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  رؤية حتليلية نسانأسس األمن الدويل وحقوق اإل

  ١/٤/٢٠٢١تار�خ ن�� ال���     ١٢/٣/٢٠٢١تار�خ اس�الم ال���   

  :م���ل�

إلن�ـــان قـــ� أصـــ��� ال�ـــ�م ف�ـــ�ة عال��ـــة فـــإن �عـــ� الفقهـــاء �ـــات�ا رغـــ� أن حقـــ�ق ا

�ف�ل�ن ح�ا�ة ه�ه ال�ق�ق ع� ���� االتفا��ات اإلقل���ـة أك�ـ� مـ� االتفا��ـات ال�ول�ـة؛ ألنهـا 

ت�ـــ�م بـــ�� م���عـــة م�ـــ�ودة مـــ� دول ذات مفـــا��� و�ـــ�� أك�ـــ� ت�ا��ـــًا، و�ال�ـــالي ��ـــ�ن مـــا یـــ�� 

ا هــ� م�عــارف عل�ــه علــى ال��ــ��� الــ�ولي ، ��ــا أن هــ�ه االتفــاق عل�ــه ف�هــا أك�ــ� فعال�ــة ع�ــ

االتفا��ــات اإلقل���ــة نــادرًا مــا ت�عــارض مــع الق�اعــ� ال�ول�ــة، بــل هــي تعــ�ز وت��ــ� وت�ــ�� هــ�ه 

الق�اعــ� العال��ــة . وقــ� أث��ــ� هــ�ه االتفا��ــات ن�احهــا فــي نقــل االل��امــات العال��ــة إلــى ال��ــاق 

هـ�ه االتفا��ـات اإلقل���ـة ثـالث : االتفا��ـة األور��ـة ل��ا�ـة  وأهـ�، اإلقل��ي ���رة فعالة ومـ�ث�ة

حقـــ�ق اإلن�ـــان وح��اتـــه األساســـ�ة ، االتفا��ـــة األم����ـــة ل�قـــ�ق اإلن�ـــان . وال���ـــاق األف��قـــي 

وت���ـــ� ال�ؤ�ـــة ال��ال�ـــة ال�اصـــة ���ا�ـــة حقـــ�ق اإلن�ـــان ، ال�ـــاص ��قـــ�ق اإلن�ـــان وال�ـــع�ب

�اصة ��ل دولة م� م���عة م��ودة م� ال�ول ت�فـ� ���ـا وال�ع�ب في ال����عات ال�اخل�ة ال

ب��هــا فــي ال�ــ�� وال���نــات ال�قا��ــة بــ�ءًا مــ� دســ��ر �ــل دولــة والقــ�ان�� ال��ت��ــة بهــا واح��امهــا 

  مه�ا �ان� ج���اته� أو د�اناته� أو أع�اقه� ووضع ال��اءات ال�ادعة ل�ل م� ��الفها.

  .ق اإلن�اناألم� ال�ولي، حق� ال�ل�ات ال�ف�اح�ة: 

Abstract: 

Although the idea of human rights had become international, 
the pioneers of law � referred the local acceptions then international 
because they are held aming group of couetries related in collective 
valuses and cultures, These local acceptions had proved its successful 
such as the following. A- The Europeens, b. The American, c- The 
African. 

The important view is concentrated in the ideal maintaining of 
human rights start in the internal legislations of the countries beginning 
with the law of every country or state and the laws related with them 
and respect them whatever their religions, sexes, ethnics and putting 
suitable punishment for whom for away them. 

Key words: human rights, international secuirity. 
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  مق�مــــــة:

إن ل�ل إن�ان ل��ـ�د أنـه إن�ـان صـفة حق���ـة م�لقـة فـي أ� ل��ـة مـ� 

الــ�م� وفــي أ� م�ــان مــ� العــال� ، وال�ع��ــ� القاعــ�� عــ� ���عــة اإلن�ــان أن لــه 

ال�ــ� فــي أن ��ــ�� وأال �ع�قــل ن�ــا�ه وفــي أن ی�ــ�م العقــ�د ، وفــي نفــ� ال�قــ� 

حـــ� �قابلـــه  دائ�ـــًا ال�ـــ�ام ،  فـــإن عل�ـــه ال��امـــات ی�عـــ�� عل�ـــه الق�ـــاء بهـــا ، و�ـــل

و��� ال��� إلى ال�قـ�ق اإلن�ـان�ة فـي إ�ـار ال����ـع الـ�� ��ـ�� ��ـه اإلن�ـان 

ف�ًال ع� أن ال����ع ال�ولي م��ًال في ال����ات ال�ول�ـة قـ� ع�ـل و�ع�ـل علـى 

ت��یـــ� حقـــ�ق اإلن�ـــان هـــ�ه وح��اتـــه و�ب�ازهـــا ��ـــ�� م�ـــ���ة بـــ�� �ـــل دول العـــال� 

  )١أج�ع . (

��نــــات ن�ــــام األمــــ� الــــ�ولي فــــي ال�ــــ�وف ال�اه�ــــة هــــ� ال�عــــاون وأحــــ� م

اإلن�اني ال�� ت��ل حق�ق اإلن�ان أساسًا له ، وحل ال��اكل اإلن�ان�ة وال�ـ�ف�� 

ال�امـل لل�قــ�ق وال���ــات األساســ�ة لإلن�ــان ی��قـف إلــى حــ� ���ــ� علــى عالقــات 

  ال�ول في ال��االت الع����ة وال��اس�ة واالق��اد�ة.

عـــالن العـــال�ي ل�قــــ�ق اإلن�ـــان نف�ـــه علـــى أن الفـــ�د فــــي وقـــ� نـــ� اإل

م�ارســ�ه ل�ق�قــه وح��اتــه ��ــ� أن ���ــع للق�ــ�د ال�ــي ت�ــ�رها القــان�ن ل�ــ�ان 

االع�ــ�اف ��قــ�ق الغ�ــ� وح��ــاته� ، ول�ــ�ان ال��ــل�ة العامــة ��قــًا للــ�� فــال 

��ح �أ� حال م� األح�ال أن ت�ارس ه�ه ال�ق�ق م�ارسة ت��اق� مع أغ�اض 

  � ال����ة وم�ادئها.األم

و���ا یلي �ع�ض ال�احـ� رؤ��ـه ال�اصـة مـ� خـالل ال����ـ� علـى أسـ� 

األمــ� الــ�ولي وحقــ�ق اإلن�ــان ولقهــ� تلــ� ال�ؤ�ــة البــ� مــ� عــ�ض أهــ� م�ــادر 
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حق�ق اإلن�ان ال�ي تع� ال��ا�ع وال��ج��ات ال�ي اس��� م�ها ه�ا ال�فه�م و��ت�� 

  � ع�ل�ة.عل�ها ، وت�ق�� إلى م�ادر ن���ة وأخ� 

ولل����ـــ� علـــى نق�ـــة ال��ـــ� ��ـــ� ال�احـــ� مـــ� ال�ـــ�ورة ال����ـــ� ��ـــفة 

خاصــــة علــــى ال��ــــ�ر الــــ�ولي ل�قــــ�ق اإلن�ــــان واآلل�ــــات ال��ــــ����ة والق�ــــائ�ة 

  -ل��ا�ة حق�ق اإلن�ان ح�ى ت��ح ال�ؤ�ة في الع�اص� ال�ال�ة :

  -ال���ر ال�ولي :

عالنـات وال�ثـائ� ی���ل ال���ر ال�ولي ل�قـ�ق اإلن�ـان فـي م���عـة اإل  

والعهــ�د ال�ول�ــة ال�ــي تــ� إصــ�ارها مــ� ق�ــل األمــ� ال���ــ�ة وغ��هــا مــ� ال����ــات 

م وح�ــى اآلن. ��عــ� أن ١٩٤٥العال��ــة فــي م�ــال حقــ�ق اإلن�ــان بــ�ءًا مــ� عــام 

وضع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة أوزارها ��ل مآس�ها أص�ح اإلن�ان م�ضع اه��ـام 

ي  وم�س�ــاته القان�ن�ــة . صــ��ح أنــه �انــ� ه�ــاك م��ایــ� مــ� ق�ــل ال����ــع الــ�ول

ق�ــل ال�ــ�ب حــاالت مــ� ال�ــ�خل ال�بل�ماســي ل��ا�ــة األقل�ــات ، ول�ــ� �انــ� �لهــا 

ك�ا رأی�ا اه��امات م��ودة ، ول� ��� لل����ع ال�ولي آن�اك مـ� أثـ� یـ��� علـى 

ات ال���مـات فـي تعاملهـا مــع اإلن�ـان علـى أراضـ�ها أ�ــًا �انـ� ال�ـ�ا�ح واالن�هاكــ

  ال�ي ت��� ف�قها. 

ومــ� ه�ــا وأمــام مآســي ال�ــ�ب ات�ــه ال����ــع الــ�ولي ع�ــ� إقامــة م���ــة   

األمـــ� ال���ـــ�ة إلـــى ف�ـــ�ة اح�ـــ�ام حقـــ�ق اإلن�ـــان وال�ـــع�ب �أســـاس هـــام لل�ـــالم 

  واألم� ال�ول���.
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ع�ــ�ما قامــ� م���ــة األمــ� ال���ــ�ة وضــع م��اقهــا علــى عــات� أجه�تهــا   

ن�ان واع��ارها ال��امًا دول�ًا ت���مه �ل دولـة داخـل ال�ئ���ة مه�ة تأك�� حق�ق اإل

ح�ودها س�اء ل��ا���ها أو غ��ه� . وأال تع��� ه�ه ال�ولة معاملة اإلن�ان داخلها 

شأن داخلي ال �ق�ل ال��خل ال�ولي ، بل هي مل�مة أمـام ال����ـع الـ�ولي �ـاح��ام 

ن ی�ــ�خل ل��ا�ــة حقــ�ق اإلن�ــان ، وأن مــ� حــ� هــ�ا ال����ــع ، بــل وم�ــ��ل��ه أ

�ــأن ال���قــة ال�ــي تــ�  LautherPacht) و�ذا أردنــا �اخــ�    ٢هــ�ه ال�قــ�ق . (

بها االع��اف ���ا�ة حق�ق اإلن�ان في م��اق األم� ال���ـ�ة ت��ـل فـي حـ� ذاتهـا 

م��رًا هـائًال لقـ�ة س�اسـ�ة وأخال��ـة لألمـ� ال���ـ�ة، أو ��ـا أشـار د/ ع�ـ� ال���ـ� 

م أن "مقاصـ� وم�ـاد� ١٩٥٤ت�� سـان ف�ان���ـ�� ب�و� رئ�� وف� م�ـ� فـي مـ� 

ال���اق ل��� م�ـ�د ألفـا� ُ��ـ�ب لهـا ، أو ی��غـي بهـا أن تهـ� ال�فـ�س ، بـل هـي 

  )٣حقائ� ُی�اد بها أن ت��ن مل�مة ، وت��ل إل�امًا على عات� ال�ول. (

و�����ا أن ن��ل ال�ثائ� ال�ول�ة ال�ي ت��ل في م��لها ال���ر ال�ولي 

  -ن في ثالثة أن�اع على ال��� ال�الي :ل�ق�ق اإلن�ا

  -وثائ� دول�ة على ش�ل إعالنات : -١

�ــأتي فــي مق�مــة هــ�ه ال�ثــائ� اإلعــالن العــال�ي ل�قــ�ق اإلن�ــان ال�ــادر   

