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 مقدمة

تحتوي الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان علي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان , والعهد      
الدولي للحقوق المدنية السياسية , والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية , وما 

د بمثابة الدستور األعلى أو األعظم الذي انبثق عنها من مواثيق واتفاقيات دولية , وهي تع
يحتوي على كل حقوق اإلنسان , وتطبق على جميع األفراد بال استثناء أو قيود إال ما ورد بها 

 وفي الحاالت التي نصت عليها فقط .

الشك في أن الكرامة اإلنسانية هي األساس الذي تقوم عليه حقوق اإلنسان, فاإلنسانية قبل و      
, أكد ذلك ميثاق األمم المتحدة Humanity before Human Rightsحقوق اإلنسان 

من اتفاقيات ومواثيق دولية لحقوق  وتالهاوالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وما انبثق عنها 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان محوريا في تعميم استخدام الكرامة اإلنسانية اإلنسان, ولذا كان 

 .(1)في خطاب حقوق اإلنسان

وهذا الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان وما انبثق عنه من اتفاقيات دولية ليس كغيره من     
,  اطرافهاليقوم علي اساس التبادل في الحقوق والواجبات بين المواثيق واالتفاقيات , فهو 

فالشرعة الدولية لحقوق االنسان لها طبيعة خاصة , تتمثل في كون حقوق اإلنسان تعد 
التزامات في مواجهة الكافة مستحقة للمجتمع الدولي ككل , وبذلك يكون لجميع الدول مصلحة 

 .قانونية في استخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية حقوق اإلنسان 

اإلنسان تتميز بطبيعة خاصة وتحتل مكانة متميزة بين قواعد وأحكام  الشرعة الدولية لحقوقف    
الدولية  تفاقياتعلى غيرها من اال األولوية اإلنسانحقوق  تفاقياتالقانون الدولي العام , ويكون ال

 اتفاقياتغيرها فإن  أوالتجارية  تفاقياتواال اإلنسانحقوق  اتفاقيات, فعند التعارض ما بين 
 . في التطبيق األولويةوتكون لها  تفاقيات ,تعلو على هذه اال اإلنسانحقوق 

 

 

                                                           

(1) J.Waldron, Is Dignity the Foundation of Human Rights ?, New York 

University School of Law, 2013, P.4.  
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 أهمية البحث : 

طبيعة اتفاقيات حقوق اإلنسان أنها تختلف عن غيرها من اإلتفاقيات التي هي مجرد تبادل      
للحقوق والواجبات , فالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وما انبثق عنها من اتفاقيات ليس هدفها 

 تبادل الحقوق وااللتزامات بين الدول المتعاقدة, فهي اتفاقيات غير تعاقدية بطبيعتها ,األساسي 
وهذه الطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان أثارت العديد من التساؤالت 
في مقدمتها التدخل اإلنساني لحماية حقوق اإلنسان وما يثيره من صعوبات حول مشروعيته 

افه , وأيضا العقوبات التي توقع علي الدول ومدي مساسها بحقوق االنسان , ومسألة الوالية وأهد
 القضائية العالمية .

 خطة البحث : 

 أقسم هذا البحث الي مبحثين :

 المقصود بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان . المبحث األول :

 ن والنتائج المترتبة عليه .الطابع الخاص للشرعة الدولية لحقوق االنسا المبحث الثاني :
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 المبحث األول

 المقصود بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

International Bill of Human Rights 

(IBHR) 

إن معالجة المآسي الجسيمة لحقوق اإلنسان التزال واحدة من التحديات األساسية للنظام      
الدولي , وأن انتهاكات حقوق اإلنسان تشكل انتهاكا واضحا ألحكام ميثاق األمم المتحدة , وال 
شك أن حقوق اإلنسان تقع  في بؤرة اهتمام األمم المتحدة منذ نشأتها , فبحلول العاشر من 

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة االعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1491يسمبر من عام د
أو وثيقة حقوق اإلنسان  IBHR, واضعة بذلك اللبنة األولي في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان 

اعتمدت الجمعية العامة العهد الدولي للحقوق االقتصادية  1411ديسمبر  11الدولية , وفي 
جتماعية والثقافية وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري واال

الملحق به , ليكتمل بذلك البناء أو ما يمكن أن نطلق عليه الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان الذي 
يعد األساس العام أو الشامل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان بما تضمنه من حقوق وحريات 

 اسية وردت فيه.أس

يعد الميثاق هو ولقد اهتم ميثاق األمم المتحدة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية , حيث       
الوثيقة الدولية األولى ذات الطابع العالمي التي تضمنت النص على مبدأ احترام حقوق 

ن شعوب األمم , وهو ما يبدو واضحًا في ديباجة الميثاق حيث ورد فيها تأكيد على إيما اإلنسان
ألمم كبيرها اللرجال والنساء , و بما المتحدة بالحقوق األساسية لإلنسان وكرامة الفرد وقدره , و 

أن ترفع مستوى الحياة  في جو  علي حقوق متساوية , وعزم شعوب األمم المتحدة من وصغيرها
التي أنشئت من  والتي تعد من األهداف الرئيسية 1/2, وكذلك ما ورد بالمادة  أفسح من الحرية

اجلها منظمة األمم المتحدة والتي نصت على إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس المبدأ 
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الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب , وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذلك 
 (1) اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام .

وقد نظرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في الجزء األول من دورتها األولى المعقودة في     
مشروع إعالن لحقوق وحريات اإلنسان األساسية وأحالته للمجلس  1491لندن في يناير 

االقتصادي واالجتماعي ليحيله المجلس بدوره إلى لجنة حقوق اإلنسان , وقررت لجنة الصياغة 
في شكل إعالن يحتوي على المبادئ والمعايير األساسية لحقوق اإلنسان  األولى: إعداد وثيقتين 

                                                           

حيث : اختلف الفقه حول القيمة القانونية لنصوص حقوق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم المتحدة ولقد (1)
  انقسم الفقه الدولي إلى ثالثة اتجاهات:

فالميثاق لم يتحدث إال عن تعزيز وتشجيع حماية , يرى أن هذه النصوص لها قيمة أدبية: األول االتجاه 
طبيق وحماية حقوق اإلنسان كما أن هذه النصوص لم تحدد من وضع آليات لتاًل حقوق اإلنسان بد

 . األفراد حق تقديم شكاوى من انتهاكات حقوق اإلنسان حنحو دقيق ولم تمن حقوق اإلنسان على
) يتعهد جميع  61ملزمة للدول حيث ورد بنص المادة  النصوص: يرى أن هذه الثاني االتجاه 

بشأن  اتتصدر توصي ن, وكذلك فإن لألمم المتحدة أونياقان ا.. ( وهو ما يعد التزام....األعضاء
للسلم واألمن ا انتهاكات حقوق اإلنسان وكذلك توقيع عقوبات إذا ما تجاوز األمر وأصبح يشكل تهديدً 

 . الدوليين
يرى أن هذه النصوص ليس لها قيمة قانونية محددة فمرة تكون ملزمة ومرة أخرى تكون : الثالث االتجاه 

ألغراض ا يتحكم في ذلك الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس األمن تبعً غير ملزمة 
وأهداف هذه الدول كاستخدام الواليات المتحدة األمريكية حق الفيتو لمعارضة مشروعات بقرارات إلدانة 

 . إسرائيل عن انتهاكاتها لحقوق اإلنسان في فلسطين
وبوضوح كون ميثاق األمم المتحدة  همأن هذا الجدل يحسومع هذا الجدل واالختالف إال إنني أرى  

ما يعني أن نصوص حقوق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم  وهو, معاهدة جماعية ملزمة ألطرافها
تشير بوضوح إلى التزام قانوني وتعهد على الدول  61وكذلك المادة , اقانوني االمتحدة تشكل التزام

تحديد حقوق اإلنسان على نحو دقيق ربما يعني ترك سلطة تقديرية  مأما غموض اللغة وعد, األطراف
 بشأن وسيلة تنفيذ التزاماتها. ولواسعة للد

S. James, The Origins of Universal Human Rights: An Evaluation, proquest 

Information and Learning Company, 2005, p. 172; 
  ؛22, ص1444, القاهرة, دار النهضة العربية, ية لحقوق اإلنساناالتفاقيات الدول ,/ وائل أحمد عالمد
؛ 19,ص2002,لمة , دار إيتراك للطباعة والنشرحقوق االنسان في ظل العو  , / علي يوسف الشكريد
نشر,  ربدون دا, القانوني لحقوق اإلنسان في القانون الدولي اإلطار ,عبد العزيز محمد سرحاند/  
111, 111, ص1412, 1ط  
 , بحث منشور في حقوقاإلنسان في إطار نظام األمم المتحدة حقوق ,/ محمد السعيد الدقاقد 

. 61ص , 1414دار العلم للماليين , دراسات حول الوثائق العالمية واإلقليمية: المجلد الثاني: اإلنسان  
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قررت لجنة حقوق اإلنسان إطالق  1492في شكل اتفاقية , وفي أواخر عام  والوثيقة األخرى, 
مصطلح الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها , وبذلك ظهر 

 .(1)لحقوق اإلنسان  مصطلح الشرعة الدولية

وعلى ذلك فإن الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان أو الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان يتمثل 
 :(4)في

 UDHRاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .   -1

 ICESCRالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .  -2

 CCPRالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .  -2
                                                           

                      ؛2, ص 1411( , 2, رسالة األمم المتحدة , رقم ) الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان (1)
J.Hanhimaki, The United Nations : A Very Short Introduction , Oxford University 
Press , 2008, p. 123. 

لمةا يعتبةر مةن حقةوق اإلنسةان بحيةث ال يتةرك  ضةعيأن ) ثمةة معيةار و  األستاذ الدكتور / الشافعي بشيريرى  (2)
األمةةر لالجتهةةاد أو الخةةالف ويتمثةةل هةةذا المعيةةار فةةي مجمةةوع الحقةةوق األساسةةية التةةي وردت فيمةةا يسةةمى بالشةةرعة 

 الدولية لحقوق اإلنسان والتي تتمثل في :
 لحقوق اإلنسان. المياإلعالن الع -1 
 . 1411و الثقافية  ةيواالجتماع ةالعهد الدولي للحقوق االقتصادي -2  
  1411العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  -2 
 فقد تضمنت هذه الوثائق الدولية حقوق اإلنسان األساسية بما يجعلها نموذج لمدونة عالمية للحقوق اإلنسانية (  

,  االسةكندرية, قانون حقوق اإلنسان : مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية , منشأة المعةارف ,  د/ الشافعي بشير
 ؛12, ص  2004,  1ط 

 ؛41, ص  مرجع سابق,  د/ علي يوسف الشكري
                                                             

 S.James , P.R., P. 1 ;                                                                                                              
 S.Sitaraman , State Participation in International Treaty Regimes , Ashgate , 2009, 
p. 97; 
D.Forsythe , Human Rights in International Relations, Cambridge University Press, 
New York, Second edition , 2006, p. 39. 
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 والبروتوكول االختياري األول والثاني الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وأتناول بإيجاز اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين والبرتوكوالت الملحقة بهما 
 على النحو التالي :

 Universal Declaration of Human(0) أواًل : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :
Rights  

في دورتها الثالثة في باريس  212وبموجب قرار الجمعية العامة رقم  1491ديسمبر  10في    
دولة وبدون  91أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان, بموافقة 

, ليخرج إلى النور كوثيقة تاريخية تحمل قائمة (2)معارضة وامتنعت ثماني دول عن التصويت 
وهو أول وثيقة لحقوق المختلفة مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية, بحقوق اإلنسان 

                                                           
مةن خةةالل  1491إلةى ديسةةمبر  1491مةن يونيةةو  رةتمةت صةياغة اإلعةةالن العةالمي لحقةةوق اإلنسةان خةةالل الفتة( 1)

اجتماعةةات لجنةةة حقةةوق اإلنسةةان مةةا بةةين نيويةةورك وجنيةةف وبةةاريس وتةةم تشةةكيل لجنةةة الصةةياغة مةةن رئيسةةة اللجنةةة 
ة الرئيس األمريكي روزفلةت ونائةب رئةيس اللجنةة الةدكتور بيةنج شةون شةانج مةن الصةين لروزفلت أرم رليانو إالسيدة 

ومقرر اللجنة الدكتور شارل مالك من لبنان وعضو اللجنة رينيه كاسن من فرنسا , ثم زادت اللجنة فةي عضةويتها 
شةةةيلي لةةةدول وهةةةي : اسةةةتراليا و امةةةن بعةةةض لتضةةةم ثمةةةاني دول مةةةن أعضةةةاء لجنةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان بإضةةةافة ممثلةةةين 

والصةةين وفرنسةةةا ولبنةةةان واالتحةةةاد السةةةوفيتي والمملكةةةة المتحةةدة والواليةةةات المتحةةةدة , ومةةةن أكثةةةر الموضةةةوعات التةةةي 
 أثارت مناقشات أثناء عملية الصياغة ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وعالقة الفرد بالدولة .

S.Darraj , The Universal Declaration of Human Rights , Chelsea House Publishers, 
2010, p. 37 ; 
S.James , P.R., p . 176; 
S.Wringh, International Human Rights , Decolonisation and Globalisation : 
Becoming Human , Routledge, London, 2001, p. 13; 
M.Riss, Securing Human Rights Intellectually: Philosophical Inquiries about the 
Universal Declaration, Harvard Kenndy School , 2009, p.3; 
R.Normand and S.Zaidi, Human Rights at the UN : The Political History of 
Universal Justice , Indiana university press , Bloomington, 2008, p. 166;       
W.Schabas , The Abolition of the Death Penalty in International Law , Cambridge 
University Press, Third Edition , 2002, p. 27. 

 وتشكوسةلوفيكا. السةعودية وجنةوب أفريقيةا واالتحةاد السةوفيتي وروسةيا وأوكرانيةا ويوغوسةالفيا وبولنةدا: وهي (2)
 .24, صمرجع سابق, / وائل أحمد عالمد
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اإلنسان مجمع عليها من غالبية دول العالم باعتباره المستوى األعلى المشترك الذي ينبغي أن 
 .(1)دولي لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية تبلغه كافة الشعوب وجميع األمم وأول تقنين

مادة تشمل حقوق اإلنسان ما بين  20ويتكون اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من ديباجة و   
, والحقوق الواردة في اإلعالن (2)حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية 

نما يكون لكل دولة إصدار القوانين  التي ترسم حدود ممارسة هذه الحقوق بشرط ليست مطلقة, وا 
احترام اآلداب العامة والنظام العام والصحة العامة تحقيًقا للتوازن بين حقوق الفرد والمجتمع, 

 .(2)يجوز ممارسة هذه الحقوق على نحو يتعارض مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها وكذلك ال

لحقوق اإلنسان أصبحت تشكل قواعد قانونية عرفية أن مبادئ اإلعالن العالمي ويمكن القول     
هو  , ولكن يجب علينا أال نغفل أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ما ملزمة في مواجهة الدول

عملية سياسية من الطعن  لإال عملية قانونية مكونة من نصوص, ولكن تم بناؤها من خال
   بالمصالح السياسية والصراعات بين الدول , ومن الواضح أن يتأثر تنفيذه والتوفيق والتصويت

                                                           

 1491ديسةمبر  10العالمي لحقةوق اإلنسةان فةي جلسةة الجمعيةة العامةة فةي  عالنمصر على اإل وافقت (1)
ليسةةت تحفظةةات بةةالمعنى المقصةةود فةةي القةةانون الةةدولي العةةام إذ أن اإلعةةالن العةةالمي  هةةي –تحفظةةينمةةع 
المتعلقةةة بحةةق  11ة بشةةأن المةةاد: األول –تةةرد عليهةةا تحفظةةات  تةةىحلةةيس إتفاقيةةة دوليةةة  اإلنسةةان وقلحقةة

بشةةأن : انيالرجةةل والمةةرأة متةةى بلغةةا سةةن الةةزواج فةةي أن يتزوجةةا دون أي قيةةد بسةةبب العةةرق أو الةةدين, والثةة
  .عقيدته الدينية يرالمتعلقة بحرية الفرد المطلقة في تغيو  11المادة 

, الثالةةث والثالثةةون المجلةةة المصةةرية للقةةانون الةةدولي المجلةةد, اإلنسةةان وحقةةوقالةةدولي  القةةانون, / وحيددد رأفددتد
 . 24, ص1422

للحقةةةةوق المدنيةةةةة  22 ادةإلةةةةى المةةةة 2نصةةةةا مةةةةن المةةةةادة  20اإلعةةةةالن العةةةةالمي لحقةةةةوق اإلنسةةةةان  تضةةةةمن (2)
مع مالحظةة , على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية 21إلى المادة  22من المادة  والسياسية, واشتمل

الفقهاء يرون أن حقوق األقليات إنمةا  بعض نأمن  حقوق األقليات على الرغم كرأن اإلعالن قد اغفل ذ
 . هي في الواقع حقوق اإلنسان ذاتها

J. Gibson, The UDHR and the Group, Individual and Community Rights to 

Culture, Hamline Journal of Public Law and Policy, Vol. 30, No. 1, 2008, p. 1 

 . 104, صمرجع سابق, / عبد العزيز محمد سرحاند (2)
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 .(1)وتبًعا لما تراه كل دولة محقًقا لمصالحها

 : Covenantsثانًيا :  العهدان الدوليان 

بدأت لجنة حقوق اإلنسان في اإلعداد للعهدين الدوليين في دورتها الخامسة في عام      
, ثم تدخلت الجمعية العامة لتوجيه اللجنة بشأن إدراج الحقوق االقتصادية  1494

انتهت اللجنة من إعداد عهدين دوليين أحدهما  1469واالجتماعية والثقافية , وفي عام 
جتماعية والثقافية , والثاني خاص بالحقوق المدنية والسياسية خاص بالحقوق االقتصادية واال

وبروتوكول اختياري ملحق به , وتم عرضهما على  الجمعية العامة التي اعتمدت العهدين 
, واعتمدت كذلك  12/1411/ 11في  21في دورتها الة 2200الدوليين بموجب القرار رقم 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي 
 .(2)إجراءات تلقي الشكاوي المقدمة من األفراد والتحقيق فيها 

 وأستعرض أهم األحكام التي وردت بالعهدين الدوليين :

 

                                                           

العالمي لحقوق اإلنسان (  لإلعالن) الذكرى الستين  2001الدولية في عام  عفوتقرير عن منظمة ال صدر (1)
عدم وجود جهد مبذول من قبل قادة العالم والحكومات الوطنية بشأن تعزيز وتفعيل مراعاة واحترام حقوق ا منتقدً 

 . اإلنسان

S. Darraj, P.R, p. 72;  

A. Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 

New york, 2007. p. 57. 

ة والعهةةد ارضةةبةةدون مع اصةةوت 106الةةدولي للحقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافةةة بأغلبيةةة  عهةةدتةةم إقةةرار ال (2)
بدون معارضة , وقد دخل العهد الدولي للحقوق االقتصادية  اصوت 101الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأغلبية 

تطبيقةًا لةنص  26بعد إيداع وثيقة التصديق أو االنضةمام رقةم  1421يناير  2واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ في 
اع بعةد إيةد 1421مةارس  22من العهد , ودخل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ في  22المادة 

 من العهد . 94بالتطبيق للمادة  26وثيقة التصديق أو االنضمام رقم 
, ص  1414,  1القانون الدولي لحقوق اإلنسان , دار النهضة العربية , القاهرة , ط,  د/ منى محمود مصطفى

 ؛61
 دالمجلة التشريع الدولي في مجةال حقةوق اإلنسةان , بحةث منشةور فةي حقةوق اإلنسةان :,  د/ محمد السعيد الدقاق

 . 21, ص 1414,  , بيروت الثاني : دراسات حول الوثائق العالمية واإلقليمية , دار العلم للماليين
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 International Covenant on: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :  0
Civil and Political Rights . 

