرة
الحماية يرجع إصدار المجتمع الدولي بحماية حقوق األفراد، وذلك من خالل مختمف وسائل 

المتمثمة في توسيع آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، من خالل إنشاء منظمة قانونية 
اعتبرت إستثنائية وسابقة حقيقية في مجال إحترام حقوق اإلنسان، جديدة تعززت بضمانات 

والذي أصبح مدجج بترسانة ىائمة من القوانين الدولي،  تاريخية في مجال العمل الحقوقي
وتدعوا إلى إحتراميا، وبذلك أصبح  وكميا تشيد بحقوق اإلنساناثيق والمعاىدات، والمو 

، وبالتالي فإن مفيوم حقوق اإلنسان ىو عبارة عن موضوع حقوق اإلنسان موضوع دولي
مع غيرىم من األشخاص أو في عالقاتيم حريات وحقوق يجب أن يتمتع بيا جميع األفراد 

بأطراف مجردا بل ىي مرتبطة مع الدولة، وموضوعات حقوق اإلنسان ال تمثل مفيوما عاما 
 فكرية وعقائدية وتاريخية.

تعريف اإللتزام الدولي بإحترام سنتناول في مفيوم اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان، 
الطبيعة القانونية لإللتزام الدولي بإحترام و ) مطمب أّول(، اإلنسان وحرياتو األساسيةحقوق 

 حقوق اإلنسان) مطمب ثاني(.
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 :األول المطمب
 تعريف االلتزام الدولي باحترام حقوق

 اإلنسان وحرياتو األساسية 
موضوع حقوق اإلنسان، ىو العمم الذي يتعمق بحماية األفراد والجماعات ضد إنتياك  

بتمك الحقوق، ىذا األمر الذي يجرنا إلى معرفة معنى  نات الدولية المتعمقة الحكومات لضما
السياسية واإلجتماعية، فيي تمك الحقوق الطبيعية التي في مختمف المجاالت حقوق اإلنسان

تولد مع اإلنسان دون إشتراط إعتراف الدولة بيا قانونا تميزا بينيا وبين الحريات العامة التي 
بيا الدولة وتقوم بتنضيميا وحمايتيا، وفقا لإللتزام  تعتبر جزء من حقوق اإلنسان التي تعترف

تعريف من خاللتعريف حقوق اإلنسان)الفرع األول( و  سنتناولياالتي الدولي بإحترام ىذه الحقوق
) ومحاولة تصنيفيا)الفرع الثاني(،األساسيةوحرياتو  اإلنسانااللتزام الدولي باحترام حقوق 

 .(الثالثالفرع 
 الفرع األول:

 حقوق اإلنسانتعريف 
عمى مستوى  سواء، لم يحتل الموضوع أىمية كتمك التي ناليا موضوع حقوق اإلنسان

من قبل  أوم عمى مستوى العالقات الدولية، وسواء من قبل الفقو الداخمي أالعالقات الداخمية 
من  األىميةم من جانب المنظمات الدولية، وتنتج تمك أوسواء من جانب الدول  الفقو الدولي،

ولقد كرمنا بني اهلل شانو وفضمو عمى سائر مخموقاتو، قال تعالى:> أعمىالذي  اإلنسانمكانة 
وفضمناىم عمى كثير من خمقنا تفضيالالبحر ورزقناىم من الطيبات آدم وجعمناىم في البر و 

 >1. 
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الوضعية والفقياء  واألنظمةالسبب الجوىري الىتمام كل من الشرائع السماوية  أنالواقع 
ومازال في وقتنا المعاصر محال العتداءات  -منذ القدم -اإلنسانيو أن اإلنسان كانبحقوق 

 .1صارخة عمى حقوقو وحرياتو
بيل،ومنذ ذلك ابيل ألخيو ىاالحياة البشرية بدأت بأبشع جريمة ضد الجنس البشري وىي قتل ق

 الدولية والداخمية لمواجيتيا. داتو المجي، رغم كل الحين استمرت االعتداءات
مبررة الحكومات ىي المسؤولة عن ىذه اإلعتداات، إن لم تكن الفاعل األصمي بيا،       

 .2ال عالقة ليا بدوافعيا الحقيقيةأفعاليا بأسباب وحجج وأىمية 
تعريف محدد ليا، ومع  إلىفانو من الصعب الوصول  اإلنسانفيما يتعمق بتعريف حقوق 

تمك الحقوق التي يتمتع بيا اإلنسان لمجرد >>تعرفيا بأنيا:فودة  عبد الحميد السيدن إذلك ف
ديانتو  أوكونو إنسانا أي بشرا، وىذه الحقوق يعترف بيا اإلنسان بصرف النظر عن جنسيتو 

أو االقتصادي، وىي حقوق طبيعية وضعو االجتماعي  أوالقومي  أوصمو العرقي أو  أو
يكون عضوا في مجتمع معين، فيي تسبق الدولة وتسموا  أنحتى قبل  اإلنسانيممكيا 
 .<<3عمييا

مجموعة المبادئ والقيم المعنوية المستمدة بينما عرف قدري األطرش حقوق اإلنسان بأنيا:>
عمى ضرورة احترام أدمية) اإلنسان( وسالمة كيانو المادي و والتي تؤكد من طبيعة اإلنسان 

اإلنسان لم يستطع ان يعيش بدونيا أطمق عمييا عدد من المصطمحات را الن ظ، وناألدبي
وىي: عناصر الشخصية، والحقوق المالزمة لمشخصية، والحريات العامة، والحقوق 

 .4<اإلنسانالطبيعية، وحقوق 

                                                             
 .14-12ص ، صالسابقالمرجع ،احمد خميفة إبراىيم -1
 .14نفسو، ص المرجع-2
 .2، ص2006دار الفكر الجامعي، مصر،  ،اإلسالميةبين النظم القانونية الوضعية والشريعة  حقوق ،عبد الحميد فودة -3
 .653، ص2008مجمس الثقافة العام، ليبيا،  ،اإلنسانلى قضايا حقوق إمدخل  ،األطرشقدري -4



 باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةالفصل األول :              مضمون االلتزام الدولي 
 

 00 

مجموعة من الحقوق األساسية التي يتمتع بيا  >>خالد حساني بأنيا: كما عرفيا األستاذ
ن القانون إ،فإلخالفرد في مختمف الميادين السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية..

الدولي لحقوق اإلنسان ىو مجموعة من القواعد القانونية العرفية، أو الثقافية التي تنص عمى 
 .<<1تيا حماية وضمان ىذه الحقوقالتي يتم بواسط اآللياتوتبين  اإلنسانحقوق 

في  اإلنسانيةضمان وحماية معنى  إلىالحقوق التي تيدف >>عرفيا جابر الراوي أنيا:
 .2<<مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

المعايير األساسية التي ال يمكن لمناس >>يؤكد زكريا المصري عمى إن حقوق اإلنسان ىي:
الحرية والعدالة والسالم ،  أساسىي  اإلنسانمن دونيا أن يعيشوا بكرامة كبشر، وان حقوق 

تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاممة، وتمتد  إمكانيةيتيح  اإلنسانأنوان من شان احترام حقوق 
في كل مكان من لمساواة في الصراع من اجل الحرية وا اإلنسانجذور تنمية حقوق 

 .<<3العالم
لفكرة حقوق تعريف واضح  إلىالوصول  إلىمن خالل  كل ىذه التعاريف لم ننجح 

وغموضيا من ناحية، والى الخمطبين الفكرة محل صعوبة الفكرة  إلىويرجع ذلك اإلنسان،
وعميو ومن خالل كل التعاريف السابقة يمكننا أن نعرف حقوق حمايتيا،  آلياتلمحماية وبين 

اإلنسان بأنيا:" مجموعة من المصالح أو المكناتالممموكة لكل شخص حر، والتي يحمييا 
نو يتميز بالعمومية أإالنو وبالرغم من بساطتو أالتعريف مايمي: من خاللالقانون"، ونالحظ 

سبب ويشمل جميع حقوق  أليدون تمييز بينيم  األفرادوالشمولية، فينطبق عمى جميع 
 .4أي فردالتي يتمتع بيا  اإلنسان

                                                             
 .1،ص2005الجزائر، ، دار بمقيس لمنشر والتوزيع، اإلنسانمحاضرات في حقوق  ،خالد حساني -1
بقطاع غزة،  ،مطابع الييئة الخيرية، 1،طدراسة مقارنة ،اإلنسانيوالقانون الدولي  اإلنسانحقوق  ،جابر الراوي -2

 .5،ص1997
 .238،ص2008، دار الفكر والقانون لمنشر والتوزيع، القاىرة، اإلنسانلديمقراطية وحقوق ،زكريا المصري -3
 .19المرجع السابق، ص ،إبراىيم أحمد خميفة  - 4
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نماىذه الحقوق،  أفرادذلك انو ال يكفي  إلىيضاف   األنظمةتوفر كل دولة  أنيجب  وا 
الفعالة لضمان وكفالة التمتع بتمك الحقوق، بحيث ال تظل حبرا عمى ورق القانونية المناسبة و 

ومجرد كممات ومصطمحات يتم التشدق بيا خاصة من قبل،ممن قد يكون ليم دور في 
وحرياتو  اإلنسان، وىذا يمثل جوىر التزام الدولة باحترام حقوق اإلنسانحقوق انتياك 
 .1األساسية

 الفرع الثاني:
 تعريف االلتزام الدولي باحترام 
 األساسيةوحرياته اإلنسانحقوق  

ف االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية،بأنو يعر تبناء عمى ما سبق يمكن 
واجب قانوني تعمل بو كل دولة اتجاه المجتمع الدولي، ويتضمن قياميا اتخاذ جميع 

لكفالة احترام وتطبيق حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، وامتناعيا عن كل  ةاإلجراءات الالزم
 ما ىو من شانو تعطيل ىذا اليدف، ويكون المجتمع الدولي سمطة إجبارىا عمى ذلك.   

وحرياتو  اإلنسانااللتزام الدولي باحترام حقوق  أنيتضح من خالل ىذا التعريف 
 -كأصل عام -واضحة ومحددة تتركزمصادر قانونية  ىإليعد التزاما قانونيا يستند ،األساسية

في االتفاقيات الدولية العالمية واإلقميمية المتعددة، وبناء عمى ذلك فمسنا بصدد التزام 
أو طبيعي، إنما بصدد التزام قانوني يترتب عمى الوفاء بو من قبل الدولة قيام أخالقي

 .2الدولية امسؤولياتي
الذي يممك من الوسائل التي تكون اتجاه المجتمع الدولي،  ةالمسؤوليىذه  أنيتضح كذلك 

في ىذا الشأن، وذلك بالرغم من التحديات التي تواجيو إذ تمكنو من رقابة سموك الدول 
 يمارس تمك الرقابة.

                                                             
 .20، صنفسوالمرجع -1
 .21، صنفسوالمرجع -2
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 اإلنساننو أشار إلى مضمون االلتزام الدولي باحترام حقوق أمن خالل التعريف أخيرا 
الالزمة لكفالة احترام  اإلجراءاتتتخذ جميع  أنة يجب عمييا بان الدول،األساسيةوحرياتو 

، وامتناعيا عن كل ما ىو من شانو تعطيل ىذا األساسيةوحرياتو  اإلنسانوتطبيق حقوق 
 .1اليدف

 الفرع الثالث:
 تصنيف حقوق اإلنسان

وقت تطبيق حقوق  أووفقا لمعايير متعددة منيا معيار زمن  اإلنسانيمكن تصنيف حقوق 
، ومعيار نطاق تطبيقيا، ومعيار مضمونيا، وطبعا لكل من ىذه المعايير يتحدد اإلنسان

 .األساسيةوحرياتو  اإلنساننطاق تطبيق االلتزام الدولي باحترام حقوق 
 أوال: المعيار الزماني

 :2نوعين اإلنسانإلىتصنف حقوق  األولطبقا لممعيار 
بيا األفراد في وقت السمم ويطمق عمييا النوع األول: يقصد بيا الحقوق التي يتمتع 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وىي موضوع ىذا البحث.
يتمتع بيا الفرد في وقت الحرب،  أنالنوع الثاني: فيي مجموعة الحقوق التي يجب 

 .3اإلنسانيويطمق عمييا القانون الدولي 
 ثانيا: معيار نطاق تطبيقو

 .4إلى حقوق فردية وحقوق جماعية–وفقا لمعيار نطاق تطبيقيا -وتصنيف حقوق اإلنسان

                                                             
 .22، صإبراىيم احمد خميفة، المرجع السابق-1

 .26، صنفسوالمرجع-2
 .72،صاإلسكندريةمصادرة و تطبيقات الوطنية الدولية، منشاة المعارف، ،اإلنسانقانون حقوق ،الشافعي محمد بشير -3
اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية المحتويات واآلليات، دار ىومة لمطباعة، قادري عبد العزيز، حقوق  -4

 .18، ص 2005الجزائر، 
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مرة في  أولتتمثل في الحقوق المصيقة بالذات اإلنسانية، وىي حقوق ظيرت 
أما الحقوق ،وىي التي يتمتع بيا كل فرد بصفتو، كحق حرية المسكناإلعالناألمريكي

الجماعة من  األفرادأوحماية فئات مختمفة من  إلىتمك الحقوق التي تيدف  فإنياالجماعية، 
 .جنسو أولونو  أودينو  أوبثقافتو  إلييااإلنسانالناس التي ينتمي 

 ثالثا: معيار مضمون حقوق اإلنسان
 :1وفقا لمعيار مضمون حقوق اإلنسان يمكن تصنيفيا إلى ثالثة أنواع

يشمل مجموعة الحقوق التي اصطمح عمى تسميتيا بالحقوق المدنية والسياسية، األول: النوع
 وىذا ما جرى العمل عمى تسميتو بالجيل األول لحقوق اإلنسان ومنيا حق الحياة.

النوع الثاني: يشمل مجموعة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وىي ما يطمق عمييا 
 ومنيا حق العمل.الجيل الثاني لحقوق اإلنسان 

أما النوع الثالث: فيقصد بو الحقوق الجديدة التي يتمتع بيا اإلنسان،وىي ما يطمق عمييا 
 الجيل الثالث، ومن أمثمتيا الحق في التنمية.

 اإلنسانيتميز بالوضوح و البساطة، ويساعد في معرفة حقوق األخيرالمعيار  أنيالحظ 
عمى تحديد نطاق تطبيق االلتزام الدولي باحترام  بسيولة، ويساعد كذلك األساسيةوحرياتو 
 األساسية.وحرياتو  اإلنسانحقوق 

 األساسيةوحرياتياإلنسانبناء عمى ذلك يمتد نطاق تطبيق االلتزام الدولي باحترام حقوق 
، ويتضح مما األخيرجميع الحقوق والحريات طبقا لممعيار  إلىوبالمفيوم السالف الذكر، 

النطاق، فكما نرى انو يمتد إلى جميع الحقوق والحريات التي يتمتع بيا مدى اتساع ىذا  سبق
 اإلنسان طبقا التفاقيات الدولية النافذة في ىذا الشأن.
 
 

                                                             
 .72، ص 2009، دار الكتاب الحديث، القاىرة، األولى ، الوافي في حقوق اإلنسان، طنعيمة  عميمر -1
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 المطمب الثاني: 
 الطبيعة القانونية لاللتزام الدولي

 األساسيةوحرياتو  اإلنسانباحترام حقوق 
بيا، يؤكد قولنا ىذا  نيستياتعد قيمة قانونية ال  اإلنسانحقوق  أنيذكر  أنيستطيع ال احد 

، وما رتبتو فكرة حقوق اإلنسانالعالمي لحقوق  واإلعالنالمتحدة  األممويدعمو ميثاق 
حد جوانب أسواء عمى المستوى العالمي، وعمى المستوى الوطني، ويعد ىذا  أثارمن اإلنسان

 تطور القانون الدولي العام.
 اإلنسانبدا االىتمام الدولي بمسالة حقوق  أنالتطور قد استمر منذ  أنمن الجدير بالذكر 

توج ىذا التطور بوجود  أنوكان من نتيجة ذلك العالمي،  اإلعالنالمتحدة و  األممفي ميثاق 
قميميةدولية عالمية  آليات ، ولرقابة سموك الدول فيما يتعمق اإلنسانلرقابة تطبيق حقوق  وا 

 .1اإلنسانوق بمدى التزاميا باحترام حق
تطورت القواعد  أنبل كان من نتيجتو ، نظيميلم يقتصر التطور عمى ىذا الجانب الت

فقد انعكس ىذا التطور عمى الطبيعة من ذلك  أكثر، بل اإلنسانالموضوعية المتعمقة بحقوق 
وبعبارة أخرى فإننا لطابع اآلمر الذي ال يجوز مخافتو؛ القانونية ليذه القواعد، فاكتسبت ا

يمكننا القول أن تطور فكرة حقوق اإلنسان ترتب عميو تطور في جانبيا التنظيمي 
والموضوعي وىذا ما أدى نجاح عممية تدويل ىذه الفكرة، والى التأكد من أىمية االلتزام 

 .2باحتراميا، وىذا ما أدى إلى تحقيق ظاىرة العولمة في مجال حقوق اإلنسان
نظيمي، لفكرة حقوق اإلنسان وأثره عمى الطبيعة القانونية سنتناول في ىذا المطمب الجانب الت

لإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان ) فرع أّول(، الجانب الموضوعي لفكرة حقوق اإلنسان 
 وأثره عمى الطبيعة القانونية لإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان ) فرع ثاني(.

                                                             
 .56-55صص  ، السابقالمرجعإبراىيم أحمد خميفة،  -1
 .56صنفسو، المرجع-2
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 : األول الفرع
 التنظيمي لفكرة ب الجان

 عمى الطبيعة القانونية  اإلنسانوأثرهحقوق 
 األساسيةوحرياتو  اإلنسانالدولي باحترام حقوق  لتزامإل 

ديد من المجان والييئات التابعة عيتمثل الجانب التنظيمي لفكرة حقوق اإلنسان في إنشاء ال
ألمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والمحاكم الدولية، العالمية 

تنفذ التزاماتيا  إذوبمراقبة سموك الدول ، اإلنسانلة حقوق أالمكمفة والمعنية بمس واإلقميمية
 .الشأنالدولية في ىذا 

، وفي مقدمتيا مكتب اإلنسانالمعنية بحقوق  األجيزةالمتحدة العديد من المجان و  األممتأنشأ
 إشرافاألمينالمتحدة الذي يعمل تحت  األممل ؤو ، وىو مساإلنسانالمفوض السامي لحقوق 

إضافة إلى ذلك يوجد العديد من المجان المعنية بحقوق اإلنسان والتابعة ألمم المتحدة، العام، 
 مم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان من نوعين أساسيين من اآلليات: ويتكون نظام األ

آليات منشاة بموجب ميثاق األمم المتحدة، وتتضمن لجنة حقوق اإلنسان، وآليات منشاة 
 بموجب معاىدات حقوق اإلنسان الدولية.