دولــة  ٤٨م ���افقــة ١٩٤٨د��ــ���  ١٠عــ� ال����ــة العامــة لألمــ� ال���ــ�ة فــي 

ة ت��ــــ�� مـــاد ٣٠دول عـــ� ال��ــــ��� . وهـــ� ی��ــــ�ن مـــ� دی�اجــــة و ٨وام��ـــاع 

ال�قــــ�ق األساســــ�ة لإلن�ــــان . و����ــــع ����ــــة أدب�ــــة ���ــــ�ة ، وعلــــي اع��ــــ�ت �ــــل 

ـــة األخـــ�� حـــ�ل حقـــ�ق اإلن�ـــان ، ول��ـــه  ـــات وال��اث�ـــ� ال�ول�ـــة واإلقل��� اإلعالن
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) لــ�ل� ثــار ٤ت�ق�ــه ال�ــ�� القان�ن�ــة علــى اع��ــار أنــه لــ�� معاهــ�ة بــ�� الــ�ول. (

����ه، ��ع�ه� أن�ـ� ت��عـه �ـأ� ���ـة  ج�ل ���� ب�� فقهاء القان�ن ال�ولي ح�ل

، ألنــه صــ�ر فــي شــ�ل ت�صــ�ة ، وال��صــ�ات ����ع�هــا ل��ــ� ذات ���ــة . فــي 

ح�� ذه� ال�ع� اآلخ� إلـى ت��ـع ال��ـ�ر الـ�ولي ل�قـ�ق اإلن�ـان وجـ� عل��ـا 

،  ١م فال�ی�اجـة وال�ـ�اد ١٩٤٥أن ن��أ م� م��اق إن�اء األم� ال���ـ�ة نف�ـه عـام 

ت��� علـى إ��ـان ال����ـة ال�ول�ـة �ـال�ق�ق األساسـ�ة لإلن�ـان ، �لها  ٦ ٥،  ٥٥

، و���امة الف�د . وأن م� واج� ال����ة تع��� اح��ام ه�ه ال�ق�ق لل��� ج��عـًا 

مــــ� ال���ــــاق إلــــى ال��لــــ� االق��ــــاد� واالج��ــــاعي بــــ�ور  ٦٢، وتعهــــ� ال�ــــادة 

ح�ـــ�ام هـــ�ه إصـــ�ار ال��صـــ�ات ، و�عـــ�اد م�ـــ�وعات االتفا��ـــات ال�ف�لـــة �إشـــاعة ا

إل�ه ��ـل�ة إن�ـاء الل�ـان ال�اصـة بـ�ل�، و�انـ�  ٦٨ال�ق�ق، بل وعه�ت ال�ادة 

م ١٩٤٦ل��ــة حقــ�ق اإلن�ــان ال�ــي تــ� إن�ــاءها ب��صــ�ة مــ� هــ�ا ال��لــ� عــام 

اســ��ا�ة لــ�ل� . وقــ� لع�ــ� الل��ــة الــ�ور ال�ئ��ــي فــي إعــادة م�ــ�وعات إعالنــات 

���ة العامة واع���تها ، ووقعـ� واتفا��ات حق�ق اإلن�ان وال�ي ع�ض� على ال�

عل�ها ال�ول ل���ح ال��امًا قان�ن�ًا دول�ًا و���ًا في م�ـال اح�ـ�ام حقـ�ق اإلن�ـان . 

) فـــإذا أردنـــا ال�عـــ�ف علـــى ال���ـــة القان�ن�ـــة ل���ـــاق األمـــ� ال���ـــ�ة فـــي م�ـــال ٥(

حقــ�ق اإلن�ــان فإن�ــا نــ�� أن جــاء م��ــ�ًا �الع��م�ــة م�ــا �فقــ�ه القــ�رة علــى فــ�ض 

��امــات م�ــ�دة فــي م�اجهــة الــ�ول األ�ــ�اف ، ومــ� ثــ� فــال �أخــ� شــ�ل القاعــ�ة ال

القان�ن�ــة ال�ول�ــة ال�ل�مــة . ومــع ذلــ� فهــ� ���ــل م�ــ�أ و��نــامج ع�ــل ، إنــه ح�ــ� 

ال�او�ــة ل��ق�ــ� الهــ�ف األســ�ى الــ�� قامــ� مــ� أجلــه ال����ــة وهــ� حفــ� األمــ� 
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��عـة وو��فـة القـان�ن وال�الم ال�ول��� ، وهـ� �ع�ـ� مالمـح ت�ـ��� واضـح فـي �

ال�ولي ، وال�� لـ� تعـ� ق�اعـ�ه ت�ـ�ه�ف ح�ا�ـة وت��ـ�� العالقـات القان�ن�ـة ال�ول�ـة 

ف��ــ� ، بــل ام�ــ�ت ل��ــ�ل ح�ا�ــة أشــ�اص ی��اجــ�ون داخــل ال��ــاق ال��فــ�� 

). و��ــا أشــار "لــ�ث�" أنــه ملــ�م قان�نــًا ل�افــة الــ�ول األع�ــاء فــي األمــ� ٦للــ�ول(

ــه قــ�ة إل�ام�ــة . ورغــ� أن�ــا ن��ــل بــ�ورنا إلــى ال���ــ�ة �اع��ــاره م��ــل لل ���ــاق ، فل

الـ�أ� األول وذلـ� ألن أح�ــام ال���ـاق نف�ـها قــ� اك�فـ� ب�ضـع إ�ــار لل�عـاون فــي 

م�ــال تع��ــ� حقــ�ق اإلن�ــان ��ــ�ل غ�ــ� ملــ�م ، ومــ� ثــ� فــالق�ارات وال��صــ�ات 

  ال�ــــــــــــــــــــــــــــــي ���ــــــــــــــــــــــــــــــ� أن ت�ــــــــــــــــــــــــــــــ�ر عــــــــــــــــــــــــــــــ� ال����ــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة 

�ن�ة إلى ت�ت�� ال�امات قان�ن�ة �ـال�ع�ى الـ�ق�� . ال ���� أن ت���ف أثارها القان

واس��ــعارًا مــ� ال����ــة ��ــعف القــ�ة اإلل�ام�ــة لإلعــالن ع�لــ� علــى تالفــي هــا 

ال�عف ع� ���� ت���� ن��صه م�ة ثان�ة في وثائ� دول�ة أخ�� تأخ� ش�ل 

 االتفا��ات ال�ول�ة ، ل�الفي ال��ـ��� فلـي ����ـه القان�ن�ـة. غ�ـ� أن ال�ـ� �ق��ـي

القــ�ل �ــأن ق�ــ�ل دول ���ــ�ة لهــ�ا اإلعــالن �ع��ــه وزنــًا مع���ــًا ، وقــ� أصــ�ح ���ــ� 

مـــ� مـــ�اده أجـــ�اًء مـــ� األعـــ�اف والقـــ�ان�� ال�ول�ـــة ال�ـــائ�ة ، بـــل وأضـــ�ى م�ـــ�ر 

). إنــــه ال�ث�قــــة ال�ول�ــــة ال�ئ��ــــ�ة ال�ــــي ��ــــ��� م�هــــا ٧وحــــي لل��ــــ��ع فــــي الــــ�ول(

ه ال�ســـات�� أخـــ� ی�قـــل ألفا�ـــه ال�ســـات�� وال��ـــ��عات ال����ـــة، ح�ـــى أن �عـــ� هـــ�

ون��صه نقًال ح���ًا . و���� الق�ل �أن اإلعالن أص�ح "ال��م�م��" ال�� �قـاس 

�ـــه مـــ�� اح�ـــ�ام الـــ�ول ال���لفـــة ل��ـــاد� حقـــ�ق اإلن�ـــان . ف�ـــًال عـــ� ذلـــ� فقـــ� 

ات��ت ق�ارات م�ع�دة في ال����ة العامة ت���� إلى م�اد� ه�ا اإلعالن، وأخ�ت 
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ت ال�لح بـ�� الـ�ول. وه�ـ�ا أصـ�ح هـ�ا اإلعـالن قـ�ة فعالـة فـي ك���د في معاه�ا

م�ــادی� اج��ا��ــة وقان�ن�ــة ���ــ�ة، ورغــ� أنــه لــ�� قان�نــًا �ــال�ع�ى ال�ــ��ح ، فإنــه 

  ).٨أص�ح تقل��ًا وم�جعًا م���مًا ی���ع �ق�ة إل�ام�ة ت��ه ق�ة القان�ن(

عـــ�ة ، و�ـــائف  –��ث�قـــة دول�ـــة  –وال یـــ�ال اإلعـــالن إلـــى ال�ـــ�م ی�اشـــ�   

وال��� إل�ه ����د وث�قة تار���ة �ف�غه م� م���اه. إن اإل عالن �ف�ق في ����ه 

ل�افـــــة  Constatifأ�ـــــة معاهـــــ�ة دول�ـــــة �اع��ـــــاره ال��ـــــ�ف أو األســـــاس ال���ـــــئ 

األن��ة القاع��ة وال��س��ة ل��ا�ة حق�ق اإلن�ان ، فه� دس��ر عال�ي في هـ�ا 

لـ�� �عـ� مـ� ال��ـاد� العامـة للقـان�ن . ال��ال ، ألنه ی��ـ�� ال�فهـ�م ال��ـ��ك ا

بل و��� ال�ع� أنه ���ـل جـ�ءًا مـ� ال��ـام العل�ـي ، ومـ� ثـ� مـ� غ�ـ� ال�عقـ�ل 

��ـــام دولـــة �ـــإب�ام اتفـــاق دولـــي ی��ـــ�� الـــ�� علـــى تعهـــ�ات �ارت�ـــاب ان�هاكـــات 

)، وســل� ال���ــة القان�ن�ــة مــ� اإلعــالن �ع�ــي �ال�ــ�ورة إفــ�اغ ٩ل�قــ�ق اإلن�ــان (

األم� ال���ـ�ة ال��علقـة ��قـ�ق اإلن�ـان مـ� م�ـ��نها، وح�ـ�تها عـ�  كافة ق�ارات

  أه�افها.