 مضمونه :محتواه أو 

مادة , وتتضمن ديباجة  62يتكون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من ديباجة و        
,  (1)العهد التأكيد على التزامات الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة لتعزيز حقوق اإلنسان 

ق مثل هذا ومسئولية الفرد في السعي من اجل تحقيق حقوق اإلنسان واحترامها , وال يمكن تحقي
اإلنسان الحر الذي يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية , والتحرر من الخوف والعوز إال في 

يستطيع كل شخص فيها أن يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية واالقتصادية  ظروف
 واالجتماعية والثقافية .

المادة الثانية التزاما  وقد نصت المادة األولى من العهد على حق تقرير المصير , وتفرض      
دراجها في تشريعاتها القائمة , وتؤكد المادة الثالثة  على كل دولة باحترام الحقوق الواردة فيه وا 
على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوق اإلنسان , ووضعت المادة الخامسة ضمانات 

ها بدون مبرر , وضمانات ضد ضد القضاء على أي من الحقوق أو الحريات األساسية أو تقييد
 .(2)سوء التفسير , أو اتخاذ ذلك وسيلة لتبرير انتهاك حق أو حرية من حريات اإلنسان 

وقد اشتمل العهد على الحق في الحياة , والحق في الجنسية , وحرمة الحياة الخاصة ,      
والحق في التجمع  وحظر التعذيب , وحرية الفكر والضمير والدين ,  وحرية الرأي والتعبير ,

السلمي , وحق تكوين  جمعيات وأحزاب , والحق في انتخابات حرة نزيهة , والحق في المساواة 
 وعدم التمييز , والحق في العدالة , وحظر الرق والعبودية , وكل ما اشتمله العهد من حقوق هي

                                                           
  ويبةةدو ذلةةك واضةةحًا فةةي عةةدم قصةةر مبدددأ عالميددة حقددوق اإلنسددانإلةةى إعمةةال  سةةعييالحةةظ أن هةةذا العهةةد ي (1)

مةن العهةد حيةث يكةون  91علي الدول األعضةاء فةي األمةم المتحةدة فقةط ولكةن إعمةاال لةنص المةادة االنضمام إليه 
 متاحًا أمام الدول األعضاء في الوكاالت الدولية المتخصصة والدول األطراف في النظةام األساسةياالنضمام إليه 

 فيه . امحكمة العدل الدولية ويجوز للجمعية العامة دعوة أي دولة أخرى لتصبح طرفً ل
M.Scheinin , The International Convenant on Civil and Political Rights, Making 
Treaties Work : Human Rights , Environment and Arms control , Cambridge 
University Press, New York, 2007, p. 48. 

 في العهدين الدوليين . ةوالخامسة متطابقولى والثالثة من العهدين وكذلك المواد األ مقدمة كل   (2)
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مان نفاذها , حقوق واجبة التطبيق الفوري وليس التدريجي , ويتعين توفيرها للجميع , وض
, ونصت  (1)وتطبيقها بغض النظر عن المستوى االقتصادي للدولة ودون تمييز بين األفراد 

 (2)المادة الرابعة من العهد علي التقييد أو االنتقاص من حقوق اإلنسان في أوقات الطوارئ العامة
 :(2)فاشترطت عدة شروط لالنتقاص من حقوق اإلنسان هي على النحو التالي 

                                                           
الوطنيةة لحمايةة حقةوق اإلنسةان , دار النهضةة و الدوليةة  ةالضةمانات القانونية,  د/ أبو الخير احمد عطية عمر (1)

 .29, ص 2009,  1العربية , القاهرة , ط
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :  2نصت المادة  (2)

حياة األمة والتي يعلن عن  داألطراف في االتفاقية الحالية في أوقات الطوارئ العامة التي تهديجوز للدول  -1
الحاليةةة إلةةى المةةدى  يةةةوجودهةةا بصةةفة رسةةمية أن تتخةةذ مةةن اإلجةةراءات مةةا يحلهةةا مةةن التزاماتهةةا طبقةةًا لالتفاق
تهةةةا األخةةةرى بموجةةةب الةةةذي تقتضةةةيه بدقةةةة متطلبةةةات الوضةةةع علةةةى أن ال تتنةةةافى هةةةذه اإلجةةةراءات مةةةع التزاما

تمييةةزًا علةةى أسةةاس العنصةةر أو اللةةون أو الجةةنس أو اللغةةة أو الديانةةة أو  ضةةمنالقةةانون الةةدولي ودون أن تت
 األصل االجتماعي .

 2, 1) فقةرة  1,  2,  1ذا النص ما يجيز التحلل من االلتزامات المنصةوص عليهةا فةي المةواد هليس في  -2
 ,11 ,16  ,11 ,11.) 

مةن التزاماتهةا أن تبلةل الةدول األخةرى  لةلحقهةا فةي التح سةتعملفةي االتفاقيةة الحاليةة تعلى كةل دولةة طةرف  -2
التةةي أحلةةت  األطةةراف فةةي االتفاقيةةة الحاليةةة فةةورًا عةةن طريةةق األمةةين العةةام لألمةةم المتحةةدة بالنصةةوص ذاتهةةا

دول بتةةاري  أن تبلةةل نفةةس الةة نفسةةها منهةةا واالسةةباب التةةي دفعتهةةا الةةي ذلةةك , وعليهةةا كةةذلك وبالطريقةةة ذاتهةةا
 . لإنهائها ذلك التحل

 
ن حقةوق اإلنسةان فةي أوقةات الطةوارئ فةي اتفاقيةات مةالنص على التقييد أو االنتقاص  ورديالحظ انه قد و 

مةةن االتفاقيةة األوروبيةةة لحقةةوق اإلنسةةان والمةةادة  16حقةوق اإلنسةةان حيةةث ورد الةةنص علةى ذلةةك فةةي المةةادة 
 .من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  22
 

O.Gros , and F.Aolain , Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and 
Practice, Cambridge University Press , U.S.A, 2006, p. 247. 

 
 ؛262, مرجع سابق , ص د/ الشافعي بشير (2)

  ؛92, مرجع سابق , ص  د/ أبو الخير أحمد عطية عمر
                                                                                                           =                                                                                                      
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 . (1)حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة  -1

الحاجة إلى إعالن رسمي لحالة الطوارئ بغرض الحفاظ على مبادئ الشرعية وسيادة  -2
 القانون.

شرط الضرورة بمعنى أن تكون اإلجراءات المتخذة ضرورة متناسبة مع الهدف من  -2
 تطبيقها .

 عدم التمييز . -9

 االمتثال لاللتزامات الدولية األخرى . -6

حظر  –حظر التعذيب  –) الحق في الحياة  هي والحقوق التي ال تخضع لالنتقاص أو التقييد   
عدم جواز سجن أي شخص بسبب  –حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي  –الرق والعبودية 

الحق في الشخصية القانونية أو  –حرية الدين والمعتقد  –عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي 
 .(2)به كشخص ( االعتراف 

                                                                                                                                                                      

 = N.Jayawickrama., The Judicial Application of Human Rights Law : National, 
Regional and International Jurisprudence, Cambridge University Press, 2002, p. 
202. 

إلةى أنةه لةيس  2001مةن العهةد فةي يوليةو  9على المةادة  24ذهبت لجنة حقوق اإلنسان في تعليقها العام رقم  (1)
هةد , من الع 9/1هدد حياة األمة كما هو مطلوب بموجب المادة كل اضطراب أو كارثة يمثل حالة طوارئ عامة ت

اًل , وأنه في أثنةاء النزاعةات المسةلحة موال يمكن أن يكون غامضًا أو محت اأو وشيك يافيشترط أن يكون التهديد فعل
سةةواء كانةةت دوليةةة أو غيةةر دوليةةة تصةةبح قواعةةد القةةانون الةةدولي اإلنسةةاني واجبةةة التطبيةةق باإلضةةافة إلةةى األحكةةام 

لدولةةة وأنةةه حتةةى فةةي حةةاالت لمةةن العهةةد لمنةةع إسةةاءة اسةةتخدام سةةلطات الطةةوارئ  6/1والمةةادة  9الةةواردة فةةي المةةادة 
جوز تقييد الحقوق الواردة في العهد إال إذا كان الوضع يشكل تهديدًا لحياة األمة وأنه ينبغي يالنزاعات المسلحة ال 

 . اوشرعي اعلى الدول أن تدرس بعناية سبب ومبرر مثل هذا التدبير بان يكون ضروري
R.Burchill, When Does An Emergency Threaten the Life of the Nation? Derogation 
from Human Rights Obligations and the War on International Terrorism, New 

Zealand year book of Jurisprudence , Vol. 9 , 2005 , P. 107 . 
 

تعداد حقوق ال يجوز تقييدها أو االنتقةاص منهةا حتةى فةي حةاالت الطةوارئ يعنةي أن حقةوق اإلنسةان لهةا طةابع  (2)
العام , حيث أن الحقوق ذات الطابع المطلق يتعةين احترامهةا فةي جميةع األوقةات القواعد اآلمرة في القانون الدولي 

 =ورد في المبدأ التوجيهي الرابع من مجموعة المبادئ التوجيهية للجنةة وزراء مجلةس أوروبةا لحقةوق اإلنسةان قد, و 
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واإلخطار الدولي أو اإلبالغ الدولي فيتعين على الدولة على الفور إبالغ الدول األطراف    
األخرى من خالل األمين العام لألمم المتحدة باألحكام التي ال تتقيد بها , وان يتضمن هذا 

بها , والهدف من اإلبالغ معلومات كاملة عن التدابير التي اتخذتها الدولة وتبرير واضح ألسبا
ذلك ليس فقط قيام لجنة حقوق اإلنسان بمهامها في تقييم ما إذا كانت التدابير التي اتخذتها 
الدولة تتطلبها مقتضيات الحالة , ولكن أيضا السماح للدول األطراف األخرى برصد مدى امتثال 

الطرف باتخاذ تدابير  الدولة ألحكام العهد , وقد يتطلب األمر إخطارات إضافية إذا قامت الدولة
 أخرى فيما بعد.

 The First Optional Protocolالبروتوكول االختياري األول : 

تم اعتماد هذا البروتوكول مع اعتماد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويعد بمثابة أداة    
صاص اللجنة إجرائية يتضمن حق األفراد في تقديم شكاوى , وهو يتضمن اعتراف الدولة باخت

المعنية بحقوق اإلنسان في تلقي وبحث البالغات المقدمة من األفراد الخاضعين لواليتها والذين 
يدعون أنهم ضحايا النتهاك تلك الدولة ألي من الحقوق الواردة في العهد , وال يجوز تقديم أي 

الغ من الضحية أو بالغ  إال بعد استنفاذ كل سبل اإلنصاف المحلية المتاحة , ويكون تقديم الب
من خالل ممثل كمحام أو قريب للشخص المعنى والسيما إذا كان هذا الشخص في وضع ال 
يمكنه من تقديم البالغ بنفسه , وتقوم اللجنة بدراسة هذه البالغات , وعند انتهائها تقوم بإعداد 

                                                                                                                                                                      

الةنص  2002يةو يول 11فةي  109ا لجنة وزراء مجلس أوروبا  فةي جلسةتها رقةم تمدتهومكافحة اإلرهاب التي اع=
     أو الالانسةةةانية القاسةةةية تمامةةةا اسةةةتخدام التعةةةذيب أو المعاملةةةة علةةةى الطةةةابع المطلةةةق لحظةةةر التعةةةذيب حيةةةث يحظةةةر

وبخاصة خالل االعتقال واالستجواب واالحتجاز لشخص مشتبه به أو من المدانين  أو المهينة في جميع الظروف
                                       .                      بارتكاب أنشطة إرهابية 

O.Schutter, International Human Rights Law : Cases, Materals, Commentary, 
Cambridge University Press, 2010, p. 257. 

الحق في محاكمة عادلة كحق ال يجوز االنتقاص منه حتةى فةي ظةل حةاالت  9/2يالحظ أنه لم يذكر في نص م 
ذهبةت  2001مةن العهةد فةي يوليةو  9علةى المةادة  24ال أن لجنة حقوق اإلنسةان فةي تعليقهةا العةام رقةم الطوارئ إ
صةةاف مةةن أي انتهةةاك ألحكةةام ل االنبالطةةرف فةةي العهةةد أن تةةوفر سةة ةمةةن العهةةد تقتضةةي مةةن الدولةة 2/2إلةةى أن م 

في  اتعاهدي اولكنه يشكل التزام 9/2العهد ولم يذكر هذا الشرط في قائمة الحقوق الغير قابلة لالنتقاص في المادة 
أثنةةاء حالةة الطةوارئ وكةذلك وجةوب احتةةرام المتطلبةات األساسةية للمحاكمةة العادلةة أثنةةاء  يتعةين احترامةهالعهةد ككةل 

 حالة الطوارئ .
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ة , وكذلك إلى تقريرها بشأن الحالة المعروضة عليها , وتبعث وجهات نظرها إلى الدولة المعني
 .(1)الشخص صاحب البالغ 

 The Second Optional Protocolالبروتوكول االختياري الثاني : 

 121/ 99بموجب اإلقرار  1414ديسمبر  16اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في    
 , وهو يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام ويطلب من الدول 1441يوليو  11ودخل حيز النفاذ في 

اتخاذ جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام , وال يسمح بأي تحفظات على هذا البروتوكول 
باستثناء التحفظ وقت التصديق أو االنضمام الذي ينص على تطبيق عقوبة اإلعدام في وقت 

 (2)الحرب كعقوبة لجريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة  عسكرية ارتكبت خالل الحرب 

 Human Rights Committeeالمعنية بحقوق اإلنسان : اللجنة

, 1421من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام  21تم إنشاؤها بموجب المادة    
سنوات قابلة  9عضوًا يتم اختيارهم لمدة  11, وتتكون من  (2) 1422وعقدت دورتها األولى عام 

لشخصية باالستقالل عن دولهم فهم يدافعون عن للتجديد , ويقوم األعضاء بعملهم بصفتهم ا
, وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر األمم (9)مصالح األشخاص محل الحماية في العهد الدولي 

                                                           
للحقةةةةوق المدنيةةةةة  الةةةةدولي مةةةةن البروتوكةةةةول االختيةةةةاري األول الملحةةةةق بالعهةةةةد الخامسةةةةةالمةةةةادة و  االولةةةةي المةةةةادة (1)

 ياسية .والس
(2) S.Sitaraman, P.R., p. 112; 
E.Neumayer, Death Penalty Abolition and the Ratification of the Second Optional 
Protocol, International Journal of Human Rights , Vol. 12, No.1 , 2008, p. 4; 
W.Schabas, P.R., p. 155; 
S.Bae, When the State No Longer Kills: International Human Rights Norms and 
Abolition of Capital Punishment, State University of New York Press, U.S.A, 2007, 
p.2. 

 ؤهانشةاإ تةم هنةاك فةرق بةين لجنةة حقةوق اإلنسةان الجهةاز الفرعةي التةابع للمجلةس االقتصةادي واالجتمةاعي التةي (2)
حقةةةوق اإلنسةةةان التةةةي تةةةم إنشةةةاؤها بموجةةةب العهةةةد الةةةدولي للحقةةةوق المدنيةةةة بوبةةةين اللجنةةةة المعنيةةةة  1491فةةةي عةةةام 

 والسياسية .
 .119, مرجع سابق , ص د/ أبو الخير أحمد عطية عمر  (9)
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المتحدة في نيويورك أو في جنيف أو في أي مكان أخر بعد التشاور مع األمين  العام لألمم 
في العام يستمر كل  دور انعقاد لمدة ثالثة  المتحدة , وتعقد اللجنة ثالثة ادوار انعقاد عادية

أسابيع , ويجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية بقرار يصدر من اللجنة بطلب من أغلبية أعضائها 
أو بناء على طلب دولة طرف في العهد , وتقدم اللجنة تقريًرا سنوًيا عن أعمالها عن طريق 

 .(1)ة المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى الجمعية العام

في تلقي تقارير دورية من الدول األطراف والتعليق عليها بشأن ما HRC وتتمثل اختصاصات   
اتخذته الدول من خطوات لاللتزام بتحقيق ما ورد في العهد الدولي , وكذلك التحقيق في شكاوي 
ب الدول األطراف ضد دول أطراف أخرى بشأن انتهاكات العهد إذا قبلت هذه الدول ذلك وبموج

البروتوكول االختياري يكون للجنة حق التحقيق في الشكاوى التي يقدمها األفراد بسبب انتهاكات 
 .(2)الدول ألحكام العهد 

وتقوم اللجنة بتقديم اقتراحات و توصيات وتقارير للمجلس االقتصادي واالجتماعي , وقد بدأت    
في إعداد تعليقات عامة كشرح لمجال تطبيق مواد العهد  1411يوليو  12اللجنة منذ دورتها في 

وتحديد معاني المصطلحات الواردة فيه بهدف إيجاد فهم مشترك لنصوص العهد, ومساعدة الدول 
عند تطبيقها , وعند إعداد تقاريرها التي تقدمها إلى اللجنة , ويجوز للجنة في حالة عدم التوصل 
إلى حل يرضي الدول األطراف في مسألة معينة أن تعين لجنة توفيق خاصة بعد موافقة مسبقة 

ن شهرا بإعداد تقرير يشمل ما تبي 12من الدول المعنية , وتقوم لجنة التوفيق في مدة أقصاها 

                                                           
العربية , القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية , دار النهضة ,  د/ حسام أحمد محمد هنداوي (1)

 ؛24, ص  1442القاهرة , 
 ؛69, مرجع سابق , ص  د/ وائل أحمد عالم

, مقدمةةةة لدراسةةةة ضةةةمانات حقةةةوق اإلنسةةةان , دراسةةةة مقارنةةةة فةةةي القةةةانون الةةةدولي  د/ عبدددد العزيدددز محمدددد سدددرحان
 ؛124, ص  1411اإلسالمية , دار النهضة العربية , القاهرة ,  يعةوالشر 

P.Flood, The Effectiveness of UN Human Rights Institution , Praeger, London , 
1998, p. 38. 