، والمجنة اإلنسانالخاصة لمجنة حقوق  واإلجراءات، اإلنسانىي: لجنة حقوق  فاألولى
،لجنة اإلنسانالمجنة المعنية بحقوق ىي: وحمايتيا، أما الثانية  اإلنسانالفرعية لتعزيز حقوق 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لجنة القضاء عمى التمييز العنصري، لجنة 
نية ، لجنة مناىضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل، والمجنةالمعالمرأةالقضاء عمى التمييز ضد 

 .1المياجرينبالعمال 

                                                             
، نالالجئيالمتحدة لشؤون  األمممنيا: مفوضية  اإلنسانالمتحدة معنية بحقوق  آلياتأخرىألممذلك انو توجد  إلىويضاف -1

، الشعبة المشتركة بين الوكاالت لممشردين داخميا، منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة اإلنسانيةمكتب منسق الشؤون 
المتحدة المشترك المعني بنقص المناعة االيدز، المجنة  األممالمتحدة لمتربية والعمم والثقافة، برنامج  األممالعالمية، منظمة 

المتحدة لمسكان،  األمم،صندوقبالمرأةالشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة النيوض  إدارةالدائمة المشتركة بين الوكاالت، 
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، ةاألوروبي: المجنة أىمياومناإلقميميةالمجان والييئات  نشاطىذه المجان الدولية،  إلىيضاف 
 .اإلنسانلحقوق  اإلفريقية، والمجنة األمريكيةوالمجنة 

ومراقبة تنفيذ اإلنسانالدولية المعنية بحماية حقوق  المنظماتذلك توجد العديد من  إضافةإلى
اللتزاماتيا في ىذا المجال، ومن ىذه المنظمات: منظمة العمل الدول 

المنظمات الدولية  أىم، وىي من اإلنسان، ومنظمة مراقبة حقوق اليونسكوالدولية،ومنظمة
 .1اإلنسانغير الحكومية العاممة في مجال حقوق 

 أجيزةالمتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية،  األمملجان وىيئات  إلىيضاف
 أىميا، ومن اإلقميميةالقضاء الدولي وفي مقدمتيا محكمة العدل الدولية، والمحاكم الدولية 

 .اإلنسانلحقوق  األمريكيةوالمحكمة  اإلنسانلحقوق  األوروبيةالمحكمة 
، اإلنسانتعمل في مجال حقوق  ذلك مؤسسات ومعاىد ومجالس دراسية ورقابية إضافةإلى

عمى مستوى كل دولة، ومن ىذه المعاىد اليامة: المعيد  أوسواء عمى المستوى الدولي 
 .2التابع لكمية الحقوق بجامعة دي بول اإلنسانالدولي لحقوق 

المجتمع الدولي عمى تعزيز وحماية حقوق  إصرارمن خالل عرضنا ىذا يتبين لنا مدى 
التزام  تأكيد، وىذا يؤكد لنا مدى حرص المجتمع الدولي عمى األساسيةوحرياتو  اإلنسان

 األساسية.وحرياتو  اإلنسانالدول باحترام حقوق 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

المتحدة لممستوطنات البشرية، برنامج  األمموالزراعة، وبرنامج  لتغذيةمتحدة ال األممالمتحدة لمطفولة، منظمة  األمممنظمة 
 . 57راجع في ذلك:إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، ص.باأللغامالمتعمقة  باألعمالالمعنية المتحدة  األمم

 .60-57، ص ص نفسوالمرجع -1
 .60-57، ص صنفسوالمرجع - 2



 باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةالفصل األول :              مضمون االلتزام الدولي 
 

 07 

 الفرع الثاني:
 اإلنسانالجانب الموضوعي لفكرة حقوق 

 لتزام الدوليإل عمى الطبيعة القانونية  وأثره
 األساسيةوحرياتو  اإلنسانباحترام حقوق 

وذلك ، الجانب الموضوعي أيضا، ىناك التطور الذي عرفو المجال التنظيمي ضافةإلىإ
ويتمثل الجانب الموضوعي في القدر اليائل من مال منظومة التطور في ىذا المجال، كتإل

، بحيث تعد ىذه التشريعات الدولية المرتبطة اإلنسانالنشاط التشريعي في مجال حقوق 
واسعة، متنوعة ومتعددة وىي ذات مصدر دولي، وقد تمثل ىذا النشاط  اإلنسانبحقوق 

 أيضااإلعالنلة، وتمثل أتعمق بيذه المستالمتحدة من نصوص  األممفي ميثاق  أوالالتشريعي 
ذات قوة معنوية  صياغة قانونية دولية أولم، بصفتو 1948 اإلنسانالعالمي لحقوق 

 .1وقانونية
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعيد الدولي تمثل كذلك في العيد الدولي 

 أنالبعض يتصور  نإ اإلقميميةوكذا االتفاقيات الدولية  ،الحقوق المدنية والسياسية ،الخاص
اإلنسانتؤثر سمبيا عمى طبيعة ىذا االلتزام، ولكن كثرة وتعدد النصوص المتعمقة بحقوق 

ثرة ىي التي ساىمت في تكوين ما يطمق التعداد أو تمك الك بالرغم من ذلك فإننا نرى أن ىذا
 .2عميو اآلن القانون الدولي العرفي لحقوق اإلنسان بطابعو اآلمر

ممزمة، ترتب التزامات قانونية واضحة عمى  اإلنسانتعتبر القواعد الدولية الخاصة بحقوق 
محكمة العدل األمرأكدتي، ىذا األساسيةوحرياتو  اإلنسانعاتق الدول في مجال حماية حقوق 

                                                             
 .100المرجع السابق، ص ،اإلنسانالوافي في حقوق  ،نعيمة عميمر -1
الصادر في وأنظر كذلك رأييا اإلستشاري .1980المتعمقة بالدبموماسيين األمركيين في طيران حكم محكمة العدل الدولية -2
ن خاصة المتعمق بمشروعية استخدام األسمحة النووية.وأنظر كذلك أحكام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسا 1996يوليو 8

المتعمق بمسألة فعالية اإلتفاقية األوروبية  باعتبارىا وثيقة دستورية لمنظام العام األوروبي الصادر في   loizidouحكميا 
 .100نفسو، صالمرجعراجع في ذلك:  .1995مارس  23
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فبراير  5تراكشن الصادر بتاريخ  برشمونةفي حكميا الصادر في قضية  أقرتالدولية حيث 
تنشئ عمى عاتق كل دولة  األساسيةلإلنسانبان المبادئ والقواعد المتعمقة بالحقوق م، 1970

 .1بأسرهواجبا نحو المجتمع الدولي 
، فان اإلنسانضوعية لقواعد القانون الدولي لحقوق والمو  اآلمرةلكن وبالرغم من الصفة 

ويكفينا لنفي ىذا نشكك في وجوده وفعاليتو،  أناالنتياكات التي تحدث كل يوم لقواعده يمكن 
الشك القول بان ىذه الخصيصة ال تقتصر عمى القانون الدولي لحقوق اإلنسان فقط، الذي ال 

زمن وعمر المجتمع الدولي، بل إن ىذا تتجاوز عمره حتى اآلن أكثر من نصف قرن من 
 .2ىو حال بقية فروع القانون الدولي التي استقر عمييا المجتمع الدولي منذ زمن بعيد

نو ينبغي دائما عدم الخمط ما بين مسالة وجود القاعدة القانونية وما بين مسالة كماأ      
ة، إال انو ينبغي مالحظة إن عدم تطبيقيا، حقيقة أن تطبيق القاعدة يوفر ليا الفعالية المطموب

لة تطبيق القاعدة أألن مستطبيق القاعدة آو االنحراف في تطبيقيا ال يؤثر في جوىرىا، 
نفصل ما بين وجود القاعدة  ليست عنصرا من عناصر تكوينيا، ولذلك ينبغي دائما أن

الوجود،  وظروف تطبيقيا، الن القول بغير ذلك ينفي عن القانون الدولي في مجموعة صفة
ىذه  أنيؤكد  أنمن احد يستطيع  ألنوعن القوانين الداخمية ىذا الوجود،  بل ينفي كذلك

الدول المتقدمة نفسيا التي  إنخاصة في الدول المتخمفة، بل القوانين تطبق تطبيقا كامال 
درجة كبيرة من التقدم والتطور والرقي الحضاري والقانوني، نشيد يوميا انتياكات  إلىوصمت 
حد في وجود وفعالية ىذه القوانين، وبناء عمى قوانينيا الداخمية، ورغم ذلك لم يشكك ا إلحكام

عمى  اإلنسانذلك ال تؤثر االنتياكات التي تحدث يوميا لقواعد القانون الدولي لحقوق 
 .3اآلمرةوالموضوعية لقواعدهالطبيعة 

 
                                                             

 .8ص ، المرجع السابق،خالد حساني -1
 .71إبراىيم احمد خميفة، المرجع السابق، ص -2
 .72، ص نفسوالمرجع-3
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 المبحث الثاني:
 مصادر اإللتزام الدولي باحترام  

 اإلنسان وحرياتو األساسيةحقوق 
النظرية العامة  إطارنظرا لدورىا المتميز في مسألة المصادر من المسائل اليامة،  تعد

 توالمعاىدا قالمصادر العالمية لحقوق اإلنسان وجميع المواثيلمقانون الدولي، والتي تشمل 
 .1اإلقميمية التي تضمنت حقوق اإلنساناالتفاقيات و 

ينبغي لدراسة مسألة مصادر اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، أن 
 2القانونينعرض اإلتفاقيمت الدولية المتعمقة بحقوق اإلنسان، بإعتبارىا تشكل المصدر 

ليذا اإللتزام، ولكن ينبغي أن نأخذ في اإلعتبار أننا سنقتصر في ىذه الدراسة، عمى التعرض 
، وعميو نقسم دراستنا وقيمتيا وأثارىا القانونية في ىذا الشأنون ىذه اإلتفاقيات لمضم فقط

لمصادر حقوق اإلنسان إلى نقطتين رئيسيتين، المصادر الدولية العالمية ) المطمب األول(، 
 المصادر الدولية اإلقميمية ) المطمب الثاني(.

 المطمب األول:
 المصادر الدولية العالمية لإللتزام  

 الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية
يقصد بالمصادر الدولية العالمية لإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، 
النصوص القانونية الواردة في ميثاق األمم المتحدة، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 .3والعيدين الدوليين لحقوق اإلنسان
 

                                                             
 .36، ص2002، دار الفكر، دمشق، 1أحمد الراشدي وعدنان حسين، حقوق اإلنسان في الوطن العربي، ط-1
 .73ص ، المرجع السابق،إبراىيم أحمد خميفة -2
 .74، صنفسو المرجع -3
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 :الفرع األول
 ميثاق األمم المتحدة كمصدر عالمي  

 لإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية
بكفالة حقوق جاء ميثاق األمم المتحدة ليمثل حجز الزاوية في التنظيم الدولي الخاص 

اإلنسان وضمان مراعاتيا في المجتمع الدولي المعاصر، وىي أول وثيقة دولية ذات طابع 
شبو عالمي تضمنت النص عمى مبدأ حقوق اإلنسان، وصدر الميثاق في مدينة عالمي أو 

، والذي يعد في نظر أىل 1945ران يفرانسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية في شير حز 
 14، ودخل حيز التنفيذ في 1القانون معاىدة حماية توافقت فييا إرادة أعضاء المجتمع الدولي

 .2الدولية الوليدةمت الدول لممنظمة ، وسرعان ما انض1945أكتوبر 
، يعد ميثاق األمم المتحدة الشريعة العامة أو القانون األساسي أو الدستور لحقوق اإلنسان

وعمى الرغم من أن ميثاق األمم المتحدة لم يعرف حقوق اإلنسان إالأنو أوالىا عناية خاصة 
ديباجة الميثاق التي  3فيظيرت واضحة منذ البداية في النص عمى حماية حقوق اإلنسان 

جاء فييا > نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلينا عمى أنفسنا أن ننقذ األجيال المقبمة من 
ويالت الحرب، التي خالل جيل واحد جمبت عمى اإلنسانية مرتين، أحزانا يعجز عنيا 

، وكما الوصف وأن نؤكد من جدية إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره
 .4<كبيرىا وصغيرىا من حقوق متساويةلمرجال والنساء واألمم 

                                                             
 .67، ص2001مان، ع، دار الشروق 1حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية،ط ،ىاني طعيمات -1
 .10ص2009،القاىرة،، مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان،1األمم المتحدة وحماية حقوق اإلنسان،ط،محمود قنديل  -2
 .76إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، ص  -3
 .66، ص 2008قدري األطرش، مدخل إلى قضايا حقوق اإلنسان، مجمس الثقافة العام، ليبيا،  - 4
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، حسب ما جاء في إن الوظيفة األولى لألمم المتحدة تتمثل في حفظ األمن والسمم الدولي
من الميثاق، وقد بات راسخا اليوم االعتقاد بأن اإلحترام العام لحقوق اإلنسان  3المادة نص

 .1السمم واألمن الدولي بل واحترام القانون عموماوحرياتو األساسية شرط لحفظ 
ثم إن الميثاق قد خصص فصال كامال ىو الفصل التاسع لمتعاون الدولي اإلقتصادي 

رغبة في تييئة دواعي من الميثاق عمى أنو:> 55واإلجتماعي، بحيث تضمنت المادة 
األمم مؤسسة عمى احترام االستقرار والرفاىية الضروريين لقيام عالقات سميمة وّدية بين 

المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منيا حق تقرير 
 مصيرىا تحمل األمم المتحدة عمى:

تحقيق مستوى أعمى لممعيشة وتوفير أسباب االستخدام المتصل لمفرد والنيوض  - أ
 بعوامل التطور اإلقتصادي واإلجتماعي.

الدولية اإلقتصادية واإلجتماعية والصحة وما يتصل تيسير الحمول لممشاكل  - ب
 بيا، وتعزيز التعاون الدولي في نموا الثقافة والتعميم.

أن يشبع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية لممجتمع بال  - ت
 تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تمك

 .2<الحقوق فعال 
كما احتوى الميثاق عمى نصوص أخرى منيا ما تعمق بالجمعية العامة التي تيتم بإنشاء 
دراسات، واإلشارة بتوصيات بقصد إنماء التعاون الدولي في الميادين اإلقتصادية والحريات 
األساسية لمناس كافة بال تمييز بينيم في الجنس أو المغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال 

 والنساء مثمما جاء في المادة الثالثة عشرة.

                                                             
، 1، ط1المصادر ووسائل الرقابة، الجزء–القانون الدولي لحقوق اإلنسان  -عموان محمد يوسف ومحمد خميل الموسى - 1

 .49، ص2008دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، عمان، األردن،
 .112 -111 صالمرجع السابق، ص ،قادري عبد العزيز -2
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، الذي كمف 62من النصوص ما تعمق بالمجمس اإلقتصادي واإلجتماعي حسب المادة 
بصفتو أحد األجيزة الدائمة في المنظمة بتقديم توصيات فيما يتعمق بإشاعة احترام حقوق 

ة إنشاء لجان اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتيا في العالم أجمع. وكذلك ضرور 
، ولو أن يتقدم توصيات فيما يخص بإشاعة احترام حقوق 1متخصصة لتعزيز حقوق اإلنسان

 .2اإلنسان و الحريات األساسية لو ومراعاتيا
كذلك من أىداف نظام الوصاية الدولية تشجيع احترام حقوق اإلنسان و الحريات األساسية 

 .3لمجميع دون أي تفرقة أو تمييز
يثاق األمم المتحدة قد تضمن نصوصا تعتبر أساسا قانونيا دوليا لتكريس ىكذا نرى أن م

وحمايتيا، واألبعد من ذلك فقد ربط ىذا الميثاق بين الحفاظ عمى اإلعتراف بحقوق اإلنسان 
السمم واألمن الدوليين وبين احترام حقوق اإلنسان، وجعل حماية الحقوق اإلنسانية من 

 .4لية المختمفةإلتزامات أجيزة المنظمات الدو 
 الفرع الثاني: 

 اإلعالن العالمي كمصدر 
 عالمي لإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان

لقد تجسدت أول محاولة في اتجاه تكممة وتأكيد النصوص المتعمقة بحقوق اإلنسان الواردة 
في الميثاق، في أول عمل " تشريعي" في المنظمة األممية تمثل في اإلعالن العالمي لحقوق 

م 1948ديسمبر  10في اإلنسان الصادرة في شكل الئحة من الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 .chaillot1تماع لمدول األعضاء في المنظمة أنذاك في باريس بقصر شايمووذلك في اج، 5

                                                             
 .91، ص2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 2دراسة في مصادر حقوق اإلنسان، ط،عمر صدوق -1
 .113-112ص المرجع السابق، ص ،قادري عبد العزيز -2
 .91المرجع السابق، ص ،عمر صدوق -3
 .92 -91 صالمرجع نفسو، ص -4
 .114المرجع السابق، ص  ،قادري عبد العزيز - 5
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أثناء الدورة الثالثة لمجمعية العامة، ويعتبر ىذا اإلعالن  217صدر اإلعالن تحت رقم 
، وأصل صدوره كان بالمغة 1789مستمدا من اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن 

 .2لإلعالنالفرنسية كمغة أصمية ورسمية 
فيما يتعمق بالمنظمة األممية، ولقد اجتيد اإلعالن ترجمة لمطموحات األمريكية  كان

، بما ليم من حمفاء ومؤيدين في حشد أغمبية كبيرة من األصوات لصالح اإلعالن، ناألمريكا
 .3أصوات ممتنعة 8صوتا "مع" بدون أي صوت معارض و 48وبذلك حصمت الالئحة عمى 

ولمتعرف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كمصدر، الّبد من التعرف عمى مضمونو أوال   
 وآثاره القانونية ثانيا.

 أوال: مضمون
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

أن تكمن قيمة اإلعالن في مضمون الذي يؤكد ما جاء بميثاق األمم المتحدة، ويدل عمى 
يز وتأكيد احترام حقوق اإلنسان واإللتزام بيا دوليا المجتمع الدولي يواصل جيوده في تعز 

 .4والتأكد عمى ضرورة إلتزام الدول باحترام حقوق اإلنسان وأثر ذلك في العالقات الدولية
لتزام  تعتبر ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان انعكاسا لديباجة ميثاق األمم المتحدة، وا 

التعاون مع األمم المتحدة، ويتكون اإلعالن من أطرافو بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ب
 .5ديباجة وثالثين مادة 
( الحقوق المدنية والسياسية، وتتمثل في حق كل إنسان في 21( إلى )3تتضمن المادة من )

الحياة والحرية وسالمة شخصية وحقو من التحرر من العبودية واإلسترقاق، وحقو من التحرر 

                                                                                                                                                                                              
 .103المرجع السابق، ص،نعيمة عميمر-1
 .103المرجع نفسو، ص -2
 .115-114ص قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص -3
 .43 -42 صإبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، ص -4
 .22المرجع السابق، ص ،خالد حساني - 5
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من التعذيب أو التعرض أّلي شكل من أشكال المعاممة القاسية المييمنة المنافية لمكرامة 
والقبض أو وحقو في المساواة والحرية أمام القانون بالنسبة لعدم التعسف القضائي اإلنسانية، 

دانتو  .1السجن التعسفي وبراءتو لحين إثبات التيمة وا 
(، 27( إلى )22ثقافية التي نصت عمييا المواد من )أما الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية وال

فتتمثل في حق كل فرد في الضمان اإلجتماعي وحقو في العمل والراحة، وفي مستوى من 
المعيشة يكفل لو الصحة والرفاىية وحقو في التعميم وفي اإلشتراك في حياة المجتمع 

 .2الثقافية
عمى أن جميع الناس ولدوا أحرار متساويين بينما تؤكد المادتان األولى والثانية من اإلعالن 

دون تمييز في الكرامة والحقوق، كما ترمي ىاتين المادتين إلى المبادئ األساسية لممساواة 
 .3وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات األساسية

مفيدة لنشاط ( 30( من اإلعالن مفيدة ليذه الحقوق، بينما جاءت المادة )29جاءت المادة )
الدولة أو الجماعة أو الفرد، في إطار ما تقوم بو ىذه الجييات ليدم الحقوق والحريات الواردة 

 .4في اإلعالن
ين الوحدة يبقى اليدف اإلنساني لإلعالن ىو توحيد كل األفراد رغم اختالفاتيم،أي الجمع ب

عندما اعتبرت  7و 6واإلختالف باسم التساوي في الكرامة، وىذا ما أكدتو الديباجة والمواد 
أن الفيم الموحد ليذه الحقوق والحريات لو أىمية قصوى لمتحقيق الكامل لمعيد الذي قطعتو 

                                                             
تضمن مال 1948ديسمبر  10(، المؤرخ 3أ ألف)د، 217رقم  من قرار الجمعية العامة 21إلى  3مند أنظرالموا -1

 ، راجع الموقع اإللكتروني: اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 
http://www.ohchr.org/english/about/publications/ docs/fs2.htm  :27/04/2016، تاريخ اإلطالع. 

 .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 27إلى  22أنظر المواد من  - 2
 أنظر المادتان األولى والثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. -3

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 30و  29أنظر المادة  - 4
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كل الدول األعضاء في األمم المتحدة عمى نفسيا بضمان " اإلحترام العالمي والمراعاة 
 .1لمحقوق والحريات اإلنسانية األساسية"

بالرغم من أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تأثر كثيرا بالمفاىيم الغربية إال أنو حّد من 
غمواء النظرة الفردية بمحاولة إيجاد توازن بإدخال بعض الحقوق الجماعية والحقوق 

ي المواثيق والعيود التي ضيفت اإلقتصادية واإلجتماعية، والتي ظيرت جميا بعد ذلك المثل ف
عمى أساس ىذا اإلعالن، وقد أعمنت الجمعية العامة في الديباجة بأن اإلعالن العالمي 
يعتبر المثل األعمى المشترك الذي ينبغي أن تبمغو كافة الشعوب وكافة األمم من أجل احترام 

 مثل ىذه الحقوق والحريات وضمان التمتع بيا عمى نطاق عالمي واسع.
مجرد أفكار غربية، ولكن ىذه الوثيقة جاءت  أوفاإلعالن العالمي لم يكن مجرد وثيقة غربية 

لي كمو، شرقو وغربو شمالو وجنوبو، نتيجة مفاوضات وجيود إنسانية شارك فييا المجتمع الدو 
 األدنىبكل حضارتو وثقافتو من خالل األمم المتحدة فيو بالتالي عمل إنساني يمثل الحد 

 .2فق بين كل ىذه الدول بحضاراتيا المختمفةمن التوا
 ثانيا: القيمة

 القانونية لإلعالن
في شكل معاىدة أو  شكك البعض في القيمة القانونية لإلعالن عمى أساس أنو لم يصب

نما صدر في شكل توصية من الجمعية العامة لألمم المتحدة وبالرغم من ، 3اتفاقية دولية، وا 
أخالقية ومعنوية كبيرة، كما يكتسب أىمية قانونية وسياسية يكسب قيمة ذلك فاإلعالن 

 .4وأصبح مصدرا لكثير من اإلعالنات واالتفاقيات والدساتير

                                                             
في حقوق اإلنسان العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  ،حقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية،محمد فائق -1

 .199، ص1999بيروت، 
 .199المرجع نفسو، ص -2
 .84المرجع السابق، ص،إبراىيم أحمد خميفة -3
 .262ص 2008بيروت، ، دار الغرب لمنشر والتوزيع،2مبادئ القانون الدولي العام، الجزء ،بوسمطانمحمد  -4
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والسيما دساتير عدد  -م1948أشارت العديد من الدول في دساتيرىا التي وضعت بعد عام 
ظير القيمة القانونية وت1،إلى اإلعالن العالمي -من الدول اإلفريقية الحديثة العيد باإلستقالل

لإلعالن في استشياد أجيزة األمم المتحدة، خاصة مجمس األمن والجمعية العامة ووكالتيا 
المتخصصة في العديد من قراراتيا اليامة باإلعالن العالمي، وتستند قضاة محكمة العدل 

اإلنسان الدولية أحيانا إلى مبادئ اإلعالن، كما تشير جميع االتفاقيات العالمية لحقوق 
 .2وكذلك االتفاقيات اإلقميمية 