و���� إج�ال ال�ق�ق األساس�ة اإلن�ان�ة ال�اردة في اإلعالن على ال���   

) ٥،  ٤،  ٣) ال�ـــــ� فـــــي ال��ـــــاة وال���ـــــة ( م ٧،  ٢،  ١ال�ـــــالي: ال��ـــــاواة ( م 

) ال�ــ� ١٤،  ١٣له�ــ�ة () ال�ــ� فــي ال��قــل وا٦ال�ــ� فــي ال���ــ�ة القان�ن�ــة (م

) ح��ــة العق�ــ�ة و�بــ�اء ١٧) حــ� ال��لــ� (م١٦) حــ� الــ�واج (م١٥فــي ال���ــ�ة (م

) ح� ال��ار�ة فـي ٢٠) ح� االش��اك في ال����ات (م١٨،١٩ال�أ� وال�ع��� (م

) ال�ــ� فــي الع�ــل (م ٢٢) ال�ــ� فــي ال�ــ�ان االج��ــاعي (م٢١ال��ــاة العامــة (م
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) ٢٦) حـــ� ال�علـــ�� (م�٢٥ا��ـــة وال�ـــ��ة (م) ال�ـــ� فـــي ال�عا�ـــة االج�٢٤، ٢٣

  ).١٠)(٢٧ح� ال��ار�ة في ال��ا� العام (م

غ�� أن اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان ی�خ� عل�ه أنه �ان ناق�ـًا م�ـ�   

ال�قــ� الــ�� تقــ�ر ��ــه فــي ثــالث ج�انــ� : فهــ� لــ� ��ــ� قان�نــًا مل�مــًا، بــل علــى 

أ�ــة وســائل لل��ف�ــ� غ�ــ� ال��ــة  االصــح ت�صــ�ة مــ� األمــ� ال���ــ�ة ، وأنــه لــ� �قــ�م

ال���ــة لل�ولــة. وت�جــ� إلــى جانــ� اإلعــالن العــال�ي ل�قــ�ق اإلن�ــان وثــائ� دول�ــة 

  ) :١١على ه��ة إعالنات ت�عل� ��ق�ق اإلن�ان ���� ح��ها ���ا یلي(

ال�ـــادر عـــ� ال�ـــ�ت�� الـــ�ولي ل�قـــ�ق  ١٩٦٨مـــای�   ١٣إعـــالن �هـــ�ان   -١

  اإلن�ان.

لل�لـ�ان وال�ـع�ب ال��ـ�ع��ة ال�ـادر ���جـ� قـ�ار إعالن م�ح االس�قالل   -٢

  . ١٩٦٠د�����  ١٥١٤ال����ة العامة لألم� ال����ة رق� 

ــــى ج��ــــع أشــــ�ال ال����ــــ� الع��ــــ��   -٣ إعــــالن األمــــ� ال���ــــ�ة للق�ــــاء عل

نـــــ�ف���  ٢٠فـــــي  ١٩٠٤عامـــــة رقـــــ� ال�ـــــادر ���جـــــ� قـــــ�ار ال����ـــــة ال

  م.١٩٦٣

ال�ـــادر عـــ� ال����ـــة العامـــة  إعـــالن الق�ـــاء علـــى ال����ـــ� ضـــ� ال�ـــ�أة   -٤

  م . ١٩٦٧ن�ف���  ٢٦٣لألم� ال����ة ���ج� الق�ار 

اإلعـــالن ال�ـــاص �الق�اعـــ� ال���ذج�ـــة  الـــ�ن�ا ل�عاملـــة ال�ـــ��اء ال�ـــادر   -٥

 ١٩٥٧ی�ل�ـ�  ���٦٦٣ج�  قـ�ار ال��لـ� االق��ـاد� االج��ـاعي رقـ�  

  م.١٩٧٧في مای�  ٢٠٧٦ورق� 
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شــ�اص مــ� ال�عــ�ض لل�عــ�ی� وغ�ــ�ه اإلعــالن ال�ــاص ���ا�ــة ج��ــع األ  -٦

ضــ�وب ال�عــا ملــة أو العق��ــة القاســ�ة أو الــال إن�ــان�ة أو ال�ا�ــة لل�ــ�ام 

  م .١٩٧٥د�����  ٣٤٥٢م� ص�ر ع� ال����ة العامة ���ج� الق�ار 

اإلعــالن ال�ــاص ��قــ�ق ال�فــل ال�ــادر ���جــ� قــ�ار ال����ــة العامــة   -٧

  . ١٩٥٩ن�ف���  ١٣٨٦لألم� ال����ة 

الن ال�ـــــــاص ���ا�ـــــــة ال��ـــــــاء واأل�فـــــــال فـــــــي حـــــــاالت ال�ـــــــ�ار� اإلعـــــــ  -٨

د��ـــــ���  ٣٣١٨وال��ازعـــــات ال��ـــــل�ة ال�ـــــادر عـــــ� ال����ـــــة العامـــــة 

  م .١٩٧٤

د��ـ���  ٣٤٤٧اإلعالن ال�ـاص ��قـ�ق ال�عـ�ق�� قـ�ار ال����ـة العامـة   -٩

١٩٧٥.  

  وثائ� دول�ة ص�رت في ش�ل اتفا��ات عال��ة : -ب

ادة إصــــ�ار اإلعالنــــات ���ــــا ی�علــــ� ت�لــــ� ال����ــــات العال��ــــة عــــ� عــــ

��قــ�ق اإلن�ــان ألنهــا ت�لــ� مــ� ال���ــة اإلل�ام�ــة ، وت��ــ�� ف��ــ� علــى م�ــاد� 

عامة ، ول�أت ه�ه ال����ات إلى االتفا��ات فهي ال�ـي ت�ـ�ج أثـارًا قان�ن�ـة مل�مـة 

للــ�ول . ول�ــي تــ�د� هــ�ه االتفا��ــات دورهــا اإلل�امــي الــ�ولي البــ� أن تقــ�م الــ�ول 

ة عل�هـــا ���افقـــة علـــى اخ��ـــاص أجهـــ�ة ال�قا�ـــة ال���ـــأة ��ق��ـــاها ، أو ال��قعـــ

). و�أتي علـى رأس هـ�ه �١٢األح�� ق��ل االل��امات ال�ق�رة ��ق��اها ص�احة (

د��ـــــ���  ١٦ال����ـــــة مـــــ� ال��ـــــادر ال�ول�ـــــة العهـــــ�ان الـــــ�ول�ان ال�ـــــادران فـــــي 

قـ�ق وال���ـات م ع� ال����ـة العامـة، واللـ�ان صـ�را ل�ق�ـ�� تف�ـ�الت ال�١٩٦٦
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اإلن�ــــان�ة ال�ــــي وردت فــــي اإلعــــالن العــــال�ي ل�قــــ�ق اإلن�ــــان م��لــــة . وهــــ�ان 

العهــ�ان ه�ــا : العهــ�  الــ�ولي لل�قــ�ق االق��ــاد�ة واالج��ا��ــة وال�قا��ــة، والعهــ� 

ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ، وال��وت���ل االخ��ار� ال�ل�� �العهـ� الـ�ولي 

إج�اء وتلقـــي ال�ـــ�او� ال�ق�مـــة مـــ� األفـــ�اد . و��لـــ� لل�قـــ�ق ال��ن�ـــة وال�ـــاص �ـــ

الفقهـــاء علـــى العهـــ�ی� ومعه�ـــا اإلعـــالن العـــال�ي أســـ� ال�ـــ���ة ال�ول�ـــة ل�قـــ�ق 

. وللق�اعــ� ال�ــي  International Bill of Human Rights) ١٣اإلن�ــان(

ت��ــ��ها هـــ�ه ال�ـــ���ة ال�ول�ـــة ذات�ـــة خاصـــة ت���هـــا عـــ� ســـائ� القـــ�ان�� ال�ول�ـــة 

ـــى وال��� ـــًا عل �ـــة ، فهـــي مـــ� الق�اعـــ� ال�ول�ـــة اآلمـــ�ة ال�ـــي ال ��ـــ�ز االتفـــاق دول�

خالفهـــا، أو الـــ�� داخل�ـــًا علـــى ن���ـــها ، إذ أن الـــ�ول األع�ـــاء فـــي ال����ـــة 

ال�ول�ـة قـ� ارت��ـ� ��فهـ�م حقـ�ق اإلن�ــان فـي ال���ـاق ، وهـ� ارت�ـا� �ع�ـي تق��ــ� 

اإل�ـار اإلن�ـاني ���ـا ت�عهـ� �ـه فـي إرادة ال�ول دول�ًا وداخل�ًا ، وال��ام ح��ماتها �

ال��ال ال�ولي ، و���ا ت��ه م� ت���عات و���ة. ف�ات��ها ت�ه� في عل�ها علـى 

  )١٤إرادة ال���ع ال���ي.(

م وقـــ� جـــاءت ١٩٧٦دخلـــ� هـــ�ه ال�ـــ��ك ال�الثـــة ح�ـــ� ال�فـــاذ فـــي عـــام   

مـــ� العهـــ�ی� م��ا�قـــة ت�امـــًا، ح�ـــ� ت��ـــ��  ١، ٣، ٥أح�ـــام ال�ی�اجـــة وال�ـــ�اد 

ال�ی�اجـــة فـــي العهـــ�ی� االع�ـــ�اف ��ـــا ل���ـــع أع�ـــاء األســـ�ة ال��ـــ��ة مـــ� ��امـــة 

فــي العهــ�ی� ف���ــ�  ١م�أصــلة فــ�ه� ، ومــ� حقــ�ق م��ــاو�ة وثاب�ــة . أمــا ال�ــادة 

على ح� تق��� ال���� ، وال��ام ال�ول �الع�ل على ت�ق�� هـ�ا ال�ـ� فـي ج��ـع 

الـــ�ول األ�ـــ�اف االل�ـــ�ام مـــ� العهـــ�ی� علـــى  ٣أقال��هـــا ، فـــي حـــ�� تلقـــي ال�ـــادة 
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 ���٥اعـــاة م�ـــ�أ ال��ـــاواة بـــ�� ال���ـــ�� فـــي ال���ـــع ����ـــع ال�قـــ�ق . أمـــا ال�ـــادة 

ف����� أح�امًا ت�ف��ة ت��ه�ف إح�ام ح�ا�ة األف�اد م� إه�ار أ� م� حقـ�قه� 

ــــى م�ارســــ�ها ( ــــ�د عل ــــاته� ، أو فــــ�ض ق� ــــي ١٥أو ح�� ــــ�ق ال� ) . أمــــا عــــ� ال�ق

ال��ن�ة وال��اس�ة فهي : ح� الف�د في ال��اة ، في  ت���ها العه� ال�ولي لل�ق�ق 

ال���ة وسالمة ش����ه ، حقه في ح��ة الف�� والعق�ـ�ة والـ�ی� ، حقـه فـي ح��ـة 

) فــــي حــــ�� �ــــان ١٦ال�ع��ــــ� ، حقــــه فــــي ح��ــــة االج��ــــاع ، حقــــه فــــي ال��ــــاواة (

ر م���ن العهـ� الـ�ولي لل�قـ�ق االق��ـاد� واالج��ا��ـة وال�قا��ـة مـا یلـي : إقـ�ا

، و�ق�ارهـا �ـال�� فـي م�تـ� عـادل وم�افـآت  ٦ال�ولة واع��افها �ال�� في الع�ل م

، وجـــ�ب ات�ــــاذ  ٨م��ـــاو�ة عـــ� األع�ــــال ال���ـــاو�ة وضـــ�ان ال���ــــة ال�قاب�ـــة م

ــــال وال�ــــغار مــــ� االســــ�غالل  ــــة وم�ــــاع�ة ج��ــــع األ�ف إجــــ�اءات خاصــــة ل��ا�

�� االب�ــ�ائي �ال��ــان ، االع�ــ�اف �إل�ام�ــة ال�علــ ١٠/٣االق��ــاد� واالج��ــاعي م