 . 61, مرجع سابق , ص  د/ منى محمود مصطفى (2)
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لها بخصوص جميع الوقائع ووجهات نظر اللجنة حول إمكانيات الوصول إلى حل ودي للمسألة 
 .(1)المطروحة على أساس احترام حقوق اإلنسان المقررة في العهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ورهةةةا, لجنةةةة األمةةم المتحةةةدة لحقةةوق اإلنسةةةان : تطةةور تكوينهةةةا وصةةالحيتها ود د/ إبددراهيم علدددي بددددوي الشددي  (1)

 . 112ص  1412الثامن والثالثون ,  دالمستقبلي , المجلة المصرية للقانون الدولي , المجل
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  International: العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :     4
Covenant on Economic , Social and Cultural Rights  

 محتواه )مضمونه (:

مادة , تشمل  21يتكون العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ديباجة و    
ق الحق في العمل والتمتع بظروف عمل عادلة , وتكوين النقابات وحرية االنضمام إليها , والح

في الضمان االجتماعي , والتأمينات االجتماعية , وحق األسرة واألمهات واألطفال والشباب 
والمسنين في اكبر قدر ممكن من الحماية والرعاية , والحق في الحصول على مستوى معيشي 
كاف, والتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه , والحق في التعليم, واالشتراك في الحياة 

ية , ويحتوي على نظام  من شأنه أن يتم إبالغ السكرتير العام لألمم المتحدة والمجلس الثقاف
 . (1)االقتصادي واالجتماعي بالمخالفات واالنتهاكات لنصوص العهد 

وفيما يتعلق بفرض قيود على الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق االقتصادية    
ن العهد أجازت للدولة فرض قيود أو االنتقاص من هذه م 9واالجتماعية والثقافية فإن المادة 

الحقوق بشرط أن تكون قيوًدا ينص عليها القانون شريطة أال تكون تعسفية تجرد الحق من 
مضمونة , وأال تكون قيوًدا تمييزية أو غير معقولة , وأن يكون الهدف منها تعزيز الرفاهية 

مي , أو النظام العام , وحقوق وحريات اآلخرين , العامة في مجتمع ديمقراطي لحماية األمن القو 
والصحة العامة , وأن تكون هذه القيود متوافقة مع طبيعة هذه الحقوق , فيجب أن تصاغ 
القوانين المحلية ذات الصلة بدقة كافية , وأال يكون القانون تعسفيًا أو غير منطقي , أو يفرض 

ق اإلنسان , ويجب أن يكون هناك قدر من قيوًدا تتعارض مع مبدأ الترابط بين جميع حقو 
الحماية القانونية في القانون المحلي من التدخل التعسفي من قبل الجمهور وكذلك السلطات, وأن 

 .(2)تكون هذه القيود متوافقة مع الطبيعة الخاصة لهذه الحقوق 

 

                                                           
 . 61, مرجع سابق , ص  د/ أبو الخير أحمد عطية عمر (1)

(2) M.Ssenyonjo, Economic, Social and Cultural Rights in International Law , Hart 
Publishing , Oxford and Portland , 2009, p. 100. 
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 Optional Protocolالبروتوكول االختياري الملحق بالعهد : 

أوصى المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بوضع واعتماد بروتوكول اختياري  1442في عام     
للعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يكون من شأنه أن يمنح األفراد 
والجماعات الحق في تقديم البالغات والشكاوى بشأن عدم امتثال الدول ألحكام العهد الدولي, 

جنة المعنية بالحقوق االقتصادية للوضعت ا 1441الخامسة عشر في جنيف وفي الدورة 
حالته إلى لجنة حقوق اإلنسان  واالجتماعية والثقافية مشروع بروتوكول ملحق بالعهد الدولي , وا 

 10واعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1442في دورتها الثالثة والخمسين في جنيف 
ص فيه على حق األفراد في تقديم بالغات أو شكاوى يدعون فيها أنهم وورد الن 2001ديسمبر 

 .(1)ضحايا انتهاكات لألحكام الواردة في العهد , وتقوم اللجنة بتلقي وفحص البالغات الفردية 

ولقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا البروتوكول االختياري معلنة بذلك عن بداية    
تعلق بالوصول إلى وسائل اإلنصاف الدولية النتهاكات الحقوق االقتصادية حقبة جديدة فيما ي

واالجتماعية والثقافية فهذا البروتوكول يضع وظيفة شبه قضائية للجنة المعنية بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسماح لها بتلقي البالغات من األفراد والجماعات تدعي وقوع 

ن الحقوق المنصوص عليها في العهد , وتزويد اللجنة بسلطة البت في هذه انتهاكات ألي حق م
الشكاوي , وكذلك لها سلطة إصدار تدابير مؤقتة لحماية األفراد من ضرر ال يمكن إصالحه , 
وقد علق المفوض السامي لحقوق اإلنسان على هذا البروتوكول بأنه يعد عالمة فارقة في تاري  

 .(2)لمية نظام حقوق اإلنسان العا

                                                           
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعةد خطةوة فةي حق بالعهد لالبروتوكول االختياري الم (1)

 .األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان  نظام سبيل إصالح
O. Schutter , P.R., p. 805; 
M.Ssenyonjo, P.R., p. 30. 
(2) C.Mahon , Progress at the Front : The Draft Optional Protocol to the International 
Covenant on Economic , Social and Cultural Rights , Human Rights Law Review, 
Vol. 8, No . 4, 2008, p. 4. 
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والحقيقة أن هذا البروتوكول يعد تصحيًحا لما فقده العهد الدولي للحقوق االقتصادية    
واالجتماعية والثقافية من عدم وجود إمكانية تقديم شكاوى فردية , وأكد أيضا على أن التمتع 

الميزات  بحقوق اإلنسان مترابط ومتداخل بين طائفتي الحقوق , وهذا البروتوكول يضم اثنتين من
اإلضافية لم توجد في البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , 
أوالهما هو إجراء التحقيق الذي يتم فيه تكليف لجنة إلجراء تحقيق سري بما في ذلك الزيارات 

لجسيمة أو الميدانية المحتملة حيث تتلقى اللجنة معلومات موثقة  تشير إلى االنتهاكات ا
المنهجية للحقوق الواردة بالعهد , أما الميزة الثانية وهي تكليف اللجنة بإرسال طلبات المساعدة 
نشاء صندوق لتوفير الخبراء  الفنية لوكاالت األمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها , وا 

 .(1)وتقديم المساعدة التقنية للدول األطراف في العهد الدولي 

 Economic, Social andمعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : اللجنة ال
Cultural Rights Committee  

مجموعة من خمس عشرة قرر المجلس االقتصادي واالجتماعي تشكيل  1421مايو  2في     
مايو  21من الدول األطراف في العهد للمساعدة في اإلشراف على تنفيذ نصوصه , وفي  دولة

قرر المجلس تحويلها إلى لجنة بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  مشكلة  1416
سنوات من مرشحين من  9خبيرا يعملون بصفتهم الشخصية , وينتخبهم المجلس لمدة  11من 

لى أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل , و تجتمع اللجنة في دورة سنوية الدول األطراف وع
واحدة لمدة ال تزيد عن ثالثة أسابيع في جنيف , وترفع اللجنة تقريًرا سنوًيا عن أعمالها للمجلس 

 . (1), فهي جهاز فرعي تابع للمجلس حيث أن العهد لم ينص صراحة على إنشائها (2)

                                                           
(1) T.Melish , Introductory Note to the Optional Protocol to the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Legal Materials , 
Vol. 48, 2009, p. 7; 
C.Mahon, , P.R., P. 627.  

بةةالحقوق والحريةةات تحليلةةي لمضةةمون االلتةةزام  صةةف, الشةةرعة الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان : و  د/ منددذر عنبتدداوي (2)
ث منشةةور فةي حقةوق اإلنسةان : المجلةد الثةاني : دراسةات حةةول حةب مراقبتةه ومعةايير التطبيةق ,ليةات آالةواردة فيهةا و 

 .14, ص  1414,  , بيروت الوثائق العالمية واإلقليمية , دار العلم للماليين
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لتقارير التي تقدمها الدول األطراف في العهد , وكذلك التقارير التي وتختص بدراسة وفحص ا   
,  وترصد مدى امتثال الدول  (2)تقدمها الوكاالت الدولية المتخصصة التابعة لألمم المتحدة 

اللتزاماتها بموجب العهد , وتصدر مالحظات على التقارير الدورية المقدمة من الدول بشأن تنفيذ 
 . (2)من التعليقات العامة بشأن تفسير وتطبيق أحكام العهد  العهد ولها العديد

                                                                                                                                                                      
 , الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمةم المتحةدة والوكةاالت المتخصصةة,  د/ أحمد أبو الوفا (1)

 .141, ص 2006,  2دار النهضة العربية, القاهرة , ط
 واالجتماعية والثقافية . ةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادي 11م  (2)
 اذكر من هذه التعليقات : (2)

 .1414: تقديم تقارير من الدول األطراف في عام  1التعليق العام رقم  -
 .1440من العهد ( في عام 22للمساعدة التقنية )م: التدابير الدولية  2التعليق العام رقم  -
          .1440من العهد ( في عام  2/1الدول األطراف )م  تزامات: طبيعة ال 2التعليق العام رقم  -
 . 1441: الحق في السكن المالئم في عام  9التعليق العام رقم  -
 .1449: بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة في عام  6التعليق العام رقم  -
 . 1446: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمسنين في عام  1التعليق العام رقم  -
 . 1442: الحق في السكن المالئم وعمليات اإلخالء القسري في عام  2التعليق رقم  -
: العالقةةةةة بةةةةين العقوبةةةةات االقتصةةةةادية واحتةةةةرام الحقةةةةوق االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة  1التعليةةةةق العةةةةام رقةةةةم  -

 .1442افية في عام والثق
 . 1441: التطبيق المحلي للعهد الدولي  4التعليق العام رقم  -
: دور المؤسسةةةةات الوطنيةةةةة لحقةةةةوق اإلنسةةةةان فةةةةي حمايةةةةة الحقةةةةوق االقتصةةةةادية  10التعليةةةةق العةةةةام رقةةةةم  -

 . 1441واالجتماعية والثقافية في عام 
 .1444عام : خطط العمل من اجل التعليم االبتدائي في  11التعلق العام رقم  -
 . 1444في عام  الكافي : الحق في الغذاء 12التعليق العام رقم  -
 .1444: الحق في التعليم في عام  12التعليق العام رقم  -
 . 2000الصحة يمكن بلوغه في عام  من : الحق في التمتع بأعلى مستوى 19التعليق العام رقم  -
 .2002: الحق في الماء في عام  16التعليق العام رقم  -
يوليةةةةو  20يةةةز فةةةي الحقةةةوق االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة فةةةي ي: عةةةدم التم 20لتعليةةةق العةةةام رقةةةم ا -

2004. 
The United Nations Today, United Nations, New York, 2008, p. 240. 
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ويتم إرسال التقارير كل خمس سنوات , وال يعد ما يصدر عن اللجنة من توصيات      
ن  يجب أن تكون موضع اعتبار من قبل الدولة المعنية , وكذلك  كانواقتراحات ملزًما للدول , وا 

ذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات للحقوق الواردة بالعهد تتلقى البالغات المقدمة من األفراد ال
 وذلك إعماال لما ورد بالبروتوكول االختياري . 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

وبعد استعراض األحكام والمبادئ التي وردت باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين    
الدوليين , فإن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعد مصدر إلهام للعديد من االتفاقيات 
واإلعالنات الدولية التي أبرمت في إطار األمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان , وقد شكل هذا 

ره وكذلك الصكوك الصادرة عن األمم المتحدة مصدرًا للعديد من االتفاقيات اإلقليمية اإلعالن وغي
لحقوق اإلنسان مثل االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان , واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان , 

 .(1)والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 

                                                           
االتفاقيةةات الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان عديةةدة ومتنوعةةة وتةةدخل جميعهةةا فةةي إطةةار الشةةرعة الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان  (1)

ذكدر أو اعتمادا على أنها اسةتندت إلةى المبةادئ التةي وردت بةاإلعالن العةالمي لحقةوق اإلنسةان والعهةدين الةدوليين , 
 من هذه االتفاقيات :

, ومةةن المالحةةظ أن هةةذه االتفاقيةةة تختلةةف  1491اتفاقيةةة منةةع جريمةةة اإلبةةادة الجماعيةةة والمعاقبةةة عليهةةا  -
 .األساسية لحقوق اإلنسان في عدم رصدها من قبل هيئة من الخبراء المستقلين االتفاقيات عن 

 . 1412والبروتوكول الملحق بها  1461االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين  -
 .1469المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية االتفاقية  -
 .1462اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة  -
 . 1421االتفاقية الخاصة بالرق  -
 . 1494دعارة الغير  غاللاالتفاقية الدولية لقمع االتجار باألشخاص واست -
 .1461لة إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق ياالتفاقية التكم -
                                                   .1462االتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة  -
 . 1412اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج  -
 . 1416يز العنصري ياالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم -
 .1411ائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية اتفاقية عدم تقادم جر  -
 .1422االتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري  -
 .1444والبروتوكول االختياري الملحق بها  1424 مرأةيز ضد الياتفاقية القضاء على جميع أشكال التم -
 1419لالنسانية أو المهنيةة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا -

 .2002والبروتوكول االختياري الملحق بها 
                       .1416االتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية  -

 =                                                                                                                                          . 1414اتفاقية حقوق الطفل   -    
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 Convention Againstعذيب ولعل من أبرز هذه االتفاقيات اتفاقية مناهضة الت    
Torture   وتتكون 1419التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في العاشر من ديسمبر ,

من ديباجة وثالث وثالثين مادة , وهذه االتفاقية تحتل مكانًا حيويًا في القانون الدولي لحقوق 

                                                                                                                                                                      

 .2000اء األطفال والمواد اإلباحية غالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وب    -= 
 .2000تياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة البرتوكول االخ -
 . 1440االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  -
 . 1441نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -
                              .2002بشأن امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية  ةاتفاقي -
 .2001والبروتوكول االختياري الملحق بها  2001اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -
 . 2001االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري  -

 ذكر منها :أوأيضا العديد من اإلعالنات 
  1464إعالن حقوق الطفل . 
  1426بحقوق المعوقين اإلعالن الخاص. 
  1411إعالن الحق في التنمية. 
  1442إعالن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية . 
  1442اإلعالن الخاص بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري. 
  2000إعالن األلفية. 
 1442إعالن وبرنامج عمل فيينا. 
  1412يز العنصري يللقضاء على جميع أشكال التمإعالن األمم المتحدة              
 1412ز ضد المرأة يإعالن القضاء على التمي. 
  إعالن مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص المدانين بارتكاب جرائم

 .1422حرب وجرائم ضد االنسانية 
  1429حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة إعالن بشأن حماية النساء واألطفال في. 
 ة ينلقاسية أو الالانسانية  أو المهإعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب والمعاملة ا

1426. 
  1422اإلعالن الدولي الخاص بمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية. 
 1411ة على أساس الدين أو المعتقد يز القائميإعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتم . 
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اإلنسان , حيث أن ممارسة التعذيب مستمرة بال هوادة في أجزاء كثيرة من العالم , ويعد التعذيب 
وسيلة فعالة للحكومات غير الديمقراطية لقمع المعارضة السياسية والحفاظ على سيطرتها على 
ير السلطة , فالتطبيق المنهجي للتعذيب ال يزال منتشًرا على نطاق واسع وخاصة بين األنظمة غ

الديمقراطية في دول العالم النامي كأداة للعقاب والتخويف , وحتى في الديمقراطيات المتقدمة 
 11توجد ممارسات التعذيب , وخاصة بعد تزايد مخاوفها من هجمات إرهابية بعد أحداث 

, ولقد واجهت الواليات المتحدة األمريكية االزدراء الدولي والمحلي الستخدام 2001سبتمبر 
ب االستجواب التي هي اقرب إلى التعذيب ضد المشتبه فيهم بارتكاب أعمال إرهابية سواء أسالي

اعتمدت الجمعية العامة في دورتها  2002داخل أو خارج الحدود الجغرافية لها , وفي ديسمبر 
البروتوكول االختياري الملحق بهذه االتفاقية , وهو يضع نظامًا للزيارات المنتظمة التي  62ال 
م بها الهيئات الدولية والوطنية المستقلة إلى األماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم تقو 

 .(1)من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

وعلى ذلك فإن الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان , أو الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان ال يقتصر     
على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين فقط , بل يمتد ليشمل كل ما انبثق 
 عنهما من اتفاقيات وا عالنات لحقوق اإلنسان قامت على ما ورد باإلعالن والعهدين من أحكام

ومبادئ

                                                           
(1) N.Jayawickrama , P.R., p. 296; 
S.Sitaraman , P.R., p. 110; 
O.Hathaway, The Promis and Limits of the International Law of Torture , Oxford 
University Press , New York , 2004, p. 199. 
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 المبحث الثاني

 الطابع الخاص للشرعة الدولية لحقوق االنسان والنتائج المترتبة عليه 

فطبيعة اتفاقيات حقوق اإلنسان أنها تختلف عن غيرهةا مةن اإلتفاقيةات التةي هةي مجةرد تبةادل     
دفها للحقةةوق والواجبةةات , فالشةةرعة الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان ومةةا انبثةةق عنهةةا مةةن اتفاقيةةات لةةيس هةة

, فهةةي اتفاقيةةات غيةةر تعاقديةةة بطبيعتهةةا  األساسةةي تبةةادل الحقةةوق وااللتزامةةات بةةين الةةدول المتعاقةةدة
, فحقةةوق اإلنسةةان كةةان لهةةا تةةأثير كبيةةر علةةى مبةةدأ المعاملةةة بالمثةةل , والةةذي يعةةد مةةن المبةةادئ (1)

 .(2)األساسية في القانون الدولي العام والذي يحكم كافة العالقات الدولية 

فحقوق اإلنسان تعد بمثابة التزامات في مواجهة الكافة وتكون مستحقة للمجتمع الدولي ككل ,    
حيث أنها تعد حقوًقا عالمية تهم المجتمع الدولي بأكمله , وبذلك يكون لجميع الدول مصلحة 
قانونية في استخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية حقوق اإلنسان , وقبل أن نتحدث عن هذه 

يعة الخاصة وجب أن نوضح مكانة الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان في القانون الدولي العام الطب
 والتي ترتبط بال شك بالطبيعة الخاصة لها .

 

 

 

                                                           
ذهبةةةت إلةةةى أن اتفاقيةةةات حقةةةوق  1449فةةةي عةةةام  29تعليقهةةةا العةةةام رقةةةم  اللجنةةةة المعينةةةة بحقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي (1)

اإلنسان وعلى وجه التحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال تشكل مجموعة مةن التبةادالت بةين 
نما تهتم بتمتع األفراد بحقوقهم .  الدول من االلتزامات المتبادلة وا 

الةذي شةدد علةى الطةابع الخةاص  1449فبرايةر  26فةي  1449/ 11القرار رقم وقد اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان 
 لالتفاقيات التي تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان .

, حقةةوق اإلنسةةان : قيمتهةةا القانونيةةة وأثرهةةا علةةى بعةةض فةةروع القةةانون الوضةةعي , دار  د/ مدداهر عبددد الهددادي (2)
 .121, ص 1419النهضة العربية , القاهرة , 
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مكانة الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان في القانون الدولي العام ) حقوق اإلنسان فدي التسلسدل 
the Hierarchy of Public  Human Rights inالهرمدي للقدانون الددولي العدام ( 

International Law 

حقوق اإلنسان تحتل مكانة متفوقة بين قواعد القانون الدولي العام , أي أنها تعلو على      
قواعد القانون الدولي العام , ويكون التفاقيات حقوق اإلنسان األولوية على غيرها من االتفاقيات 

ات حقوق اإلنسان واالتفاقيات التجارية أو غيرها فإن الدولية , فعند التعارض ما بين اتفاقي
 (1)اتفاقيات حقوق اإلنسان تعلو على هذه االتفاقيات , وتكون لها األولوية في التطبيق

 ويمكن تبرير هذه المكانة المتميزة لحقوق اإلنسان بحجتين على النحو التالي :

 الحجة األولى :  -

مةةةن المعلةةةوم أن مةةةن المقاصةةةد واألهةةةداف التةةةي أنشةةةئت مةةةن أجلهةةةا األمةةةم المتحةةةدة هةةةو تحقيةةةق     
التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون تمييز , 

من الميثاق تفرض التزامات على الدول األعضاء بتحقيق هذا الهدف ,  61و  66وكذلك المادة  
من ميثاق األمم المتحدة على أنه ) في حالة وجود تعارض بين التزامات  102د نصت المادة ولق

الةدول األعضةةاء فةةي األمةةم المتحةةدة بموجةةب الميثةةاق والتزاماتهةةا بموجةةب أي اتفةةاق دولةةي آخةةر فةةإن 
 التزاماتها بموجب الميثاق تعلو على أي التزامات آخرى ( .