ال أحد يذكر مدى قيمة وأىمية ىذا اإلعالن في تأكيده عمى أىمية اإلعتراف بحقوق 
اإلنسان، وعمى أىميتو إال باحتراميا من قبل الدول أعضاء الجماعة الدولية، وأثر ذلك في 

حفظ األمن والسمم الدوليين العالقات الدولية وربطو، كما فعل ميثاق األمم المتحدة ما بين 
 .3واحترام حقوق اإلنسان

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بمثابة الخطوة األولى في طريق التنظيم الفعال كان     
لحماية حقوق اإلنسان عمى الصعيدين الدولي والخارجي، أما الخطوة الثانية فقد تحققت فعال 

 .4لدوليين لحقوق اإلنسانم لمعيدين ا1966باقرار الجمعية العامة عام 
 
 
 
 

                                                             
منو عمى موافقة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 11م صراحة في المادة 1963نص الدستور الجزائري لسنة  -1

بعض مبادئ حقوق اإلنسان الواردة في اإلعالن ( عمى 1996، وتعديل 1989، 1976ونصت باقي الدساتير الجزائرية ) 
 .وبدرجات متفاوتة

 .47، ص1999دار الكتب المصرية، القاىرة،  ،وائل أحمد عالم، االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان  -2
 .48المرجع السابق، ص،إبراىيم أحمد خميقة -3
 .111المرجع السابق، ص ،محمد يوسف عموان ومحمد خميل الموسى  - 4
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 الفرع الثالث: 
 العهدان الدوليان كمصدر 

 عالمي لإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان
إن اإلنتقادات التي وّجيت لإلعالن خاصة القول بأنو غير ممزم، دفعت األمم المتحدة في 

واحترام حقوق  اتجاه وضع نصوص تعاىدية تمتزم الدول بموجبيا باحترام الحريات العامة
اإلنسان، حيث رفعت المبادئ المثالية التي انطوى عمييا اإلعالن لحقوق اإلنسان إلى دائرة 

 .1المواثيق والعيود القانونية الممزمة التي تتمتع بقيمة قانونية بتوقيع الدول والتصديق عمييا
ية بتبني العيد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادأصدرت الجمعية العامة قرارا 

واإلجتماعيةوالثقافية،وقرار آخر بتبني العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك 
 23م، والثاني في 1976يناير  3م، ودخل األول حيز التنفيذ في 1966ديسمبر  17في 

 .2م من نفس العام1976مارس 
شتمال عمى جممة يندرج العيدان ضمن اإلتفاقيات الرئيسية في مجال حقوق اإلنسان، وقد ا

من الحقوق والحريات األساسية، ىذا باإلضافة إلى اآلليات الضرورية لمتحقيق من مدى 
، حيث استمد العيدان فمسفتيما 3إلتزام الدول األطراف بتنفيذ اإللتزامات الواردة في العيدين

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كما اقتبسا بعض نصوصو، حيث تتطابق تدريجيا 
، من العيدين، وقد جاء في ديباجة العيدين تأكيد قوي عمى تنوعية 1،3،5ديباجتان والمواد ال

حقوق اإلنسان وتكامميا واإلعتماد المتبادل بينيا وعدم قابميتيا لمتجزئة، وىي أسس متينة 
تقوم عمييا حقوق اإلنسان، إذ ال أولوية كما أكدت الديباجة أّلي طائفة من الحقوق عمى 

                                                             
 .262المرجع السابق، ص ،محمد بوسمطان -1
 .46إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، ص -2
، الييئة الفمسطنية المستقمة لحقوق المواطن، 2القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ط،نزار أيوب -3

 .37، ص2003رام اهلل ،
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فالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية عمى نفس الدرجة من األىمية مع األخرى، 
 الحقوق المدنية والسياسية.

كما تشير الديباجتان إلى إلتزام الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة بتعزيز حقوق اإلنسان وتذكر 
أن الفرد بمسؤوليتو في السعي إلى تعزيز ومراعاة تمك الحقوق، وتدركان أن السبيل الوحيد 
لتحقيق المثل األعمى المتمثل وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون البشر 

ارا ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والطاقو، ىو سبيل تييئة أحر 
من التمتع بحقوقو المدنية والسياسية وكذلك حقوقو الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان 

 .1اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
رير مصيرىا، وىي ( مشتركة بين العيدين وأكدت عمى حق الشعوب في تق1حيث أن المادة )

بموجب ىذا الحق حرة في تقرير وضعيا السياسي وفي السعي لتحقيق نمائيا اإلقتصادي 
( مشتركة من العيدين بضابط يكفل لمشعوب أاّل 1واإلجتماعي والثقافي، كما أّقرت المادة )

 2بغية استقالل ثرواتو وموارده الطبيعية.تكون محل احتالل أو تدخل أجنبي 
د عمى المكانة الخاصة لمبدأ المساواة وعدم التمييز" بسبب العرق أو المون، أو لتأكيا      

الجنس أو المغة، أو الدين أو الرأي أو النسب، أو غير ذلك من األسباب في كل من 
 ،3العيدين" 

                                                             
 .263محمد بوسمطان، المرجع السابق، ص- 1
 .115محمد يوسف عموان ومحمد خميل الموسى، المرجع السابق، ص -2
 1966ديسمبر  16، المؤرخ في (21ألف)د/ 2200قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ( من1/2أنظر المادة ) -3

 راجع في ذلك الموقع اإللكتروني: ، المتضمن العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
http// :www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm ، :29/04/2016تاريخ اإلطالع. 

 المتضمن 1966ديسمبر  16(، المؤرخ في 21ألف)د/ 2200قرار الجمعية العامة ة لألمم المتحدة رقم  ( من2/2والمادة )
 ، راجع في ذلك الموقع اإللكتروني: العيد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية  واإلجتماعية والثقافية

http// :www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm :01/05/2016تاريخ اإلطالع. 
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كما تتعيد الدول األطراف في العيدين بضمان المساواة بين الرجال والنساء في التمتع 
 .1فييمابالحقوق الواردة 

( مشتركة بين العيدين، 5/1، كما ىو واضح في نفس المادة )2األخذ بنظرية "اآلثار األفقية"
بصورة تجيز ألي دولة فيذه المادة تقضي بعدم جواز تأويل العيدين الدوليين لحقوق اإلنسان 

أو جماعة أو شخص أي حق في اإلشتراك بأي نشاط أو قيام بأي عمل يستيدف القضاء 
 .3إلخمن الحقوق والحريات المقررة...عمى أي 

( مشتركة إلى أولوية الحقوق المقررة عمى القوانين 5/2كما أشار العيدان الدوليان في المادة)
لى عدم جواز تقييد الحقوق  واالتفاقيات، أو الموائح أو األعراف في حال التعارض بينيا، وا 

لعيدين ال يعترف بيا، أو ألن اعترافو أي من االنافذة في أقاليم الدول األطراف بذريعة كون 
 .4بيا أضيق مدى

ىذا فيما يخص األحكام المشركة بين العيدين، أما فيما يخص باقي األحكام فنجد أن العيد 
كد عمى حق الشعوب في تقرير مصيرىا وال ؤ يالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

خالل بأية التزامات منبثقة عن إأن نتصرف بحرية في ثرواتيا ومواردىا الطبيعية دونما 
مقتضيات التعاون اإلقتصادي الدولي القائم عمى مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي، 

تقضي بو نصوص األمم المتحدة،  احترام ىذا الحق واإللتزام بو وفقا لمايجب عمى الدول 

                                                             
 ( مشتركة بين العيدين.3المادة ) -1
أن أحكام   -خالفا لما يسود في األدبيات الكالسيكية المتعمقة بحقوق اإلنسان –نظرية اآلثار األفقية: تعني ىذه النظرية  -2

اتفاقيات حقوق اإلنسان والحقوق المقررة بمقتضاىا ال ينطبق فقط عمى العالقات بين الدول واألفراد )اآلثار العمودية(، 
ولكنيا تترتب أثارىا أيضا في العالقات القانونية بين أشخاص القانون الخاص، فيي تشمل العالقات القانونية العامة 

 .200،ص 2008روبية لحقوق اإلنسان، عمان، و قية األـاإلتفاأنظر: محمد خميل الموسى، والخاصة.
 .117_ محمد يوسف عموان ومحمد خميل الموسى ، المرجع السابق،ص  3

 .118، صنفسوالمرجع -4
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ويجب عمى كل دولة أن تكفل جميع الحقوق المدنية والسياسية لجميع األفراد عمى أساس 
 .1مبدأ المساواة

كما تطرق العيد إلى إيجاد وسائل دولية لحماية حقوق اإلنسان المقررة دوليا،وىذا ما لم 
لجنة خاصة باسم لجنة حقوق يتعرض لو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك أنشأ 

اإلنسان تكون تابعة لمنظمة األمم المتحدة، وغايتيا اإلشراف عمى تنفيذ ىذه الحقوق ودراسة 
التقارير التي يترتب عمى الدول الموقعة عمى العيد أن تقدميا إلى األمين العام لألمم 

 . 2المتحدة
الحق في مجموعة من الحقوق أىميا: ةأقر العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي

الحياة، الحق في الحرية والسالمة الشخصية، وفي التحرر من التعذيب والرق، وفي حرية 
التنقل، وفي المحاكمة العادلة والعمنية أمام القضاء، وفي حرية الفكر والمعتقد والتعبير عن 

بات، وفي اإلنتماء إلى الرأي، وفي التجمع السممي، وفي حرية المشاركة في تشكيل النقا
 .3الدولة وفي التمتع بجنسيتيا وفي إدارة الشؤون العامة، وفي المساواة أمام القانون

أما العيد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، نص في جزئو األول 
صادية عمى إقرار حق جميع الشعوب في تقرير مصيرىا، وحريتيا في تحقيق تنميتيا اإلقت

واإلجتماعية والثقافية، كما يحوي العيد عمى تعيد الدول األطراف بضمان التمتع الفعمي 
 بالحقوق الواردة وعدم التمييز في ممارسة ىذه الحقوق.

طرف يحق كل باإلضافة إلى تأكيد نصوصو عمى حق كل فرد في العمل واعتراف كل دولة 
جور ومكافآت، وظروف عمل( ىذا شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ) من أ

                                                             
 .87إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق،ص  -1
 .71المرجع السابق، ص  ، ىاني طعيمات - 2

، منشورات الحمبي 1وعشرون  دولة عربية دراسة مقارنة، طاالدستورية في اثنحقوق اإلنسان وضماناتيا ،سعيد الخطيب -3
 .33،ص 2007 بيروت،الحقوقية،
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نشاء ا  إضافة إلى تعيد تمك الدول األطراف بكفالة حق تكوين النقابات واالنضمام إلييا، و 
 .1اتحاديات وممارسة نشاطيا بحرية

ىناك العديد من النصوص تقوم بتفسير كيفية تنفيذ الحقوق الواردة فيو، وتفصيميا تفصيال 
(، أما القسم الرابع من العيد فقد 14( و)7في المواد )دقيقا، وخير مثال عمى ذلك ما ورد 

(، فيما خصص القسم 25 -16خصص لإلشراف الدولي عمى تطبيق ىذا العيد في المواد)
 .2(31-26الخامس من العيد لتصديق عمى ىذا العيد وتنفيذ المواد )

مى الحق في قد نصت اإلتفاقية الدولية بشأن الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ع
وفي أجور عادلة، وفي تكوين النقابات واإلنضمام إلييا، وفي العمل وفي حرية اختياره، 

الضمان اإلجتماعي، وفي مستويات معيشية كافية، وفي التحرر من الجوع وفي الصحة 
عن تنفيذ وتطبيق العيد لممجمس والتعميم، ووفقا لمعيد يتوجب عمى الدول تقديم تقارير دولية 

 .3صادي واإلجتماعي بواسطة السكرتير العام لألمم المتحدةاإلقت
من خالل ىذا العرض لمعيدين الدوليين يتأكد لنا الحقيقة السابق ذكرىا عند دراستنا لمسألة 
القيمة القانونية لإلعالن العالمي، فالعيدين الدوليين يؤكدان أوال إصدار المجتمع الدولي عمى 

 جود القانون الدولي العرفي لحقوق اإلنسان.حماية حقوق اإلنسان، وثانيا و 
نخمص من ىذا أن النصوص كل من ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
والعيدين الدوليين تمثل المصدر العالمي لإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو 

 األساسية.
 
 

                                                             
 .121-120صص  المرجع السابق،  ،قادري عبد العزيز -1
 -83، ص ص 1998القاىرة، في إيطار األمم المتحدة، دار النيضة العربية ، عصام زناتي، حماية حقوق اإلنسان  -2

92. 
 .17سعيد الخطيب، المرجع السابق، ص - 3
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 المطمب الثاني:
 المصادر الدولية اإلقميمية لإللتزام  

 الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية
نشير في ىذا الخصوص إلى أن ىناك مجموعة من اإلتفاقيات، التي أبرمت عمى المستوى 
اإلقميمي، وكانت لو األثر اإليجابي فيما يخص تقدم حقوق اإلنسان وفيما يتعمق بضمان ىذه 

والتي تتمثل في النصوص القانونية المتعمقة بحقوق اإلنسان في مختمف ، الحقوق وحمايتيا
اإلتفاقيات والمواثيق، التي أبرمتيا الدول في إطار عالقات إقميمية أو جيوية، تجتمع فييا 
مجموعة من الخصائص التي تدفع بالدول إلى األخذ بيا أثناء التشريع في نصوص حقوق 

 اإلنسان.
د من المواثيق الدولية اإلقميمية لحماية حقوق اإلنسان في أوروبا رمت العديبأ لذلك فقد

فريقيا والوطن العربي، وتعد ىذه المواثيق مصدرا ىام لإللتزام الدولي باحترام حقوق  وأمريكا وا 
 إلى المصدر األوروبي) الفرع األّول(،وذلك من خالل اإلشارة اإلنسان وحرياتو األساسية 

المصدر األمريكي ) الفرع الثاني(، المصدر اإلفريقي ) الفرع الثالث(، المصدر العربي) 
 الفرع الرابع(.

 الفرع األول: 
 المصدر األوروبي لإللتزام الدولي

 باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية
، ودخمت حيز مجمس أوروبا م تحت إشراف1950أبرمت اإلتفاقية األوروبية في نوفمبر 

م، وبذلك عدت من أىم أعمال ذلك المجمس، وتتكون اإلتفاقية 1953سبتمبر  3التنفيذ في 
 .1بروتوكوالت ممحقة بيا سبعةمادة، و  66من ديباجة و

                                                             
( إلتفاقية حماية 1صدر البروتوكول رقم )-تجدر اإلشارة إلى أن التطور في مجال حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية،  -1

-،  1954مايو  18م وبدأ العمل بو في 1952مارس  20حقوق اإلنسان والحريات األساسية، صدر في باريس في 
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عتبار اإلتفاقية تعبيرا من جية عن إيمان األطراف بمصير أوروبا الغربية التي تميز إيمكن 
اإلتساع وحماية أكثر فاكثر فعالية لمحقوق طور السياسي باإلتجاه نحو تحديد دائم تّ فييا ال

الفردية في النظام الداخمي، ومن جية أخرى تعبيرا عن التخوف أمام انتياكات تمك الحقوق 
 .1من طرف األنظمة الفاشية واإلشتراكية

مادة موزعة 66باجة وتضم االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية من دي
عمى أبواب: يتعمق الباب األول ببيان الحقوق والحريات التي يعترف بيا لكل شخص يخضع 

، مع اإلشارة إلى أن ديباجة االتفاقية أكدت مراعاتيا 2الوالية القضائية لألطراف المتعاقدة

                                                                                                                                                                                              

( إلتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بشأن اإلختصاص اإلستشاري كمحكمة حقوق 2)البروتوكول رقم =
( إلتفاقية حقوق 3البروتوكول رقم )–. 1970ديسمبر  21م، ويعد العمل بو في 1963اإلنسان األوروبية، صدر في مايو 

م وبدأ العمل بو في 1963ة، صدر في مايو من اإلتفاقي 34، 30، 29اإلنسان وحرياتو األساسية بشأن تعديل المواد 
 =( إلتفاقية حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية بشأن ضمان حقوق وحريات4البروتوكول رقم ) –. 1970سبتمبر 21
مايو  2م وبدأ العمل بو في 1963نوفمبر  16أخرى غير تمك التي تضمنتيا اإلتفاقية والبروتوكول األول، صدر في = 

من  40و 22(  إلتفاقية حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية بشأن تعديل المادتين 5لبروتوكول رقم )ا –م. 1968
( إلتفاقية حماية حقوق 6البروتوكول رقم) –م. 1971ديسمبر  20م وبدأ العمل بو في 1966يناير 20اإلتفاقية، صدر في 

م، وبدأ العمل بو في أول مارس 1983أبريل  28ي اإلنسان وحرياتو األساسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، صدر ف
–م. 1984نوفمبر  22( إلتفاقية حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية صدر في 7البروتوكول رقم ) –م. 1985

( 9البروتوكول رقم ) –م. 1985مارس  19( إلتفاقية حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية صدر في 8البروتوكول رقم )
( 10البروتوكول رقم )–م. 1994ة حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية دخل حيز التنفيذ في األول من أكتوبر إلتفاقي

( إلتفاقية حماية 11البروتوكول رقم )–م. 1992مارس  25إلتفاقية حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية صدر في 
( إلتفاقية حماية 12البروتوكول رقم ) –م. 1998ول من نوفمبر حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية دخل حيز التنفيذ في األ

اإلتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاممة أو  –م. 2000أبريل  11حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية افتتح لمتوقيع في 
العقوبة الإلنسانية أو الميينة  1اإلتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق األطفال  –م. 1989العقوبة الإلنسانية أو الميينة  

اإلتفاقية  -م. 2000يناير  7م، بدأ العمل بيا في 1996اإلتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق األطفال  –م. 1989
 1م، بدأ العمل بو في 1996األوروبية المتعمقة باألشخاص المشاركين في اجراءات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

 .89اجع فيمك:إبراىيم أحمد خميفة، صر  م.1999يناير 
 .122قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص -1
 والحريات األساسية، راجع في ذلك: لحماية حقوق اإلنسان ةاألوروبيمن االتفاقية  األولىأنظر المادة  -2
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رعاية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ييدف إلى ضمان العالمية واإلعتراف الفعال و 
 .1الحقوق المنصوص عمييا فيو

تشمل االتفاقية عمى حق كل إنسان في الحياة، وعدم جواز قتل عمدا إاّل تنفيذ الحكم 
يقضي فييا القانون بتوقيع ىذه ة مباإلعدام صادر عن محكمة في حالة إرتكاب جري

 السمم والحرب.قاما بإلغاء عقوبة اإلعدام من  13ورقم 6، غير أن البروتوكول رقم 2العقوبة
كما تشمل االتفاقية عمى الحق في السالمة الجسدية بما في ذلك الحق في عدم الخضوع 

، إضافة إلى خطر اإلسترقاق 3(3نسانية )المادةاإللمتعذيب أو العقوبات أو المعاممة غير 
(، كما نصت االتفاقية عمى حق كل شخص في الحرية 4والعبودية والعمل الجّبري ) المادة 

 (.5واألـمن الشخصي ) المادة 
ىذا ونصت االتفاقية أيضا عمى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ اليجوز إدانة أي شخص 

عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع الفعل أو اإلمتناع، جريمة بسبب إرتكابو فعال، أو اإلمتناع
من تمك المقررة وقت  في القانون الوطني أو القانون الدولي، وال يجوز توقيع عقوبات أشدّ 

 .4(7/2إرتكاب الجريمة ) م
نصت االتفاقية أيضا عمى وجوب احترام الحياة الخاصة أو العائمية التي تشمل حرمة 

(، الحق في 9(، وحرية الفكر والعقيدة والدين ) المادة8وحرية الراسالت ) المادةالمسكن 

                                                                                                                                                                                              

http// :conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/005.ht ، 03/05/2016اإلطالع:تاريخ. 
 أنظر ديباجة االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان. -1
 .لحماية حقوق اإلنسان ةاألوروبي أنظر المادة الثانية من االتفاقية-2
 والعقوبات أو المعامالت غير اإلنسانيةوبية الخاصة بالوقاية من التعذيبضافة إلى ذلك أبرمت الدول األور إ-3

راجع  م، وتم اعماد بروتوكولين ممحقين بيا.1989فيفري  1م، ودخمت حيز التنفيذ في 1987نوفمبر  26بتاريخ ة ينالميأو 
 .160في ذلك محمد يوسف عموان ومحمد خميل الموسى، المرجع السابق، ص

قوبة أي شخص أنو:" ال تخل ىذه المادة بمحاكمة أو ع من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (7/2جاء في المادة )-4
بسبب ارتكابو فعال أو امتناعو عن فعل، يعتبر وقت فعمو أو االمتناع عن فعمو جريمة وفقا لممبادئ العامة لمقانون فغي 

 األمم  المتحضرة".
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يم األفكار دون تدخل السمطة حرية التعبير الذي يشمل حرية اعتناق اآلراء، وتمقى وتقد
 (.10العامة ) المادة 

كما نصت االتفاقية عمى حق كل إنسان في حرية االجتماعات السممية، وحرية تكوين 
(، ولكل إنسان 13(، وكذلك الحق في الزواج وتكوين األسرة ) المادة 11الجمعيات ) المادة 

في وسيمة إنصاف فعالة أمام سمطة  أنتيكت حقوقو وحرياتو المحددة في ىذه االتفاقية، الحق
 .1وطنية

لقد كفمت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التمتع بالحقوق والحريات المقررة فييا دون 
 .2تمييز أيا كان أساسو كالجنس أو العرق أو المون أو المغة أو العقيدة أو أي وضع آخر

 11ل الثاني عشر االتفافية بتاريخ األعضاء في  مجمس أوروبا البروتوكو الدول  تبّنت      
، والمتعمق بالحق في المساواة وعدم التمييز، حيث أكد عمى وجوب احترام مبدأ 2004أفريل 

 .3عدم التمييز بين جميع الحقوق
بالرغم من االتفاقية األوروبية من البداية الحقيقية لمقانون األوربي، إاّل أنيا تمثل التطور 

المجال، إذ تكمميا العديد من البروتوكوالت والمواثيق األوروبية  التشريعي الوحيد في ىذا
 .4المبرمة في ظل مجمس أوروبا، وذلك لتنظيم المجاالت المختمفة لحقوق اإلنسان

عميو ومن خالل كل ما سبق يتضح أنو ال يوجد أدنى شك حول إلزامية قواعد النظام 
تبو من إلتزامات صريحة مع الدول التشريعي األوروبي المتعمق بحقوق اإلنسان، وما ير 

 األوروبية بضرورة احترام ىذه الحقوق.
 