، واح�ــ�ام ح��ــة اآل�ــاء فــي اخ��ــار مــ�ارس ألب�ــائه� خــالف مــ�ارس  ١٣لل���ــع م

غ�ــ� أن  ١٥/٣، اح�ــ�ام ح��ــة ال��ــ� العل�ــي وال��ــا� اإلبــ�اعي م ١٣/٣ال�ولــة م

  ه�ا العه� ال�اني ق� أورد ق��ی� على ال��ام ال�ول به�ه ال�ق�ق ه�ا :

ف ب����� ال�ق�ق ال����ص عل�ها ��ـ�رة أن ���ن ال��ام ال�ول األ��ا  -١

ت�ر���ــــة ، تال��ــــًا ل�ـــــا قــــ� ی��تـــــ� علــــى ال��ف�ــــ� الفـــــ�ر� مــــ� اضـــــ��اب 

  ).١٧األوضاع االق��اد�ة واالج��ا��ة(

أن ��ــ�ن ال�ــ�ام الــ�ول ب����ــ� ن�ــ�ص العهــ� فــي حــ�ود م�اردهــا ال�ال�ــة   -٢

��اماتهــا فــي ولهـ�ا لــ� ی��ـئ هــ�ا العهـ� جهــازًا لل�قا�ــة علـى ت�ف�ــ� الـ�ول الل



 

 ١٦

  مجلة مستقبل العلوم االجتماعیة
Journal Future of social siences  ٢٠٢١ إبریل  الخامسالعدد  

م�ــال ال�قـــ�ق االق��ـــاد�ة واالج��ا��ــة ، و�ن�ـــا اك�فـــى �ــأن �قـــ�م الـــ�ول 

  )١٨األ��اف تقار�� دور�ة ع� م�� اح��امها لل�ق�ق ال�اردة ��ه.(

  وال��أمل ل����ن العه�ی� یل�� أنه�ا ی����ان على أر�عة أس� :

علـى  ت���� ال�ـع�ب مـ� قهـ� االسـ�ع�ار القـ��� وال��یـ� ، وذلـ� �ـال��  -١

حــ� ال�ــع�ب فــي تق��ــ� م�ــ��ها وال��ــ�ف ����ــة فــي ث�واتهــا ال�����ــة 

  في �ل ن�ام اق��اد� عادل.

ت���ـــ� اإلن�ـــان مـــ� قهـــ� اإلن�ـــان القـــ��� ب��ـــ��� االســـ��قاق ، واإلت�ـــار   -٢

  �ال�ق�� ، وال����� الع����.

ت���ــ� اإلن�ــان مــ� قهــ� و�لــ� ال���مــات وال�ــل�ات وأصــ�اب الع�ــال،   -٣

ـــ� ب�ق�  ـــات العامـــة، وال�قـــ�ق ال��اســـ�ة االق��ـــاد�ة وذل ـــ� وتع��ـــ� ال��� �

  واالج��ا��ة وال�قا��ة.

ت���ــ� اإلن�ــان ال�ــ��� مــ� أســ�اب ضــعفه �قــ�ر اإلم�ــان عــ� ���ــ�   -٤

) أمـا ١٩تق��� ح�ا�ة خاصـة للف�ـات ال�ـ��فة �ال�فـل وال�ـ�أة والع�ـ�ة. (

ز ال��اث�ــ� عــ� ال���ــة القان�ن�ــة لهــ�ی� العهــ�ی� ، فه�ــا �ع��ــ�ان مــ� أبــ� 

واالتفا��ــــات ال�ول�ــــة ال�ــــي أن��تهــــا األمــــ� ال���ــــ�ة ، و���ــــ� مــــ� أه���هــــا 

ال��ــــ��ل�ة ال�ول�ــــة . ون�ــــ� ن��ــــل مــــع الــــ�أ� القائــــل أن تلــــ� االتفا��ــــات 

ت�لح م��رًا للق�اع� القان�ن�ة ال�ول�ة العامة، و�ال�ـالي ت�ـ�ن مل�مـة ل�ـل 

هــــ�ان م�ــــ�ق�ة فــــي دول العــــال�. لقــــ� أصــــ��� ال�ــــ�اد ال�ــــي ی��ــــ��ها الع

ضــ��� ال����ــع الــ�ولي �اع��ارهــا ق�اعــ� قان�ن�ــة عال��ــة واج�ــة ال����ــ�، 
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���ــــ� أصـــــ�ح تقــــاع� ال���مـــــات فـــــي ذلــــ� ی��ـــــ� م�جــــة عال��ـــــة مـــــ� 

  )٢٠االس�ه�ان واالس���ار. (

ومــ� ال�ثــائ� ال�ول�ــة األخــ�� ال�ــي صــ�رت علــى ه��ــة اتفا��ــات دول�ــة فــي م�ــال 

  حق�ق اإلن�ان.

ال�ول�ــة للق�ــاء علــى ج��ــع أشــ�ال ال����ــ� الع��ــ�� ، وال�ــي االتفا��ــة   -١

  م .١٩٦٩ی�ای�  ٤دخل� م�حلة ال�فاذ في 

ی�ل��  ١٨االتفا��ة ال�ول�ة لق�ع ج���ة الف�ل الع���� وال�عا��ة عل�ها   -٢

١٩٧٦ .  

سـ�����  ٣االتفا��ة ال�ول�ة للق�اء على ج��ع أش�ال ال����� ضـ� ال�ـ�أة   -٣

  م.١٩٨١

��ــــة ال�ول�ــــة لعــــ�م تقــــادم جــــ�ائ� ال�ــــ�ب ، وال�ــــ�ائ� ال��ت��ــــة ضــــ� ا التفا  -٤

  م.١٩٧٠ن�ف���  ١١اإلن�ان�ة، دخل� م�حلة ال�فاذ في 

ی�ل�ــــ�  ٢٥اتفا��ــــة ح�ــــ� اإلت�ــــار �األشــــ�اص واســــ�غالله� فــــي الــــ�عارة   -٥

  م.١٩٥١

اتفا��ة م�اه�ة ال�ع�ی� وغ�ـ�ه مـ� ضـ�وب ال�عاملـة أو العق��ـة القاسـ�ة   -٦

د��ــــ���  ١٠ن�ة أو ال�ه��ــــة ، ��ح�هــــا ال����ــــة العامــــة فــــي أو الالإن�ــــا

  م.١٩٨٤

 ٧االتفا��ــة ال�اصــة �ــال�ق�ق ال��اســ�ة لل�ــ�أة ، دخلــ� م�حلــة ال�فــاذ فــي   -٧

  م.١٩٥٤ی�ل�� 
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فــإذا أردنــا ال�ــ�ی� عــ� ال���ــة القان�ن�ــة لهــ�ه االتفا��ــات ، فهــي ال ت�ــ�ج   

، فهــي ت��ــ�� م�له�ــا ق�اعـــ� بــ�ورها ع�ــا قل�ــاه عــ� العهــ�ی� الـــ�ول��� ال�ــا�ق�� 

عامــة ذات �ــا�ع ت�ــ��عي ، أ� أنهــا ال تلــ�م الــ�ول ال�ــي وقع�هــا  ف��ــ� ، ول�ــ� 

ت��ـ� ���ع�هـا اإلل�ام�ـة إلـى �ـاقي الـ�ول . فهـ�ه الـ�ول شـاءت أم أبـ� ت�ــ�� اآلن 

فلـــي �ـــل ن�ـــام قـــان�ني دولـــي ، �قـــ�م علـــى �ـــ�� عل�ـــا م�ـــ�ه�فة ، وتـــ�ت�� ب�اقـــع 

 ٥٦ی�ه في درجة ت��ره ، وعل�ها اسـ��ادًا إلـى نـ� ال�ـادة ال����ع اإلن�اني وت�ا

مــ� م��ــاق األمــ� ال���ــ�ة أن تع�ــل علــى ت�ق�ــ� هــ�ه ال�ــ�� ، وال�ــي مــ� أخ�ــها 

اح��ام حق�ق اإلن�ان على ن�� ما جاءت في االتفا��ات ال�ول�ة ال���مـة فـي هـ�ا 

�ع�ـي أنهـا  ) . وال�اقع أن ان�ـ�ام الـ�ول األع�ـاء إلـى هـ�ه االتفا��ـة٢١ال��د (

ـــ�ت مـــ� ســـل��ها ال�ق�ی��ـــة ��ـــأن ســـل��ها ت�ـــاه رعا�اهـــا ، وأنهـــا ق�لـــ� إتاحـــة  ق�

الف�صة أمـام أجهـ�ة ال����ـة ال�ول�ـة ل��ج�ـه ال��ـ�ص ال��علقـة ��قـ�ق اإل ن�ـان 

ن�ــــــ� ت�ق�ــــــ� غا�ــــــة مع��ــــــة هــــــي : إشــــــاعة االح�ــــــ�ام العــــــال�ي والفعــــــال ل�قــــــ�ق 

  )٢٢اإلن�ان.(

  �ات إقل���ة :وثائ� دول�ة على ش�ل اتفا� -ج

رغ� أن حق�ق اإلن�ان ق� أص��� ال��م ف��ة عال��ة فإن �ع� الفقهاء    

�ـــات�ا �ف�ـــل�ن ح�ا�ـــة هــــ�ه ال�قـــ�ق عـــ� ���ـــ� االتفا��ــــات اإلقل���ـــة أك�ـــ� مــــ� 

االتفا��ــات ال�ول�ــة؛ ألنهــا ت�ــ�م بــ�� م���عــة م�ــ�ودة مــ� دول ذات مفــا��� و�ــ�� 

تفـــاق عل�ـــه ف�هـــا أك�ـــ� فعال�ـــة ع�ـــا هـــ� أك�ـــ� ت�ا��ـــًا، و�ال�ـــالي ��ـــ�ن مـــا یـــ�� اال

م�عــارف عل�ــه علــى ال��ــ��� الــ�ولي ، ��ــا أن هــ�ه االتفا��ــات اإلقل���ــة نــادرًا مــا 
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ت�عارض مع الق�اع� ال�ول�ة، بل هي تع�ز وت��� وت��� هـ�ه الق�اعـ� العال��ـة . 

وقــــ� أث��ــــ� هــــ�ه االتفا��ــــات ن�احهــــا فــــي نقــــل االل��امــــات العال��ــــة إلــــى ال��ــــاق 

  ) ٢٣ل��ي ���رة فعالة وم�ث�ة. (اإلق

وأهــ� هــ�ه االتفا��ــات اإلقل���ــة ثــالث : االتفا��ــة األور��ــة ل��ا�ــة حقــ�ق 

ــــة ل�قــــ�ق اإلن�ــــان . وال���ــــاق  اإلن�ــــان وح��اتــــه األساســــ�ة ، االتفا��ــــة األم����

  ).٢٤األف��قي ال�اص ��ق�ق اإلن�ان وال�ع�ب(

اإلن�ــان  ن�ــ� أن "م�لــ� �ال��ــ�ة إلــى االتفا��ــة األور��ــة ل��ا�ــة حقــ�ق 

ســ�����  ٣م عل�هــا ودخلــ� دور ال�فــاذ فــي ١٩٥٠نــ�ف���  ٤أور�ــا" قــ� وافــ� فــي 

دولـــة. وقـــ� تـــ� ت���ـــ� هـــ�ه االتفا��ـــة ت���قـــًا أم��ـــًا  ٢١م وتل�ـــ�م بهـــا ال�ـــ�م ١٩٥٣

ود��قًا في �ـل دول أور�ـا الغ���ـة م�ـا ���ـف عـ� ع���هـا �قـان�ن وضـعي عـام. 