حمايددة حقددوق  ولددي يتعددارض مددع االلتددزام بتعزيددز ونخلددص مددن ذلددك إلددى أن أي التددزام د    
اإلنسان , فإن االلتزام باحترام حقوق اإلنسان يعلو عليه , ويكون له األولوية مما يعني  تمتع 

 حقوق اإلنسان بمكانة متميزة .

 
                                                           

(1) O.Schutter, P. R., p 59; 

A.Cassimatis, Human Rights Related Trade Measures under International Law : 
The Legality of Trade Measures Imposed in Response to Violations of Human Rights 
Obligation  Under General International Law, Martinus Nijhoff Publisher, Netherlands, 
2007, p. 191. 
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 الحجة الثانية :  -

, (1)تكمن في كون حقوق اإلنسان تعد من ضمن القواعد اآلمرة للقانون الدولي العام      
فالقاعدة اآلمرة هي التي تضمن الحفاظ على المصالح األساسية للمجتمع الدولي كاالعتراف 
بالسيادة لجميع الدول , وحظر استخدام القوة في ظروف أخرى غير تلك التي أذن بها ميثاق 
األمم المتحدة , ومصالح المجتمع الدولي تبدو واضحة في ضرورة احترام ورعاية وتعزيز حقوق 

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلى أن المعاهدة  19والمادة  62ن , ولقد ذهبت المادة اإلنسا
 .(2)تكون الغية إذا كانت تتعارض وقت إبرامها مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام 

نخلةةص مةةن ذلةةك إلةةى أن حقةةوق اإلنسةةان باعتبارهةةا قواعةةد آمةةرة متفوقةةة علةةى غيرهةةا مةةن قواعةةد    
لقةةةانون الةةةدولي العةةةام , وكةةةون حقةةةوق اإلنسةةةان قواعةةةد آمةةةرة يترتةةةب عليهةةةا لةةةيس فقةةةط التةةةزام الدولةةةة ا

باحترام وحماية وا عمال حقوق اإلنسان , ولكن أيضا لضمان اتخاذ التدابير التةي مةن شةأنها أن ال 
تكةةةون تلةةةك الحقةةةوق منتهكةةةة , وأيضةةةا أن يكةةةون لكةةةل دولةةةة اختصةةةاص مقاضةةةاة ومعاقبةةةة األفةةةراد 

ولين عةةةن انتهاكةةةات هةةةذه القواعةةةد اآلمةةةرة حتةةةى لةةو كانةةةت تلةةةك االنتهاكةةةات قةةةد ارتكبةةةت خةةةارج المسةةئ
 إقليمها الوطني.

ويمكةةن القةةول بةةأن قواعةةد القةةانون الةةدولي العةةام التةةي أنشةةئت ألغةةراض إنسةةانية لهةةا طةةابع القواعةةد   
الواجبةة , و حرمةة اآلمرة , فالحق في الحرية الشخصية , والمحاكمة العادلة واإلجراءات القانونيةة 

الحيةاة الخاصةةة , أو العائليةةة , وحريةةة التعبيةةر والةةدين علةى الةةرغم مةةن االنتقةةاص منهةةا فةةي حةةاالت 

                                                           

اسةتخدام  أوبشةأن مشةروعية التهديةد  1441يوليةو  1االستشاري الصادر عن محكمةة العةدل الدوليةة فةي  الرأي (1)
 ؛24, الفقرة  221, ص  1441النووية , تقارير محكمة العدل الدولية ,  األسلحة

E. Criddie and E.Decet, Deriving Peremptory Norms from Sovereignty, America 
Society International Law Proceedings, Vol. 103, 2009, p.1. 

                                                        .       من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  19ونص المادة  62نص المادة  (2)

M. Shaw International Law , Cambridge University Press , United States of America 
, New York , Sixth Edition , 2008., p. 123.; 

A. Vincent, , The Politics of Human Rights, Oxford University Press, United States , 
New York, 2010, p. 199. 
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الطوارئ وفقًا لبعض صكوك حقوق اإلنسان الدولية فإن حمايتها بالتأكيةد يحقةق مصةلحة المجتمةع 
أن الشةرعة الدوليةة  مةن ذلةك إلةى, ونخلةص   (1)الدولي ككةل بمةا يتجةاوز المصةالح الفرديةة للةدول 
 .(2)لحقوق اإلنسان تعلو على القانون الدولي العام ,

 Erga Omnesحقوق اإلنسان التزامات في مواجهة الكافة : 

واجةب حمايةة حقةةوق اإلنسةان يقةةع علةى عةاتق المجتمةةع الةدولي ككةةل , يؤكةد ذلةك مةةا جةاء فةةي     
والةذي جةاء فيةه   1442دة فةي عةام الصادر عن الجمعية العامةة لألمةم المتحة 191/62القرار رقم 

) علةةى المجتمةةع الةةدولي أن يبحةةث عةةن وسةةائل القضةةاء علةةى العوائةةق الماديةةة وتجةةاوز الصةةعوبات 
التةةةي تعتةةةرض الممارسةةةة الكاملةةةة لكةةةل حقةةةوق اإلنسةةةان ووضةةةع نهايةةةة لالنتهاكةةةات المسةةةتمرة لهةةةذه  

صةادر عةن الجمعيةة العامةة ال 62/ 122الحقوق والتي تترتب في العالم كله (, وكذلك القةرار رقةم 

                                                           
(1) A. Opakhelashvili, Peremptory Norms as an Aspect of Constitutionalisation  in 
International Legal System , Hague Academic Press, 2009, p.5; 

E.Morgan , Fear and Loathing in Jus Cogens, Canadian International Journal , Vol. 
63, 2007- 2008 Winter, p. 103. 

الدولية تعلو على المعاهدات التي هي مجرد تبادل للحقوق والواجبات بين الةدول  اإلنسانمعايير حقوق  وأيضا (2)
 . اإلنسانتكون لحقوق  األولوية فإنومعاهدة تجارية ثنائية  اإلنسان, فلو حدث تعارض بين حقوق 

O. Hathaway, Why Do Countries Commit to Human Rights Treaties ? , Journal of    
Conflict Resolution, Vol. 51 , No.4,P.620 . 

ي للعهةد لةبشةأن التطبيةق المح 4ولقد ذهبةت لجنةة الحقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة فةي تعليقهةا العةام رقةم 
= العهةد معاهةدة أنعلى التطبيق الفوري والمباشر للعهةد بمةا يعنةي  أكدتعلى عدة جوانب هامة حيث  التأكيد إلى
معاهةدة  العهةد أنعلى التطبيق الفوري والمباشةر للعهةد بمةا يعنةي  أكدتو  إعمالهايتم  أندولية ملزمة قانونًا يجب =

النظةام القةانوني المحلةي لكةل دولةة طةرف  إطةارمباشةرة وعلةى الفةور فةي  إعمالهةايةتم   أندولية ملزمةة قانونةًا يجةب 
ة التةي تةنص علةى م الوطنيةة والهيئةات القضةائية والقاعةدالمحةاك أمةامحقةوقهم  إعمةالمن طلب  األفرادبحيث يتمكن 

وجةةود ومواصةةلة  أنصةةاف الوطنيةةة وذكةةرت اللجنةةة سةةبل االن أولويةةةصةةاف المحليةةة قاعةةدة تعةةزز اسةةتنفاذ سةةبل االن
 جةةراءاتإ إال الدوليةةة ليسةةت اإلجةةراءاتمهةةم ولكةةن هةةذه  أمةةريةةة دلفر االدوليةةة لمتابعةةة المطالبةةات  اإلجةةراءاتتطةةوير 
 فعالية .  األكثر هيالوطنية  اإلجراءاتن أتكميلية و 

M. Ssenyonjo, P.R., p. 151. 
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والةذي أكةدت فيةه الجمعيةة العامةة علةى دور المجتمةع الةدولي ككةل  1442لألمم المتحةدة فةي عةام 
 في الدفاع وحماية حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو دينية أو عرقية.

الدولي  وعلى ذلك فإن التزامات حقوق اإلنسان تكون في مواجهة الكافة مستحقة للمجتمع    
ككل, وجميع الدول لها مصلحة قانونية في السعي إلي تطبيقها إعماال لنصوص ميثاق األمم 
المتحدة الذي تعهدت فيه الدول األعضاء باتخاذ إجراءات مشتركة وفردية بالتعاون مع المنظمة 

,  (1)من أجل تحقيق المقاصد واألهداف التي وردت فيه ومن بينها تعزيز واحترام حقوق اإلنسان 
فهي حقوق عالمية تهم المجتمع الدولي كله وتطبيقها يحتاج لمزيد من التعاون بين الدول 
والحكومات , فحقوق اإلنسان لم تعد أمًرا من صميم االختصاص الداخلي للدولة , وحماية حقوق 
اإلنسان تعد من المصالح العامة للمجتمع الدولي ككل , ويكون واجًبا على الدولة تطبيقها 

رامها ومراقبة مدى تطبيق الدول األخرى لها , والقول بغير ذلك أي انعدام الرقابة الدولية واحت
 .(2)يفسح المجال أمام كل دولة لتنتهك حقوق اإلنسان وتتحلل من التزاماتها الدولية 

وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذه الطبيعة الخاصة لحقوق اإلنسان باعتبارها التزامات في     
هة الكافة في العديد من القضايا واآلراء االستشارية التي أصدرتها , أذكر منها ما ورد في مواج

قضية برشلونة )بلجيكا ضد اسبانيا( حيث ذكرت المحكمة أنه ) ينبغي استخالص الفارق 
األساسي بين واجب الدولة تجاه المجتمع الدولي ككل وتلك الناشئة بالمقارنة تجاه دولة أخرى , 

طبيعة كل منهما فإن االلتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل هي الشغل الشاغل لجميع وبحكم 
الدول نظرًا ألهمية الحقوق التي تنطوي عليها ويمكن اعتبار جميع الدول لها مصلحة قانونية في 
حمايتها بل هي التزامات في مواجهة الكافة , تستمد هذه االلتزامات على سبيل المثال في القانون 

                                                           
 من الميثاق . 61, 66المواد  (1)
 همونضااللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسي: دراسة تحليلية في م,  د/ إبراهيم أحمد خليفة (2)

 ؛ 29, ص2002والرقابة على تنفيذه , دار الجامعة الجديدة , اإلسكندرية , 
S.Bedi, The Development of Human Rights law by the Judges of the International 
court of Justice, Hart publishing, U.S.A , 2007 , 157 . 
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دولي المعاصر من تحريم أعمال العدوان واإلبادة الجماعية وكذلك من المبادئ والقواعد المتعلقة ال
 .(1)بالحقوق األساسية لإلنسان بما في ذلك الحماية من العبودية والتمييز العنصري 

بخصددوص ااثددار القانونيددة لتشددييد جدددار فددي األراضددي الفلسددطينية وفةةي رأيهةةا االستشةةاري    
الحةةظ المحكمةةة أن االلتزامةةات التةةي أخلةةت بهةةا إسةةرائيل تشةةمل بعةةض االلتزامةةات تجةةاه ت المحتلددة

الكافةةة بينهةةا االلتةةزام بحةةق الشةةعب الفلسةةطيني فةةي تقريةةر مصةةيره , وبعةةض مةةن التزاماتهةةا بموجةةب 
القانون الدولي اإلنساني , وتذكر المحكمةة أيضةا أنةه بموجةب قةرار الجمعيةة العامةة لألمةم المتحةدة 

علةةةى كةةةل دولةةةة واجةةةب العمةةةل عةةةن طريةةةق إجةةةراءات مشةةةتركة ومنفصةةةلة لتحقيةةةق مبةةةدأ  2126رقةةةم 
المسةةاواة فةةي الحقةةوق وتقريةةر المصةةير وفقةةًا ألحكةةام الميثةةاق , وتقةةديم المسةةاعدة لألمةةم المتحةةدة فةةي 

 (2)االضطالع بالمسئوليات المنوطة بها بموجب الميثاق فيما يتعلق بتنفيذ المبدأ.

                                                           
فةي القضةية المتعلقةة بشةركة برشةلونة ) بلجيكةا  1420فبرايةر  6الحكم الصةادر مةن محكمةة العةدل الدوليةة فةي  (1)

 ؛29 -22 رات, الفق 1420محكمة العدل الدولية ضد اسبانيا ( , وتقارير 
T.Meron , The Humanization of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 
Boston, 2006, p. 461; 
C.Tams , Enforcing Obligation Erga Omnes in International Law, Cambridge 
University Press, U.S.A, 2005, p. 202. 

مقابةةل صةةوت واحةةد  اصةوت 19أصةةدرت محكمةة العةةدل الدوليةةة رأيهةا االستشةةاري وبأغلبيةةة  2009يونيةةو  4فةي  (2)
القةةانون الةةدولي وأن إسةةرائيل ملزمةةة بوضةةع حةةد النتهاكاتهةةا للقةةانون  عبةةان الجةةدار والنظةةام المةةرتبط بةةه يتعةةارض مةة

ن إسرائيل عليها التزام بتفكيك األجزاء من الجدار التي شةيدت بالفعةل فةي األراضةي  , الدولي ووقف بناء الجدار وا 
يعية والتنظيميةة التشةر  الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها وتلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين

جبر جميع األضرار الناجمة عن تشييد الجدار وأنةه ينتهةك الحقةوق الةواردة فةي بعلقة ببناء الجدار وأنها ملتزمة المت
                                                                                        الدوليين . ينالعهد

ن أنه يجب على جميع الدول عةدم االعتةراف بالوضةع غيةر القةانوني النةاجم عةن مقابل صوتي اصوت 12وبأغلبية  
 بناء الجدار وعدم تقديم المعونة أو المساعدة في الحفاظ على هذه الحالة .

يةةة العامةةة و مجلةةس األمةةن مقابةةل صةةوت واحةةد رأت المحكمةةة أن علةةى األمةةم المتحةةدة والجمع اصةةوت 19وبأغلبيةةة 
ات أخرى لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني الناجم عن بنةاء الجةدار وان علةى الةدول ما يلزم من إجراءالنظر في

األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة واجب ضمان امتثال إسةرائيل ألحكةام القةانون الةدولي اإلنسةاني وأكةدت علةى أن 
                                                                                                 د القانون الدولي لحقوق اإلنسان .الجدار العازل والنظام المرتبط به خارج دائرة الشرعية ويمثل خرقًا وانتهاكًا لقواع

= 
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لةةدولي اإلنسةةاني تشةةير المحكمةةة فةةي فتواهةةا بشةةأن مشةةروعية التهديةةد أو وفيمةةا يتعلةةق بالقةةانون ا   
اسةةةتخدام األسةةةلحة النوويةةةة أن العديةةةد مةةةن قواعةةةد القةةةانون الةةةدولي اإلنسةةةاني المطبةةةق فةةةي النزاعةةةات 
المسةةلحة تعتبةةةر أساسةةةية بالنسةةةبة الحتةةةرام حقةةةوق اإلنسةةةان وأبسةةةط االعتبةةةارات اإلنسةةةانية , ويتعةةةين 

لةةدول سةةواء أكانةةت صةةدقت أم لةةم تصةةدق علةةى االتفاقيةةات التةةي تحتةةوي مراعاتهةةا مةةن قبةةل جميةةع ا
عليهةةا ألنهةةا تشةةكل مبةةادئ القةةانون الةةدولي العرفةةي , وفةةي رأي المحكمةةة أن هةةذه القواعةةد تتضةةمن 

 .  (1)االلتزامات التي هي في جوهرها ذات طابع في مواجهة الكافة

, والتةةةزام الةةةدول بحمايةةةة حقةةةوق  حقةةةوق اإلنسةةةان إذن مةةةا هةةةي إال تعبيةةةر عةةةن كرامةةةة اإلنسةةةان    
اإلنسةةان واحترامهةةا مسةةتمد مةةن االعتةةراف بهةةذه الكرامةةة , ومةةن ميثةةاق األمةةم المتحةةدة , واإلعةةالن 
العةةةالمي لحقةةةوق اإلنسةةةان , ومةةةا ورد فةةةي االتفاقيةةةات الدوليةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان , وهةةةذا االلتةةةزام كمةةةا 

الكافة , وأنه واجب علةى كةل دولةة تجةاه وصفته محكمة العدل الدولية إنما يعد التزاما في مواجهة 
المجتمع الدولي ككل , فكل دولة لها مصلحة قانونية في حماية حقوق اإلنسان , وهو مةا يتطلةب 
مزيدًا من التعاون بين الدول لتوفير الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان , فلم تعد حقوق اإلنسان حكرًا 

ا التهرب مةن مسةئوليتها الدوليةة عةن انتهاكةات حقةوق على السلطات الداخلية للدولة , وال يمكن له
اإلنسةةةان اسةةةتنادًا إلةةةى قانونهةةةا الةةةداخلي , فحمايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان تعةةةد التزاًمةةةا علةةةى عةةةاتق الدولةةةة 
بموجب تصديقها على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان , ويراقب تنفيذ هذا االلتزام ومدى امتثال 

فةةإذا قصةةرت الدولةة فةةي تنفيةةذ التزاماتهةةا كةةان للمجتمةةع الةةدولي أن  الدولةة لةةه المجتمةةع الةةدولي كلةةه ,
يطالبهةةا بةةاحترام حقةةوق اإلنسةةان , فجميةةع الةةدول لهةةا مصةةلحة قانونيةةة فةةي اسةةتخدام كافةةة الوسةةائل 
                                                                                                                                                                      

الةةرأي االستشةةاري الصةةادر عةةن محكمةةة العةةدل الدوليةةة بخصةةوص اآلثةةار القانونيةةة لتشةةييد جةةدار فةةي األراضةةي = 
 ؛2009, تقارير محكمة العدل الدولية  2009يوليو  4الفلسطينية المحتلة في 

,  1والقةانون الةدولي , ايتةراك للطباعةة والنشةر , القةاهرة , ط زل, فتةوى الجةدار العةا د/ السيد مصطفى أبو الخيدر
 ؛ 14, ص 2001

V.Kattan, The Wall, Obligations Erga Omnes and Human Rights : The Case for 
Withdrawing the European Community's Terms of Preferential Trade With Israel, 
Palestine Yearbook of International Law, vol. 13, 2004- 2005, p. 77;  
S.Bedi, P.R., P . 337 . 

الرأي االستشاري الصادر عن محكمةة العةدل الدوليةة بشةأن مشةروعية التهديةد أو اسةتخدام األسةلحة النوويةة فةي  (1)
 .1441تقرير محكمة العدل الدولية ,  1441
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المتاحة لحماية تلك الحقوق , وبالتالي يحق ألي دولة اتخاذ تةدابير دبلوماسةية واقتصةادية وغيرهةا 
 .(1)لحمايتها 

 المترتبة علي الطبيعة الخاصة للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان : النتائج

أثةةارت الطبيعةةة الخاصةةة للشةةرعة الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان العديةةد مةةن الموضةةوعات يةةأتي علةةى    
والصعوبات التي تحيط به وكذلك العقوبةات التةي قةد يةتم  رأسها التدخل اإلنساني ومدى مشروعيته

توقيعهةا علةى دولةة مةةا النتهاكهةا لحقةوق اإلنسةةان , وأخيةرا الواليةة القضةةائية العالميةة وأعةرض لهةةذه 
 : النحو التاليالموضوعات على 

  tervention Humanitarian In أوال : التدخل اإلنساني

مبةدأ سةيادة الدولةةة بةأن تتمتةةع  يالقةانون الةةدولي لحقةوق اإلنسةان هةة والعقبةة الرئيسةية أمةةام تطةور   
كل دولة ذات سيادة بسلطة كاملة وحصرية للتعامل مع أراضيها ومع مواطنيهةا , وعةدم وجةود أي 
تدخل من جانب أي دولة أخرى , أو من جانب المجتمع الدولي , وأن الدولة حرة في التعامل مع 

المعةةةايير  ون عةةةن طريةةةق إدمةةةاجوالتخفيةةةف مةةةن هةةةذا المبةةةدأ يكةةةمواطنيهةةةا بالطريقةةةة التةةةي تختارهةةةا , 
اإلنسانية في القانون الدولي , إال أنه يقف عقبة في سبيل ذلك , ويسةاند مبةدأ سةيادة الدولةة وبقةوة 

 (2)مبدأ عدم التدخل الذي نص عليه ميثاق األمم المتحدة . 