 

                                                             
 .لحماية حقوق اإلنسان ةاألوروبي من االتفاقية 13أنظر المادة  -1
 .لحماية حقوق اإلنسان ةاألوروبيمن االتفاقية 14أنظر المادة  -2
 .163المرجع السابق، ص،محمد يوسف عموان ومحمد خميل الموسى  -3
 .90إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، ص  -4
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 الفرع الثاني:
 المصدر األمريكي لإللتزام الدولي 

 باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية
م، 1969نوفمبر  22أصدرت منظمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان في سان خوسيو 

م، وتتضمن 1978يوليو  18االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والتي دخمت حيز التنفيذ في 
يتصدرىا تعيد الدول األعضاء باحترام الحقوق والحريات المنصوص مادة،  82االتفاقية 

جراءات بين التشريعات وغيرىا من التدابير الكفيمة بتنفيذ نصوص عمييا، وأن تنفذ كافة اإل
 .1االتفاقية

تتضمن االتفاقية في أغمبيا حقوقا مدنية وسياسية، وذلك يتضح من خالل المواد من ) المادة 
(، ومن أىميا:حق كل فرد في اإلعتراف بشخصيتو أمام القانون، والحق  25حتى المادة  3

الكريمة، وحظر الرق، والحق في احترام الخصوصية والحياة الخاصة في الحياة والمعاممة 
وحرية الرأي والتعبير، وحرية عقد االجتماعات وتكوين الجمعيات، وحرية كل إنسان في 
التنقل واإلقامة، والحق في المشاركة في الحياة السياسية، باإلضافة إلى حقوق األسرة 

 .2والطفل، وغير ذلك من الحقوق
الدول األمريكية في ىذه االتفاقية بأن تحترم حقوق اإلنسان، وأن تتخذ كافة تعيدت 

اإلجراءات التشريعية لوضعيا موضع التنفيذ، وبالفعل تمتزم كافة الدول األمريكية الموقعة 
عمى تمك االتفاقية بأحكاميا، ولكن ىذا اإللتزام ال يرقى إلى مستوى اإللتزام األوروبي لحقوق 

 .3اإلنسان
 

                                                             
 .75الشافعي محمد بشير، المرجع السابق، ص  -1

 .77، ص2008مصر، حقوق اإلنسان وضمانات المتيم قبل وبعد المحاكمة، دار المطبوعات الجامعة، ،حسنين بوادي -2
 .93إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، ص  -3
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 الفرع الثالث:
 المصدر اإلفريقي لإللتزام الدولي 

 باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية
تكوين القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وفي التأكيد عمى  في لقد ساىمت القارة اإلفريقية أيضا

دورا  ضرورة اإللتزام باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، ولكن دور القارة اإلفريقية يبقى
نظريا إلى حد كبير ينقصو الجانب العممي حتى اآلن، ومبدأ الدور اإلفريقي في ىذا المجال 

الذي م، الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 1981مؤتمر القمة اإلفريقي  عام  بتبني
دولة من مجموع  45، وقد صدقت عميو إلى اآلن 1م1986أكتوبر  21دخل حيز النفاذ في 

 .2األعضاء في المنظمة دولة 52
جاء الميثاق خاليا من إنشاء محكمة إفريقية لحقوق اإلنسان، كما جاءت صياغتو القانونية 
ضعيفة في موضوع االلتزامات الممقاة عمى الحكومات اإلفريقية، ما يجعمو في موضع أقل 

 .3في الدرجة من نظام الحماية في أوروبا وأمركا
إلى ميثاق منظمة الوحدة  إشارةاإلفريقي لحقوق اإلنسان الميثاق جاء في ديباجة       

اإلفريقية ومنظمة األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ثم وزعت مواد الميثاق 
( مادة، أما الجزء الثاني 26عمى ثالثة أجزاء، يتضمن الجزء األول الحقوق والواجبات في )

ن النصوص من ) فقد اشتمل عمى تدابير الحماية، أما الجزء الثالث من الميثاق فقد تضم
 4( وىي مسائل إجرائية يتوالىا أمين عام منظمة الوحدة اإلفريقية.65 -64

                                                             
 .93، ص السابقإبراىيم أحمد خميفة، المرجع -1
م، والصادر  في 1987/ 02/ 03( المؤرخ في 37 -87وقد صدقت الجزائر عمى ىذا الميثاق، بموجب المرسوم رقم )  -2

 م.04/02/1987(  بتاريخ 6)عددالجريدة الرسمية 

 .79 عي محمد بشير، المرجع السابق، ص الشاف -3
 .80 -79، ص ص سوفنالمرجع -4
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أكد ىذا الميثاق عمى حق الشعوب في تقرير مصيرىا بالمفيومين السياسي واإلقتصادي ) 
(، والحق في التراث اإلنساني 22(، وكذلك الحق في التنمية المادة )24 -19المواد 

والحق في المساواة بين جميع الشعوب، والحق في التحرر من  (،22المشترك المادة )
اإلستعمار والسيطرة األجنبية، وحق الشعوب في ممارسة سيادتيا الكاممة عمى المواد 

 قية.يوالثروات الطبيعية وىذه كميا حقوق جماعية لمشعوب اإلفر 
وسياسية واجتماعية قي حقوق عديدة مدنية يأما بالنسبة لمحقوق الفردية، ذكر الميثاق اإلفر 

وثقافية، عمى غرار ما نصت عميو مختمف االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان؛ غي أن الجديد 
(، بما يشبو ما نصت 29_ 27في ىذا الميثاق ىو الربط بين الحقوق والواجبات ) المواد 

 .1عميو االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
الحق في الحياة، والحق في اإلعتراف باإلضافة إلى ىذه الحقوق، فالميثاق يشمل أيضا 

بالشخصية القانونية واإلستغاللواإلسترقاق  والتعذيب والعقوبات والمعامالت الوحشية، والحق 
في الحرية واألمن وعدم جواز القبض التعسفي، والحق في التقاضي ومبدأ الشرعية، وعدم 

ن الجنائية بأثر رجعي، والحق في اإلعالم والتعبير والنشر، وكذا من الممكية، سريان القواني
والحق في الصحة، وحماية األسرة، وغي ذلك من من الحقوق والحريات التي نص عمييا ىذا 

 .2الميثاق
 الفرع الرابع:

 المصدر العربي لإللتزام الدولي  
 باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية

من إنشاء نظام متكامل لحماية حقوق اإلنسان عمى غرار النظام  الدول العربيةلم تتمكن 
م حقوق اإلنسان مازال لم يتبمور بشكل و األمريكي أو األوروبي أو اإلفريقي، ليذا فإن مفي

                                                             
 .128المرجع السابق، ص ،عمر صدوق - 1

 .96 -95إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، ص ص  -2
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نيائي في الدول العربية، حيث نجده يتأثر بكل اليزات السياسية في الدول األعضاء في ىذه 
 .1المجموعة الجيوية

مع ىذا فإن موضوع حقوق اإلنسان في الدول العربية لم ييمل تماما، فبعد مراسمة من 
م، 1968سبتمبر  3األمين العام لألمم المتحدة، أسس مجمس جامعة الدول العربية في 

المجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان ، ال تتمتع ىذه المجنة بأي اختصاص في مجال حماية 
 .2مياميا عمى تحضير المشاريع وتقديم اإلقتراحات  لييئات الجامعة حقوق اإلنسان، يقتصر

بعد مراحل تطور كبيرة مّرت بيا األمة العربية، فقد اعتمد مجمس الجامعة الميثاق العربي 
 3م.1997سبتمبر  15لحقوق اإلنسان  في 

كرامة قد أعمن فيو حكومات الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية، إيمانيا ب
اإلنسان منذ أن أعزىا اهلل أن جعل الوطن العربي ميد الديانات وموطن الحضارات، وأكدت 

 .4كذلك الدول العربية اإلرتباط الوثيق بين حقوق اإلنسان والسالم العالمي
سنة من أجل أن تتوصل إلى إصدار ميثاق عربي لحماية  59استغرقت الدول العربية فترة  

 59، حيث يتكون من ديباجة و2004حقوق اإلنسان، الذي تم اعتماده في تونس سنة 
 .5مادة

                                                             
 .120، المرجع السابق، ص معزوز عمي -1
الصادر عن جامعة الدول العربية، حوا  2443/ 48تم إنشاء المجنة العربية لحقوق اإلنسان بمقتضى اإلعالن رقم  - 2

 .120نفسو، ص  المرجعأنظر:وتشكيميا وعمميا.اختصاص المجنة 
باإلضافة إلى ذلك توجد مجيودات أخرى  في مجال حقوق اإلنسان ومن أىميا: مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب  -3

ديسمبر، واالتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، صدرت  5في الوطن العربي، تبنتو مجموعة حقوقيين ومثقفين _ سيداكوزا_ 
لعرب في اجتماعيا المشترك الذي عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول االتفاقية بقرار من مجمس وزراء العدل والداخمية ا

.راجع في ذلك: إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، 1999مايو 7لنفاذ: م تاريخ بدء ا22/04/1998العربية بتاريخ 
 .94ص

 .96، ص نفسوالمرجع -4
م، الجريدة الرسمية، العدد 2006مارس  03المؤرخ في  -90 -03ت عميو الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم قصاد -5

 .2006فيفري  15الصادر في  08
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حثت ديباجة الميثاق العربي عمى ضرورة التمسك بالعقيدة اإلسالمية نظرا لدورىا في نشر 
رسيخ مبدأ تقرير المصير والتمتع بالحرية وتحقيق العدالة، كما أكدت عمى العمم والحكمة، وت

 رفض الصييونية والعنصرية ألنيما تشكالن انتياكا لحقوق اإلنسان وتيديد األمن العالمي.
يدعوا إلى حماية جممة من الحقوق منيا: الحق في الحياة، مواد تنص عمى يمي الديباجة     

منع التجارب الطبية عمى األفراد دون رضاىم، ضمان لقاسية، حظر التعذيب والمعاممة ا
المساواة في العمل والتعميم والقضاء وضمان الحق في محاكمة عادلة، الحق في التظمم، 
المساىمة في الحياة السياسية والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، الحق في حرية الفكر 

 .1إلخماية األسرة، ضرورة رعاية المعاقين...والمعتقد واإلعالم وحرية الرأي والتعبير، ح
ميمتيا استالم تقارير الدول كما نص الميثاق عمى تشكيل لجنة تسمى" لجنة حقوق اإلنسان" 

بداء  المالحظات عمييا أو تقديم توصيات لمدول األعضاء.  بفرض دراستيا وا 
كما نصت عميو تضمن الميثاق العربي مجموعة  من الحقوق والحريات ال تخرج كأصل عام 

المواثيق واإلتفاقيات الدولية في ىذا الشأن، ولكن نّود أن نمفت النظر إلى أىمية وضرورة 
إلتزام الدول العربية بيذا الميثاق، ووضع ما نص عميو من حقوق وحريات موضع التنفيذ ، 

 ية.ليتمتع بيا المواطن العربي كغيره من مواطني دول العالم خاصة مواطني الدول األوروب
المبررة جموع األفكار والوسائل المؤسسة و إن حقوق اإلنسان تجد أصوليا األولى في م

قرار ضمانات حمايتيا من شتى اإلعتداءات والخرق، إن والمقننة لمشروعية ىذه الحقوق  وا 
تشمل مصادرىا كل الديانات السماوية والرسائل اإلليية والفمسفات اإلنسانية في المجتمعات 

وجميع التشريعات الوطنية داخميا وخارجيا، خاصة الدساتير والتقنينات المختمفة، القديمة 
 واالتفاقيات الدولية العالمية واإلقميمية.

                                                             
 –لمتفصيل حول إلتزامات الدول األطراف  في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان أنظر: الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  -1

 وما يمييا. 186،ص 2005صر، ولمزيد من التفصيل أنظر: وائل أحمد عالم: الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ، م
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فالحقوق مرتبطة دوما بالواجبات، بحكم الواقع اإلجتماعي المعيش، ولصيقة باإلنسان ذاتو، 
ى مماتو، واألكثر من وتعد خاصية من خصائصو التي تميزه وتوجد مع وجوده وتالزمو حت

 ذلك فبعض الحقوق تظل ثابتة غير قابمة لسقوط حتى حين يستقر الشخص في قبره.
فمصادر حقوق اإلنسان ىي جية نظر القانون، و فبالنسبة لممجتمع العالمي المعاصر ومن 

، وىو ما إلخكل مصادر القانون المقارن بوجو عام من عرف، وتشريع، وقضاء، وفقو...
شتى التشريعات الوطنية لجميع الدول، وكذلك المصادر الخاصة لمقانون الدولي يتمثل في 

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية المتمثمة في:  38العام المعاصر طبقا لممادة 
االتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة لمقانون وأحكام المحاكم، ومذاىب كبار 

 العدل واإلنصاف.المؤلفين، والمبادئ 
عميو وميما يبدوا من نقص أو قصور، فقد بذلت جيود كثيرة ومعتبرة من أجل تكريس 
اإلعتراف العام العالمي لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية وضمان حمايتيا، سواء بالنسبة 

حيث صدرت تشريعات وتقنيات وطنية عدة، ككل،  األفراد أو المجتمع الدوليأو لمدول 
 عية كثيرة تفرض إلتزامات عمى الدول األفراد.مادولية جتفاقيات وأبرمت إ

عميو فإن المجال يظل مفتوحا لمزيد من األعمال الرامية إلى تحقيق تقنين كامل وشامل، 
 كفيل لضمان فعمي وفعال لحماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية.

 
 
 

 



 

 الفصل الثاني:

رقابة تنفيذ اإللتزام الدولي 
 بإحترام حقوق

 نسان وحرياته األساسيةإل ا
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، تجسد حماية حقوق اإلنسان والرقابة عمى إحتراميا من خبلل وجود أجيزة وآليات مختمفة
قميمية،  كما نجد أيضا أجيزة تابعة وىناك أجيزة دائمة وأخرى مؤقتة، وىناك عالمية وا 

 مرتبطة باإلتفاقيات الدولية.لممنظمات الدولية، وأخرى 
القبول الدولي ليذه االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان وتصديق الدول عمييا، ما ىو  يعتبر

إاّل بداية فعمية في إقرار الرقابة الدولية عمى حقوق اإلنسان من نوع خاص، فإذا كان القانون 
لية ويقتصر أثره عمى الفسخ  الدولي العام ال يقّرر عقوبات عمى عدم تنفيذ المعاىدات الدو 

وأحيانا التعويض، فإن اإلخبلل بما ورد من تعيدات من قبل الدول في اتفاقيات حقوق 
اإلنسان من شأنو أن يجعل الدول المّخمة تحت طائمة من العقوبات، بسبب ما ليذه 

 االتفاقيات من خصائص.
ي العام، وىذا يتطمب التطرق عمى رقابة تنفيذ اإللتزام الدولفي ىذا الفصل سوف نركز  لذلك

، وثانييما (المبحث األول )ألمرين، وسائل وأجيزة حماية ىذا اإللتزام عمى المستوى الدولي
 .(المبحث الثاني )وسائل وأجيزة حمايتو عمى المستوى اإلقميمي والمحمي 
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 المبحث األول:
 الرقابة الدولية عمى تنفيذ 

 اإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 
ثمة تنوع كبير في سبل وآليات الحماية العالمية لحقوق اإلنسان، ولعّل ىذا التنوع مّرده إلى  

عّدة عوامل أىميا: تنوع خروقات حقوق اإلنسان ذاتيا: فيناك خروقات أكثر جسامة وانتشارا 
ات تأتي من تقدم وسائل العمم والتكنولوجيا وتطورىا، ومنيجية من غيرىا، وىناك انتياك

وخاصة التطورات الجارية في مجاّلي المعموماتية واليندسة الوراثية، وىي تطورات تستمزم ببل 
ّشك السيطرة عمييا من جانب القانون، حتى ال تغدو من أكثر مصادر التيديد لحقوق 

 اإلنسان وحرياتو األساسية.
متحدة المنظمة الدولية األوّلى في مجال اإلىتمام بمسألة حقوق اإلنسان عد منظمة األمم التّ 

وحرياتو األساسية، ولذا لم يكتفي ميثاقيا باإلعتراف بيذه الحقوق والحريات واإللتزام بضرورة 
حمايتيا، بل حرص عمى النص عمى الوسائل الفعالة لحماية تمك الحقوق والحريات، ىذه 

 تزام الدول باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية.الوسائل التي تؤكد مدى إل
إلى جانب أجيزة في حماية حقوق اإلنسان )مطمب أول(، دور  منظمة األمم المتحدة تمعب
والمجان المنشئة بمقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان ليا دور كبير في ىذا الشأن )مطمب  أخرى

 الثاني(.
 المطمب األول: 

 ة في الرقابة الدولية عمى دور منظمة األمم المتحد
 تنفيذ اإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

م 1945إن اإلىتمام بحقوق اإلنسان ىي أولى أىداف األمم المتحدة، ومنذ إنشائيا في عام  
تمارس دورىا الرقابي عمى تطبيق وتنفيذ اإلعبلنات والمواثيق الدولية المتعمقة بحقوق  إذ
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اإلنسان،  وقد حدد ميثاق األمم المتحدة مجموعة من األجيزة ) الجمعية العامة، مجمس 
 األمن، المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي، مجمس الوصاية ، محكمة العدل 

الدولية، واألمانة(، حيث تتطمع إضافة إلى مياميا األخرى المتعّددة، بدور معتبر في ترقية 
 عمى بعض ىذه األجيزة فقط، وىي الجمعية العامة سنركزنا واحترام حقوق اإلنسان، غير أن

 .) الفرع الثاني(، والمجمس اإلقتصادي واإلجتماعي) الفرع األول(
 الفرع األول:

 العامة  مجمعيةالرقابيم دورال
صدار  أن الجمعية العامة تعد الجياز العام لؤلمم المتحدة، وتختصبمناقشة ودراسة وا 

في إطار ميثاق األمم المتحدة أو يتعمق باختصاصات أي من  التوصيات لكل مسألة تدخل
بتوصيات بقصد إنماء التعاون  تعطيأجيزتيا، وتقوم الجمعية العامة بإعداد دراسات، و 

عمى  العملالدولي في الميادين اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتعميمية والصحية، و 
مييز بينيم في الجنس أو المغة س كافة ببل تتحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية لمنا

الذي  لحقوق اإلنسان في اإلعبلن العالمي جاء، (1)الدين، وال تفريق بين الرجال والنساءأو 
 اإلجماع.بم 1948تبنتو الجمعية العامة سنة 

يعتبر ىذا اإلعبلن بمثابة إلتزام دولي من طرف المنظمة من أجل تطوير وحماية حقوق 
وتبقى نصوص ىذا اإلعبلن بمثابة القاعدة التي عمى أساسيا تقيم المنظمة دعايتيا اإلنسان، 

 .2وحمايتيا ليذه الحقوق
لم يتوقف النشاط التشريعي لمجمعية العامة عند ىذا الحد، بل أصدرت كذلك العيد الدولي 

م؛ والعيد الدولي لمحقوق 1966لمحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية عام 
؛ ونتيجة ليذا وغيرىا من اإلتفاقياتم، واتفاقية مناىضة التعذيب 1966ةوالسياسيالمدنية

                                                
 .102المرجع السابق، ص،إبراىيم أحمد خميفة -1
 .261 -26المرجع السابق، ص ص ،نعيمة عميمر -2
 



 الفصل الثاني:           رقابة تنفيذ اإللتزام الدولي باحتزام حقوق اإلنسان وحزياته األساسية

 

 
47 

مجموعة كبيرة من االتفاقيات الدولية لتنظيم حقوق اإلنسان وحمايتو، النشاط التشريعيصدرت
ألوروبية واألمريكية واإلفريقية والعربية نظمت ىذه المسألة بإتفاقات وكما رأينا أن الدوال

 جماعية، 
أما فيما يتعمق بوظائفيا في مجال حقوق ،1من اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان وذلك إنطبلقا

أن تقوم بإجراء دراسات وتقديم التوصيات ،132اإلنسان فإن لمجمعية العامة وطبقا لممادة 
وذلك بيدف المساعدة عمى تحقيق وحماية ىذه الحقوق لمناس كافة  ،الخاصة بحقوق اإلنسان

ة العامة أيضا أن تصدر في نفس اإلتجاه ولنفس اليدف توصيات وفي كل الحاالت، لمجمعي
 إتفاقياتضرورية لحل قضايا حقوق اإلنسان، ومن أىم ىذه التوصيات التوجييية الخاصة ب

يجاد آليات لحمايتيا وكذا إىتماميا بالرأي  حقوق اإلنسان، ما يتعمق بضرورة وضوحيا وا 
 .3العالمي واجتذابيا ألكثر الحقوق وجودا

افة إلى ىذا الدور التشريعي، فإن الجمعية العامة تباشر دورا رقابيا عمى تصرفات الدول إض
لمعرفة مدى إلتزاميا باالتفاقيات والمواثيق الدولية المتعمقة بحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، 

ن األمم المتحدة تتعرض لضغوط من الدول الكبرى لتمارس رقابة فعالة عمى مدى إلتزام إ
الدول باحترام حقوق اإلنسان، وتباشر الجمعية دورىا في الرقابة من خبلل التقارير التي 

 .4يعرضيا عمييا المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي وغيره من أجيزة المنظمة
تشارك الجمعية العامة ىذه الميام لجنتيا الثالثة المكمفة بالشؤون اإلجتماعية واإلنسانية 

عية واإلنسانية والثقافية، بينما المسائل ذات الطابع اإلقتصادي المكمفة بالشؤون اإلجتما
                                                

 .103المرجع السابق، ص  ،إبراىيم أحمد خميفة  -1
: >> تنشئ الجمعية العامة دراسات عمى لمحكمة العدل الدولية 1945ميثاق األمم المتحدة عام من  13تنص المادة  - 2

بقصد إنماء التعاون الدولي، واإلعانة عمى تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية لمناس كافة ببل وتشير بتوصيات 
 ميثاق األمم المتحدة المنشور عمى الموقع اإللكتروني: تمييز بينيم في الجنس أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء<<.
http// :www.icj-icj.org/homepage/ar/unchrart.php. :10/05/2016تاريخ اإلطبلع. 