لهــــا ت�ققــــ� ل�ــــع�ب أور�ــــا ال�فا��ــــة االق��ــــاد�ة  و�ف�ــــل هــــ�ا ال����ــــ� األمــــ��

واالج��ا��ة ، إلى جان� ال�ق�ق وال���ات ال�ي �فل�ها االتفا��ة ، ��ا ت� إضافة 

، �اع� ج�ی�ة في م�ال حق�ق اإلن�انث�ان�ة ب�وت���الت إل�ها ل�ي ت��� إل�ها ق

�ـــة ، بـــل وقـــ� دخلـــ� االتفا��ـــة ��ـــ�اد فـــي القـــان�ن الـــ���ي لـــ�ع� الـــ�ول األورو�

وأض�� ت��� في ال�اخل �قـان�ن و��ـي ، بـل و��ضـع أعلـى م�ت�ـة مـ� القـان�ن 

ال���ي م�ل أل�ان�ا ال�ي أدخل�هـا ضـ�� مـ�اد دسـ��رها. ومـ� ثـ� ��ـ���ع �ـل فـ�د 

أن ��ـــ��� إلـــى ن��صـــها أمـــام ال�ـــل�ات اإلدار�ـــة أو الق�ـــائ�ة ، ��ـــا تـــ� تعـــ�یل 

. �١٩٥٣ل�ـــا فعلـــ� الـــ�ن�ارك ال�ســـات�� وال��ـــ��عات ال����ـــة ��ـــا ی��افـــ� معهـــا م

وت��ل االتفا��ة األور��ة ل�ق�ق اإلن�ـان اتفا��ـات أخـ�� انعقـ�ت ل���ـ�� م�ـاالت 
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أك�ـــ���  ١٨م�ــ�دة مـــ� ال�قــ�ق م�ـــل : ال���ــاق االج��ـــاعي األور�ــي فـــي ت�ر��ــ� 

م، واالتفا��ة األور��ة ل��ع ال�ع�ی� وال�عاملة أو العق��ة غ�� اإلن�ـان�ة أو ١٩٦١

ـــة س��  ـــات ال����ـــة ١٩٨٧نـــ�ف���  ٢٦اســـ��رج ال�ه�� م. أمـــا عـــ� ال�قـــ�ق وال���

،  ١٤إلـى  ���٢ج� االتفا��ة األور��ة ل�قـ�ق اإلن�ـان فقـ� وردت فـي ال�ـ�اد مـ� 

و��ا �ع� ال��وت���الت ال�ل�قة بها فهي : ال�ـ� فـي ال��ـاة ، ح�ـ� االسـ��قاق 

مـ�، ال�ـ� فـي ، ح�� الع�ل ال�اق ، ت���� ال�ع�ی� ، ح� الف�د فـي ال���ـة واأل

ــه أثــ� رجعــي ... إلــخ و����ــع بهــ�ه  م�اك�ــة عادلــة ، ت�ــ��� �ــل ت�ــ��ع عقــابي ل

ال�قــ�ق وال���ــات �ــل إن�ــان یــ�خل فــي اخ��ــاص احــ�� الــ�ول األع�ــاء دون 

ت���� أ�ًا �ان أساسه، ولهـ�ه األح�ـام وال��ـ�ص ق�تهـا ونفاذهـا وذلـ� ألن أح�ـام 

  ).�٢٥مة لل�ول األ��اف. (ال����ة األور��ة ل�ق�ق اإلن�ان تع��� مل

، ولهــ�ا ن�ــ�� أجهــ�ة م���ــة  ١٦،  ٣لهــا فــي ال�ی�اجــة وفــي ال�ــادت�� 

الــ�ول األم����ــة ل�فعــل مــا فعل�ــه أجهــ�ة م���ــة م�لــ� أور و�ــا فــي م�ــال حقــ�ق 

اإلن�ــــان ، و�ــــان ث�ــــ�ة ذلــــ� صــــ�ور االتفا��ــــة األم����ــــة ل�قــــ�ق اإلن�ــــان لعــــام 

، وأصــــ��� قان�نــــًا إقل���ــــًا  �١٩٧٨ــــ� ی�ل ١٨م ودخلــــ� دور ال��ف�ــــ� فــــي ١٩٦٩

  دولة. ١٩وض��ًا تل��م �ه ال�ول ال�ي ص�ق� عل�ه وع�دها 

مـادة ی��ـ�رها تعهـ� الـ�ول األع�ـاء �ـاح��ام  ٨٢وت���� ه�ه االتفا��ة   

ال�ق�ق وال���ات ال����ص عل�ها ، وأن ت��� �افة اإلجـ�اءات ل�ـ� ال��ـ��عات 

ح�ـى  ٣االتفا��ة. وق� وردت فـي ال�ـ�اد مـ�  و�افة ال��اب�� ال�ف�لة ل��ف�� ن��ص

ال�قــــــ�ق ال��ن�ــــــة وال��اســــــ�ة ال�ــــــي تــــــ�� عل�هــــــا االتفا��ــــــة ، أمــــــا ال�قــــــ�ق  ٢٥
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����ــــة  ٧٣ح�ــــى  ٢٣، ون��ــــ� ال�ــــ�اد مــــ� ٢٦االق��ــــاد�ة فــــ�ردت فــــي ال�ــــادة 

  ).٢٦ت���ل الل��ة وال����ة األم����ة ل�ق�ق اإلن�ان واخ��اصاته�ا. (

�ت�� الق�ــة األف��قــي ال�ــام� ع�ــ� ال��عقــ� فــي وفــي أف����ــا صــ�ر عــ� مــ  

م، و�لـــغ عـــ�د ١٩٨١ن��و�ـــي ال���ـــاق اإلف��قـــي ل�قـــ�ق اإلن�ـــان وال�ـــع�ب ی�ن�ـــ� 

دولة أف����ة  ٥٠دولة م� م���ع   ٣١م ١٩٨٧ال�ول ال���قة عل�ه ح�ى ی�ای� 

، وتل��م ال�ول ال���قة عل�ه ���ج� ال�ـادة األولـى �إت�ـاذ اإلجـ�اءات ال��ـ����ة 

��ها م� أجل �فالة اح��ام وت���� أح�امه ون��صـه. وقـ� وزعـ� مـ�اده علـى وغ

مـادة مق�ـ�ة  ٢٦ثالثة أج�اء : ی���� ال��ء األول م�ها  ال�ق�ق وال�اج�ات فـي 

على ف�ل�� : الف�ل األول ع� حق�ق اإلن�ان وال�ع�ب ، وال�ای� ع� واج�ـات 

فقـــ� اشـــ��ل علـــى تـــ�اب�� الفــ�د ن�ـــ� أســـ�ته وم���عـــه  ودول�ـــه، أمـــا ال�ــ�ء ال�ـــاني 

ال��ا�ــة وعــ� ت�ــ��� وت��ــ�� الل��ــة األف����ــة ل�قــ�ق اإلن�ــان وال�ــع�ب. وال�ــ�ء 

ال�الـــــــ� م�ـــــــه ی��ـــــــ�� م�ـــــــائل إج�ائ�ـــــــة ی��الهـــــــا أمـــــــ�� عـــــــام م���ـــــــة ال�حـــــــ�ة 

  )٢٧األف����ة.(

  اآلل�ات ال������ة والق�ائ�ة :

���� ت�جــ� آل�ــات ت�ــ����ة وق�ــائ�ة ل��ا�ــة حقــ�ق اإلن�ــان علــى ال��ــ�  

  ال�ولي وال���ي.

فعلــــى ال��ــــ��� الــــ�ولي ت���ــــل اآلل�ــــات ال��ــــ����ة فــــي ب�ــــ�د ون�ــــ�ص   

ال�عاهـــ�ات واالتفا��ـــات ال�ول�ـــة ال���مـــة فـــي هـــ�ا ال�ـــ�د ، وال�ـــي أب�م�هـــا األمـــ� 

ال���ـــ�ة ، أو ال����ـــات ال�ول�ـــة اإلقل���ـــة ذات ال�ـــأن ، ح�ـــ� ت�ـــ�ل ب��دهـــا مـــا 
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ل�قـــ�ق اإلن�ـــان" أو "قـــان�ن حقـــ�ق اإلن�ـــان  ُ�عـــ�ف اآلن �اســـ� "ال�ـــ���ة ال�ول�ـــة

العــال�ي" ، وقــ� ت�ــ�ث�ا ع�هــا مــ� ق�ــل إ�ــان حــ�ی��ا عــ� ال��ــ�ر الــ�ولي ل�قــ�ق 

  ).٢٨اإلن�ان(

أمــــا �ال��ــــ�ة إلــــى اآلل�ــــات الق�ــــائ�ة ال�ول�ــــة، فــــال�اقع أن م���ــــة األمــــ�   

� ال����ة ت�ل� مـ� هـ�ه اآلل�ـات ، فـال وجـ�د آلل�ـة ق�ـائ�ة عال��ـة م���ـة �ال�ـ

في ق�ا�ا حق�ق اإلن�ـان، إذ �ـال��� إلـى ال�ضـع ال�ـالي لل����ـع الـ�ولي ، ومـا 

ی��ــ��ه مــ� حقــائ� س�اســ�ة واق��ــاد�ة واج��ا��ــة غا�ــة فــي ال��ــاق� ی�ــ�و أن 

ت���� أجه�ة ق�ائ�ة مع��ة لل��ا�ـة ��ـ�رة م�لقـة مـ� ق��ـل ال�فـاؤل ال�فـ��. 