                                                           
للجنة حقوق اإلنسان  فيما يتعلق بطبيعة االلتةزام العةام المفةروض  2000في مارس  21في التعليق العام رقم  (1)

على الدول األطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , ذهبت اللجنة إلى أن كل دولة طرف في العهةد 
يرجع ذلك إلى أن القواعةد الخاصةة بةالحقوق و  ,  أن توفى كل دولة طرف أخرى بالتزاماتهامن مصلحتها القانونية 

علةى الةةدول فةةي ميثةةاق األمةةم المتحةةدة  ى الكافةةة بموجةةب االلتةةزام المفةةروضاألساسةية لإلنسةةان هةةي قواعةةد تسةةري علة
 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .

 ؛29, مرجع  سابق , ص  د/ وائل أحمد عالم
A.Cassimatis, P.R., p. 211. 

                                                                       من ميثاق األمم المتحدة . 2/2م  (2)
, التدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساته علةى السةاحة الدوليةة ,  د/ سامح عبد القوي السيد 

 .14, ص 2012دار الجامعة الجديدة , اإلسكندرية, 
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كةةان ومةةازال التةةدخل اإلنسةةاني موضةةع جةةدل حةةاد فةةي أذهةةان الفقهةةاء وعلمةةاء السياسةةة , فهةةل     
ذا كةةان ه نةةاك حةةق أو واجةةب بالتةةدخل لوقةةف االنتهاكةةات الجسةةيمة والخطيةةرة لحقةةوق االنسةةان   وا 

األمر كذلك فمتى وكيف وعلى يةد مةن يجةب أن يةتم مثةل هةذا التةدخل   ومةن يقةرر ذلةك   وحتةى 
اآلن لةةةم يةةةتم الةةةرد علةةةى أي مةةةن هةةةذه األسةةةئلة بةةةأي درجةةةة كبيةةةرة مةةةن توافةةةق اآلراء فمةةةا زال التةةةدخل 

تصةةةارع وبشةةةدة مةةةع مبةةةدأ سةةةيادة الدولةةةة حيةةةث أن هةةةذا التةةةدخل لحمايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان اإلنسةةةاني ي
 .(1)ينطوي على تدخل في أراضي دولة ذات سيادة 

 111وما يعد حدثًا بارزًا في تطور ممارسات التدخل اإلنساني قرار مجلس األمن رقم     
تعرض أكراد العراق لحملة قمع عنيفة  1440بخصوص أكراد العراق, فبعد نهاية حرب الخليج 

يران  من قبل حكومة صدام حسين , وتمكن مئات اآلالف منهم من الفرار من العراق إلى تركيا وا 
آلالف منهم حوصروا في الجبال وتعرضوا لظروف حياة قاسية ومميتة في غياب , ولكن مئات ا

يران من األمم المتحدة اتخاذ اإلجراءات الالزمة  الضروريات األساسية للحياة , فطالبت تركيا وا 
 111أصدر مجلس األمن قراره رقم  1441ابريل  6إلنقاذ اآلالف الذين يموتون كل يوم , وفي 

لقمع العراقي لألكراد , واعتبر أن هذا القمع يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق اإلنسان والذي أدان فيه ا
وطالب الدول  األعضاء في األمم المتحدة توفير األمن واإلغاثة لألكراد في شمال العراق , وأن 
مجلس األمن يساوره القلق بخصوص قمع السكان المدنيين في أجزاء كثيرة من العراق ويطالب 

وضع حد فوري لهذا القمع , وضمان احترام حقوق اإلنسان األساسية لجميع المواطنين العراق ب
العراقيين , ويعد هذا القرار نقطة تحول بالغة األهمية والخطورة , فللمرة األولى يأذن مجلس 

 . (2)األمن الدولي للدول األعضاء بالتدخل في بلد إلنقاذ األرواح وحماية حقوق اإلنسان 

                                                           
(1) B.Tigerstrom , Human Security and  International Law : Prospects and 
Problems, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007, p.91; 
J.Murphy, The United States and The Rule of Law in International Affairs, 
Cambridge University Press, United States of America, 2004, p. 159; 
R.Falk, A Chieving Human Rights , Routledge, New york, 2009, P. 199 . 
(2) I.Manokha, The Political Economy of Human Rights Enforcement , Palgrave 
Macmillan, 2008, p. 93. 
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بشأن الصومال حيث أذن مجلس األمةن  1442في عام  249قرار مجلس األمن رقم وكذلك     
الدولي بالتدخل ألغراض إنسةانية فةي الصةومال بعةد تلقيةه تقريةر عةن االنتهاكةات الجسةيمة لحقةوق 
اإلنسةةةان وانتشةةةار المجاعةةةة الناجمةةةة عةةةن الحةةةرب األهليةةةة التةةةي انةةةدلعت فةةةي الصةةةومال منةةةذ ينةةةاير 

األمةن فةي قةراره الةدول األعضةاء اسةتخدام جميةع الوسةائل الضةرورية  , ولقد طالةب مجلةس 1441
بيئة آمنة لعمليات اإلغاثةة اإلنسةانية فةي الصةومال , وعقةب هةذا  -في أقرب وقت ممكن-النشاء 

 .(1)القرار تدخلت قوة متعددة الجنسيات تقودها الواليات المتحدة في الصومال 

مجلس األمةن , والتةي يجيةز فيهةا العمليةات اإلنسةانية فةي وكذلك القرارات العديدة التي اتخذها     
البوسةنة والهرسةك بعةد وقةوع انتهاكةات واسةعة لحقةةوق اإلنسةان ضةد السةكان المسةلمين فةي البوسةةنة 

حظةةةرًا علةةةى  212فةةةرض مجلةةةس األمةةةن بموجةةةب قةةةراره  1441مةةةن قبةةةل صةةةربيا , ففةةةي سةةةبتمبر 
, والةةذي طالةةةب فيةةةه الةةةدول  1442و فةةةي مةةةاي 262تصةةدير األسةةةلحة إلةةةى صةةةريبا , وبةةالقرار رقةةةم 

األعضاء باتخاذ جميع الترتيبةات الالزمةة لتقةديم المسةاعدات اإلنسةانية إلةى البوسةنة , وأنةه يسةاوره 
القلةةةةق حةةةةول االنتهاكةةةةات التةةةةي تةةةةتم ضةةةةد المةةةةدنيين المعتقلةةةةين فةةةةي المعسةةةةكرات والسةةةةجون ومراكةةةةز 

األمةةن الةةدولي عةةن مخاوفةةه أعةةرب فيةةه مجلةةس  1442فةةي عةةام  221االحتجةةاز , ثةةم القةةرار رقةةم 
بشةةأن انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان فةةي البوسةةنة , وطالةةب الةةدول األعضةةاء باتخةةاذ التةةدابير الالزمةةة 

فةةي عةةام  121, وأخيةةرا القةةرار  262و  212لضةةمان تنفيةةذ الحظةةر المفةةروض بموجةةب القةةرارين 
ة فةي البوسةنة والذي أذن فيه مجلس األمةن صةراحة باسةتخدام القةوة لحمايةة المنةاطق اآلمنة 1442

 . (2)والهرسك , وردع الهجمات ضد هذه المناطق

                                                           
 العام , دار النهضة العربية , القاهرة ,  يتطور القانون الدول,  د/مصطفى سالمة حسين (1)

 ؛211,ص  1442
G.Fletcher and J.Ohlin, Defending Humanity : When Force is Justified and Why ?   
Oxford University Press , New york, 2008, p.151 ;                                     

, مشةةروعية التةةدخل الةةدولي وفقةةًا لقواعةةد القةةانون الةةدولي العةةام , دار النهضةةة  د/ عدداطف علددي علددي الصددالحي 
 . 941, ص 2004,  1القاهرة , ط , العربية

(2) T. Evans The politics of Human Rights : A Global Perspective, Pluto Press, 
2002, p.30. 
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مما ال شك فيه أن مبدأ سيادة الدولة , ومبدأ عدم التدخل أمران هامان جدًا لضمان السلم     
, ووضع استثناءات عليهما قد يؤدي إلى  (1)واألمن الدوليين وآليه هامة لضمان االستقرار

من التدخل هو تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية  وقد يكون الهدف الرئيسيالفوضى , 
نما تحقيق مصالح وطنية للدولة المتدخلة وهو ما يثير مسالة  وليس حماية حقوق اإلنسان وا 

العالقة ما بين التدخل اإلنساني واالقتصاد ورأس المال , وان يستخدم التدخل اإلنساني كغطاء 
نوات الماضية حدوث تطور غير عادي من التدخل للمصالح األمريكية والغربية , ولقد شهدت الس

العسكري باسم حقوق اإلنسان لوضع حد لالنتهاكات الواسعة النطاق وتقديم مرتكبي االنتهاكات 
للمحاكمة , ولعل أبرز األمثلة على ذلك قيام حملتين عسكريتين بقيادة الواليات المتحدة األمريكية 

هاب وتدمير أسلحة الدمار الشامل, ليتحول األمر في في أفغانستان والعراق بحجة مكافحة اإلر 
النهاية إلى أن الهدف الرئيسي من القيام بذلك هو حماية حقوق اإلنسان , وتعزيز الحرية ونشر 

 (2)الديمقراطية إلضفاء الشرعية على حملة عسكرية مشكوك فيها من الناحية القانونية 

ومشاهدة ذبح األبرياء من أجل تجنةب انتهةاك ولكن هل المطلوب من الدول مجرد الصمت ,     
حظةةر اسةةتخدام القةةوة ضةةد الحكومةةة التةةي تقةةوم بانتهاكةةات جسةةيمة لحقةةوق اإلنسةةان تهةةدر شةةرعيتها 
الدولية   وهل يكون من حق الدول األخرى مسةاعدة ضةحايا القمةع فةي إسةقاط الطغةاة والمنتهكةين 

بلةةد مةةا تةةؤثر بةةال شةةك علةةى البلةةدان  لحقةةوق اإلنسةةان   وخاصةةة وان انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان فةةي
 األخرى مثل ظهور مشكلة الالجئين والتأثير على االقتصاد والتجارة .

وكذلك فإن االنتهاك المنهجي لحقوق اإلنسان مسألة خطيرة ومقلقة للمجتمع الدولي , كما أن     
ت المتعلقة بحقوق الدولة قد تستخدم مبدأ السيادة وعدم التدخل كوسيلة لتجنب القيام بااللتزاما
,حيث يرى اتجاه (2)اإلنسان , ولقد اختلف الفقه الدولي بخصوص مسألة مبدأ عدم التدخل 

                                                           
, أحكام القضاء الةدولي ودورهةا فةي إرسةاء قواعةد العةرف الةدولي والمبةادئ العامةة  د/ عبد الكريم عوض خليفة (1)

 . 111, ص  2004للقانون , دار الجامعة الجديدة , اإلسكندرية , 
 تم التذرع بحماية حقوق اإلنسان عندما لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق . (2)

I.Manokha, P.R., P.2; 
 .212, ص  مرجع سابق,  د القوي السيدد/ سامح عب

, التةدخل اإلنسةاني فةي ضةةوء مبةادئ وأحكةام القةانون الةةدولي العةام , رسةالة دكتةةوراه  د/ عمداد عطدا ا المحمددد (2)
 =                                                        ؛214, ص  2002كلية الحقوق , جامعة القاهرة , 
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وجوب التخلي عن مبدأ عدم التدخل كلما تعلق األمر بحماية واحترام حقوق اإلنسان , ويرى 
حالة  اتجاه ثاني أن تطبيق أو عدم تطبيق مبدأ عدم التدخل يتوقف على الظروف المحيطة بكل

على حده , ويتوقف أيضا على الوسائل المستخدمة , والغاية من التدخل نفسه سواء أكانت 
غايات شخصية أم ال , وأن التدخل يكون مشروًعا إذا كان األمر متعلًقا بمنع انتهاكات جسيمة 
ه وخطيرة لحقوق اإلنسان , ويرى اتجاه ثالث انه يتعين تطبيق مبدأ عدم التدخل ألن عدم تطبيق

يعطي للدول الكبرى الفرصة للهيمنة والسيطرة والتدخل في الشئون الداخلية للدول النامية بدعوى 
حماية حقوق اإلنسان , بل أن هذا التدخل اإلنساني قد يؤدي إلى انتهاكات عديدة لحقوق 

 .(1)اإلنسان باسم حماية حقوق اإلنسان وأن مبدأ عدم التدخل يرتبط بمبدأ عدم استخدام القوة

ومةع هةذا االخةتالف فةةي الةرأي إال إننةي أري أنةةه يمكةن القةول بةان التةةدخل اإلنسةاني هةو جةةزء      
مةةةن القةةةانون الةةةدولي العرفةةةي , وبالتةةةالي يشةةةكل اسةةةتثناء لمبةةةدأ عةةةدم التةةةدخل ومبةةةدأ سةةةيادة الدولةةةة , 
فميثةةاق األمةةم المتحةةدة جعةةل مةةن حمايةةة حقةةوق اإلنسةةان أحةةد األهةةداف الرئيسةةية لألمةةم المتحةةدة , 

ك فإن احترام حقوق اإلنسان يرتبط ارتباًطا ال يتجةزأ بحفةظ السةلم و األمةن الةدوليين , كمةا أن وكذل
مبةةةدأ عةةةدم التةةةدخل قةةةد طةةةرأت عليةةةه تطةةةورات كثيةةةرة بسةةةبب قيةةةام المجتمةةةع الةةةدولي فةةةي العديةةةد مةةةن 

مةةن ميثةةاق  2/2الحةةاالت بالتةةدخل لحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان , ومةةع مةةرور الوقةةت أصةةبحت المةةادة 
ذا كانةةةةت هنةةةةاك األمةةةةم المت حةةةةدة مرنةةةةة ومتوافقةةةةة مةةةةع الرغبةةةةة العالميةةةةة لحمايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان , وا 

انتهاكةةات منهجيةةة وجسةةيمة لحقةةوق اإلنسةةان , وكانةةت هةةذه االنتهاكةةات تهةةدد السةةلم واألمةةن الةةدولي 
يكةةون لمجلةةس األمةةن التةةدخل فةةي هةةذه الحالةةة باتخةةاذ تةةدابير القمةةع المنصةةوص عليهةةا فةةي الفصةةل 

ق , وان كان هناك جانب من الفقه الدولي يرى أن لألمم المتحدة التدخل لحمايةة السابع من الميثا
حقوق اإلنسان بغض النظر عن كون انتهاكات حقوق اإلنسان تهدد السةلم واألمةن الةدولي أم ال , 

من الميثاق الن حماية حقوق اإلنسةان  2/2واتفق مع هذا الرأي وال يعد ذلك خروجًا على نص م 

                                                                                                                                                                      

 .101, مرجع سابق , ص  محمد هنداويد/ حسام أحمد = 
(1) A.Massa, Does Humanitarian Intervention Serve Human Rights ? : The Case of 
Kosove, Amsterdam Law Forum, vol. 1, No.2, 2009, p.51; 

 . 999, مرجع سابق , ص  د/ عماد الدين عطا ا المحمد
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ف الرئيسةية لألمةم المتحةدة , وكةذلك فةإن مسةألة حقةوق اإلنسةان لةم تعةد مةن صةميم يعد مةن األهةدا
 . (1)االختصاص الداخلي للدول األعضاء 

يضاف إلى ذلك أن العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان تتضمن إمكانية     
صك الدولي أو تقديم شكاوى أو بالغات من دولة طرف ضد دولة أخرى تتهمها بانتهاك ال

اإلقليمي وانتهاكها لحقوق اإلنسان , وذلك يتطلب عادة القبول من جانب الدولة بإمكانية تقديم 
بالغات أو شكاوى ضدها , وذلك يعني أن حقوق اإلنسان إنما تعد استثناء على مبدأ عدم 

 من ميثاق األمم المتحدة . 2/2التدخل في الشئون الداخلية للدول وخروجا على نص م 

بل وأؤكد أنه يتعين على المجتمع الدولي اآلن حمايةة حقةوق اإلنسةان لكةل فةرد بغةض النظةر      
عن النظام القانوني الداخلي الذي ينتمي إليه بجنسيته , بمعنى أن التدخل لحماية حقوق اإلنسةان 
ام ال يعد تدخاًل من جانب أجنبي طالمةا أن الغةرض هةو حمايةة حقةوق اإلنسةان ولنفةتح الطريةق أمة

مصةةةطلح المةةةواطن العةةةالمي الةةةذي تقةةةع مسةةةؤلية حمايتةةةه مةةةن انتهةةةاك حقوقةةةه اإلنسةةةانية علةةةى عةةةاتق 
المجتمع الدولي بأسره أيا كانت جنسيته , أو البلد الذي يقيم فيه , وأيا كانت جنسةية الجةاني, وأيةا 

الحكوميةةة  كةان المكةان الةذي وقعةةت فيةه االنتهاكةات , فقيةام الةةدول أو األفةراد أو المنظمةات الدوليةة
أو غير الحكومية بالسعي لحماية حقوق اإلنسان ال يعد واجًبةا فقةط بةل التةزام يتعةين علةيهم جمعيةًا 

 .(2)القيام به  

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أتاح ألي  91يضاف إلى ذلك نص المادة      
لةيس مةن رعاياهةا يتعةرض  دولة عضو أن تقةوم بالسةعي لةدى لجنةة حقةوق اإلنسةان بشةأن شةخص

النتهاكات ويكون من رعايا دولةة أخةرى طةرف فةي العهةد الةدولي , وقةد ورد هةذا الةنص أيضةا فةي 
 من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان . 29المادة 

                                                           

(1)F. Spagnoli, Making Human Rights Real , Algora publishing , New york, 2007 , 
p. 157. 

المادة الخامسة من اإلعالن بشأن الحق فةي التنميةة الةذي اعتمدتةه الجمعيةة العامةة بموجةب القةرار رقةم  في ورد (2)
بان على الدول أن تتخذ خطوات حازمة للقضةاء علةى االنتهاكةات الواسةعة النطةاق  1411يناير  9في  121/91

 ة لحقوق اإلنسان والشعوب .والصارخ
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وفي رأيي أنه ال ينبغي أن تستخدم السيادة بوصفها درًعا يمنع األعضاء في المجتمةع الةدولي     
لحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان , وتكةةون األولويةةة هنةةا لحقةةوق اإلنسةةان علةةى مبةةدأ السةةيادة ,  مةةن التةةدخل

فسيادة الدولة إنما تعني المسئولية , والمسئولية األساسية عن حماية شةعبها إنمةا تقةع علةى الدولةة 
نفسها , ولكن ماذا لو كانت الدولة غيةر راغبةة , أو غيةر قةادرة علةى وقةف أو تفةادي المعانةاة مةن 

جسةةيم لسةةكانها نتيجةةة لحةةرب داخليةةة , أو تمةةرد , أو حملةةة قمةةع وحشةةية تقةةوم بهةةا سةةلطات  ضةةرر
الدولة   وكيف يمكن للمجتمع الدولي االستجابة لحالة من حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان سةواء 

, أو إبادة جماعيةة , أو انتابةت السةلطة المخولةة داخةل الدولةة بحمايةة األفةراد  اعرقيً  اأكانت تطهيرً 
حالة من الجنون فصارت تقتل وتعتقل وتعذب وتغتصب   كما حدث في ليبيا ومةازال يحةدث فةي 
سوريا , هل يقف المجتمع الدولي مشاهدًا فقط مكتفيةًا بإبةداء االسةتنكار والنقةد والتنديةد بمةا يحةدث 

جةاه حفاظًا على مبدأ سيادة الدولة  ! , ومةا هةو الموقةف الةذي يتعةين أن يتخةذه المجتمةع الةدولي ت
مكانياته العسكرية ليقتل الشعب   , فانطلق يذبح  النظام السوري الذي أطلق جيشه بكل أسلحته وا 
ويرتكب المجةازر البشةعة ويعتقةل ويةدمر الممتلكةات ويشةرد الماليةين ويفسةد فةي األرض دون رادع 

ي السور  من هجمات الجيشوتحول الماليين من السوريين إلي الجئين يبحثون عن مأوي يحميهم 
سةةتنكارات فةةي ظةةل    المنةةوط بةةه أصةةال حمةةايتهم , فمازالةةت ردود الفعةةل الةةدولي تتمثةةل فةةي إدانةةات وا 
عجز واضح من مجلس األمن الدولي فةي اتخةاذ قةرارات حاسةمة إلنقةاذ أرواح مةن يقتلةون كةل يةوم 

 علي مرأي ومسمع من الجميع .