 .162المرجع السابق، ص ،نعيمة عميمر - 3
 .104المرجع السابق، ص ،إبراىيم أحمد خميفة -4
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المحض فيي من اختصاص المجنة الثانية، وتختص المجنة الرابعة بمسائل نزع اإلستعمار، 
والمجنة السادسة األىم في المسائل ذات الطابع القانوني، ويبقى اختصاصالمجنة الخامسة 

 .1أىم األوضاع الخاصة بحقوق اإلنسانمرتبطة بالمسائل اإلدارية والمالية و 
 الفرع الثاني:

 ممجمسالرقابيم دورال
 مجال حقوق اإلنساناإلقتصادي واإلجتماعي في  

تتمثل الوظائف الرئيسية الخاصة بحقوق اإلنسان لممجمس اإلقتصادي واإلجتماعي الذي 
 يعمل تحت إشراف الجمعية العامة، ويرفع إلييا تقريرا سنويا فيما يمي: 

أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور اإلقتصادواإلجتماع   -
ك                                والثقافة والتعميم والصحة وما يتصل بيا، يقدم توصياتو في أّية مسألة من تم

لى الوكاالت المتخصصة  لى أعضاء األمم المتحدة وا  المسائل إلى الجمعية العامة وا 
 .2ت الشأنبذا

من الميثاق التي  63يسير عمى حماية واحترام حقوق اإلنسان، وذلك طبقا لممادة  -
تعطيو ميمة إصدار توصيات بخصوص اإلحترام الفعمي لحقوق اإلنسان والحريات 

 3األساسية لمجميع.
أن يدعوا إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة إختصاصو،  -

الييئات المذكورة فحسب، بل المجمس من الناحية العممية لم يقدم توصياتو إلىغير أن 
لى  لى ىيئات فرعية تابعة لمجمعية العامة، وا  قدميا أيضا إلى دول غير أعضاء وا 

                                                
 .261المرجع السابق، ص  ،نعيمة عميمر -1
 -90، ص ص 1997، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 1ط ،الوسيط في القانون الدولي العام ،عبد الكريم عموان - 2

91. 
 >> لو أن يتقدم بتوصيات فيما يخص بإشاعة  احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومرعاتيا.<< 2/ 63المادة  -3
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لى شعوب  لى منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، وا  مؤتمرات دولية، وا 
لى أفراد  1.وا 

اعيبإختصاصو إما مباشرة، أو عن طريق لجان يشكميا من يقوم المجمس اإلقتصادي واإلجتم
من ميثاق األمم المتحدة_ العديد من  28بين أعضائو، وبالفعل أنشأ المجمس_ طبقا لممادة 

مساعدتو في تحقيق أىدافو، وكذلك الطبيعة الفنية لبعض لوذلك  ،المجان واألجيزة الفرعية
زة ما يتناسب معيا، وبذلك فإن أجيزة فرض أن يكون ليا من المجان واألجيتالمسائل، 

 .3وما ىو نوعي، 2المجمس ولجانو منو ما ىو إقميمي
تعتبر لجنة حقوق اإلنسان، ولجنة مركز المرأة، والمجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 
األقميات، والمجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، أكثر الييئات 

 التابعة لممجمس اىتماما بمسائل حقوق اإلنسان بصورة مباشرة، ومن بين األجيزةالفرعية
والبرامج ذات الصمة؛ فإن مفوضية األمم المتحدة لشؤون البلجئين واليونسيف وبرنامج 
األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة، تبذل قصارى جيدىا لتعزيز التمتع بحقوق 

 سية.اإلنسان والحريات األسا

                                                
 .91المرجع السابق، ص  ،عبد الكريم عموان -1

بكل >> بالنسبة لؤلجيزة والمجان الفرعية اإلقميمية المختصة بدراسة وحل المشكبلت اإلقتصادية واإلجتماعية الخاصة  -2
مجموعة من الدول ىي: المجنة اإلقتصادية ألوروبا، المجنة األقتصادية آلسيا والشرق األقصى، المجنة األقتصادية ألمريكا 

 .108إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، ص  البلتينية،  المجنة األقتصادية إلفريقيا، المجنة اإلقتصادية لغرب آسيا<<.
ختص بدراسة المشاكل المتعمقة بمجاالت التعاون اإلقتصادي واإلجتماعي من تالنوعية التي  _ >> بالنسبة لمجان والفروع3

الدول األعضاء ومن المجان واألجيزة المتخصصة: لجنة حقوق اإلنسان، لجنة اإلحصاءات، لجنة المرأة، لجنة الخبرة، 
فولة، وكالة األمم المتحدة إلغاثة البلجئين وتشغيل مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية، وكالة األمم المتحدة لرعاية الط

األمم المتحدة لشؤون البلجئين، برنامج األمم المتحدة لمتنمية، برنامج األغذية العالمي  يةالبلجئين في الشرق األدنى، مفوض
األمم المتحدة لمتنمية  المشترك بين األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة، معيد األمم المتحدة لمتدريس والبحث، منظمة

 .107، ص نفسوالمرجع. راجع:الصناعية، مجمس األغذية العالمي، برنامج األمم المتحدة لمبيئة...<<
 



 الفصل الثاني:           رقابة تنفيذ اإللتزام الدولي باحتزام حقوق اإلنسان وحزياته األساسية

 

 
50 

الوكاالت المتخصصة، فإن منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم المتحدة لؤلغذية  أما      
والزراعة، ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية، ىي أشد الوكاالت اىتماما بمسائل 

 .1حقوق اإلنسان
 المطمب الثاني:

 دور لجان اتفاقيات  
 حقوق اإلنسان في الرقابة

باإلضافة لؤلجيزة والمجان السابقة، فإنو تم إنشاء العديد من المجان الخاصة بحماية حقوق 
بحيث كّرس لئلشراف عمى تطبيق المعايير الخاصة بحقوق اإلنسان، والمنصوص اإلنسان، 

عمييا في اإلعبلنات واإلتفاقيات والتوصيات الدولية، أنشئ عدد من الييئات المتخصصة 
إتفاقيات معينة من جانب الدول التي صادقت عمييا أو إنضمت إلييا، ومن لكي تراقب تنفيذ 

المجنة المعنية بحقوق اإلنسان بين ىذه الييئات لجنة مكافحة التمييز العنصري ) فرع أّول(، 
 ) الفرع الثاني(، لجنة الحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية ) الفرع الثالث(.

 الفرع األول:
 لعنصريلجنة لمكافحة التمييز ا

أنشأت ىذه المجنة في إطار اتفاقية القضاء عمى التمييز العنصري، المعتمد من قبل الجمعية 
؛ وتعد 2م14/01/1969م،ودخمت حيز النفاذ في 21/12/1965العامة لؤلمم المتحدة في 

 .3بجنيف أين تعقد إجتماعاتيامقرىا بمثابة أقدم جياز رقابة عمى تطبيق اإلتفاقية 
                                                

 .91المرجع السابق، ص ،عبد الكريم عموان -1
م، ص 2005دار ىومية لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ومبدأ السيادة،أحمد وافي  -2

.* ولئلشارة فالجزائر أعمنت قبوليا بصبلحية لجنة القضاء عمى التمييز العنصري بتبلقي اإلعبلنات والجماعات منذ 275
 م.1989سنة 

 .291المرجع السابق، ص،نعيمة عميمر -3
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وىو ما نصت عميو  عضوا تنتخبو الدول األطراف لمّدة أربع سنوات 18من تتألف المجنة 
؛ 1، وتعقد عادة دورتين في السنة تستغرق كل منيا ثبلث أسابيعمن اإلتفاقية 18المادة 

وتختص ىذه المجنة بفحص التقارير التي إتخذتيا تطبيق لئلتفاقية، ويمكن لمجنة أن تتمقى 
اعات تابعين لمدول األطراف في اإلتفاقية، وىذا يعد دون رسائل أو شكاوى من أفراد أو جم

 .2شك وسيمة من وسائل الرقابة عمى تصرفات الدول األطراف في ىذا الشأن
في كل دورة ليا، تقوم المجنة بدراسة ومناقشة كافة المعمومات والتقارير المقدمة إلييا سواء 

وصياتيا لمدول األطراف، ومن الجدير من الدول أو أجيزة األمم المتحدة لتصدر في النياية ت
بالذكر أن المجنة قد قامت بدور كبير لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في جميع دول 

 .3العالم خاصة الدول اإلفريقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .98لمرجع السابق، ص، عبد الكريم عموان -1
 .99المرجع نفسو، ص  -2
 .111المرجع السابق، ص،إبراىيم أحمد خميفة -3
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 الفرع الثاني:
 المجنة المعنية بحقوق اإلنسان 

، المعتمد من 1المدنية والسياسيةأنشأت ىذه المجنة في إطار العيد الدولي الخاص بالحقوق 
م، ودخل حيز النفاذ في 16/12/1966قبل الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في 

 .2م23/03/1976
 :3ويمكن تمخيص صبلحياتيا المبّينة في العيد كما يمي   

 _ دراسة التقارير التي تقدميا الدول األطراف بشأن التدابير المتخذة إلعمال أحكام العيد
م مقترحات وتوصيات عامة إلى الدول األطراف والنظر في ظروف معينة في الرسائل _ تقدي

التي تفيد بأن دولة من الدول األطراف تّدعي أن دولة أخرى من الدول األطراف ال تفي 
 بالتزاماتيا بموجب العيد.

 _  كما يجوز لمجنة بموجب البروتوكول اإلختياري الممحق بالعيد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، أن تنظر في الرسائل الواردة من أفراد يّدعون أنيم ضحايا انتياك حق من 

 .الحقوق المذكورة في العيد
كون الدولة ليا والية قضائية عمى  ينمن الواضح أن الرقابي ليذه المجنة معمق في شرط

باختصاص الشخص الذي إنتيك حق أو أكثر من حقوق اإلنسان، وأن تكون قد اعترفت 
المجنة؛ فإذا لم يتحقق أيًا من ىذين الشرطين أو كمييما فمن تستطيع المجنة القيام 
باختصاصيا في ىذا المجال، وال ينبغي عمى الدول أن تتعاون معيا وذلك باإلعتراف الكامل 

                                                
 م.1976سبتمبر 20أنشأت المجنة بموجب الجزء الرابع من العيد في اإلجتماع األول لمدول األطراف المعقود في  -1
 .275المرجع السابق، ص،أحمد وافي -2
 .99المرجع السابق، ص  ،عبد الكريم عموان3
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يا باختصاصيا، وأن تمتزم بالشفافية الكاممة في تقاريرىا المقدمة إلييا بشأن التدابير التي تبنت
 1إلحترام حقوق اإلنسان التي نص عمييا العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية.

 الفرع الثالث:
 لجنة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

/ 17لؤلمم المتحدة تحت رقم  اإلجتماعيو أنشأت بموجب قرار صادر عن المجمس اإلقتصادي
م، لئلشراف عمى تطبيق العيد الدولي الخاص بالحقوق 1985/ 05/ 28بتاريخ  1985

اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، المعتمد في إطار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة بتاريخ 
 .2م1976/ 01/ 03م، ودخل حيز النفاذ في 1966/ 12/ 16

سة التقارير الدورية الواردة إلييا من الدول األطراف في العيد، تتولى المجنة ميمة درا
والمتعمقة بالتدابير التي إتخذتيا، واإلنجازات التي حققتيا في مجال حماية 

ةاإلقتصاديةالحقوق وذلك بالنظر في التقارير المقدمة من الدول ؛ 3واإلجتماعية والثقافي
تبنتيا لمعمل عمى احترام حقوق اإلنسان التي األطراف في العيد الدولي بشأن التدابير التي 

 .4نص عمييا ىذا العيد
الخبلصة أن آليات الحماية الدولية المنشأة في إطار األمم المتحدة، سواء منيا التعاىدية أو 

محاولة التوفيق بين الدولة غير التعاىدية، تراعي مبدأ سيادة الدولة، وىي تعمل في إطار 
 المرحمة اآللية التي تتخذ القرار الممزم.والفرد، ولم تصل إلى 

                                                
 .112المرجع السابق، ص،خميفةإبراىيم أحمد  -1
 .275المرجع السابق، ص،أحمد وافي -2
،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق المواطن، رام 2ط،لقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،نزار أيوب -3

 .44، ص2003 فمسطين، اهلل،
 .113المرجع السابق، ص ،إبراىيم أحمد خميفة - 4
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فإذا كان الوضع كذلك عمى المستوى العالمي، فإن األمر يختمف نوعا ما عمى المستوى 
حقوق اإلنسان أكثر اإلقميمي إذ استطاعت المجموعة األوروبية واألمريكية إيجاد آليات حماية

 فعالية، وىو ما نراه في المبحث الموالي.
 المبحث الثاني: 

 الرقابة اإلقميمية والمحمية عمى تنفيذ 
 اإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

سيرة منظمة األمم المتحدة  ،سايرت المنظمات اإلقميمية واإلتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان
 من حيث آليات الرقابة والحماية والمتابعة الخاصة بحقوق اإلنسان.

ىذه اآلليات في أشكال متفاوتة، األىمية والقيمة واإللزامية، حيث  تبتنوعت وتشع     
أنشأت في سبيل حماية وضمان إحترام حقوق اإلنسان، أجيزة مختمفة اإلختصاص ومتباعدة  

ومتنوعة من حيث درجاتيا في العمل وقوتيا في المتابعة من حيث اإللزامية اتجاه الدول، 
 والرقابة.

ظيرت أجيزة ذات ميام إستشارية، وأخرى ذات ميام رقابية، وقد  أمام ىذا التنوع والتوسع
وصمت بعضيا إستثناء إلى مباشرة الميام القضائية، في مجال مخالفة وخرق حقوق 
اإلنسان، وذلك بتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية ليذه الحقوق سواء عمى المستوى 

ة اإلقميمية عمى تنفيذ اإللتزام الدولي اإلقميمي أو المحمي، وىذا ما سنتناولو من خبلل الرقاب
بإحترام حقوق اإلنسان ) المطمب األول(، والرقابة المحمية عمى تنفيذ اإللتزام الدولي بإحترام 

 حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ) المطمب الثاني(.
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 المطمب األول:
 الدور الرقابي اإلقميمي في تنفيذ  

 اإلنسان وحرياته األساسيةاإللتزام الدولي باحترام حقوق 

سايرت المنظمات اإلقميمية واإلتفاقية الخاصة بحقوق اإلنسان، منظمة األمم المتحدة من 
وتنوعت ىذه اآلليات وتشعبت والمتابعة الخاصة بحقوق اإلنسان،  حيث الرقابة والحماية

ن الحماية وظيرت في أشكال متفاوتة األىمية والقيمة اإللزامية، وتوفر أكبر قدر ممكن م
األوروبي ) فرع  رقابيليذه الحقوق، ولدراسة ىذه المسائل ينبغي أن نتعرف عمى الدور ال

أّول(، واألمريكي ) فرع ثاني(، واإلفريقي ) فرع ثالث(، والعربي ) فرع رابع(، في ىذا 
 المجال.

 الفرع األّول: 
 الدور الرقابي األوروبي في تنفيذ 

 اإلنسان وحرياته األساسية اإللتزام الدولي باحترام حقوق

من المسمم بو أن نشاط القارة األوروبية يعد _بحق_ مثاال يحتذى بو في كافة المجاالت، فما 
تحاول أن تعدل في  يجعل بقية قارات العالم  وصمت إليو ىذه القارة من تطور ثابت ومتتابع

سياستيا في كافة المجاالت، بحيث يمكن القول أن دول أوروبا في مجال حقوق اإلنسان 
تراقب بعضيا البعض، ولؤلفراد أيضا الحق في مراقبة دولتيم في ىذا المجال، ولذا فإن 

 .1حقوق اإلنسان في أوروبا تمقى تطبيقا وحماية واحتراما أكثر من أي مكان آخر في العالم

                                                
 .118_117المرجع السابق، ص ص ،إبراىيم أحمد خميفة  -1
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عيدت اإلتفاقية األوروبية في بداية األمر بالرقابة عمى تنفيذ الدول لتعيداتيا الواردة في 
 م(، إلى المجنة األوروبية1998الممحقة في بداية األمر ) أي ما قبل اإلتفاقية والبروتوكوالت 

 .1) ثانيا(والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،لحقوق اإلنسان )أوال(
 أواًل: المجنة

 وروبية لحقوق اإلنساناأل 
ة 20تتكون المجنة األوروبية لحقوق اإلنسان حسب المادة  ، من عدد من 2من اإلتفاقي

األعضاء بعدد أطراف؛ ويتم إنتخاب أعضاء المجنة باألغمبية المطمقة ألصوات مجمس 
المجنة الوزراء األوروبي من قائمة األسماء التي يقترحيا مكتب الجمعية اإلستشارية ، وتتجمع 
إلى  34خمس مرات سنويا في ستراسبورج بفرنسا، وتستمد المجنة اختصاصاتيا من المواد 

 .3من اإلتفاقية، وتصدر قراراتيا بأغمبية الحاضرين من األعضاء 37
تتمثل اختصاصات المجنة في تمقي الشكاوي المقدمة ضد دولة طرف، بدعوى إخبلليا 

الدول األطراف أو من  إحدى، ويقدم الطمب من 4اإلنسان،بأحكام اإلتفاقية األوروبية لحقوق 
وكانت المجنة عند قبوليا لمشكوى تقوم بفحصيا، بيدف الوصول أوال إلى تسوية ؛ 5األفراد

 .6وّدية لمموضوع عمى أساس احترام حقوق اإلنسان حسب ما تقرره المعاىدة

                                                
 .107المرجع السابق، ص ،وائل أحمد عبلم -1
راجع في ذلك: اإلتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 20أنظر المادة  -2

 وحرياتو األساسية:
http// :conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/005.htm:03/05/2016تاريخ اإلطبلع. 