ي العام ذاتـه ، و��ـفة خاصـة وه�ه ال���قة ل��� س�� ن���ة ل�اقع القان�ن ال�ول

مع�ــى ودور ال�ــ�اء فــي ال����ــع الــ�ولي ال�عاصــ�، فــال ت�جــ� ســل�ة ال�ــ�اء . إال 

إذا اع���نــا أن إ�ــالع الــ�أ� العــام ���ا�ــة جــ�اء أدبــي، وال�اقــع أن وجــ�د هــ�ا ال�ــ�ع 

مـــ� ال�ـــل�ة ی��لـــ� درجـــة ���ـــ�ة مـــ� ال��ـــام� بـــ�� أع�ـــاء ال����ـــع الـــ�ولي ، 

�ــــع ان�هــــاك القاعــــ�ة ال�ول�ــــة، وهــــ�ه ال�رجــــة مــــ� ال��افــــل وت�ــــ��� ســــاب� علــــى م

  ).٢٩وال��ام� ل� ��ل إل�ها ال����� ال�ولي العال�ي �ع�. (

ه�ـــاك ی�جـــ� علـــى ال��ـــ��� اإلقل��ـــي م����ـــان ل�قـــ�ق اإلن�ـــان أم�ـــ�   

خلقه�ـــا فـــي ن�ـــاق ال���ـــ�� الـــ�ولي األور�ـــي واألم���ـــي. و�ال��ـــ�ة إلـــى ال����ـــة 

ن فهي ت�عق� في مقـ� "م�لـ� أور�ـا" �اس��اسـ��رج �ف�ن�ـا ، األور��ة ل�ق�ق اإلن�ا

وتف�ــل فــي الق�ــا�ا ال�ــي لــ� ت�ــ��ع الل��ــة األور��ــة ل�قــ�ق اإلن�ــان ت�ــ���ها ، 

وت��� ال����ة ق�ارها �األغل��ة ع� ���� ال����� ال��� ، و���� �ال��� في 
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ل�ع��ـة �ـه ، جل�ة عل��ة ، وهـ� ح�ـ� نهـائي غ�ـ� قابـل لالسـ���اف، و�لـ�م ال�ولـة ا

و�عهــ� إلــى ل��ــة الــ�زراء ���ا��ــة ت�ف�ــ� هــ�ا ال��ــ� . وه�ــاك ت�جــ� أ��ــًا ال����ــة 

األم����ــة ل�قــ�ق اإلن�ــان، وال�ــي ت��ــ�ن مــ� ســ�عة ق�ــاة، ولهــا اخ��اصــان : 

األول هــ� الف�ــل فــي الق�ـــا�ا ال��لف�عــة إل�هــا، فـــ���� ب�جــ�ب ت��ــع ال���ـــ�ر 

ل�ضع ال�� ش�ل ان�هاكًا ل�ل� ال��، وأن ��قه ال�امل ، أو ح���ه ، أو إصالح ا

ه�اك تع���ًا عادًال ��ـ� دفعـه لل���ـ�ر . وأح�ـام ال����ـة نهائ�ـة وغ�ـ� قابلـة 

لل�ع� . واالخ��اص ال�ـاني اخ��ـاص اس��ـار� ، ح�ـ� تقـ�م ال����ـة ب�قـ��� 

ال�ف�ـــــ��ات واإلرشـــــادات للـــــ�ول األع�ـــــاء ��ـــــأن تف�ـــــ�� هـــــ�ه االتفا��ـــــة، أو أ�ـــــة 

  )٣٠ت�عل� ���ا�ة حق�ق اإلن�ان. ( معاه�ات أخ�� 

ول�ـــ� مـــا ی�خـــ� علـــى هـــات�� ال�����ـــ�� أن الـــ�ول هـــي وحـــ�ها صـــاح�ة   

ال�� في الل��ء إل�هـا ، وم��ـ�ر علـى األفـ�اد فـي ج��ـع األحـ�ال ال��ـ�ل أمامهـا 

  )٣١أو ال�ه�ر ���ه� ال��ف في ال���مة. (

����عات ال�اخل�ـة إال أن ال��ا�ة ال��لى ل�ق�ق اإلن�ان ت��أ أساسًا في ال  

للــ�ول ال���لفــة ، وذلــ� �ع�لهــا علــى ب�ــان هــ�ه ال�قــ�ق بــ�ءًا ب�ســ��ر �ــل دولــة ، 

والقـــ�ان�� ال�اصـــة بهـــا. واح�ـــ�ام هـــ�ه ال��ـــ�ص ، وعـــ�م إهـــ�ار حقـــ�ق م�ا���هـــا 

مه�ــا �انــ� د�انــاته� أو أج�اســه� الع���ــة، و�ــ�ل� وضــع ال�ــ�اءات ال��اســ� ع�ــ� 

ة حقـ�ق اإلن�ـان فـي القـان�ن ال�ضـعي الـ���ي اإلخالل بها وت��لـف آل�ـات ح�ا�ـ

مــ� ن�ــام إلـــى آخــ� ح�ــ� نـــ�ع ال��ــ� ال�ــائ� ، �ـــ�ع� الــ�ول ح�ا�ــة ألن���هـــا 

ال��اســـ�ة ال�ه���ـــة ال ت��ـــ�م حقـــ�ق اإلن�ـــان، وتقـــ�م ���ارســـات خا��ـــة ن��هـــا، 
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ت���م هـ�ه ال�قـ�ق  –ذات ال��ام ال���ق�ا�ي في ال���  –و�ع� ال�ول األخ�� 

م�ا���هــا ، ف�قــ�م ب�ضــع هــ�ه ال�قــ�ق �ــ�اد فــي دســات��ها ال����ــة ، ألنهــا ت��ــ�م 

  )٣٢وت��ر الق�ان�� وال����عات ال�ي ت�اف� عل�ها وت��نها. (

فـــــإذا ات�ه�ـــــا شـــــ�� ال��ا�ـــــة ال��ـــــ����ة والق�ـــــائ�ة فـــــي م�ـــــ� ل�قـــــ�ق   

م قـــ� نـــ� علـــى هـــ�ه ١٩٧١اإلن�ـــان، وجـــ�نا أن ال�ســـ��ر ال��ـــ�� الـــ�ائ� لعـــام 

� م�ضــع، وقــ� ســ�� وت�ــ�ث�ا مــ� ق�ــل عــ� ذلــ� فــي حــ�ی��ا  ال�قــ�ق فــي أك�ــ� مــ

ع� ال���ر ال���ي ل�ق�ق اإلن�ان، أما الق�ان�� وال����عات ال����ة  ال����ة 

س�اء فـي قـان�ن ال��افعـات ، أو قـان�ن العق��ـات، أو قـان�ن اإلجـ�اءات ال��ائ�ـة ، 

�ن�ة ع�ی�ة أو قان�ن األح�ال ال����ة ، ف��ف ن�ادف ف�ها م�اد ون��صًا قان

ت�ــ�ج� هــ�ه ال��ــاد� ال�ســ��ر�ة، وت�ــ�ن فــي م���عهــا ال��ــ�ر القــان�ني الــ���ي 

ال��ــ�� ل�قــ�ق اإلن�ــان، فهــي ال تق�ــ� فــي ح�ا�ــة وصــ�انة حقــ�ق اإلن�ــان ، 

فه�ـــاك ال���ـــ� مـــ� ال�ـــ�اد فـــي القـــان�ن ال��ـــائي، والقـــان�ن ال�ـــ�ني، وغ��ه�ـــا مـــ� 

�ــان ، وتعاقــ� علــى ان�هاكهــا ، القــ�ان�� ال��ــ��ة تــ�� علــى ح�ا�ــة حقــ�ق اإلن

علـى أحـ� ال�قـ�ق  ٣٨١ف��ًال ن�� أن القان�ن ال��ائي ال���� ی�� فـي ال�ـادة 

الهامة لإلن�ان وه� ال�� في ال��اة �اع��ـاره حقـًا مق�سـًا ��ـ� ال��ـ�ز ��ـ�ة مـ� 

ان�هاكه، ح�� وضع� ه�ه ال�ادة ضـ�انة ق��ـة ل�فـي ال�ع�ـف ع�ـ� إصـ�ر ال��ـ� 

إج�ــاع آراء �ــل أع�ــاء م���ــة ال��ا�ــات ، ووجــ�ب إرســال  �اإلعــ�ام ، اشــ����

أوراق الق�ــ�ة إلــى ال�ف�ــي ، و��قــاف ال��ف�ــ� ع�ــ� ال�عــ� �ــال�ق� ، وح�ــى �عــ� أن 

ی�ف� ال�ق� و���ح ال��� نهائ�ًا ت�ج� رفع ال��ـ� إلـى رئـ�� ال��ه�ر�ـة لعلـه 
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العفـ� مـ� ال�سـ��ر ال�ـي تع��ـه حـ�  �����١٤٩م سل��ه ال�ي خ�ل�هـا لـه ال�ـادة 

أو ت���ــ� ال��ــ�. أمــا قـــان�ن العق��ــات فقــ� حــ�ص علـــى ح�ا�ــة هــ�ا ال�ــ� فـــي 

إلــى  ٢٦٠ال��ـاة ح�ــى لل��ـ�� الــ�� لـ� ��ــ�ج إلـى ال��ــاة �عـ� ف��مــ� ال�ـ�اد مــ� 

  )٣٣م� قان�ن العق��ات اإلسقا� واإلجهاض.( ٢٦٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٦

  مجلة مستقبل العلوم االجتماعیة
Journal Future of social siences  ٢٠٢١ إبریل  الخامسالعدد  

  ال��اجــــــــــــع

عة اإلسـالم�ة والقـان�ن الـ�ولي حقـ�ق اإلن�ـان بـ�� ال�ـ�� –دمحم م��ل�ي   )١(

  . ١٥، ص  ١٩٨٨القاه�ة ،  –دار ال�ه�ة الع���ة  –

  . ٣،  ٢،  ١٢٩مادة  –اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان   )٢(

  . ٤٤د/ ال�افعي دمحم ���� : قان�ن حق�ق اإلن�ان ، ص   )٣(

  . ٣٧د/ ع�ام دمحم زناتي : ال��جع ال�اب� ، ص   )٤(

  . ٣٦: ال��جع ال�اب� ، ص  د/ ح��� دمحم ع��في  )٥(

  . ٤٦د/ ح��� دمحم ع��في : ال��خل ل�راسة القان�ن ، ص   )٦(

ـــان�ن حقـــ�ق اإلن�ـــان فـــي الف�ـــ� ال�ضـــعي   )٧( د/ ع�ـــ� ال�احـــ� دمحم الفـــار : ق

، ص  ١٩٩٠وال��ـــــ��ع اإلســـــالمي ، دار ال�ه�ـــــة الع���ـــــة ، القـــــاه�ة ، 

  . ١٤٠ص  – ١٣٨

  . ��٢١ ال�ع اص�ة ، ص أم��ة ف��ح : حق�ق اإلن�ان في م  )٨(

  . ١٩٢د/ مل�� ق��ان : ال��جع ال�اب� ، ص   )٩(

  . ٧١د/ ع�ام دمحم زناتي : ال��جع ال�اب� ، ص   )١٠(

  ان�� "اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان" ال��اد .  )١١(

http://www.un.org/arabic /aboutun/humanr.htm 

  . ٢٩داف�� ب . ف�رسای� : ال��جع ال�اب� ، ص   )١٢(

د/ ع�ت سع� ال��عي : ح�ا�ة حقـ�ق اإلن�ـان فـي �ـل ال���ـ�� الـ�ولي ،   )١٣(

  .٢٥ص 
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  . ٤٩ال�افعي دمحم ���� : قان�ن حق�ق اإلن�ان ، ص   )١٤(