مكملةةة ويمكةةن تعزيةةز واحتةةرام إن العالقةةة بةةين حقةةوق اإلنسةةان وسةةيادة الدولةةة يمكةةن أن تكةةون     
حقوق اإلنسان مع احترام سيادة الدول , بعبارة أخرى أن كل دولة على حدة لديها مسؤلية لحماية 
وتعزيةةةةز حقةةةةوق اإلنسةةةةان لسةةةةكانها علةةةةى أسةةةةاس مبةةةةدأ السةةةةيادة , ويجةةةةب أن تكةةةةون سةةةةيادة الدولةةةةة 

 .(1)ان واستقاللها يخدم شعوبها , وأال تكون عقبة في طريق حماية حقوق اإلنس

وعلى ذلك فإن تطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان يتطلب اآلن وبشكل فوري إعادة النظر     
في هذا المبدأ وباعتراف الجميع فإنه قد أسيئ استخدام التدخل اإلنساني من قبل الدول القوية في 

                                                           
(1) N.Udombana , When Neutrality is a Sin, The Darfur Crisis and the crisis of 
Humanitarian Intervention in Sudan, Human Rights Quarterly, vol. 24, No. 4, 2005, 
p. 1256. 
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نظر إلى أن الماضي من أجل تحقيق مصالح اقتصادية أو عسكرية أو سياسية , إال أنه يتعين ال
مفهوم حقوق اإلنسان قد توسع اآلن , وكذلك فإن مفهوم سيادة الدولة قد تم تطويره , وأصبح أحد 

عناصر سيادة الدولة الرئيسية حماية حقوق اإلنسان داخل أراضيها من التعسف واالنتهاكات 
ساءة استعمال السلطة من قبل الحكومة , فحقوق اإلنسان اليوم ارتفعت إلى مستوى العالمية  وا 

 وأصبحت تخص المجتمع الدولي بأكمله باعتبارها التزامات في مواجهة الكافة .

هددل ينبغددي للمجتمددع الدددولي التدددخل فددي بلددد لوقددف االنتهاكددات الجسدديمة ويثةةار هنةةا تسةةاؤل : 
 والمنهجية لحقوق اإلنسان ؟

مةةن قبةةل األمةةين العةةام لألمةةم المتحةةدة كةةوفي عنةةان فةةي  1441أثيةةرت هةةذه المسةةألة فةةي عةةام     
أعقاب اإلبةادة الجماعيةة , والجةرائم ضةد اإلنسةانية , وجةرائم الحةرب فةي إفريقيةا الوسةطى والبلقةان, 

ومنذ ذلك الوقت لم تعد المسألة ما إذا كان يجب التدخل أم ال   ولكن متةى وكيةف وأماكن أخرى 
لحمايةةة األفةةراد ضةةد هةةذه الجةةرائم   , وفةةي الوثيقةةة الختاميةةة  غةةي علةةي المجتمةةع الةةدولي التةةدخلينب

تناول قادة العالم مسألة مسةئولية الحمايةة حيةث تتعهةد كةل دولةة  2006لمؤتمر القمة العالمي في 
ضةد على حده بحماية األفةراد مةن اإلبةادة الجماعيةة , وجةرائم الحةرب والتطهيةر العرقةي , والجةرائم 

اإلنسانية , وهذه المسئولية تستلزم منع مثل هذه الجرائم بما في ذلك التحريض علةى ارتكابهةا مةن 
خالل الوسةائل المناسةبة والضةرورية مةن ميثةاق األمةم المتحةدة , وكةذلك عةن طريةق مجلةس األمةن 

 (1)وفقًا للفصل السابع من الميثاق وبالتعاون مع المنظمات اإلقليمية 

                                                           
بأنةه إذا كةان التةدخل اإلنسةاني  2000عةام ولقد صرح كوفي عنان بخصوص التدخل اإلنساني في روانةدا فةي  (1)

يمثل تعديًا غير مقبول على مبدأ سيادة الدولة . فكيف يمكن أن نةرد علةى االنتهاكةات الجسةيمة والمنهجيةة لحقةوق 
 اإلنسان والتي تمثل تعديًا على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة  .

C. Badescu, Humanitarian Intervention and the Responsibility  to Protect : Security 
and Human Rights, Routledge, London and New york, 2011, p. 19. 
وقةةد أعةةرب األمةةين العةةام بةةان كةةي مةةون فةةي كثيةةر مةةن األحيةةان عةةن عزمةةه علةةى تفعيةةل مسةةئولية الحمايةةة فةةي إطةةار 

رًا خاصةةًا لةةه لمنةةع اإلبةةادة الجماعيةةة فةةي مةةايو ًا لهةةذه الغايةةة فقةةد عةةين فرانسةةيس رينةةل مستشةةاحقيقةةاألمةةم المتحةةدة وت
أعلن عزمةه تعيةين ادوارد لةوك فةي منصةب أنشةئ حةديثًا وهةو المستشةار الخةاص  2002ديسمبر  12وفي  2002

  =              من عناصر األمن الدولي ( االمعنى بمسئولية الحماية ) احترام حقوق اإلنسان باعتبارها عنصر 
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 Sanctionsالتي توقع على الدول :  ثانيًا: العقوبات

بداية فإن أي نظام قةانوني يفةرض علةى أشخاصةه التزامةات , ويرتةب علةيهم حقوقًةا فةإذا تخلةف    
األشخاص عن الوفاء بااللتزامات وجب عليهم تحمل تبعة هذا التخلف , فال معنى لوجود االلتزام 
بةةدون وجةةود جةةزاء يطبةةق علةةى المخةةالف , وتعةةد المسةةؤلية القانونيةةة مةةن أهةةم الموضةةوعات فةةي أي 

قةةانوني حيةةث تقةةاس مةةدى فاعليةةة النظةةام القةةانوني بمةةدى نضةةج ونمةةو قواعةةد المسةةئولية فيةةه  نظةةام
 .(1)فبدون المسئولية والعقاب تصبح أحكام النظام حبرًا على ورق 

                                                                                                                                                                      

= J.Pattison, Humanitarian Intervention and the Responsibility to protect . Who 
Should Intervene?., Oxford University Press, 2010, p. 43. 

لحمايةة وأشةارت إلةى الةدعوة اكما أكدت مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين على مفهةوم مسةئولية 
 التي وجهها األمين العام لألمم المتحدة للمجتمع الدولي لتبني مسئولية الحماية 

M.Foster , Non- Refoulement on the Basis of Socio- Economic Deprivation : The 
Scope of Complementary Protection in International Human Rights Law, New 
Zealand Law Review, part 11, 2009, p . 258. 

قبل الهيئة المناسبة  لتدخل اإلنساني منوبناءًا على مبدأ الحرب العادلة كثيرًا ما يزعم البعض أنه يجب أن يؤذن ل
بالتةةدخل العسةةكري  أذنهنةةا مجلةةس األمةةن فةةال توجةةد هيئةةة أفضةةل أو أكثةةر مناسةةبة مةةن مجلةةس األمةةن يةة)المقصةةود 

 وجةود المتةدخل فةيان  ألغراض إنسانية لحماية حقوق اإلنسان ( فهناك وجهة نظر مشتركة بين العديد مةن الةدول
تبرير األخالقي للتدخل خصوصةًا فةي ظةل مخةاوف مةن أن التةدخل الغيةر شةرعي ترخيص قانوني سليم هو شرط لل

لزعزعةةة االسةةتقرار فةةي  المنطقةةة التةةي تةةم فيهةةا وقةةد تفاقمةةت هةةذه المخةةاوف بعةةد تةةدخل القةةوات  اسةةوف يكةةون مسةةبب
هةةا تمةةت البريطانيةة واألمريكيةةة فةةي العةةراق وأنهةةا حتةةى لةةو اعتبةةرت حالةةة مةةن حةةاالت التةةدخل  ألسةةباب إنسةةانية إال أن

 , جلةةةس األمةةةن , فةةةالترخيص القةةةانوني السةةةليم هةةةو عامةةةل مهةةةم جةةةدًا لتةةةوفير شةةةرعية للمتةةةدخلمبةةةدون تةةةرخيص مةةةن 
  بدعوى اإلنسانية ليس كافيًا بل يجب الحصول على إذن من مجلس األمن.فالتدخل 

J.Pattison, P.R., p. 45; 
S.Murphy, Criminalizing Humanitarian Intervention, Case Western Reserve Journal 
of International Law, vol. 41, 2009, p. 342 ; 
C.Burke, Replacing the Responsibility to Protect: the Equitable Theory of 
Humanitarian Intervention , Amsterdam Law Forum, Vol. 1 No.2, 2009, p. 62. 

 ؛229,ص  2010,  1الشارقة , ط الدولي العام , مكتبة الجامعة ,القانون , صالح أبو العطا  ضد/ ريا (1)
وضةةةمانات تنفيةةةذه , دار النهضةةةة العربيةةةة القةةةاهرة ,  تةةةه, الحكةةةم القضةةةائي الةةةدولي : حجي د/ حسدددين حنفدددي عمدددر

 .202, ص 1442
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هي الضمانات  األولىويمكن القول بأن ضمانات تنفيذ المعاهدات الدولية تتمثل في نوعين ,     
تكون في حالة عدم االتفاق عليها وهي نظام عام يتمثل في المسةئولية الدوليةة  والثانيةاالتفاقية , 

مةةن الضةةمانات يتعلةةق بالمعاهةةدات التةةي تبةةرم بةةين منظمةةة  وهندداك نددول ثالددثللطةةرف المخةةالف , 
دولية ودول , فإنةه نظةرًا لخضةوع أعضةاء المنظمةة لنظامهةا الةداخلي فإنةه يمكةن للمنظمةة إجبةارهم 

عليهةةةا فةةي ميثةةةاق  اهةةدات بتطبيةةةق أو التهديةةد بتطبيةةق الجةةةزاءات المنصةةوصالمععلةةى تنفيةةذ هةةةذه 
 .(1)المنظمة مثل الحرمان من حقوق ومزايا العضوية أو الطرد 

نظةةةام قاصةةةر عةةةن حمايةةةة حقةةةوق  –باعتبةةةاره عالقةةةة بةةةين دولتةةةين  –ونظةةةام المسةةةئولية الدوليةةةة    
ألنةه قاصةر فقةط علةى حمايةة وتةوفير  اإلنسان وال يعد وسيلة فعالة لحماية واحترام حقةوق اإلنسةان

الحمايةةة لألجانةةب حيةةث يعطةةي الدولةةة حةةق حمايةةة رعاياهةةا أو مصةةالحها فةةي الخةةارج حيةةث تتةةولى 
الدولةةةة حمايةةةة رعاياهةةةا بةةةالحقوق الدبلوماسةةةية , وقةةةد يصةةةل األمةةةر إلةةةى حةةةد عرضةةةه علةةةى القضةةةاء 

نتهكةت الدولةة حقوقةه بمعنةى الدولي ولكن نظام المسؤلية الدولية ال يكفةل الحمايةة للمةواطن الةذي ا
أن الشخص يحصل على حماية في الخارج تتجاوز بكثير الحماية التي يحصل عليها وهو داخةل 

 دولته .

وحيث أن معظم اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تنص على توقيع عقوبات فالهةدف األساسةي مةن     
ة , وذلةةك علةةى النقةةيض مةةن هةةذه اإلتفاقيةةات لةةيس تبةةادل الحقةةوق وااللتزامةةات بةةين الةةدول المتعاقةةد

الحمايةةةةة الدبلوماسةةةةية , والتةةةةي فيهةةةةا يكةةةةون لدولةةةةة واحةةةةدة الحةةةةق فةةةةي ممارسةةةةتها لصةةةةالح مواطنيهةةةةا 
الموجودين تحت والية دولة أخرى , ويكون من مصلحة أي دولة أن تحترم حقوق اإلنسان, حيث 

عةةة مةةدى احتةةرام أن هةةذا االحتةةرام يعةةد مصةةلحة للمجتمةةع الةةدولي ككةةل , والسةةماح لكةةل دولةةة بمتاب
 حقوق اإلنسان في الدول األخرى .

والشةةك فةةي أن االنتهاكةةات الجسةةيمة لحقةةوق اإلنسةةان تسةةبب غضةةبًا متزايةةدًا لةةدى الةةرأي العةةام     
العالمي وتدفع بالعديد من الدول والمنظمات الدوليةة إلةى اللجةوء إلةى مختلةف التةدابير الدبلوماسةية 

الصادرات والواردات , أو عقوبات تتعلق بعضوية الدول  واالقتصادية والتجارية كفرض قيود على
فةةةي المنظمةةةات الدوليةةةة وغيرهةةةا مةةةن التةةةدابير , أو العقوبةةةات تجةةةاه أي دولةةةة أخةةةرى تنتهةةةك حقةةةوق 

                                                           

,ص  1441 ,  1الوسيط في القانون الدولي العام , دار النهضة العربية , القاهرة , ط,  د/ أحمد أبو الوفا (1)
192. 
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اإلنسةةان وذلةةك الن حمايةةة واحتةةرام حقةةوق اإلنسةةان لةةم تعةةد مةةن صةةميم السةةلطان الةةداخلي للةةدول , 
ويةةة للةةدول األخةةرى , وأيضةةا لهةةذه الدولةةة حتةةى ال وتوقيةةع مثةةل هةةذه الجةةزاءات يشةةكل وسةةيلة ردع ق

 تعود إلى انتهاك حقوق اإلنسان مرة أخرى .

وهةةةذه العقوبةةةات والجةةةزاءات قةةةد تطبقهةةةا األمةةةم المتحةةةدة كمةةةا جةةةاء فةةةي اتفاقيةةةة منةةةع جريمةةةة إبةةةادة    
الجنس والمعاقبة عليها والتي نصت على أن ) ألي طرف متعاقد أن يلجأ إلى األجهزة المختصةة 

زالة أفعا ل إبةادة في األمم المتحدة لتتخذ ما تراه مناسبًا من عمل وفقًا لميثاق األمم المتحدة لمنع وا 
, وهةةو مةةا يعنةةي إمكانيةةة توقيةةع الجةةزاءات المنصةةوص عليهةةا فةةي الفصةةل السةةابع مةةن (1)الجةةنس ( 

 .  (2)ميثاق األمم المتحدة

الصةةادر عةةن الجمعيةةة العامةةة  1211ولقةةد سةةبق لألمةةم المتحةةدة القيةةام بةةذلك , ففةةي القةةرار رقةةم    
العقوبةات التاليةة ضةد جنةوب  أوصت الدول األعضةاء باتخةاذ 1412نوفمبر  1لألمم المتحدة في 

غةةةالق المةةةوانئ أمةةةام سةةةفن جنةةةوب أفريقيةةةا وحظةةةر اسةةةتيراد  أفريقيةةةا : قطةةةع العالقةةةات الدبلوماسةةةية وا 
لسةةةنة  911وتصةةدير المنتجةةةات المختلفةةةة لهةةةا بمةةةا فةةةي ذلةةك األسةةةلحة , وقةةةرار مجلةةةس األمةةةن رقةةةم 

 .(2)بفرض مقاطعة على صفقات السالح إليها  1422

                                                           
 من االتفاقية . 1م (1)

(2) A.Chayes and A.Handler, The New Sovereignty : Compliance with International 
Regulatory Agreements, Harvard University Press, London, England, 1995, p . 29. 

مع مالحظة أن األمر بالنسبة لمجلس األمن يتوقف علةى وجةود تهديةد أو خةرق للسةلم واألمةن الةدولي أو عمةاًل  (2)
ا يكةون لةه أن يطلةب مةن الةدول األعضةاء تطبيةق التةدابير التةي ال تتطلةب اسةتخدام القةوة همن أعمال العدوان وعند

 اادية أو قد يدعو الستخدام القوة عندما يكون ذلك ضةروريمثل قطع العالقات الدبلوماسية أو فرض عقوبات اقتص
 من اجل الحفاظ على السلم واألمن الدوليين .

,  2004, العقوبةةةات االقتصةةةادية لألمةةةم المتحةةةدة , دار الجامعةةةة الجديةةةدة اإلسةةةكندرية ,  د/ جمدددال محدددي الددددين
  ؛10ص

 ,, الحمايةةة الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان فةةي إطةةار منظمةةة األمةةم المتحةةدة والوكةةاالت المتخصصةةة د/ أحمددد أبددو الوفددا
 . 220مرجع سابق , ص 

B.Conforti, The Law and Practice of the United Nations, Martinus Nijhoff Publishers, 
the Netherland , 2005, p. 170 . 



43 
 

اءات مةةن قبةةل الةةدول نفسةةها كعقوبةةات اقتصةةادية مثةةل قطةةع المعونةةات أو وقةةد تطبةةق هةةذه الجةةز    
المسةاعدات االقتصةادية , وتجميةةد الودائةع واألرصةةدة , وتوقيةع جةزاءات تجاريةةة أو قطةع العالقةةات 
الدبلوماسةية أو تقليةل مسةتوى التمثيةةل الدبلوماسةي , فالواليةات المتحةةدة األمريكيةة توقةف مسةةاعدتها 

ة للدول على تصرفات هةذه الةدول فةي مجةال حقةوق اإلنسةان , أي أن الةدول العسكرية واالقتصادي
تربط هذه المساعدات واالسةتمرار فيهةا أو االمتنةاع عنهةا بمةدى احتةرام الةدول المتلقيةة للمسةاعدات 

 . (1)لحقوق اإلنسان

ظمات وهناك قيود وشروط يفرضها القانون الدولي على التدابير التي قد تتخذها الدول أو المن    
الدوليةةة ردًا علةةى انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان بةةأن تكةةون هةةذه التةةدابير فةةي حالةةة الضةةرورة القصةةوى 
لحماية حقوق اإلنسان , وأن تكون متناسة مع خطورة انتهاكةات حقةوق اإلنسةان , وأن تراعةى فةي 
ن تلةةك التةةدابير مصةةالح األفةةراد بةةأال تةةؤثر علةةى المسةةتوى المعيشةةي للسةةكان فةةي تلةةك الدولةةة حيةةث أ

فةةةرض عقوبةةةات اقتصةةةادية علةةةى الدولةةةة قةةةد ال يمةةةس الحكومةةةات والقةةةادة الةةةذين يبطشةةةون بحقةةةوق 
نما يكون لهذه العقوبات أبلل الضرر على السةكان المةدنيين أنفسةهم , وأال  اإلنسان في دولتهم , وا 
تنطةةةوي علةةةى اسةةةتخدام القةةةوة المسةةةلحة , وانتهةةةاك أحكةةةام ميثةةةاق األمةةةم المتحةةةدة , وأن تكةةةون هةةةذه 

ابير قةةةةد اتخةةةةذت كةةةةرد علةةةةى االنتهاكةةةةات الجسةةةةيمة لحقةةةةوق اإلنسةةةةان بخاصةةةةة إذا كانةةةةت هةةةةذه التةةةةد
 .(2)االنتهاكات واسعة النطاق أو منهجية 

                                                           
                                                ؛ 122, ص , مرجع سابق د/ مصطفى سالمة حسين (1)

  R.Provost, International Human Rights and Humanitarian Law , Cambridge 
University Press , New york , 2004, p. 253. 