 .152المرجع السابق، ص ،عبد الكريم عموان  - 3
نفسو، ص المرجعتتمقى المجنة حوالي خمسة آالف شكوى في السنة ترفض منيا حوالي ثبلثة آالف وخمسمائة شكوى. -4

153. 
 .172المرجع السابق، ص ،قادري عبد العزيز -5
 .119لمرجع السابق،ص ،اإبراىيم أحمد خميفة  -6
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رأييا، فيما إذا كانت الوقائع إذا لم يتم الوصول إلى حل، كانت المجنة تعد تقريرا مشفوعا ب
المعروضة تذلل عمى مخالفة من جانب الدولة المعنية إللتزاميا في ظل المعاىدة، وكانت 

 . 1تحيل التقرير إلى لجنة الوزراء
 ثانيا: المحكمة

 األوروبية لحقوق اإلنسان
تتألف ىذه المحكمة من عدد من القضاة مساوي لعدد الدول األعضاء في مجمس     

 .3، وال يجوز أن يكون من بينيم أكثر من قاضي واحد من جنسية واحدة2أوروبا
تنتخب الجمعية اإلستشارية ىؤالء القضاة بأغمبية األصوات وتسمى كل دولة ثبلثة من 

، ويتم انتخاب قضاة المحكمة 4واحدة، ن جنسيةالمرشحين  يكون منيم اثنين عمى األقل م
 .5لمدة تسع سنوات قابمة لمتجديد

ىذا وتتمتع المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان باختصاصين ىما : اختصاص 
ختصاص قضائي.  إستشاريوا 

 _ اإلختصاص اإلستشاري: (1

لجنة  تختص المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في تقديم آراء إستشارية، بناء عمى طمب
وزراء مجمس أوروبا تتعمق بأية مسألة قانونية تخص تفسير اإلتفاقية األوروبية لحقوق 

 .6اإلنسان والبروتوكوالت الممحقة بيا

                                                
 .119المرجع نفسو، ص،إبراىيم أحمد خميفة - 1
فإذا انضمت دولة أخرى إلى المجمس، تعاد إجراءات اإلنتخاب لتكممة عدد القضاة  بحيث يساوي عدد األعضاء   -2

 نسان(.من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإل 2فقرة  39الفعميين في المجمس ) المادة 
 من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 38المادة  -3
 . األوروبية لحقوق اإلنسانمن اإلتفاقية 2فقرة   39المادة  -4
 .األوروبية لحقوق اإلنسانمن اإلتفاقية 3فقرة  39المادة  -5
 من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 47/1أنظر المادة  -6
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غير أنو ال يجوز بأي حال من األحوال أن تتعمق ىذه اآلراء اإلستشارية، بأية مسألة تتصل 
موضوعا لئللتماس أو عريضة بمضمون الحقوق المعترف بيا بموجب اإلتفاقية، وأن تكون 

منظورة أمام المحكمة، مع اإلشارة إلى أن الغرفة الكبرى لدى المحكمة ىي التي تتولى 
وظيفة تقديم اآلراء اإلستشارية بناءا عمى طمب لجنة وزراء مجمس أوروبا، كما يجب عمى 

لمقدم إلييا المحكمة أن تتأكد قبل إصدار رأييا اإلستشاري بأنيا مختصة بالنظر في الطمب ا
 .1مع وجوب تسبيب رأييا

 _ اإلختصاص القضائي لممحكمة: (2

 من اإلتفاقية األوروبية يشمل إختصاص المحكمة، كل المسائل المتعمقة  32بمقتضى المادة 
، 34، 33بتفسير اإلتفاقية وبروتوكوالتيا التي نعرض عمييا حسب الشروط المبنية في المواد 

حيث يتخذ اإلختصاص ؛ 34الحكومية والفردية، المادة ، وىي تفصل في الشكاوي 37
لتماسات وعرائض األفرادو إلتماسات أو عرائض الدولالقضائي لممحكمة إحدى الصيغتين:  .2ا 

من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، حددت الشروط الواجب  35ىذا ونشير إلى أن المادة 
يا من قبل المحكمة، حيث تتمخص ىذه توفرىا لقبول اإللتماسات أو العرائض قبل دراست

 :3الشروط في مجموعتين
 .لتماسات أو عرائض األفراد  الشروط المشتركة بين إلتماسات أو عرائض الدول وا 
 4الشروط اإلضافية الخاصة بإلتماسات أو عرائض األفراد فقط. 

 
 

                                                
 .وروبية لحقوق اإلنساناإلتفاقية األ من 2الفقرة  47المادة  -1
 .296المرجع السابق، ص  ،محمد يوسف عموان ومحمد خميل الموسى -2
 .298، ص نفسوالمرجع -3
 .298المرجع نفسو، ص  -4
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 ثالثا: دور األمين
 العام لمجمس أوروبا ولجنة وزراء مجمس أوروبا

كانت اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، تحتوي عمى وسيمة رقابية أخرى لضمان احترام 
العام لمجمس أوروبا بناء  تقدم لؤلمينحقوق اإلنسان، تتمثل في إلتزام الدول األعضاء بأن 

عمى طمبو المعمومات الضرورية عن الطريقة التي يكفل بيا قانونيا الداخمي، تطبيق 
 بصورة فّعالة .نصوص اإلتفاقية 

جمساتو تكون سرية وبحضور ثمثي و قرارات ىذه المجنة فتتخذ بأغمبية الثمثين،  بخصوصأما 
 .1األعضاء عمى األقل

أن ىذا النظام الرقابي كان يتميز بالفعالية والموضوعية، إاّل أّن الدول األوروبية لم تقتنع  رغم
بو نظرا لطول اإلجراءات أمام المجنة، وأنو لكي تنظر المحكمة الدعوى البد أن ترفع من 
المجنة أو من أحد األطراف، فمم يكن يجوز لمفرد أن ينفذ مباشرة إلى المحكمة، فكان يجب 

 أن يقدم شكواه إلى المجنة لتتولى ميمة رفعيا إلى المحكمة. عميو
المجمس األوروبي أخذت ذلك في اإلعتبار، أنو يجب إعادة في  عضاء األبذلك فإن الدول 

تنظيم آليات المراقبة التي تنشئيا اإلتفاقية، من أجل المحافظة عمى تحسين فاعمية حمايتيا 
 وبناءا عمى ذلك قررت تعديل أحكام معينة من اإلتفاقية،لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، 

 .2بمحكمة جديدة دائمة ةبيدف استبدال المجنة ومحكمة حقوق اإلنسان األوروبي
                                                

من النظام األساسي لمجمس أوروبا:> أن الطرف الذي ينتيك إلتزاماتو بما فييا حقوق اإلنسان وحرياتو  8تنص المادة  -1
األساسية، يكون عريضة إليقاف تمثيمو في المجمس، وقد تطالب منو لجنة الوزراء اإلنسحاب من المجمس، وليذه المجنة 

 .179 -178المرجع السابق، ص ص  ،قادري عبد العزيز راجع في ذلك:  إيقاف عضوية ذلك الطرف؛
ذي أتخذ في المؤتمر الوزاري األوروبي بشأن حقوق (ال1من الجدير بالذكر أن ىذا التعديل، جاء بعد دراسة القرار رقم ) -2

(، التي إتّخذتيا 1992) 194، وبعد دراسة التوصية رقم 1985مارس  20و  19اإلنسان، والذي أنعقد في فينا في 
م، وبعد دراسة القرار الذي أّتخذ بشأن إصبلح آليات مراقبة 1992أكتوبر  6الجمعية البرلمانية لممجمس األوروبي في 

 راجع في ذلك: م.1993أكتوبر  9اإلتفاقية من قبل رؤساء الدول والحكومات أعضاء المجمس األوروبي في إعبلن فينا في 
 .120_ 119المرجع السابق، ص ص ،إبراىيم أحمد خميفة
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 المحكمة: رابعا
 األوروبية لحقوق اإلنسان:

يحتوي النظام األوروبي الجديد لحماية حقوق اإلنسان عمى آلية وحيدة ىي المحكمة 
الممحق باإلتفاقية األوروبية لحقوق  11نسان، إذ أن البروتوكول رقم األوروبية لحقوق اإل

 اإلنسان قد ألغى المجنة األوروبية لحقوق اإلنسان وأبعد لجنة الوزراء.
عة اإلختيارية لقبول الدول األعضاء إختصاص المحكمة، وكذلك يكما ألغى البروتوكول الطب 

قبول المجوء من طرف األفراد إلى تمك المحكمة، وبذلك أصبح المجوء إلى المحكمة من حق 
المجنة كل متظمم، كما أن إلغاء المجنة األوروبية قد أدى إلى القضاء عمى اإلزدواجية بين 

قضاة( في المحكمة،  7غرفة ) تتكون من والمحكمة، بحيث عوضت صبلحيات المجنة ب
بت في قبول الشكوى من عدمو، وبعد محاولة التسوية الودية، تقوم تفالغرفة ىي التي 

 المحكمة بالبت في الموضوع، وبخبلف ما كان يحدث بالنسبة لمجنة، غير أن القرار ال
لة القضية عمى يصح نيائيا إاّل بعد مرور ثبلثة أشير، ولم يطمب أحد أطراف النزاع لحا

عضوا(، غير أن ىذا اإلستئناف ال يقبل إال بموافقة لجنة  17الغرفة الكبرى ) المكونة من 
 . 1قضاة 5من 

نبلحظ من ىذا العرض السريع لمضمون النظام الحمائي األوروبي لحقوق اإلنسان وحرياتو 
 ع الدولاألساسية، مدى إىتمام القارة األوروبية بيذه الحقوق والحريات، فمم تقن

نما كانت حريصة عمى  األوروبية بالنص في قوانينيا الداخمية عمى تمك الحقوق والحريات، وا 
تأسيس نظام قضائي أوروبي مشترك ومحايد وذلك أوال بإنشاء المجنة األوروبية والمحكمة 

 األوروبية لحقوق اإلنسان، ثم اإلكتفاء ثانيا بالمحكمة بعد تطويرىا كما رأينا.
نما حرصت عمى ضرورة لم تكتفي أ يضا الدول األوروبية بيذا النظام التشريعي والقضائي، وا 

من ، التي تشرف عمى تنفيذ األحكام الصادرة 1وجود جياز تنفيذي يتمثل في لجنة الوزراء
                                                

 .180 -179المرجع السابق، ص  ص  ،قادري عبد العزيز -1
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المحكمة؛ وعميو يبلحظ _ كما نرى_ أننا أمام نظام حمائي متكامل يمثل دعوة لبقية الدول  
 ة في مجال حقوق اإلنسان.لتعديل نظميا القانوني

 الفرع الثاني: 
 الدور الرقابي األمريكي في تنفيذ اإللتزام 

 الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
لم تختمف الدول األمريكية عن التطور الذي رأيناه في القارة األوروبية في مجال حماية حقوق 

األوروبي في ىذا المجال لم تصل إليو أي قارة اإلنسان، ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن التقدم 
 أخرى في العالم.
فإن النظام الرقابي األمريكي يقوم عمى دعامتين أساسيتين ىما:_المجنة أيًأ كان األمر 

 .(ثانيا )والمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان (أوال،) األمريكية لحقوق اإلنسان
 أوال: المجنة

 األمريكية لحقوق اإلنسان
ىذه المجنة ىي ىيئة تابعة لمنظمة الدول األمريكية، أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن      

 7، وتتكون المجنة من 3؛وتعمل كييئة استشارية لممنظمة في ىذا المجال2حقوق اإلنسان
أعضاء، من شخصيات أخبلقية عالية معروفة بالكفاءة في مجال حقوق اإلنسان، ويجب أن 

                                                                                                                                                   
ل دولة_ يمثمون الدول األطراف في اإلتفاقية، وتختص ىذه المجنة وزير عن ك،تتكون لجنة الوزراء من عدد من الوزراء  -1

 .125أحمد خميفة، المرجع السابق، ص إبراىيم راجع في ذلك: باإلشراف عمى تنفيذ أحكام المحكمة كما ذكرنا في المتن.
 -األعضاء فييا. ب الحقوق الواردة في اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان بالنسبة لمدول -يقصد بيذه الحقوق: أ -2

الحقوق الواردة في اإلعبلن األمريكي لحقوق ولجان اإلنسان بالنسبة لمدول األعضاء األخرى، المادة اأّلولى من النظام 
 .127، ص نفسوراجع في ذلك:المرجع .1980األساسي لمجنة األمريكية لحقوق اإلنسان

 األمريكية .مقر ىذه المجنة ىو مدينة واشنطن بالواليات المتحدة  -3
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، ويتم انتخاب أعضاء المجنة لمدة أربع سنوات، 1الدول أعضاء المنظمةتشمل المجنة كافة 
 .2ويجوز إعادة إنتخابيم لمدة واحدة

 :3يفي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، فإن ميام المجنة محددة كما يمتحدد ميام المجنة 
 _ تنمية الوعي بحقوق اإلنسان بين شعوب أمريكا.1
عضاء من كان ذلك مناسبا بغية إتخاذ إجراءات _ إصدار توصيات لحكومات الدول األ2

 تدريجية لصالح حقوق اإلنسان.
 _ إعداد الدراسات أو التقارير التي تراىا مفيدة لمباشرة وظائفيا.3
_ دعوة حكومات الدول األعضاء في المنظمة لتزويدىا بمعمومات حول اإلجراءات التي 4

 إتخذتيا في مسائل حقوق اإلنسان.
اإلجراءات بشأن الطعون والشكاوى المقدمة ليا في ظل سمتطيا المنصوص عمييا _ اتخاذ 5

 من اإلتفاقية. 51إلى  44في المواد 
 .1_ رفع تقرير سنوي لمجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية6

                                                
_ ينتخب أعضاء المجنة بصفة شخصية من قبل الجمعية العامة لممنظمة من 1وعن إجراءات اختيار أعضاء المجنة "  -1

_ يجوز لكل حكومة أن تقترح حتى ثبلثة مرشحين، والذين يجوزوا 2بين قائمة مرشحين تقترحيم حكومات الدول األعضاء،
_ يطمب األمين 1:"4م، أو من أي دولة عضو آخر بالمنظمة.....""؛ وطبقا لممادة أن يكونوا مواطنين لمدولة التي تقترحي

العام خطيا _قبل ستة أشير عمى األقل من انتياء مدة العضوية، التي تم إنتخاب أعضاء المجنة ليا_ من كل دولة عضو 
جدي لممرشحين ويرسميا إلى الدول _ يعد األمين العام قائمة بالترتيب األب2يوم؛  90في المنظمة تقديم مرشحييا خبلل 

_ يتم انتخاب أعضاء المجنة 1"  5أعضاء المنظمة قبل ثبلثين يوما عمى األقل من الجمعية العمومية التالية؛ وطبقا لممادة 
(، والمرشحين الذين يحصمون 2) 3باإلقتراع السري لمجمعية العمومية من بين قائمة المرشحين المشار إلييم في المادة 

ذا كان ضروريا عقد عدة إقتراعاتئلنتخاب كل أعضاء عمى  أكبر عدد من أصوات الدول األعضاء يتم إعبلن انتخابيم، وا 
راجع في ذلك: المجنة، يتم إستبعاد المرشحين الذين حازوا أقل عدد من األصوات بالطريقة التي تحددىا الجمعية العمومية. 

 .127إبراىيم أحمد خميفة، المصدر السابق، 
 .128، ص نفسوالمرجع  ، -2
 راجع في ذلك :.من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 41أنظر المادة  - 3

http// :www.iachr.org/Basicos/basic3.htm  :12/05/2016تاريخ اإلطبلع. 
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 ثانيا: المحكمة
 األمريكية لحقوق اإلنسان

 تعد ىذه المحكمة الدعامة الثانية والجياز القضائي الثاني لحماية حقوق اإلنسان، وىي 
ىيئة قضائية مستقمة غرضيا تطبيق وتفسير اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، وتمارس 

 .2المحكمة وظائفيا وفقا ألحكام ىذه اإلتفاقية والنظام األساسي
دول األعضاء في منظمة الدول األمريكية، ويتم قضاة من رعايا ال 7تتكون المحكمة من 

إنتخابيم بصفتيم الشخصية من رجال القانون الذين يتمتعون بسمعة أدبية عالية وخبرة 
لمدة ست سنوات، 3معترف بيا في مسائل حقوق اإلنسان، ويتم انتخاب قضاة المحكمة

 .4ويجوز إعادة انتخابيم مرة واحدة
لحقوق اإلنسان إختصاصين أساسيين عمى المحكمة األمريكية قد خّولت اإلتفاقية األمريكية 

لحقوق اإلنسان، أوليما اإلختصاص بنظر المنازعات المتعمقة باتيام دولة من الدول 
األعضاء بانتياك اإلتفاقية وىو اإلختصاص القضائي، وثانييما اإلختصاص بتفسير 

في ىذا الميزان، وىو اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان واإلتفاقية المماثمة 
 .5اإلستشارياإلختصاص

                                                                                                                                                   
 ..129إبراىيم أحمد خميفة، المرجع السابق، ص   -1
 .132، ص نفسوالمرجعفي ذلك.:؛ راجع المادة األولى من النظام األساسي لممحكمة -2
ويتم انتخاب القضاة بواسطة الدول األطراف في اإلتفاقية خبلل إنعقاد الجمعية العامة لممنظمة عن طريق قائمة  -3

المرشحين من قبل الدول األطراف، ولكل دولة طرف في اإلتفاقية أن تتقدم بأسماء ثبلثة مرشحين ويجب أن يكون عمى 
عايا الدولة الطرف في اإلتفاقية، ويمكن أن يكون المرشحان اآلخران من رعايا باقي الدول األطراف األقل مرشح واحد من ر 

 .321، ص نفسوراجع في ذلك: المرجع في اإلتفاقية.
 . العدل الدولية لنظام األساسي لمحكمةمن ا 5و4المادة  -4
 .161المرجع السابق، ص،عبد الكريم عموان -5
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 :1/_ اإلختصاص القضائي1
يمكن أن يكون إختصاص المحكمة جزئيا يقتصر عمى بعض القضايا أو لمدة محددة فقط، 
غذ يمكن إصدار اإلعبلن بقبول اختصاص المحكمة دون شرط أو قيد أو وضع شروط 

 .2ذلك اإلختصاصعمى
دعواىم عمى المحكمة، وبالتالي ليس ليم حق المثول  بالنسبة لؤلفراد ليس ليم حق عرض

 .3أماميا حتى لو عرضت دعواىم عمى المحكمة من قبل حقوق اإلنسان
يجوز لممحكمة أن تصدر بعض األوامر القضائية في الحاالت الجسيمة إليقاف الضرر 

المجنة)م الواقع عمى المجني عميو سواء أكان الموضوع معروضا عمييا أو معروضا عمى 
 67وفقا لممادة  -، ومتى تعرضت المحكمة لموضوع الدعوى فإن أحكاميا تعتبر4(2/ 63

 .6، أحكاما نيائية غير قابمة فييا بأي طريق من طرق الطعن5-من اإلتفاقية
 /_ اإلختصاص اإلستشاري:2

أنو يمكن لمدول األعضاء  من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عمى :>> 64تنص المادة 
في المنظمة استشارة المحكمة بشأن تغيير ىذه اإلتفاقية أو أية معاىدات أخرى تتعمق بحماية 
حقوق اإلنسان في الدول األمريكية، ويمكن أيضا لمييئات المنصوص عمييا في الفصل 

                                                
من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، موضحة أن الدول العضو في المنظمة  62وقد تناولت ىذا اإلختصاص المادة  - 1

تستطيع فور إيداع تصديقيا عمى اإلتفاقية أن تعمن تصريحا بقبول الوالية الجبرية لممحكمة في جميع المسائل المتعمقة 
التصريح أن يكون مشروطا أو غير مشروط، محددا بمدة أو غير محدود المدة بتفسير اإلتفاقية أو تطبيقيا، ويمكن ليذا 

بحسب إدارة الدول األعضاء، وقد يكون متعمقا بوالية المحكمة في قضايا معينة بالذات، وبناء عميو تقتص المحكمة 
لدعوى، ومعنى ذلك أن التصديق بانظركل ما يتعمق بتفسير اإلتفاقية أو تطبيقيا طالما كان ذلك بموافقة الدول األطراف في ا

 .161راجع في ذلك: المرجع نفسو، ص وحده ال يكفي لئلعتراف بالوالية الجبرية لممحكمة في ىذا المجال.  
 .184المرجع السابق، ص  ،قادري عبد العزيز  -2
 .322المرجع السابق، ص ،أحمد وافي  -3
 اإلنسان.من اإلتفاقية األمريكية لحقوق  63/2أنظر المادة  -4
 من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان. 67أنظر المادة  -5
 .162المرجع السابق، ص  ،عبد الكريم عموان -6
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ضمن نطاق -المباشر في ميثاق منظمة الدول األمريكية المعدل "" بروتوكول بيونس أيرس ""
أن نطمب استشارة المحكمة، أن تزود تمك الدولة بآراء حول مدى انسجام أي  -اختصاصيا

 من قوانينيا مع الوثائق الدولية السالفة الذكر<<.
اآلراء اإلستشارية لممحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان غير ممزمة، لكنيا تتمتع بقيمة أدبية 

 . 1معتبرة يتعذر عدم أخذىا بعين اإلعتبار
 يتضح مما سبق مدى اىتمام الدول األمريكية بحماية حقوق اإلنسان، بالرغم من أنيا

لم تصل لدرجة الحماية التي وصل إلييا المجتمع األوروبي، إاّل أننا إذا قارنا النظام  
الحمائي األمريكي بكل من النظام الحمائي اإلفريقي و العربي سنبلحظ أنو يتفوق عمييما 

 بكثير.
 الثالث: الفرع 

 الدور الرقابي اإلفريقي في
 تنفيذ اإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان

وبالرغم أخذت الدول اإلفريقية بالنظام الحمائي والرقابي المزدوج المطبق في الدول األمريكية، 
من الفارق الكبير بين النظامين خاصة من ناحية فعالية كل منيما، فإن النظام األمريكي 

لتزاما من قبل الدول األمريكية، أيًا كان األمر فقد نص يتميز  بالفعالية ويمقى تطبيقا عمميا وا 
عمييا المجنة  الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان عمى إنشاء لجنة حقوق اإلنسان، والتي يطمق

م عمى إنشاء المحكمة 1998، وقد نص بروتوكول )أوال( اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 .2)ثانيا( ة لحقوق اإلنساناإلفريقي

 
                                                

 .185المرجع السابق، ص ،قادري عبد العزيز -1
راجع في دول وثائق تصديقيا وانضماميا.  10م بعد أن أودعت 2004فيفري  26دخل البروتوكول حيز النفاذ في  -2

 .134المرجع السابق، ص ،براىيم أحمد خميفةإذلك: 
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 أوال: المجنة
 اإلفريقية لحقوق اإلنسان 

السري عضو يتم إنتخابيم عن طريق اإلقتراع 11تتكون المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان من 
من طرف مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية، ويكون ذلك اإلنتخاب من 

من الدول شخصين، وال يجوز ألي دولة طرف في ىذا قائمة بأسماء ترشح منيم كل دولة 
 .1الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين

، بينما تتمثل اختصاصات المجنة 2ىذا وينتخب أعضاء المجنة لمدة ست سنوات قابمة لمتجديد
 اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في اختصاصين ىامين ىما:

، مثل 3من الميثاق 45نسان طبقا لنص المادة األوّل يدخل في إطار تعزيز وترقية حقوق اإل
 المعمومات.اجراء الدراسات، تجميع الوثائق تنظيم الندوات والحمقات الدراسية ونشر 

تقوم المجنة بصياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تيدف إلى حل المشكبلت القانونية 
سسات اإلفريقية أو الدولية المتعمقة بالتمتع بحقوق اإلنسان والشعوب، وتتعاون مع سائل المؤ 

 .4المعنية بحقوق اإلنسان وحمايتيا
 ضمان حماية حقوق اإلنسان والشعوب طبقا لمشروط الواردة في الميثاق. -
تفسير كافة األحكام الواردة في ىذا الميثاق بناء عمى طمب دولة طرف أو إحدى  -

 مؤسسات منظمة الوحدة اإلفريقية.
إلييا مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ويجوز لمجنة أن القيام بأي ميام أخرى يوكميا  -

، ونصت 1تمجأ إلى أية وسيمة مبلئمة لمتحقيق كما ليا أن تستمع إلى األمين العام
                                                

 راجع في ذلك: من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 35 -32 -31 -30أنظر نصوص المواد  -1
http// :www.achpr.org/english/_info/charter_en.html :16/05/2016تاريخ اإلطبلع. 