  . ١٦٦ع�� ال�اح� دمحم الفال : ال��جع ال�اب� ، ص   )١٥(

  . ٨١، ص  �٨٠ام دمحم زناتي : ال��جع ال�اب� ، ص د/ ع  )١٦(

  راجع : العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة.   )١٧(

http://www1.umn.edu/humanrts/arab//b..2.html 

  �ة وال�قا��ة.راجع : العه� ال�ولي لل�ق�ق االق��اد�ة واالج��ا�  )١٨(

http://www1.umn.edu/humanrts/arab//b..3.html 

  . ١٤٦ع�� ال�اح� دمحم الفار : قان�ن حق�ق اإلن�ان ، ص   )١٩(

  . ٥٠ال�افعي دمحم ���� : ال��جع ال�اب� ، ص   )٢٠(

  . ١٥٨: ال��جع ال�اب� ، ص د/ ع�� ال�ا ح� دمحم الفار   )٢١(

  . ١٣٠ال��جع نف�ه ، ص   )٢٢(

د/ ع�ت سع� ال��عي : ح�ا�ة حقـ�ق اإلن�ـان فـي �ـل ال���ـ�� الـ�ولي ،   )٢٣(

  .٢٧ص 

  . ١٦٣د/ ع�� ال�اح� دمحم الفار : ال��جع ال�اب� ، ص   )٢٤(

  . ٥٩د/ ال�افعي دمحم ���� : ال��جع ال�اب� ، ص   )٢٥(

  . ١٠٤ الفار : ال��جع ال�اب� ، ص د/ ع�� ال�ا ح� دمحم  )٢٦(

  . ٦٨د/ ال�افعي دمحم ���� : قان�ن حق�ق اإلن�ان ، ص   )٢٧(

  راجع : ال���اق األف��قي ل�ق�ق اإلن�ان وال�ع�ب.  )٢٨(

http://www1.umn.edu/humanrts/arab//a..5.html 
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  . ٤٦، ص  �٤٥ت سع� ال��عي : ال��جع ال�اب� ، ص د/ ع  )٢٩(

  . ٢٨١د/ ال�افعي دمحم ���� : ال��جع ال�اب� ، ص   )٣٠(

  د/ ع�ت سع� ال��عي : ح�ا�ة حق�ق اإلن�ان في �ل ال����� ال�ولي.  )٣١(

  . ٣٧٥د/ دمحم ال����ي م��ل�ي ، ال��جع ال�اب� ، ص   )٣٢(

  . ٨٤اإلن�ان ، ص  د/ ال�افعي دمحم ���� : قان�ن حق�ق   )٣٣(
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  اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان :ال�الحـــ�

  اع��� ���ج� ق�ار ال����ة العامة لألم� ال����ة

  )�١٩٤٨ان�ن األول/ د�����  ١٠) ال��رخ في ٣-ألف (د ٢١٧(رق� 

  ال�ی�اجة:

ل�ـــا �ـــان اإلقـــ�ار ��ـــا ل���ـــع أع�ـــاء األســـ�ة ال��ـــ��ة مـــ� ��امـــة أصـــ�لة فـــ�ه�، ومـــ�   

م��ـــاو�ة وثاب�ـــة ، ��ـــ�ل أســـاس ال���ـــة والعـــ�ل وال�ـــالم فـــي العـــال�، ول�ـــا �ـــان ت�اهـــل  حقـــ�ق 

حق�ق اإلن�ان وازدراؤهـا قـ� أف�ـ�ا إلـى أع�ـال أثـارت ب�����هـا ال�ـ��� اإلن�ـاني، و�ـان ال��ـ� 

ق� نادوا ب��وغ عال� ی���ع�ن ��ه ����ة الق�ل والعق��ة �ـال���ر مـ� ال�ـ�ف والفاقـة، �أسـ�ى مـا 

  �ه نف�سه� ، ول�ا �ان م� ال��ه�� الع�ل على ت���ة عالقات ود�ة ب�� األم�.ت�ن� إل

ول�ـــا �ـــان مـــ� األساســـي أن ت���ـــع حقـــ�ق اإلن�ـــان ���ا�ـــة ال��ـــام القـــان�ني إذا أر�ـــ�   

لل��ـــ� أال ��ـــ��وا آخـــ� األمـــ� إلـــى الل�ـــاذ �ـــال���د علـــى ال���ـــان واالضـــ�هاد ، ول�ـــا �انـــ� 

ال���ــاق تأك�ـ� إ��انهــا ��قــ�ق اإلن�ـان األساســ�ة، و���امــة  شـع�ب األمــ� ال���ـ�ة قــ� أعــادت فـي

اإلن�ـــان وقـــ�ره، و���ـــاو� ال�جـــال وال��ـــاء فـــي ال�ـــ� ، وح�مـــ� أم�هـــا علـــى ال�هـــ�ض �ال�قـــ�م 

  االج��اعي و������ م����ات ال��اة في ج� م� ال���ة أف�ح.

ة، علــى ول�ــا �انــ� الــ�ول األع�ــاء قــ� تعهــ�ت �الع�ــل ، �ال�عــاون مــع األمــ� ال���ــ�  

ض�ان تع��ـ� االح�ـ�ام وال��اعـاة العـال���� ل�قـ�ق اإلن�ـان وح��اتـه األساسـ�ة، ول�ـا �ـان ال�قـاء 

ال���ـع علـى فهـ� م�ـ��ك لهــ�ه ال�قـ�ق وال���ـات أمـ�ًا �ـالغ ال�ــ�ورة ل��ـام ال�فـاء بهـ�ا ال�عهــ�، 

ال��ـــل فـــإن ال����ـــة العامـــة ت��ـــ� علـــى ال�ـــأل هـــ�ا اإلعـــالن العـــال�ي ل�قـــ�ق اإلن�ـــان ب�صـــفه 

األعلــى ال��ــ��ك الــ�� ی��غــي أن ت�لغــه �افــة ال�ــع�ب و�افــة األمــ� ، ��ــا ��ــعى ج��ــع إفــ�اد 

ال����ع وه��اته، واضع�� ه�ا اإلعالن ن�� أع��ه� علـى الـ�وام، ومـ� خـالل ال�علـ�� وال����ـة 

ول�ـة، ، إلى ت���ـ� اح�ـ�ام هـ�ه ال�قـ�ق وال���ـات، و���ـا ��فلـ�ا، �ال�ـ�اب�� ال��ـ�دة ال����ـة وال�

االع�ــ�اف العــال�ي بهــا وم�اعاتهــا الفعل�ــة ، ���ــا بــ�� شــع�ب الــ�ول األع�ــاء ذاتهــا و���ــا بــ�� 

  شع�ب األقال�� ال��ض�عة ت�� والی�ها على ال��اء.

/  ی�لـــ� ج��ـــع ال�ـــاس أحـــ�ارًا وم��ـــاو��� فـــي ال��امـــة وال�قـــ�ق وهـــ� قـــ� وه�ـــ�ا العقـــل  ١ال�ـــادة 

  ع�ا ب�وح اإلخاء.وال�ج�ان وعل�ه� أن �عامل�ا �ع�ه� �

/ ل�ل إن�ـان حـ� ال���ـع ����ـع ال�قـ�ق وال���ـات ال�ـ���رة فـي هـ�ا اإلعـالن، دون�ـا  ٢ال�ادة 

ت���� م� أ� ن�ع، وال س��ا ال����� ���� الع���، أو الل�ن، أو ال���، أو اللغـة، أو الـ�ی�، 
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، أو ال��ل�، أو أ� أو ال�أ� س�اس�ًا وغ�� س�اسي، أو األصل ال���ي أو االج��اعي، أو ال��وة

وضــع آخــ� وف�ــًال عــ� ذلــ� ال ��ــ�ز ال����ــ� علــى أســاس ال�ضــع ال��اســي أو القــان�ني أو 

الـــ�ولي لل�لـــ� أو اإلقلـــ�� الـــ�� ی���ـــي إل�ـــه ال�ـــ�� ، ســـ�اء أكـــان م�ـــ�قًال أو م�ضـــ�عًا ت�ـــ� 

  ال�صا�ة أو غ�� م���ع �ال��� ال�اتي أم خاضعًا أل� ق�� آخ� على س�ادته.

  ل�ل ف�د ح� في ال��اة وال���ة وفلي األمان على ش��ه./  ٣ال�ادة 

/ ال ��ــــ�ز اســــ��قاق أحــــ� أو اســــ���اده ، و���ــــ� الــــ�ق واالت�ــــار �ــــال�ق�� ����ــــع  ٤ال�ــــادة 

  ص�ره�ا.

/ ال ��ــ�ز إخ�ــاع أحــ� لل�عــ�ی� وال لل�عاملــة أو العق��ــة القاســ�ة أو الــال إن�ــان�ة أو  ٥ال�ــادة 

  ال�ا�ة �ال��امة.

  ل إن�ان ، في �ل م�ان ، ال�� �أن �ع��ف له �ال����ة القان�ن�ة./ ل� ٦ال�ادة 

/ ال�ــاس ج��عــًا ســ�اء أمــام القــان�ن ، وهــ� ی��ــاوون فــي حــ� ال���ــع ���ا�ــة القــان�ن  ٧ال�ــادة 

دون�ا ت����، ��ا ی��اوون في ح� ال���ع �ال��ا�ة م� أ� ت���� ی��ه� هـ�ا اإلعـالن ومـ� أ� 

  ت���� على م�ل ه�ا ال�����.

/ ل�ــل شــ�� حــ� الل�ــ�ء إلــى ال��ــاك� ال����ــة ال����ــة إلن�ــافه الفعلــي مــ� أ�ــة  ٨ال�ــادة 

  أع�ال ت��ه� ال�ق�ق األساس�ة ال�ي ����ها إ�اه ال�س��ر أو القان�ن.

  / ال ���ز اع�قال أ� إن�ان أو ح��ه أو ن��ه تع�فًا. ٩ال�ادة 

خــ��� ، ال�ــ� فــي أن ت��ــ� ل�ــل إن�ــان، علــى قــ�م ال��ــاواة ال�امــة مــع اآل  /  ١٠ال�ادة 

ق���ه م���ة م��قلة م�ای�ة، ن��ًا م��فًا وعل��ًا، للف�ل في حق�قه وال��اماته وفي أ�ـة ته�ـة 

  ج�ائ�ة ت�جه إل�ه.

)كـــل شـــ�� مـــ�ه� �����ـــة �ع��ـــ� ب���ـــًا إلـــى أن ی��ـــ� ارت�ا�ـــه لهـــا قان�نـــًا فـــي ١/ (١١ال�ـــادة 

  نات الالزمة لل�فاع ع� نف�ه.م�اك�ة عل��ة ت��ن ق� وف�ت له فل�ها ج��ع ال��ا

)ال یـ�ان أ� شـ�� �����ـة ��ــ�� أ� ع�ـل أو ام��ـاع عــ� ع�ـل لـ� ��ــ� فـي ح��ـه ��ــ�ل ٢(

ج�مــا ��ق��ــى القــان�ن الــ���ي أو الــ�ولي، ��ــا ال ت�قــع عل�ــه أ�ــة عق��ــة أشــ� مــ� تلــ� ال�ــي 

  كان� سار�ة في ال�ق� ال�� ارت�� ��ه الفعل ال���ء.