بشةأن العالقةة  1442لسةنة  1اللجنة المعنيةة بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة فةي تعليقهةا العةام رقةم  (2)
بةةين العقوبةةات االقتصةةادية واحتةةرام الحقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةة ذهبةةت إلةةى أن الةةدول التةةي تفةةةرض 
عقوبات يجب أن تأخذ في اعتبارها أال يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة للسةكان 

اللتزاماتهةةا الدوليةةة بموجةةب العهةةد الةةدولي للحقةةوق  اقوبةةات الن ذلةةك يشةةكل انتهاًكةةفةةي الدولةةة التةةي توقةةع عليهةةا الع
االقتصادية واالجتماعية والثقافية سواء كانت هذه الدولة قد صدقت على العهةد أو لةم تكةن صةدقت عليةه حيةث أن 

نسةةةان وكةةةذلك هةةةذه الحقةةةوق تعتبةةةر ملزمةةةة بموجةةةب القةةةانون الةةةدولي العةةةام منةةةذ صةةةدور اإلعةةةالن العةةةالمي لحقةةةوق اإل
 بموجب ميثاق األمم المتحدة .

 وهو ما يعني ضرورة الحرص على التوفيق بين حقوق اإلنسان واالعتبارات اإلنسانية وتوقيع عقوبات على الدول.
 .221, العقوبات االقتصادية لألمم المتحدة , مرجع سابق , ص  د/ جمال محي الدين
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إن فةةةرض عقوبةةةات علةةةى الةةةدول إذن يعةةةد أداة فعالةةةة إلنفةةةاذ القةةةانون الةةةدولي لحقةةةوق اإلنسةةةان     
ممةةا يسةاهم وبشةكل كبيةةر  والغةرض مةن هةةذه العقوبةات لةيس معاقبةةة دولةة مةا ولكةةن لتعةديل سةلوكها

فةةي خفةةض االنتهاكةةات لحقةةوق اإلنسةةان , كمةةا أن التهديةةد بفةةرض هةةذه العقوبةةات سةةوف يزيةةد مةةن 
االسةةتجابة للضةةغوط الدبلوماسةةية التةةي تمةةارس علةةى الدولةةة التةةي تنتهةةك حقةةوق اإلنسةةان ومةةع ذلةةك 

ي تعةد بمثابةة أري أن التطور التدرجي للتدخل اإلنساني تمثل فةي فةرض عقوبةات اقتصةادية , والتة
نسخة حديثة من التدخل اإلنساني يسري في حقها ذات االعتراضةات , كمةا أن العقوبةات القسةرية 
ليسةةةت أداة صةةةالحة لتحقيةةةق االمتثةةةال للمعاهةةةدات , األمةةةر الةةةذي  يحتةةةاج إلةةةي البحةةةث عةةةن بةةةدائل 

ل تجميةد كالعقوبات الذكية التي تسعى للضغط على المسئوليين في السلطة بداًل من السكان , مثة
 األصول المالية أو وقف المعامالت المالية ألشخاص بعينهم في السلطة .
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 Universalثالثدددددًا: الواليدددددة القضدددددائية العالميدددددة ) عالميدددددة االختصددددداص القضدددددائي (: 
Jurisdiction 

كما سبق القول فإن مبادئ حقوق اإلنسان تعد من بين القواعد اآلمرة الواجبة تجاه الكافة     
وبالتالي فإن أي انتهاكات خطيرة للقواعد اآلمرة للقانون الدولي تترتب عليها عواقب معينة في 
مجال مسئولية الدولة , والتزام الدولة في مجال حقوق اإلنسان ال يقتصر فقط على احترام 

اية وا عمال حقوق اإلنسان , ولكن أيضا لضمان اتخاذ التدابير التي من شأنها أال تكون هذه وحم
الحقوق منتهكة وتكون الدولة مسئولة عن عدم اتخاذها هذه التدابير , أو اتخاذ الدولة إجراءات 
 تحول دون عقاب المجرمين كقوانين العفو , فمسئولية الدولة في مجال حقوق اإلنسان ليست فقط
عن االنتهاكات الفعلية , ولكن أيضا عن االنتهاكات المحتملة التي تنجم عن تقاعس الدولة عن 
اتخاذ إجراءات معينة , ونظرًا ألنها قواعد آمرة لها طابع في مواجهة الكافة فيجب تجاوز القيود 
بة المفروضة على الوالية القضائية لكل دولة , بحيث يكون لكل دولة اختصاص مقاضاة ومعاق

األفراد المسئولين عن انتهاكات القواعد اآلمرة حتى عندما تكون هذه االنتهاكات قد ارتكبت خارج 
عندما ذهبت  Filartigaالتراب الوطني , وهذا المبدأ وضعته المحكمة العليا األمريكية في قضية 

 .(1)إلى أن المعذب أصبح جالدا على غرار القراصنة وتجار الرقيق عدًوا للبشرية جمعاء

من أهم القضايا المعاصرة التي أثيرت أمام القضاء  Filartigaوتعد قضية فيالرتيجا      
وابنته  Joel Filartigaالفيدرالي األمريكي , والتي تتلخص وقائعها في قيام كل من الدكتور 

Dolly Filartiga  من باراجواي برفع دعوى في المحكمة االبتدائية لشرق نيويورك ضد
Americo Norberto Pena-Irala  وهو مواطن من باراجواي وكان في منصب المفتش العام

 Joelitoالمدعو  Joel Filartigaفي باراجواي والذي قام بخطف ابن  Asuncionللبوليس في 
Filartiga  وذلك  1421مارس  24وعمره سبعة عشر عامًا وقام بتعذيبه حتى الموت وذلك في

شطة واآلراء السياسية , وقد قام برفع دعوى ضده وضد البوليس أمام انتقامًا من والده بسبب األن

                                                           
(1) O. Schutter, P.R., p.  68. 

األسةةمى لعالميةةة االختصةةاص القضةةائي أال تتةةيح الملجةةأ اآلمةةن للمجةةرمين المسةةئولين عةةن انتهاكةةات  ولعةةل الغةةرض
 حقوق اإلنسان .
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محاكم باراجواي بسبب قتل ابنه ولكن البوليس قام بالقبض على المحامي وتهديده بالقتل ومنعه 
الواليات المتحدة األمريكية بموجب  Pena – Iralaدخل  1421من ممارسة مهنته , وفي يوليو 

برفع دعوى عليه لتسببه في موت أخيها عن  طريق  Dolly Filartigaتصريح زيارة وقامت 
 (1)خارج الواليات المتحدة. التعذيب وطالبت بتعويض لها ولوالدها عن األضرار وبمنع سفره 

وقةةةد دفةةةع المةةةدعي عليةةةه بعةةةدم قبةةةول الةةةدعوى نظةةةرًا لعةةةدم االختصةةةاص بنظرهةةةا أمةةةام القضةةةاء     
الةةةدعوى لعةةةدم االختصةةةاص , لكةةةن المحكمةةةةة  األمريكةةةي وحكمةةةت محكمةةةة أول درجةةةة بعةةةدم قبةةةةول

االسةةةتئنافية للواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة حكمةةةةت باختصةةةاص المحةةةةاكم األمريكيةةةةة بنظةةةةر الةةةةدعوى 
والةةذي يعطةةي للمحةةاكم الفيدراليةةة األمريكيةةة  (ATCA) 1214تأسيسةةا علةةى القةةانون الصةةادر سةةنة 

االختصاص بالدعاوي التي يرفعها أجانب بخصوص فعل ضار ارتكب بالمخالفةة ألحكةام القةانون 
الدولي العام وقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان وذلك بغض النظر عن أطراف الدعوى ومكان 

 .(2)ارتكاب الفعل الضار 

                                                           
(1)
التطبيق المباشر للقانون الدولي لحقوق االنسان في النظام القانوني االمريكي ، مكتبة ،  د/ جميل دمحم حسين 

 .73،ص  1991العالمية ، المنصورة ، 
(1)
 ؛37مرجع سابق ،ص ال،  دمحم حسيند/ جميل  

L.Dickinson , Filartiga's Legacy in An Era of Military Privatization , Rutgers Law 
Journal , Vol. 37, 2006, p. 705. 

خللارا اإلقللليم لحمايللة حقللوق اإلنسللان ، القللانون اثمريكللي  ةالمثللال اثرثللر شللهرة لممارسللة الواليللة الق للا يولعللل 

Alien Tort Claims Act (ATCA)  والذي يسمح لل حايا اثجانب الذين تعرضوا  1379والذي صدر عام

بشلرط وجلود صللة وةيقلة  –النتهارات خطيرة لحقوق اإلنسان حتى لو ارتكبت خارا الواليات المتحدة اثمريكيلة 

 -مرة ملع الواليلات المتحلدة بما فيه الكفاية تربط بين الشخص والواليات المتحدة رأن يكون لديله عققلة عملل مسلت

بالمطالبة بالتعويض أمام المحارم االتحادية في الواليات المتحدة اثمريكية والتي تكلون يلي صلاحبة االختصلاص 

م لقلانون اثملم  اثصيل القلانون  –فلي أي دعلوم مدنيلة ملن قبلل شلخص أجنبلي علن ال لرر اللذي ارتكلب انتهارلا

 الدولي العرفي 

R.Knowles, A Realist Defense of the Alien Tort statute, Washington University Law 
Review, Vol. 88, 2011, p. 11; 
C. Ochoa, Access to the US Federal Courts as a Forum for Human Rights Disputes 
: Pluralism and the Aien Tort Claims Act , Indiana Journal of Global Legal Studies , 
Vol. 12, 2005, p. 633. 
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القائم بالتعذيب أصبح مثل القرصان وتاجر الرقيق عدوًا ها أن وأكدت المحكمة في حكم    
مما يعني جواز محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أمام المحاكم في جميع دول (0)للبشرية جمعاء 

العالم باعتباره جريمة عالمية تضر بالبشرية كلها , وجعل االختصاص بنظرها منعقدًا لمحاكم 
, وحكمت المحكمة االستئنافية الفيدرالية األمريكية باختصاص المحاكم  جميع دول العالم

 -Penaوأبوها ضد   Dolly Filartigaالفيدرالية األمريكية بنظر دعوى التعويض المرفوعة من 
Irala  10والتي أصدرت حكمها في  ةوأعادت القضية مرة أخرى إلى محكمة أول درجة الفيدرالي 
 (2)إلجراءات بالحكم بالتعويض لصالح المدعين. بعد إعادة ا 1419يناير 

يكةون لكةةل  أنقواعةد آمةرة ملزمةة تجةاه الكافةة  حقةوق اإلنسةةان ومةن النتةائج المترتبةة علةى كةون    
دولة الحق في التحقيةق ومقاضةاة ومعاقبةة أو تسةليم األفةراد المتهمةين بانتهاكةات حقةوق اإلنسةان , 
والموجودين على أرضها , فالبد من وجود إدانة عالمية للجرائم الدولية أينما وقعت , ويكون لكةل 

ئول , أو حتةةى دولةةة الحةةق فةةي مالحقةةة ومعاقبةةة مرتكبةةي هةةذه الجةةرائم , وال حصةةانة فةةي ذلةةك لمسةة
رئةةيس دولةةة علةةى أسةةاس أنةةه ال يمكةةن أن تكةةون هنةةاك حصةةانة ضةةد المالحقةةة القضةةائية لمرتكبةةي 
انتهاكات جسيمة ضد حقوق اإلنسان , فهناك العديد من الةدول التةي تعاقةب علةى الجةرائم الدوليةة 

وليةة , منهةا للمحكمة الجنائية الد 1441في تشريعاتها الداخلية حتى قبل االنضمام التفاقية روما 
تشريعًا يعاقب علةى االنتهاكةات  1444فبراير  10على سبيل المثال بلجيكا التي أصدرت بتاري  

                                                           
(1)
من رئيس الدولة  ًءاتكون المسئولية عنها بد التعذيب جريمة نظام حكم أنيستقر في وجدان البشرية  أنيجب  

فعل أن ي إمكانهعلم به  ولم يمنعه وكان في  أوسكت عنه  أوبالتعذيب  أمرحتى من قام بالتعذيب مروراً بكل من 

، وجعل االختصاص بنظر  كافة انتهاكات حقوق اإلنسان وليس التعذيب فقطبل يتعين أن ينطبق ذلك علي  ، ذلك

 هذه االنتهاكات منعقداً لمحاكم جميع دول العالم .

A. Bagchi, Intention , Torture and the Concept of State Crime , Penn State Law 
Review, Vol. 114, 2009,p. 35. 

(1)
وقد بلغ إجمالي التعوي ات التي حكمت بها المحكمة مبلغ عشرة مقيين وةقةما ة وخمس وةمانون ألفا  

 وةقةما ة وأربعة وستون دوالرا أمريكيا .

 ؛21، مرجع سابق ، ص أ.د/ جميل دمحم حسين 

J. Davis, Justice Across Borders : The Struggle for Human Rights in U.S. Courts , 
Cambridge University Press, Cambridge , 2008, p. 17; 
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الجسةيمة لحقةوق اإلنسةان , وهةذا التشةريع يمةنح المحةاكم البلجيكيةة اختصاصةًا عامةًا وشةاماًل علةى 
 . (1)أو الضحيةجميع الجرائم الواردة فيه بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم أو جنسية الجاني 

ولقةد حةةرك بعةض الفلسةةطينيين مةةن ضةحايا مجةةزرة صةبرا وشةةاتيال دعةةوى قضةائية فةةي بلجيكةةا      
ذا كةان هةذا القةانون فةي  ضد رئيس الوزراء اإلسةرائيلي أرئيةل شةارون علةى أسةاس هةذا القةانون , وا 

لةى محاكمةة بلجيكا غير قادر على منع هذه المجازر فةي المسةتقبل وربمةا أيضةا لةن يكةون قةادرًا ع
ومعاقبةةة شةةاورن فةةإن هةةذا النةةوع مةةن التشةةريعات والمحاكمةةات علةةى أسةةاس مبةةدأ الواليةةة القضةةائية 
العالمية ليس عديم الفائدة , ألنه يبعث برسالة للرأي العام العالمي بأن اإلنسانية لن تظل صةامتة 

ذلةك يعةد بمثابةة  في مواجهة الفظائع التي ترتكب بحقوق اإلنسان مهمةا كةان مكةان ارتكابهةا , وأن
إشارة للتضامن العالمي الواجب توافره من أجل حماية حقوق اإلنسان بما يسهم في حركةة عالميةة 

 . (2)إلنهاء اإلفالت من العقاب , ومحاسبة منتهكي حقوق اإلنسان 

وااللتزام بضبط ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية يجد مصدره في اتفاقيةات جنيةف األربعةة لعةام     
حيةةث تلقةةي علةةى عةةاتق الةةدول الموقعةةة واجةةب البحةةث والقةةبض علةةى األشةةخاص المتهمةةين  1494

بارتكةةةاب االنتهاكةةةات الجسةةةيمة , وتفةةةرض اتفاقيةةةات جنيةةةف األربعةةةة والبروتوكةةةول األول اإلضةةةافي 
علةةةةى األطةةةةراف المتعاقةةةةدة التزامةةةةًا عامةةةةًا بمالحقةةةةة المتهمةةةةين بارتكةةةةاب جةةةةرائم جسةةةةيمة , أو اآلمةةةةر 

مهم للمحاكمة أيةا كانةت جنسةيتهم , أو تسةليمهم لطةرف أخةر متعاقةد لمحةاكمتهم مةا بارتكابها وتقدي
دامةةةت تتةةةوافر لةةةدى الطةةةرف المةةةذكور أدلةةةة اتهةةةام كافيةةةة ضةةةد هةةةؤالء األشةةةخاص , هةةةذه النصةةةوص 

                                                           
(1) B.Stephens and Others, International Human Rights Litigation in U.S Courts, 
Martinus Publishers, Netherlands, 2008, p. 89.; 
J.Henchaerts, The Grave Breaches Regime as Customary International Law, 
Journal of International Criminal Justice, Vol. 7, 2009, p. 698. 

والحكم عليه باإلعدام وفقًا لحكم المحكمة  1412ومثال لذلك أيضا محاكمة إسرائيل ألحد النازيين في عام  (2)
 Alien Tort Claims Actالعليا اإلسرائيلية إعماال لمبدأ االختصاص القضائي العالمي وكذلك استخدم قانون

(ATCA)   ألول مرة في قضيةFilartiga  نية للوالية القضائية العالمية ويتم استخدامه لدعم الحجج القانو
 أدولف ايخمان في إسرائيل (. Adolf Eichmannمحاكمة )

F.Spagnoli, P. R., P. 25 ; 
H.Sato, The Execution of Illegal Orders and International Criminal Responsibility, 
Springer, New york, 2011, p. 129. 
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تتناول محاكمة هؤالء األشخاص أمام المحةاكم الوطنيةة , وهةم متهمةون بارتكةاب جةرائم دوليةة, إال 
هذه  ية قيام الدول بتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم حيث أنأنها ال تستبعد إمكان

مكمةةةاًل  القواعةةد تنطبةةق عليهةةا مةةا يمكةةةن معةةه القةةول أن تةةدخل المحكمةةة الجنائيةةةة الدوليةةة يعةةد أمةةرا
للمحةةاكم الوطنيةةة , ومتةةى أصةةبحت الدولةةة طرفةةًا فيهةةا أصةةبحت ملزمةةة بةةالقبض علةةى أي شةةخص 

ذه األفعال , فعةدم انضةمام دولةة مةا إلةي النظةام األساسةي للمحكمةة الجنائيةة على إقليمها ارتكب ه
الدوليةةة ال ينفةةي مسةةئوليتها عةةن الجةةرائم المرتكبةةة , حيةةث أن جميةةع األفعةةال المجرمةةة فةةي النظةةام 
األساسةي أصةبحت مجرمةة دوليةًا لةيس فقةط بنةاءًا علةى اتفاقيةات دوليةة بةل أيضةا بنةاءًا علةى قواعةد 

العرفةةةي الملةةةزم , كمةةةا أن هةةةذه الجةةةرائم الدوليةةةة ال تسةةةقط بالتقةةةادم , ومةةةن ثةةةم يظةةةل القةةةانون الةةةدولي 
مقترفوها معرضيين للمحاكمة حتى تثبت براءتهم منها , وانه وفقةًا لقواعةد القةانون الةدولي المسةتقرة 
حاليةةًا يوجةةد مةةا يسةةمى بقواعةةد االختصةةاص القضةةائي العةةالمي , والتةةي تخةةول كةةل دولةةة الحةةق فةةي 

كبةةي الجةةرائم الدوليةةة متةةى وجةةدوا علةةى أراضةةيها بغةةض النظةةر عةةن مكةةان ارتكةةاب هةةذه معاقبةةة مرت
 . (1)الجرائم أو جنسية مرتكبيها أو جنسية الضحايا

فةي القضةية المتعلقةة بمةةذكرة      Van Den Wyngaertوفةي الةرأي المخةالف للقاضةية    
ابريةةل  11ضةةد بلجيكةةا ( فةةي  التوقيةةف أمةةام محكمةةة العةةدل الدوليةةة )جمهوريةةة الكونغةةو الديمقراطيةةة

ذهبةةةت إلةةةى أنةةةه يتعةةةين وضةةةع قواعةةةد الحصةةةانة جانبةةةًا مةةةن اجةةةل االعتةةةراف بسةةةيادة معةةةايير  2000
حقوق اإلنسان التي اكتسبت صفة القواعد اآلمرة , وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد قدمت 

قاضةةي تحقيةةق مةةن قبةةل  2000ابريةةل  11طلبةةًا ضةةد بلجيكةةا بعةةد صةةدور أمةةر توقيةةف دولةةي فةةي 
 السةةيد يروديةةا نةةدومباسبلجيكةةي ضةةد وزيةةر الشةةئون الخارجيةةة فةةي جمهوريةةة الكونغةةو الديمقراطيةةة 

Yerodia Dombas   واعتبرت أن ذلك يعد انتهاكا لمبدأ سيادة الدولةة والةذي بموجبةه ال يجةوز
لدولة أن تمارس سلطاتها على أراضي دولة أخرى , ومبدأ المسةاواة فةي السةيادة بةين جميةع الةدول 
األعضاء فةي األمةم المتحةدة , والحصةانة الدبلوماسةية لةوزير الشةئون الخارجيةة لدولةة مسةتقلة ذات 

ا , وكانةةةةت مةةةةذكرة التوقيةةةةف قةةةةد صةةةةدرت بسةةةةبب ارتكةةةةاب المةةةةذكور جةةةةرائم ضةةةةد سةةةيادة معتةةةةرف بهةةةة
 .(2)1442 يونيو 11اإلنسانية معاقبا عليها في بلجيكا بموجب قانون 

                                                           
(1) A. Cassimatis, P.R., P. 215. 