 .من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وحق الشعوب 36أنظر المادة  - 2
 من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وحق الشعوب. 45أنظر المادة  -3
 .310المرجع السابق، ص ،أحمد وافي -4
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من الميثاق عمى أن كل دولة طرف تتعيد بتقديم تقرير كل عامين حول  62المادة 
لحقوق الحريات اإلجراءات التشريعية أو كل الخطوات التي اتخذتيا بيدف إقرار ا

 .2المنصوص عمييا في الميثاق

، 49، 48، 47الثاني يدخل في إطار حماية حقوق اإلنسان وتمارسو المجنة تطبيقا لممواد 
 ي،وىي الشكاوي التيونظاميا الداخمي، وفيو تتمقى المجنة نوعين من الببلغات والشكاو 

 فراد.تقدميا الدول األطراف في الميثاق، والشكاوي المقدمة من األ

 :3الشكاوي التي يقدمها الدول األطراف في الميثاق -أ/
التي تتمقى المجنة من الدول األطراف في الميثاق تقاريرىا الدورية ذات الصمة بالتدابير 

اتخذتيا ىذه الدول لنفيذ إلتزاماتيا الناشئة عن الميثاق، كما تتمقى الببلغات ضد الدول 
 .4األطراف في الميثاق

تقرر المجنة اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفيظية لمحيمولة دون وقوع أضرار يتعذر جبرىا  كما
صبلحيا لمضحية  .5وا 

 الشكاوي المقدمة من األفراد: -ب/
 ما يقدمو األفراد أو أشخاص القانون من غير األشخاص الحكومية، ويشترط أن تقدم 

تتضمن المعمومات البلزمة من مقدم ىذه الشكاوي بعد إستنفاذ إجراءات الطعن الداخمية، كما 
 الشكوى أو أن تكون مبلئمة مع ميثاق الحقوق.

                                                                                                                                                   
 .137المرجع السابق، ص ،إبراىيم أحمد خميفة -1
 .311المرجع السابق، ص،أحمد وافي -2
 .311ص نفسو،المرجع -3
من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وحق الشعوب عمى أن: "" تتعيد كل دولة طرف أن تقدم كل  62تنص المادة  -4

سنتين اعتبارا من تاريخ  سريان مفعول ىذا الميثاق، تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير األخرى التي تم اتخاذىا 
 عترف بيا ىذا الميثاق ويكفميا"".بيدف تحقيق الحقوق والحريات التي ي

 .69المرجع السابق، ص  ،خالد حسانيمن الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان؛  52أنظر نص المادة  -5
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 . 1األطرافيخضع ىذا النوع من الشكاوي لنفس اإلجراءات التي تخضع ليا شكاوي الدول 
 ثانيا: المحكمة

 اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
منظمة الوحدة اإلفريقية أطراف الميثاق اإلفريقي بشأن حقوق في عضاء األإتّفقت الدول 

اإلنسان والشعوب، عمى إنشاء محكمة إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وذلك بمقتضى 
 .2م1998بروتوكول 

قاضيا ومن رئيس لممحكمة وقمم كتاب المحكمة، حيث يتواجد  11تتكون المحكمة من  
تشكيمة من الموظفين التابعيين لقمم الكتاب وذوي جنسية ىؤالء بمقر المحكمة، باإلضافة إلى 

 .3الدول األعضاء في المنظمة
 وتتمتع المحكمة باختصاص قضائي وآخر إستشاري:       

 /_ اإلختصاص القضائي:1
تنظر المحكمة في القضايا المرفوعة إلييا من طرف المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
والشعوب،ومن دولة طرف في الميثاق اإلفريقي قدمت ببلغا أمام المجنة، ومن الدول الطرف 

ببلغ أمام المجنة ومن الدولة الطرف التي يكون مواطنيا ضحية إنتياك لحقوق المقدم ضدىا 
 ظمات الحكومية اإلفريقية.اإلنسان ومن المن

تتمقى المحكمة ببلغات األفراد أو المنظمات غير الحكومية المتمتعة بصفة مراقب أمام 
المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب شريطة أن تكون الدولة المشتكي عمييا قد أقرت 

 .4بصبلحية إستقبال ىذه الطائفة من الببلغات
                                                

 .312المرجع السابق، ص ،أحمد وافي  -1
 أنظر المادة األولى وما بعدىا من بروتوكول إنشاء محكمة حقوق اإلنسان اإلفريقية. -2
 .331المرجع السابق، ص  ،نعيمة عمييمر -3
من البروتوكول الخاص بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب إلنشاء محكمة إفريقية لحقوق  6و 5أنظر المادتان  -4

 اإلنسان والشعوب. 
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النوعي لممحكمة يشمل جميع القضايا المتعمقة بتفسير إلى جانب ذلك فإن اإلختصاص 
وتطبيق الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والبروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة، أو 

 .1أي صك إفريقي يتعمق بحقوق اإلنسان
كما تخضع الببلغات الفردية وببلغات الدول المرفوعة أمام المحكمة لئلجراءات المطبقة 

م مختمف المحاكم والييئات الدولية ذات اإلختصاص القضائي المعنية بحقوق عموما أما
 .2اإلنسان

 /_ اإلختصاص اإلستشاري لممحكمة2
راء أمن البروتوكول بسمطة تقديم  4تتمتع المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان بموجب المادة 

و بناء عمى طمب إستشارية بناء عمى طمب إحدى الدول األعضاء في اإلتحاد اإلفريقي، أ
أحد األجيزة التابعة ليذا األخير، ويشتمل ىذا اإلختصاص أّية مسألة ذات عبلقة بالميثاق 

الدول  أو بأي صك إفريقي آخر يتعمق بحقوق اإلنسان مصادقا عميو من جانب إحدى
األعضاء في اإلتحاد اإلفريقي، ويشترط ممارسة ىذا اإلختصاص أاّل يكون موضوع الرأي 

 .3ي محبل لمنظر من قبل المجنة نتيجة ببلغ مقدم إلييااإلستشار 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .70المرجع السابق، ص ،خالد حساني -1
 .اإلنسان وحق الشعوب من البروتوكول اإلضافي الممحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق 3/1أنظر المادة  -2
 .أنظر المادة الرابعة من البروتوكول اإلضافي الممحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان3
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 الفرع الرابع: 
 الدور الرقابي العربي في تنفيذ 

 اإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان

كما ىو معروف أن الدولة العربية لم تحقق أي تقدم ممحوظ في مجال حقوق اإلنسان، 
فميثاق جامعة  الدولة العربية لم ييتم أصبل بتنظيم ىذه المسألة ولم تيتم بو الدول العربية إاّل 
في اآلونة األخيرة، وحتى ىذا اإلىتمام جاء متواضعا وغير فعال في توفير الحماية البلزمة 

ة حقوق اإلنسان، وىذا يرجع ألسباب كثيرة، من أىميا ظاىرة التخمف التي تعاني منيا لحماي
 الدول العربية في جميع المجاالت. 

عمى ذلك يمكن القول أنو يجب عمى الدول العربية أن تحاول أوال مواجية ىذه الظاىرة      
عيميا وضمان تنفيذىا ثم بعد ذلك تبحث مسألة توفير الحماية المناسبة لحقوق اإلنسان وتف

 .1عمميا
إتخاذ أيّا كان األمر، سنشير فقط إلى ما توصمت إليو الدول العربية في ىذا الشأن لحين 

الخطوات اإلجابية لوضعو موضع التنفيذ، فقد إتفقت ىذه الدول في مشروع سيراكوزا بإيطاليا 
لم يرى النور حتى  عمى إنشاء لجنة ومحكمة عربية لحقوق اإلنسان، إاّل أن ىذا المشروع
 اآلن كعادة الدول العربية بالنسبة لجميع اإلتفاقيات التي تبرم فيما بينيا.

 ويتمثل دور المجنة طبقا لذلك المشروع في:
دراسة التقارير المقدمة من الدول في جمسات عمنية وبحضور الدول الطرف المعنية  -

 بالمناقشة.
 تعمل عمى تعزيز احترام حقوق اإلنسان. -
 .1الشكاوي من الدول والجماعات واألفراد التي تتعمق بإنتياك حق اإلنسانتمقى  -

                                                
 .143 -142المرجع السابق، ص  ص ،إبراىيم أحمد خميفة  -1
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 أما المحكمة فتتمثل إختصاصاتيا في:
 _ النظر في شكاوي األشخاص التي تحيميا المجنة بعد أن يتعذر عمييا حميا.

ىكذا ال يكون من الممكن لؤلفراد أن يرفعوا شكواىم مباشرة إلى المحكمة، بل يكون من أولئك 
األفراد تقديم شكاواىم إلى المجنة حتى يكون ليذه األخيرة أن تحيل القضية عمى المحكمة 

 .2عندما يستعصي عمييا الحل
 المطمب الثاني: 

 الرقابة المحمية عمى تنفيذ
 اإللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان 

أسس نذكر في ىذا الموضوع بأن الحماية العامة لحقوق اإلنسان في الجزائر تقوم عمى 
 قانونية مختمفة حكومية وشبو حكومية، وتغطي ىذه اآلليات مختمف الحقوق الواردة في

اإلتفاقيات الدولية المدنية والسياسية والحقوق الفردية والجماعية، وتتمثل ىذه األجيزة في 
؛ والذي سنتناولو من خبلل اآلليات السياسية والقضائية والتشريعية واإلعبلميةإطار اآلليات 

أو النصوص القانونية لحماية حقوق اإلنسان) الفرع األول(، وأىم الصكوك الدولية واإلقميمية 
المتعمقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عمييا الجزائر) الفرع الثاني(، وكذا الدور الرقابي لمجنة 

 اإلستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان) الفرع الثالث(.الوطنية 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 .370المرجع السابق، ص  ،نعيمة عميمر  -1
 .191المرجع السابق،  ،قادري عبد العزيز -2
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 الفرع األول:
 اآلليات أو النصوص 

 القانونية لحقوق اإلنسان وحمايتها

تتعمق ىذه اآلليات القانونية في إطار ما تصدره الدولة من قوانين منظمة لحقوق اإلنسان  
صادقة عمييا وتثبيتيا في إطار النظام باإلضافة إلى ما تشيره من اتفاقيات دولية  قامت بالم

 .القانوني الداخمي
تندرج في إطار الدستور ومختمف التشريعات التي تتضمن نصوصيا أحكاما خاصة بحقوق 
اإلنسان؛ إن الدساتير الجزائرية كميا أكدت بشكل أو بآخر عمى ضرورة احترام حقوق 

أىدافا ومبادئ  1ذه الدساتيراإلنسان، كما نصت عمى أىم ىذه الحقوق وتضمنت ديباجة ى
 .2تتعمق بحماية وضمان حقوق األفراد والمواطنين
أكد في  1996يمكن فقط التذكير بأن دستور  ،دون الخوض في  مضمون الدساتير السابقة

 مجموعة من نصوصو عمى إىتمام السمطات المختمفة بحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية.
م، أين أكد في مجموعة 1996أنو بقي عمى وتيرة دستور ف 2016أما بالنسبة لتعديل       

من نصوصو وأحكامو عمى إىتمام السمطات المختمفة سواء بالنسبة لمحقوق السياسية المدنية 
التي تضمنتيا مجموعة من المواد المنضمة لحق المساواة والجنسية، وحرية المعتقد والرأي 

كما تّعرض الدستور إلى مجموعة من ؛3والسكن وحق إنشاء الجمعيات والضمنات القضائية
الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، كحق الممكية والتعميم والعمل والصحة، ىذا مع 
تعرض الدستور لمجموعة من الحقوق الجماعية والمتعمقة بحق الشعوب في تقرير مصيره 

                                                
 م.1996م، دستور 1989م، دستور 1976م، دستور 1963الدساتير الجزائرية: دستور أنظر ديباجة  -1
 .400المرجع السابق، ص ،نعيمة عميمر -2
جماد األولى  26، المؤرخ في 01-16معدل بموجب القانون  1996.دستور 73إلى  32راجع في ذلك: المواد من  - 3

 2016مارس  06ه/الموافق ل1437عام 
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ء من أحكام من أجل التحرر من التمييز العنصري؛ وتمثل مختمف ىذه النصوص ما جا
 .1عامة في إطار اإلتفاقيات الدولية

نجد أن العديد من األحكام الواردة في المعاىدات الدولية مدسترة، وفي ىذه الحالة يمكن لنا 
القول أن بعضيا أصبح ليا نفس قيمة مواد الدستور منيا: الحق في الحياة، حرمة المسكن، 

 .2إلخة ...حق الممكية، حرية التعبير، الحق بالتمتع بجنسي
كما أوصى الدستور الجديد بإنشاء المجمس األعمى لحقوق اإلنسان، مع مجموعة من     

والتي إنتيت بتنزيميا من قبل التعديبلت مقارنة بالمجنة اإلستشارية التي إنقضت عيدتيا، 
عضو، مع تحديد ىويبة  38إلى  44الييئة األممية ، حيث تم تقميص عدد األعضاء من 

المجمس بموجب عممية إنتخابية من قبل رئيس الجميورية فضبل عن تقميص مدة رئيس 
 .3العيدة القابمة لمتجديد إلى أربع سنوات، فقط بدل ستة حاليا

 الفرع الثاني: 
 أهم الصكوك الدولية واإلقميمية المتعمقة

 بحقوق اإلنسان التي صادقت عميها الجزائر

العالمية واإلقميمية، التي تعتبر الجزائر طرف فييا وىي يمكن تعداد أىم اإلتفاقيات الدولية 
 منذ إستقبلليا: الخاصة بموضوع حقوق اإلنسان

                                                
 .401لمرجع السابق، ص ا،نعيمة عميمر -1
م ىو الوحيد الذي كّرس حق المواطن الجزائري في التمتع بالحقوق والحريات، ولكن نجد الدساتير 1996ليس دستور  - 2

األخرى أيضا كّرست حقوقا حسب خصوصيات كل دستور_ لمتعرف عمييا راجع الدساتير الجزائرية_. راجع أيضا: * عمر 
م وحقوق اإلنسان، مجمة إدارة، 1996نوفمبر  28ا يمييا؛* لزىاري بوزيد: تعديل وم 70صدوق، المرجع السابق، ص

 وما يمييا . 87و، ص 1997لسنة  01عدد
 .2016من تعديل  198-199راجع في ذلك: المادة - 3
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من  11، صادقت عميو الجزائر ضمن المادة 1948_ اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان 1
 .1963دستور 

ريخ بتا1966الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لسنة العيد الدولي_ 2
يضم العيد  2008لغاية  23، 13، 8و 1، مع إعبلنات بخصوص المواد16/05/1989

المتعمق بإختصاص لجنة حقوق اإلنسان في إستبلم ودراسة  41إعبلن بشأن م/ دولة؛158
إعبلن   12/09/1989إنضمت بتاريخ ببلغات من دولة طرف ضد دولة طرف أخرى، 

 1966اص بالحقوق المدنية والسياسية سنة غير محدد الزمن، إنضمام العيد الدولي الخ
يضم  2008، ولغاية 23و 22و 1مع إعبلنات تفسيرية  حول المواد 16/05/1989بتاريخ 
ختياري األول الممحق بالعيد الدولي لمحقوق المدنية إنضمام البروتوكول اإلدولة؛  159العيد 

إنضمام دولة؛  104يضم  2004لغاية  1989/ 05/ 16بتاريخ  1966والسياسية لسنة 
؛ بروتوكول 23/02/1987بتاريخ  1981الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة 

لحقوق اإلنسان  والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية  لحقوق اإلنسان  الميثاق اإلفريقي
؛ بروتوكول محكمة العدل لئلتحاد اإلفريقي 03/03/2003بتاريخ  1998والشعوب لسنة 

 .06/06/2007بتاريخ  2003لسنة 

 .20061/ 11/02بتاريخ  2004_ إنضمام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة 3

 1965إنضمام اإلتفافية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري لسنة _ 4
 دولة. 173ويضم  2008لغاية  15/12/1966بتاريخ 

بصبلحية لجنة القضاء عمى كل أشكال لئلتفاقية المتعمق  14_ إعبلن بشأن المادة 5
 1982التمييز العنصري في إستبلم ودراسة ببلغات من أفراد أوجماعاتأفراد دخمت النفاذ في 

 .12/09/19891بتاريخ 
                                                

 .402نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  - 1
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بتاريخ  1973_ اإلتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عمييا لسنة 6
05/12/1981. 

بتاريخ  1960كافحة التمييز في مجال التعميم لسنة إتفاقية اليونسكو الخاصة بم_ 7
15/10/1968. 

بتاريخ  1948إتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا لسنة _ 8
 .12، 9و 6، تحفظات عمى المواد11/09/1963

التعذيب وغيره من ضروب المعاممة القاسية أو البلإنسانية  أو إنضمام إتفاقية ومناىضة _ 9
 ذولة.145 2008، تضم لغاية 16/05/1989بتاريخ  1984لسنة  الميينة

من اإلتفاقية،  22و 21إعبلن يعترف بإختصاص لجنة مناىضة التعذيب طبقا لممادة _ 10
 .17/05/1989بتاريخ  1987خل حيز التنفيذ في 

 1977 إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمقضاء عمى أعمال المرتزقة في إفريقيا لسنة_ 11
 .06/06/2007بتاريخ 

بتاريخ  1979إتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  إنضمام_ 12
 .185تضم  2008، لغاية 29و 16و 15، 9، 2مع تحفظات عمى المواد 22/01/1996

مع تحفظات عمى  19/12/1992بتاريخ   1989لسنة إنضمام إتفاقية حقوق الطفل _ 13
 دولة. 192 2004، تضم في 17و 16 ،14، 13المواد

 .08/07/2003بتاريخ  1990الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو لسنة _ 14

                                                                                                                                                   
حقوق اإلنسان المقدم من طرف المجنة الوطنية عمى حالة  2014تقرير المجنة اإلستشارية حسب التقرير السنوي - 1

 اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتيا.
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 .19/04/2004بتاريخ  1952اإلتفاقية بشأن الحقوق السياسية لممرأة لسنة _ 15

منظمة لمؤتمر  190عمل األطفال والتوصية بشأن حظر أسوء  182اإلتفاقية رقم _ 16
 .28/11/2000بتاريخ  1999الدولي لسنة العمل 

بتاريخ  1995من اإلتفاقية المتعمقة بحقوق الطفل لسنة  43من المادة  2تعديل الفقرة _ 17
05/04/1997. 

ستغبلليم في  إنضمام البروتوكول اإلختياريئلتفاقية حقوق الطفل_ 18 بشأن بيع األطفال وا 
 128تضم  2008، ولغاية 02/09/2006بتاريخ  2000لسنة البغاء والمواد اإلباحية 

 دولة.