أحــ� ل�ــ�خل تع�ــفي فــي ح�اتــه ال�اصــة أو فــي شــ��ن أســ�ته أو  / ال ��ــ�ز تعــ���١٢ال�ــادة 

م�ـــ��ه أو م�اســـالته ، وال ل��ـــالت ت�ـــ� شـــ�فه وســـ�ع�ه، ول�ـــل شـــ�� حـــ� فـــي أن ����ـــه 

  القان�ن م� م�ل ذل� ال��خل أو تل� ال��الت.
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  ) ل�ل ف�د ح� في ح��ة ال��قل وفي اخ��ار م�ل إقامة داخل ح�ود ال�ولة.١/ (١٢ال�ادة 

  د ح� في مغادرة أ� بل� ��ا في ذل� بل�ه، وفي الع�دة إلى بل�ه.)ل�ل ف� ٢(

  ) ل�ل ف�د ح� ال��اس مل�أ في بل�ان أخ�� وال���ع �ه خالصا م� االض�هاد.١/ (١٤ال�ادة 

)ال ���� ال��رع به�ا ال�� إذا �ا ن� ه�اك مالحقـة ناشـ�ة �الفعـل عـ� ج���ـة غ�ـ� س�اسـ�ة ٢(

  ل����ة وم�ادئها.أو ع� أع�ال ت�اق� مقاص� األم� ا

  ) ل�ل ف�د ح� ال���ع �����ة ما.١/ (١٥ال�ادة 

  )ال ���ز ، تع�فًا، ح�مان أ� ش�� م� ج����ه وال م� حقه في تغ��� ج����ه.٢(

) لل�جل وال��أة ، م�ى أدر�ا م� ال�ل�غ، ح� ال��وج وتأس�� أسـ�ة، دون أ� ق�ـ� ١/ (١٦ال�ادة 

��ـاو�ان فـي ال�قـ�ق لـ�� ال�ـ�وج وخـالل ��ـام الـ�واج ���� العـ�ق أو ال���ـ�ة أو الـ�ی� وه�ـا ی

  ول�� ان�الله.

) ال �عقــ� الــ�واج إال ب�ضــا ال�ــ�ف�� ال��مــع زواجه�ــا رضــاء �ــامًال ال إكــ�اه ��ــه األســ�ة هــي ٢(

  ال�ل�ة ال�����ة واألساس�ة في ال����ع، ولها ح� ال���ع ���ا�ة ال����ع وال�ولة.

  ، ��ف�ده أو �االش��اك مع غ��ه.)ل�ل ف�د ح� ال��ل� ١/ (١٧ال�ادة 

  )ال ���ز ت���� أح� م� مل�ه تع�فًا.٢(

/ ل�ل ش�� حـ� فـي ح��ـة الف�ـ� وال�جـ�ان والـ�ی� ، و��ـ�ل هـ�ا ال�ـ� ح���ـه فـي ١٨ال�ادة 

تغ��ــ� دی�ــه أو مع�قــ�ه، وح���ــه فــي إ�هــار دی�ــه أو مع�قــ�ه �ال�ع�ــ� و�قامــة ال�ــعائ� وال��ارســة 

  ج�اعة وأمام ال�أل أو على ح�ه.وال�عل�� ، ��ف�ده أو مع 

/ ل�ل ش�� ح� ال���ع ����ة ال�أ� وال�ع���، و���ل ه�ا ال�� ح���ـه فـي اع��ـاق ١٩ال�ادة 

اآلراء دون م�ــا�قة ، وفــي ال��ــاس األن�ــاء واألف�ــار وتلق�هــا ونقلهــا إلــى ال��ــ���، �أ�ــة وســ�لة 

  ودون�ا اع��ار لل��ود.

  الش��اك في االج��اعات وال����ات ال�ل��ة.) ل�ل ش�� ح� في ح��ة ا١/ (٢٠ال�ادة 

  )ال ���ز إرغام أح� على االن��اء إلى ج���ة ما.٢(

)ل�ـــل شـــ�� حـــ� ال��ـــار�ة فـــي إدارة ال�ـــ��ن العامـــة ل�لـــ�ه، إمـــا م�اشـــ�ة و�مـــا ١/ (٢١ال�ـــادة 

  ب�اس�ة م��ل�� ���ارون في ح��ة.

  في بل�ه. ) ل�ل ش��، �ال��او� مع اآلخ���، ح� تقل� ال��ائف العامة٢(
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) إرادة ال�ع� هي م�ا� سل�ة ال��ـ� ، و��ـ� أن ت��لـى هـ�ه اإلرادة مـ� خـالل  ان��ا�ـات ٣(

ن��هة ت��� دور�ًا �االق��اع العام وعلى ق�م ال��اواة ب�� ال�اخ��� و�ال����� ال��� أو �ـإج�اء 

  م�افئ م� ح�� ض�ان ح��ة ال�����.

ع، حـ� ال�ــ�ان االج��ـاعي، ومــ� حقــه / ل�ــل شـ�� ، ب�صــفه ع�ـ�ًا فــي ال����ــ٢٢ال�ـادة 

أن تـــ�ف� لـــه مـــ� خـــالل ال��هـــ�د القـــ�مي وال�عـــاون الـــ�ولي ، و��ـــا ی�فـــ� مـــع ���ـــل �ـــل دولـــة 

وم�اردهــــا، ال�قــــ�ق االق��ــــاد�ة واالج��ا��ــــة وال�قا��ــــة ال�ــــي ال غ�ــــى ع�هــــا ل��ام�ــــه ول��ــــامي 

  ش����ه في ح��ة.

ر ع�لــه، وفــي شــ�و� ع�ــل عادلــة ) ل�ــل شــ�� حــ� الع�ــل، وفــي ح��ــة اخ��ــا١/ (٢٣ال�ــادة 

  وم�ض�ة وفي ال��ا�ة م� ال��الة.

  ) ل���ع األف�اد ، دون أ� ت���� ، ال�� في أج� م��او على الع�ل ال���او�.٢(

) ل�ــل فــ�د �ع�ــل حــ� فـــي م�افــأة عادلــة وم�ضــ�ة ت�فــل لـــه وألســ�ته ���ــة الئقــة �ال��امـــة ٣(

  ل��ا�ة االج��ا��ة.ال����ة، وت����ل ، ع�� االق��اء، ب�سائل أخ�� ل

  ) ل�ل ش�� ح� إن�اء ال�قا�ات مع آخ��� واالن��ام إل�ها م� أجل ح�ا�ة م�ال�ه .٤(

/ ل�ل ش�� ح� في ال�احة وأوقات الف�اغ ، وخ��صًا فـي ت��یـ� معقـ�ل ل�ـاعات ٢٤ال�ادة 

  الع�ل وفي إجازات دور�ة مأج�رة.

ـــه  ) ل�ـــل شـــ�� حـــ� فـــي م�ـــ��� م���ـــة ��فـــي ل�ـــ�ان١/ (٢٥ال�ـــادة  ال�ـــ�ة وال�فاهـــة ل

وألســـ�ته، وخاصـــة علـــى صـــع�� ال�أكـــل وال�لـــ�� وال��ـــ�� والع�ا�ـــة ال���ـــة وصـــع�� ال�ـــ�مات 

االج��ا��ـة ال�ـ�ور�ة ، ولــه ال�ـ� فــي مـا �ــأم� �ـه الغ�ائــل فـي حــاالت ال��الـة أو ال�ــ�ض أو 

 الع�ـــ� أو ال��مـــل أو ال�ـــ���خة أو غ�ـــ� ذلـــ� مـــ� ال�ـــ�وف ال�ارجـــة عـــ� إرادتـــه وال�ـــي تفقـــ�ه

  أس�اب ���ه.

)لألم�مــة وال�ف�لــة حــ� فــي رعا�ــة وم�ــاع�ة خاصــ���، ول���ــع األ�فــال حــ� ال���ــع بــ�ات ٢(

  ال��ا�ة االج��ا��ة س�اء ول�وا في إ�ار ال�واج أو خارج ه�ا اإل�ار.

) ل�ــل شــ�� حــ� فــي ال�علــ�� و��ــ� أن یــ�ف� ال�علــ�� م�انــًا، علــى األقــل فــي ١/ (٢٦ال�ــادة 

ألساس�ة و���ن ال�عل�� االب��ائي إل�امـًا و��ـ�ن ال�علـ�� الف�ـي وال�ه�ـي م�احـًا م�حل��ه االب��ائ�ة وا

  للع��م و���ن ال�عل�� العالي م�احًا لل���ع ت�عًا ل�فاءته�.
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)��� أن ��ـ�ه�ف ال�علـ�� ال����ـة ال�املـة ل���ـ�ة اإلن�ـان وتع��ـ� اح�ـ�ام حقـ�ق اإلن�ـان ٢(

� وال��ــامح وال�ــ�اقة بــ�� ج��ــع األمــ� وج��ــع وال���ــات األساســ�ة ��ــا ��ــ� أن �عــ�ز ال�فــاه

  الف�ات الع����ة أو ال�ی��ة ، وأن ی��� األن��ة ال�ي ت��لع بها األم� ال����ة ل�ف� ال�الم.

  )لآل�اء ، على س��ل األول��ة ، ح� اخ��ار ن�ع ال�عل�� ال�� �ع�ي ألوالده�.٣(

�ــع ال�قا��ــة، وفــي االســ���اع ) ل�ــل شــ�� حــ� ال��ــار�ة ال�ــ�ة فــي ح�ــاة ال���١/(٢٧ال�ــادة 

  �الف��ن، واإلسهام في ال�ق�م العل�ي وفي الف�ائ� ال�ي ت��� ع�ه.

)ل�ـل شــ�� حـ� فــي ح�ا�ـة ال��ــالح ال�ع���ـة وال�اد�ــة ال���ت�ـة علــى أ� إن�ـاج عل�ــي أو ٢(

  أدبي أو ف�ي م� ص�عه.

لــه ال�قـــ�ق / ل�ــل فـــ�د حــ� ال���ـــع ب��ــام اج��ـــاعي ودولــي ���ـــ� أن ت��قــ� فـــي �٢٨ال�ــادة 

  وال���ات ال����ص عل�ها في ه�ا اإلعالن ت�ققًا تامًا.

)على �ل ف�د واج�ات إزاء ال��اعة ، ال�ي ف�ها وح�ها ���� أن ت��� ش����ه ١/ (٢٩ال�ادة 

  ال��� ال�� ال�امل.

)ال ���ــع أ� فــ�د ، فــي م�ارســة حق�قــه وح��اتــه، إال للق�ــ�د ال�ــي �ق�رهــا القــان�ن م�ــ�ه�فًا ٢(

ح�ـ�ًا ضـ�ان االع�ــ�اف ال�اجـ� ��قـ�ق وح��ـات اآلخــ��� واح��امهـا ، وال�فـاء �العــادل م�هـا ، 

  م� مق���ات الف��لة وال��ام العام ورفالء ال���ع في م���ع د��ق�ا�ي.

  )ال ���ز في أ� حال أن ت�ارس ال�ق�ق على ن�� ی�اق� مقاص� األم� ال����ة وم�ادئها.٣(

نـ� ��ـ�ز تأو�لـه علـى ن�ـ� �ف�ـ� ان�ـ�اءه علـى ت���ـل / لـ�� فـي هـ�ا اإلعـالن أ� ٣٠ال�ادة 

أ� دولة أو ج�اعة ، أو أ� ف�د ، أح� في ال��ام �أ� ن�ـا� أو �ـأ� فعـل یهـ�ف إلـى هـ�م أ� 

  م� ال�ق�ق وال���ات ال����ص عل�ها ��ه. 

  