 =                  .2002, تقارير محكمة العدل الدولية  2002فبراير  19حكم محكمة العدل الدولية في  (2)
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إن تطبيق عالمية االختصاص القضائي يصل بنا في النهاية إلى أن يصبح الفرد مواطًنا  عالميا 
ومعاقبةة مةن ينتهةك هةذه الحقةوق أيةا كانةت  يقع على عاتق كل دولة حماية حقوقه مةن االنتهةاك ,

 .(1)جنسية الجاني والمجني عليه والمكان الذي حدث فيه االنتهاك 

 الدكتاتور السابق لتشيلي :  Augusto Pinochetقضية الجنرال 

نقطة تحول عظيمة في قانون حقوق اإلنسان , وكانت هذه أول   Pinochetاعتبرت قضية     
مةرة يتعةرض فيهةا رئةيس دولةة سةابق للمسةاءلة دوليةًا بتهمةة ارتكةاب جةرائم ضةد اإلنسةانية فةي زمةةن 

مع أمر مةن قةاض اسةباني يطالةب بتسةليمه بتهمةة ارتكةاب  1441السلم , وقد تم اعتقاله في عام 
عذيب واحتجاز الرهائن واإلبادة الجماعية والتي ارتكبت حينما جرائم ضد اإلنسانية بما في ذلك الت

قيد اإلقامة الجبرية في بريطانيا  Pinochetكان رئيسًا لتشيلي بعد انقالب عسكري , وتم وضع 
, ولقةد أكةةد ذلةك علةةى أن منصةب الشةةخص  2000ثةم تةم نقلةةه جةوًا إلةةى منةزل فةةي شةيلي فةي عةةام 

مةا اقترفةه مةن أفعةال تتعةارض مةع معةايير حقةوق اإلنسةان كرئيس دولة ال يعفيه مةن العقةاب علةى 
 .(2)وال تحميه من المالحقة القضائية 

ولقةةد قةةةام ضةةةحايا القمةةةع والةةةذين انتهكةةةت حقةةةوقهم فةةي تشةةةيلي برفةةةع دعةةةاوي جنائيةةةة فةةةي اسةةةبانيا    
وعلةى الةرغم مةن أن هةذه الجةرائم قةد ارتكبةت فةي تشةيلي وبةالرغم مةن جنسةية     Pinochetضةد

قةةد سةةمحت المحةةاكم االسةةبانية بنظةةر تلةةك الةةدعاوي تطبيقةةًا لمبةةدأ عالميةةة االختصةةةاص الضةةحايا ف
مةن السةلطات   Baltasar Garzonأثنةاء وجةوده فةي بريطانيةا طلةب القاضةي  القضةائي , وفةي
أكتةوبر  11عليةه ثةم قةدمت أسةبانيا طلبةًا رسةميًا بتسةليمه إليهةا لمحاكمتةه , وفةي  البريطانية القةبض

في لندن القةبض عليةه بنةاًء علةى أمةر قضةائي أسةباني بةالقبض عليةه بتهمةة  ألقت الشرطة 1441
                                                                                                                                                                      

= S .Bedi, P.R., p. 229. 
(1) A.Vincent, P.R., p. 45 ; 
S. Bedi, P.R., p. 243. 
(2) H.Munoz, The Dictator's Shadow: Life Under Augusto Pinochet, Basic Books, 
New york, 2008, p. 81; 
M.Jouet , Spain's Expanded Universal Jurisdiction to Prosecute Human Rights 
Abuses in Latin America, China, and Beyond , Georgia Journal of International and 
Comparative Law, Vol. 35, No. 3, 2007 ,P.535.  
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ارتكاب جرائم ضد حقوق اإلنسان في تشيلي , ورفضت المحاكم البريطانية ما دفةع بةه مةن تمتعةه 
 .(1)بالحصانة باعتباره رئيس دولة سابق

الدولةةةة يتمتةةةع وقةةةد أصةةةدر بشةةةأنه مجلةةةس اللةةةوردات البريطةةةاني حكمةةةًا ذهةةةب فيةةةه إلةةةى أن رئةةةيس    
بالحصانة طبقًا ألحكام القانون الدولي العام بخصوص األعمال التي يقوم بها في إطار ما يؤديه 
من وظائف باعتباره رئيس دولة , وليس من حقه أن يطالب بالحصانة مةن المحاكمةة فيمةا يتعلةق 

ه ولكةن الفحةوص بالتعذيب والقتةل وانتهةاك حقةوق اإلنسةان , وبجةواز تسةليمه إلةى أسةبانيا لمحاكمتة
الطبية أثبتت أنه لم يعد يتمتع باألهليةة العقليةة الالزمةة لمحاكمتةه فةتم إعادتةه إلةى تشةيلي فةي عةام 

2000(2) . 

 

 

 

                                                           

(1) R .Falk, P.R., p. 97.  
(2) H.Munoz, P.R., p. 242. 
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 الخاتمة

اإلنسان والطابع عرضنا في صفحات هذا البحث لموضوع المقصود بالشرعة الدولية لحقوق 
الخاص لها , وأتضح من خالل البحث أنها تشمل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية وما 

 انبثق عنهم وتالهم من اتفاقيات وا عالنات ومواثيق دولية .

ح ما تتمتع به الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان من طبيعة خاصة أو طابع خاص لتوضي ثم انتقلنا
وان لكل دولة مصلحة  , يجعلها التزامات في مواجهة الكافة مستحقة للمجتمع الدولي بأكمله

وبناءًا على هذه الطبيعة الخاصة  , قانونية في أن تحترم وتطبق الدول األخرى حقوق اإلنسان
,  وما أثاره من أسئلة وصعوبات لها ,ل اإلنساني باعتباره نتيجة كان الحديث عن التدخ

والعقوبات التي توقع علي الدول بسبب انتهاكها لحقوق اإلنسان , والوالية القضائية العالمية 
بهدف محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق االنسان بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية 

 انتهاك لحقوق اإلنسان .الضحايا أو المكان الذي حدث فيه 

 ويمكن أن نجمل أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها فيما يلي :

 أواًل : النتائج :

 ل حقةةوق اإلنسةةان , وهةةي نسةةانية قبةةهةةي أسةةاس حقةةوق اإلنسةةان , فاإل الكرامددة االنسددانية
نسةةان , ولهةةا قيمةةة جوهريةةة يتعةةين علةةي الدولةةة احترامهةةا فةةي جميةةع متأصةةلة داخةةل كةةل إ
 الظروف واالوقات . 

  أنشئت األمم المتحدة لتحقيق عدد من االهداف , مةن بينهةا تعزيةز احتةرام حقةوق االنسةان
وتنسةةيق اعمةةةال الةةدول لتحقيةةةق هةةذه االهةةةداف , ولقةةد حةةةرص ميثةةةاق  , وحرياتةةه االساسةةةية

بذلت األمم المتحدة جهودا هامة ومؤثرة في علي ذلك , ولقةد االمم المتحدة علي التأكيد 
 .سبيل احترام حقوق االنسان 

 او الميثةةاق الةةدولي لحقةةوق االنسةةان تتمثةةل فةةي االعةةالن  , الشةرعة الدوليةةة لحقةةوق االنسةةان
العةةةالمي لحقةةةوق االنسةةةان , والعهةةةد الةةةدولي للحقةةةوق المدنيةةةة والسياسةةةية , والعهةةةد الةةةدولي 
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ية واالجتماعيةة والثقافيةة , ومةا انبثةق عنهةا مةن اتفاقيةات ومواثيةق دوليةة للحقوق االقتصةاد
 لحقوق االنسان .

  قواعد قانونية عرفية ملزمة فدي مبادئ االعالن العالمي لحقوق االنسان أصبحت تشةكل
 , ويجب علي الدول أن تلتزم بما ورد فيه. مواجهة الدول

 خاصدة فهدي  بطبيعدة  اتفاقياتعنها من  تتمتع الشرعة الدولية لحقوق االنسان وما انبثق
, وال تقوم علي أساس التبادل في الحقوق والواجبات , حيث تعد  تعاقدية اتفاقياتليست 

 حقوق االنسان استثناء علي مبدأ المعاملة بالمثل . 

  جميةةةع الةةةدول لهةةةا مصةةةلحة قانونيةةةة فةةةي اسةةةتخدام كافةةةة الوسةةةائل المتاحةةةة لحمايةةةة حقةةةوق
 اتخاذ تدابير دبلوماسية أو اقتصادية أو غيرها . االنسان , ويكون لها

  الطبيعةةة الخاصةةة للشةةرعة الدوليةةة لحقةةوق االنسةةان تثيةةر العديةةد مةةن الموضةةوعات كالتةةدخل
والواليةةةةة علةةةةي الةةةةدول لحمايةةةةة حقةةةةوق االنسةةةةان االنسةةةةاني , والعقوبةةةةات التةةةةي يةةةةتم توقيعهةةةةا 

 القضائية العالمية .

  , الشةةرعة الدوليةةة لحقةةوق االنسةةان تحتةةل مكانةةةة متفوقةةة بةةين قواعةةد القةةانون الةةدولي العةةةام
اإلتفاقيةةةات الدوليةةةة , وعنةةةد حقةةةوق االنسةةةان األولويةةةة علةةةي غيرهةةةا مةةةن  إلتفاقيةةةاتويكةةةون 

 تفاقيةاتتكةون األولويةة إل اإلتفاقيةاتحقةوق االنسةان وغيرهةا مةن  التعارض مابين إتفاقيات
مةةرة متفوقةةة علةةي غيرهةةا مةةن قواعةةد القةةانون وق االنسةةان تعةةد قواعةةد آ, فحقةةحقةةوق االنسةةان 

 , وتلتزم كل دولة باحترامها وتطبيقها . الدولي العام

 اذ القةةةةانون الةةةدولي لحقةةةةوق اإلنسةةةةان لةةةى الةةةةدول يعةةةد أداة فعالةةةةة إلنفةةةإن فةةةرض عقوبةةةةات ع
هم تعةةةديل سةةةلوكها ممةةةا يسةةةالولكةةةن  , والغةةةرض مةةةن هةةةذه العقوبةةةات لةةةيس معاقبةةةة دولةةةة مةةةا
 . وبشكل كبير في خفض االنتهاكات لحقوق اإلنسان

  الغةةةةةرض األسةةةةةمى لعالميةةةةةة االختصةةةةةاص القضةةةةةائي أال تتةةةةةيح الملجةةةةةأ اآلمةةةةةن للمجةةةةةرمين
 المسئولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان .

 جانبةةةةًا مةةةةن اجةةةةل  -للرؤسةةةةاء والمسةةةةئولين الحكةةةةوميين  – يتعةةةةين وضةةةةع قواعةةةةد الحصةةةةانة
 . االعتراف بسيادة معايير حقوق اإلنسان التي اكتسبت صفة القواعد اآلمرة
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 ثانيا : التوصيات :

  تطبيق حقوق اإلنسان إعماال لنصوص ميثةاق األمةم أن تسعي إلي علي جميع الدول
المتحدة الةذي تعهةدت فيةه الةدول األعضةاء باتخةاذ إجةراءات مشةتركة وفرديةة بالتعةاون 

المنظمةةة مةةن أجةةل تحقيةةق المقاصةةد واألهةةداف التةةي وردت فيةةه ومةةن بينهةةا تعزيةةز مةةع 
 . واحترام حقوق اإلنسان

  يتعةةةين علةةةي المجتمةةةع الةةةدولي أن يراقةةةب مةةةدي امتثةةةال كةةةل دولةةةة إللتزاماتهةةةا بموجةةةب
على عاتق الدولة  افحماية حقوق اإلنسان تعد التزامً الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان , 

ويراقةب تنفيةذ هةذا االلتةزام  , على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسةانبموجب تصديقها 
المجتمع الدولي كله , فإذا قصرت الدولة في تنفيذ التزاماتها كان للمجتمع الةدولي أن 

يحق ألي دولة اتخاذ تةدابير دبلوماسةية واقتصةادية و يطالبها باحترام حقوق اإلنسان , 
 . يتهاوغيرها لحما

 الةةدولي اآلن حمايةةة حقةةوق اإلنسةةان لكةةل فةةرد بغةةض النظةةر عةةن  علةةى المجتمةةع يجةةب
مسةةةؤلية حمايتةةةه مةةةن انتهةةةاك ف,  النظةةةام القةةةانوني الةةةداخلي الةةةذي ينتمةةةي إليةةةه بجنسةةةيته

أو البلةةد  , علةةى عةاتق المجتمةع الةدولي بأسةةره أيةا كانةت جنسةيته تقةع حقوقةه اإلنسةانية
مكةةةةان الةةةةذي وقعةةةةت فيةةةةه وأيةةةةا كةةةةان ال ,وأيةةةةا كانةةةةت جنسةةةةية الجةةةةاني , الةةةةذي يقةةةةيم فيةةةةه

 . االنتهاكات

 المقصود هنا مجلس األمةن و قبل الهيئة المناسبة  يجب أن يؤذن للتدخل اإلنساني من
بالتةةدخل العسةةةكري  أذنفةةال توجةةد هيئةةةة أفضةةل أو أكثةةةر مناسةةبة مةةن مجلةةةس األمةةن يةةة

 .ألغراض إنسانية لحماية حقوق اإلنسان 

  الةةدول أو المنظمةةات الدوليةةة ردًا علةةى التةةي قةةد تتخةةذها يجةةب أن يتةةوافر فةةي التةةدابير
 عدة شروط , وهي :  انتهاكات حقوق اإلنسان

وأن تكةون  , القصوى لحماية حقوق اإلنسان ةأن تكون هذه التدابير في حالة الضرور 
فةةي تلةةك التةةدابير مصةةالح وأن تراعةةى  , متناسةةة مةةع خطةةورة انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان

 . للسكان في تلك الدولة يشيال تؤثر على المستوى المعاألفراد بأ
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  العقوبةةةات الذكيةةةة التةةةي تسةةةعى للضةةةغط علةةةى المسةةةئوليين فةةةي يتعةةةين االعتمةةةاد علةةةي
 ماليةةةمثةةل تجميةةد األصةةول الماليةةة أو وقةةف المعةةامالت ال , السةةلطة بةةداًل مةةن السةةكان

 ألشخاص بعينهم في السلطة .

  الحةق فةي  خةول كةل دولةةالةذي يو توسيع نطاق تطبيةق عالميةة االختصةاص القضةائي
معاقبةةة مرتكبةةي الجةةرائم الدوليةةة متةةى وجةةدوا علةةى أراضةةيها بغةةض النظةةر عةةن مكةةان 

 . أو جنسية الضحايا اب هذه الجرائم أو جنسية مرتكبيهاارتك
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  2004, 1العربية, القاهرة, ط
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 / عبد العزيز محمد سرحان: د
, 1اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان في القانون الدولي, بدون دار نشر, ط -

1412. 
دولي حقةوق اإلنسةان, دراسةة مقارنةة فةي القةانون الة ماناتلدراسة ضة مقدمة -

 .1411اإلسالمية, دار النهضة العربية, القاهرة,  يعةوالشر 

 : الشكري على/ د

 2002, والنشر للطباعة إيتراك دار, العولمة ظل في االنسان حقوق
 / ماهر عبد الهادي: د

حقوق اإلنسان: قيمتها القانونية وأثرها على بعض فروع القانون الوضعي,  -
 .1419العربية, القاهرة,  النهضة ارد

 / منى محمود مصطفى: د
, 1القةةةةةانون الةةةةةدولي لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان, دار النهضةةةةةة العربيةةةةةة, القةةةةةاهرة, ط

1414. 
 / وائل أحمد عالم: د

 .1444التفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان, دار النهضة العربية, القاهرة, ا -
 

 رسائل دكتوراة:(3)
 / عماد عطا ا المحمد: د

اإلنسةةةاني فةةةي ضةةوء مبةةةادئ وأحكةةةام القةةانون الةةةدولي العةةةام, رسةةةالة التةةدخل  -
 .2002, هرةدكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القا

 
 االبحداث:(2)

 / محمد السعيد الدقاق: د
حقةةوق اإلنسةةان فةةي إطةةار نظةةام األمةةم المتحةةدة, بحةةث منشةةور فةةي حقةةوق  -

اإلنسةةةان: المجلةةةد الثةةةاني: دراسةةةات حةةةول الوثةةةائق العالميةةةة واإلقليميةةةة, دار 
 . 1414العلم للماليين, 

الةةةةدولي فةةةةي مجةةةةال حقةةةةوق اإلنسةةةةان, بحةةةةث منشةةةةور فةةةةي حقةةةةوق  التشةةةةريع -
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 رالثةةةاني: دراسةةةات حةةةول الوثةةةائق العالميةةةة واإلقليميةةةة, دا داإلنسةةةان: المجلةةة
 .1414العلم للماليين, 

 / منذر عنبتاوي: د

تحليلي لمضمون االلتةزام بةالحقوق  صفالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان: و  -
منشةور فةي  حةثومعةايير التطبيةق, ب مراقبتةهوالحريةات الةواردة فيهةا واليةات 

اسةات حةول الوثةائق العالميةة واإلقليميةة, حقوق اإلنسةان: المجلةد الثةاني: در 
 .1414العلم للماليين,  ارد

 
 :المقداالت(5)

 / إبراهيم على بدوي الشي : د
 ورهةةالجنةةة األمةةم المتحةةدة لحقةةوق اإلنسةةان: تطةةور تكوينهةةا وصةةالحيتها ود -

الثةةةامن والثالثةةةون,  دالمسةةةتقبلي, المجلةةةة المصةةةرية للقةةةانون الةةةدولي, المجلةةة
1412. 

 / وحيد رأفت: د
اإلنسةةان, المجلةةة المصةةرية للقةةانون الةةدولي المجلةةد  وحقةةوقالقةةانون الةةدولي  -

 .1422والثالثون,  الثالث

 
 ( التقدارير الدولية:6)

 .1411(, 2, رسالة األمم المتحدة, رقم )اإلنسانالشرعة الدولية لحقوق 
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