_ إنضمام البروتوكول اإلختياريئلتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك األطفال في النزاعات 19
 دولة. 122تضم  2008لغاية  02/09/2006بتاريخ  2000المسمحة لسنة 

 .20/06/1960بتاريخ  1949لسنة إتفاقية جنيف األربع  بشأن قانون الحرب _ 20

البروتوكول اإلضافي األول إلتفاقيات جنيف المتعمقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية _ 21
 .16/05/19891بتاريخ  1977لسنة 
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 الفرع الثالث: 
 الدور الرقابي لمجنة الوطنية 

 1اإلستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان

تعّد مؤسسة عمومية ىي مؤسسة مستقمة تابعة لرئيس الجميورية الحامي لمدستور، كما 
مستقمة إستشارية ورقابية، تقوم بالتقييم المسبق واإلعبلن السابق ألوضاع حقوق اإلنسان 
واحتراميا، لذلك تتمخص مياميا في إطار ما يسمح ليا بتحقيق أىدافيا بصفة فعالة 

ة وكذا التقرير السنوي لمجنة اإلستشاريوذلك من خبلل تبيان صبلحياتيا) أوال(، ؛ ومستقمة
 ) ثانيا(.2014وحماية حقوق اإلنسان في الجزائر لسنة 

 أوال: الصالحيات:
تكمف المجنة إلى بالتحقيق في األوضاع الخاصة المساس بحقوق اإلنسان المؤكدة  -

 . 2والمعمنة عنيا
تقوم بميام التحسيس واإلعبلن والنشر اإلجتماعي من أجل ترقية حقوق اإلنسان  -

 .1ىذا المجالوتطوير البحث والتعميم في 

                                                
م، وتم تصنيفيا الرسمي من طرف 2007مارس  25مؤرخ في  01 -71رئاسي رقم تأسست المجنة بموجب مرسوم  -1

وفود جيوية، يتم توزيع  5إمرأة  يشكمون  13عضوا من بينيم  45م، تتشكل من 2001أكتوبر  9رئيس الجميورية  في 
إقتراح من أعضائيا عمى أساس التمثيل اإلجتماعي والتنظيمي، كما يّعين أعضاؤىا من طرف رئيس الجميورية وب

راجع في  سنوات قابمة لمتجديد. 4المؤسسات الوطنية  وجمعيات المجتمع المدني الوطني، ويعين كل أعضاء بمرسوم لفترة 
 .406، ص نفسوذلك: المرجع

م عمى حالة حقوق اإلنسان بالجزائر المقدم من طرف المجنة الوطنية اإلستشارية لترقية 2014حسب التقرير السنوي  -2
الوضعية  -وضعية حقوق اإلنسان بالجزائر، -اإلنسان وحمايتيا، فقد تناولت كل من موضوع: المصالحة الوطنية،حقوق 

تصريحات  -المسائل المتعمقة بقطاع الصحة، -تصريحات بخصوص قطاع العدالة، -المراجعة الدستورية، -بوالية غرداية،
 -ظاىرة المخدرات واإلدمان في الجزائر، -يين بالخارج،حول حقوق المرأة وحقوق الطفل، وضعية المحبوسين الجزائر 

 حرية التعبد بالجزائر. -وضعية ظاىرة اليجرة بالجزائر،
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تقديم اآلراء اإلستشارية حول التشريع الوطني من أجل تحسية في مجال حقوق  -
 .2اإلنسان

أما في إطار مياميا الخارجية، فإن المجنة تعمل عمى تطوير التعاون في مجال  -
حقوق اإلنسان مع األمم المتحدة، وتتعاون أيضا مع المنظمات اإلقميمية والمجان 

 .3ى ومع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدوليةالوطنية لمدول األخر 

كما تقدم المجنة تقريرىا السنوي حول وضعية حقوق اإلنسان إلى رئيس الجميورية، ليصبح 
 .4التقرير عمنيا بعد شيرين من تقديمو وحل القضاياالمرفقة لو

مختص من وجية أخرى فالمجنة تعطي اإلستشارات لمحكومة والبرلمان، وكل جياز حكومي 
 سواء بطمب من ىذه السمطات أو بتدخل المجنة المباشرة وتقديم اآلراء وتوصيات

 .1وتقارير تتعمق بكل مسألة خاصة بترقية واحترام حقوق اإلنسان
                                                                                                                                                   

المشاركة في ورشة بعنوان" النساء والسياسة العمومية  -م:2014فييا المجنة في سنة  ومن بين النشاطات التي شاركت - 1
 .407يمر، المرجع السابق، ص . راجع في ذلك: نعيمة عمم2014جانفي  24و 23في 
 -م، المنظمة من قبل وزارة التضامن الوطني واألسرة.2014مارس  8المشاركة في تظاىرة اليوم العالمي لممرأة في  -.

المشاركة بالمؤتمر الدولي لمدعم والتضامن مع  –م. 2014أفريل  05و  03المشاركة في زيارة مخيمات البلجئين  ما بين 
م في اإلجتماعات 2014أكتوبر 23، 9، 1سبتمبر و 24المشاركة في  -م.2014جوان  19في الشعب الصحراوي 

 .407راجع في ذلك: المرجع نفسو، صالوزارية المشتركة من أجل إعداد اإلستتراتجية الوطنية حول ترقية الطفولة الصغيرة.
مصمحتين مختمفتين ولكنيما متكاممتين: تتمقى المجنة الوطنية كل سنة عددا من العرائض، يتم معالجتيا عن طريق  -2

 .408راجع في ذلك: المرجع نفسو، ص المجنة الفرعية لموساطة والمجنة الفرعية الدائمة لمحماية .
م لحالة حقوق اإلنسان بالجزائر، فإن نشاطات التعاون والتفاعل مع النظام الدولي 2014حسب التقرير السنوي  -3

تمثمت في نشاطات المجنة الوطنية المرتبطة بتجسيد الشراكة بتدفقات اليجرة الذي أبرم خبلل واإلقميمي لحقوق اإلنسان، 
أكتووبر  29توقيع بروتوكول إتفاق وتعاون مع المجنة الوطنية الصحراوية لحقوق اإلنسان  في  –م. 2013-2010الفترة 
مارس  14و  10ية لحقوق اإلنسان بين لمجنة التنسيق الدولية لممؤسسات الوطن 27المشاركة في الدور  -م.2014
 26و 25المشاركة في أشغال المجنة المشتركة بين الوزارات في التنمية المتكاممة لمطفولة الصغيرة بالجزائر في  -م.2014
 .م2014جوان 

ر والمتعمق تعتبر ىذه المجنة بديبل لممرصد الوطني لحقوق اإلنسان الذي تم حمو طبقا لممرسوم الرئاسي السالف الذك - 4
 بإنشاء المجنة اإلستشارية.
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 م2112ثانيا: التقرير السنوي لمجنة اإلستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان لمجزائر 
ونشاطيا ونوعية الجيود التي حققت بيا تطوير وترقية يعتبر ىذا التقرير صورة لعمل المجنة 

 رئيسية: أقساموحماية حقوق اإلنسان في الجزائر ويتضمن ىذا التقرير ثبلثة
 القسم األول: 

تّعرض فيو التقرير إلى عممية تثمين حقوق اإلنسان عمى المستوى العام من خبلل النصوص 
اإلىتمام بحماية حقوق اإلنسان كميثاق السمم ومضمونيا، وعمى رأسيا تمك التي تدفع إلى 

والمصالحة الوطنية، وما يتضمنو من مسائل عالقة مثل اإلرىاب وتنفيذ ىذا الميثاق، كما 
تّعرض ىذا الجزء إلى الحقوق اإلجتماعية الوضعية بوالية غرداية، وكذا تصريحات حول 

الجزائر، وكذا المسائل  حقوق المرأة وحقوق الطفل، وضعية اإلدمان وظاىرة اليجرة في
 .2المتعمقة بقطاع الصحة
 القسم الثاني:

أما القسم الثاني فقد شمل عمى موضوع ترقية حقوق اإلنسان بالجزائر وحمايتيا وذلك من 
خبلل الوضعية واألفعال من خبلل دراسة مدى تفاعل الجزائر مع النظام الدولي لحقوق 

 لييئات الدولية واإلقميمية المكمفة بحقوق اإلنسان،اإلنسان، وذلك بدراسة تعاون الجزائر مع ا
 إلى جانب وضعية الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية بالجزائر. 

 كذا تقييم بعض الحقوق النوعية كوضعية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق
الطفل وحاالت العنف ضدالمرأة؛ إلى جانب مساىمات القطاعات المؤسساتية في مجال 

 .3ترقية حقوق اإلنسان وحمايتيا المرسمة إلى المجنة الوطنية
 

                                                                                                                                                   
 وما يمييا. 408المرجع السابق، ص ،نعيمة عميمر -1
 .55إلى 5م، ص من 2014أنظر التقرير السنوي لمجنة الوطنية اإلستشارية لحقوق اإلنسان  -2
 .413نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص - 3
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 القسم الثالث:

في القسم الثالث من التقرير جاء فيو ما يؤدي إلى دفعة جديدة لحقوق اإلنسان من خبلل 
المجنة، وذلك من خبلل تكييف ما ىو موجود لدى المجنة، أو بالنسبة لمجموع حقوق اإلنسان 

عادة تنظيم المجتمع المدني من خبلل تقييم مسار  اإلصبلح، وذلك بتعزيز دولة القانون وا 
صبلح العدالة ومكافحة الفساد  .1وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 إلى55م، ص 2014لمجنة الوطنية اإلستشارية لحقوق اإلنسان لتفصيل أكثر في الموضوع: أنظر التقرير السنوي   -1

58. 
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إن اآلليات متّعددة بتعدد النصوص القانونية المنظمة لحقوق اإلنسان سواء عمى مستوى      
اإلقميمية، وفي غالبية منظمة األمم المتحدة، أو عمى مستوى األجيزة اإلتفاقية العالمية أو 

األمر تبقى مسألة فعالية ومردودية ىذه األجيزة محدودة ونسبية،  تمعب فييا السيادة ومواقف 
الدول الدور المقرر والمحدد لمدى فعاليتيا وتحقيقيا لمرقابة والحماية والعقوبة، إاّل بالنسبة 

لدولة ) المحكمة الجنائية، أو لمحاالت التي تباشر فييا ىذه الرقابة عمى الفرد مباشرة دون ا
 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان(.

أما بالنسبة لآلليات الوطنية فإن اىتماماتيا بمجال حقوق اإلنسان يسير نحو التوسع       
والتنوع، ومع ذلك تبقى حاالت وأوضاع حقوق اإلنسان متدىورة وقاسية في العديد من الدول، 

األقل تطورا ، وذلك رغم الترسالة  الواسعة لآلليات في ىذا سواء من الدول المتطورة أو 
 المجال.

لذلك نؤكد عمى أن تحقيق وتنفيذ نصوص القانون يتوقف أوال وأخيرا عمى إرادة الدول،  
وعمى ضرورة تنازليا عن سيادتيا المطمقة من أجل التطبيق الفعمي إلتفاقيات حقوق اإلنسان 

الحقوق دون المرور باإلعتبارات الخاصة والعقبات  من أجل اإلحترامالبل مشروط ليذه
 المتكررة التي تمجأ إلييا الدول من حين آلخر لميروب من تنفيذ حقوق اإلنسان.

 

 



 
 

 خاتمة



 خاتمة
 

 
81 

رأينا من خالل ىذه الدراسة، مدى إىتمام الجماعة الدولية بمسألة حقوق اإلنسان، ولكن      
ىذا اإلىتمام لم يكن عمى درجة واحدة من التقدم والتّطور، فقد رأينا أن المجتمع األوروبي 
كان األسبق في تنظيم ىذه المسألة، وكان األكثر تّطورا سواء من الناحية التشريعية أو من 

ناحية العممية، ليأتي المجتمع األمريكي بعد ذلك من حيث درجة التّطور، ثم المجتمع ال
  اإلفريقي، وأخيرا المجتمع العربي.

إنعكس ىذا اإلىتمام عمى مضمون اإللتزام بإحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية،      
م  لم يكن بو وجود من قبل فقد رأينا أن ىذا اإللتزاوعمى وسائل وآليات الرقابة عمى تنفيذه، 

ىتمام ميثاقيا بالنص عمى تحريم القوة أو التيديد  إنشاء األمم المتحدة، لذلك فبعد إنشائيا وا 
ص عمى بقية أىداف المجتمع كان من المنطقي أن يتم الن بإستخداميا في العالقات الدولية،

ن ثم التأكد عمى ىذا ومالدولي؛ ومن بينيا ىدف حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، 
اليدف، كما سبق أن رأينا من خالل المواثيق الدولية، وذلك بالحرص عمى تحديد مضمونو 

 وآليات الرقابة عمى تنفيذه.

إال أن الدول ال تمتزم بالرغم من ىذا التّطور الذي يّعد دون شك إنجاز لممجتمع الدولي،      
وحرياتو األساسية، وىذه الممحوظة ال تقتصر عمى الدول النامية  دائما بإحترام حقوق اإلنسان

، بل تشمل كذلك الدول المتقدمة وفي مقدمتيا الدول األوروبية، والدليل عمى ذلك ما فقط
الدول األوروبية  تصدره المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، من أحكام عديدة ضد إنتياكات

 في ىذا الشأن.

 يؤثر عمى وجود ومضمون اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان نالحظ أن ىذا ال     
ن كانت اإللتزامات الدولية ليا خصوصية معينة نظرا ألنيا تطبق عمى  وحرياتو األساسية، وا 

وبأنو ال يممك أجيزة وآليات حتى اليوم،  وىذا األخير يتميز بالالمركزيةالمجتمع الدولي، 
 تزاماتيا الدولية في كافة مجاالت الحياة الدولية.كافية لرقابة الدول إذ تنفذ إل
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لكن عدم إلتزام الدول بإحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، ال يرجع إلى ضعف      
نما يرجع إلى عدم وجود اإلتفاقيات الدولية التي تمثل المصدر الرئيسي لحقوق اإلنسان،  وا 

ن كانت حتى اآلن مكمف بالرقابة عمى تصرفات الدول في ىذا الشأن،  الجياز دولي فعّ  وا 
 األمم المتحدة تمعب دورا كبيرا في ىذا المجال عن طريق مدخل مجمس األمن.

نما يخضع شير أن ىذا المجمس ال يطبق معيارا موضوعيا في ىذا الشأن، ينبغي أن ن      وا 
، وما يرتكب من إنتياكات لمتحدة األمريكيةألىواء الدول الكبرى وفي مقدمتيا الواليات ا

وجرائم في األراضي الفمسطينية وفي العراق وليبيا وأفغانستان، في حق النساء واألطفال 
 والرجال وفي حق اإلنسانية كميا ألقوى دليل عمى ذلك.

عدم كفاية التشريعات الداخمية وعدم حرص أجيزة كل الدول، خاصة في الدول النامية      
المحافظة عمى حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، وبناء عمى ذلك يجب عمى كل دولة عمى 

كمواجية كافة اإلنتياكات التي تحدث يوميا لحقوق وأجيزتيا  أن تّطور من تشريعاتيا
 اإلنسان.

 وقد وجدنا في آخر ىذه الدراسة وتعميما لمفائدة أن تقدم بعض اإلقتراحات:     

عمى  اإلنسان موضع التطبيق والتنفيذ، فإنو من الضروري التأكدفي إطار وضع حقوق  -
مباشرة إلى من تقديم شكواىم المتضمنة إنتياكات حقوقيم،  ضرورة السماح لألفراد

محاكم حقوق اإلنسان ودون أية شروط، واقفة عمى قبول الدول واختصاص ىذه 
ن أن تمنح الخصم المحاكم، ذلك أن الدول ىي الخصم في ىذه اإلنتياكات، وال يمك

فراغ الدعاوي من محتواىا، ومن دون ىذا سّمطة تخولو التعسف والقمع والنكران  وا 
  اإلجراء لن يستقيم الحديث عن اإللتزام بإحترام حقوق اإلنسان.

ذا ثبت أن   - إن الدفاع عن حقوق اإلنسان في العالم، ىي مسؤولية دولية مشتركة وا 
من بسبب ما يسود السياسة الدولية الرسمية الحكومات مجتمعة ال نستطيع القيام بيا، 
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ثقافة سياسة المصمحة والقوة واألنانية المباشرة لمحكومات، فإنما ينبغي أن يصطمح 
 ) المجتمع المدني(.م في شكل منظمات وطنية  وعالميةلمقيام بيا الرأي العام المنض

ضرورة إيقاظ الوعي بحقوق اإلنسان، وبأىميتيا الكبيرة بإعتبارىا تمس اإلنسان، الذي  -
ذا ساد ىذا الوعي صار حقوق اإلنسان  يعتبر محور ومركز أي عممية تنموية، وا 

تعميم دراستيا كخطوة ثقافة يتعاطاىا الجميع عمى مستوياتيم، ولن يأتي ذلك إال بعد 
 أولية وضرورية المؤسسات التعميمية عمى األخذ بيا.



 
ق ائمة المصادر  

 والمراجع



 المصادروالمراجع     
  

 
84 

 المصادر: أوال:

، برواية ورش عن نافع، وزارة الشؤون الدينية، طبع بالمؤسسة الوطنية القرآن الكريم_ 1
 .1998لمفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، 

 :بالمغة العربية المراجع ثانيا:

 الكتب: -أ/

إبراهيم أحمد خليفة، اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، دار _ 1

 .7002الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،

، دار الفكر، 1أحمد الراشدي وعدنان حسين، حقوق اإلنسان في الوطن العربي، ط_ 2
 .2002دمشق، 

ادة، دار هومة لمطباعة والنشر _ أحمد وافي ،الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ومبدأ السي3
 م.2005والتوزيع، الجزائر، 

الشافعي محمد بشير،قانون حقوق اإلنسان،مصادرة و تطبيقات الوطنية الدولية، منشاة  _4
 .2007،المعارف، اإلسكندرية

، مطابع الهيئة 1جابر الراوي، حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، دراسة مقارنة،ط_ 5
 .1997 فمسطين، بقطاع غزة،الخيرية، 

حسنين بوادي،حقوق اإلنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة، دار المطبوعات _ 6
 .2008الجامعة، مصر، 

 .م2007،  إلنسانخداش حبيب، مدخل القانون الدولي لحقوق ا_ 7

خالد حساني، محاضرات في حقوق اإلنسان، دار بمقيس لمنشر والتوزيع، الجزائر، _ 8
2005. 
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السعيد الخطيب، حقوق اإلنسان وضمناتها الدستورية في إثنا وعشرون دولة عربية، _ 9
 .2007وقية، بيروت،ق، منشورات الحمبي الح1دراسة مقارنة،ط

عبد الحميد فودة، حقوق بين النظم القانونية الوضعية والشريعة اإلسالمية، دار الفكر  _10
 ،.2006الجامعي، مصر، 

، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 1عموان، الوسيط في القانون الدولي العام، ط _ عبد الكريم11
 .1997عمان، 

_ عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية، 12
 .1991القاهرة، 

تويات قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية المح_ 13
 .2005واآلليات، دار هومة لمطباعة، الجزائر، 

 .2008قدرياألطرش، مدخل إلى قضايا حقوق اإلنسان، مجمس الثقافة العام، ليبيا، _14
عصام زناتي، حماية حقوق اإلنسان في إيطار األمم المتحدة، دار النهضة العربية ،  _15

 .1998القاهرة، 
المصادر –القانون الدولي لحقوق اإلنسان  -عموان محمد يوسف ومحمد خميل الموسى _16

 .2008، دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، عمان، األردن،1، ط1ووسائل الرقابة، الجزء
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2عمر صدوق ،دراسة في مصادر حقوق اإلنسان، ط _17

 .2003الجزائر، 
لسنة  01ان، مجمة إدارة، عددم وحقوق اإلنس1996نوفمبر  28تعديل  لزهاري بوزيد: _18

 .) مقال(1997
، دار الغرب لمنشر 2محمد بوسمطان،مبادئ القانون الدولي العام، الجزء _19

 . 2009،والتوزيع
 .2008ـروبية لحقوق اإلنسان، عمان، ومحمد خميل الموسى، اإلتفاقية األ _20
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محمد فائق،حقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية، في حقوق اإلنسان العربي ،  _21
 .1999مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 

، مركز القاهرة لدراسات حقوق 1محمود قنديل ،األمم المتحدة وحماية حقوق اإلنسان،ط_ 22
 .2009اإلنسان،القاهرة،،

 .2009، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1ان، طنعيمة عميمر، الوافي في حقوق اإلنس _23
، الهيئة 2_ نزار أيوب،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ط24

 .2003الفمسطنية المستقمة لحقوق المواطن، رام اهلل ،
 .2001، دار الشروق عمان، 1_ هاني طعيمات، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية،ط25
أحمد عالم، االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ، دار الكتب المصرية، القاهرة، _ وائل  26

1999. 
 المذكرات الجامعية: -ب/

، مذكرة لنيل درجة قادري نسيمة، الممارسة الجزائرية في مجال اآلليات التشريعية الدولية_ 1
الحقوق، جامعة كمية الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص: تحوالت الدولة، 

 .2009مولود معمري، تيزي وزو، 

معزوز عمي، الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق اإلنسان، مذكرة لنيل شهادة _ 2
الماجستير في الحقوق، تخصص: القانون الدولي لحقوق اإلنسان، كمية الحقوق والعموم 

 .2005التجارية جامعة بومرداس، 

 النصوص القانونية:-ج/

 أ/_ الدساتير:

، 64، جريدة رسمية عدد1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة _ 1
 .1964لسنة 
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، جريدة 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب األمر 1976_دستور 2
 .1976، لسنة 94رسمية عدد

 28 ، المؤرخ في18_89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989فيفري  23دستور  -3
 .1989لسنة  9، جريدة رسمية عدد 1989فيفري 

 7، المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر  28دستور _ 4
، 2002أفريل  10، المؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996أكتوبر 

متمم بموجب القانون رقم ، المعدل وال2002أفريل  14، الصادر في 25بجريدة رسمية العدد 
نوفمبر  19، الصادرة في  63، جريدة رسمية عدد 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 08-19

ه/الموافق 1437جماد األولى عام  26، المؤرخ في 01-16معدل بموجب القانون ، 2008
مارس 7، 14، الجريدة الرسمية العدديتضمن التعديل الدستوري  2016مارس  06ل

2016. 

 المراسيم:ب/_ 

م، والصادر  في الجريدة الرسمية 1987/ 02/ 03( المؤرخ في 37 -87المرسوم رقم ) _5
 م.04/02/1987(  بتاريخ 6عدد)

م، الجريدة الرسمية، 2006مارس  03المؤرخ في  -90 -03المرسوم الرئاسي رقم _ 6
 .2006فيفري  15الصادر في  08العدد 
 :تفاقيات الدوليةوثائق منظمة األمم المتحدة وال د/_ 

، المصادق عميه في الجمعية العامة م1948_ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 7
 م.1948ديسمبر  10( في 3أ ) 217بموجب القرار رقم 
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الذي أعتمد وعرض لمتوقيع والتصديق   ، _ العهد الدولي المتعمق بالحقوق والمدنية والسياسية8
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 .1966ديسمبر 
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 م.2008ديسمبر  10(، المؤرخ في 21) د_ 117_63المتحدة أ قرار 
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 ية حقوق اإلنسان ._ اإلتفاقية األمريكية لحما13

صادقت عميه الجزائر  1981، لسنة _ الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب14
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يناير  15، وأعتمد من قبل المجنة العربية الدائمة في 2004مايو  23استضافتها تونس 

2004. . 
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http// :conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/005.htm  تاريخ
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